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آظ٥ >هة><—وت 

مماسمم1مح

١[لالك_ه_ف: ه يا % ِمحتل ؤؤ آوكنب ندو عق أنزو أوئ ثو ءؤآ.لثد 
ر؛جأمءايجؤء ءأت؛م تاهمأ تمم ر؛ثوإ؟ آلاثى ؤ( بمق ٢^ ف الحمد 

٢[.]ال>نعة: يزه صمر لتج، نلر ينر َكامإ ؤإن وآ-تكه أؤب 
ومرقناوالقران، الحكمة وعلمتا بالإسلام عالينا مى الذي لنه الحمد 

أنسائه.حير واناع له والعبودية بتوحيده 
الرحمةعلى الدائمان الشاملان الأكملأن الأتمان لام والوالصلاة 

إلىالذلالمات من العباد به ليخرج الثه بعثه من المياه، والنعمة المهداة 
الأبرار.وصحبه أله وعلى ءبللأالiنه بن محمل؛ النور 

ال..ويم

منالأمة ^٥ ي< الله أكرم ما ءْلائه وكريم تعالى الفة نعمة من فان 
عفليمة،ومماصل، أمرار من به الله خصه وما الدين، هدا وحكم أحكام 
الذيالدين وهو والفطرة، والعقل الونحوج دين أنه أحلها ومن ومنها 
وللهوالتعارض والتناقض الاضطراب من ونصوصه أحكامه كل في ملم 

والمنة.المحمي 

لموصفاء ونقاء بوضوح المهلهرة الشريفة الشريعة هده جاءت 
وصفهاكما تشريعاتها، ومائر وأحكامها عقائدها فى تلحق ولن بق ت

راوالذي.٥ عبدالله بن جابر حي■ين، في ه محمد الحبسبج المصطفى 
نمية(ابيضاء بها حقتكم لقد بيده تمي 

واضطرابتنافقي كل من بخلوه المبين كتابه مثحانه ربنا ، ؤيصف

(.١٥١٥٦)ح  ٩١٠٠٤ / ٢٣المني في حمت. أ رواه اللقط وهال؛ا 



ع؛وعند يذ كال ونز ألهمءال يثدبرول ^١٥^■ ت تعالى اف يقول عارض، وت• 
تعالىاش محي من كان »ذالما [، ٨٢]ض،: حقشءه أغثنئا مه قثدوأ أف 
أصلأ«لا،.اخلأف فيه كن لم 

تعالىاممه من وعدأ والتناقض الاصطراب، هذا من اكتاب سلم ؤإذا 
منإذ شريعته، وكل بل و. سنه ملامة تعالى الته وكرم لوازمه ْن فان 

الشريعة.أحكام وكل بل . محنته حفنل الكتاب، حققن لوازم 

نبوتهعلى الدالة . النبي خصائص وأشرف أجل من كان ولقد 
قالكما الكلم بجوامع تعالى اممه خصه أن الأنبياء على يه اممه فضله ومما 
الكالم«لآ،.جوامع أعف، »ع 

البيانإيجاز قوله جمع أن لمقامه العمياء هدا معاني من ؤإن 
الوضوحكمال مع اليسيرة، يالألمافل الكثيرة المعاني وجمع وبلاغته، 

والتناقض.التعارض وعدم والبيان، 

تعارضكل من بريئان والسنة الكتاب، أن المؤمن عقيدة من ؤإن 
فإنهماشالث،. ولا ارتياب، ولا تردد محل هدا ليس واختلاف، واضدلرايج 

ثلولأ يديه J؛j( يى أيفل دفيه لا ؤ بانه سبحانه وصمه وقد بلفظه اممه وحي 
سنةإذ اه نيمعووحيه [، ٤٢]نمنت: خمسيه حك-م مذ ثتي؛ت نفنخ 

القرأنأوتيت، إني ررألأ القرآن مع لنبيه اممه آتاه ثان اممه وحي .5 المصملفى 

.٨٣٤ الخلل يإروا. ، ٦٣ا/الخمايح وذكاة ، ٢٧ا/الجة ظلال، ثي الألا؛ي يحنه 
ضعفا،.ش،جالو أن إلا ءورجال : ٣٣٤; ١٣ايارى فح حجر؛ي ان قال 

به،يحتج ما مها يكن لم ؤإن ارعي الحديث،: بعدذكرءطرق  ٥٢٥/١٣القح ش أيضا وتال 
أصلا•.لها أن يقتضي مجمومها لكن 

.١٨٩ص الرحمن الكريم سر )١، 
(.٥٢٣)ح  ٣٧١ا/ - الصلاة ومواضع الماجد محاب - رواءسالم )٢( 



-m ٧

لمعه(( ومثاله 

التعارضتوهم الأدلة في الماظوين والعلماء للمجتهدين يعرض لكن 
مقابلته،في وأنه الأحر نفوذ من مانع بعضها أن يقلن قد مما الأدلة، بين 

تنزيلهاوفي الأدلة فهم في للاشكال، سببا الموهم العارض هذا فيكون 
الأحكام.على 

ومنحوهالعالمي، الأمر بهذا المباركة الأمة هذه علماء اعتنى لقد 
واستخراجالأدلة ولإعمال الخلل توهم من الوحي لصيانة كبيرأ اهتماما 

للتعارضالتأصيلية القواعد وصع جهودهم من وكان منها، الأحكام 
كأصولالشرعية العلوم حل مباحث من وجعلوه الأدلة، بين والترجيح 

وقدمواالتعارض بأسباب وعزفوا الفقه، وأصول التحديث، وقواعد التفسير 
1.--• ا - ا! . - tl.• 1 اأا  المتعارصاُت،.بين الترحيح وجوه في الحلول 

التعارضمعرفة أن الشريعة أصول في ناظر كل عند رس_< ولا 
وصفهكما وأعرها العلم أبواب أدق من وقواعدها ؛أحاكامها والترحيح 

منالعلم أهل يعترض أن يمكن ما أدق من ااوهذا قال: حين حزم ابن 
وأصعبه((وأغمضه الضوص تأليف، 

وسبيلاجليلة منزلة والترحيح التعارض بأحكام الاحاؤلة تؤ كانولهذا 
ومعالجةالأدلة بين الصحيح والفلر الاجتهاد درحة نيل نبل من عفليما 

الخلاف،.

منله الممارسة وحن وقواعده والترجح التعارض بأحكام فالعلم 
الراسخين.الخواص شأن هو بل العلم، في الإمامة صفات، 

(.١٧١٧٣^٤ ١ ٠ / YAتد المسقي أحمد رواه كرب معدي بن الماو.اد حدث من )١( 
الألباني.وصححه (. ٠٤٦ ٤ )ح ٢ ٠ ٠ أ/ ة اللزوم في باب - المة كتاب - وايوداود 

 )Y( الأحكام أصول م الإحكامY1/T.



جامعاإماما كان من به للميام يكمل ارؤإنما خاوي: القال 
الدنقة*لا،.المعاني عر غاصا والفقه، الحديث لعناعش 

محنالعلمية المكتبة به تزخر ما باحث مهللع كل على يخفى ولن 
الوتأصيلأ تميزأ تجمع وهي والترجيح، التعارض في وبحويثح كتب 

كتبلعموم بالاصافة ، ومثله الكتاب لهذا رئيس محير هو بل ينكر، 
والفقهيةوالأصولية والعقدية والحديثية المرآنية الدراسايتج في الشريحة 
وغيرها.واللغوية 

فيمنثور والترحيح التعارض أحكام في الكلام أن لاحفلته مما ؤإن 
فيكبير تفاوت مع التفسير، وقواعد الحديث، ومههللح الفقه أصول كتب 

منفيها ما مع — المعاصرة البحوث وأن والتمثيل، والاستيعاب العرض 
فيوالترحيح التعارض أحكام من بجزء الاشتغال عليها يغلب كبير~ حير 
محصور.تهلبيق أو باب 

علميوالترحيح؛ترتسب، التعارض في كتاب تأليف هم فحملت، 
وماوالباحثين العلم لعللأب الباب هدا يسهل شمولي تاصيلي مجوصوعي 

داعياالكتاب بهذا أمهم أن أحببته التعارصات، لغر تاصيل من ينثالأونه 
ماؤيقدم المبتغي فيه يحقق أن الجواد— الكريم —وهو وتعار سبحانه الله 

وكتابته.اليفه من نحي 
فها تقبل — مابقة عغليمة جهود تكامل في يهم علمي جهد ولحله 

-.أعمالهم الجميع من 
امتهناعتيقدر تحقيقه حاولت، الكتاب لتأليف منهجا وصعتؤ لقد 

مماته!أهم من وكان الكتاب وصعر من هدفي لإدراك 

.٦٦/ i المغيث فح )١( 
مامجأهم فيه ذكرت والترجتح التعارض في التأليف مناهج عن مبحثا الكتاب هذا قي أفردت )٢( 

منهج.كل في والب٠مث الكتب يبعضر والتمثيل التأليف 



——بمت
حثبما ؤإفرالها والترحيح التعارض لنفايا بالتاصيل العناية ~  ١

بثهمما والترحيح للتعارض الكالئة القواعد تضع خاصة ومهنالب 
وامحتتتاحهاستخراجه في اجتهدت ومما كتبهم، في العلم أهل 

لأحكام— تهتاع المحسب — الشمولية النظرة حلال من وامتنباطه 
وأمثلتها.والترجح التعارض 

الفنونجميع حلال من والترجيح التعارض لأحكام الشمولية النفلرة ~  ٢
وتحريرانهمالأصوليين كتب على الدراسة أقصر فلم الشرعية، 

فيكتب ما جمح بتلقف عنيت بل والترجيح، التعارض لقفايا 
وشروحهاوقواعدها والسنة القرآن وعلوم التمير في أحكامه 
جميعا.منها والاستفادة والفقه والعقيدة 

منتنهللق شاملة متكاملة روية تشكيل ذلك من الهدف وكان 
العلمية.فنونهم احتلاف مع العلم أهل أغلب تحقيقات 

وترجيحالشريعة أدلة في تعارض من يكون ما بكل الكتاب اهتم ~ ٣ 
فيوالترجيحات للتعارصات فعرض الاستدلال، قضايا في بينها 

مماوغيرها الشريعة ومقاصد الفقهية القواعد وفي الفقه أصول 
الشرعية.الأدلة يتعارضات تعلق له يكون 

حبتعارض— وصورة تقحبد لكل التمثيل الكتاب ف هل. من كان ~  ٤
القليل.إلا يفت فلم الاكان- 

قاصرةليت الأمثلة هدْ تكون أن الكتاب في المتع المنهج وكان 
الكتابأن إلا وجوده مع فهو الفقه، أصول أهل به يمثل ما على 
التفسيركتب تفتيش حلال ومن الحي كان بل تمثيلا، أوسع كان 

أمهاتهحصوصا ~ الفقه وكتب العقيدة وكتب السنة شروح وكتب 
لهذهتعليقية أمثلة لاستخراج — والمقارنة الخلاف في وموسوعاته 

الصور.أو القواعد 



—-حوي
فيالمتناول غير من الشريعة كتب في التطبيقات تتح أن يخفى ولا 

فييفيد وأيضا التطبيق، مجال في ثراء يفيد الفقه أصول كتب 
استثناءمن عليها يطرأ وما وبيانها الترحيحية القاعدة إيضاح مجال 

شرط.أو تقييد أو 

مجالفي ولطاف نبيهات في الكتب هده في الأمثلة نتع أفاد وكم 
الفقه.أصول كتب ش يوجد لم مما التعارض ولغ الترجيح 

فيالله زاد — عليه والمعللع الكتاب قارئ يدرك أن المهم من ؤإن ~  ٥
واحدآواحدأ الترجيح وجوه دراسة يتقحبمد لم الكتاب أن ~ توفيقه 
التعارضصور لكون متناج غير كوته مع فهذا فيها، الصواب وبيان 

حينالكتاب في هي بل الكتاب، في مقصود غير فهو تاهية، غير 
والتوصح.التمثيل باب إلى أقرب إيرادها 

تومحله الأدلة بين التعارض لموضع تقريره بعد الثاطبي الإمام يقول 
أوالنوعية الجزئية الوقاغ إذ منحصر؛ غير الضرب ^ا في الترجيح ®ووجه 

الجزئياتبين الاتفاق بعدم تقضي العادات ومجاري تتحمر، لا الشخصية 
صمائممن بد لا بل واحد؛ جزئي بحكم جزئي كل على يحكم بحيث 

إجراؤءفيمتغ المقرر؛ الحكم في تأثيره يمكن مما تقترن، وقرائن تحتف، 
فوجوهكدللثج؛ كان ؤإذا معلوم، مشاهال أمر وهذا الجزئيات، جمع في 

التعارض*محل على الواردة الأدلة مجرى جالية الترحح 
التأصيليةالعلمية القواعي. بناء هو الرئيس الكتاب فمقصد ولد.ا 

بحنالأمثلة على يعود الذي هو والتأصيل والترجيح، التعارهم؛ لقفايا 
الأمثلةاستيعاب الأصولية القواعد ضبهل ؛عل. يلزم ®ولا التحريح 

الجزتية«رى.

.٣٧٥ص القارى علي للملأ الفم تب شرح )٢( . ^٤٣ْ/هأم اJوامحات 



والدال.التوفيق سبحانه ومنه المراد، لتحقيق المعين وحدْ والله 

ماببعض أتى ولعله المبارك، المرام هدا تحقيق في جهل والكتاب 
تحقيقه.النفس رغبت 

فصول!أربعة فى جعلته وقد 

العلميوبنيانه وتاريخيته والتوجيح التعارض علم أهمية الأول: الفصل 
تهساحث ثلاثة وفيه 

والترجح.التعارض علم أهمية الأول؛ المحن، 
العالمي.وبنيانه دالترجيح التعارض تاؤخ الثاني؛ المحن، 
والترحح.التعارض في التأليف، مناهج I اكالح، الميحنف 

مهلالم_،!أربحة وفيه 

القرآنية.الدراسات، في والترحح العارض في التأليف، الأول؛ المهللب، 
الحديثية.الل>راّات في والترجيح التعارض في ، التاليفاكاني؛ المطلب، 
العقدية.الدراسات في والترحيح العارض في التأليف، ؛ اكالح، المطلب، 
الأصولية.الدراسات في والترجيح التعارض في سؤ التاليفالراح! المهللب، 

التعارضالثاني: الفصل 

مياحنج!تسعة وفيه 

التعارض.تعريف، الأول؛ المحن، 
Iههلالب< ثلاثة وفيه 

اللنة.في التعارض تعريف، الأول؛ المطلب، 
الاصهللاح.في التعارض تحريف، اكاني؛ المطلب، 
الصلة.ذات والممهللحات الألفافل اكالث،! المء1لبؤ 



٢١^-

التعارصن.أركان الثاني؛ المبحث 
الأدلة.ين التعارصن وقؤع الثاث؛ البحث 
وتفنيدها.الحقيقي التعارصن بوجود القائالين شبهات الراح! البحث 
التعارصن.مصدر الخامس البحث 

الأدلة.من التعارصن قيه يع ما المادس! البح.ثا 
التعارصن.اميامحب الماع؛ الب^^ 
التعارصن.شروط الثامن! البحث، 

التعارصن.لحسر معينات التاسع؛ البحث، 

الترجيحالتاص الفصل 

بحثا؛عشر أربعة وقيه 
الترجح.تعريف ؛ لأوو ا البحث، 

؛.هلالء_، ثلاثة وقيه 

اللغت.في الترحح ؤ تعريفالأول؛ الطال_، 
الاصمللاح.في الترحح ه تعريفالثاني؛ الطل، 
الصالة.ذات والمسات الألفاظ الثالث؛ الطال، 

الاصطلاحي.الض في الترجيح دلالة الثاني؛ المحث، 
الترحح.أركان الثالثح؛ اليحح، 
الترحح.حكم الراح؛ البحث، 
بالرجؤح.العمل مجال الخامس؛ البحث، 
الترجيح.مروط ادمس؛ اياليحهت 
الرجح.صروط اياع؛ اليحأت 
الترحح.مقاصد الثامن؛ البحث، 



جب١٣—^هت
الأدلة.ترتيب التاسع؛ المحث 
التعارض.دير قي العالماء مناهج العاشر؛ المحث 

مطالب؛ئلائة وفيه 

له.والاستدلال الجمهور منهج الأول؛ المهللب 
له.والاستدلال الحنفية منهج الثاني؛ المطلب 
المنبممن•محن اكرجح الثالث^ الطلب 

الخعارصين.بين الجمع شروط عشر؛ الحادي المحث 
الخعارصين.ين الجمع طرق عشر؛ اكاني المحث 
الجمعين.تعارض عشر؛ الثالث المحثا 

الترحح.في كلية قضايا عثر؛ الراع المبحث 
المرجحاتالرابع: الفصل 

؛مبحثا عشر اثنا وفيه 

المو.باعشار المرجحات الأول؛ البحث 
؛ ١٣١مهنا ة حموفيه 

الأساه.في الترجيح تأصيل الأول؛ الهللسم، 
الراوي.باعتبار الترجيح الثاني؛ المعللب 
الرواية.باعتبار الترجيح الثالث،؛ العللت، 
الروي.باعتبار الترجيح الراع؛ الطيب، 
عنه.الروي باعتبار اكرجح الحامي؛ المعللما 

الألفاظ.دلالات باعتبار المرجحات الثاني؛ المبحث، 
؛ ١٣١١١٥٠سعة وفيه 

الألفاظ.دلالات في الترجيح اصيل الأول؛ المطلب 



اللغةمشأ باعتجار الألفاظ دلالات في المرجحات الثاني: الطاو؛< 
للقفل.الأول والاستعمال 

الطالب.بامحبار الألفاظ دلالات فى المرجحات الثالث: الطالب 
العمومباعتبار الألفاظ دلالات في المرجحات الرابع: المطلب 

والخموص.

الإطلاقباعبار الألفاظ دلالات في المرجحات الخامس: الطلمب 
■والتمد 

دلالتها>ق باءتار الألفاظ دلالات في المرجحات المادس: المطالب 
الأحكام؛عر 

الوصوح.باعتار الألفاظ دلالات قي المرجحات اع: ايالمهللب 
اللفغل.أحوال بامحبار الألفاظ دلالات في المرجحات الثاس: 

فرعان:وفيه 

الكثل.أحوال باعتار الألفاظ دلالات ترجح -أصيل لأول: !ص 
اللفغل.أحوال باعتار الألفاظ دلالات ترجمحات الثار: الفرع 
المعار.حروف دلالات في المرجحات التاسع: المعللب 

فرعان:وشه 

المعار•حروف دلالات تعارض أصيل الأول: الهمع 
ورجحانها.المعار حروف تعارض صور ت الثار الفرع 
المدلول.باعتبار المرجحات الثالث: المحث( 

وفهمطالان:

المدلول.باعتبار الترحح لأصيل الأول: الطلم( 
المولول.باعتبار المرجحات الثار: الطال_( 



الخارجية.المرجحات الراع! المحث 
ْه1الب.'نلاثة وفيه 

الخارجية.بالمرجحات الترجح تأصيل ت الأول الطلب 
عليهابالمتفق الأدلة من الخارجية المرجحات الثاني! الطلب 
فيها.المختلف الأدلة من الخارجية المرجحات ! ااثالثv الطل_، 

الإجماع.ترجيحات الخامس! البحث 
وفيهمءلاJان!

الإجماعات.ترجيحات اصيل الأول! الطالب 
الاجماعات.ترجيحات الثاني! الطلب 

الأمحسة.ترجلأ^ات المادءس! البحأت 
مطالبان!وفيه 

الأمة.ترجيحات تأصيل الأول! الطلب 
الأمة.ترجيحات الثاني! المطلب 

فيها.الختلف الأدلة ترجيحات الماع! البحث 
مطالبان!وفيه 

فيها.المختالف الأدلة بين الترجيح اصيل الأول! الطلب 
فيها.المختلف الأدلة بين المرجحات الثاني! العللب 

الشريعة.ومةاس الترحح الثامن! البحث 
مطالب!ثلاثة وفيه 

انمارصة.الأدلة ترجيح في القاصد أثر الأول! الطلب 
المقاصد.ترجيحات تأصيل الثاني! المهللب 
القاصد.مرجحات الثالث! المعللب 



٦١^-

الفقهية.بالقواعد الترحح التاسع؛ المحث 

وفهمه|اوانت

الفقهية.بالقواعد الترحح تأصيل الأول؛ المطلب 
للترحح.المتضمنة الفقهية القواعد الثاني! الطاو.ب 

الرجحان.تعارصن I الماشر المحث 

المرجحات.تعدد عسر الحادي الحث، 

الترحح.في قواعد عشر الثاني الحث، 

المنهجيةالجادة في التح الملمي النهج الكتاب، في واستخدمت، 
!أبرزهاومن مثاله، لكتابة 

الكربمة.القرآنية الأيات عزو -  ١

أوالصحيحين في فيها كان فما الشريفة، النبوية الأحاديث، تخريج —  ٢
به.أو بهما اكتفيت، أحدهما 

التسعةمن بعة البالكشتح مكتفيا تخريجه أتتح عيرهما في كان وما 
داودوأبي ائي النومنن أحمد ومسند ماللث، موؤلآ ~ فيها كان إن 

"•والدارْي ماجه وابن والترمذي 
الإمكان.قدر تتبعه حاولت، فيهما ليس الحديث، كان فإن 

فيليس مما الحديحؤ على الحكم في الأئمة عن النشل مع 
الصحيحين.

النبويةالأحاديث، تخريج منهج على ه؛ الصحابة عن الاثار تخريج — ٣ 
الشريفة.

المعتمدة.كتبها من المداهت، أقوال توثيق ~  ٤



التقول،هذه وتوثيق كتبهم من المحققين الأئمة عن بالنقول العناية — ٥
فأوثقهكتاب، له ليس أو كتبه ش وليس عنه مشتهرا الشل كان فإن 
قوله.ذكرت الش ومذهبا تأؤيخا له الكتب أقرب من 

عليهاالمسألة وتنبني البحث يحتاجها التي بالمصطلحات ، التعريف—  ٦
والحدود.الأصول كتب من توثيقها ْع 

أوالل.ليل بمهم علاقة له مما النصوص في الن.كور الغريب بيان ~ ٧ 
المنةمحرؤح وكتس، القران وعريت، التفسير كتب من ودلك التمثيل، 
اللغوية.المعاجم ومن المنة وغرستا 

غيرفهدا لهم، بالترجمة الأعلام تتبع الكتاب مقاصد من ليس ~ ٨ 
~ذكر من ببعض التعريف اقتض.ت البيانية الضرورة أن غير مراد، 
بإعراب،نص في اسم ذكر أو إسناد، في لإبهام - حدأ فليل وهر 

ذلك.وتحو آخر، بعلم اشتباه أو 
أواستدراك من له الحاجة رأيت مما الحاثية في بالتعليق قمت " " ٩

وتوثيقه.ونحوهما بيان 

نصوصمن اكلألة وجه بيان مع للأفوال، الأدلة ببيان اءتنيح، " ١٠
والمنة.الكتاب 

عنمشا والترجح، التعارض لصور التمثل على وحرصح، اعتبا - ١ ١ 
الفقهوكتب، وشروحها بأصولها والمنة التفسير كب، في الأمثلة هده 

الأمثلةكثرت ولدللث، الأصوليون، يازكرْ لما بالإضافة المقارن، 
معالأصوليين، أمثلة على متوقم، غير استخراجها، دائرة لتوسع 

لؤعلبيان تحتاج التي خصوصا لأمثلة التمثيل وجه ببيان الاهتمام 
حفاء.



فىلتعارض أمثلة من الكتاب يحويه ما أن هنا ذكره يحسن مما " ١٢
وبيانفيها، التعارض صورة لتحقق المسألة لتقريب إنما صورة 

ترجيحهو مثال من يذكر ما أن بالضرورة وليس منهما، المرجح 
لأحديكون فقد له، مثل ما باعتبار ؤإنما المثال، في مهللق 

أحرى•الترجيح من وجوم المتعارصين 
هنْأكد المرجح وذكر دليلين لتعارض مثل ن بكى فالولدللث، 
ماجهة من إلا ؛الترجيح عليه حاكمين غير ررفإنا I قائلا القضية 
هوآخر وجه محن مرجوحا يكون أن يشترمحل ولا مثالأ، له أوردناه 

ل ١٠لذلك او مأو أقوى 
هىIالعلمية لمالته مقربة فهارس للكتاب صنمنا ~  ١٣

المعلهرة.القرآنية الأياُتؤ فهرس ~  أ
الشريفة.النبوية الأحاديث، فهرس ~ ب 

الأثار.فهرس - ج 
والترجحالتعارض صور فهرس ~  د
الترجح•قواعد فهرس ~ ه 
والراجع.الصادر فهرس ~  و
الوصوعالتا•فهرس ~  ز

وشيوخهوذؤيته ووالديه كاتبه الكتاب بهازا يضر أن الكريم الله أسال 
إخلاصالك، فيها وارزقنا أعمالما، تقبل اللهم فيه، يد له كان من وكل 

نلقاك.يوم بها وارفعنا وانفعنا ؤإنابة، 

الإبهاجثيشرحالمهاج\/هجم;١( 



ج
ء وت،

محمدحيييك على الثالجن وسلاماك وصلاتك اللهم 
عالمكل عم ويمغمرتك وبرحمتك برصوانك، أصحابه جمع واسهل 
ونبيكبحبيبك حمما واجمعنا الكتاب، هذا فى منه استفدت ومؤلفا 

امن*المسلصن٠٠٠ و وؤردوّل 

العالمينرب ف والحمد 

ويكتبه

ثذ'اصلآكبءظمعآألجنءّ
٢٢٤٥١ب1 من• بريدة ~ القصيم 

Ab7538@hotmail.com









امحدركالمث 

والترحيحالضارض علم أهمية 

عباراتهماختلاف ومع فإنهم الفقه أصول علم العلماء يعرف حين 
الإجماليةوالأدلة الشرعية الأحكام ت ة يخمموضوعاته يحمرون فيه 

واكرححل١،.والعارض والتقليد والاجتهاد اللففلية والدلائل 
موضوعاتهوأحد العلم، موضوعات أهم أحد والترحيح فالتعارض 

الريسة.وأقهلاJه 

الحاجةعن صادرة والترجيح بالتعارض وغيرهم الأصوليين وعناية 
الإيهامودفع كلها الأدلة من والاستفادة الأستل،لأل في العلمية 

والمنة.الكتاب، من الوحي نصوص عن والاضعلراب 

تلأش با والترحيح التعارض أحكام معرفة أهمية إجمال ويمكن 
بعالمالاشتغال من هو والترجيح بالتعارض الاشتغال أن الأول؛ 

الاشتغال.أبواب أخص من هو بل والمنة، الكتاب 

نتاجلأنه والستة بالكتاب الاشتغال أبواب أخص من كان ؤإنما 
بالجمععنهما الريب نمي ؛ منهامجالات في نصوصهما وتعفليم تعظيمهما 

منهما.نص أي إهمال دون نصوصهما بكل العمل على والحرص بيتها، 
النصوصتعظيم إذ مؤمن، كل من والإجلال العظيم أهل وهما 

لأنإلا ذاك وما كلياتها، وأجل أعفلم ومن بل الشريحة، في كلية قضية 

الأصولنفاس الأحكاما/٥، أصول الإحكام،ي ٨، ص يتظر/المضفى )١( 



ؤآيةالحكمة، ؤيتبؤع الملة، وعمدة الشريعة، اركالية هو الكريم الكتاب، 
نجاةولا سواه، اف إلى محتريق لا وأنه والبصائر، الأمار ونور الرسالة، 

الثانيوالوحي القرآن صنو والسنة ، يخالفهاال بشيء لث، تمولا بغيره، 
معه.

كانوالحكمة الكتاب، إنزال تعالى اض حكمة من كان لما الثاني: 
والترحيحالتمارض ومعرفة وأحاديثها، آياته حمع إعمال ذلك، مقاصد من 
مها.شيء ترك وعدم إعمالها سبل من هو 

وهنءا، أمكن® ما واحك، — الأدلة أي — بينها ررالجمع أن ولاريّبإ 
وتهلبيقه.والترحح التحارصى بمعرفة إلا يتحقق لا 

الأحكاماستحراج وفروعه بأصوله الفقه مهمة من كان ؤإدا : الثالثؤ
ومحلرائقه.بأحكامه الترحح بمعرفة إلا يتحقق لا فهدا الأدلة من 

الشرعيةIالأحكام استنبامحل توصيف، في الكاملية إمام ابن يقول 
ثرانملمعرفة إلى برمح ~ الأدلة من الأحكام استخراج يعني ~ وذللئ، ١١

الأدلة،تعارض معرفة من ؛iJ فلا الفلاهر، على النص كتقديم الاستدلال 
منالمقمود لأن الفقه؛ أصول من وجعل الترحيح. به الذي ومعرفة 
بحدالترحيح على ، متوقفوهو الأحكام، استنثامحل الفقه أدلة معرفة 

إلىمحتاج للتعارض نابل والمهلالويح ظنية، هي إذ التعارض 
امجح«"'•
ومنهاالمهلعي فمنها قوتها في متفاوتة الأدلة كانت، لما الرائع: 

فيتعارصهما يمكن مما وهما به العمل يجب، مما وكلاهما القلتي، 
موصعفي ا منهم_بالأقوى العمل فوجب، تدل والمالناظر لدى الذلاهر 

 )١(Mifi

.٢٨٤,, YAY؛/"الوصول بم )٣( . i'\hالروضة سيتمر شرح )٢( 



العلميوبنيانه وتاريخيته والترجيم التعارض علم آممية الأول؛ الفصل 
-٣٢٥——-ع-—-وت 

تعارضلا مما دلالته من بقي ميما لأصعف ا دلالة بقاء مع التعارض، 
الترجيح.وقواعد التعارض صور بمعرفة إلا يتحقق لا المعنى وهذا فيه، 

التعارضأحكام لمعرفة بحاجة العالماء أن النووي الإمام قرر ولهذا 
ؤيفهلرالأنواع، أهم من ءاهذا ت الحدفث، مختلم، عن فقال والترجيح، 

التلوافا،من العلماء جمع معرفته إلى 

أحكاملمعرفة الفقيه حاجة وجه في الإسنوي قول منه وقريسر 
منبد ®فلا فيقول الفقه أصول في إدخاله ووجه والترجيح التعارض 

علىالأدلة بعض بها تترجح التي الأسباب ومعرفة الأدلة تعارض معرفة 
أدلةمحرفة من المقصود لأن الفقه؛ أصول من ذلك جعل ؤإنما بحض، 

معرفةبعد إلا منها الأسباط يماكن ولا منها، الأحكام استنباط فى الفقه 
قابلةوالمغلنونات غالبا للظن مفيدة الفقه دلائل لأن والترجيح؛ التعارض 

أصولمن ذلك معرفة من قمار الترجيح، إلى محتاجة للتحارض 
.٢٢((^الفقه 

مقاصدفي مختصر جميل معنى من الزركشي قاله ما I الخامس 
®والممدت عنه قال حين والترجيح التعارض أحكام معرفة من العلماء 

الباطلا؛ؤإبطال المحح، تصحح منه؛ 

فيكونحقا كلاهما كان فان وباطلا، صحيحا الدليلان كان إذا هذا 
عند®ؤيرجح بقوله! تيمية ابن احتمر٥ ما والترجيح التعارض مقصد 

الباطلين®رأيأبطل ؤيدفع الحقين، أحق التعارض 
والترجيح؛الأدلة ترتيب عن يتكلم وهو الهلوفي قول منه وقريب، 

•٩.ص واليسر التقريب )١( 
زائدة•الأولى من ولعل؛ ب، النص وكدا ٩، ص الرل، نهاية )٢( 
ه/ص.المائل جامع )٤( الممط المم )٣( 



الشرعيةالأدلة لأن وصروراتهء المجتهد نفلر موصؤع من هذا أن رراعالم 
ومامنها يقدم ما معرنة إلى المجتهد فيحتاج القوة، مرام، في متفاوتة 
معكالمتيمم فيكون الأقوى، وحول مع منها بالأصعمه يأخد لئلا يوحر، 
الماء®أوجود 

وجمعالخلافات، وكثرت الفقهية الدامس، تعددت لما ت المادس 
المجتهدعلى وجب قول، كل أدلة وذكروا ائل المفي الأقوال العلماء 

وهدامنها، الراجح وبيان والأدلة والأقوال المداهسؤ في الطر العاصر 
بهاإذ الترجيح، وقواعد التعارصى بمجالأت عالما كان لن يكون إنما 

ليرجحوالأدلة والأقوال الذاهس، هده فحص والمجتهد المستدل يستطيع 
تعارض.ما ؤيدغ قوى ما منها 

 ،Ui^ أكدوالترجيح التعارض أحكام بالكر ثمع لما العلوفي فإن
شرطانررلأنهما ذللث،! معللا والترجح الترتيس، حقيقة عن ؤ الكثفوجوب، 

الأجتهاد«لآ،.في 
الشريعةهده لعصمة بيان والترجيح التعارض أحكام أن ا؛ع؛ ال

يتبعونالدين والبيع، الكفر أهل ونمل حلل مجن وصيانتها المطهرة 
عنايةفكام، بالتعارض، — لأنتقاصها — الشريعة ؤيصمون المتشابه 

أيضافهو الأدلة لتحارض ورلمر لغ هو كما والترجيح بالتحارض العلماء 
والغلطالخلل ينالها أن من معصومة عظيمة الطاهرة الشريعة هال.ه أن بيان 

تشينتوهمات من يبثونه بما أعدائها لشبه ويفر أدلتها، في والتناقض 
ينَكاف وإو ألقنءال تثدبروف I العظيم اش وصدق بزعمهم، الشريعة 

[.٨٢زاك،: حقث؛ر؟ه أغئكثا فه زجدوأ أف عبي عند 
يبنيما وأعظم أجل من والترجيح الاشتغال؛التعارض أن الثامن; 

.٦٧٤ irالروضة مخمر ثرح )٢( . v٦٧٣/الروئ مخمر ثرح )١( 



.العلمي ؤينيانه وتآريخيته والترجيم اوعارض علم آممية الأول: الفصل 
:؛^-٢٧——-ث—ه} 

الاجتهاد،ومنزلة الصعود لمراقي ليمل العالم طالب لدى العالمية المالكن 
العلماءمهمة الترجيح لقواعد ومحاكمنها المتعارصات في غالنفلر 

الجامعونالأئمة به للقيام يكمل ررؤإنما الملاح! ابن قال كما الراسخين 
الدقيقة®الحاني على الغواصون والفقه، الحديث، صناعتي يئن 

المأمول.لبلؤغ مجال والتهليق والممارسة 

.٣٨٤ص لصلاح ان 





الخانالخمحث 
العلميوينياص والترحيح التعارض تاريخ 

المهوم،لاختلاف الوحي نزول منذ الأدلة بين التعارض مرهم نشأ 
محيإشكال من أجمعين عليهم اممه رضوان الصحابة لبعض يعرض ولما 

بمافيجيبهم عنه ه المي لسؤال مادرون آحر مع دليل تعارض توهم 
التعارض.يدفع 

النصوصبعض تثكالون يكانوا الصحابة ؛ران ت القيم ابن نال 
عنسألونه وكانوا عنها، فيجيبهم ه الّثي على امتشكالأتهم ؤيوردون 

٢.التعارض..رار ءلاهرها يوهم التي ويوردون النصوص، بين الجمع 
القبيل.هذا من ثبتا السنة كتب حوت وقد 

كانتالنبي زوج عائشة، أل مليكة، أبي ان قاله ما ذلك من 
قال؛ه الّم، وأن تعرفه، حش فيه راجعت، إلا تعرفه، لا شيئا مع تلا 

>ؤموفتعالى! اش يقول أوليس فقلت عائثة! قالت ءذباا حوسب ررمن 
ولكن!العرض، ذلك ااإنما فقال! قالت،! ٨[ دسرإه]الأسثق: جسابا بماث 

يهلك٠٠^٢،.الحساب نوقش من 

®وجهفقال! والحديث الأية تعارض وجه بعضهم عن حجر ان نقل 

\ا\\\.اورّلأ المواعق مخمر )١( 

٣٢ا/ يعرفه حش فيه فرا■؟ع يمهمه فلم شيئا سمع من باب ~ الملم كتاب ~ الخاري رواه  ٢٢)
)حم>ا(.

(.٢٨٧٦^ ٠٢٢ ٤ ؛/ الماب إبان باب - والماد والجة القامة صفة محاب - وسالم 



-بمن

الأيةولمظ حوب من كل تعذيب في عام الحديث لمظ أن المعارصة 
فيبالحساب المراد أن الجمع وطريق يحدب، لا بعضهم أن على دال 

ثمبذنوبه صاحبها فيعرف ؤإظهارها الأعمال إبراز وهو المرض الأية 
عنه١١يتجاوز 

اشلها بين حش الممض محن الجمع علها ®فاثكل القيم؛ ابن قال 
بدلا الذي المرض هو المسر الحساب وأن بينهما، تعارض لا نه أه 
محقلا قمصوث قبؤ تعالى: قال كما عماله، عامل لكل فيه اممه يسن أن 

[١٨-ءاذاته]الخا0: بؤ 

Iحفصة عند يمول ، النبي سمعت أنها مبشر، أم حديث ومثله 
بايعواالدين أحد، الشجرة أصحاب من اممه، ثاء إن النار، بدحل رالأ 

نوؤ>ؤوإن حفصة: فمالت، فانتهرها، الله، رسول يا بلى، قالت،: تحتها١١ 
قأتي، ءؤ-م ه: الل4 قال راقد الحم، فقال ؛؛، ٧١حزل■' واردهاه إلا 

.،١١\ UYزنريم: جكاه ميا ألْكلمودكت رئدر اثمإ 

قالكما تعارضهما ها المؤمنين أم توهمت، ما بين ه الحم، فدغ 
لحولها،هو الورود وظنّتح التحبمين بين الجمع عليها ر'فاثكل القيم• ابن 
التقينورود بأن و. اليي فاجابها لحلها، إذا المدينة ورد يقال: كما 
عذابها،من ينجون؛< ورودأ يردونها المتقين فان الفإالين، ورود غير 

بهلأْ،•فيها جبارن• يصيرون وروط يردونها والغلاامين 

مخضرالصواعقاورّلأ\ا\\\.)٢( نح١٧^ )١( 
فضانلمن باب -  ١٠٣تعالى اف لصي المحابة فقاتل كتاب ~ لم مرواه والحديث )٣( 

(.٢٤٩٦)ح  ١٩٤٢أ/ه الرضوان بعث اعل الشجرة أصحاب 
الركب.على الباركون معناْ ت ونيل جماعات، معناه؛ قتل؛ جاثا، جمع • جمحآ  ٢٤١

.r٣٨٣/اJاوردى تمر غ ، ٢٧٥ص ثية لأبن القرآن رم، ، YUA/YAالطري يطر7فر 
٠١ ٦٩أ/المرمالة الصواعق مختصر )٥( 



ءاسمي وبنياذ4 وو1ريخيت4 والترجيم التعارض علم آممية الأول؛ الفصل  ٠٦
٣٣١

نهالصحابة وحاجة الوحي واذفطاع ه النبي وفاة وبعد 
يوحدأن الطبعي من فإن الشرعية الأدلة من للنوازل الأحكام لاستخراج 

العارض.توهم الأحكام عن الباحبن اJجهدين الناؤلرين بعض عند 
اللهرصوان الصحابة بعد فيمن وروده يكون أن أيضا الطبص من بل 

وكثرةوزمنها، المبوة معدن عن البعاو نتيجة الصحابة، عند منه أكثر عليهم 
والفرق.المغ.اهوّ_، ونشأة العجمة ويحول ، الخلاف

منثم الصحابة على ورد الذي التعارخس أن أجد التأمل وعتل 
تنوعتن علكا ص بعدهم 

اتبيعوأهل اتشيه أهل من الوارد التعارمى الأول؛ النؤع 
ظهورهابدأ والفرق الصحابة، أواخر عهد في نشأتا اليع بعض 

عنالماكمحين وظهور البيع نشأة ثانمح أمحمن وكان حياتهم، آر في 
العارضتوهم من امتشكاله يفتعالون أو عليهم يثكل ما الصحابة طهس_، 

الأدلة•محن 

سهامهمبها يرمون التي اليع أهل أسلحة أعفلم من أن ينب فلا 
فيهااللغو النصوص في فشأنهم تعارضها، دعوى هو والسؤنة للحق 

بها.الاحتجاج لإممامحل ببعض بعضها ورب، بتناقفبا والإيهام 

وأطلقواالبيع، ألوية عقدوا رر..الذين أحمل، الإمام وصفهم كما فهم 
علىمجمعون للكتاب،، مخالفون الكتاب،، في مختلفون فهم الفتتة عقال 

علمبغير اممه كتابؤ وفي اممه، وفي اممه، على يقولون اوكتابج، مفارقة 
يشبهونبما الماس حهال ؤيخدعون الكلام، من بالمتشابه يتكلمون 

الضالينرارا،.فتن ص بالله فنعوذ عليهم، 

.oWj ٥٦ص والزنادثآ الجهمة على الرد )١( 



قائموأنه البيع أهل منهج ملام بن القاسم أبوعبيد الإمام ؤيصف 
النصوصأعيتهم لما وتعظيمه التعارض روح إذكاء منها انحرافات على 

قمرالدين ... ٠١ت فيقول يالتعارصى فاتهموها فهمها عن نفلرهم وقمر 
نيئايجدوا فلم وجوهها، عن أذهانهم وعييت الأتساع، عن عملهم 

١٠كلها!فأبطلوها متناقضة ! يقولواأن من عليهم أهون 
أهلهم بل المتشالأ اساع الملع أهل منهج من أن المتقرر من ؤإن 
البلجأهل راسمي I تيمية ابن الإسلام شيخ قال كما به سموا المتشابه، 

بالباطل*الحق ون يلبإنهم فهم؛ وقتل الشبهات، أهل 
وعموموثيق ترابهن بينهما ل التشابه، صور من صورة والتعارض 

منمركب، المتشابهات م ق ١١بقوله الثامحلبي ذلك يقرب كما وخصوص 
الواضحات،م قمن لكان يتعارضا لم لو إذ والإنبات؛ النفي تعارض 

منفيإما هو بل إنبات، مع نفي فيه يتعارض لم بإطلاق الواضح وأن 
بينمدبدب لأنه إضافيآ؛ صار إنما الإضافي وأن قطعا، مثبت ؤإما قطعا 

منبعض وعند الهنرفين، أحد من بعض عند نقرتحح الواضحين؛ الطرفين 
لآخر«لم.اي 

الفتتةابتغاء النصوص من تشابه لما اتباعهم البلع أهل نيغ ومن 
قا>ؤءأما عنهم! اض قال كما والتأويل التحريف طريق لوك لواعتدارأ 

•٧[ ت يمنان نأل ؤأبعإء أكنت آثغاء منه ئثشه ،C نقمن ر>غ نلوييتر ؤ، 

المتشابهتحكيمهم في البيع أهل حال وصف في قتيثة ابن يقول 
بالطعناش كتاب اعترض *وقد والتعارض: التناقض القرآن في ليثبتوا 

أكنةآثغاء منه ئشنه وما واتبعوا ، وهجروا فيه ولغوا ملحدون 

.١٦٧النوة؛/المة منهاج )٢( . ٨٧ص الأسان )١( 
١. ١٦>،/الواقعات )٠١( 



اسميوبنيانه وJأريخيته والترجيم الضارص عالم أهمية الأول: المصل 

عنالكلام فوا فحن مدحول، ونظر عليلة، وأصار كليلة، يافهأم 
والاستحالة،نقو، بالتنا عليه قفوا يم ميله، عن وعدلوه صعه، موا 

أمالت،ربما بعلل ذللث، في وأدلوا والاختلاف، النظم، اد وفواللحن، 
القلوب،،في بالشبه واعترصمتح الغز، والحديث، ، الغمر الضعيف، 

الصدورا،فى بالشكوك وندحت، 

عباسبن عبداض ومناؤلرايتؤ محاورات! التعارض تآؤيخ لنا حفغل لقد 
التعارض.ؤلريق لسلوكهم حية أمثلة الخوارج ع مه 

المنهالعن موصولا ثم معلقا ه البخاري صحيح في جاء ما ومنه 
القرآنفي أجد إني، ءجاست لأبن ، رجزل قال قال؛ جبير بن سعتد عن 

التعارضظاهرها التي الأيات بعض المائل ذكر ثم علي، تختلف، أشياء 
منوغيرها [ ٢٧]الصافات: دآءلو0ه بعمى عق بنضم تعالى! كقوله 

•بقوله ها حتم ثم بينها، التعارض دهم ها ماس ابن فدفع الآيااتإ، 
اف«ل؛،.عند س كلأ فإن القرآن عليلتؤ يختلف فلا 

قال)ها تماس ابن أن معمر رواية من الصنعاني عبدالرزاق وعند 
ليسقال! القرآن؟ في أشلئح هو؟ ما I التعارض وهم أورد لما للرحل 

احتلافحلْ،.وممه بشلثه 

عندهعناء لا من كل عليه ؤيقاس الأمور، يجرب لم الذي الصي •' وصمها العض شح ١^٠^؛ )١( 

>،.YY>،/الأعظم والممط انمكم ذظر/انمن 

بعلصار الذي الأزرق ض نافع هو المائل الرجل أن والعينىت كاينِحجر المراح هال )٣( 
ؤيعارصه.ؤياله بمكة عباس اض يجالس وكان الخوارج، من الأزارتة رأس ذلك 

؟.aa/yaالقاري عمدة ، a٥٥٧/الباري يتظر/فتح 
.a٥٥٥/]الجدة[ سورة باب ~ القسر كتاب — معلقا البخاري رواء )٤( 

بعدها.ومجا  ٠٣٠٠ أ/ البخاري صحح على التعليق تغليق كتابه في حجر ابن وصله وتد 
)ح1يه(.ءبدالرزاقY/٤٨ تفسير )ه( 



إجابتهمن انتهى لما ه هماس ابن أن حاتم أبي ابن رواية وفي 
وندإلا شيء القرآن من لمى إنه شيء؟ الأن ثلمك فى ررفهل ت له مال 

وحهه*لتعلمون لا ولكن شيء، فيه أنزل 

حدثتك،ما عني رراحفغل عباس! ابن له قال منية ابن رواية وفي 
يردلم .، اممه، ؤإن حدثتك، ما أشباه القرآن من احتلف ما أن واعلم 

يختلففلا يعلمون، لا الناس ولكن أراد، الذي به أصاب وقد إلا ثبتا 
،.٢١١^،اش، عند من كلأ فان القرآن، عليك 

ءوهوقائلا! علمه عقب رهأ عباس ابن جواب الشاطئ نقل ولما 
ماسائر وهكذا بائه، من واتي منزلته، نزل إذا معقول ذلك جمح أن يبين 
الراسخون،فيه وقف وما الaلاJين، على أشكل وما الaلاءنون، ذكر 
[<<^٨٢ءكث؛ُاه]اكاء: آخثلنيا فه زجدوأ أف عير عند مى كاف 

الحديث،ومختلف الايات مشكل في التأليف، أسباب ننتع وعند 
أوهمواما بدفع البيع أهل على الرد هو الأعظم سب، الأن نجد ف

يلبىوالتي العقيدة قضايا تخص التي الأحادسث، أو الآيارت٠ بين تعارصه 
الدع•أهل بها 

ثباومالحدسثؤ مختلفؤ عن حديثه بداية فى عتر الدين نور يقول 
وأهلالمنة على البيع أهل من طواثف، تهجم راوقد يه! المحدثين عناية 

اتهمواحتى وجهها على الأحايين، فهم في نيغهم ت، ب؛الحدين، 
ثمق^، افه رمول إلى بته ونالتناقفى ورواية الكذب بحمل المحدثين 

الإلكتروية(.)الكب ٢ • ٥ ه/ حاتم ابي ابن تمر )١( 
^٧١(. ٢٢ا/اكوحد محاب ني مدة ابن دوام )٢( 
"ا/ا-ا'ا.الواقعات )٣( 



.اسص وساض يخيت4 .٠١٢ س
-٣٣٥ش————^ت ——

واحنجرهايالمادْ اغتر ممن ومقلدوهم تشرقون الم عمرنا في تبعهم 
مشاعره،بحواجزها وغلف عقله، على 

<__،أن يفرر الحديث، مختلف كتابه مقدمة في قتيبة ابن والإمام 
أهلعلى ردآ كان إنما التعارض متوهم به يدفع الدي الكتاب لهدا تأليفه 
بكلأءته،وحاطاك يهناعته، تعالى اش أسعدك بعد، ارأما فيقول،! البيع 

ماتعلمني إلى كتست، فإنلث، أهله، من وجعلك برحمته، للحق ووفقلئ، 
فيبهم Lfr-bوامتهانهم، المحدث أهل الكلام أهل ثلب من عليه وقفت 

ونعحتى المتناقص، ورواية الكذب بحمل ورمهم بذمهم الكتب 
وأكفرلمون، الموتعادى العصم، وتقءلعت، النحل وكثرت الاحتلأف، 

^٢،.١٠الحديث،..من يجنى لمذهبه منهم فريق كل وتعلق بعضا بعضهم 
المتعارضاين،إثارة من البيع أهل به با يشغلما أمثلة ذكر نم 

كتابيفى وجدت أنك رروتدكر ] يعدها فقال، الأحاديح، بين المتوهمات 
عندهم،المتناقض من شيئا فيه ذكرت بابا الحديث،® ااغريّ_ا في المؤلف 
،iJLljفي وجدته الذي مثل جميعه في عندي تجد أن ؛ن.لانؤ فأملمت، وناولته 

بمبلغفتكالفته للثواب، محتسبا ذللث، أتكلف، أن والتف الحجج، من 
الأحاديث،؛هذه من كتبي في ذكرتا ما وأعدئ، ءلاقتي، ومقدار علمي 
،.بهءل الهلعن ق۵اJوا الذي للفن جامعا تاما الكتاب ليكون 

الأحكامأدلة في التعارض الثاني: النوع 

بعضكان إذ النبوة، عهد في الصحابة لدى التعارض محوهم ورد 
معارضتهفي الإشكال عليه فيرد الحديث، أو الأية مع يه؛ الصحابة 

أحر.حويحح أو لأية 

.٠٣٤ ص الحديث علوم قي القد منهج )١( 
.٦٠ص الحديث مخلف )٣( . ٤٧ص الحديث )٢( 



حزءأأن سيجد . للنبي الصحابة من الواردة الأمثلة تأمل ومن 
للتعارض.دفعا كان . المكب وجواب تعارصيا إشكالأ كان منها 

أوليسفملت ت عائشة فالت عيب٠؛. حوسب ررمن ت فال . المتمب 
تل ففا ت قالت ٨[ ]الانشقاق: يسمإه حسابا بماث ؤذزنأ I تعالى اض يمول 
وهالكا<أا،.الحساب نوص من ولكزت العرض، ذلك "إنما 

أنالعلبعي من الحوادث وتجدد الوحي وامطاع . الض وفاة وبعد 
منلهم يعرض وما الأحكام فكب ه الصحابة بين الاختلاف يقع 

منكان ما أهمها من أن غير كثيرة، أساب لاختلافهم وكان الموازل، 
الأدلة•بتن المعارض توهم ورود 

فياجتهادهم في الصحابة بعض على التعارض إشكال ورد فقد 
غيرها.وهمب الأحكام وأحاديث، آيالتا 

الذينهم بل التعارصى، هذا ؛اوفر يثتغالون هك الصحابة فكان 
علماءمنهم ورثه الذي التمارض لل>فعر الرصين العلمي المنهج أسوا 
الأمة.

ماتوهم ما دفع في عفليمة احتهادات ه، الصحابة من وصدرت 
يننعأو الشريعة أدلة في التشكيك يوهم ما خصوصا الأدلة، من تعارض 

أحكامها.من حكما 

ءانوأأل؛ن ت تعالى قوله بتن ه بكر أيكب جمع ذللث، ومن 
فبخميئا أف آن س:ثث لأمحأثم؛شثلإذا ٣ ٣ 

عنبالنهي الامرة والأحاديث والايات [ ١٠٠ت ]النائية ثماول؛ه كنتم بما 
بالمعروفللأمر مسقهلة الأية وأن تعارصها بعضهم توهم حيث المنكر 
الأدلة.بين بالجهع الإشكال فدفع المكر عن والنهي 

تخريجه.تقدم 



اسميوبنيانه وتاريخيته واثترجيح التعاوض علم اممية الأول: الفصل 
-٣٣٧———————نج ——————— 

وأثنىالله حمد أن بعد بكر أبو فال فال! حازم أبي بن قيس عن 
غيرعلى وتضعونها الأية هده تقرؤون إنكم الناس، أيها ءيا عليه! 

إئأنتييتم إدا صل من بم>3ام لأ أمسكم عوكآ ^١ ٠٠١٠آلإ-يت وكآيا مواصعها 
النبيممعنا ؤإنا ْ'ا[ ]النائية؛ م-ملوله كتم بما مثبمكم جن*—ا ُماجعم أِّ 
أنأوشك يديه على بأحذوا فلم الظالم رأوا إذا الناس رُإن قول؛ ي. 

الله.رسول سممت ؤإنى هشيم عن عمرو وقال ، بعقاب٠١الله يعمهم 
الثم شردا أن على ثقدردن ثم بالمعاصي فيهم يعمل قوم س ررما ث يقول 

بعقاباا١منه الله يعمهم أن يوشلث، إلا يغيروا 

أنه الأنصاري عبداش بن جابر حديثا في جاء ما ذللثا ومن 
يعطاهالليي فإنها ولعقبه له عمري أعمر رحل ررأيما قال! ه افه رسول 

فيهونمت عطاء أعطى لأنه أبدأ؛ أعطاها الذي إلى ترجع لا 
أيضا!جابر لحديثا معارصته بعضهم على أثكل حيثا ال٠واريثاا 

للذيفهي عمرى أعمر من فإنه مسدوها ولا أموالكم عليكم ررأمكوا 
آ.ولعقبه،ار وميتا حيا أعمرها 

العمريتكون لمن جهة من متعارصين ظاهرهما في الحديثان فكان 
المعمر؟موت بعد 

)ح؛(. ١٧٨؛/المد ش أحمد ١^٣ روا، )١( 
الأuنى.وصححه (. ٤٣٣٨^•٦ ٩ ص والنهي الأم باب - اشلاحم محاب - داود وأبو 

يغيرلم إذا العذاب نزول في جاء ما باب ّ اش. رمحول عن الفتن أبواب كاب " والترمذي 
(.٢١٦٨^٤٩٨ص المكر 

٤(.• • )حء ص٧٧٥ المكر عن والنهي بالمعروف الأم باب - الفتن كاب - ماجه وابن 
٣١ئوم ;p أفيئ تعال: فوله باب - التمر كاب - الكرى المنن في ائي والن

(.١١١٥٧^ I٣٣٨/١[ • ٥ ■: ٠٧١]١^أسبمن4 إذا ثل ثن ث3مر لا 
(.١٤٤١^ nvانمرى؛،/باب - الهبات كاب - سلم رواء )٢( 
(.١٤٤^١  ٦٨ه/العمري باب - الهبات كتاب - مسلم رواه )٣( 



م
دءس

رسولأجازها التي العمري ررإنما ت قال حين )جهته جابر جمع فجاء 
عنت،ما لك هي ت نال إذا فأما ولعمك، لك هي ت يقول أن اض 

،.١١صاحبها((إلى ترجع فإنها 
صورةعلى الأول الحديث حمل بأن تغهه جابر بينهما جمع ففد 

صورةعلى الثاني الحديث وحمل ولشك، للث، فيها! فال لو ما وهي 
عثت،.ما لك قال؛ لو وهو أحرى 

الأدلةلتعارصات صور من نهغ للمحاية عرض ما وبمجمؤع 
الكليةالقواعد .ث العلماء وصع التعارصات لهذه معالجاتهم ويمجمؤع 

الأدلة.بين للترحيحات والجزئية 

بجق#ةثم

)حهه0مآ(. ٥١صزاولعشه قيه قال عن باب - اليؤع كتاب " أبوئاود رواه )١( 
حياتني داره المرء إععار بان المان ذكر ~ بيان ابن ترتيب ني كما صحيحه في حبان وابن 

٥(. ١٣٩^ ٥٣٩ا/ ١ له للخيمر العمري تكون لا بعده ورثته ذكر غير من 
شرٍلهما.عف صحح إستاده الأرناووط! شعيب قال 







تم اسى ؤينيانه دتاربخيتع والترجيم التعارض علم اممية الأوو؛ المصل __ 

ا-د2دلثامحدك

القرآسةالدراسات في والترجيح التعارض في التأليف 

وقواعدهوعلومه التفسير وكتب القرآنية ات الورامكتب وافر من 
منأنواع ة لخموالترجيح بالتعارض المعتنية الدراسات يم تقيمكن 

بالمشكل.التعارض يسمون رين المقأن بالاعتبار أحدنا معر الدراسات 

•بخصوصه القرآن مشنكل في الفت كتب الأول: 
تعارصهاأوهم التي لأيات ا جمع ومقصدها الكتّتا هده نهدف 

الترجيح.أو بالجا<عر عته والإجابة 
محمللأبي الئرآزا' مشكل ويل Ij#كتاب الكتب هده أثيم ومن 

(.٢٧٦)ت قتيبة بن ملم بن عداش 
بالهلعنالله كتاب اعترض ،اوقد تاليفه موجب مقدمته فى بين 
ؤإثثاءآلفنت آثثاء ينه لثته ^٠٠١ واتبعوا وهجروا، فيه ولغوا ملحدون 

ق>نفو\مدحول، ونثلر عليلة، وأبصار كليلة، بافهام ٧[ ]ال 
يالثناثفس،عليه قفوا يم مبله، عن وعدلوه مواصسعه، عن الكلام 

نال!أن إلى والاحتلأف،..®. الئغلم، وفساد واللحن، والاستحالة، 
اليره،بالحجج ورائه من وأرمي ،، ١^ كتاب عن أنفح أن ررفأحثست، 
جامعااممتاب، هدا ، l^t»ون، يلث ما للناس وأكشف البسنة، والبراهين 

الغسل.دون وهو t النجاسة موصع على الماء صب أصله الشح ]\( 
قيتكلف دون جوابه روصوح وملله نالوه ما لحقارة الخل دون هنا للضح تتيبة ابن واصتعارة 

رس.

• ٤٤٠آ/الحديث غريب قي العاتق ، ٦ ٠ ٢ Y/ تتيية لأبن الحديث غريب نضح/ مائة قي ينفلر 



^^><جمة><،ٌ
الشرحمحي بزيادة المفسر من ذلك تبلآ مالقرآن، مشكل لماؤيل 

والإيضاح..؛از
بهاض خصهم وما العرب ،اذكر باب قتيبة ابن وصع المقدمة وبعد 

أقوالراحكاية في بابا ثم المجاز؛؛، اع واتوالمال المعارضة من 
تعارض،كل كني أساسا جعلها لغوية مباحث في أبوابا نم الهلاعنيناا، 

إشكال.كل وحل 

بابالاستعارة، باب الجاز، فى القول باب • هى الأبواب وهده 
فيه،والزيادة الكلام تكرار باب لاحتمار، وا الحيف، باب القلوب، 

معناه.اللمقل ظاهر مخالفة باب والتعريض، الكناية باب 

عليهاالهناعنون أورد التي الأيات ثتيبة ابن استعرض بعدها ثم 
القرآن.من سورها فى الإسكالأت، 
للمعانيالواحد اللففل لا؛اب ببابين الكتاب حتم هدا وبعد 
وباب،معنى، من أكثر تحتمل المى الكالات، لبحث، جعله المختالمة؛؛ 

وجعلهتصمرقط؛؛ لا التي الأفعال من شاكلها وما المعاني حروف، ير نف ١١
عنبعضها ينوب التي أو معانيها تتعدد التي خصوصا العاني لحروف، 

بعقل-

العلميالجهد ؤ يكثفلأنه الكتاب موضوعات، في فصلت، ؤإنما 
قتيبةابن أن للناظر وليتحقق التعارض، يدغ به أنه قتيبة ابن رأى الذي 
فيه.والتاليم، والترجح التعارض، تاصيل لقفايا المومين، من، بحق يعتبر 

تاصيلفي، تتفاوت كانت، ؤإن القرآن مشكل في، كتب، ألضت، وكزا 
يقلنالتي الأيامته استيعاب وفي القرآن في للمثاكل المأصيل قضايا 
!الكتب،هد.ه ومن مثكلة، أنها ؤيتوهم 

ص"ادالقران ذم، -اؤل، 



اسميوونياذ4 وظري٠خيمم والترجيم التعارض علم اهمية الأول: الفصل 
——ت———

الأصهانيعبداض بن محمد عبدافه لأبي التأويل وغرة التنزيل درة ~  ١
.UtY،)ت الإملكفي بالخف انمروف 
فيوجه كل من لمس الأبأت متعارض متوهم في نظر والكتاب 

منالتعارصى ناله ما بمعالجة مخموصى هو ؤإنما التعارصى، 
الألفاظ.متنايه سه كان مما الايات 

المبينالكتاب حمالة رافاءااموا ومرامه منهجه يبين المهدمة فى قال 
لحقتعالى اض وفمكم الكريم، المتين القرآن وحفغلة الخكيم، 

رابث وبرد قراءته، لذة من وأذانكم تلاوته، حق بعد عله، 
تعالىالله حصني ط أنى بحادوته، قالوبكم يثغش ما معرفته، 
دواعتدعوني ودراسته، كلامه بإقراء وشرفني وعنايته، باكرامه 

المتممة،؛الكالخايتح المتكررة، الأيات في وروية، نظر يبعثها قوية، 
لعلاماتتطلبا والمنحرفة المتعالمة، التشابهه وحروفها والختلمة، 

فحزمت،أشكالها، دون بآياتها، الكلمة وتخص إشكالها، لبس ترغ 
حت،ولوالمتأحرين، المتقدمين، كتب أكر أن؛أمالت بعد علتها 

أحدأوحدت فما المتثرين، المحقمين المتأولين معاني أسرار عن 
عنيفتر ولم بابها يفؤع ولم ؤ؟ كفكنهها، غاية بلغ أهلها من 

أوقعما المعاني أكمام من ففتقت، وحهها، عن فر يولم نابها، 
ولطعنتبيانا، التكرر وتكرار المتشابه لبهم وصار فرقانا، 

١٠سدأ..الملحدين ولملك ردأ، الجاحدين 
الخنبن محمود الخق لبيان القرآن مشكلات في البرهان وصح — ٢

(.٥٥٣)بعد التيسايورى 

بنعبدالعزيز ءزالل.ين العالخاء اJهلان لالقرآن مشكل فى" فوائد — ٣ 
(.٦٦٠)ت عبداللأم 

.٢١٩ا/لأاآ- التأؤيل وغرة اكزيل درة 



لآ؛؟ر

الشنبرالأمين لمحمد الكتاب آي عن الاصطراب إيهام دفع ~  ٤
،^(١٣٩٣.)

مقيدفان بعد ررأما I الإيهام دير مقدمة ر الشنبر العلامة يقول 
منر نيما الرسالة هذه فى يبين أن أراد عنه، الله عفا الحروف، هازه 

العظيم،القرآن ر التعارض فيها يتوهم التي الأيات بين الجمع أوجه 
٠ا، السور•• يرقب بم^|عب لها مرتا 

المشكللأن القرآن مشآكل فى ، تعنفالتي الكتب أدحلت، ؤإنما 
•المتشابه من نؤع هو والتعارصى بنسبة، ولو المتشابه على يهللق 

تتفصدلا القرآن مشكل باسم المؤلمة الكتب، بعض أن يخفى فلا 
فيهالإشكال وورد فهمه حفي ما كل ؤإنما لوحده، لأيات، ا من المتعارض 

لغيره.معارضته جهة من أو وحفائه المعنى دقة جهة من 
دفعوكتاب قتيبة لأبن القرآن مشكل تاؤيل كتاب أن تدرك وحينها 

لكونهماوالترجيح التعارض ر ألصق هما للثنقيهلي الاضطراب إيهام 
وغيرهيتناوله والبقية موضوعه، فى حالمين محقين 

٣.ص الاضطراب كهام ينع )١( 
ومخررعة،مخطوطة أو منقودة ولكها آياته في التعارض وموهم القرآن مشكل ني كتب، هناك )٢( 

'•هذا في يذكر ومما المجال، لهذا تأصيلا يعتر مما التأليف، متقدم هو ما وفيها 
اعتمادبدليل المشكل في وص (، ١٥)ت• البلخي سليمان بن لمقاتل القرآن متشابه كتاب —  ١

والرد.التيه قي عليه الملطي 
يكرم٢( ٠ )تآُ مطرب المعروف المستنير ابن لمحمد الأيات تعارضى موهم في كتاب — ٢ 

السور*على جمعه حن تصنيف أنه ووصفه ٤ ٥ Y/ البرهان فى الزركشى 
.iT/\oتفسرْ في آلقرطى ذكره ( ٢٨٥)الترمذي للحكيم القرآن نكل كتاب - ٣ 
فيص ذكره )ت'ُأ؛ه( العربي بن عبداش بن محمد بكر أبي للأمام المشكلين شرح كتاب ~ ٤ 

والسنة.الكتاب مشكل في ولعله ، ٣٥٠ا/ القرآن أحكام وفي ، ٦٦٦ص التأؤيل قانون 
بنمحمود الحق لبيان والشبهات للتعارضى الوهمة الايات غرر على الكلمات درر ~ ه 

(.٥٥٣ربعي ايرري النيالحسن 



التفسير.قواس كتب في بدراسة القرآن مشكل إفراد الثاذي؛ 

منكتبهم في وقواعده ير التفأصول عالماء لبعض العالمي الجهد 
مشكلبتعريف فيه يعنون تأصالية بدراسة القرآن وموهم مشكل إفراد 

لرفروأمئالة التعارض دير ومنهج فيه المؤلفات وأهم وأسبابه القرآن 
المختلف.موهم بعضهم ميه يما أو المشكل 

،ءال،ْ وقوا التفسير وأصول القرآن علوم كتب أغلب في مبثوث وهدا 
موهمرامعرفة وسماه القرآن علوم في البرهان في الزركثي هؤلاء ومن 

سماهنؤع في القرآن علوم في الإتقان في يومحلي والالمختلف 
والتناقض؛'أالاختلاف وموهم رامشكله 

قاعدةالقرآن لتفسير الحان القواءاJ كتابه في عدتمر الوصع كما 
النفلرقصار منها يفهم التي القرآنية الايات عشرة! الثانية ررالقاعدة هي 

وأجابتعارصها توهم التي، لأيات ا من مجموعق فيها وذكر التعارض® 
التعارض.وهم عن 

المحكمبه يخصونه فيما المتعارصي أحكام من ميتا يدكر وبعضهم 
العربيابن فعل كما المتشابه أنواع من نؤع التعارض أن باعتبار والمتثابه 
اكأُلر".فىئانُن 

ه( ٩١)ت١ يومحلى البكر أبى بن عبدالرحمن الدين جلال نرى بينما 
إعجازلوجوه يعرض وهو القرآن إعجاز في الأقران معترك كتابه في 

ورودإعجازه وجوه من النابع ارالوحه ؛ عنونه بوجه له يعرض القرآن 
معالممن أن قئر حيث ار الأيات بين التعارض يوهم حتى مشكله 

م■/٨٨.القرآن علوم في الإتقان )٢( . Y٤٥/ القرآن عالوم في اJرئن )١( 
•٦٦٣ص التايل نانون  ٢٤١• ٣٦ص الحان )٣( 
yrfsالأثران مجرك )٥( 



ثمذلك، عن منزه الله كلام وأن آياته، في التعارضر عدم القرآن إعجاز 
بمابينها وجمع الآيارتv بين التعارض موهم من حنة مجموعة استعرض 

بعدهم.من رين المقوأئمة هبي الصحابة قرره 

وتطبيقا.تأصيلا الترجيح قضايا تقرير في اثمفسرين جهد الثالث،: 

عنوالإجابة الأيات بين التعارض موهم إثارة من رون المقبثه ما 
الجان—،بهذا عنوا الدين رين المقبعض حعوصا فيها، التعارض وهم 

فيعملة، وابن اليان، جامع في الطري كالإمام به واشتهروا التغير من 
تفسيرهفي طبي والفر الكبير ير التغفي الرازي والضم الوجيز، المحرر 
معانيفي التأؤيل لباب، كتابه في والخازن القرآن، لأحكام الجامع 
ردحقمح، والآلوّمح، التنزيل، 

التعارضإشكال ينير وفيه الطبري تضير عن أنقله مثال وهدا 
منمحوصع غير في أحبر ئل. ثناؤه جل ررالله I فقال متوهمه عن ويجي._، 

محقاهصنا وألذلك ربك< ؤو.ةاء ثناؤه؛ جل فقال تأتيهم، الملائكة أن كتابه 
با.يىأو رنلئ، يأي، أو آلمككن أي، إلا يمروذ وئال؛ [، ٢٢ل١لنجر: 

ثناؤه؛جل اممه قول امرئ عالي أشكل فإن [ ١٥٨]اf^تنام: رنك،؟4 ءايني، بمفى 
مخالفأنه فظن صفاه صنا قوله؛ معنى معناه مخالف، أنه فظن 
آدثعاونى طم ؤ أثه يايه-م ا0 إلا يقلثوث فوله؛ معنى اه معن

بالقفلالأية هده في >ؤوأئفءئه قوله؛ كان إذ [، ٢١•]الدة: و؛دكاظه 
أنوذللت، الظن، من حهلآ ذللتؤ فإن الواحد. بلمففل الأحرى وفي جمع، 
ومعنىالجميع، بمعنى والمو(ثاه ربق، وماء ؤ نوله؛ في لن،اا ا'المال

كثيرررفلأن فتقول؛ الجمح، بمعنى الواحي. تذكر والعرب، الملائكة٠، ١١
والشاة((،البعير وارهالك والدنانير الدراهم به؛ يراد والدينار® الدرهم 

بمعنىاولث،اا م—رروالقوله؛ فكدلك، والثاء، الإبل جماعة بمعنى 



العلميوبنياص ووا*ريخيت4 والترجيم التعارض علم أهمية الأول: الفصل 
تب،ةق|-م— 

»اولأئكة«لا/

أؤثرهقأ ت تعالى قوله ير نفقي عملية ابن نول ومنه 
فيتعارض ثاكلمها وما لأية ا رروهده [، ١٣•]الأنغام: َكاذوأ 

[٢٣لالأنعام: طإيمثه َئ  ٧٠تظ ؤ}\د عنهم؛ حكاية تعالى قوله الفلماهر 
يهولونمختالفة أوقات فى أو مختلفة محلواف فى يكون أن إما واجتماعهما 

وحالكذا حال في 

تعارضمعالجة في المكثرين من الكير ير النففي الرازي والفخر 
منلكثير حاؤيا الكتاب فكان المترحيح، وقواعد أصول وفق الايات 

تذللئ، ومن المرجحات، 

منغيرهم على الخلفاء أحد ورواية قول ترجيح بيان في قوله -؛!؛- 
بينالتعارهمر وير مهما أنه نثلثا ررلأ ت جميعا عليهم القه رصوان الصحابة 

عليهبقي، الذي ه طالب أنح،  uiعلي، قول وبثن، المغفل وابن أض قول 
فيقاملع جواب فهذا أولى، علمي بقول الأخذ فإن ءمر0 طول 

السألة«م.

القرآن١١يعارض لا الواحد ررحبر ت قوله محي 

المفهوم١١من أولى #والمنهلوق ت قوله ء؛ئ 

استدلبأن لملمتعارصات معالجاته في آخر يعدأ الرازي اتخذ بل 
في، للخلافالدارسون منها ينهل ترجيحية تقحيدات على الأيات ببعض 
الترجح.قواعد 

الممرالوجءزآ/\ِا،م.)٢( ؛/آا-آولإآ. الطري شتر )١( 
١. ٤٠٤; الرازي شر )٤( . ١٨١\/الرازي شر )٣( 
شرالرازي)٥( 



محوأأثَ محزأ ^١ أزن >ةأ؛؛ا نمالى: قوله محي أنه ذلك ومثال 
مرينوثَقم إن وألدمول أثب لئ رديم سء ؤ معم محكي؛ن آمم وأد4 آؤحل 

عليهتدل ما يعفى ذكر [ ٥٩،; Llljl]ئرللاه نلمس حين آوم ثأدوو اش 
أنعلى لأية ا دلت I الخامس لآ\لرو؛أ قوله! ومنها الأصولية القواعد من 

الأصلعلى والقياس بالقرآن، حكمه ثبت الذي الأصل على القياس 
علىمقدما القران على القياس كان تعارصا إذا بالسنة حكمه مت الذي 

>اؤ1طزاقوله: قي الة على الكتاب، قدم تعالى لأنه المر على القياس 
حبرفي وكذللث، وأزنووه، أس إز ءؤردوْ محوله: ومحي آووث(ه، دآلجعدا أق 
،.ذرمعا 

ناييأحدهما قيامان مارمحي إذا أنه على الأية دلت، السائس: المؤع 
فإنالله، رسول أحبار من حبر بإيماء تأيد والأحر الله كتاب، في بإيماء 
ا.الخامسءر الفؤع فى ذكرناه كما يعني الثاني، على مقدم الأول 

والجمعوالترجتح التعارض م، رين المقبعض عناية نذكر وحين 

أقضينقال؛ تةضءي؟اا، "كش فقال: المن، إلى معاذأ يمثج جق اف رسول أن جاء عا به بمي )١( 
نال!ه، اه رسول نة نبنال؛ اف؟•، كتاب، في يكن لم 'نإن نال؛ اش، كتاب ني بما 

رسولوفق الل.ى ف اادءم.ل. قال؛ رأيي، أجتهد ت نال هق؟•، اف يسول سنة في يكن لم 'فإن 
رصول

(.٢٢. ^١٦ ٣٨٢التو في واحد رواء 
١٣٢٧)يتقى كيف القاصي فى حاء U باب - الأحكام كتاب - لترمذي او 

Aj._

)حأا<هم(. ١٨(/القضاء في الرأي اجتهاد باب - الأنفين كاب - وأبوداود 
اتمةصححه كما والألماني، والترمذي كالبخاري ؛، jJLaJ؛اتمة بعض الحدبثإ ضعغح وقد 

باذ•دائن دالدجب، الشم دائن محمة دائن الرمح،  Jiبم دابو الغدادتم، الخطيب م■' 
أحكام، ٤٧٢)/والمتفقه الفشه ، ١٠٦•!، A/Y"الترمذي نن ، ٢٧٧؟/ادكتر بظر/التاريح 

،Y٣٤٤/المونمن اعلأم ، ٣٦٤م)/يب ابن فتاوى مجموع ا/ي؛، المربي لأبن القرآن 
.٦١٩٤; باز ابن ومقالات، ناوي مجموع ،  ٤٧٢! ١٨الملأء أملام ستر 

١. ١٩)/الرازي• تمر )٢( 



اتعلمىْينياص واوثرجيم التعارض علم أهمية الأول؛ المصل ٠- 

ألفؤإن فانه الشنقعر العلامة جهد تجاوز ينبغي فلا التعارض موهم ين 
أضواءيري التغكتابه أن إلا الايات عن الإيهام دفع في، مستقلا كتابا 

بينالمتعارصات موهم بذكر مليء بالقرآن القرآن إيضاح في البيان 
عنايةمع ينها والترجيح الأحكام على دلالاتها في والأحاديث الأحاديث 

والاّتدلاليه٠الفقهية لأصولها الترحيحات هذه يرد 

•منها كثيرة ترجيحية قواعد الكتاب في قرر إنه بل 

لماالمباشر الراوي حبر ترجيح الأصول في تقرر رروقد ت قوله أ؛أ 
غيره((من بحاله أعرف روى لما الباضر لأن غيره؛ حبر على روى 

بعدالتحمل الراوي حبر ترجيح الأصول في تقرر اروقد وقوله! أو 
تحمل،لما الصبي من أصبمل البالغ لأن قبله؛ المتحمل عالي البلؤخ 

قبولعلى الاتفاق من البلؤخ قبل المحمل، حبر قبول في وللاحتلأف 
قبلالمتحمل حبر قبول الراجح كان ؤإن الثلؤخ، بعد المتحمل حبر 

المختلفمن أرجح طيه الخفق لأن البلوغ؛ بحد الأداء كان إذا البلوغ 
خروتقديم غيرْ، تحر على المباشر الراوي تحر تقديم محإلى فيه، 

النمىهذا في وهو ، قبلها( المتحمل حبر طى البلؤخ بعد التحمل 
مرجح•ٌن لأكثر يعرض 

الأصولفي والمقرر وجه، من الأعمين تعارض راباب وقوله! ؛؛١ 
الرجوح؛(عموم به يخصص منهما والراجح ينهما، الترجيح 
أدلةترجيح الأصولية! الصناعة بمقتضى يفلهر أروالذي وقوله! ءإآ 

أكثرأن الأول! أوجه! ثلاثة من وذللث، الوجوب عدم أدلة طى الوجوب 
علىالمض الخر على ت الأصل عن الماثل الخثر يرجحون الأصول أهل 

ه/آآ.السان أضواء )١( 
\إ'jUl \0أضواء )٣( . ٢٣آآر ه/ اليان أضواء )٢( 



الخبررجحوا الأصول; أهل من جماعة أن الثاني: . . الأصلية. البراءة 
هوذلك: ووجه عدمه. على الدال الخبر على الوجوب، على الدال 

٠الهللب٠ عهدة من الخروج في الاحتياحل  ١ ٠ عملتإن أنك الثالث; ١ 
أهلبإجماع ذمتك برئت الوجوب ثيل معلى فأديتها اوجها من لفول 
علىنوئها فلم واجبه غير أنها على مشيتا ولو ، بها المطالبة من العلم 

منكثير جمع نول على بواجب مطالبا بفستا الوجوب سبيل 
العلماء.ب«لا،.

المعارضاتصور لاكر الكتاب في الشنئبلي ذكر يكن ولم 
حينللترجيح المقلمة القواعد من جمالة ذكر إنه بل فيها، والرجحان 

ذللثج;ومن متاصمتها، 

ذلكوصابهل بعض، على بعضها يرجح راوالمرجحات وقوله: ءآ 
الظن((قوة هو الأصولمن عند 

متهماكلأ لأن اكليالين؛ زمن اختلاف مع تناقض لا ١٠قوله: وه 
وقتهأارمّفي حق 

أوجهمن تفاسيرهم مقدمات في رين المقبعض ماياوكرْ الرا؛ع: 
التعارض.ظاهره ما ين للترجح 

مةالمةش يكون بان لنفيره، تقعيدية مقدمات وضع المقرين بعمى 
منفيكون وأصوله ير التنفقواعد من يكون مما للتفسير ممهلءات التفسير 

الترجح.فواعد يعفى القواعد هذه 
ابنفعل وكما والعيون، الكت، يره نففي الماوردي فعل ذللث، ومحن 

•المزيل لعلوم المهيل تفيرْ مقدمة فى جزي 

.٢٣٢ه/ابيان أضواء )١( 
.٤١• ه/ ال_ان أضرا، )٣( • ٢٤م/ المال أصرا، )٢( 



٠٥١
العلميوبنياض وتأريخيته والترجيح التعارض علم آممية الأول؛ الفصل 

ؤ

دلالةلأحكام عرض والعيون النكت تمسيرْ مقدمة في فالماوردى 
بينالترجيح وجوه نيين هذا من انطلق ثم أكثر أو لمعنيين القرآني اللففل 
تقسمانْع نؤح كل وحكم التعارض لأنواع صورأ فذكر الحاني هذه 

وذكرالترحيحل١،، وعلل المرجحات هذه اختلاف أوجبها وصروب 
الخلاف.مع الأدلة تكافؤ عند النار موقف 

وذكرالترحح وجوه المهيل كتابه مقدمة في ذكر فقد جزي ابن أما 
فيعام هو ما ومنها بالتفسير خاص هو ما منها مرجحا، عشر اثني منها 

.١^^^٢٢بين الترجيح 
اكارضأحكام في المعاصرة والبحوث ات الدراسالخامس: 

القرآن•في دالترجيح 
•قسمين جعله يمكن مما وهي 

فيوالترجيح التعارض تأصيل في ودراسات بحوث الأول: المم 
ومنها:القرآنية انمراسات 

حينللدكتور تهلبيقية نفلرية دراسة رين المفعند الترجيح قواعد ~  ١
الحربي•حين بن ■ءاي بن 

بنناصر للدكتور ودراسه جمعا المفسرين عند بالسنة الترجيح ~  ٢
الصاع.صالح ين محمد 

تفسيريكتاب أو لممسر استقرائية ت ما ودرا بحوث الثاني! الشم 
:ومنهاوالترجتح التعارض في منهجه عن للكشف 

عليبن حين للدكتور الترجيح في الطيري جرير ابن الإمام منهج ~  ١
اسم.'وا'حسين ؛ن 

١٩ا/التنزيل لعلوم النهل )٢( . ا/٨٣وانمون النكت 



الهيابةتضميره في طالب أبي بن مكي الإمام عند الترجيح قواعد ~ ٢
مبخوتمحمد  CUjلعائشة تطسقية اصيلية دراسة المهاية بلؤغ إلى 

الحمدان.

المتعلمةالترحيح قواعد صوء في يره نففي الرازي ترجيحات - ٣ 
ينعثدالرحمن بن عبداف طييقية، ننلرية دراسة ت القرآني يالنعى 
الرومي.سليمان 

عبدالرناقدكتور 1طيقية دراسة تيمية ابن نمير في الترجيح قواعد ~  ٤
■الوادع^، حن محمد 

بنعبدافه تهلبيقية دراسة ! تميرْ في جزي ابن عند الترجيح قواعد —  ٥
الجمعان.حمل، 

التحريرتفسيره في عاشور ابن عند بالنتس المتعلقة الترجيح قواعل، ~  ٦
العيم.ءبل،الأه بنت عبير تهلثيقية تأصيلية دراسة والتنوير، 

عقس







العلميوبنيان4 والترجيم التعارض علم اهمية الأ*ول: الفصل 
هءْ ي

اللهأمر في وصفت كما الأحر، منهما واحد يعطل ولم معا امتعملأ 
منالكتاب، أهل محتال من به أمر وما يؤمنوا، حنى المشركين بقتال 

٠الجريه يعطوا حتى المركن 

وحةالمنالقبلة محي وصمت كما وخ، ومنناسخ الحدسث، وفي 
كماالاحتلأف، إلا الحديثان يحتمل لم فإذا الحرام، المجد باستقبال 
نامخا،أحدهما كان الحرام والست، المقدس ست، نحو القبلة احتلمت، 
منسوخا.والأخر 

بقولأو الله رسول عن بخبر إلا وح والمنالناسخ على يستدل ولا 
الناسخهو الأخر أن فيعلم الأخر، بعد أحدهما أن على يدل بومتؤ أو 
يبينلا آخر يوجه أو وصمتإ، كما العامة أو الحديث، سمع من بقول أو 

منالاختلاف، إلى ينب، وما كتابي في كتبته ومحي وح. والمنالناسخ فيه 
وخ.المندون الناسخ إلى فيمار وخ ومنناسخ الأحاديث، 

مباحانالأمرين أن جهة من الفعل في اختلافا ي،كون ما ومنها 
الما ومنها يختلف، ما ومنها ماح، وكلاهما والقعود، القيام كاختلاقط 

بمحنىأسبه أو الله، كتاب، بمعنى أشبه الحديثين أحد يكون أن من يخلو 
فأيبالقياس، أسبه أو المختلفين، الحل.يثين سوى مما النبي سن 

إليه.يمار أن عندنا أولاهما فهو هال.ا كان المختلفة الأحاديث، 

فيهالفعل بان مختلفآ الحلم في ينفلر من بعض عده ما ومنها 
الفعلاختلف، أو حكمه، باختلأفط إلا فيه القمل يختلف، لم أو اختلف،، 

به.القائل بأنه به يعمل أن فيشبه ماح بأنه فيه 
أنهاعلى الجملة جعلتا ؤإذا مقرأ، وآخر جملة جاء ما ومنها 

مماا هن. إنما اختلافا هذا وليس الممر، ، بخلافرؤيتؤ عليه عامة 



بهتريد عامآ منه بالنيء تنطق وأنها العرب، لسان محعة من وصمت 
معآ.يتُملأن وهذان الخاص 

معناهمثل في ما على يدل ما هذا من صنم، كل من أوصحتج وقد 
اض.إزثاء

إلاالشهود من يقبل لا كما ثابت، حديث، إلا يقبل لا أن هذا وحماع 
كانحمله عمن مرغوبا أو مجهولا الحديث، كان فإذا عدله، عرف من 
يثايتاااليس لأته ؛ يأرؤتs لم كما 

بنملم بن عيداش محمد لأبي الحدينؤ مختالم، نأؤيل كتاب ~ ٢ 
(.٢٧٦شة)^،

أحاديث،في الميتدعت كلام نقض قصد أته وهو تأليفه سبع—ا بين وند 
•ببعض بعضها ومعارضة . الله رمول أحاديث، بضربهم . الله رسول 

بكلأءته،وحاطلث، دaلاءته، تعالى افه أسعدك بعدا،  ١٠١١١١١نال! 
وقمتإما تعلمنى إلي كتست، فاتلثؤ أهاله من وححللخ، برحمته للحق ووفقالث، 

الكتبفي ؤإمهابهم وامتهانهم، الحديث، أهل الكلام أهل ثلب من عليه 
الاختلافونع حتى المتناقض ورواية الكذب بحمل ورميهم بذمهم 
بعضا،بعضهم وأكفر لمون الموتعادى العصم وتقعنمتؤ النحل وكثرت، 

،*الحديث،؛ار من بجنس لمذهبه متهم فريق كل وتعلق 
راؤيحتجقال! ئم الحديث، إعمال في البلع أهل مبه بعض ذكر نم 

ورضواباليمسج، أنسوا حتى مناول، يتأولها أو محتج، الأحاديث، لهذه 
الأموروبتللئج لمين، كالمالجواب، عن اك بالإموصاروا ؛القذف، 
سرمحن•

.٤٧ص الحدين، مخلف، -أويل )٢( . oU/Aالأم .ع الحدينؤاخلأف 



العلمخوبنيانه وتأريخيته والترحيم التعارض علم أهمية امأول؛ الفصل 
م ٥٧

ُاداالحديث، ®غريب في المؤلف كتابي في وحدت أنلث، وتذكر 
عنديتجد أن بدلك فأمثث وتأولته عندهم، المتناقض من نيتا فيه ذكرت 

أتكالفأن وسألت الحجج، من تلك في وحدته الذي مثل جميعه في 
ماوأعدت حنافتي، ومقدار علمي بمبلغ فتكلفته للثواب، محتسبا ؤ ذلل

الذيللفن جامعا تاما الكتاب ليآكون الأحادبثؤ؛ هذ0 من كمي في ذكرت 
وصغؤمعانيها- وكثفؤ الأحاديثؤ، ذكر قبل وقدمتؤ- به، الهلعن قصدوا 

فروق«لا،.كل به أعرفؤ بما الحديثإ، وأصحاب الكلام أصحاب 
منمجموعة فيه ®تناول بانه الكتاب أبوثهبة الدكتور وصفؤ 

منوأمثاله المعتزلي الفنام شبه على فيه ورد للتعارض الموهمة الأحاديثؤ 
فيهبل المختلفؤ في خالصا الآكتاب يكن ولم المبوية، السنة في الهلاءنين 

ونحوم،المشكل من غيره 

ودفاعهدراسته محل جعلها أنواع نلاثة على إس كلامه حصر وقد 
والمفوصةوالمرجئة والمعتزلة كالجهمية البيع أهل وجه في المنة عن 

■هى والقديية 

٣،.التناص علها أدعى التي الأحادبثؤ -  أ
الكتابتخالف أنها أدعي الي الأحاديث - ب 
أالعقل وحجة الطر يدفعها أنه أدعي اش الأحاديث ~ ج 

.٦٠ص الحديث مختلف تأؤيل )١( 
صر(ْْ؛*الحديث وممطلح علوم ر الوسيط )٢( 
.٢٣٥، ١٤٥ص الحديث مختلف تأؤيل مثلا/ ينفلر )٣( 

.١٨٩، ١٤٥ص الحديث مختف تأؤيل مثلا/ ينظر  ٢٤)
,١٩٣، ١٦٩، ١٥٩ص الحديث مختالم، تاؤيل مثلا/ ينظر )٥، 



هي

بنمحمد بن أحمد جعفر أبي للإمام الآثار« رامثكل كتاب — ٣ 
(.٣٢١)ت المصري الهلحاوي سلامة، 

الشكل،كتب وأكبر أجمع من للطحاوي الاثار مشكل كتاب يعتبر 
منهماأوسع وهو أصعافهما، هو بل السابقين بالكتابين حجمه يقارن فلا 

أحاديث،نؤع في متخصصا يكن لم إذ العلمية، القضايا من يتناوله فيما 
وسائروالمعاملأيث، والعبادات، العقائد في والشكل المتعارض فيه بل 

الأدابوأبواب الأصولية القضايا من غيرها فى وحتى يل الفقه، أبواب 
والأخادق.

ولإعمالهاللسنة نمرة وهو تأليفه موجب، الكتاب مقال>مة فى ذكر وقد 
بالتوفيقللجهل الأحاديث، بعض إعمال مجال حفاء من رأى ولما كلها 

الأثارفي نفلرت اءؤإني فقال! الكتاب في ومقصده منهجه بين ثم بينها، 
والأمانةفيها التثبت، ذوو نقالها اش المقبولة بالأسانين. . عته المرؤية 

والعلممعرفتها، يمهل مما أشياء فيها فوجدت لها، الأداء وحسن عليها، 
منعليه قدرت ما وتبيان تأملها إلى قلبي فمال الناس أكثر عن فيها بما 

وأنعنها، الإحالات نفي ومن فيها الش الأحاكام استخراج ومن مشكلها 
ذلكمن لي . الئة يهب ما منها باب كل في أذكر أبوابا ذلك أجعل 

عليهالله ثواب ا ملتمكذللث، منها عاليه قدرت فيما آتى حتى منها 
ونعمحبي وهو كريم جواد فإنه عليه والمعونة لدللث، التوفيق أماله وافه 

•امحثل'ُ" 
فوركبن الحز بن محمد بكر لأبى وبيانه، الحديث مشكل كتاب ~ ٤ 

العقيدة.مائل في المشكل قضايا في منه مقل، في كما وهو 

.اسمرص شرح )١( 



العلميوبنيانه وتاريخيته والترجيم التعارض علم أهمية الأول؛ الفصل س
-٣٥٩————-ت———— 

المرهمللمشكل دفعآ كونه في نموانه موافقا ليس والآكتاب 
الأثاعرةلمذهب بالانتصار مخصوص هو بل الأحاديث، بين للتعارض 

لتقريربالأحاديث مخالفيهم لات استدلا برد فورك ابن إليهم ينتب الذين 
اعرةالأشفيه حالفوا ا ممّاستدلالهم برئ فورك ابن فاستغل مدهبهم، 

لبيان.يحتاج الذي المتشابه من به استدلوا ما جاعلا 

التوحيدكتاب فى قرره فيما حزيمة ابن على فيه رد ففد ولللك، 
الأحاليثبعفى على معتمدأ 

الأسماءكتابه في قرره فيما ، الصيغي بكر أبي على رده ومثله 
والصفاتر'آ،.

المتقدميزرعند الحديث مختلف في مقلبوعة كتب أربعة أهم هنْ 

٠٣٦٩صى وبيانه الحديث مشكل )١( 
ءالامام،الذهبي؛ قال بالصبض، المعروف ابوري النييريد بن أيوب بن إسحاق بن أحمد هو )٢( 

فيوبؤع وصنف، ُُوجْع أيضا■ عنه وقال الإسلأماا، شيخ المحدث، المفتي، الملامة، 
ثلاث.وقيل؛ وثلاثمائة وأربعين نمين سنة وخانه الحديثء، علم في ونمتن الفقه، 

الصلاحلأبن الشانمة الفقهاء طقات،  AM/\oالملأء أعلام يفلر/ّير 
٠٤٢١ص ثقلاسن،ويانم )٣( 
تزللم وهي خصوصا تعارصاته في أو الحديث مشكل في المياء ياوكر0 ما الكتب من )٤( 

ومنها!مفقودة أو مخطوطة 
البغداديالخطيب كرْ ذ الخديتى بن لخلى أجزاء، خمسة الحدين، اختلاف تاب ك~ 

.A٣١٠ والخفقه الفقيه في 
منمجموعة له ( ٦١٦)ت الكبرى عبداش، بن الحسين بن لخبداطه الحدت مشكل تاب ك— 

النبوية.بالمدينة الإسلامية الجامعة في نخة منها المخ 
نحوإنه وتال؛  ٦٧الغيث؛/محح قي المخاوي ذكره حزم، لابن الحديث، مشكل قي تاب ك~ 

ظايرفالمي »الآءار ، ٣٧٨/١٣البلاء أعلام سير في الذهبي وسماه ورثة آلاف عشرة 
عنهاء•المناقض ونفي العارض 

بنيحيى الدين محيي زكريا لأيي المعارض الموهمة الأحاديث في المرحيحامت، وحوم تاب ك- 
محييالإمام ترحمة في الهلّالبين تحفة كتابه في المهيار ابن ذكره ( ٦٧٦)ت المؤوي سرق، 

الدينصّاأآ•



حم٠ لآت٩مح 

وهوالمصطلح كتب في الحديث، لختالف، التأصيالية الدراسة الثاني! 
عنالكلام من التحديث، وقواعد المصطلح كنب في الحييون مايذكره 

بينالجمع وأوحه وأسمائه تعريفه جهة من الحديث، مختالفا 
■المتعارصن 

وأنهللمختلف الرسالة في الشافعي الإمام تعريف، بق حموقد 
'^٥^^سقوط إلا يمصى لم ما ررالمختلف 

منوصفة وأهميته المختلف تعريف المغيث فتح محي المخاوي ويبين 
مدلولهاختلاف أي- ه الحديث ررمختلف فقال! تعارصه لغ يستهنيا 
العلماء،من الطوائف جميع إليه تضطر الأنواع، أهم من وهو طاهرأ، 

والفقه،الحديث لصناعتي جامعا إماما كان من به للقيام يكمل ؤإنما 
الدققة(\ص.العاتي على غائصا 

مصطلحكتب أغلب محي يكون يكاد الحديث لمختلف باب وذكر 
كتبه.أمهات خصوصا للمتأخرين الحديث 

افرمحا بينهما أن والظاهر الحديث، مختلف ويعضهم الحديث منكل المحدثين بعفس يميه )١( 
يعارضايكون ما المختلف أن جهة من الحديث، ومشكل الحديث، مختلف بين المحدتون فيفرق 

مشكلبينما آحر، حديثا يعارض معنى على الحديث، يدل بحيحإ نفسها، الأحاديث، بين 
إحماعأو آية ْع حديثا كتعارض الأدلة من غيره مع للحديحا تعارض كل في دبححا الحديث، 
غيره.يعارض لم ؤإن والتيس معناه أشكل مجا منه يجعلون كما معقول، معنى أو أومحياس 

بينالفرق فى  ٤٤٢ص الحديث، ومصطالح علوم فى الوسيهل في أبوشهبه محمد الدكتور فال 
الاصطلاح،في فرقا والمشكل المختلف، بين أن *والحق المحدتينI عند والمختلف، المشكل 
آنفا،يينت، كما أكثر أو حديثين بين تناقض أو تفاد تعارض بوجود يكون الحديث، فمختالم، 

ومحيأكثر، أو حديثين بين تعارض وجود سببه يكون فقد ذلك من أعم فهو الحديث، مشكل وأما 
معناهلاصتحالة أو مثلا للقرآن الظاهر فى لمخالفته معناه فى مشكلا الحديث، كون صيبه يكون 

العلوم*.عنيا كشفت، التي الكونية بالأمور المتعلقة الحقاتق من لحقيقة لمخالفته أو 
.٦٦/٤٠الميحفتح )٣(  ٠٣٤١ص الرسالة )٢( 



اسىوبنياjه والترس التعارض علم آهمية الآْو: اممصل „
٣٦١'أمحت بمنع-—ت—ت

كثيرل؟،،لأبن الحثيث والباعث للوويل١، والتيسير التقريب مثل: 
الكتبهذ0 شروح من وغيرها ، العراقي والفئة الملاح ابن ومقدمة 

المخممراضوشروح ومخمراتها 

عندهمغالبة خطوات وفق الحديث مختلف المحدثون ؤيعالج 
أئمةبعض عن والنقل والمنكل، بينه والفرق المختلف، تعريف، تتضمن! 
يقعفي العلمي المنهج وبيان الشريعة، أدلة في التعارض نفي اللقط 

التعارض.

القلةعمل وهو ~ يعضهم ؤيريد هدا، على المحدثين بعض يقتصر 
بعضهمفيوصلها ذكرها في يتفاوتون المرجحات من مجموعة كر ذ— 

بعضها.ذكر على يقتصر من وفيهم وجها، لخمسين 

المؤويومثله ، يذكرهال ولم وجها ون حمأنها ذكر الملاح فابن 
القرس_،ر^.في 

الماسخفي الاعتبار في للحازمي تبحا كان إنما للخمسين وعدتهم 
مرجحاحمن ذكر حيبم، الايار من المنؤخ من 

وجهاالخمسين من الحازمي بدأه ما أتم الفياح الثذا في والأبنامي 
أنهوذكر وجها، الستين يقارب ما عليها وزاد الخمسين فيكر للترحيح 
ؤإحكامالرازي كمحمول الفقه أصول كتب، من معفلمها استفاد 

الآمدىّ.

الًشثصأيد\و\ءث )٢( . ٩٠ص والمر القريب )١( 

A'A/tوالتدكرة التمرة )٤( . ٢٨٤ص الصلاح ابن .قيمة )٣( 
.٩١ص والمر القريب )٦( . ٢٨٦ص الصلاح ابن عقيمة ره( 
.٢٤٧٣; الماح اكزا )٧( 
٩؟ص الاثار من الخوخ من الاّخ يي الأمار )٨( 



———><إجمأ><
الحارميعند التي ين الخمفذكر الراوي تدري"ب في يوحلى الأما 

المرجحات.من وأربعة لمائة أوصلها حى عليها وزاد 

المحييينمن كغير0 يردها لم بأنه لها عرفه تميز السيوطي أن غير 
علميايما تقالمرجحات يم بتمالأصوليين وطريقة أسلوب استخدم بل 

والترجيحالراوي بحال الترجيح I أقسام بية قي فجعلها موضوعيا 
بلففلوالترحتح الورود بوقت والترجتح الرواية بكيفية والترجيح بالتحمل 

حارجيلبامر والترجيح بالحكم والترحح الخبر 
مرتبعلهو مما المرجحات من الحدثون يدكره ما أغالب وكان 
بالأموروالترجيح وانملألة للمتن قليلة مرجحات ذكر مع بالإسناد، 
الخارجية.

ذكرواأنهم الحديث مختلف على كلامهم في الحل.ثون نمير وقد 
الحدينبين التعارض إزالة في بالاجتهاد يقوم من ووصف وط رث 

وتعارفهما.احتلافهما الموهم 

بينالجامعون الأئمة به للقيام يكمل ررؤإنما الصلاح ابن كقول 
الدقيقة((المعاني على الغواصون والفقه، الحد.يث، صناعتي 

وسماهالحل..يث، في ، الختلفعن تكالم من أسبق من أن ظني وفي 
حمدؤيهبن محمد بن عبداض بن محمل، الحاكم عبداض أبو تعارفا 

أبوبكرالبغدادي والخهليب الحدث، علوم معرفة كتابه في -( ٠٥٤ )تء 
الرواية.علم في الكفاية كتابه في )^٦٤^ ءابت بن علي بن أحمد 

منوالمئرين التاسع المؤع ارذكر بعنوان! له عقد فقد الحاكم أما 

.٢٨٤ص الملاح ابن طيب- )٢( . T٦٥٤/ الراوي تورب 



ُمم

ه،اش رمحول سن معرفة العلوم هد0 من النؤع هذا الحديث علوم 
المحةفي وهما بأحدهما، المذاهب أصحاب فيحتج مثلها يعارصها 
التعارضألمانلها الموهمة الأحاديث، بعمى ذكر ثم محسان® والسقم 

ودفعه.

فىالقول ارباب ت بقوله عنونه أولهما بابين فعقد الخطيب، وأما 
أعقبهنم ، يمح® لا وما فيه العارض يصح وما الأحبار، تعارض 

الأحبارمن العلم أوح_< ما الأحبار ترجيح في القول ارباب الثاني بالباب 
تعارضنفي فيهما قرر حيث، فيه..® والرحيح القوية لحول يمح لا 

الظيامحت،في هو إنما التعارض أن عليه بني ثم قرر، لما واستدل القعلعيين 
بعضلعرض نم فيها، المرحيح لحول ؤيمسح تعارفها فيمسح 

المرححامحت،.

المرححامتإمن حملة عرض بأنه للمرجحايتط الخهلسبإ عرضر ويتميز 
يكنلم ؤإن وهو والتابعين، الصحابة عن المنقول من لبعضها واستدل 

مثلوأيضا رجحه، ما إليه يستند لكنه المرجح لذايتح اّتل|لألأ 
النيويه.اله من ، المرجحامحمن لكسهر 

اا1حاويثيةالدرامحايتح في والمنؤخ الماسح ب، كتعناية I اكالث، 
؛التعارض.

بأحكاماهتمام لها كان الثوية الستة في وح والمنالاس.ح ب، كت
والترجح•التعارض 

إرادةالمتقدمين مدهب، عالي المح إءللأقار>تا من أن ذللث، ومحسبؤ 
منفكان تقييدأ أو تخميما أو ؛الكالية إلغاء محواء الص فى الغيير 

.١٢٢ص الخويث، يلوم معري )١( 
•٤٣٣ص الرواية َ ني الكفاية  ٢٣) ٤٣٢ص الرواية ءلم ني الكفاية  ٢٢)



،•محنهمالوالترجتح الدليلض ين الجمع منهج معرفة هذا صرورة 
منوح والمنالناسخ في الاعتبار كتاب هو هدا في الكتب وأول 

الهمدانيالحازمي عثمان بن موسى بن محمد بكر أبي الدين لزين الاثار 
)ت؛خهه(.

منالاعتبار في الحازمي أن إغفاله ينبغي لا الذي الفول ومن 
علومفي المؤلفين توى م على كتابه في المرجحات بوصع السابقين 
كانؤإن منها وانطالقوا منه استمدوها اللاحقين وأن عموما، الحديث 

تقدمكما - عليها زاد بعضهم 

ينحمذكر ثم والترحيح التعارض أحكام أصل فالحازمي 
إليها.أشاروا أو المصهللح علماع بعدم من تناهلها ، مرجحا 

بنعمر بن إبرامم إسحاق أبو الدين برهان بعدم من جاء نم 
فيالأحبار رسوخ كتابه في ه(  ٧٣٢رن الجعيري حلل بن إبراهيم 
نسخإلى يمار لا وأنه الحديثين تعارض بين حيث الأحار، منسوخ 

علىالقوي فدم وصعئا، قوة تفاوتا فإذا الحديثان تكافأ إذا إلا الحديث 
يذكرأن هذا بعد فناسب الفتاوى، فى كما به وعمل المعيق،، 
والتعليلبالأستدلأل عناية مع مرححا، وحمسن ستة فذكر المرجحات 

•، المرجحات^ من لكثير والتمثيل للترحح 
الحدين،.ثراح وتهليق تأصيل الرابع! 

ثروحفي وتطيقه التعارض لفر منهج تقرير من المحدثون يبثه ما 

الأبءوكان ت  ٦٧؛/ المغسث فتح في يقول أن الخاوي حمل الذي هو المعص هذا ولعل ا ١ أ 
منسوخناسخ فكل والمنسوخ، الناسخ وبين ~ الحديث مختلف يعني ّ بينه الفصل عدم 

عيزُولا مختف، 
رّوخالأمارصا>؛م)٣( ؛. _Y/rUالشذا )٢( 



اسمروبنيانه وتأريخيته والترجيم التعارض علم اهمية الأ*ول؛ الفصل  ٠٠

قيالخلافية الخديثية الإفادات بدراسة محاية لهم من خصوصا الأحاديث، 
الأحكام.ائل م

والامتدكار،التمهيد في عبدالبر ابن المعتنين الشراح أبرز ومن 
أنس،بن مالك موطأ رح ث والمس الأحوذى عارصة في العربي وابن 
بطالوابن الماري، فح في رجب وابن مالك، موطأ ثرح في الك والم

حجروابن لم، مصحح ثرح في والنووي الخاري، صحتح شرح مح، 
الناري•فح قمح، 

روحث كتب في دفعه وطرقا ؛المتعارض العنايةهده تتجلى كما 
شرحالأحكام إحكام كتاب، وأميزها أحلها من والتي الأحكام، أحاديث، 

العيد.دقيق لأبن الأحكام عمدة 

التماموالLJر الملقن، لأبن الأحكام عمدة بفوائد الإعلام ت ومنها 
الأخبارمنتقى رح ث الأوطار ونيل للمغربي، المرام لوغ بثرح 

للثوكاني.

ةال(1ملامة، بن محيار لحديث، شرحه فى ؛هلال ابن ناله ما مثال، 
رسولكان كيف، أبى له فقال الأمحلمى، برزة أبى على وأبى أنا دخلته 

تدعونهاالتي ، الهجيرأ يملى رركان فئال1 المكتوبة؟ يملى . اممه 
إلى'أحدنا يرجع ثم الغصر، ؤيصلي الشمس، تدحض حين الأولى، 

~المغرب، فى قال ما يت، ون~ حية والشمس الما.ينة، أقصى فى رحاله 
النوميكره وكان العتمة، تدءوذها التي العشاء، يؤخر أن تح_ه يوكان 

الرحليعرف، حين الغداة صلاة من ينفتل وكان يعدها، والخديحج قبلها، 

الظهر.صلاة بها والمراد الهجير، صلاة أي 
M-\/oالحديث غريب يي |J؛L^ ، ٤٧٧*ا/المبك ي؛ذلر/الجموع 



معارضأنه ذكروا يعضهم إن قال الماوة«أا، إلى تين يالؤيقرأ ه، حلي
هاف رسول مع يشهدن المؤمنات اء نكن  ٠١: مالترها عائشة بحديث 

يقضينحين بيوتهن إلى ينقلن ثم بمروءلهزرأ،، متلفعات الفجر صلاة 
بينبالجمع التعارض فدفع ،، الغلس،لمن أحد يعرفهن لا الصلاة، 

منينفتل )وكان ت برزة أبي قول إن I قائل قال ااءإن ت فقال الحديثين، 
الماء)إن عائشة! لقول معارض ، حليه( أحدنا ، يعرفحين الغداة صلاة 

ال؛مروؤلهن متلفعات وكن اش رسول مع الفجر صلاة من ينصرفن كن 
وتسترهنتلفعهن أن وذللث، بينهما، تعارض لا قيل: الغض(• من يعرفن 

بائيةووجوههم يصلون الرحال وكان معرفتهن، من مانع بمروطهن 
حليه،محرفة من للرحل مانع غير وذللثإ وهيئاتهن، الماء زى بخلاف 

الله®بحمد ذلك، من شيء بين تعارض فلا 

لماقال! ها، عباس ابن حدسثإ ثرح في رجب ان قاله ما ومثاله 
منه،حرج حتى يصل ولم كلها، نواحيه في دعا الميت،  Wjالمح، لحل 

(.٥٤٧)ح  ١٤٤ا/ العصر ونت باب ~ الصلاة عواتيت كتاب ~ البخاري رواه )١( 
،وتتهأ أول في بالصح التبكير استحباب باب ~ الصلاة ومواصع الماجد كتاب - ومسالم 

(.٦٤٧)ح \الأ11 فتا القراءة فدر وييان التغليس، وهو 
يجيءوتد الرأس، تغطية •ع الالتحاف في يستعمل والتلني متلقفات، أي التالني، س عتلفعات )٢( 

متجللات.بمعنى وهنا فقعل الرأس تغطية يمعتى 
مرعصوف كساء المرهل قيل ونل المرق أكسية والمرومحل الإزار، وهو مرتل جمع مروطهن 

شعر.صداه 

\اازري نح ، Y٣٢٧/الجوزي لأبن الحدث غرب ، ٣٩• ٨٣ءLJالير لأبن بمثلر/اكهد 
،٤٩٠وه/ ١٨٣

(.٥٧٨)ح  ٠١٢ ١; \سم ونت بآب - كتاب.وائت!_؛ - الخاوي دوام )٣( 
رنتها،أول، في بالصح النكير اسماب ؛اب، ~ الصلاة ومواضع المساجد كتاب — لم وم

(.٦٤٥)ح  ٤٤٥ا/فيها القراءة فدر وبيان التغليس، وهو 
.٢٢٢٢; الخاوي سح رح ث )٤( 



.العلمي وبنيانم وتاريخيته والترجيم التعارض علم أهمية الأ*ولث الفصل  ٠٠
٣٦٧ت —مثبم

ذكررارا، الشالة راهاوْ ت وقال الكعبة، مل في ركعتين ركع حرج فلما 
كماالكعبة في صلاته عالي بدلالتها الحديث لهذا أحر أحاديث معارصة 

زيد،بن وأسامة الكعبة يحل . اممه رسول ررأن ها عمر ابن حديث في 
ذسألت،فيها، ومكث عليه، فأغلقها الحجبي محليية بن وعثمان وبلال، 

يساره،عن عمودا جعل فال: وه المي صنع ما حرج: حين بلالا 
ستةعلى يومئذ البست، وكان وراءه، أعمدة وثلاثة يمينه، عن وعمودأ 
احتالفاروند قائلات المتعارصة هذه بين فرحح ، صلى١١ ثم أعمدة، 

فمنهم:ونفيها: الكعبة في ه المي صلاة إئبايت، بين الجمع في الماس 
بين؛ذللت، وحمعوا الدعاء، وهي اللغوية، الصلاة على الصلاة حمل من 

ونفيها.الصلاة إثباتا أسامة عن روي وقل. سئما لا وبلال، أسامة حديثي 
ثمالأفلهر، وهو الشرعية، الصلاة على الصلاة حملوا والأكثرون 

معوقال: الفي، حديثا على الإثبات حديثا رجح س فمنهم: : اختلفوا
حفيت،علم نياله معه الم؛ستا لأن الإثبات؛ يقدم والإلمات الْي، تعارض 

العلماء؛ارس وغيرهما وأحمد الشافعي طريقة وهن>ْ المافي، على 

كلامإلى الأحكام ترجيحات في الكلام يجره الثراح بعض إن بل 
علميةثروة هو مما والمرحيح، العارض أحكام في الماصيل نفائس من 

والترحح.التعارصى أحكام في نافعة ثرية 

تلال1فز0 ه مثل إميثم معاءّ هن تعالى! اش قول باب ~ الصلاة كتاب ~ البخاري رواه )١( 
(.٣٩٨)ح ا/سم [ ١٢٥

والدعاءفيها، والصلاة وغيره، للحاج الكعبة لحول استحباب باب ~ الحج كتاب ~ ومسلم 
(.١٣٣٠)ح  Y٩٦٨/كلها في;واحيها 

٥(.)حء٠ ١ ا/ما• غيرحماعة في السواري ين الصلاة باب — الصلاة كتاب - البخاري رواه )٢( 
والوعاءفيها، والصلاة وغيره، للحاج الكعبة لحول استحباب باب ~ الحج كتاب ~ وملم 

(.١٣٢٩)ح  ٩٦٧٨كلها ;واحيها في 
.و٨٧ ٧٧٨^٧١فتح )٣( 



؛اوقدت أنس بن مالك موطأ رح ث القبس في العربي ابن قاله ما مثاله 
فيبيناه كثيرأ اختلافا والفعالين القولين تعارض في الناس اختلف 

فىمتنافيين يمعنيين تعلقا بأن تعارصا إذا القولين أن • لبابه ، المحمول 
تكليفباب من لأنه تحيل مذلك فان واحد وقت في واحد شخص حق 

للأخر.نامخ فأحدهما وردا فان المحال، 
الأيفأ كالقولين لناتيهما بينهما تضاد فلا الفيلين اختلاف وأما 

ولتعلقامعنى بيان يقتضيا أن إلا بينهما تعارض فلا لداتيهما بينهما تفاد 
واحد.فيهما فالحكم قدمنا كما القولين، تعلق بيانه في 

عاملأنه القول يرحح قوم• فقال والفعل، القول تعارض إذا وأما 
تعارض*هنالك يكون ولا عليه فيقفح ه، بالني مختص والفعل 

التعارض:دفع في المنهج يبين لم مشرح في النووي قول ومثاله 
ترحيحأو بينهما الجمع من بد فلا الذلاهر في حديثان تعارض إذا اروأما 

والفقهالحديث بين الجامعون الأئمة غالبا يقوم؛ذ.لك ؤإنما أحدهما 
الدقيقة،المعاني على الغانمون ذلك، في المتمكنون والأصوليزرص 

منسيء عليه سمكل لم الصفة بهده لكن فمن دللف في أشهم الرائضون 
الأحيازلأ؛،.بعض فى المادر إلا ذللث، 

رجحوأنس عود مابن اعتماد تعّارض ررإذا حجر: ابن قول ومنه 
ه.باالللني ملازمة وأكثر وأحل وأسن أعلم لأنه عود، مابن 

تعارهم،ؤإذا المجاز تعين الحقيقة على الحمل ر تحن. اءاذا وقوله: 

.٣٩٢\إ أنس بن ُالك ُدطأ شرح ر المس )٢( . U.u؛Uj ١١١ص الحمول )١( 
الفف.وأصول الوين اصرل يقمد لعله )٣( 

ءوالأصول٠.هت ٧١/٢له الحقاتق هللاب إرشاد رفي 
اوارىآ/ا/مم.نح )٥( . ٣٥مام١/ صحح شرح )٤( 



وقوله
وقوله

وقوله

؛ت ^؛وبتيات؛؛لي^ل. 
أولءالالحقيقة إلى فالأقرب المجازان 

فيالأحكام إحكام محي العيد دقيق ابن قرره ما ببعض هنا واحتم 
الترجيح.قضايا 

المعنى،معقول أو تعبدأ، كونه بين الحكم دار ررمتى I قوله فمنها 
الأحكامإلى بالنسبة التعبد لندرة أولى المعنى معقول كونه على حمله كان 

المحنىءلالمعقولة 
٠ ٠٠المفهوم على مقدم ارفالمنهلوق 

العارصىااعند يكون إنما ررالترحح 
عندإليه صار فإنه الترجيح. ءلريقة من أولى الجمع ررطريقة 

واتحادالتعارض محل إلى المغلر من بل فلا وأيضا الجمع. إمكان عدم 
،.والنقصاناار الزيادة من الخلاف موصع 

صاص،ألفافل في الشؤع ومدلول اللغة ما..لول تعارض ®إذا ت وقوله 
.٢٦١٠الدعيةالحقيقة عر حْل الترع، 

بالمخلف.متخصصة حديثيه بحثية دراماتا الخامس: 

تعارض؛موهم في؛ متخممة محكمة معاصرة بحثية درامايتإ وجدلتا 
مين:قفي، حشرها ؤيمكن؛ الترجيح، ومناهج النبوية الأحايين، 
فيوالترجيح للتحارض توصل بحون، أو كتب الأول؛ م الش

:ومنهاالخديثية، الدرامامحن، 

حسين،نافذ للدكتور والمحل.محينر الفقهاء ين، الخل.يثا مختلف، كتامحبح ~  ١
حماد.

.ل/OUالأحكام إحكام )٢( . ٤٣٣١;^ ٧١نح )١( 
الأحكامإحكام )٤( . ١٥١ا/ الأحكام إحكام )٣( 
إحكام!لأحكام)٦( لحكامالأحكاما/ا<^. )٥( 



ه}

ءبدالمء>سلللدكتور الحديث، مختالم، بين والترجيح التوفيق منهج ~  ٢
•الومحوة محمد 

أسامةللدكتور الفقهاء والأصوليين المحدثين بين الحديث، مختلم، ~ ٣ 
الخياحل.عيداض بن 

•الزغير محمد لهلفي للدكتور الحديث، في التعارمحى ~  ٤

يانمول.سالم بن عمر بن محمد ومشكله الحديثؤ ، مختلفعلم ~  ٥
أوحديثي كتاب، منهج عن تكنف، دراسايثؤ أو كنسؤ الثاني! المم 

!ومنهاوالترحٍح، التعارض مجال في شارح أو محدُن، 
للدكتورودراسه، حمعا ؛؛^٥٠، أحمد الإمام عند الحديث، مختلفس، ~  ١

الفوران.صالح بن فوزان بن عبداه 

لهاتيصحيحه، في الحديثه مختلف، في ومنهجه حزيمة ابن الإمام ~  ٢
الجليس.محمود يوسم، 

جمعاالكبرى، سنه في البيهقي الإمام عند الحديث، ، مختلف~ ٣ 
القرشي.حمود نياد جوزاء ودراسة، 

منالشرعية الموصى بين التمارض دفع في الطحاوي الإمام منهج ~  ٤
بخاري•عبار>الحكيم عبدالحميد لحن الاثار مشكل كتابه حلال 

عنددفعه وطرق الأحبار فى ؛التعارض المتعالمة الأصولية الأراء ~  ٥
جمحاداود أبي سنن على السنن معالم كتابه في الخهلا؛ي الإمام 

■طاهرءثالأاف محمد عبداه ودراسة، 

لحبداهالتمهيد، كتابه في عبدالبر ابن الإمام عند الحديث مختلف، - ٦ 
الحمادي.مانع بن جابر بن 



.العلمي وبنيانع وواريخيت4 واتترحيح التعارض علم اممية الأول: الفمعل 

منالشرعية الممرص بين المعارض دفع في بطال ابن الإمام منهج - ٧ 
مجاهل.محمل ثروت يرا المخاري، صحتح ثرح كتابه حلال 

فيالك المكتابه في العربي ابن القاصي عند الحديث مختلف - ٨ 
بنعبداض بنت منيرة الدكتورة ودراسة، جمعا مالك،، موطأ ثرح 

العكر.صالح 

حلالمن المموص بين المعارض دفع في الملقن ابن الإمام منهج ~  ٩
سليمانبن فتحي بن لإبراهيم المحح الجامع لشرح الموضح كتابه 

منالشرعية الأدلة بين المعارض دفع في الشوكاني الإمام منهج - ١ ٠ 
بنلعامر تهلميقية دراسة الأوطار نيل كتابه في الحج كتاب، حلال 
اللهو.عيسى 



اذةدك\ك\ك

العقدهالدراسات في والترجيح التعارض في التأليف 

البيعأهل موقف هو التعارصن موهم إثارات أول ْن أن يثبت حين 
أهلمنهج مع يتوافق الذي الهلبعي من فإن العقائد وأحاديث أيان من 

أعمالهمأول من يكون أن عنه والذود لنصرته أنفسهم نصبوا الذين الحق 
عنها.والإجابة هؤلاء نبه رد 

والمختلفالتعارض موهم عن الكلام في الأولى البذرة كانت ولذا 
العقائد.باب في الحق نصرة ش السنة علماء جهود هو 

أوالمختلف أو والترحيح ؛التعارض معنونة كتبا تكن لم ؤإن وهي 
موهممن المبتدعة يبثه ما إيراد في مضامينها فإن الموهم أو المشكل 
منبالتح تتضمنه بما عقدية ائل متعارضه ودير عنه والإجابة التعارهمر 

موهملدفع عامة قواعد الحقيقة في هي التعارض لدفع قواس تقرير 
فيمواء الأدلة بين التعارض يدي بينها والترجيح الأدلة بين التعارض 

غيرهما.أم الأحكام أم العقائد وأحاديث آيات 

والردالتنبيه في ( ٣٧٧)ت الملعلي أحمد بن محمد أبوالحين قال 
•فيه أورد وما لكتابه تأليفه سبب يبين وهو والبلع الأهواء أهل على 

فيبعضا ينقض بعضه أن زعموا حتى القرآن في وشكوا الزنادقة ءاهلكت 
بالتفسيرجهلهم من اسمه حل اف على وافتراء كذبا المتشابه الأى نفير 
ذلكمثل في الأهواء أهل إن ررولحمرى قال: أن إلى المحكم،،. للأي 

عنالثقات عن وأحذناها الرواية بها جاءت جملة وهاو0 ، وضلوا اختلفوا 



العلميوبنيانه وتاريخيته والترجيح التعارض علم اسية الأول؛ الفصل  ٠٠
؛^-٧٣——ت———— بمّ

اضاارشاء إن نفعك ذلك تدبرت إن سليمان بن مقاتل 

٠لنوعن تممها يمكن منها الكمب وهده 

البيع.أمل على الرد حلال من العارض موهم دفع الأول: 
والمرادالبيع، أهل على ردأ جاءت الأول صدره في اكاليف حفل 

تقريرمن قالوه فيما البيع أهل على الرد هو والقصد الهدف ألفت أنها 
بدعهم

بينالتعارض موهم استغلال المبتدئ شبه أعظم كان ولما 
النصوصبين والتمارض الاختلاف بنفي الرد أوصح فيكون النصوص، 

موصعه.في دليل كل ووضع بينها، والجمع 

تأصياإياعالميا إرثا حقق بهذا العلم أهل اشتغال أن ييب ولا 
وتهلييقيا.

والزنادقةالجهمية على الرد كتبه في أحمد الإمام قول ذلك مثال 
فيبهتهم بذكر حيث الابات بعض تعارض من توهم ما يدفع وهو 

عنديؤما ؤوأركآ قوله: ®أما قال: عنها، يجيب ثم الأدلة تعارض دعوى 
قورأخرى: آية في وقال [، ٤٧]الحج: مدويى؟ي نثا سسنم َكألما رنلئا 

نثاسنؤ أف َكان يوم ق إقه ؛؛؛ JUم أؤقوأ إل آلثعاء يئ امحر 
قإكي رألريح ألماففه أخرى: آية في ونال ٥[، ]الئجذة: ةعدرد،ه 

.٤—٥[ لالمنارجت جميلاه صنمأ ستة اش ■مبيرنأ ندارص ؟o يوم 

بعضهينمض وهو المحكم، الكلام من هذا يكون كيف : فقالوا
يعقما؟.

و0ه. ٥٤ص والرد اك، :١( 



معاسنم َجك، رآك عند يهمما ؤ)؛إوك ت نوله ا أمت ال ن
يومكل والأرض، موات الفيها اض حلق التي الأيام من فهذا [ ٤٧]الغج: 
•رسة لكلف 

ينمذ إثه ثج ؤ الاؤضن ِإل ألكك يئ أيهر ؤأوت ت نوله وأم-آ 
علىينزل كان جبرائيل أن وذلك ه[، ]اوث_جتة; س1ثةه أف يسرارمح ماز 

منأنه ذلك ستة، ألم، مقداره كان يوم في ماء الإلى ؤيمعد الّك، 
وصعودمائة، حمفهبومحل عام، مائة خممسيرة الأرض إلى الماء 

عام.ألم، فدلك٠ عام، مائة حم
يقول!٤[  ٠٤سننأق خمسان ممدارمر ض يوم فوله! وأما 

ونحممقداره يوم في منه فيغ ما الله، غير الخلائق حاب، ولي، لو 
فيأحد إذا الدنيا، أيام من يوم ، نمنمقدار منه الله ؛؛ jAjjسنة، ألم، 

سرعةيعني [ ٤٧]الأنتاء: ثا ؤوةزأ فوله! فدللثج الخلائق حاب، 
الحسابإاال

!أهمهاومن كثيرة الباب هذا فى والكسب، 

لأبيالقرآن بخلق فال من على الرد في والاعتلءار الحيدة كتب ~  ١
رنالمكي الكناني ممون بن لم مبن يحيى بن عبدالمزيز الحسن 

٢٤٠.^

بنمحمد بن أحمد عبدارله لأبى والزنادقة الجهمية على الرد كتاب ~  ٢
آه(.٤ ١ )ت الثيياني أسد ين هلال بن حنبل 

لأبيوالشبهة الجهمبة عار والرد اللففل في الاختلاف كتاب، - ٣ 
آبآير(ا)ت الدينوري قتيبة بن لم مبن عبد.ادله محمد 

.٧١- ٦٩ص اسأوالإنادثث على الرد )١( 



الجهمكطمي المريعلى ممد بن عثمان معيد أبي الإمام نفض ٤
بنعثمان معيد لأبي التوحيد من هؤ الله على افترى فيما العنيد 
(j،YA•)ت السجستاني الدارمي سعيد بن حالي بن محيي 

بنحالي بن محيي بن عثمان معيد لأبي الجهمية على الرد كتاب ~  ٥
آه(. ٨٠)ت الجتانى الدارمى معيد 

دفعمن والجماعة نة الأهل نقربرمدهب في حاء ما الثاني؛ 
التعارصات.

المخالفين،وتوهمات إشكالات دفع وتقريرها العقيدة عرض نقمن 
التعارض•ويوهم يشكل ما م عن بالإجابة أقوالهم ونفض 

منالمخالفون يذكرْ عما لاحابة يا تميزت الأولى الزمرة كانت ؤإذا 
الشرعيةودلالاته ليص ير التغبقواعد دفعها حلال من تعارفات 

اللغةوتوظيفإ للتعارض الموهمة الأدلة بين الجمع حلال ومن واللغوية، 
بتأكيدأحتها على زادت الثانية الزمرة فإن الدفع في الأصولية والقواعد 

الصحابةمن الأمة مالف< عن يالمرؤيات للتعارض والرفع الدفع هذا 
التعارض.وموهم المشكل ودع المعتقل. تقرير في والتابعين 

فولورد والجماعق السنة أهل معتقو تقرير في جليا هذا وخلهر 
والأسماءوالإيمان كالقدر الخلاف، فيه عغلم فيما وحصوصا المخالفين، 
والصفات.

السنةأهل منهج يوصل وهو التوحيد كتابه في حزيمة ابن الإمام قال 
أنالبيان ذكر ارباب تعارضI من يتوهم ما ويا.ني الهءة أهل قول ؤيرد 
ءؤو-كّ* قوله قمح، ذكر الكب هكب القيامة يوم أولياءه بها يختص التمحب اش روية 
أولياءهالفضيلة بهال،ه ؤيفضل [، tr-TTناظنثُه]الامانة: ثيا اق و ناضخ إجؤ 
ومتهودمشرك من إليه النفلر عن أعدائه حميع ؤيحجب المؤمنين، من 



تونذرمم عن إنآم قوله: في أعلم كما ومنافق، ومنمجس ومتنصر 
بعدثناؤه حل حالقهم إلى الله أولياء نظر وهذا [، ١٥]اسمفين: أث>ءمؤةه 

كرامةالمؤمنين الله فيزيد النار، النار وأهل الجنة، الجنة أهل لحول 
ؤيحجبإليه النظر إياهم بإذنه وجودأ منه، تفضلا إحسانه إلى انا ؤإح
أعدائه((جمح ذلك عن 

يوهمما بين والجمع المخالف،، أدلة ورد لاستدلال، با شؤع ثم 
المسألة.في الأدلة من التمارض 

;أهمها ومن كثيرة المجال هذا في والكنس، 
عبيدلأبى ودرجاتها( واستكماله، ومحنته، راومعالمه، الإيمان كتاب، ~  ١

(.٥٢٢٤)ُتؤ البغل.ادي الهروى عبداممه بن سلام بن القاسم 
هلالبن حنبل بن محمد بن أحمال. عبداش لأبي المنة أصول كتاب، ~ ٢ 

آه(.٤ ١ )ُت، الميباتي أّا- بن 
بنمحمد بكر لأبي . الرب صفات، ؤإئباين، التوحيد كتاب، ~ ٣ 

ابوريالياللي بكر بن صالح بن الغيرة بن حزيمة بن إسحاق 
)ت

الاجريعبدالله بن الحين بن محمد بكر لأبي، الشريعة كتاي، ~  ٤
ه(٣٦٠٠)ُت، البغدادي 

محمدبن إسحاق بن محمل عبل.الإله لأبي منيه، لابن الإيمان كتاب، ~  ٥
ههّأير(.)ُتج العبدى منيه بن يحيى بن 

والترجيح؛التعارض المعنية انمراسار>تج توسعسإ الرحلة هذه وبعد 
:ومنهاالحديثة الدراا١تح في خصوصا ونصوصها العقيدة مجال في 

.Y٤٤١/"اب )١( 



العامر.حمد ين نياد الدكتور إشكالها، الموهم العقيدة ايات ~ ١

والقدربالرسل الإيمان في الواردة الايات عن التعارض إيهام دفع ~  ٢
الدميجي.عداش حالي للدكتور 

تعالىاض صفات في التعارض ظاهرها يوهم قد التي العقيدة آيات — ٣ 
المحمادى.حمد حياة للدكتورة ودراسة جمعا 

الصبحينفي التعارض ظاهرها يوهم التي العقيدة أحاديث ~  ٤
الدبيخي.محمد بن سليمان الدكتور للأستاذ 

العقيدةفي والمسنة القرآن نصوص في المتوهم التعارض دفع ~  ٥
حميد.سالم لخالد الإسلامية، 

بنعبدالرزاق العقيدة، نصوص من أثكل فيما المنة أهل الك، م—  ٦
معاش.طاهر 



ص(1هر><<

الطدث\ّ
الأصوليةالدراسات في والترجيح التعارض في التأليف 

أتالدرامهي والترجيح التعارض عناية العلوم أبرز أن حاف غير 
المشتغالونكان فإذا الفقه، أصول( علم خصوصا كلها التاصيلية 
والمحدثونالايات، بين لدفعه ؛التعارض يشتغلون القرآنية بالدراسات 

كلبجن التعارض دفع مهمتهم الأصوليين فإن الأحاديث، بين لدفعه 
والمتعاالعلماء ونصوص بل الشرعية، الصوص 

العارضفواعد ائل مالأصوليون به اعتتى ما أجل من كان ولذلك 
والترجح•

ومنالأصولي مهمة هي وطيقه والترجيح؛تأصيله التعارض ومعرفة 
وظائفه.أظهر 

الدليلفي يفلر الفقه أصول، ررصاحب ت تنمية ابن الإسلام شخ يقول، 
لينظرمرعي بدليل ليس وما مرعي، دليل هو ما ؛ين، فيميز ومرنته الشرعير 

العارض،،عند المرجوح على الرا-ح يقدم خى الأدلة مراتب في، 
دراستهمقصود لعظم والرجيح بالعارض الأصوليين عناية وعفلمته 

منه!راوالقصد والراجيح! العادل( عن كلامه مقدمة في الزركشي قال( كما 
الاطل،الآ،.ؤإبطال، المحح، تصحح 

الفقهأصول( من والمرجيح العارض كون الكاملية إمام ابن ؤيعلل 
منالمقصود لأن الفقه، أصول( من رروجعل I فيقول( به الأصوليين وعناية 

.A١١٩/الممط المم )٢( المنطقين ءر ارد  ٢١١



.العلمي وبنيانه وظريخت واثترجيم اJتعارض عالم اهمية الأول: الفصل 

بعدالترحيح على 0توقف وهو الأحكام، اسباط الفقه أدلة معرفة 
إلىمحتاج لتعارض لقابل والمطلوب ظنية، هي إذ المعارض 

الترجح؛؛

جهةمن والترحح التعارض أحكام دراسة في الأصوليون بق نولم 
يلحقوا.ولم والتمثيل والتقعيد والتأصيل العناية 

والترجيحالتعارض في الكتابة في الأصوليين منهج اختمار ؤيمكن 
تيليربما 

والترجح.بالتعارض مختصة كتب تاءلف الأيون 
كتاب- اطلاعي حسب — يوحد لايكاد بل القاليل، أقل من وهو 

وحدتؤإن توق، مواسع بخصوصه والترحيح للتعارض ألف مستقل 
موضعفي جزئية أو جانبا تعالج مختمرة رسائل ثكل على كتابات 

والترجتح•التعارض 

هذافي عليه وقمت، ومما 

محمودالدين لسراج الأصول، ئي التعارض، أمثلة في رسالة - ١ 
(.lAYo)بنأبيبكرالأر٠وى 

أمثلةذكر في ألواح الخمسة تتجاوز لا التي مخطوطته في وهو 
بالفهم•مايخل لتعارض 

التحصيلكتابه في المحصول، الأرموي اختمر لما أنه والفلاهر 
ولكنهصورها، بين والترحيح التحارصات هده بتقرير الرازي عناية ورأى 

للتمثيل.الرسالة هده الأرموي فأفرد لها، يمثل لم 

.٢٨٤ا/الوصول يم )١( 



يالفهمالمحالة العشرة الاحتمالات ألة بمتتعلق حليلة رسالة ~ ٢
الرازيالدين فخر للإمام الأصول عالم من المحصول كتاب في المذكورة 

(.٦٨٤)ت المرافئ إدريس بن أحمد الدين شهاب تأليف من والرسالة هقبمث، 
الأزهريةالمكتبة في المخملوؤلة نسخته في الكتاب اسم هو هكذا 

أصول. ٥٤٠٤٧برقم 

بيانهو بل العنوان، من يظهر كما للتعارصات عرصآ ليس والكتاب 
العشرةالاحتمالات نعارض في الرازي قررْ ما على ونيادة ؤإكمال 
بالفهم.المخلة 

منعكفوا قد الزمان أهل فإن بعد، ءاما ت المقدمة في القرافي قال 
منعاليه استمالم، لما ومختصراته، المحصول كتاب على الفقه أصول 

تعارضألة معلى ؤيردون الدقيقة، والمحاني الرشيقة الألفافل 
الأحكامفيجدون ،، التخاءل.ب،ر في بالقيم المخلة العثرة الاحتمالات 

فلاعليهم يقرؤون الأين للفضلأء موالهم وبلغني الأمثال، ؤيفقدون 
وكيلك،الفكر، إلى لاحتياجها الحاصر، الونت، في أمثلة لهم يجدون 

بهما ألة بميمرون وكدللث، لهم، أقوله ما أجد فلا أيضا معهم لي يتفق 
الإماموذكر والحروف، الحركات من منه المسق تق المّيخالف، 

مثلأبين أن فأردت أيضا، أمثلتها فيطلبون الأحكامل٢، من عة ت
إنفكر بغير صولهم ؤيجدون بينهم، الفقهاء ليتداوله شافيا ؛يانا المسألتين 

وتتمةءاوحمالتين أ؛حامحث، حمسة على ذللث، ورتبتح الله، ثاء 

قالهلما عرض مجرد لبت، وأنها للرسالة العلمية القيمة يتضح فبهدا 
المحمول.في الرازي 

.٢٣٧/١السؤل ؛ي )٢( . ٣٥١ا/ايسرل ر )١( 
ا/ب.الخدن اس دالاجللا، )٣( 



ِاسبمى وبنياته وتاريخيته ؤاتترجيح التعارض علم آهمية الأول؛ الفصل 
٨١^

فيالنمحمد بن محمد والدين الملة لبرهان التراحيح: - ٣ 
هر(.)تم\حاُ الحفي 

وذكرالتعارصى لغ لمنهج المؤلف فيها عرض صغيرة، رسالة وهو 
الخعارصات.يين المرجحات يعفى 

الصنفتناول ١٠الحوثانى على بنت شريفة الدكتورة محققته نالت، 
النصوصفي الواقع هرى، iJaJاالتعارض دفع ؤلرى التراحيح كتابه في 

الأدلةبعض بين التعارض وكذا والمنة، الكتاب في الواردة الشرعية، 
مييما التعارض بها يدفع التي الملرق تلك بض ومن المقلية، 
؛الترجٍحاا

بنليمان مالدين! لجم التناقض، يوهم عما العارض، لغ ~ ٤ 
(.٧١٠)ت الحسلي الْلوفي، عبل.القوي 

،،الإلهية١٢الإشارات كتابه في هو ذكره كما كتبه في معدود وهو 
(٤)والمولفاتالكتب، برصد والمعنيون ، له المترجمون ذكره وكما 

المتوهموالأحاديمث، الايات من جملة لجمعه هنا عددته ؤإنما 
الجمعفي الأصولي مهمة وهي العارض، هذا بدفع والاشتغال تعارنحها 

أصولي.إمام أنه الهلوفي من عرف ولما ينهما، 
مخهلوؤل.أو مهلبؤيع أثر على له أعثر لم والكتاب 

صعود،المالك بجاسة الإسلامية الدراسات مجلة قى المنشور الكتاب لتحقيق اللراّية القد<مة )١( 
٢.المدد  ١٩الجلد  ٨٨٩ص

T'o/irالإلهية الإشارات )٢( 

صالمكلل ازج ، Y0U/Yالجليل الأنس أ/لأ<1، رجب لأبن الجابلة طبقات ؛نفلر/ذل )٣( 
الوصولّالم ، ٢٥٥

• ٤٠• ا/ العارض سة ا/آ"ْب، الظتون يفلر/كثف )٤( 



الدينلصلاح والأنماو الأقوال تعارض في الإجمال تفصيل - ٥
)تاآ*ب(.الشافعي الملائي كيكلدي بن خليل 

والفعلالقول بتعارض المقدمة في مؤلفه قال كما خاص والكناب 
هفعليه تعارض في وكدا المي.، من الصادؤين 

فيالقول عن تكثف محبرة ونكت محررة نمول رافهذه قال; 
هوإذا أيضا قوله مع فعله وتعارض .، )بينا أفعال من الفعلين تعارض 

تكلم١١به 

لعيدالعزيزالأدلة تعارض عند الجتهدين منهج سان في فائدة ~ ٦
(.١٢٣٩)ت الدهلوي عيدالرحيم، بن أحمد بن 

الجامعةفي محورة لها ومخملوحلته عاليه، أطلع لم مما وهو 
وأنهصغير أنه على يدل اسمه غيرأن ، ١٠/ ٣٦١٣الحففل برقم الإسلامية 

الورمان•يتجاوز لا 

الفقه.أصول كب في والترحيح التعارض أحكام عرض الثاني؛ 
بلالفقه، أصول كتب في الغالب هو إنه يقال أن يمكن لا ا وهن. 

بماالفقه أصول ائل ميتقصد أصولي كتاب يوحد فلا جميعا، فيها عام 
التعارض،وأن خصوصا الأحكام، هذه فيه ؤيكون إلا تحريفه عليه يدل 

~الخمسة أركانه أحد هو بل العلم، موضوعات من ركين ركن والترحيح 
والتعارضوالتقليد والاجتهاد الاستدلال وطرائؤ، والأدلة الأحكام 
-•والترجتح 

أننجد بينها والترجيح الأدلة بين التعارض أحاكام عرض وبتأمل 
الفقه.أصول كتب من مواصع عدة في له يعرضون الأصوليين 

.٥٥ص الإجمال تفصيل )١( 



.العالمي وبنياjه وتاريخيته والترجيم التعارض علم أممية الأول؛ الفصل 
^٨٣—-ت———— 

أوفحلا أو ابا يجعلونم ما وأجمعها أصلها وهو الأول؛ الموضع 
ئ؛عنونوه مواء والترحيح، التعارض أحكام بحث لكتابا حتى 

الأدلةترتيب أو ، الترحيحاتل أو ، والترحيحأ التعارض أو ،، التعارض١ 
منغيرها أو ٢ والتراححل العادل أو آ والترحيحر التحايل أو ، والترحح١٤

المقصود.ذات على الدالة المقاربة العنونة 

قضاياعلى الباب أو الفصل هذا يشتمل أن الأصوليين عند ؤيغلب 
يماته.وتقبموصوعاته والترحح العارض 

التالية!الموصوعات منها الأكبر المشترك القدر ؤيفلل 

والترجيح.العارض تعريف —  ١

الشريعة.أدلة في العارض وجود نفي -  ٢
)باعتباردامية المة القوفق مة مقالمرجحات من جمالة ذكر ~ ٣ 

الأمروباعتبار المدلول وباعتبار الا.لألة، وباعتبار ال، الست
الحدود(ومرححات الأقية ومرجحات الخارجي، 

فيعرصونالأحكام هذه على الزيادة في الأصوليون يتفاوت ئم 
أوجميعها عليها آت- بين والترجيح التعارض في أحر لأحكام 
الأحكام؛هده ومن لبعضها، عارض 

.٦٨٦ص الأصول منان ، Y٣٩٠/ > ٧١روضة ، ٢٥٢ص طر/اسنى )١( 
٠١٥٦ص السؤل غاية ، ٣٤١ه/الموافقات ، ٤١لأ ص الفحول تنقيح ينخلر/"نرح )٢( 
.٦٧٣/٣الروضة ممحمر ثرح )٤( . ٦٣٩؟/الأحكام أمحول في الإحكام )٣( 
.Y٢٥٧/الفحول إرشاد ، Y٣٣٧/خ/آ؛أم،الفاتق الأصول نفاض ، ٣٧٧/0يفلر/الحمرل )٥( 
١٠ المحط الحر ، ٣٧٢ص ول النهاة ،  ١٩٩/٣المهاج شرح ني ؛طر/الإ;هاج )٦( 

.A٢٧٣ المود نثر ، ٣٦١٦/٨الوصول نهاة ، A٤٧٤ الا.ع تثنف، 
للخلافولتس منْلقتة قضايا انها رأست، لما الحدود بين للمرححات المحاب  ٧٧٥في أعرض لم )٧( 

~بأملم واض ~ الشرعية الأدلة في أثر وترجيحاتها تعارمحها في 



التعارض.شروط ~ ٤

يصح.لا واش التعارض فيها يمح اش الأدلة ~  ٥
الترجيح•شروط ~  ٦

الترجح•أنواع ~ ٧ 
والاستدلال.الأقوال مع الترجيح منهج قي الاختلاف ِ  ٨
الأدلة.ترتب -  ٩

المرجحات.تعارض — ١ ١ 

صورمن قدر أكبر احتواء في الجهد جهة من متوسع بين أيضا وهم 
جهةمن وكدا التمشل، باب من بعضها عالي الاقتصار أو التعارضات 

وءاو.مه.والأحاديث الأيات من للترجيحات التمثيل 

أحكامعرض والحنابلة والشافعية المالكية من الجمهور ؤيجعل 
الاجتهادإلا العرض في عنه يتأحر يكاد لا الكتب آخر في التعارض 

احرها.هو والترحح التنعارهمر يكون ما وكثيرأ بعضهم، عند والتقليد 
؛عدوالترجتح التعارض يضعون وافقهم ممن وقليل الحنفية بينما 

®لأنوالتقليد؛ الاجتهاد على الكلام ونل المصادر، أو الأدلة مباحث 
بالأدلةالأحكام إنبات يمض، فلا بالأدلة، الصالة وثيق والترجتح التعارض 

بينها،،أبالترحح إلا الفلنية 
التعارضعن الكلام تاحير وجه ما وهو- مهما سوالأ هدا تثير ؤي

أوالفقه أصول قضايا في يدرس ما آخر ليكون الجمهور عند والترحيح 
آخرها؟من 

٦A'X! الإسلأُي الش أصول ش الوجتز 



اسميوبنيانه وتاريخيته واتترجيم اتتعارص علم أهمية الأول: الفصل 
-٣٨٥—-وت 

تفيدأصولية إلماحات من جوابه فى يكون ما وال الأهمية ومصدر 
والتزحح•التعارض ْن الأصولين موقف في 

أنيمكن وفعلهم الأصوليين كلام تأمل حلال ومن والجواب 
التالية:القاحل قي يخمحر 

كمالتأخيره موجب هذا فكان حقيقيا، ليس التعارصى أن : أولها
ماأحر فلهذا الشرع، حجج في بالحقيقة تعارض ارولأ مفلح: ابن فال 

أمكن«لا،.
عنهيعبر ما وهو الأدلة إعمال ائل وسمن الترجيح أن ويانيها: 

تعلمأن المنهجي فالترتيب الأدلة، استعمال كيفية من جزء بأنه بعضهم 
منلها يعرض وما دلالتها يكيفية تشتغل نم أولا، ودلالاتها الأدلة 

ومدلولاتهاودلالاتها الأدلة محرفة إذ والترجيح، التعارض إشكالأُت، 
الهنارئ.على مقدم والأصل حنارئ، والتعارض أصل، 

فقدما،ودلالته الدليل على يتوقف شرعي حكم كل أن : وcلثها 
لدمالأدلة، تعارهمر دسر على الشرعي الحكم توقف، بالضرورة وليس 
التعارض.فتاحر بادلتها الأحكام من كير في التعارض وجود 

قواعدومعرفة الدليلين بين الصوري التعارض معرفة أن : ورابعها
والترجيحالتعارض يقرن أن فناسم، اجتهادية عملية هو وتطبيقها الترحح 
متتاليين.الاجتهاد ؛أحكام 

فيهوقواعده بتأصيله والترحح التعارض أحكام معرفة أن وحامها: 
يسهلهابعمومها الأصولية القضايا بمعرفة وسبقها تخفى، لا وصعوبة دقة 

أنفناسب والترجيح التعارض أحكام إدراك نهل معرفتها إذ ؤيقربها، 
لتهونه.بقه ت

٠١٥٨١؛/ مفالح لأبن الفقه أصول 



كتعارضالإسناد في المتعارصة القضايا بعض ت الثاني الموضع 
الأصوليينحل فجعلها والتعديل، الجرح وتمارض والإرسال، الوصل 

أوالأخارادالسنة كتاب فى 
وكذاه، النبي من والفعل الفول تعارض الثالث،: الموضع 

أوالسنة أحاكام في الأصوليين بعض يجعله حسثا الفعلين، تعارض 
الأخبار١٢/

وتعارضالخاصين، وتعارض العامين، تعارض الرابع؛ الموضع 
فيهاالثاني جهة من عام أحدهما الذي الصين وتعارض والخاص، العام 

والعكس.خاص 

منكنيرأ أن إلا ريب بلا التعارض صورة من كان ؤإن وهو 
العامأحكام عند الألفاخل دلالات، في له يحرضون الأصوليين 
ُالخاص>ء.

أحكامضمن بحفهم يجعله حبن، العلل تعارض الخامس؛ الموضع 
اشاسءد

الترحح.مجالات، من الفقهية القواعد كتب، حوته ما I الثالث، 
وهيالفقهية، القواعد لكتب، والترجيح التحارصى في الكلام امتد 

ا/مآأمآ،ص روضة ، آ/٧٨الأحلكم أمول ض الإحلكم ، ٤١أ/• طر/المسول )١( 
؛،U/T.Yوانمر التقرير ، ٩٧م/الأّرار كثف، ، ٢٧٢ص السرية 

البحر، ١٢٦ص السوية ، ٢٧٩ص المسي ، ٨٢٥١ الفف أصول، ني ؛نفلر/اسص )٢( 
.•٦١٤; المٍط 

الفباكّةأ/؛اأ، ، ١٤٤٨الفف أصول، ش التلخيص والإرشاد ثقلر/التقرس، )■٢( 
مختمرنرح  an /rالفف أصول، في الواضح ، ١٥١ص التمرة والمتفق 

.٨٥٧٦ الروضة 
اللمع، ٢٣'٥/٢الأدلة قواطع ا/؛أه، والخفق الفب ، ١ ■١٩ الأًول،؛/ في الفصول، يطر/ )٤( 

.٣٧٩ص الخض ، T٣٢٢/ الفف أصول، ز التلخص ، ١ ص٧١ 



العلميوبنيانه وتاريخيته والترجيم التعارض علم أهمية الأول؛ الفصل _ّ 
۴٨٧

حالترجيحات تقرر قواعد إنها إلا فقهية قواعد صيغة على كانت ؤإن 
تعارض.وجود 

أنهاالفقهية القواعد فى تدكر التي الترجيحية القواعد حصائص ومن 
أصولفي الشأن هو كما الثارع وأدلة نصوصي بتعارصات خاصة ليت 
وكلامللادلة يكون ما ومنها الأدلة لتعارصات يكون ما منها بل الفقه، 

المعاءدين,لكلام يكون ما ومنها الخماقدين، 

الأصلوتعارض الأصلمزرا،، نعارض لأحكام كتقربرهم 
،،والمعنى١ اللففل وتعارض ،، الذلاهرينل وتعارض ، والظاهر 
.، واّلمرأ المقتضى وتمارض والقصد اللفظ وتعارض 
الترجيحقواعد بعض بدراسة الفقهية القواعد كتب يحض شغلت، كما 

المندوبينوتعارض الواجبين كتعارض الشرعية الأحكام مجال في 
والحرم،والواجب، والحرام، الحالآل وتعارض والفرض النقل وتعارض 
.، ل والوجب، والمقهل 

\االقواعدسض ، ٣٣•القواعد١; المثورفي \ا\-ك صش والخيام ؛نظر/الأشاْ )١( 
ئ.يوش للوالطائر الأشاْ ، ٢٧٥

ا/القواعد ني الثور ، ٢٦٤ا/القواعدللمقري للسكي والطائر ؛نذلر/الآشاْ )٢( 
، ١٧ص او_الارئ، إيضاح ، ٢٨٦ا/للحسي القواعد ، \اؤ-١ ١^ ابن فواعد ، ١٣١

المائرمون فز ؟•آ، ص نجم لأبن والنلام الأنياء ، ص٤٦ٍوطي ليواJفلائر الأشاء 

صزألأللسوًلي والفلائر الأشاْ للمكي واكظائر طر/الأث_اْ )٣( 
والمظائرالأفا، ، ٢٣٧٣;القواعد غي الثور ، ١٧٧/١سي واJفلائر بمطر/الأداْ )٤( 

.ص٦٦١للمرطي 
•٥،ص السالك، إيضاح ، OU؟/؟للمقري القواعد ، ١٢٦/٢للكي والغلائر ؛طر/الأث_اْ )٥( 

.٦٧ص الخادعي تواعد شرح 
١.• ٠ ص نجم لأبن والفلاتر الأشباْ ، ص٥١١للتوطي والطائر طر/الأشاْ )٦( 
^AAj ٢١٢٢; الفروق ، ١٩٦/١للكي والفلائر الأشباْ ا/ا<آأ، ؛طر/اسوعاسم، )٧( 



وتعارضوالفعل القول تعارض لقفايا القواعديين بعض وعرض 
السل١ا•
المفاسدتعارضن لقفايا عرصا أيضا نجد الفقهيه القواعد كتب وقى 

وتعارضنالممدسن، وتعارض المصلحتين، تعارض من والصالح، 
والمصالحةرالممدة 

والتقديمالترجيح متضمنها التي الفقهية القواعد عن فضلا هذا 
،•والأواوية١ 

للتعارهمروجوه من الشريعة مقاصد كتب تضمنته ما الرابع! 
دالترحح•

وتعارضالخمس، الكاJاتإ تعارض المقاصد كتب يه تعنى ما وأبرز 
ومتمماتهابآصالها والتحمنية والحاحية الضرورية الممالح أنواع 

المصالحوتعارض المقامي وتعارض المصالح تعارض ومنه ومكملاتها، 
والمفاسد.

نواعدت المقاصد كتب أبرز فى مبثوثة الترحيحية القضايا وهده 
فيوالفوائد (، ٦٦٠)ت لأم عبدالبن للعز الأنام مصالح في الأحكام 
والفوائد(، ٧٩٠)ت للشاطبي والموافقات أيضا، له المقاصد اختمار 

ابنئواعد  ٣٣٧ا/و ١١٢٥;القواعد في المثري ، •٥ ٤ T/ ليقري القواعد ، ١  ٠٧وأ/
،تجم لأبن والمفuتر الأشباْ صا-«ا، يوطي للوالفلالر الأشباْ ، ١  ٩٩اللقزا/ 

.٣٣ص الغائص ثواعد شرح 
ا0ا.Y/ والفلائرليكي الأشاْ ، ٤٣•ا/ اواوم_، ؛ننلر/المبموع )١( 
القواعدوأا/\،«ا■،  ١٢٩٤;القواعدللمقرى ، ١٠٥آ/ليكي والطاتر ستلر/الأداْ )٢( 

عيونغمز ، »_UAلالسوهلي والفياتر الأشباه ، ١  ٠٧ص المالك، إيضاح ، ٣٠٤ا/ للحمني 
.٥١ص الخادمي تواعد شرح ، ٢٩٠ا/ الصائر 

—.اف شاء إي، - الفقهة بالقواعد الترجح عن الكلام عثد منها شي* سمش ، ٣١



'اسمي وبنياص وظري٠خيتم واتترجيم التعارض علم اهمية الأول: انفصل 
^٨٩^—-ح——^^2 

)ته»خ(،تجيض رمحلأن بن لعمر عبداندم ابن قواعد على الجسام 
معظمبن الدين وحيه الشهيد بن عبدالرحيم بن لأحمد البالغة اض وحجة 

•وغيرها ١ه(  ١٧٦)ت الد٠اJوي٠ النه ولي ®الشاه د المعروف متصور بن 
والترحيح.التعارض قضايا في المعاصر اكألف الخامس: 

وشمولهاالشريعة علوم عموم وتناولها المباركة العلمية النهقة فمع 
الإملاميةات بالدراسالمعنسة الجامعات ولقيام التخممات، لجميع 

المحكمةوالبحون والدكورا0 الماحستر رسامل عبر وامحسامها بكياتها 
اتالدراسمجالات حمح لتتناول المباركة التأليف ؤياح هيت اندة للام

والترحح.التعارض ومنها التاصيلية 
أنأحد والحقبة المرحلة هذه في التأليف مناهج استعراض وقبل 

لهاكان والترحح التعارض في ألفت كتب أربعة بدكر للتأكبد صروره ثمة 
•وهى مول الفى دة والريا بق ال

بدرانللدكتور بينها، الترجيح ووجوه المتعارصة التشرع أدلة كتاب —  ١
■بدران ابوالعبمشن 

صالحلليد الأصولسن عند والترجيح التحارصن فى درامامت، كتاب، ~  ٢
عوض•

الفقهفي وأثرهما الأصوليين عند والترجيح التعارض كتاب — ٣ 
الحفناوي.محمل■ إبراهيم محمل. اللءكتور للأستاذ الإسلامي 

مقارنأصولي ؛حث، الشرعية الأدلة بين والترجيح التعارض كتاب —  ٤
•البرزنجي عزيز عبد>اش لعبداللهليفج المختنقة الإسلامية ؛المن.اهء_ج 

منفيه للناظر تخفى لا علمية مزايا وبه الكتب هده أوسع بحق وهو 
ومحاولةالكتاب، ائل لمالممنهج العلمي والتنفليم الترتسِ، : أهمها

الأصوليينمن والإفادة المل.روّة، المسألة ش قيل ما لجل الاستيعاب 



حصوصأوالترحيح التعارض في مقولات لهم ممن غيرهم ومن 
سن.المحل 

رصنالمع^صرة صرله لا ا لتا ما لدرا ا تشسمم يمك^ن يا ويعد 
•ثمين إلى والترجح 

بعمومهوالترحح التعارض أحكام تتناول التي الكتب الأول؛ المم 
التمثيلمسيل على والتهلبيقات للترحيحات تناوله كان ؤإن وقواعده 

،!الكتب١ هده ومن 
بتيوسالأصوليين، لدى التعارض ونوم عند الترجيم صوابهل ~  ١

الولى•

صبححمدي للدكتور منها. التخلص وطرق التشريع أدلة تعارض ~  ٢
طه.

لخالدالشرعية النصوصي بين الترجح الك مفي الأصولية المناهج ~ ٣ 
ءييال.ات.على محمد 

بينهاالتوفيق في العلماء ومناهج الشرعية الأدلة بين التحارض -  ٤
سعيد.حمدة للدكتور 

التعارضأحكام من جرءأ يعالج بحث أو كتاب الثاني! م الم
والترجح•

بحوثهي ؤإنما يل.كر، لم ما على بأفضلتها جرما ولا للكتب حمحرأ ليس هنا أذكره مجا )١( 
علىوذكرها والترحيح، التعارض أحكام مجال ني الأصولية المكتبة أثرت متميزة أكاديمية 

والترحح.التعارض أحكام في العاصرة المؤلفات لأتولع الملمي للضيم التمثل ميل 
عنعزفت أني غير مجلات، في منشورة محكمة بحوث وبعضها معلبوعة، الكتب، هذه غالب، )٢( 

الكتاباسم ؤلريق عن التقنية عبر المعلومة هذه إلى الوصول وسهاولة الطباعة وزمان مكان ذكر 
مؤلفي.واسم 



.العلص وبنيانه وتاريخيته والترحيح اتتعارض عئم اهمية الأول؛ اثفصل  ٠٠
^٣-٩١———ت——— مبم

العلميالطرح من متعددة مجالات إلى تقسمه يمكن أيضا وهذا 
!ومنهاوالترجيح التعارض تاصيل تتناول بحوث أو كتب ت ول ألا 

قفاياحلال من وتنزيله الجمهور عند عليها المتفق الأدلة ترتيب ~  ١
الدين.شمس جبرى محمد مصعلفى والترحيح التعارض 

أصولعلم في والمناظرة الجدل في درامة والترحيح التعارض —  ٢
مراحي.رابح للدكتور الفقه 

بنالمختار محمد للدكتور بالجمع الشرعية الأدلة عن التعارض دفع ~ ٣ 
الثنقيهلى.الأمين محمد 

الشالأصولية الموصوعات من حزءأ تتناول بحوث أو كتب • الناني 
ذلك:ومن التعارض، بينها يقع 

مجء؛لاوعحسين للدكتور والسنة الكتاب أدلة بين التعارض حكم ~  ١
الترتوري.

للدكتورالفقهية المعاملات في وأثره القلية الأدلة بين التعارض -  ٢
الجزار.لطفي محمود 

الصيني.عمر سليمان حين ودفعه القلية الأدلة تعارض — ٣ 

أصوليباب في التعارض أحكام تتناول بحوث أو كتب الثالث: 
ذللث،:ومن 

للدكتورتآصيلية تطيقية نظرية درامة بينها والترحح الأحبار تعارض ~  ١
عبلدالصمد.يحيى ابويكر 

تطبيقيةأصولية دراسة بينها والترحيح الألفاحل دلالات تعارض —  ٢
الحوبم.محمل، بن عبدالعزيز الدكتور للأستاذ مقارنة 



جمعة.على د/ الأصوليين، عند الأمة تعارض — ٣

حسينعلي للدكتور واعتباره محابهله المتعارقة. الأقية بين الترحح ~  ٤
علي-

غلاتالجيلأني والتهلبيق النفلرية بين ة الأقيفي والترجيح التعارض ~  ٠
?؛،•١٧١ٌاٌي 
التعارضأحكام من واحدة صورة ساول بحوث أو كتب ت الرابع 

:ومهاوالترحيح 
المرؤععلى ذلك وأثر الأصولي والقياس الص دلالة بين موازنة -  ١

الصاعدي.حمدي بن حمد الفقهية، 

هلالبتمن، رين لنالعبادات في وفعله محوله. بين التعارض أثر —  ٢
حمالي.على محمد 

الفقهش وطيقاته والأم الحديث ش والفعل القول بين التعارض - ٣ 
محادري.لخالد الإمحلامي 

أصوليةدرامحة حة والإبا الحظر تعارض عند الصوص بين اكرحيح —  ٤
على.محمد رثيل. أمجد للدكتور تهلبيقية مقارنة تاصيلية 

بنفارس تهلبيقية أصولية دراسة والمبيح الحاخلر تعارض قاعدة —  ٥
العنزي.رجمان مجنع 

الجراح.عارف مثنى للدكتور الصحابة عند والإباحة الحفر تعارض — ٦ 

بنهثام للدكتور تهلبيقية فقهية أصولية دراسة الأدلة بكثرة الرحيح ~ ٧ 
الشيخ.ال عبدالمالك 

غازيالدكتور للأستاذ تهلبيقية أصولية دراسة ارواة بكثرة اكرحيح — ٨ 
العمحمح،*مرشد بن 



■العلمي وبنيام وتاريخيتص والترحيح التعارض عالم أهمية الأول: الفصل 
؛^-٩٣

للدكتوروأثره والرواة الأدلة بكثرة الترجيح في الأصولي ختلاف الا ~  ٩
التهام.سالم صالح 

سعيدلمحملو والقياس الواحد خبر تعارض إذا الإلباس رفع " ١٠
منصور.

تهلييقيةننلرية دراسة — فيها المختلف الأدلة مع القياس تعارض — ١ ١ 
العجاجي•علي بن إبراهيم بن وليد للدكتور 

للا،كتورالإسسلامي الفقه في وأثره الواحد خبر مع القياس تعارض " ١٢
الحضاري.لخمر 

أمينمحمل■ لعبدالرحمن والقياس الواحد خبر بين التعارصس ~  ١٣
الممري.

عندوالترحيح التعارصى أحكام تتناول بحوث أو كتب الخامس! 
ومنها!كتاب في أو علم أو مذهب 

عبدالعزيزؤمحمود لمحمد، الترحح في الصحابة منهج "  ١
الحنابلةعند والترحح التعارض بمباحث المتعلقة الأصولية القواعد ~  ٢

الفلفيري.عيي بن لممعب، تطبيقية نظرية ودراسة حمعا 

تهلبيقيةتاصيلية دراسة الشافعي الإمام عند التعارهمر ينير قواعد ~ ٣ 
الجهنى.سعد بن فهد الاأكتور للأستاذ 

بنعلي موازنة، أصولية دراسة حزم ابن ردها الش الترجيح الك م"  ٤
باروم-علي بن محمد 

عبدالسلامدكتور ودراسة جمعا تيمية ابن عند دفعه وطرق التعارض "  ٥
ّالحصين إبراهيم بن 

ونملبيقاتهاالمقلية الأدلة بين المرحيح في القيم ابن الإمام منهج -  ٦
العطاؤمالك، نمر بن لإبراهيم الفقهية 



عبدالرحمنبنت لمنى النامحلي الإمام عند والترحيح التعارض ~ ٧
المعيدر.

فيوالترحيح التعارض بأحكام مختصة بحوث أو كتب ادس؛ اي
؛ومنها الشريعة مقاصد 

فقهيةتطبيقات مع المتعارصة والقاسي المالح في الترجيح ميزان ~  ١
الأسطل.فائز الدين محيى ليوض محاصرة 

عاثوري.لحمد الفقهي وأثره صوابهله ؛المقاصد الترجح ~  ٢
تأصيليةدرامحة الإمحلامي الفقه في وأثرْ المقاصد بين الترجيح — ٣ 

الثمايب.عيدالحميد فراس لالال.كتور تطبيقية 
جابرصالح لمحمود والفّاسل، المالح بين والترجيح التعارض —  ٤

عقل.ب ليا ود. 
جبريمحمد لممطفى الشريعة نصوصي بين المقاصلوي الترجيح —  ٥

الدين•ثص 
فيوالترجيح التعارض بأحكام مختصة بحوث أو كتب السابع؛ 

؛ومنها الفقهية القواعد 

ابللن.الدين لنور العاصر الاجتهاد في الفقهية بالقواعد الترجيح —  ١
ودراسةوتوثيقا جمعا الترجيح؛ على المشتمالة الفقّهية القواعد ~  ٢

عزاز.ال محمد عزاز عبدالرحمن للدكتور 
الفقهيةوالقواعد الفقه أصول في والقمال اللفغل دلالة تعّارض — ٣ 

ساليمان.ال عثدالعزيز بن حالي للدكتور 
منالقصد فرب أن غير وقواعدية أصولية دراسة كان ؤإن وهو 

هنا.أصعه جعلتى القواعد 
سليمبن حالي للدكتور والقناهر الأصل تعارض في الباهر القول ~  ٤

الثرارى*



اصالفصك 
التعارض

مباحث:تسعة وشه 

تعريف: الأول المبحث 

مطالب:ثلاثة وفيه 

اللغةفي التعارض تعريف : الأول المطلب 
الاصطلاح.في التعارض تعريف : الثاني المطلب 

الصلة.ذات والمصطلحات الألفاظ : الثالث المطلب 

التعارضأركان : الثاني المبحث 
الأدلة.بين التعارض وقؤع ؛ الثالث المبحث 

الحقيقيايتعارمن بوجود القائلين شبهات : الرابع المبحث 

مصدرالتعارض.: الخامس المبحث 

الأدلة.من التعارض فيه يقع ما السادس: المبحث 

التعارمى.أسباب : السابع المبحث 
التعارمى.شروط ؛ الثامن المبحث 

لحسرالتعارض،.معينات : التاسع المبحث 





امحدركالمث 

التعارضتعريف 

ال2دكاضل

اثلغةفي التعارض تعريف 

العرض•من تفاعل اللغة في التعارض 
لعدةتعمل ؤييطلق صحيح عربي أصل والضاد والراء والعين 

!أشهرهامن معان، 

المقابلةبمعتى ~ ١ 

كتابيوعارصت به، ثاباله أي بالشيء، الشيء عارصس ت تقول 
قابلته.أي يكتاُه، 

أنI وسلم عليه افه صلى الض إلي ررأنر هات فاؤلمة قول ومن 
إلاأراه دلا مرتين، العام عارصني وأنه منة، كل القرآن يعارصني جمريل 
أجلى؛بآ،•حضر 

f/الأنوار بحار سع ^ nv/vانمرب لمان ، ٢١٢■T/الحديث غرب في يطر/الهاية )١( 

وفي(، ٣٦٢٤)-؛ ٦٢٨الإسلام!/في المرة علامات، الماف_،/;اب، كتاب، الخارق- رواء )٢( 

١٩أ/؛،•واللام الصلاة ي الني بنت، فضائل المحاة/بابح فقاتل وملم-كتاب، 
(.٢٤٥٠)-؛



منهماكلأ كأن الجانبين، من مفاعله راوالمعارصة حجرت ابن ثال 
يستمع،١والاحر يقرأ، تارة كان 

منالقرآن، من نزل ما حمع يدارسه كان I ارأي الأثير! ابن ونال 
اوقا؛الأ«لأ،.انمارصة: 

•الظهورأم بمعض - ٢ 
أيكذا، أمر عاليه وعرنحست، ظهر، أي الأمر، له عرض تقول: 

له.وأبرزته أظهرته، 

[.٣١^لنلتكنهلاتهمة: عق زج' ت تعالى قوله ت ومنه 
أظهرتهأي فأعرض، الشيء، عرصتخ العرب: ارتقول القرطبي: قال 

١للب^اا اليء عرصستت، ومنه محفلهر، 

إياهأرا0 أي : كذاأمر عليه وعرض 

.١^٦٢حلاف ٣- 

طويل.وهذا عريض، هذا تقول 

َقربج،■مء ثجنف رأث بن شظ إك بحآو ت تعالى نوله ت ومنه 
التفسيرين.أحد على [، ٢١ت آكطو

غيرها.قي يستعمل ثم الأجسام، في يقال أن وأصله 

.٣٢١٢;الحدث غرب في الهايث )٢( . ١٢١٩المارى يح )١( 
٣٨٢طلر/لماناسمبي/حأل-اجاسموسما/)٣( 
القرآنلأحكام الجاع رأ( 
/١٨العروس تاج ، ٥٩٩ص القرآن غرب في المقرئات ، A٣٣٤ المحيط ؛نظر/القامس )٥( 

٣٨٢.

الروستاج ابيإ/ه؛، ذوى ار مب س



٠٩٩

والكثرةأالسعة بمعتى العرض ٤— 

عيهاوجثو رنوطم بن منغرز إك لأذءدو تعالى؛ نوله ومنه 
[.١٣٣ء>ان; ل1ل ِلآتييىه 1عئف وألأزص آلثئلإق 

حلافهو الذي العرض يرد ولم سعتها، ®يريد ت قتيبة ابن قال 
واسعة،،أي عريقة بلاد • تقول والعرب الهلول• 

أي[ ٠١]ثملت: علآسه دعم و هن. الشز مثه ت تعالى قوله ومنه 

ه~المغتلن
بناءفيه اعتترض إذا المسالوك الهلريق أن فيه ®والأصل ت أبوعبيد قال 

المنعموصع الاعتراض فوصع سلوكه من السابالة منع حبل أو جنع أو 
وتعرضعلميك اعترض فقد تريده أمر من منعك شيء وكل المحنى لهدا 

لكاالْ،.

منوغيره شغل من منعك ما وكل يعرض، ءنض من وعرصه 
عارض•فهو الأمراض، 
[.٢٢٤]المزة: عوصثه أس محمرا تعالى• قوله ت ومنه 

ماوبين بينكم أي لكم، مانحا معترصا بالله الحلف تجعلوا لا أي• 
تعازراّ،•اف إلى يقربكم 

.٣٩٢;١٨الروس -اج ،١١١ص ثب لأبن القرآن .طر/>.ب )١( 
.١١١امآنص مم،)٢( 
٢.• ٣; للفراء القرآن ساني ، ٣٣٧ص نية لأبن القرآن يتنلر/ءرب )٣( 

.٤ ٠ ٨ / ١ ٨ العروس تاج ، ٤ ه ٤ / ١ اللغة يتفلر/تهذيب ( ٤ ) 
■١٢٥٢؛/والحدث القرآن ش الغريين )٥( 
٠٣٥آ/المحيط القاموس )٦( 



م,,،ةسءمحس
الا"همةلا،•بمعتى الرض ٦" 

فالأجربيتها، عرض من المرأة تصدمن راما ؛ هاعائشة قول ومنه 
منه.المتعرض أمكن وما ناحيته من يعني ، مطرانءر بينهما 

منه.اراسشاااك ما شيء! كل عرض يقال! 
الناحية.أي العارصة، شديد فلأن قولهم؛ ومنه 

حلاففالمعرض يصرح، ولم به ورا فئد بشيء عرض نمن 
الكذب.به يتجنب الل.ى التمرح، 
آلثءهحنللة مى هء عئبمثر معا عثتكقم جنلح ؤوثُ تعالى؛ قوله ومنه 

[.TTO]ص: 

ُإنلقهثع الحصين بن عمران على موقوفا الألباني ماصححه ومنه 
.٢٤١الكدب®عن لمندوحة المعاؤيض في 

مرجعهو المنع بمعنى ض( ر )ع المالكي الربي ابن جعل وقد 
عاليها.تدل التي العاني جمح 

الحديثغريب ش الدلائل ، XUl/iالالغة مقايس الأعظم والممط ثم/المءكم )١( 
rx/r.\\

شقيقعلى الاختلاف وذكر ذلك ثواب - المسا، عشرة محاب - الكرى المتن في اش الت—رواه  ٢٢١
(.٩١٥٥)ح  A٢٧٥/فته عائثة حديث في 

.١٠٨٧"ا/الصحاح ا/لأهآ، اللنث تبمديب ، ViA/Yاللغة جمهرة  iXVi^/بمظر/انمن ( ٣١
(.٨٥٧)ح  ٤٦٢ا/ حكعة الثعر من باب — المفرد الأدب ش البخاري الإمام رواه  ٢٤١

٢٨٢ه/ ذلك يحب كان ومن المعاؤيض كرْ من ~ الأدب محاب ■ الصف في شيبة أبي وابن 
)حأه-آأ(.

الأحرارمن تجوز لا ومن شهادته، تجوز من أبواب جماع ~ الكرى المن في داليهقي 
)ح ٣٣٦ا/ ٠ الكذب عن سوحة فيها المعا ت باب ~ اللين العاقلين ايالغين 
٢٠٨٤٢.)



التعارضالثاني: الفصل 
محْ\

العربكلام في ض( ر )ع أن، تعالى" افه وفمكم — رراعالموا قال; 
فمداعترض ئيء كل لأن المنع؛ إلى مرحعها معان عالي يتصرف 

مغءا

\.U0j\vi\/الري لأبن القرآن أحكام )١( 



\لةفكص
الاصطلاحفي التعارص تعريف 

فيها،عباراتهم واختلمت، للتعارض، الأصوليين تعريفات تعددت 
Iالتعريفات هده بعض وأذكر 

علىاؤيتين، المتالحجتين تقابل ارهو بقوله! الرحمي عرفه فقد 
الأحرى«لا،.يوجبه ما صد منهما كل يوجب وجه 

تقابل•كل يثمل ١^^ في جض والقابل 
إلاتعارصا كان ؤإن فإنه ، الحجج عدا ما ليخرج ُالحجتين وقيده 

الاصحللاحي.التعارض تمت، يدحل لا أنه 
قول.على تتعارض لا لأنها ،؛ الناتل أيضا وليخرج 
القطعيةكلها الحجم لتتناول عامة وهى للحجم، القابل وأصاف 

والقلية.

الأدلةوهو التقابل محل به يبين قد ،  ١١هاويتين راالمتوقوله! 
بينها.تقابل ولا تعارض لا القوة في المتفاوتة الأدلة إن إذ المتاؤية؛ 

الأحرى®،توجبه ما صد منهما واحد كل يوجبا وجه ررعلى وقوله- 

.Y١٢/الرحى أصول )١( 
معمواحد، والدليل عي وقبل: الدعوى، صحة على دل ما ومي؛ حجة، جمع الحجج  ٢٢)

والقلمان.القطعيان 

._YAالتعريفات ،  ١٧٦ص اللغويت الفروق ينظر/معجم 
الدعاوى•في ونستخدم الصدق، على الواضحة العلامة وهي بجنة، جمع اليات ، ٣١

الضالدر ، ٤٩٢ص المع ألفاظ على يطر/اسملع 



إنإذ التعارض؛ هذا لثمرة بيان وكذا الدليلين، بين التعارض لوجه بيان 
الأحر.ال-ليلين من كل يمنع أن إلى يودي اللءي هو الحقيقى التعارض 

مقتضىعدم الدليلين من كن اقتفاء راهو فقال: الهمام، ابن وعرفه 
الآحر«را،.

منويقيده الدليل عليه يدل ما به يريد هنا الدليل من والاقتفاء 
الأحر،مقتضى عدم يفيد الأدلة من واحد كل جعل ولن،للئ، الأحكام، 

٠وعكه ضده أى" 

علىتقابلهما هو الشيئين بين "التعارض بقوله: الكي ابن وعرفه 
صاحبه®مقتضى منهما كل يمغ وجه 

الأدلة،وهو ذللثج من أحص هو ما إرادته هع مهللقأ ررالشيتين® قال: 
الأدلة.غير لتناوله ماع غير تعريفه فكان 

علىتقابلهما هو الأمرين: بين "التعارض بقوله: الإمنوي عرفه كما 
صاحبه®مقتضى منهما واحد كل يمغ وجه 

عبربكي الابن أن غير بكي، الابن تعريف من مريب وهو 
جميعابه يريدان وهما ، لأمرين® -"با عبر؛نوي والإّ؛ءالنيئين®، 

أعم.لفظاهما كان ؤإن )رالدليلينء، 
ابنلتعريف توجه ما نوي الإّا تعريفعلى النقد من ؤيتوجه 

٠بكى ال

سبيلعلى الدليلين تقابل "التعارض: بقوله: المرداوي وعرفه 
الأصح®فى عامين بين ولو الممانعة 

.Y٢٧٣/المهاج ثرح في الإبهاج )٢( ٍرآب اكحرير )١( 
اكصرثرحه اكريرْع )٤( . م/٥٣الول نهايأ)٣( 



تعارضمغ الأصولض بعض أن إلى إثارة عامن* بين ®ولو ونوله؛ 
كانلما إذ التعريف؛ حلال من وجود0 المرداوي فاكد ، العامين 
العامين.بين وحوله من مانع فلا ممكنا، والترحح متوهما، التعارض 

إذاالوذلائ، الممانعة؛ يثمر حتى نعارصا يكون لا عنده والتعارصى 
فدليلالمغ، على يدل الأحر والال.ليل الجواز على يدل الدليلين أحد كان 

مقابلمهما فكل الجواز، يمنع التحريم ودليل التحريم، يمنع الجواز 
ومانعله ومعارض الأحر 

أعالم.والله قوي، التعريف هدا ولعل 
فياحتلاف من فيها وما للتعارض، الأصوليين تعريفايتج تعدد وهع 

تختلف.لا واحدة ءنا.هم التعارض حقيقة أن إلا العبارة، 
حقيقةفى اختلاف عليه ينبن لم اللففلية اكياغة في التغاير إن إذ 

وماهيته.التعارض 

يعرفلم الأصوليين من كثيرأ أن وهي،ث مهمة وقفة م>، بد لا وهنا 
مهللقا.التعارض 

أهولفي الإحكام في كالامدي ®التعارض®، ماه سمواء 
شرحم، والقرافي، الروصةل؛آ، مختصر شرح في والعلوفي الأحكازم، 

وغيرهم.،، الفمّولأ تنقح 
جمعفي بكي وال،، المحصولر في كالرازي ارالتعادل®، مّماه أم 

نرح، T٨٢/ الناظر روصة ، ٢٩٨ص هروردي للالتنمحات، ، ١ ٥ ١ أ/ ينظر/المضي )١( 
.٥٧٩آ/الروضة مختصر 

.٢٣٩أ/الأحكام اصول يي الإحكام )٣( الحرير شرح اسمر )٢( 
.٤ ١ _v النمول، تنقح شرح )٥(  ١٦٩٢م/الروضة مختصر شرح )٤( 
 )٢٥٠٢; ٨ )٦.



المحمولنهاية قي الهندى والصفي ، الجواهع 
تبسن لكان للتعريف تركهم أن أعلم— وافه — يفلهر والذي 
أغنىظهورأ اصطلاحا معناْ وفلهور التعارض معنى وصوح : أولهما

به.الاشتغال عن 

وماهيته.حميمته في الأصوليين بين حلاف وجود عدم ; ثانيهما

.٤٣٧م/ اللواهع الدرر شرحه 4ع الجوامع جمع )١( 
.T١٠٧٧/الوصول نهاية )٢( 



الهلمءاس

اثصيتذات وانمصط^اطت الألفاظ 

تعملهايالتعارصى لممطالح مقاربة أو مماثلة استعمالات هناك 
ذكرأأم التعارض مجصطالح عن عوصا الامتعمال جاء مواء العلماء 

!ومنهامرادفا ليكون عرصيا 

تالمعارضة — ١ 

فىوالدبومي ، أصول4 قى كالمرحي الحنفية من كير سماه كذا 
ميزانفي والسمرقندي أصوله١٣ا، في والزدوى تقويم 

بوبوبه شرحه، وفي الأصول تنقيح كتابه في والتفتازاني ، الأصول 
والترحح،،المعارصة ١١

ونميرالنصوص بين المعارصة بيان في فمل  ١١ت رحسي النال 
وشرطها١^٦،.وحكمها وركها المعارصة 
الحججبين المعارصة رروسميت التسمية! سمب مبينا أبوزيد قال 

بينهما؛ارالجمع يمكن لا متمانعة متقابلة تقوم لأنها معارصة 
الشيءوعارض معارصة وعارصه عرص، من مفاعله والمعارضة 

قا؛الهّ.بالثيء: 

.٢١٤ص الأدلة -قويم )٢( آ/آا. رخي الأمول )١( 
الأسرار"ا/٨٧.كثم •ع الرئوي أصول )٣( 
.٦٨٦ص الأصول مزان )٤( 
.١٣٩٢ jrاكالويح مع انملوع النشع غواص حل في التونمح >ه( 
٠٢١٤ص الأدلة مموبم )٧( . ١٢أ/الرخي أصول )٦( 
.U١٦٧/الرب ن ١J، ١٣٩٤; ١^ راب ؛نفلر/المءكم )٨( 



—-#تلأ-ابج
المعارصةمن اصطلاحي احتذار التسمية لهذه هل ت وال الؤيبقى 

عمومآ؟الاستدلال أو القياس قوادح إحدى هي اش 
فيالباحي الوليد أبي بتعريف المعارصة نعرف محي أنا ينب ولا 

يماأو دليله بمثل للمنيل الخصم مقابلة ت ررالمعارصة ت قوله وهو الحدود 
باعتبارهاالمعارصة أن جهة من بينهما شبه وجه ندرك منه١٠ أقوى هو 

للخصممخالفة كلاهما الترجيح مقابل في التي والمعارضة قادحا 
يعتمدارقياس العارضة ! قالواوليلك أقوى، أو بمثله دليله بمعارصة 

.٢٢المناقفة٠٠^على 
العارضةأن جهة س التعارض ص أخص العارضة أن نجزم ولكنا 

التعارضس أعم والمعارضة الأدلة، كل في والتعارض بالقياس خاصة 
جهةمن أعم والعارضة الدليلين بتقابل خاص التعارض أن جهة من 

ولغتره.للتقابل بالقياس الاستدلال إبطال 

ويةللتالشيئين بين الجمع • 'رهي العارضة بأن القول على أما 
أعلمواش يرب ينلهر فلا الحكلم<الم في بينهما 

التعادل.- ٢ 

، ٠٠التعارضن در' ميته نهي الأصوليين عند المشتهرة التسمية أن ومع 
ومنهمبه، له وعنون ؛التعادل، عنه عبر الأصوليين من كثيرأ أن غير 

تبعهوكدا ، الحصول في والرازي ، الوصول منهاج في البيضاوي 
فيوالشوكاني ،، الجوامعر جمع فكب بكي والا، وثراحار مختصروه 

الففامحول في الواضح )٢( . ١٢٦الحل.ودص )١( 
 )T( ٤٠١ا/الفف أصول ش الواضح.
.٤٣٢ة/ السؤل نهايه شرحه •ع الوصول منهاج )٤( 
.٨٩٦٦ الحاصل ، ٢٥١٨طر/اكءصل )٦( المحصول )٥( 
.٤٣٦م/ اللواهع الدر شرحه •ع الجواع جمع )٧( 





النجار•ابن غير بينهما غاير من على أقف ولم 
أنهماءلمت~ فيما ~ كافة الأصوليين عند المشهور المستعمل ولكن 

الالغوى.ميناهما اختلف ؤإن واحد، اصتللاحى بمعنى 

يدرجونأنهم إلا ااالتعادلا٠، أو التعارض٠١ ١١استخدموا ما أيا وليلك 
اصطلاحا.ترادفهما على يدل مما تتغير، لا واحدة أحكاما تحته 

لمأنه إلا سبق— —كما غاير ؤإن فإنه ه، نفالمرداوى حتى 
ذاأحكام بين التحرير شرح التحبير كتابه حلال من درامحته في يفرق 

متحوة.أحكامهما جاءت بل ذاك، وأحكام 
ئت*.المرداوى عند حش خلافية ثمرة ينبن لم أنه يظهر وحينئد 

التناقض.- ٣ 

تبعهوكذا ، التناقض١١ ١١بأنه) للتعارض تعريفه في الغزالي اقتصر 
واJيال٣،.التحقيق في والأياري الا>لى، روضة في قيامة ابن 

أوعقد من أبرمت، ما اد إفوهو النقض، من اللنة فى والتناقض 
ُناءرإء

الاختلاف.على يْللق والنقض 

أيمحناْت يتناقض بما يتكلم أن I القول في والمناقفة  ١١
ُختاإفاارْ،

أخصالتناقض أن غير مختلفان، المتعارضين الدليلين أن محك ولا 
بخلافوإ؛قاؤهما، بينهما الجمع يمكن المتحارصين إن إذ التعارض؛ محن 

أحدهما.محقومحل من بد فلا المتناقضين، 

ا•٢٩/٣ان> روضة )٢( . المض٩٣ْ/٢)١( 
.A٣٤٤/:هذ,باسث )٤( واليان اكشق )٣( 
القاصسابآ/لأ؛م.رم( 



أدأ؛،يجتمهان لا ررأنهما المتناضين حمائمي من إن إذ 
أبدأيمح لا فإنه العملمة، المنطقية المتعارضات في صح إن وهذا 

•المرعة المعارضالت بن 

كماللتعارض مرادفا التعريف بهذا التناقص الأصوليين بعض وجعل 
المترادفينبمعنى أنهما راوالذلاهر ت وعلله الأسرار كشف ش البخاري قال 

اختلافهو الاصمحللاحات عامة في الكلام في التناقص لأن هاهنا؛ 
صدقاأحدهما يكون أن لذاته يقتضى بحيث والإثبات بالنفي كلامين 
ذلكلأن بمعنى؛ كلاهما فيكون التعارضى عين هو وهذا كذبا، والأخر 

متناقضةحجة أقام من لأن الحجز؛ علامات من والتناقض التعارض أي 
أثبتإذا وكذا متناقضة، غير حجة إقامة عن لعجزه ذلك كان شيء على 

إقامةعن لعجزه ذللئ، كان خلافه يوحمب، آخر دليل عارضه بدليل حكما 
الممارصة«رأ/عن سالم دليل 

الالأدلة، في الخاصر يمعناه التناقصي إرادة باعتبار الحق هو وهذا 
جهة.من بعمومها قفية كل يتناول عاما ممهللحا باعتباره 

القضيتيناختلاف راهو العام الاصعللاحي بمعناه التناقض إذ 
وكذب،إحداهما صدق لذاته يقتضى بحسث، لب،، والالإيجابإ ؛

الأخرى«م.
خاصوالتعارض عام، فهو مجاله جهة من التعارض يفارق وهو 

الشريعة.بائلة 

قدوالتناقض الحقيقة في ليس ظاهري فالتحارض حقيقته جهة ومن 
حقيقيا.يكون وقل. ظاهريا يكون 

١.التعريفات )١( 
.٦٨ص صوذو الممرمات )٣( . ٢٢٥مالأمرار كشف )٢( 



والتمارضمباشرة، قوط ال منه بلزم فالتناقض النتيجة جهة ومن 
والترححر١،.الجمع فيه بمكن 

اككافؤ.-٤ 

والمماثلةرالتساوي معانيه ومن اللغة، في ء ف ك من وهو 
بذمتهمعى ؤيدمارهم تتكافأ ارالمومنون ه■' قوله ومنه 
أظهم«ص.

تتكافأقوله) ارأما الحديث! غريب ش سلام بن القاسم أبوعبيد قال 
علىلشرش فليس والديات القصاص في تتساوى يريد! فإنه دماؤهم 

،.ذلك٠١٤في فضل وضيع 
للتعارض،مرادفا الأصوليين بعض عند درج استعمال والتكافؤ 

،المعنى اتحاد إلى إثارة التعارض على معطوفا يوردونه ولدللث، 

المضر٦،•لض الترجتح مقابل ش ؤيوردونه 
أدلةبض التعارض وجود نفي يقرر وهو الشيرازي إسحق ابو قال 
يكونأن بد لا بل الحادثة في دليلان يتكافأ أن يجوز رالأ الثريعة! 
ا.وترجيح٠١ل الأحر على مزية لأحدهما 

.٣٦ص للحفاوي الأصولمن عند والترجح ينظر/العارض )١( 
\ا\\•.الصحاح ، ٢١٠•ا/اللغن تهذيب ، ٤١٤ه/؛نظر/انمن )٢( 
(.٩٥٩)ح  Y٢٦٧/أحمد رواه عليه افه رصران طالتؤ أيي بن علي حديث، من )٣( 

(.٤٧٣٤^ A١٩/القس قي واJماUث، الأحرار بتن التوي باب، - الضامة كتاب، - اثي والن
الألباني.وصحعحه ( ٤٥٣٠)ح  ١٨٠؛/ بالكافر الملم إيقاد بايف ~ الديامحت، كتاب، ~ وأبوداود 

١. Y٠٢/الحديث، ءري_، )٤( 
.٤٤٨ص المودة ، ٥٢٧ص التمرة ، ١٥٣٨ه/يفلر/العدة )٥( 
،صزأ؛١ الفقه أمول ني المروري ، A٣٣٥ الأدلة نراْلع ،  ٥٠٩ص ينفلر/المنخول )٦( 

،٦٢٢٨الروضة مختمر ثرح ، ٥١٣/١الفقه أصول ني الواضح ، ٢٥٥٨والبيان التحقيق 
.ص٤٢٥الهاح الغبث، ، ٥٩٨الجيهل البحر 

٠٥١٠ص التبمرة )٧( 



ئولالأدلة بتكافؤ ارالئول الموصؤع! نص قي عميل ابن ونال 
وترجيحمزية اكليالين لأحد يكون أن بد ولا باطل، ومذهب فامد، 

الفقهاءءقال وبه مدهنا، هدا التكافؤ، عن يخرجهما 

كلفليس والتعارض، التكافؤ بين فرقا أن إلى بعمهم وألمح 
أجابهكذا التكافؤ، منه يلزم لا التعارصى فوجود التكافؤ، مسه تعارصى 

يوديالإجماع محل في الإجماع استصحاب إن ت قال من على مفلح ابن 
،.الأدلة١٢تكافؤ إلى 

جعلمن - امحللاعي حب - الأصوليين من أحدأ أجد لم أني غير 
هوؤإنما التعارض، عن والاستعمال العنونة في بديلا التكافؤ ممهللح 

والماثل.الراد استعمال باب من عرصى ذكر 

المتشابه.ومنه الشابه - ٥ 

الصهللحين.بين للعلاقة التشابه يرد التعارض يذكر حين 

منمأحوذ اللغوي مدلوله في وهو اللغوي متزعه الشبه من والتشابه 
الأمراشتباه ومنه الخلهل، ومن فلأنا، يشبه فلأن ت تقول والقرب الماثلة 

والمشتبه:التبست، إذا الأمور واشتبهت، احتل2ل، إذا 

فيلوروده التمسير علماء عند مستعمل الاصعللاح في والتشابه 
قولهفي الحكم مقابل في القرآن بعض به الله وصف حسثا افه كتاب 

نآمالكنف أم ئن حمخثإ ينه؛اتتت الكنب عثك أنزو آلامحت ءؤ،ئئ ال_ى: عت
٧[.]آل سمثثجهنته 

المأصول )٢( . ٣٨٩م/الفقه أصول يي الواضح )١( 
مشارقا/ماإ، البلأئ أّاس أ/مبما، الأسلم والمٍط الحكم ؛نظر/انمنم/يى1، )٣( 

؛r/Y.Tالأنوار 



٣١٣^-—-
بمعنىالله كتاب في المتشابه ت ثلاثة معان على يطلق والمتشابه 

استأثرالذي والمشابه بعضا، بعضه يضيق الذي المختلف، غير الخفق 
الذيالإضافي والمتتسابه تتبعه، عن ونهى بعلمه فتفرد بحلمه سبحانه اتله 

فهوالأدلة، ومعرفة العلم قوة بحب غيرهم دون الناس بعض على يشتبه 
والتعارضالإجمال من لهم بقع فما المجتهدين نظر في واقع 

وأمتالهمارا،.
اطلاقاتهمن الثالث، المعنى هو التعارصى يقارب الذي والمتشابه 

المذكورة.

هذافي التحارمحى مع المتشابه قرب ومع أنه يخفى فلا وبالتنلر 
غيرءيكون ومد التمارضن سبه يكون قد إذ أعم التشابه أن إلا المعنى 

تعارضا.تشابه كل وليس تشابه تعارضن فكل كالإجمال، 

التراحم- ٦ 
الشريعةبمقاصد الختتنلين على يغل-، اصعللاحى استعمال وهو 

التزاحم،يممهللح المصالح بين والتعارضن القاصد بين التحارضن سمية 
وتراحمالمفاسل.، وتزاحم المصالح، تزاحم مثلان فيقولون به فيشتغالون 
تعارضهاؤيقمدون القاصد 

القومزحم تقول! لضيقه، المكان على التوارد من ماحوذ والتزاحم 
ضايقوهم! وزحامازحما يزحمونهم بعضا، بحفهم 

فيزاحمه فقد نفوذه من ومنع غيره عارض ّ والمقصل. فالدليل 
أيحميعا منهما عملية وهي ينفذ، أن عاليه وضيق المحكم مكان 

تزاحما.فكان المعارضين 

.STAfl\دو\ق[ت ، TAOj ٣٨٤; ١٧اكارى طر/سبموع )١( 
١١٩ص الشرب القاصد علم ، ١٢٢٥م/الوانقات ا/بمم، الأحكام ,طر/ماءد )٢( 
'Xالروس -اج ، ٣٢٣٤;الأعظم والمط الٍكم ما-أا، بمظر/المن )٣(  -\/Ty



تحصيلعلى مبناها الشريعة رامحإن ت تيمية ابن الإملأم شيخ ئال 
ومعرفةالإمكان، بحسب وتقليلها المفاسد، وتعطيل وتكميلها، المصالح 

ييدقعض؛0 خر التزاحم عند يقدم حتمح، الشرثن، وثر الخيرين نمر 
دالثرين*لا،•

تعارضوقي المقاصد أهل عند يغلب استعمالا كان ؤإن وهو 
غيرهمعند مستعمل فهو ومفاسدها مصالحها تعارض باعتبار المكلم، 

الإطلاق.في التومع باب من التعارض يمعنى 

الواجبااؤت،من يتزاحم ما سائر رروكدللث، تيمية! ابن الإسلام شيخ قال 
اض،إلى أحبها يقدم التزاحم وعند ض، محبوبة جميعها فإنها والمستحبات 

وبعضبالنوافل إليه التقرب من إليه أحّ—، بالفرانض إليه والتقرب 
.، بعض((ر من إليه والمستحبات الواجبات 

الأياتبعض لتعارض يعرصون ير التغوقواعد القرآن علوم وقمح، 
المختلف،راموهم سماه فالزركشي ميته نفي احتلفوا ؤإن القرآنية، 

واكاقضا<ل؛ا.الاحتلأف، وموهم ارمشكله له عنون الإتقان في واليوطي 
الاياتبين المتشابه صور من الايات بين التعارض يعد وبعضهم 

الخثّكلأا'،,أحكام صمن الايات بين التعارض أحكام يحثر ويعضهم 
بينها.والفرق عندهم المصطالحات هده بيان تقدم وقد 

منكان ما إلا الآLت، يتعارض إلا يشتغلون لا أنهم والغالب 

ا/ا،*افالاسقاُة )٢( . ١١٩النوة،■/نث الباج )١( 
بعض"من إليه احب والمتحات ت ولعلها انملؤع ني التص كذا 

.AA/rالقرآن علوم في الإتقان )٤(  Y٠٤٥/القرآن علوم في )٣( 
,٦٦ص الكريم القرآن بتفسير المتعالمة التصنيف أنواع )٥( 
.٢٤ص الكريم القرآن تمر في الواردة المشكلة الأحاديث )٦( 





صالمث 
التعارضأركان 

هومنها يذم مما وكثير الأصوليين، بعض يذمها التعارض أركان 
والشروط.الأركان بين خالط 

تركنان التعارض أركان أن — أعلم واش ~ لي يخلهر والذي 
يكونلا النعارض إذ فاكثر، معسرين دليلين وجود الأول: الركن 

صحيحانوهما الأحر، مقتفى سفي مهما واحد كل دليلين بين إلا 
الحجاجفي معتبران 

ؤإلأوالتغلب، الأصل مجيل على هو إنما دليلين وجود إ وقولهم 
لفظكالمجمل دلالتاه، تتعارض ولكن واحد، دليل في التعارض فقد 

والمجاز.الحقيقة فيه يتعارض واللفغل دلالته، وتتعارض واحد 
دلالتين.أو دليلين وجود يقال: أن فالأدق ولهذا 
اكانعسل ض الدلأكن أُ اس ض مال الثاني: ارض 

ركن٠٠ذ تعارض ثمة يكن لم ؤيتمانعا يتفابلا لم لو إذ والتعارض، 
الحجتين،؛اوي نالمعارضة 

الأخرأحدهما فاق لو إذ الخارضمن، بين الماطة الثالث: الركن 
تعارضا؟يكن لم الدلالة أو الثبوت قوة في 

فيالدليلين بين والمساواة المماثلة فهو ركنه ارآما الممرقتدي: قال 
الكتاب،من النصين نحو الطريق فى لامتوائهما والقوة، النبوت 

ونحوهما١١المواترين، والخبرين 

.١٣٩٢م/س شرح الكافي )٢( م/ا/آ. واكسر )١( 
.٦٨٧ص الأصول مزان )٣( 



المك،اكاك

بينالتعارض وفؤع 

هدافهل الشرعية، الأدلة بين التعارض كتهم في الأصوليون يعلرق 
الحقيقة؟.في تتعارض الشرعية الأدلة أن يعني 

ذهنفي التعارض ومع إما أمرين: أحد به يراد التعارض إطلاق 
الأدلة.حقيقة في التعارض ومع أو المجتهد 
واقعفي وأما رد_،، بلا واغ فالتعارض المجتهد عند وفوءه أما 

ؤأبقا ؤيب بلا واير فغير الشريعة 

أرادفإن متعارصان، دليلان يأتي أن تجويز راوأما الشاطئ: يقول 
نفسفي لا المجتهدين أنظار وفي الذلاهر في التعارض ذلك إلى الدامون 

التعارضبجواز ذلالiإ يقضي لا ولكن جائز، قالوه ما على فالأمر الأمر؛ 
ينتحالهلا فهذا الأمر؛ نفس في ذللث، تجويز أرادوا ؤإن الشريعة، أدلة في 
متهمأحاوا أن أظن ولا عليه، الأدلة من تقدم ما لورود الشريحة يفهم من 

يقوله

حوضقبل المتقدم وال العلى الإحاية الأصوليون يقدم وعليه 
فيقولون!والترحح، التعارصى مباحث، غمار 

التعارضيقع ؤإنما ألبتة، حقيقتها في تتعارض لا الشريعة أدلة إن 
فهمفي لقصور وذللث، الأدلة، حقيقة في لا المجتهد نفلر في الدليلين بين 

ytj ٧٣/o (١)



لخفاءأو الدليلين، بين الجمع في المجتهد مقدرة لعدم أو المجتهد، 
الأدلة.من المرجح 

عليه.الخهلّا ولورود عصمته، لعدم كله ذلك وقبل 

ذهنفي التعارض ؤإنما الأدلة، بين تعارض لا الحقيقة سبيل فعلى 
المجتهل..

وغيرهمالأصوليون هدا على أطبق 
أنيرى ؤيقينيتها القضية هنلأْ ولتاكيد تيمية ابن الإسلام شيخ إن بل 

هومرجح وجود عدم مع الدليلض بين التعارض وجود منه لزم ما كل 
ياطل«لى.فهو الأدلة تكافؤ امتلزم ررما فقال: باطل 

:منهاكثيرة، بأدلة التعارهمر لنفى الأمة استدلت، وقد 

آليىهثوأ أسَ محزأ :\p-\ \ؤوأ ؤةأَأبا تعالى: قوله الأول: الدليل 
أسمحينوث َقم إن وألرتول اس إئ ردوه سء 1، سرعم ؛ن ^ ٠٠آمحمِ، وأمل، 
[.٥٩مة4 ص ءُُ زه لام آه 

الكتاب،إلى رفعه في يرجع الاختلاف أن لأية؛ ا من الدلالة وجه 
فيهبما الخلاف يرفع لا إذ فيهما؛ وجوده عدم على ذللئا فدل والسنة، 
الكتاب،في موجود غير فيكون الاختلاف، إلى يودى والتعارض خلاف، 

/Y/fاوسول ، trr/iالسؤل نهاية ، ٤٢٩٤; ، Y٣٩٢/المتمني ينظر: )١( 
البغداديللخطيب الكفاية ،  v٦٨٧/ الروضة مختصر ثرح ، ١ ٠ ٨ ٠ Y/ الوصول نهاية ، ٥٠٧
Y/حزم لابن الأحكام أمول ني الإحكام ، ١ ٠ • n/Yمفلح لابن الفف أصول ، ٦٠ص! 
والمتفقالفقيه ، ٣٠ص٦ المودة ،  T٤٣٩/ اللوامع الدر شرحه مع الجوامع جمع ، ١٥١

أإالسير الكوكب، ثرح ، Y/٨٨المار ترح الأسرار كثف ، ١٢٢١; البغدادي لالخطي_، 
.١٨٩/٢الرحموت، فواتح ، ٣٧٨٨الفحول إرشاد ، ٦١٧

.١١٩الموافقات؛/)٣( مجموعاكاوىه/أها. )٢( 



عنمنفي ارالاحتلأف ث لأية يا مستدلا الاعتصام في الشاطبي قال 
ءؤ؛نتعالى! لموله المختلفين، بين الحاكمة لأنها ؛إمحللاق، الشريعة 

)لىالتنازع قرئ الآية، [ ٥٩]!_: وأؤثووه أش إل ودوا شء ؤ كنغم 
فائدة،إليها الرد في يكن لم الخلاف تقتضي الشريعة كانت، فلو الشريعة، 

العموم،صيغ من صيغة فهي الشرؤل، سياق في نكرة سءه، ه وقوله 
فلاواحد أمر إلى إلا يكون لا فيها فالرد العموم، على تنانع كل فتنتفلم 

^^١٠١الحق أهل يكون أن يسع 

ميد ثذ َكاف ولو ألمءا0 يثددروف ^١٥^" ت تعالى قوله الثاني؛ الدليل 
[.٨٢زاكاء: ءفت؛ئاه آغنقثا فه لثحدوأ أف 

التضادنفى به المراد وأن هتا المنفي بالاختلاف المراد تيمية ابن بين 
والتعارض؛التضاد به يراد القرآن في ارالأختلأفحاا ارولفغل فقال! والتعارض 

ومنه— النفنار من كثير اصعللاح هو كما ~ التماثل عدم مجرد به يراد لا 
محكثرا؟ا<أثنلمتفا فه نجدوا أف ع؛ر عند ين َكان ومحن ؤ قوله؛ 

كانلو أن مقتضى أن وهو التلازم، دلالة الأية! من الدلالة وجه 
فلماوالتفاد التعارض وهو الاختادف، فيه دكان اف غير عير من القرآن 

نفىفمقتضاه اممه. عند من كان وتضاد وتعارض اختلاف فيه يكن لم 
تعالى.اش كتاب عن التعارصى 

إلىيودي والتعارض الكاب، فى الاختلاف نفى على الأية فدلت، 
كلوفي الاختلاف، صور من صورة أو الاختلاف هو أو الاختلاف، 

تعالىالله كتاب عن منفى فهو المعاني هده 

الخاويمجموع )٢( • ١٩٣م الاصام )١( 
اوواُقات ١١٦٦٨حزم لأبن الأحكام أصول ني الإحكام ، U٢٥١/ الطبري تمم دم: )٣( 

.٣٤٨الإلهة الإشارات، ، ٣٧٧Aالفقه أصول في الواضح إ/لأااوبماا، 



اقصالتننفي يثمل واسع معنى الاختلاف أن ثك ولا 
حقجهة من القرآن يناقض وألا يعفا، بعضه يكذب وألا والاصطراب 

مماالغس، في بما ولا ومضى كان بما أحباره تختلف ولا وباطل، 
فيمنفية فكلها الخلاف، وجوه من وغيرها لغته تختلم، ولا سيكون، 

والتمايلالعارض اختلاف ومنها ية ألا 

ثمإلا ئن ائ و أوئ م تطق ه تعالى: قوله الثالث: الدليل 
لاثيم:مج؛[.إي 

السابقة:لأية يا بالاقتران لأيتين با مستدلا البغدادي الخفس، قال 
قالتعارض، ه اممه رسول عن الحديث، نص ولا القرآن نص فى رروليس 

،[ ٨٢]الثناء: يكشراه أثنسا فه زجدوأ أف عم عند َكان؛ى تعالى: ه فا 
آغنلنمافه اوجدوأ أف عم عند مى ع)؛ س: نبيه عن مخثرأ وقال 

وآئتئ ءن تطى ^^١ نبيه عن مخثرأ وقال [، ٨٢]الثناء: يكثراه 
منشيء في اختلاف لا أنه فأخبر T؛[، ]الشيم: ه بجي ثى إلا هن إئ 

وأنمتفق، كله أن على ذللئ، فدل عنده، من وحي نبيه كلام وأن القرآن، 
بعض((على بعمه ومثنى بعض، إلى بعضه مماق جميعه 

قال:حده، عن أبيه، عن شعسِت،، بن عمرو حديث، الراح: الدليل 
أناأقبلتا النعم، حمر به لي أن أحب ما مجلمما وأحي أنا نتا حللقد 

أبوابه،من يابج عند حلوس . الأ4 رسول صحابة س مشيخة ؤإذا وأخي 
القرآن،من آية ذكروا إذ ،، حجر٥رنا فجلبينهم، نفرق أن فكرهنا 

ص[ ٨٢]الثناء: لأية ١ ...ه ١^٠١^ تثدبثون أهلا ؤ تعالى: يقوله لها المنيل الأصولية ائل الم)١( 
٢١- ١٥.

ا/ه'آه.والمش الفف )٢( 

ناحيته.شيء كل وحجره متفردين، بمدين غير ناحية أي حجره: فجلستا )٣( 
٠.٤ ; ١٨الرباني القح ، ٦rro! لع ط، ، مدلأبي الحدث طلر/غرب 



ب ٠٠،؛■د 

قدمغفبأ، . الله رمول فخرج أصواتهم، ارتفعت حتى فيها، فتماروا 
الأممأهلكت بهذا قوم، يا ررمهلأ ' ؤيقول بالتراب،، يرميهم وجهه، احمر 

إنببعض، بعضها الكتم، وصربهم أنبيائهم، على ؛اختلافهم قبلكم، من 
عرفتمفما بعضا، بعضه يصدق بل بعضا، بعضه يكدب ينرل، لم القرآن 

عالمها؛إلى فردوه منه، جهلتم وما به، فاعملوا منه، 

دلالةوجه يكون أن يصح ما الحديث، على التحليق في تيمية ابن قال 
أنالممتع فمن بعضا بعضه يصدق تزل القرآن كان ررؤإذا •' هنا للمراد منه 

الأحرىأن ومحلن بها فامن آية فهم فمن تفاد واختلاف، تناقص فيه يكون 
يخالفهالا يوافقها الأخرى معنى وأن ذللثط في مبعلل أنه فليعلم تناقضها 

تعالى«لأ،.اممه إلى علمهما ووكل بهما آمن الأيتين معنى يفهم لم ئن 
الشريعةهذه أن على اكالة الأحاديث، عموم الخامس: الدليل 

التعارض.لوحول مخالف، وهدا واضحة، ينة جاءت 

مغذلك، من فيلزم للأيهام ناقلة للوضوح، نافية التعارض وحقيقة 
به.القيام وعدم للتكليف، الفهم 

قالالذي ^4، عبدالله بن جابر حديحؤ في جاء ما الأدلة هذه ومن 
نقية٠٠ربيضاء بها جئتكم لقد بيده نفي رروالذى الرسول فيه 

(.٦٧٠٢)ح  ٤٣٠ ١; ١ أحمد \م رواء )١( 
(.٨٥)ح  ٣٣\إ القدر قي باب ~ والعلم الصحابة وفضائل الإيمان قي الكتاب افتتاح — ماجه وابن 

تالألباني وقال ثماتء، رحاله صحيح إمناد ءهذا ت  ١٤ا/ الزجاجة ممباح في اليوصيري تال 
صحح١٠.اااحسن 

(.^١٢١٨ • A/Yوالثاني الأحاد في أبي ابن ورواْ 
٠٢٥١٥رح  ١٦٥الأوسطالمعجم في والطراني 

ة/ةه1.الموافقات ، ٤٣٣ص ابدادي سب )٢( 
تخريجه.تقدم )٣( 



تركتكمارقد يقول لههنع محارئة بن المرياض حديث في وكما 
،.هالك،ال إلا بعدي عنها يزخ لا كنهارها ليلها البيضاء على 

ينافيالشريعة أدلة تعارض أن الحديثين; من الدلالة ووجه 
وبيانها.وصرحها 

نفيعلى عليهم ض ا رضوان المحابة إجماع السائس! الدليل 
يعرضما وأن أبدأ، فيها يكون لا التعارض وأن الأدلة، نعارض 

فهمعدم أو علمه لضعف ه نفتلقاء من هو إنما نيل والمللمجتهد 
•تنزيله فهم أو الدليل 

ثمأولا، عليهم الله رصوان الصحابة مجن صدر الإجماع وهدا 
^٢٠٠بعدمن عليه الأمة تتا؛عت، 

وهوابتداء، التعارض بنفي أقوالهم من صادر منهم الإطاق وهدا 
حتىتعارضه، يتوهم لما والترجيح والتوفيق بالجمع أيضا منهم صادر 
أهلبعض أثارها والتي الوحي، في، التعارض دعاوى عن( أجابوا إنهم 
وأحكامه.دلالاته في التلبيس أو القرآن في للتشأكتلث، البيع 

لفالعليه الذي اروالمواب تيمية ابن الإسلام ثيغ قال 
الأدلةتكافؤ يجوز فلا شرعي دليل من حادثة كل في بد لا أنه والجمهور 

له؛١١الترجيح ؤلهور لعدم الماؤلر عند تتكافأ قد لكن الأمر، نمس في 

٣٦٧/YAالمني يي احمد رواية من اللفظ بهذه وهو المشهور سايئة بن الخرباض حديث من  ٢١١
،-(١٧١٤٢.)

الخالماءسنة اتاع باب ~ واللم الصحابة وفضائل الإيمان في الكتاب افتتاح ~ ماجه وابن 
(.٤٣)ح ا/أا ^١^ ٧١

(،٣٣١)ح  ١٧٥ا/معود ين عطل،الثبم حديث ~ العلم كتاب ~ المستدرك ش والحاكم 
0 الصغير الجا،ع صحح في الألباني وصححه  /Y  ٠.٨

١.> ١ Y/ الراتل جاح )٣( ؟؛. Y/Aالجهب تلمس يان  ٢٢١



ومنهلهدا حية أمثلة يها عباس بن عبداف ومناظرات محاورات وفى 
ءء

معيدعن المنهال عن موصولا ثم معلقا  ٠٥٤٤البخاري صحيح في حاء ما 
أشياءالقرآن في أحد إني ماس: لابن ، وجزلإ قال صر بن 

كقولهالتعارض حلاهرها التي الايات يعقص السائل ذكر ئم علي، تحتلف 
ت]المؤمنون يئاءلؤزه ^٠ ثوبذ ينهر اياب محلا آينؤيس ق نخ تعالى! 

منوغيرها تآأز0هل أنمى ثق بصم تعالى: فوله مع 
بقوله:ه حتم نم بينها، التعارض وهم ه ماس ابن فدفع الايات، 

اف«رم.عند من كلأ فإن القرآن عليك يختلف ررفلأ 
قالنهأ عباس ابن أن معمر رواية من الصتعاني عبدالرزاق وعند 

ليسقال: القرآن؟ في أشك هو؟ ما التعارض: وهم أورد لما للرحل 
٤،.اختلاف ولكنه بثك 

إجابتهمن انتهى لما ها هماس ابن أن حاتم أبي ابن رواية وفي 
أنزلوقد إلا شيء القرآن من ليس إنه شيء؟ الأن قليك في فهل له: فال 

وجههتعلمون لا ولكن شيء فيه 
حدثتك،ما عنى رراحففل عباس: ابن له قال منيه ابن رواية وفى 

يردلم ، اممه،ؤإن حدثتك، ما أشباه القرآن من اختلف ما أن واعلم 
يختلففلا يعلمون، لا الناس ولكن أراد، الذي به أصاب وقد إلا شيئا 

ه«أا"،.اممه، عند ص كلأ فان القرآن، عليك 

يعدصار الذي الأزرق ين نافع هو ال—اتل الرجل أن النلاعر والعبي: حجر كائن الشراح ثال )١( 
ؤيعارصه.ؤياله حماس ابن يجالس وكان الخوارج، س الأزارقت رأس ذلك 

.١٨٨/YAالقارى عمدة  iOoW/Aالباري يفلر/ذح 
ائور.ّورة س  ٢٥الماغ1توآة سورة ص  ٢٧٧)٢( 
(.^٦٧٥ ٨٤٨حمدالرزاق شر )٤( تخريجه. تقدم )٣( 
٠.٢ ٥ م/ حاتم أبي ابن تمر )٥( 
^٧١(. ٢٢ا/ اكوحد محاب ني س ابن رواء )٦( 



القرآنفي له المخاصين مع ه الزبير بن عبدالاه قمة وفى 
لمنهجبيان تعارصه يتوهم بما ه وعمر بكر أبي بجمع لهم ؤافحامه 
والسنة.الكتاب في تعارض كل نفي في الصحابة 

فخاصمونيالعراق أهل من ناس لقني فال: الزبير، بن عبداممه عن 
فيالمراجعة وهبت عليهم، الرد بعض استهلمت، ما فوالله القرآن، في 

قرأهقد راالقرآن إن ت الزبير فقال، الزبير، أبي إلى ذللث، iشكورتج القرآن، 
إليك،رجعوا فان مواصعه، وأحهلئوا أهوائهم، على فتأولوْ قوم كل 

أعلمأنهما يجحدون لا فإنهم هتا، وعمر بكر أبي نن بفخاصمهم 
مافوالله وعمر بكر أبي نن بفخاصمتهم رجحوا، فلما منهم، بالقرآن 

قعدوا®ولا مص، قاموا 
الشريعةهذه أن على الدالة الأدلة من وقع ما السابع! الا-ليال 

حدعلى معصوم، . ونبيها معصوم وكتابها محمومة الكريمة المتلهرة 
والتكفل٩[، ■' ل\بو -ثتغفر0ه لعُ وإئا ألدو ثزة ثق ؤؤءئا تعالى• اش قول 

مالحففل تالزم وم.، نبيه سة حففل متضمن تعالى الله كتاب بحفظ 
الشريعة.أحكام س عنهما صدر 

البقاءمن الشريحة هلءه أحكام كل في هو والحفظ العصمة وهاذْ 
والتناقص.والتعارض والتبديل والتغيير التحريف س والسلامة والثبات 

الأدلةفي والمرح اJامح أثبتوا العلماء أن الثامن: الدليل 
تتعارضالتي الأدلة في هو إنما والمنسوخ النامخ أن ومعلوم الشرعية، 

•بينها الجمع يمكن لا والتي 
التعارضلدير وخ ومنناسخ إثبات لكان جائزأ التعارض كان ولو 

هذا.عن منزهة والشريعة له، قيمة لا عبثا 

عنالهي باب ~ المومومة المرق ومجانبة الناجية المرنة شريعة عن الإبانة يي بعلة ابن رواء )١( 
^^٧١٨ T٦٢٠/القرآن قي الراء 



١٢

والمنةالقرآن ض أبوا المريعة أهل »أن الماطص: iال 
ومعلومفيه، والخطأ الجهل من وحذروا الجمالة، على والمنوح الناسخ 

يصحلا بحما عارصان ملن دلبن فيما هو إنما والمنؤح النا ان 
وحا،مت والأخر ناسخا أحدهما كان لما ؤإلأ بحال، اجتماعهما 

الماسخلإثبات كان لما الدين من الاختلاف كان فلو خلافه؛ والفرض 
كلاماذلائ، في الكلام ولتكان فائدة، فيه~ قاطع نص غير ~من والمنسوخ 

١١نمرة..يجني لا فيما 

منليس والتناقض التناقص، إلى يودي التعارض أن التاسع؛ الدليل 
حجةإدراك عن العجز أمارات من بل الخيل، وأهل الكمال أهل صنع 

منزهةالشؤع ونموص القول، في الفجور أهل صناعة أو متناقضة، غير 
هدا.عن 

المجرأمارات من - العارض وجود يعني - ااذلائ، المزدوي: قال 
.٢٢ذلك١١^عن اممه تعالى الحدث، 

منزهتعالى والله الجز، أمارات من العارض أن الخاشر: الدليل 
ذللثجعن الله تعالى الله، على محال هو بل ، بالجز يوصف أن عن 

ءالوآكيرآل٤،.

الوالمنة الكتاب من الشرعية الحجج بان اااءلم ت رخي القال 
والاهالحجز، أماراتر من ذلك، لأن وصعا، والماقض المعارض بينها يقع 

١١به...يوصم، أن عن يتعالى 

.v/٦٧الأ.رار كثفح مع أصول )٢( و\\•.  0٦١ا اJوانUت )١( 
.AA/Yالمار شرح الأّرار كشف )•١( 
Y/؟A\.الرحموت فواتح ، "ا/٦٧البزدوي أصول نرح الأسرار كثف )٤( 
الرحسمأ/أا.أمول )٥( 



وهى- حقيقتها في الشريعة أدلة تعارض أن عثر; الحائي الدليل 
الشريعة.في موجود غير وهو يطاق، لا بما تكليف حميعا— بها مكلف 

أحدهماأو مبيحا، والاحر موجبا أحدهما كان إذا ذلالث،; وجه 
به،مأمور غير به مأمورا الشيء يكون أن فيقتفي مبيحا، والأخر حاظرأ 
عته•منهي وهمر عنه مها 

بهالشاؤع يأتي أن يتصور لا وهن>ا 
تكليفالمتنامحة بالأدلة التكاليف . ٠١)الضروري! فى رثي ابن فال 

دليلا<لآ،.عليه ليس بما التكليف بمنزلة ذك قي وهو لايطاق، ما 
علىدال( هو يطاق لا بما التكليف جواز عدم على يدل( دليل وكل 

القضية.هذه 

.  - Y . II . I ،-ج-.م؛ وقوله[، ٢٣٣]النفن؛: إلا مش يكئ ^لأ تعالى! فوله ومنه 
الأياُتح.من وغيرهما وسعها إلا ثنثا أس يكلف ؤرلأ سبحانه! 

الدليلينوحول عد حيث هذا من أبعد إلى العربي ابن ذهب بل 
بالمحال.تكليف حقيقة المتعارصين 

حقفي متنافيين بمعنيين تعلقا بأن تعارصا إذا القولين أن ... ١١فال; 
تكليفباب من لأنه تحيل مذللث، فان واحل- ومت، في واحد شخص 

الحال«ص.

هوواحل- حكم في متعارصين دليلين وجود أن عثر! الثاني الدليل 
فيهما أيل ليس إذ الدليلين محتل ا لتله، دليل وجود عJم حقيقته في 

دليل.من الحكم حلو منه يلرم وهذا مقابله، من بأولى الاعتبار 

.١٢١أ/)١( 

.٣٩١ا/ اض بن م شرح،وطأ في المس )٣( . ١٤٣ص الم أصول في اللروري )٢( 



٢١٣^———-

تكليفالمتناثضة بالأدلة التكاليف ٠.. I الضروري في رثي ابن قال 
دليل١١عاليه ليس بما التكليف بمنزلة ذلك في وهو لايهناق، ما 

للأحكام.واستيفائها كمالها جهة من الشريعة لكمال مناف وهو 

كقولهالأحكام بكل المموص إتيان على الدالة للأدلة ومناص 
ويقرئؤنحعة وهدى اتىؤ لآلمز بمننا آلكثب قنك ع ت

[.٨٩كلمإنه]اشل: 

ووتعالى: كقوله الثربمة كمال على الدالة للأدلة أيضا وماممس 
٣[.ت لالنائد.ة ه دينا أ'لأسلم لكم وربمٌات نمق عليمم وأتممت دمكم لكم أكتثت 

منالشائع مقصود به يتحمل لا التحارمحى أن عثر: الثالث الدليل 
ونحيه.والأمر وعدمه، التكاليف في والأحاديث الأيات لتفاد التكاليف 

•يه متعبد مقصود تحقق محلا 

علىررالأحبار البغدادي! الخطيب عنه نقاله ما على البامحلأني محال 
أوبفروره إما به، تكلم ه لله ا رسول أن يعلم منها ضرب ضربين: 

النبي.أن علم خرين فكل به، متكلما كونه يعلم لا ما ومنها دليل، 
ظاهرهماكان ؤإن وجه، على فيهما التعارفى لحول يمح فلا يهما تكلم 

وغيرولهي أمر من والقرآن الخبرين بين التعارض معنى لأن متعارضين، 
يبطلوذلك الأحر، لموجب منافيا أحدهما موجب يكون أن ذلك، 

أحدهماكون يوجب أو وحفلرآ، ؤإباحة ونهيا أمرأ كانا إن التكليم، 
أجمع،ذلك، عن منزه والنبي. حجرين، كانا إن كذبا والأخر صدقا 

الأمة((باتفاق مه ومعصوم 
لأنيتهور؛ لا شيء التعارض— يعنى — ءأنه تدلأ: مالشاطبي قال 

.٤٣٣ص الكفاة )٢( ١.  ٤٣ص اص أمول ش الضروري 



لأنهمقصوده؛ يتحصل لم مثلا ^ LiJlقصدهما إدا المتعارصين الدليالثن 
يكونأن يمكن فلا تفعل®؛ لا ١٠^٠ ٠٥١١١الواحد! الشيء ني نال إذا 

لقوله!تركه محللب ولا تفعل®، لا ١١لقوله! الفعل محللب منه المفهوم 
عاليتوحهه يتضور فلا التكاليف؛ فهم للمكالف يتحمل فلا افعل®،  ١١

حالءل

سببهو أو اختلاف، نؤع التعارض أن عقر! الرائع الدليل 
أنواعهلكل ذما ذمه فيكون الشريعة، في مذموم والاختلاف ^ختلاف، 

أواختلافا لكونه مذموم التمارصي أن هنا والنتيجة يسببه، ما لكل وذما 
عنه.تنهى وهي الشريعة في يقع أن يمكن فلا الاختلاف، سببا 

الكتابفي جاء مما متكاثرة لادليل اوكالية المهدمان عالي والأدلة 
الخلاق.ذم هن والسنة 

ألدثّؤجآ»جز ما بمد من وا->تلذوأ مرقوأ ئكوزأ ءؤوث٠ تعالى! اض قال 
ئزدآممة أف ءؤد'إفا تعالى! ونال [، ١٠٥سنان: ]أل عطيتيه ءد١ب لثم وأؤكلئ، 

[.٦^١١بمءده]ال؛قنة: ثداق بآ آلكتتم، ؤ، احتلموا آل؛ث وآن بألص آلخجثب 
رراقرءواقال! ه^، الله رسول أن عمدالله! بن جندب حدين، وفي 

٠محه(الى فقوموا احتلمتم فإذا قلوبكم، عليه ائتلمت( ما القرآن 
فيالقرفة من والتحذير الألفة على الحض فيه ١١بطال! ابن قال 

وقادعليه دل ما على الائتلاف والزموا القرآن اقرءوا تال؛ فكأنه الدين، 
توحنمب،ثبهة عارض عرض فإذا أي عنه، فقوموا اختلفتم فإذا إليه، 

اووانقاته/أا•.)١( 

)ح0ا-س.١ ١ ١ \</ الخلاف كراهة باب والمة- بالكاب الاعتصام كتاب اللخارى- يرام )٢( 
عنوالنهي متبعه، من والتحذير القرآن، متشابه اتيلع عن النهي باب ~ العلم كتاب ~ وملم 

(.٢٦٦٧)ح  y.oT/iالقرآن قي الأخلاق 



—-يجت٩٢ء-

الواعيةالشبهة تلك فاتركوا أي عنه: فقوموا القرفة إلى الداعية المنازعة 
للاختلافوقوموا للألفة، الموجب المحكم إلى وارجعوا الفرقة، إلى 

إوه\ا،.وقاد إليه، أدى وعما 

فييقع ثم الاختلاف من الشرع يحذر أن يمكن لا أنه والشاهد 
للاختلاف.الموجب، التعارض أدلته 

دفعهووجوب الاختلاف ذم فى الاياتر اق حمأن بعد المزني نال 
إلىبالرجؤع عنده وأمر الاختلاف الله ارفذم والستة: الكتاب إلى بالرد 

منالتنانع كان ولو ذمه، ما دينه من الاختلاف كان فلو والسنة، الكتاب 
والتة®الكتاب إلى عنده بالرحؤع أمرهم ما حكمه 

يتفاوتونالأزمان مر على الأعلام العلماء أن عشر: الخاص الدليل 
عندالتعارض كثرة جهة من كثيرأ فيها ويختلفون الأدلة، تعارض توهم في 

اللغيره معارصا الأدلة من الواحد يراه ما أن جهة ومن آخر، دون عالم 
الاساء ذان، من التعارض توهم أن دليل وهذا الأخر، العالم يراه 

العلهاء.عند ومتاؤيا مشتركا قدرأ زكان الأدلة من كان لو إذ الأدلة، 
تناقلهاالشريعة أصل في الأدلة تعارض عدم في الحقيقة وهل،0 

الأمة.صلفسؤ من العلماء 

حديثانأبدأ النبي عن يصح ررلأ : الشافعيالإمام يقول 
الخصوصيجهة غير من الأخر أثبته ما أحدهما ينفى متضادان، صحيحان 

يجده٠٠لم ؤإن النسخ وجه على إلا والتفسير والإجمال والعموم 

أنهأعرف لا ٠ قال: خزيمة ابن إلى تيه بالبغدادي الخهليبؤ ومحاق 

وها/آ. ٢٨٤; ١٠الخاوي صحح ثرح )١( 
ونفهجا.عياناسم )٢( 
.Y٣٧٧٧٨/الفحول إرثاد ، ١ !/•ال المٍط يفلر/اوم )٣( 



لكنفمن متضادانءا، صحيحين بإسادين حديثان و. اض رمول عن روي 
بينهما،الأولف حتى يه فليات عنده 

حبرانالشميع مي يوحد أن يجوز لا  I١١ الخلال بكر أبو ؤيفول 
؛V.....4يقدم ترجح أحدهما •ع ليس متعارصان 

الشرعفي يوحد أن يجوز ارلأ تيمية: ابن الإسلام شيخ ؤيفول 
يقدمترجيح أحدهما مع وليس الوجوه، جميع من متعارضان حبران 
؛،،٩.

أحاديثهبين الله بحمد تعارض لا نقول! ونحن ١١القيم: ابن مال 
منليس الحديثين أحد يكون أن قاما التعارض، وقع فإذا الصحيحة. 
أويغالهل، فالثقة ثبتا، ثقة كونه مع الرواة بعفى فيه غلهل وند كلامه.ؤ 

يكونأو النسخ، يقبل مما لكن إذا للاحر، ناسخا الحديثين أحد يكون 
منوجه من بد ملأ كلامه نفس في لا السامع، فهم في التعارض 

كلمن متناقضان صريحان صحيحان حديثان وأما الثلاثة، الوجوه يرل.ْ 
أنالله ومعاذ أصلا، يوجد لا فهدا للأخر، ناسخا أحدهما ليس وجه، 
إلاشفتيه بين من يخرج لا اوني المصدوق الصادق كلام في يوجد 

صحيحهبتن والّمييز المنقول معرفة في التقصير من والأفة الحق، 
ماغير على كلامه وحمل مراده. فهم في القصور من أو ومحلوله، 

وخ،ما ال والفالاختلاف من وير هاهنا ومن معا، منهما أو به، عناه 
التوفيقا؛وبالله 

بأصولتحقق من كل ررإن الموافقامت،: كتاب في الشاطئ وقال 
مناهلحقق من كل أن كما تتعارض، تكاد لا عنده فأدلتها الشريعة 

ا١٧/٤المير الكوكب شرح )٢( صا"'لُ• الكفاية )١( 
ذاد)٤( صب«مل. السوية )٣( 



ألبتة،فيها تعارض لا الشريعة لأن متشابه؛ في يقف يكاد فلا ائل الم
تعارض،عنده يكون لا أن فيلزم الأمر، في بما متحقق بها فالخحقق 

وجببحيث تعارضهما على لمون المأجمع دليلين ألبتة تجد لا ولذلك، 
الخطأمن معصومين غير المجتهدين أفراد كان ّ لكن الوقوف، عليهم 
،.١١٠عندهمالأدلة بين التعارض أمكن 

اوواممات؛/؛ا'آ.)١( 

نمق،.سورة عن  ٢٦آية س )٢( 



٤٠٧١المك 
سيدهاالحقيمي التعارض بوحود النائلين شبهأت 

الوحيأدلة بين تعارصى لا أنه المؤمن لمات ممن يكون حين 
الشريعةصد تثار وثبهات دعاوى هذا على ينغص لا فانه المطهر 
أدلتها.قي واير التعارض أن ومنها المعظمة 

حيرعلى نزوله منل> الإملأم أعواء من مناكفة الوحي عاش لمد 
ههثألمأ ١^١^٠ ^١ ثتيأ ٠ ١لمشركون: قال حين اJشرية. 

فيما يطيعوا أن عن لأتباعهم منهم نهيا فكان [، ٢٦ىئلو0ه]سلت: 
الحتى سماعه عند القول من بالباطل يلغطوا بأن لهم وأمرأ القرآن، 
فيمحنى له يستقيم لا حتى غيره بكلام يحارصوْ وأن فيه، ما يفهموا 
نفوسهم

الكفارعنلء وفشت نمت الوحي أدلة يتعارض القول إثارْ أن ومع 
المستشرقينثيوحهم من علومهم يستقون الذين النافقين من وأذنابهم 

بهيثغب هل. لما تفطنوا الأولين الملم أهل أن إلا متاحرة عصور وفي 
قوله•قبل وردوْ المبطلون 
فإنبتعارصه، القرآن في شككوا قد الأولون الملأحل>ْ كان ؤإذا 

كيكللالوحيين نصوصي يتعارصى القول أيار قد المسرفين من كثيرا 
والمنةالقرآن يتعارض بالقول المظيم الوزر للقرآنيين أن كما والتوهن، 

بالقرآن.والاستغناء المنة حجية لفي ليتوصلوا 

)أعربالقرآن معاني ، ٣٢٧٢ا/• حاتم أبي ابن تر نفو«أ1، اأ/ا،هل اتجري يظر/-ف 
 ;٣٣٨٤^٤.



بافتراضالشريعة نصوص تعارض مدعي قول برد اشتغل ممن ؤإن 
نفيقرر لما إنه إذ الموافقات، في الشاطئ الإمام عنه والإجابة مايقوله 

شبهمن المبطالون يورده قد لما تمطن الأدلة، بين الحقيقي التعارض 
،•عنهار وأجاب 

وأدلتهابالشريعة التشكياك في اليوم المبهللون يقوله ما نتأمل وعندما 
الشاطئافترصه ما يوردون أنهم نجد فإنا الأدلة تعارض دعوى حلال من 

المتثرمن.أفكار أنتجته مما معها غيرها ؤيريدون 
بوجودالقائلون إليها تند يالكب الشنه أبرز عن مختمر عرض وهدا 

;بهللأنهاوبيان الشريحة نصوص في الحقيقي التعارض 
الكريم.القرآن في المتشابه وجود الأولى؛ الشبهة 

تعالى;قال كما محكم بأنه كتابه وصف تعالى اش أن ريب لا 
١[,]نود؛ حخره مؤو ثرن من ذْثلتا ثم ءا.ث-هد أُؤت كئتب 

وبلاغتهورصفه لغته في محكم أنه بمعنى هنا القرآن ؤإحكام 
وحولمن ممنؤع أي محكم وهو والاشتباه، الالتباس س حال ومعانيه، 

إتقازأأي متقن أنه معانيه ومن فيه ، ١^١٣
أحسرل واش تعالى; قال كما متشابه كله بأنه كتابه ووصف 

[.٢٣]1^: سقيها يخ( 
اممهكالم من المنزلة الكتب، وأحن اممه، كلام الحديث، رافأحن 

الألفاظأفصح ألفاظه أن علم الأحسن، هو كان ؤإذا القرآن، هدا 
لففلهفى الحديث، أحن لأنه المعاني، أجل معانيه، وأن وأوضحها، 

منبوجه الاحتالف،، وعدم والائتلاف الحز في متشابها ومعناه، 

.٦٥ه/الموافقات )١( 

.٢٩ص المعدي تفسر ، ١ • ؛/ القرطى شر ، ١ ٠ A/ المثور طر/الدر )٢( 



منرأى المتفكر، فيه وتمكر المتادبر، تدبره كالما إنه حتى الوجوه. 
بمدرلا بأنه ؤيجزم الماظرين، يبهر ما الغامضة، معانيه في حتى اتفاقه، 

.الموصع،؛ هذا في بالتشابه المراد هذا عليم، حكيم من إلا 

ينت سبحانه قال متشابها وفيه محكما فيه أن كتابه ووصف، 
■٧[ بموض ]آل متثن؛|هتته وأّر الكئثب أم هى نحكثت، ءايثت منه آلكئثب عكك أزل 

غيرعلى حفي حتى دلالته في المشكل بمعنى هنا والتشابه 
معناه.يعلم اش استأثر مما كان أو معناه، الراسخين 
إحكامينافي مما المتشابه هذا أن رأوا حيث المشككون لغعل وهنا 

يرونإنهم إذ والتناقض، والتحارض الاختلاف وحول على ؤيدل القرآن 
ومهتما٠.في الحكم يخالف المثّايه ^ا أن 

واقتفىتابعهم ومن والمتثرقين حدة الملأ حادة غالما وهذه 
فيللتثكيلئ، المتشابه قفية إثاره في كبير دور للملأحدة كان فقل. أثرهم، 
وتناقضه.تمارضه ؛دعوى الكريم القرآن 

فيطعن من اللحية من أن ت تفسيره في الرازي الإمام يقول 
الخشا؛هاتلأآ،.على اشتماله لأحل القرآن 

فيالمتشابه وحول حارّلوا فضء وأتباعهم المستشرقين بحفي أما 
تعالى،اض من كونه في وتثكاك كماله، تنافي فيه ومنقصة مثلبة الكتاب 

والاصعلراب.للهارض مجال التشابه إن ؤيقررون 

اللهشرفهم ومن الإسلام حمى عن النءاتدون المة علماء انثرى وقد 
محققعلمي بكلام الشبهة هذه عن بالرد الوحيين حملة من كانوا بان 

ذمتس•

U١٤١/ الرازي شر )٢(  yyrj ٧٢٢ص العدى شر )١( 



حزمابن وهم الأعلام هؤلاء من ثلاثة أئمة باجابات هنا وأكتفي 
أجمعين.ه والشاطئ تيمية وابن 

ندتعالى ااذوحاوناْ جوابا! الشبه إيراد بعد ثال فقد حزم ابن أما 
لذلك،البادئ في والقرب فيه التفقه وأوجب القرآن تدبر على حض 

بانأحبر قد ه ووجدناه منه، المتشابه اتباع عن نهى قد تعالى ووجدناه 
منكثير يعلمها لا - النن والحلال البق الحرام بين التي - اJتشابهاءت، 

نبئهعن . نهى الذي أن فأيقنا علمها، لمن فضلا ذللا، فكان الناس 
المئتهأن ثلث،— بلا وأيقنا— فيه، والتفقه وتدبره يتتبعه أمر الذي غير هو 

الذيوهذا تتبعه، من حذر الذي المتشابه غير هو عالمه س غط الذي 
شيءطلب، تعالى يكلفنا أن يجوز لا إذ محمواه؛ المعقول في يقوم لا 

طلبعلينا وحم؟، ذلكا علمنا فلما واحد، وفنا فير طلبه عن وينهانا 
المتشابههو الأشياء أي نعرف وأن فيه، لنتفقه بهللبه أمرنا الذي المتشابه 

،.١٩(طلبه عن فمك ثنيعه عن نيبا الل.ي 
ليسآياته بعض به اض وصف، الذي المتشابه أن تيمية ابن ؤيفيف 

العامالتناقفى وهذا ت فيقول القرآن عن المنفي والاختلاف التناقفى هو 
توم_ول^١٥^" ه• بقوله كتابه عن تعالى اف نفى الذي الاختلاف هو 

وهو[، ٨٢]ألننا،: محكثتجأه أحنالنها فه زجدوأ أف غ؛ر عند ين كان ومحن أتمءاف 
ملمح( ءؤِإقؤ تعالى: قوله في الكفار قول به اش ، وصفالذي الاختلاف، 

العامالتشابه هو هن.ا وصد ، فيئ،ه •_ عنه يؤئك، -قف 
ثثشهاكسا ثيسث، -ألحن رل قوله: في لقرآن ١ به اف وصفح الذي 

تعالىاف وصم، الذي الخاص التشابه هو ليس وهذا [، ٢٣]الزنر: مناياه 
ومحُآنكئف أم نئ محكنت ثوس ونه ه: قولفي قرآن اله مب

والتمادقالتناسمب، به يراد العام التشابه ذللا، فان ٧[، يمنان: ]ال 

.٥٣٤أ/ الأحكام أصول ش الإحكام )١( 



فالأدلةوالتمارض، الخاص هو الذي الاختلاف وصدم: والائتلاف، 
المما وهذا متعارصة، متناقضة نكون أن يجوز لا العلم على الدالة 
العقلاء...«أمن أحد فيه يانع 

•أنواع ثلاثة إلى القرآن قي المتشابه تيمية ابن ؤيقم 
بعضا،بعضه يصدق الذي المختالف، غير المتفق بمحنى المتشابه ~  ١

آثرثتحسن رو ^(،^٥ تعالى؛ قوله في كما كذللث، كله فالقرآن 
المختلف،المتضاد عكس هو وهذا [ I٢٣ زالزنر ثئايىه تشجها كتبا 

أحنلنثافه زجدوأ أف ع؛و عند كال؛ى تعالى: فوله في المذكور 
كله.القرآن يعم وهازا [ ٨٢]الئنا،: حكثئاه 

بعضهو وهذا تتبحه، عن ونهى بحلمه الله تفرد الذي المتشابه ~  ٢
ءايتتفيه• قال الذي المحكم الأحر البعض ؤيقابله القرآن 

الما.س^ن ٧[ ب: نأل ه نتشهن ثآم ألكنف لإ ئن 
المشتبه.هذا تأويل عدم ُي مشتركون 

غيرهم،دون الناس بعفى على يشتبه الن«ي وهو الإضافي المتشابه ~ ٣ 
يدلالنءي وهو بعض، عن بعضه منفصلا متميزآ ه نقفي كان ؤإن 

أمورذللت، وبين بين، والحرام بين الحلال ١٠.؛ قوله عليه 
بعضيعلى المتثهابه فهال.ا الناس،؛ من كثير بملمهن لا متشابهامت، 

دونالا'ما 

.٢٧٤ا/واص العقل درء )١( 
خهئه.يشير بن العمان حد«يث، من )٢( 

(.^٢٥ ١٢٦ا/لدينه اصشرأمن قفل باب ~ الإيمان كتاب ~ البخاري رواه 
(.١٥٩٩^ ١٢١م/ا< الشبهات وترك احدالحلال باب - الماتاة محاب - ومسالم 

XAajTM fswالفتاوى مجموع )٣( 
.٤٢٩/١٧واد  ٣٥٤; الفتاوى تمأ/ءجموع هدابن الشهة ينح ؤينظرني 



التثالأهو إنما المجتهدين عند الاختلاف بان الشامحلبي ؤيمرق 
الوايرالمتشابه بخلاف لأية ا في التفي وهو وأفعالهم، نظرهم من الوالمر 

الشاؤع.حطاب في 

عليهينبني لا مما الشاؤع خهناب في الواغ المتشابه بأن يفرق كما 
فييقع فيما المجتهد نفلر في الواقع المتشابه بخلاف التكالمفا، 

لداتليس مشتبه ولكنه النكاإيف عليه ينبني فيما يقع فهو المجملات، 
ورفعهل١،.دفعه فيجب المجتهد نغلر في هو بل الأدلة، 

قليل،المتثابه ف® قليل القرآن في المتثابه وحوي بأن اليقين ومع 
فييكون لا أيضا المتشابه فإن ، الغالب،® المام الأمر هو الحكم وأن 

التشابه؛يحلها لو ررالأصول الشاؤلبى! قال كما وكلياتها الشريعة أصول 
بامحلل®وهذا المتشابه، من الشريعة أكثر لكان 

الكريمالكتان أن أيقن المتشابه وحوي في الحكمة تأمل من فإن 
للمؤمنين،وامتحان ابتلاء المتشابه فوجود الخبير، الحكيم لدن من نزل 

الزيغقلوبهم في لمن وكشف، والانقياد اليم يالتللمؤمنين وتمحيص 
منوغيرها الشبهات فتن على وحرصهم المتشابه اتباع في والضلال 

تعالى.الله مراد غير على الله كلام اؤيل على وحرصهم الفن، 
ومقاصدعفليمة لحكم كان إنما الكريم الكتاب في المتشابه ووجود 

ولمافيه، والتزلزل الحق على الثابت، بين والتمييز ®الابتلاء، منها جليلة 
الحكمإلى وردم معانيه استخراج في القرائح ؤإتعابهم العلماء نقادح في 
ولأنالله، عند الدرجات ونيل الجمة، والملوم الجليلة، الفوائد من 

\وو\ظ{ت)١( 
.٢٤٨ص الكريم القرآن لدراسة ، ٣٣٢٠; يفلر/اوواممات )٢( 
.٣٣٢٢;الوافقات، )٤( اووافةاتم؛أمّ )٣( 



مافيه رأى ؤإذا اختلاف، ولا اف كلام في منافقة لا أن المعتمد المؤمن 
واحد،سن على ؤيجريه يينه يوفق ما طلب وأهمه ظاهر0، في يتناقض 

المتشابهمطابقة وتبين عاليه، القه ففتح وغيره، ه نفوراجع فمكر 
إيقانه((رفي وقوة معتقدة إلى طمانينة ازداد الحكم، 

الجتهدينولأجور والتسليم بالانقياد المؤمنين لأحور نيادة ®وهو 
منلكثير واستثاره إليه، ودعوة للاجتهاد ؤإعمال والتدبر، النظر بمزيد 
التأصيلوعلوم اللغة علوم من الختاب فهم على تعين التي الوسائل علوم 

.٢٢١(والوّائل 
القرآنية.القراءات تعدد الثانية الشبهة 

القراءاتمتعا.د نزل أن تسيره صور ومن القرآن عفلمة من 
عمرحديث، في ه الّكا أجبر كما أحرف بعة بافه أنزله فمد والأحرى 

محورةيفرأ حزام بن حكيم بن هشام ®سمعن، •' يقول )قهه الخه؛لاب، بن 
أنوكدت أقرأنيها اف رمحول وكان أقروها، ما غير على الفرقان 

اللهرسول به فجئت، . بردائه لبيته ثم انصرف حتى أمهلته نم عليه أعجل 
أرسله،لي• فقال أفرأتنيها ما عير على يفرأ هن'ا محمعتذ إني فقلت، 

فقرأتاقرأ، لي: قال تم أنزلت، هكذ.ا قال: فقرأ، اقرأ، له: قال ثم 
مامنه فاقرؤوا أحرف سبعة على أنزل القرآن إن أنرك، هكذا فمال: 

تيرلأى.

.٣٢٢ا/واسرون اشر )١( 
،rv/rالقرآن صلوم ني الأمان ، 00مماممابم/لي اللباب ، U١٤٦/طلر7فرارازى )٢( 

.٨١ص اهريم القرآن ني ١ل٠لاءين دعاوى ، ٢٩٨Aالرنان •تامل ،  ١٢•ا/ لأثران ا^ 
سحره.المتعلق بالرداء حررته المراد النحر، موضع اللبب، ت بردائه لبيته ئم يوله• )٣( 

■٣١•٨ الجوزى لأبن الخرث يطر/ 
١٦'T/ بعض في بعضهم الخصوم كلام باب ~ الخمرمات، كتاب ~ البخاري رواه )٤( 

^٢٤١٩.)



ئه١٣١—^ت
قراءاتهتعدد تعالى اينه بكتاب الاستدلال في المشككون أثاره ومما 

علىدليل أنه أو بعضهم، قاله كما وتناقضه لاضطرابه موجب هذا وأن 
آ١•حرون.قاله كما تعالى الله عند من وأنه ممدؤيته نفى 

فيهاورأوا القرآنية القراءات بتعدد شغبوا الكتاب أهل فبعض 
بانأيضا ررواعترضوا قال; التماري بعض عن حزم ابن نقله كما تناقضا، 

في، الاختلافأشد مختلفون وأنتم لكتا؛،كم نقلكم تحققون كيم، قالوا 
يمطها..((روبعضكم كثيرة حروفا يزيد وبعضكم له قراءتكم 

شيءفي التناقض من ليس القراءات اختالف، أن يرون الحق وأهل 
وحقارى•حسن كلها بل 

الاضهلرابأساب من القراءات تعدد أن يشوش؛< ما أما 
وردواالأعادم العلماء عنه أجاب فقد تعالى اممه كتاب في والاختلاف، 

شهيد.وهو المح ألقى أو قلمتا له كان لمن حضها يد بما الشبه هده 
مح،محن ~ القرآنية بالقراءات الخير وهو ~ الجزري ابن الإمام فهذا 

يكونأن ونفى وفائدتها، القراءات هذه حقيقة نفيس جميل كلام 
والاضهلراب،للخلل يودي الذي للتغاير اختلافا فيها الواقع الاحتالف 

حقيقةاروأما فيقول! القراءات هذه في ، الاختلافأنواع يان النفي ؤيعلل 
فانI وفائدته الّمحا من عليها المنموصى الأحرف، السبعة هنءه ه اختالف

تضاداختالفج لا وتغاير تنؤع ، اختلافذللئ، في ,إليه المثار الاختادفط 
جمخ؟تعالى! قال تعالى، اممه كلام في يكون أن محال هذا فإن وتناقض، 

y٢٠٢/ معناه وبيان أحرف محسمة عر القرآن أن بيان باب ~ الماخرين صلاة كتاب ~ لم مو ء
^١٩٣٦.)

.Y٦٤/ والحل والأيواء الطل ني القمل )١( 
القرآنئوم في الإتقان ، ١١٨/٢المان فح ، ٧٨٢\االشوير فح ، A٨٦ للواحدي الوبط )٢( 

٠٨/v.



 "d مج ٨٠م
»سمحبم

،[ ٨٢]اثا،: ^كثر؟ه< آ.ثثكئا فه ؤجووأ أف ع؛و عند يى مال وثر ُ،)؛ تثدبروث 
تأحوال ثلاثة من يخلو لا فوجدناه كلها القراءات اختلاف تالJرنا وقد 

واحد.والمعنى اللففل، اختلاف : أحدها

واحدشيء في احتماعهما جواز ْع جميعا اختلافهما الثاني• 

واحدشيء في اجتماعها جواز امتناع مع جميعا اختلافهما الثاJثا؛ 
التضاد*لى.يقتضي لا آخر وجه من يتفقان بل 

هوالقراءات اختلاف أن المبوي الهدي في الدلالات أعفلم ؤإن 
ثنال )جهنم عود مبن عبا.الأوه حديث تفاد اختلاف لا تنؤع اختلاف 

فأخيتخلافها، اش. رمول من ممعن آية قرأ رجلا وسمعمى ....• ١١
أظنهشعبة! قال محن، كلاكما فقال: اه. رسول به فأسن بيده 
فهلأكوا«لم.اختلفوا قبم لكن من فإن تختلفوا لا قال: 

لكنتضاد اختلاف لكن ولو القراءة، فى محنان بأنهما فوصفهما 
وبيانالاختلاف عن نهيه. ؤيعضده الأخر، دون لأحاا-هما الإحسان 

صرره.

توع.واخلأف تفاد اختلاق أر: الأقوال حال يامار الخلاف اسا. يقم )١( 
فيأم الدين أمول في مواة المتافرة المتاب والأقوال الأداء عن عبارة عر الشاي: خلاف فا 

فروعي.

بينهايكون ولا واحل.، مشرب في تصب التي المتعددة الأداء عن عيادة هو التنؤع: وائلاف 
صحيحة.كلها بل تنايص، 

شرحالمباح، حهة من الأخلاق الشافعي وسماه ص٨٨٤ للشافعي الحديث ينذلر/اخلأف 
وماالأخلاق ، ٥٩؛/^لمستمم المراحل اقتضاء شاكر(، )تحقيق ص٢١٥ الهلحانة العقيدة 

.١ ص٩ بازُول د• إليه 

(.٢٤١)ح•ه/٠٧ واوكافر 



ولمامذموما لكان تضاد اختلاف القراءات اختلاف كان لو ثم 
الأخلاق.عن نهيه عموم في ولدخل أقره، 

أنعلى واضحة حجة رروفيه العواصم! في اليماني الونير ابن قال 
ألاعنه. المنهي الاختلاف هو ليس التصويب مع الأفعال في الاختلاف 

ؤإنما ١١محس كلاكما ١٠ت وقال القراءة، في اختلافهما في صوبهما تراه 
لمراءةمنهما واحل، كل تقبيح وجه على ، ذللث، فير المماراة عليهم حرم 

الإسلأمااأكلمة وافتراق العداوة، إلى مفض ذللث، لأن الأخر؛ 
القراءاتتعدد يكون أن اقتضت، الكرام للصحابة النبوية التربية ؤإن 

منواحل كل قبول نتيجة القلوب، واتحاد الكلمة لوحل،ة سلوكية تربية هو 
عنوالإعراض النبوة، مشكاة عن نقله شتظ مما الأحر به يقرأ بما القراء 

مننقاله عن صح بما يقرأ أنه دام ما للقراءة والانتصار الاختلاف 
المتقدم.ر.ئه عود مابن حديث عليه دل كما القراءات 

العظيمةالتمرات هلرون يتعالى افه كتاب، في ال«راية أهل إن يل 
بالأمة.الرحمة من ويجعالونه.ا القراءات لتعلءد 

أنزلبخلقه لرأفته اض كان ارفاذا رسالته: في الشافعي الإمام قال 
قراءته،لهم ليحل يزل قد الحففل بأن منه معرفة أحرف سبعة على كتابه 

سوىما كان معنى إحالة اختلافهم يكن لم ما فيه، اللمقل اختلف، ؤإن 
معناه١١يحل لم ما اللقفل اختلاف فيه يجوز أن أولى الله كتاب، 

القراءاتتعدد على ال،كتاب أهل بعض أثاره ما على يرد حزم وابن 
قولهمأما ١١تعالى الله عند من كلها ألها بهذا فئبت، كلها أسانيدها بصحة 

فليسقعلها يوبعضنا حروفا يزيد فبعضنا كتابنا قراءة فى مختلفون إننا 

)٢(الواصموالقواصم 



القراءاتوتلك الحروف تلك لأن صحيح، منا اتفاق هو بل احتلأفا هذا 
تلكفاي عليه كلها نزلت أنها اش رسول إلى الكواف بنقل -^( ٢٠كلها 

نيادةلا معلومة مفبوؤلة كلها محصورة وهى صحيحة فهي قرأنا القراءات 
الحمد٠تعالى وف الفصل، بهذا التعلق فبطل نقص ولا فيها 

الشريعة.نصوصي في والمنؤخ النامغ وجود ■' الئالثة الشبهة 

والسنةالكتاب عليه دل اف كتاب في موجود المخ أن لأريسبا 
أهلغير من بقوله يعتد لا من إلا فيه يخالفهم لم لمين، المؤإحماع 
الأمتدلألل٢ا.في المدع أهل من أو الإسلام 

قالكما ووقوعه ووجوده مشروعيته على الممية الأدلة قامت، وقد 
آ)؛ثلم ألم ضها آز مم؛ا بمثر يأب ثنيها أو »اية ثذ ينح ءؤما تعالى ١^ 
ءابهدلثا ^٢^١ I تعالى ه وقولا"*ا[، لالندنْ: مد؛ره سء َلمل عل  ٥١

إلأ'كرهز ل ممر أنت، .إقاآ لوا ١٥يرد معا أعثر وأس ،١^ 
أموءوند.هآ وشت ئثاء ما أس وينحؤأ ت تعالى وقوله ا'ا[، يت.اموله]اشل: 

ام[.ألخكثبه]اويم:

نقلوالسنة، الكتاب في ووقوعه النسخ على الأمة إجماع وخ وقد 
الجحساصلمبكر كأبي والعلم المحقيق أهل من الغفير الجم الإجماع 

والقر>طبيل، الرازيأ والفخر ، أ معاني وال، الباجي،ل الوليد وأمح، 

.Y/11والخل والأموا، الش ش النمل )١( 
المخولصبم"ا، الفصول تشح همح ^إ0\ك الأصول لي الفصول المألأ/ في يطر )٢( 

الفحولإدشاد صا،اآ، الزدوي اصول ، ص١٥٢التمرة صس، الهاح النينؤ 
/Yاص أمول في التلخص ، الأحكامأصول في الإحكام ، ٧٨٨/Y٤٦٧.

.٣٩٧\/الفصول إحكام )٤( الأصولأ/ياآ. في الفصول )٣( 
اوحصولم«آأ.)٦( . ٤٢٠ا/الأدلأ قواطع )٥( 
.lY-ZYاكرض -ضر )٧( 



وغيرهم.والسيوطي الكي 

الكتابحموصا والستة بالكتاب التشكيك أهل استخدمه والتح 
وأحكامهآياته يعرض والمنوح فيه الماسخ وجود أن من يرون لما الكريم 

الماسخوجود وأن فيه، الاختلاف وجود وليقرروا والعارض، للتناقض 
ليعارضؤيخالف يناقض الماسخ أن باعتبار الاختلاف يورث وح والمن
•المنوح حكم 

وحوالمنالماسخ فضية في العناد أظهر من أول المشركون كان لمد 
قالكما فيه واللغو عنه للاعراهمر تدعو المى أساليبه من أسلوبا وجعلها 

يزلنيسعا أعدل واس ءاين ؛^< ١١٤^؛=ءاثه بدلتا ؛^٧^١ I عنهم تعالى اش 
اليهودوافقوا وقد ا'ا[، ]النحل! تامؤزه لا آكزر ل ممر أنت، إنما قالوأ 
والمنةالكتاب في المهود خثر حكاية جاء كما الأمر هدا في المبوة زمن 

•المسخ ؟،ب، ؛الموة من نلهم من 

صلىه اش رسول رركان قال! ها، عازب بن المراء حدث فغي 
اشرسول وكان مهرأ، عشر سعة أو عشر ستة المقدس، بيت نحو 

ف،نيهك يملت، رئ جق هت JJافأنزل الكمثة، إلى يوجه أن يحب 
وهمالماس، من قهاء الوقال الكعبة، نحو فتوحه ؛! ١٤٤]المنة: آلتثآ؛؟ا< 

شى بمب يألمنرب آلتئرق ين ، ١٥عثهأ 'كامأ اؤ تلمم عن ولمهم ^ما ت المهود 
[؛،.١٤٢]النقن؛: ستسره صبمتط إق نثآء 

اخربحضا يرى بالكلمة المخ ينفون المترقين بعفن يرى وحين 

٠٣٧٧ص الهاع الغيث شرحه هع الجواسمر جمع )١( 
امآنآ/آمعلوم ز الإتقان )٢( 

٠ا/ كان حيث نحوالقبلة التوجم باب ~ الملأة كتاب — البخاري رواه والحديث 
٩٩٣^.)



—><هة>بمه—

منللخروج لمون المابتدعها حيلة فيه يرون ولكن بوجودْ يقولون منهم 
الآJاتلبين التناقض مأزق 

شاءتعالى اض أن قولهم ونقص عليهم الرد وجوم أعظم من ؤإن 
جاءتلما ولذلك سحانه، البالغة الحكمة وله وأراده، ذلك النسخ 

ّىئؤإ عق أثن أف ٌملم وألم ت بقوله حتمت النسخ تفرر الكريهة بان ألا 
آثبدوت تن له؛=قم وم، وآلأنتيث نمحق لذر آثت لى ثام آثم و مدؤ 

ث؛سهمهلاثزة:زلا زك ين 
يوولوأنه النسخ أنر بيان في يهولون المشككين هؤلاء إن نم 

فيتحكمه قيود ولا صوابعل بلا وكانه بزعمهم والتناقض للتعارض 
وأنالنصوص، في النسخ عدم الأصل أن تجاهلوا أو وجهلوا الموص، 

بالدليل.ثبت إذا إلا به القول يجوز لا طارئ عارض النسخ 
السريعةقواعد من مقرر هو مما احر همفلتم محنى إلى التفتنا ؤإدا 

لؤعالعام بالمعنى تغيير بلا الشرعي الص بقاء الأصل أن وهو المهلهره 
نجدفإنا تغيير أو تاؤيل أو تقييد أو تخصيص من عليه يطرأ الذي الغير 

يردحتى المخ عدم لأصل  ١٠١قاعدة المقعيد هدا عن يتضا ما أولى من 
الظّخ.>".
فادئ،المممف؛ طى ثبمت إذا ■الأحكام الناطى: الإمام يمول 

أولاالمكلف، على ثبوتها لأن محقق، بأمر إلا يكون لا فيها المسخ 
ولخلكامحقق، بمعلوم إلا يكون لا بثبوتها العلم يعد فرفعها محقق؛ 

المتواتر؛الخبر ولا القرآن ينخ لا الواحد حبر أن على المحققون أجمع 

ص*ه،الهجرى عشر ازابع القرن ثي الطاعنين على والرد الكريم القرآن في ينظر/الطعن  ٢١)
ص••؛.الحق تداف 

ريع، ٤٢٨١; الأحكام أصول في الإحكام ا/ا0مأ،  jU;J؛•٦، آ/ وحي الاصرل )٢( 
أ/'اما،ب_راسمضم/هآا.الحاجب 



الأحكاممن كان ما أن هذا فاهتضى بالمفلنون؛ به للممطؤع رفع لأنه 
بالنسخ،ذ\مخ مع إلا فيه الدعوى تلك، قبول ينبغي لا نسخه يدعى المكية 
آ.فيهمارار الإحكام دعوى ولا الدليلين بين الجمع يمكن لا بحيث 

فلاعاليه الدليل باتي أن بد لا للأصل خلافا كونه مع الشح أن كما 
فيهو ؤإنما النسخ يد تنالها لا الشرعية والكليان القواعد أن أيضا ريب 

منمقصود لنؤع هو فإنما منها حزش نسخ لو الجزئيات وحتى الجزئيات، 
الحفغل.

،يعرفما ! منهانوعان! الشرائع أن ارواعلم معمر! ابن يقول 
عليه،المسخ طرو يمتغ فهذا ومعادآ، معاشا نفعه والفهلرة الحقل بضرورة 

أبدأ.وطاعته له، شريلث، لا وحده اض لعبادة 
اممه.حلق على والشفقة فه، المحفليم أمران! الشرائع هذه ومجامع 

ممابالسمع إلا يعرف، لا ما ! ومنهاالأنبياء، شرائع فيها تختلف لا وهذه 
والحال،والمكان الزمان باختلاف يختلف، وذللئ، للمصلحة، تابعا يكون 

ملةفي حراما الواحد الشيء فيكون وتبديله، عليه المسخ طرو يمكن فهذا 
دونحال وفي مكان، دون مكان وفي وفتا، دون وفتا وفي ملة، دون 

حال<-رأ،.

والحاحياتالضرونيات من الكلية القواعد ١١الثاطبي! ؤيقول 
بدليلجزئية أمور في المسخ وقع ؤإنما نسخ، فيها يع لم والمحسينيات 

ؤإنوايِتا، الخمسة الأمور على بالحففل يعود ما كل فإن الامحتقراء؛ 
الحففل،من آخر بوجه إلا يكون لا فذللثا جزئياتها؛ بعض نسخ فرض 

يلزملا إذ باق؛ الحففل فاصل يدل؛ غير إلى بعضها في المخ فرض ؤإن 
الجض«أم.رفع الجنس أنواع بحص رفع من 

.٣٤و>  ٣٣٩م الواممات )١( 
.٣٦٥م )٣( • ٦٦٩٤! الم_، امي_ا محت )٢( 



علىالاحتجاج على النخ يمثروشة يشعبون المهللون كان ؤإذا 
الملممي الراسض مإن الكتاب آيات في والتعارض الاختلاف وقوع 

أكبرمن هو إنما المخ مشروعية أن يجزمون القران لأحكام المتنبهلين 
الكتابفي ناسخ وجود إذ الكريم الكتاب في العارض نفي على الأدلة 

التعارض.به يدفع مما هو ومحنوخ 

٠...التعارض إبهلال على المسخ بوجود مستدلا الشاطئ الإمام قال 
علىوالمنسوخ الماسخ والمنة القرآن في أيثتوا الشريحة أهل عامة أن 

والمنسوخالناسخ أن ومعلوم فيه، والختلآ الجهل من وحدروا الجملة، 
ؤإلأبحال، احتماعيما يصح لا بحيث يصارصان دليلين بين فيما هو إنما 
كانفلو حلاقه؛ والمرض وحا، منوالأحر نامحغا أحدهما كان لما 

نصغير من ~ والمنسوخ الماسخ لإثبات كان لما الدين من الاختلاف 
إذتمرة؛ يجني لا فيما كلاما ذلك في الكلام ولكان فائدة، — فيه قاطع 
أنإلى استنادا ودواما، ابتداء منهما واحد بكل الممل يمح كان 

عاليفدل باحماع؛ باطل كله هدا لكن الدين' أصول من أصل الاختلاف 
الشريعة«لا،.في له أصل لا الاختلاف أن 

وأدلتهوأنواعه والمنة الكتاب في باحكامه المخ تأمل فمن هدا وْع 
بديعة،المشرح في ومقاصد جليلة وحكم ءذلي٠ة لمعان شيع أنه يجد ف

كمالبيان فيه فالمخ وكمالها، المريعة ^٥ نصوصي عفلمة على تدل كلها 
مصالحورعاية ض والانقياد المليم على والتربية وملكه، تعالى الله قدرة 

وتتحققتدرك وبه المشرح، في المدرج في عملي درس وهو الكلمين، 
علىوالخفيف اليسير في المرعي المهج عظمة يفلهر ويه الأمة، وسهلية 

تدبر•لمن الحكم س وغيرها أجوريرمل٢،، وتحفليم الكلفين 

0/)ا'ولأ.)١( 

يعدها.وما  ٣٧ص النسخ من الشريعة مقاصد )٢( 



الشريعة.أحكام بعض هي الخلاف وجود الرابعة• الشبهة 
وهوونظراتهم، فهومهم قي البشر لاختلاف بشرية طيعة نتيجة الخلاف 

ورأي.نظر فيه لهم جعل مما إليه ومايذهبون الماس آراء قي ماصية منة 
اللهحكى كما وبينهم الأنبياء حياة في قبل الاختلاف وقع وقد 

يمحتظثان إي ؤنثص تعالى: قال وداود، سليمان قصة في تعالى 
سثسهثهمثها سهدبئ إةكِهلم ؤئكنا آلموءِ ئتم فه نفثت إذ آ-لرث 

ويتتكناولقث لنحن آلجباو داود مع ^١ ٦٠٧رقأ -ذمحا ءابنا وهكلأ 
U<\-UA ].

مانمحق ر؛ؤهال، هارون الله لمي أحيه مع موسى الله ني بين وقع كما 
ثاخدلا سرإ محال و أرى ضئنت ثقنن ١^" ق ثث\ هآلإ ي إج 

مل؟ورم، ولإ إن>محيل بمي ي، مقأ، يمل( أن، ثئيث، إن، نإس َءلأ يمي 
لظ<:

كماومراده قوله فهم في ه الله رسول أصحاب بين الخالآق ووير 
قال:صر، ابن ارعن قال: ها عمر ابن حديث في قريظة بني قصة في 

فيإلا العصر أحد يملئن لألا الأحزاب: من رجع لما لما الّكا. قال 
نمليلا بعضهم: فقال الطريق، في العمر بعضهم فأدرك قريظةاا بني 

ه،للني فدكر ذلك، منا يرد لم نملي، بل بعضهم: وقال نأتيها، حتى 
،.مهمءار ا واحل. يعنف فلم 

الاجتهاديةالأمور في وممتن، واقع الشريعة أحكام في فالخلاف 
فيها*ناص دليل يأيتح لم المي الجزئية 

)ح١ Y/٥ راكبا والمطلرب الطالب صلاة باب ~ الخوف صلاة أبواب البخاري— رواه ]١( 
٩٤٦.)

م/المتعارصن الأمرين أهم وتقديم بالغزو، المبادرة باب ~ والستر الجهاد كتاب ~ وملم 
انمر.بدل الفلهر وفته ( ١٧٧٠■^ ١٣٩١



حبمة><
ونحوهالقياس من الاجتهادية الأدلة ائل المهذه تتجاذب وحينها 

الأدلة،بين التعارض هو ذلك مرجع أن يظن ففد الأقوال، فيها فتختلف 
وتعددالاختلافات هذه بدليل موجود التعارض أن يقرر وحينها 
،.الأةوال١١

علىيدل لا ائل المهذه في الأقوال وتحدد الاختلاف وجود ؤإن 
ذلكيوضح الشريعة في وشمول كمال دليل هو بل ألبتة، التعارض وجود 

يلي؛ما 
وعقاتدهكلياته ولا الدين أصول في ليس الاختلاف وجود أن أولا؛ 

محلليت فهذه بالضرورة، الإسلام من يحلم وما ومقاصده وقهلعياته 
لهايوجد لم التي المرعية الجزئيات في الخلاف ؤإنما مطلقا، خلاف 

دليلها.فهم في العلماء اختلف أو حكمها، على ينص دليل 
فيكان ما وهو ساع غير خلاف إلى الخلاف العلماء قم ولذلك 

وجعلوافيها، الاحتمال وامتناع عليه ونصيتها أدلته لفلهور الإسادم أصول 
معذور.ولا مثآكور ولا مرور غير مأزورأ فيها المخالف 

الدليلكان أو عليه المص يقم لم فيما وهو به ؤيعذر يؤخ وخلاف 
الوجهين.أو للقولين محتملا فيه 

بنمحمد عبداممه أبي الإمام عن تيمية ابن الإسلام شيخ نقل 
والمماتااالأسماء بإثبات الموحيد رراعتقاد سماه الذي كتابه في خفيف 

اللهنوحيل في والأنصار المهاجرين أقوال فاتفقت خهلثته! آخر في قال أنه 
اللءينوهم ظاهرأ ومرعا واحدأ قولأ وقضائه وصفاته أسمائه ومعرفة 

اوواقاته/ها•.)١( 

إتليمشيح كان شافعي. صوفي، الشيرازي الضي أبوعيداش اّكفشار محن حفيف محن محمد هو )٢( 
وفاتهمانب، وله ، كتأ وصف كثيرة، مياحات في ومافر تزهد الأمراء أولاد من وهو فارس. 

مائة.وثلاث وسمين إحدى سنة 
١.١ ٤ !/ الأعلام بالونات بظر/الوافى 



وذكر.  ٠١نتي بررعليكم ت قال حتى ذلك ه ض ا رمول عن نقلوا 
لكلمةفكانت ت قال ا، حالثا((ل أحدث من الله ررلعن ت وحديث الحديث، 
عنهمبالأحد أمرنا الدين وهم ~ اختلاف غير من الاتفاق على الصحابة 

منالدين وأصول التوحيد أحكام في تعالى الله بحمد يختلفوا لم إذ 
ذلكفي منهم كان ولو الفرؤع، في احتلموا كما  ٠٠والصفات لأسماء ررا 

عندنلك، صحة فامتقر — ، لاحتالفا ائر سنقل كما إلينا، لتقل اختلاف، 
صحةفاستقر بإحسان لهم التابعين إلى ذللث، أدوا حتى وعامتهم؛ خاصتهم 

قرن؛؛بعد قرنا ذلك نقلوا حتى المعروفين؛ العلماء عند ذلك! 

تعارضمن هو فأين موضعه هدا والخلاف، ، كللك، الأمر كان ؤإذا 
.١١الحقيقي الأدلة 

منلعل عظيمة لحكم شيع إنما الفرعيان في؛ الخائف أن ؛ وثانيا 
!أعفلمها

لهكان الحؤ، وأصاب اجتهد من فإن الاجتهاد، في الأجور —  ١

(.١٧١٤٤^ ٣٧٣/YAj( ١٧١٤٢^ ٣٦٧;٢٨أحمد رواء )١( 
(.٤٦^٧٠ ١ ٢ ه/ الستة لزوم في باب ~ السنة كتاب ~ داود وأبو 

(.٢٦٧٦^ه/مآ؛ البيع واجتناب بالسنة الأحد في حاء ما باب ~ العلم كاب ~ والترمذي 
صحح.حسن حديث هذا ت وقال 
وصححه،• ^٢٤ ٢٠ا/ ال-ْهليتن الرائدين الخلفاء ّثة اباع باب ~ المقدمة ~ ماجه وابن 

الألاني•
)ح1ه(. ٢٢٨)/الة اتبلع باب - القيمة - والدارص 
أعرفولا صحح لرإص-ناد وق1لت (، ^٠٣٣ ١٧٥ا/— العلم كاب — المستتدرك في والحاكم 

عالة*ا.له 

منحرم راالمديتة قال؛ . النيئ عن هع أنس، ومنها حدثا أحدث من لعن لأحاديث به يشير )٢( 
افهلعنة فعليه حدئا أحدث من حدث، فيها يحدث ولا شحرها، يقطع لا كذا إلى كذا 

والناسوالملأة١كة 
(.١٨٦٧^ U٢٥/المدينة حرم باب المدينة.•" فضائل كاب — البخاري رواه 

٠٧١ه/الخاوي مجموع )٣( 



عندوعير واحدأ أجرأ أدرك فيها الحق وأخطأ اجتهد ومن أجران، 
علىيدل احتهادْ إليه أدام فيما بعمله اش عند وعدر عيه، بالله 

يقول!الله رسول سمع أنه )جهثع العاص بن عمرو حدث ذللت، 
فاجتهدحكم ؤإذا أجران، فاله أصاب، ثم فاجتهد الحاكم حكم 'رإذا 

.٢١١١أجر،فاله أحطأ ثم 
امتحانهو اليسيرة الفرعية ائل المهذه في الاجتهاد باب فتح أن ~  ٢

عنفيبعدها طلبه، وتعفلم الحق لطالب، عي لتالإيمان أهل لقلوب 
ثموالأحكام، الشريعة هز حمل في الفكر إعمال إلى الجمود 

تعارضالا فيه الاجتهاد لهم أذن فيما أهوالهم بين كون اختلافهم 
الشريعة.أدلة بين 

هوالفرعيامتخ في ، الاختلافعنه ينتج الذي الاجتهاد باب فتح أن ~ ٣ 
نصوصإن إذ ومكان، زمان لكل وصلاحها الشريعة كمال من 

للمجتهدينوتركت، والأحكام للأستدلأل الكليايتج وصعتج الشريعة 
فتركوالقواعد، الكليات، ه هل. وفق النوازل من يجد فيما النظر 
العلمأهل عبودية لتكون الفرعياتج هده في لالآجتهاد مساحة الشؤع 
اجتهادهمفي إعذارهم مع أحكامها استخراج في والاجتهاد بالنفلر 
المعتبرة.الاجتهاد صوابهل وفق رأْ ما مجتهد كل ولزوم 

لوهنا التعارض أن ^رك العظيم المقصد هذا جمال فع وحينها 
•الشيع أدلة بين تعارض، لا المجتهد؛ن، أقوال محن، تعارض فهو لجد 

هوكما المتنبطاُت، في أقوالهم في المجتهدين بين ، والاختلاف~  ٤

أونأصاب احتهو إذا الحاكم أحر باب ~ والسنة بالكتاب الاعتصام كتاب — اJخارى، رواه ؛١( 
(.٧٣٥٢)ح أحطا 

)ح ٣١٣٤٢; أحطا أو نامحاب، احتهو إذا الحاكم أحر بيان باب - الأنفية كتاب - لم وم
١٧١٦.)



—محاْوه—

ؤو)وؤوفيه اش أذن مما فهو الأدلة بين لا أقوالهم بين تعارض 
الشريعةمكارم من أيما فهو ؛؛ ٦٨■' يبمساره]القنص دكاء ما 

توصلمن لكل بالإذن والسعة اليسر دليل أنه جهة من ومحاسها 
يقلدهمن ومثله هو عليه يثرب ولا عه يأنه الاجتهاديان في لقول 

العامة.من 

اللهرخوان الصحابة اختلاف أن هت لف اليهلبق يكاد ولذلك 
للأمةر ؤيسعة محل كان الاجتهاديان المرعيات في كان لما عليهم 

هالبي أصحاب باختلاف اف نفع رالقد محمدI بن القاسم يقول كلها 
سعة،في أنه رأى إلا منهم رجل بعمل العامل يعمل لا أعمالهم، في 

ءملهاال١،.فد مه خيرأ أن ورأى 

الناسعلى الله أوسع لفد ١١محمد! بن الفاسم قال رواية وفي 
منهنفك فى كن لم به أخذت ذلك أي ه، محمد أصحاب باختلاف 

هاتله رسول أصحاب أن أحب ررما •' هءزفة همدالحرير بن عمر وقال 
أئمةوأنهم صيق، في الناس كان واحدأ قولأ كانوا لو لأنه يختلفوا؛ لم 

سعة((في كان أحلأهم بقول رجل أخذ فلو بهم، يقتدي 
أنلو رني يارما مدالعربزت بن عمر قال بهلة ابن رواية وفى 

فيالناظر يلزم ما بتان جامع باب ِ ونفله العلم بيان جامع في ندم بعبدالبر ابن رواه )١( 
)حاس T١٦٠/ - الياء امحادف 

فيالناظر يلزم ما بيان جائع باب ~ وفضله العلم بيان جامع في بسده عبدالبر ابن رواء )٢، 
)حاس Y١٦٠/ - العلماء اختلاف 

الأخرعلى الخصمين أحد اعترض إذا نمل ~ والمتفقه الفقيه في البغدادي الخمليب ورواه 
(.^٤٦٣٧ ٠ ٤ ا/ — بأصله يرده أن فله أصله يخالف بشيء 

فيالناظر يلزم ما بيان حاعع باب ~ ونمله العلم بيان حاعع في نده بعبدالبر ابن رواه )٣( 
(.^٢٨٨ ١٦١و Y١٦٠/ - العلماء اختلاف 



تكنلم بختلموا لم لو لأنه ، يخئلرو\ لم . الله رسول أصمحاب 
رحمة(الا'

مصيب.مجتهد كل بأن القول الخامة! الشيهة 
مجتهدكل بأن القول أن حقيقة الث«رع أدلة تعارض المدعون تعور 

يتعددكيف إذ موجود، الحقيقي التعارض أن على ؤيوكد يدل مصيب 
لأنإلا مصيبا فيها قول بكل القائل ؤيكون الواحل.ة المسالة في الحق 
متناقضة.متعارصة الأدلة 

المجتهدينتصويب ألة مأن في نبهتهم يعرض وهو الشاطئ قال 
الراسخيناء العلمِأن I ومنها ١١الحقيقي! التعارض؛ وحول عش دليل 

واحد؟المصيب أم معيب، مجتهل. كل هل ؛ احتلفواالتشؤ، والأئمة 
الشريعةفي مساغا له أن على دليل وهو الاختلاف، هدا سوغوا والجمح 

الجملة.على 

وأنصواب، قول كل أن كلامهم معنى بالتصويب فالقاJالون وأيضا 
الشريعةا؛في، محفلور ولا منكر غير وأنه حق، الاختلاف 

علىدليلا يكن لم ~ وقوعه فرض لو — تعالى الله عند الخق وتعدد 
الدليل كل أن يعنير الحق بتحدي القول إذ الحقيقي،، التعارض وجود 

لمابه الأخذ يؤخ كلهما حقين، عن، يخبران الدليلان بل الأخر، يعارض 
المجتهد.اجتهاد إليه وأدى دليله قام 

كانلو ءوأيضا ت يقوله الشبهة على مجيبا الثاطى أفاده ما هو وهذا 

(.٧١)ح.  o-\o/rاودم.ة \مق ر،جانة س شربمت ص )١( 
—والمتفقه الفقيه في البغوادي الخطيب رواه رحصة؛ا تكن لم يختلفوا لم رلو قوله وبدون 

٠٤ ٤ ا/ ~ بأصله يرده أن فله أصله يخالف بشيء الأحر عر الخصمين أحد اعترض إذا فصل 
)حس(.

.٦٦/٥اJوافقات)٢( 



يكونكان بل ومخطئ، با مميإلى فيه المختلفون م ينقلم كدللث، 
مللأنه للثريعة؛ الواصع محصي عن يخرحوا لم لأنهم مصيبين؛ الجمح 

لمخالفته،الخطأ وأن ارع، الث-محصي بموافقة هي إنما الإصابة أن تقدم 
ليسالموصع أن على دل( ومخطئ مم، إلى مين منقكانوا فلما 

شرعا*احتلافح بموصع 

ناهضةالأدلة إذ أصلها في مطرحة المسالة أن القول( عن فضلا 
وبهذامتعدد لا واحد اف عند الحق أن الأعلام الأئمة عليه الذي بالقول( 
وصدرت،.الأدلة هامت، 

أنعلى الأمة إحماع وسر فقد الدين وأصول( العقيدة ائل مفي أما 
فهويعبه لم ومن الممسي، فهو أصابه من متعدد غير واحد الحق 

أنمنه يلزم مصيب الدين، أصول، في، مجتهد كل بأن القول( إذ المخملئ، 
بهيقول( لا يول( وهو مصيبون، المبتدعة والفرق، المنموحة الملل أهل 

بتخالشريعة حاءيتج ومحي كيم، الشريحة، في ناؤلر عن فضلا متأمل عاقل 
غيرهحق لا الذي للإسلام يدعوهم أن . البي، وامر السابقة، الأديان 

لمامصيبين كانوا ولو لمون، يأو بقتالهم تعالى اش أمره حتى معه، 
الكفر.على قتالهم ولا دعوتهم وحيتإ 

أممهس، مجتهد كل هل الخلاف ومحعر فقد الشريعة فرؤع في، وأما 
القول(صعق، لوجد الأصول( كتب في، ما تأمل ومن واحل.؟ المهيسإ 

تعالىاف عند واحد الحق أن على قائمة الأدلة بل مجتهد كل باصابة 
الفروع•مح، حتمح، 

مثن،إذ آنثث ؤ، بمهٍظمان إي ؤنثص ؤرداويد ت تعالى الله قول، ومنها 
ءابنا^==^!١ سثس همه1ننها . ئنيدق ؤيكنا آلممّ عثم مه 

اورايقاته/؛لإ.)١( 





طبمتْْتء-—^-
منأحد فيه يخالفه لم له قولا يكون أن ومنها والسنة، الكتاب من الدليل 

الأحرمن بأولى أحدهما قول يكن لم حالفه لو إذ الصحابة، 

بأحذالقول إن يمولون التعارض على الشبهات مصدري أن غير 
الحقيقي.التعارض وجود مبدأ يقرر تعارصت ؤإن الصحابة أقوال 

ررأصحابي.ت قوله من الحديث، في حاء يما لشبهتهم وبمتدلون 
اهتديتما؛اقتديتم بأيهم كالنجوم 

وعدمالحديث صعق، على بالأطباق القول فيه يكفى عليهم والرد 
منه.أرداوه الذي بالمعنى العلماء عند به الأحد 

لمضعيفة كلها وأصانيدء مشهور، الحديث، ررهذا البيهقيت قال فقد 
•، شيء٠٠ر منها يشت 

،٤٣٧ا/والمسه الفقيه ، T٣٦١/ الأصول، القمرلرئي المحابي/ قول حجية ينغلرني )١( 
Y/الروضة مختصر ثرح ، ٤٣ا/الفقه أصول قي الواضح ، y٩٧/الفقه أصول قي التلخيص 

.Y١٨٧/الفحول إرشاد ، ٢٠ص الإصابة إجمال ، ٥٧١
ه.عبداه ين جابر حدث من )٢( 

علىاوسالم، أياؤيل في الدليل ذكر باب نده— بوفضله العلم بيان جامع في همدالبر ابن رواه 
يعفا،بعضهم فيه حطأ ما يعفى وذكر عنده الحجة طلب يلزم وصواب حطا الاختلاف أن 

Y٩٢٤/ كاكجوماا ءأصحابي ؤ.: قوله معنى وذكر اختلافهم، عند بعض على بعضهم وأنكره 
^١٧٥٩.)

الفضائل.كتاب في الدارفطني إلى ص١٨ المختصر أحاديث تخرج في العراش وعزاه 
هعمر ابن حديث ومن 

(.^٣٨٧ ٢٥١و٢٥٠ص المني من السءنما في حميد بن عبد أخرجه احدتم،؛ لابايهم ت بلففل 
.٢٧٨٧٨٥;الرحال ضعفاء في امحامل في عدي وابن 

٠متروكائي النوقال الحديثء، ءامنكر ت البخاري قال حمزة، أبي بن حمزة على ومداره 
متهم؛الوضعء.*متروك حجر* ابن وقال الحديث*■ 

.ص٩٧١اكهذ.ب تقريب ، ٧٨٥٨عدي لاين يطر/ادكامل 
.٦٦٩٨للزطس الكشاف تفسير في الواقعة والاثار الأحاديث تخرج )٣( 



المي.٠^١،•عن يمح لم الكلام ررهدا الزار: وقال 
موصؤع®.®حديث حزم: ابن وقال 
المي.ءأعن يمح لا الكلام ®هذا أحرى؛ مرْ وقال 

فلاالصحابي؛ قول ألة م®وأما I الشبهة هذه رد فى الئاطبى قال 
صحةلم مإن الذل،؛سات قبيل من ذلك أن أحدهما؛ لأمرين! فيه دليل 

الفلزيعارض ولا ثطعية ومسألتنا سنده، فى مطعون أنه على الحديث، 
واحدكل انفراد على حجة أنه فالمراد ذلك تسليم على والثاني: القطع، 

أحدقلد حيث من فمميب، أحدهم؛ قول إلى استند من أن أي متهم 
كلإلى ية بالنالأمر نفس في حجة منهم واحد كل أن لا المجتهدين، 

واحد«ص.
الاعتقادمنكر من هو الحقيقى التعارصى بوحود فالقول وبالجملة 

وأدلتها.الشريعة انتقاص لتضمنه 

افصلى اش رسول كلام إلى التعارض ي، ين*ولا حزم: ابن قال 
إلىبه ينولا مبتيع، إلا الصحابة إلى به ينولا كافر إلا وملم وآله عليه 

كلمن باض ونعوذ السنن عن الملك، منحرف، إلا دونهم ومن الأئمة 
،•١ا^

،٨ ٨—٤ ٠ ص والمختمر النهاج أحاليث تخريج في المعتير ، ١٩٠الحبير؛/ينفلر/التلخيص )١( 
٢.• U-Y• صء المهاج أحاديث يتخرج الابتهاج 

.٨١ا•/• الأحكام أصول في الإحكام )٢( 
.YTY\،/الحر )٤( • ه/٤٧الدافقان )٣( 



—بمْاآه

اظصّرعابث 

التعارضمصدر 

ؤيمكنه، نفالمستدل هو التعارض مصدر أن يتضح تقدم مما 
وجمن؛من ذا هص 

حلالمن بذاتها الشريعة أدلة تعارض نفي من تفرر ما ت ول ألا 
المتقدمة.الأدلة 

الأمر،نفس في ما جهة من يعتبر أن إما التعارض ٠١الشامحلبي; قال 
ممكنض الأمر؛ نفس في ما جهة من أما المجتهد، نفلر جهة من ؤإما 

باْللأق«لا،.

وتوهمهالتعارض ورود إذ العلماء، عند التعارض تفاوت الثاني: 
الما التعارض من لأحدهم يعرض قفل. واحدة، بدرجة ليس عندهم 
الأحر.عند يحمل 

قويفكلما العلمية، القوة هو العلماء عنل. التعارض ورود ومصدر 
غيرهيتوهم ما دفع واسط-اع ءنل.ْ، التعارض قل ورصوحه العالم علم 

تعارصه.

تعارضهماوتوهم الدليلان طلابهم من أو أحدهم على أشكل ولربها 
ذاتفي ولو ~ علما منه أقوى هو من الإشكال ا هل. عن فاحاب 
اجتهاد.بأير — المسالة 

.٣٤٢م/)١( 



فييتفاوتون العلم درحة في كانوا ؤإن العلماء أن ريب ولا 
ه.نبيه وسنة تعالى الله كتاب ةرر0 مما وهذا درحاته، 

بردهايأمر ومثتبهاته الحلم مشكلات عن يتحدث وهو فالقرآن 
فدركهايمماوت العلم أهل إدراك أن ؤيبين العلم، أهل ؤإلى . للرسول، 

آلأتترأول وإك ألرسول إئ ردوه يجرؤ ت تعالى قال، منهم، تنبهلون الم
أهلتفاوت الآية فأثبشتخ [، ٨٣]\ص: يمم4 تشئلوث لإئ تلثه ينم 

المعضلاتوحل الأحكام إدراكهم في مؤثر التفاوت هازا وأن العلم 
والمتعارصات.

يإنبين، الحلال، ارإن .ت يقول بشير بن النعمان حديث وني 
ا'ضفمن الماس، ص كثتر يعلمهن لا مششهات أمرر وبينهما بين، الحرام 

فيومع الشبهات في وم ومن وعرصه، لدينه اسنبرأ فقد الشبهات 
لكلؤإن ألا فيه يرتع أن يوشك الحمى حول يرعى كالراعي الحرام، 

محارمهافه حمى ؤإن ألا حمى، ملك 

!نقررْ لما ويالأية به مستدلا الحديث، شرح في دaلال ابن فال 
الشبهاتهذه بعض يعلموا أن يمكن العلم في الراسخين أن ®وفيه! 

قالكما منهم، قليل يعلمها أنه فدل ، الناس، من كثير يعلمها ®لا ت لقوله 
4نثمب<أ^.ه »ؤلثلثه تعالى؛ 

عدمنتيجة المجتهدين تماوت من اوثساءلبي مايقرره هو وهذا 
دليلينالبتة تجد لا ٠رولدللثا ، عندهم التعارضن ورود فأهمكن عصمتهم 

لمالكن ، الوقوف عليهم وجب يحيث تعارصهما على لمون المأجمع 

(.٥٢)ح  ٢٠لدJنه١/ اصتيرأ من فضل باب ~ الإيمان كتاب ّ البخاري رواء  ٢١)
٤(, ١٧٨)ح ٥ ٠ ه/ الشبهات وترك الحلال أحذ باب ~ المافاة كتاب ~ ومسالم 

شرحصححالخاريا/باا.)٢( 



الأدلةبين التعارض أمكن الخطأ من معصومين غير المجتهدين أفراد كان 
محدهم«له.

متعارضان،دليلان يأتي أن تجويز رروأما ت آحر موضع في ؤيفول 
الالمجهدين أنظار وفى الظاهر فى التعارض ذلك إلى الذاهبون أراد فان 
بجوازذلك، يقضى لا ولكن جائز، قالوه ما على فالأمر الأمر؛ نفس فى 

فهداالأمر؛ نفس فى ذللئ، تجويز أرادوا ؤإن الشريعة، أدلة فى التعارض 
أنأظن ولا عليه، الأدلة من تقدم ما لورود الشريعة يفهم من ينتحل، لا 

يقوله((رمنهم أحدآ 
امرأاف نضر  ٠٠.I حبيبنا يقول، >^؛،< عود مبن عبداف، حديث وفي 

ساعا؛من أوعى يخ فرب سْع، كما فبلغه شيقا منا سمع 
ومنهالعلم، سعة في العالماء تفاوت على الدلالة واضح وهو 

دفعه.في والتفاوت التعارض ورود في التفاوت 
أعظمورسوله الله عن الفهم في متفاوتون والناس  ٠٠ت القيم ابن قال 
منهؤيفهم حكمين، أو حكمأ النص من يفهم شخص تفاوت، 

متتينءارّ،.أو مته الأحر 
فكلماالتعارض وتوهم الغلعل يورث العالم في وت فالتفا وحينئذ 

أحديؤتى راوما I أيضا القيم ابن قال كما والتوهم الغلهل كثر العلم ضعف 
كماوفهمت، الرواية صحت، ومتى الرواية في غلقل أو الفهم غلمل من إلا 

الحقلنفس متضسة صادقة واحدة مشكاة من كلمه الأمر أن تبين ينبغى 
التوفيقا،وبافه 

ytjvr/o)٢( . ٢٩٤£/الوامحات )١( 
ماباب ~ العلم أبواب كتاب - الترمذي رواه لهتع عود مبن عبدالله حديث من اللففل بهذا )٣( 

صحح®.حسن حديث ®هدا وتال! ( ٢٦٠٧)ح  ٣٣١؛/ السماع تبليغ على الحث في حاء 
.٢٢ص العليل شفاء )٥( . ٦٠ا/ العادة دار منتاح )٤( 



العلمفي التفاوت ت ومنها متعددة صور له العالم إدراك في والتفاوت 
هذهبين الجمع على القدرة في والتفاوت فهمها في والتفاوت بالأدلة، 

التعارض.ورود ممسب وهو الأدلة 
التعارضوجود بنفي الرامحون يحزم أن عجب فلا وحينند 

منلا هم أنفجهة من هو فإنما ذللث، من شيء له عرض من أن ؤيوكدون 
وصعقه.علمهم قوة جهة ومن الأدلة 

تعارصهارأوا آيات بعض عن الخوارج جادله لما ه عباس وابن 
ماأن واعلم حدثتك، ما عني ®احففل ت بقوله حتم لم نبههم عن أجاب 

وقدإلا شمتا يرد لم ه،، اممه، ؤإن ، حدئتلئ، ما أنماه القرآن من اختالما 
عليكيختلف، فلا يحلمون، لا الناس ولكن أراد، الدى به أصاب 
،..١١١اممه، محي من كلأ فان القرآن، 

صورةأي دفع على وبالقدرة التعارض بنفي الثقة تمنح الملم وقوة 
هافه رصول، عن روي أنه أعرف ررلأ ت حزيمة ابن الإمام يقول، منه 

اولم،حتى به قلمان تحده كان فمن متضادان، صحيحين بإمنادين حديثان 
بهما((رأ/

ينفونوأنهم الأمر في لف المنهج محن سمية ابن الإسلام وشيخ 
لعدموالمجتهد العالم لللأى صوريا وحصوله ذاتها، الأدلة في التعارض 

عليهالذي ®والصواب فيقول، متعارصا يقلنه مما المرجح إلى وصوله 
يجوزفلا شرعي، دليل من حادثة كل فى بد لا أنه والجمهور الملمح 
ظهورلخدم الماظر عند تتكافأ قد لكن الأمر، نفس في الأدلة تكافؤ 

له«لم.الترجيح 

^٧١(. ٢٢ا/ التوحطد محاب في س ابن رئاء )١( 
•١ Y/ الراتل حام )٣( ٦. • الكفايت )٢( 





به ١٦٢^-

دلالةبين والتعارصن والمجازي، الحقيقي المعنى على حمله بين الواحد 
غيرفهدا المخالفة، ومفهوم الموافقة مفهوم على حمله بين الواحد اللفظ 

ليسلكنه الواحد الدليل فى ظاهره كان ؤإن تعارصن هو إذ ، هنا مقصود 
اللفظةالدلالات بامحسار وازظر المجتهد عند تعارض هو إذ كذلك، 

بمنزلةللدليل المحتملان المهمان فكان الدليل لفهم وسيلة هو الذي 
الدليلين.

الراوأنه I بقوله ومراده بيانه محي الإسلام شيخ مايؤكده هذا ولعل 
ى>\ذ\،أو حقيقة رر أوله سمي سواء آحره؛ دون دالا أوله يكون أن يجوز 

ظاهرهو كما — فيه يدخل لا وهذا آخره(( يعارض أوله ارإن يقال أن ولا 
الواحد.اللففل محي الدلالات تعارض ي حم— 

قسمين;إلى محوتها بحسب تنقم الشرعية الأدلة الثانية: المسألة 
الممكنةالتعارض صور تكون التقسيم يرذ>ا على وبناء ، وظنية قْلعية، 

هى:ثلاثا سها 

ودلالته.شوته مصدره الذي هو الدليل )١( 
القيص.يحتمل لا الذي الدليل على طلق هنا والقطع 

والشك.الفلن مقابل ■ءند.هم هو الذي للعلم ومرادف للتقين، مرادف الأصوليين عند وهو 
ولمالحكم على دل ما وقيل صدم. احتمال غير من الحكم على دل ما هو الأدلة من والقطعي 

البعيدا كان ؤإن المكن- الاحتمال يكون الأول نعر دليل. عن ناشثا احتمالا ءيرْ يحتمل 
سحردالظن إلى الدليل يمقل لا الثاني وعر الظن، إلى القطع من للدليل ناقلا عليه- دليل 

لدليل؛اا.مستتال-ا الاحتمال يكون أن ئد لا بل الاحتمال 
به،التصديق إلى النفس أذعنت ما اااليقين ت بقوله قيامة ابن عرفه العام الاصطلاح في واليقين 

تكذيبفي تتوقف لم حلاقه صادق عن لها حكي لو بحتث صحيح، يه قطعها بأن وقطعت 
الماقل،.

للواقعمطابقا كذا إلا يمكن لا أنه اعتقاد مع كذا بأنه الشيء الاعتقاد ت بأنه الجرجاني وعرفه 
الزواذُممكن غير 

الفقهأصول ، ٣٣٢ص التعريفات الروضة مختصر شرح ا/\،آا، الاظر يظر/روصة 
.ص٦٩جهله الفقيه يع لا الذي 



القطعي.ْع القطجي تعارض — ١

الفلنيمع القملعي تعارض —  ٢

الظني•ْع الظني تعارض ~ ٣ 
علىوعدمه التعارض وقؤع حيث من منها صورة كل عن والكلام 

الأتي!النحو 
القهلعى؛ْع القطعي تعارض الأولى؛ الصورة 

قولان:القطعي مع القهلعي تعارض جواز وفي 
القهلعي.مع يتعارض لا القهلعي أن الأول؛ القول 
الأربعة؛المذاهب من الأصوليين جمهور عليه الذي هو القول وهذا 
وءيرهمرْ،.والخالأ؛ا والشافعية^ والالكيةر٢، ١^١، 

الأصوليالاصطلاح قي والظن أوهما، دلالته أو يشونه مواء الظن مصدره الذي هو الظتي الدليل و ً
الأحر.من أقوى أحدهما لكن ؤإن معنتتن بتن للتردد المقتضى اللغوي المعنى من مأحوذ 
الآحر«.من أقوى أحدهما أم؛ن تجويز "الظن: بقوله: يعر أبو وعرفه 
محائرها".عر ُزية لأحدهما زاد غما أمرين تجويز ْالظن* • الباجى أبوالوليل وعرفه 
القهني[ا,غير عن الأحر عر النفس ر الاحتمالين أحل ترجح عن "عبارة ت بأنه الأمدي وعرفه 
الأدلةمن راجحا كان ما أن فمحصالتها المعار، متحدة شبه متقاربة تعريفات وغيرها كلها وهي 

الفلز.فهو مرجوحا المعاني أو الصحة مجن غيره هعإمكانية الحكم عر دلالتها أو بثبوتها 
الحدود، ص٤٤١التعريفات •٣، ا/ الأحكام أصول في الإحكام ا/"اا/، العدة ينظر: 

لاواجيص>م.
X'T/iاووافقات ص«أأ،الفصول طر/شرح-بح )٢( . ٧٣٠ص الأصول منان )١( 
Y المحصول ، ١  Y١٤٣/بمغلر/البرهان )٣(  A/٢٤١أ/الأحكام أمول في الإحكام ،  ٥٣٢،

اللمع،  ٤٣٢؛/ ول النهاية ،  A٤٣٧ اللوامع الدرر ثرح الجوامع،ع جمع ، ٣٦٩أا الخانق 
YY_ ، الأصفهاني ثرح مع المنهاج/Yالكبيرالشرح ، ٩٤ص• الزوائد ثرح الفوائد ، ٧٨٨
ا٣٠٣/٢للخبادي الورنات عر 

أصول، ص٨٤٤ودة الم، ٢٦٥خ/النبوية تة المنهاج ، ٤٥٩/٦الصحيح ينفلر/الجواب )٤( 
A'U/iالمير الكوكب، شرح ، ١ ٠ مفلح لأبن الفقه 

٠٣٧٦٨الخحول إرشاد )٥( 



البه ونجزم به ونقطع نعلمه الذي  ١١ت تيمية ابن الإسلام شيح محال 
الالقطعيان ملأن القطعي! أما ظني- ولا قطعي بدليل يعارض أن يمكن 

.وْشضاهااا موجبها يتناقص 

للترجيحمدخل فلا اليقين العمل طريق كان االفإن I القيم ابن وقال 
ميتعارض ولا متعارصين ببن بكرن إنما الترجيح إذ هناك، 

اليقينيات<ال٢/

وابنكابن عليه، الاتفاق نقل وبعضهم 
،•والثوكانيل 

تعارضنفى محيه يقرر بابا الكفاية فى البغدادي الخطيب عقد ومحي 
منالحلم أوجب ما الأحبار، ترجيح في القول رربابج ذقالث القطعيين 

تعارصاإذا المعلومين لأن فيه، واكرجيح التقوية يحول يصح لا الأحبار 
ائربتتعلق كلها العلوم إذ الأحر، على أحدهما تقوية استحال 

راالمعلومات 

سيأتي.كما الأصوليين بعض عن الخلاف النقل هدا على ؤيعكر 
تمنها بادلة، القول هدا أصحاب ؤيستدل 

يقبللا اليقيني والعلم للتقوية، يحتاج التعارض أن الأول! الدليل 
جدأ-بعيد احتمال على ولو المقيض- يحتمل بحيث، كان إن لأنه القوية؛ 

القوية^.قبل لم ألبتة يحممله لا بحث كان ؤإن علمأ، لا فلما كان 

xr/iبدائع )٢( . ٦٢٦٥; النوة الة ضهاج )١( 
A'V/tالمشو الكوكب شرح )٤( ب؛؛. السرية )٣( 
.٤٣٣ص المماة )٦( . Y٣٧٦/النحول إرشاد )٠( 
Y/الوصول نهاية ، ٥٣٤/Y/Yالمحمول ، Y٣٩٣/مم؛،المض ص ينذلر/الكفاية )٧( 

١١١٣.



٥٦٣:^—-
فلاوالنقصان، للزيادة نابل غير به المفهمع أن الثاني؛ الدليل 

للغلنيحلافا الترحح فيه وطال_ا 

غيروالمفلنون مغلنون، التعارصى عند المرجح أن الثالث؛ الدليل 
الق3نيرمسالالث، في جار 

فيجتمع، مدلولاهما لثست، القطعيين نعارض حاز لو ؛ الراح الدليل 
بينهماالجمع يمكن فلا ، محال وهو المتنافيان 

وهو، أحدهما حطأ يقضي القهلعيين !نعارض أن الخامس؛ الدليل 
يقنا.يخطأ فليس قلعي كل إذ بامحلل، لازم 

القطعي.يعارض القيلعي أن الثاني؛ القول 
فيالرازي إلى ونبه السؤل، نهاية في نوي الإّبه وقال 
،.المحصول^ 

الأولللقول الترجيح المحصول في والذي 
ثارحهوتبعه ، التحرير في الإمكندري الهمام ابن به وثال 

بالشام.بأمير المعروف التيسير صاحب، 

؛له ؤيتدلون 

A'V/iالشر شرح ، ٢٤١أ/ الأحكام أصول في يفلر/الإحك1م )١( 

آ/للمنهاج الأصفهاني نرح الخانق ؟،، TA/Y-الجوامع لجمع انمش يطر/تح )٣( 
٧٨٩.

.٢٥٢ا/الوصول نهاة )٤( 
.١٥١ ص الهامع البث، ، ٢٦٧١ا■/ الوصول ذفر/نهاة )٥( 
.٢٥٣٢;٢;السؤل )٧( . ٤٥٤أ/المول نهاة )٦( 

.٣١٣٦;التحرتر تسر )٩( ص'اآا"ا• اكم.ض )٨( 



فيهو إنما الظنيان بين التعارض أن الأصل بأن ت لأول ا الدليل 
وقوعهمن مانع فلا كذلك كان ؤإذا الأدلة، حقيقة في لا المجتهد ذهن 

ذهنفي بل الحقيقة على فيهما يقع لا لكونه أيضا، المهلميات في 
•المجتهد 

تحكمابيتهما التفريق يكون الاعتبار فبهذا ت وقالوا 

الفلتي.على الجواز في القياس الدليل ومحملة 
واليقينياتالتفاوت، مصدره كان لما التعارض أن الثاني؛ الدليل 

التعارض.فيها فيجري تتفاوت 

وقعقد دام ما لأنه الثاني؛ القول قوة أعالم— والله — يفلهر والدي 
توهميفع أن المانع فما الأدلة، ذات في التعارض متع على الاتفاق 

والمتدل.الناظر عند التعارض؛ 

فيريقع كما التوهم إن إذ قهلحيينر، الدليالين كون ملم إن هذا 
يعلنيفقد قهلعيا، بقطعي ليم، ما عد في، أيضا التوهم يقع التعارض 

كدللثج.ليسرر أحدهما أو وهما قطعيان، الدليلين، أن المجتهد 

هولسر، ظنية أو قعلعيه اله المفكون  ١١تيمية؛ ابن، الإسلام سيخ قال 
حالفقد حالفه منر كن، يقال؛ حتم، فيه، المتنانع للقول ملازمة صفة 

يختلفامما وهدا المعتقد، المستدل الناظر لحال صفة هو ل، القهلعي،، 
الاساالآ،.فيه 

أمران؛، الخلافبه سهل ومما 

العارضات.كسائر صوري تعارض أته الأول؛ 

واكمتر"؛/االممرير ، ١ ١ ؛ r/Yالوصول ثم/نهاة )١( 
.٩١الغوية؛،/الة مهاج )٢( 



قالهكما يقع لم أنه إلا يالجواز القول على حض أنه الثاني: 
العباديل١/

القلي.ْع القفي تعارض الثانية; الصورة 

فيكان مواء بحال، القفي يعارض لا القلي أن على الأصوليون 
الدلالة.أو الشوت 

رالحنفية ; كلهاالمذ.امسا من هدا على العلماء جمهور نص 
و>وومص.والخابلةرْ، ، والشافعة١٤ ٢٣والمالكيةل
بينهم١٠^٧،.تعارض لا أن المحققين من ارالأتفاق الشاطئ: وقال 
يجوزلا أنه ومعلوم ١١ذةّال; عليه الاجملع الحاج أمير ابن ونقل 

،.إجماعا((١٨اليقين على القدرة ْع الفلز 
;منهابأدلة، لدلك ؤيتدلون 

اويالنهو الدليلين بين التعارض تحقق شرط أن الأول: الدليل 
يتحققفلا قوته، فى للقعلعى اؤيا مليس والفلنى القوة، في بينهما 

العارض.

.٤٣٠ Y/ الورقات ر الكبتر الشرح )١( 
r٠٩٧/واكمر القرير "ا/ه، البزدوي أصول ثرح الأسرار يطر/كثف )٢( 
.٢٣٠>،/ الواممات ، ١٣١ ا/ دظر/الأءتمام )٣( 
شرح، ٤٢٤١; الأحكام أصول في الإحكام ااالعصآأ، ا/هاأ، واسقه ينظر/اس )٤( 

.T٤٢٢/ اللوامع الدرر مع الجوامع لجمع ١^^ 
المنيرالكوكب شرح ، ١٠ ٠٨آ/مفلح لابن الفقه أصول ، ٢٢٠ة/ البومة السنة ينفلر/مه«اج )٥( 

XUA/yالفحول إرشاد )٦( 

.٢٩٩/٣والتحير التقرير )٨( • ٣١١ا/الأءممام ( ٧١



م,ءءسءمحبم
ئطعيأحدهما دليلان عند0 حصل إذا المجتهد أن الثاني; الدليل 

جعلوابل ابتداء، القطعي إعمال في التوقف له يجوز فلا ظني والاحر 
مستقرة.ناعية المعنى هدا 

على*القادر الفقهاء: ألسنة على ذكرها تكرر *قاعدة: بكى: القال 
اس'"'.سل لا الخن 

بلله معنى لا والعلم القطع وجود مع الفلز أن الثالث: الدليل 
ومستحيل®مضمحل القعير معارضة في *القلن 

فلامعتبر وغير مامعل القعلعي وجود مع الظني أن الراح: الدليل 
يعارضهر٣،.

للعقولمخالفا القهلمر وجود ْعر الظن تقديم أن الخامس: الدليل 
معرللمفلنون لامجال لأنه متعارصمزل؛،، الحقيقة في يكونا فلم السليمة، 

المقطؤع.وجود 

حلأفه«لْ،.يقلن شيئا عاقل بميقن ررلأ الكي: قال 
فالجزمالمجتهد، ذهن في هو إنما التعارض أن الجزم مع ولكن 

ذهنفي ورودْ من يمنع لا الحقيقة في والظني القعلمي تعارض بمنع 
المجتهد.

تعارصهماينفون لكنوا ؤإن الأصولثين بعض أن هذا يقوي مما ولعل 
بيتها؛الترجيح واشتغلرالتعارض من صورآ ذكر من فيهم أن غير تأصيلا 

حقيقتها.فى وظني قطعي بين تعارض وهي 

للسكيواكلائر الأيام )٢( رالطاتر الأشباْ )١( 
الأشاْوالظاترشكي)٤( . ١٣١١;الأعمام )٣( 
الأشاْرالظائرا/ا<'اا.)ه(



—^ت٩ا١بج^^ت؛؛عث
السنة،ظاهر على الكتاب، وظاهر السنة على القرآن ترجيح كذكرهم 

وغيرها.الأحادي الخبر على المتواتر الخبر وترجيح 
الظني;ْع الغلتي تعارض الثالثة; الصورة 

الغلي•ْع الظني تعارض التعارض؛ي وقوع على الإجماع ويع 
فيهايي الصورة هدْ أن على الإجماع الأصوليين من كثير نقل وقد 
الُراءي،لآ،•زرعة وأثي ،، نويلكالإّالتعارض، 
ا.خلا يحكوا ولم الكثيرون، قرره الذي وهو 
أدلته;ومن 

الفلز—درجة في كلها كانت، ؤإن ~ المذلنوذادتإ أن الأول،; الدليل 
التعارضل٤،.عند بعض على بعضها فيترجح القوة، فى نتفاولت، أنها إلا 

العلماءقال( لما العلنيين تعارض يجز لم لو أنه الثاني; الل.ليل 
طر3(ودرامة بذكر الأصوليين اشتغال، ولكان بينهما، الترجيح ؛ادسارتإ 

له.معنى لا عبثا الترجح 
التعارضوجود تحقق على دل، ، بينهمالالترجيح بهلر3، اشتغلوا فلما 

بينهما.

.ص١٦٦الها،ع )٢( . ٨٢٦٠ الول نهاة ( ١١
أا\-'كالمزول تحئة ، ٢٦•Y/ الول نهاة ، ١٦١اقض؛/ ص بظر/الكفاة )٣( 

الزواممص>أو،شرح الغواني ، ٤١أ/• الممط المر ،  ١٩٩•ا/ المهاج ثرح ني الإبهاج 
نثر، ٤٣١•ا/ العطار حانة ، ١١٦التقريروالخمرم/، ٤١٥٨١; مفلح لأبن الفف اصول، 
.»_YAeالورود 

.T٣٩٣/المض ، ٤٣٣ص يفلر/الكفاة )٤( 
٤;الأحكام أصول، ني الإحكام ، ١  ٠٣•م ازنلر روضة ، ٥٤٤آ/٢; يطر.ثلأ/اوحصول، )ه( 

٤/الفائق ، ص٥٠٣المودة •٤،  ١٦/٢لعطار حاشة •ع الجو١سمر لجمع المحلي شرح ، ٢٤٢
الأسراركثف، ، Y٢٦٣/المهاج سراج ، ص١٢٦الوصول شاح أ/عهاا، الرuن ، ٣٩٨
الثراوكوك_، شرح .< يملإ\اضرير بسر ، ٢٩٦؛/المات، ١^^٠ ، AA/Yالمار شرح 

٦٢٧/٤.



ميغةالزركثي حكام ما إلا الإطباق هذا عار يثكل ولا 
,ثاااروسااأا، لا الظنيان إن I ررقيل التضعيف، 
حينالخلاف حميمة ينفي بما القول هدا وجه الزركشى أن على 

بامارتينءواحلل بحكم ظنيين ٠لاحتماع ت به المراد بأن وجهه 
فانهالمظثونات، بين التعارض ينفي عبداللأم بن العز نجد وحين 

الظنيين،ذات في ينفيه ؤإنما أصله، في التعارض ذات نفي مراد0 ليس 
قوليخالف لا لفظي حلاف الحقيقة في وهو ،، أمجابهار إلى ؤيرحعه 

الجمهو0

الكما تعارض الظنون في يتصور ءرولأ ت الأحكام قواعد في قال 
تعارضتاؤإذا الظنون، أسبابح بين التعارمحن يقع ؤإنما العلوم، في يتمور 

فيالظن وجد ؤإن ، بشيء يحكم لم الشلثح حصل فإن الظنون، أصبابح 
صعقه®على يدل مقابله ذهاب لأن به؛ حكمنا العلرفين أحد 

يقعإنما التعارض أن وأفاد الظنيين، تعارض نقى آخر موضع وفي 
لأنظسين؛ تعارض ولا جلين، تعارض يتصور لأولا قال؛ أدلتها• بين 

واحد،زمن في واحد شيء في والإثبات الممي بين الجمع إلى مود ذللث، 
١٠ذكرناهاالي أدلتها ين التعارض يع ؤإنما 

بابالأساستخدم إنه إذ هو؛ هو بل الأول، عن يبعد لا وهو 
هنا.واحد لمقصد والأدلة 

فهوالظنيان محله التعارض أصل أن على بناء الئالثة؛ المسألة 
ووايرالنصوص، ين واقع والمعقولة، المنصوصة كلها الفلنيات في واغ 

.trv/iالحط المم )٢( • iYv/iاسط \بو )١( 
MTfyالأحكام نواس )٤(  Mxnالأحكام jواءد )٣( 
•١. ١٨الأحكام تواعد )٥( 



فكماوعليه الشريعة، معاني من المدركات أي الشرعية، المعقولان بين 
بلالفقهية، ة الأقيفي يكون والأحاديث، الأيات في التعارض يكون 

عموما.الشرعية والأمة 

مفهومه،ليؤكد يقرره الهلوفى أن إلا واصمحا أمرآ كان ؤإن وهدا 
والمعقولة.موعة المالأدلة بين يكون إنما والترحيح التعارصى أن وهو 

الألفاظمن العلنية الأدلة هو إنما الترحيح راومورد العلوفي: قال 
غيرمن المذاهب في له مدخل فلا المعقولة، والمعاني المسموعة، 

٠١بدليل لئ، تم

بالأقيسةوالمعقولة والستة بالكتايج اكسموعة العلوفى ر فوقد 
الخائرواسصحاب، والتتسهات 

صمنداخل فهو الصحابي قول بحجية القول وعلى أنه يخفى ولا 
العنة.الأدلة 

بينتكون إنما التحارصات من تقدم ما على وبناء الرابعة: المسألة 
ظنيةوالأحاديث، الأيات فى هو إنما العيان من محلها فإن العلنيان 
ظنيةمن إليه ينضم قد ما مع طريقه لفلنية الواحد خبر وفي الدلالة 

لأنالمتواتران، لا الأحاد أخبار في هو إنما العارض وأكثر الدلالة، 
الفلز،أصله في يفين. والأحاد مدلوله، في والقطع اليقين يفيد قد الخواتر 

هوكان ؤإن الأصوليين بعض يقرره ما وهذا منه، صور فى اختلفج ؤإن 
المغلنونات.فمحله اليقينيان فى التعارض نفى مدلول 

أنالملم لا الظن الواحد خبر إفادة على الهلوفي ل امتن. وقد 
كذلائ،ّكان ما العلم يفيد كان ولو عليه يرد التعارض 

.٦٨٩*ا/الروضة مخمر ثرح )٢( . WK/rالروضة جمر ثرح 



لأنحبران؛ تعارض لما العلم، الواحد حبر أفاد ررلو الهلوفي قال 
التعارضرأينا لكنا التواتر، أحبار تتعارض لا كما يتعارضان، لا العلمين 

الحالم«لا،.تفيد لا أنها عر يدل وذلك الأحاد، أحار ني كثيرأ 
محيالتعارض عن كلامه الإمكندراني الدين همام ابن ابتدأ ولهذا 

الآحادا(لأآ،.أحبار في *وغالبه بقوله؛ التحرير 
وحولهعمم ومن الظنيان في هو إنما التعارض بأن القول على هدا 

لفارضْحل الأدلة كل في والطياُت، القطعيان في 
فهوالعيان في التعارض القصد كان إذا متوجه أيضا القول وهدا 

منفيه يدحل بما عموما الأصولي التعارض الراد كان إن أما ، كذللث، 
أعلمواف نظر~ محل يكون فقد والمعاني الأقيسة تعارض 

والنقل،المقل تعارض اللماء له يعرض مما ت ة الخامالمسألة 
التعارضأن ذلك، الأصولي، التعارض قضايا في ل لحل لا مما وهو 

دليلاليس والمقل الاستدلال، في المعتبران الصحيحان الدليلان محله 
للخهفابالمهم وميالة هو ؤإنما كلها، الشرعية الأحكام في مستقلا 

الشرعي•

بهامتدرعين الكلام أهل عند والقل المقل تعارض قضية ثارمحت، وقد 
الأحاد،أحبار خصوصا المعية الأدلة في الواردة المقيئة القضايا لفي 
الأحبار.به حاءُتإ لما المقل معارضة من وهموا تّ 

امتدلاليةمثكلة المقل مع المقل تعارض دعوى أن شك ولا 
منامتدمحت، ثم المقيئة، القضايا في الإسلامي للفكر أولا المعتزلة ضختها 
والفلالمقل بين تعارض من يتوهمه ما إر واللمرالين للمقلأسن بعدهم 

.١٣٦■T/اليسر شرس مع التحرير )٢( أ/ه«ا. الروضة مضر شرح 



والحدودوالمعاملات والعبادات العقائد في الشريعة أحكام لكل ممتدأ 
مقدميقول من أحطر كلامآ يقولون بل والسلوك، والأخلاق والجنايات 

وهوللعقل، هي إنما المaإالةة فالمحاكمية المتقدمين، من النقل على العقل 
أماموالرموخ الثبات يفقد المص وأن المص، في تتحكم المي السلطة 
•اسل'" 

كماأساسها من أركانها ونوصوا الفكرة لهد0 الم،جققون تصدى وقد 
نعارضدرء كتابه لها وأفرد كتبه حل في تيمية ابن الإسلام شيخ فعل 

كتابهوخصوصا كتبه من كثير في القيم ابن تلميد٥ ومثله والمقل، العقل 
والمعطلة.الجهمية على المرسلة الصواعق 

الأصل،في والنقل العقل بين معارضة بمنع أولا الفرية على والرد 
العقل.على مرجح فالنقل إدراكه لضعف أحد عند توهمت ولو 

الأمرنفس في - والمقل المقل يعنى - *وتناهضهما العلوفي: قال 
دليلرأينا فإذا المقل، ينافي بما يرد لم الشؤع أن على للإحماع محال، 
العقلية شبهة ذللثا أن علمنا وصريحه، المع قامحلمر ناقص قد المقل 

حجة«رى.

وجبوالمقل الشمع تعارض *إذا تيمية! ابن الإسلام شيخ قال 
لموالشمع به، أخبر ما كل في للثمع مصدق المقل لأن الشمع، تقديم 

ماكل على موقوف بصدقه اللم ولا به، أمحبر ما كل في المقل يصدق 
المقل®يه يخثر 

أحديقل لم حيمثا القاصد مع الصوص نعارض أيضا ذللث، ومن 

لحنالثووة إلى العقيدة محن ، ١٢٦ص أبونيد حامد نمر الديني الخطاب سظر/نقد )١( 
حفي

ا/\>مآا.رالم العقل تعارض در، )٣( ا/؟•٤. ُخممر!لردئ شرح )٢( 



تقديمإمكان عن قفلا النصوص تعارض المقاصد أن المتقدمن من 
ونتاجفيع المقاصد إذ التعارصى، صح لو النصوصي على المقاصد 
؟إ.لها أصل هو ما على تقدم فكيف النصوصي 

وأنهاالمقاصد بتعفليم واللسراليين المقاصدئين بعض نغب وقد 
يزاحمها،ولا ائل المعلى الأحادي المحن بإزائها يقف، فلا كلية قطعية 

واكتفاءاستغناء إليها الحاجة ونفى الصوص تودع عن بعمهم أعلن حتى 
مخالفتهيتوهم فيما للنهى الأكفان عدم هذا من فيكون ؛المقاصد، 

للمقصد.

ؤإذهابالشرعي المص إهدار محن الموجه هذا في ما يخفى ولا 
بابوفتح الشرعية، بالأحكام والعبن؛ الأحرؤية، المصالح ؤإلغاء منزله، 
المقصد.معارصة بدعوى ؛ا؛هلالها للأدلة الطر في والهوى التشهي 

المنتعارض في يقال ما والمملحة المص تعارض في ؤيقال 
والمقاصد.

الالعبد أحوال بها تقوم المي ®المصالح • الشاطئي الإمام قال 
منإلا ؛ tic•بها للعبد وليس وواضعها، حالثها إلا معرفتها حق يعرفها 

يكونفقد له؛ يبدو الذي من أكثر منها عليه يخفى والذي الوجوه، بعض 
عاجلاإليها يوصله أو إليها، يوصله لا وجه من ه نفمصلحة في اعتا م

فيتربي محمده فيها يكون أو كاملة، لا ناثمه إليها يوصله أو آجلا، لا 
الأمرا مدبر من وكم بشرها، حيرها يقوم فلا المملحة؛ على الوازنة 

مثاسمعلوم وهو أصلا، ثمرْ منه يجني ولا أصلا، كماله على له يتم 
ومنذرينرال١،•مثرين المتن الله نث فليذا العقلاء، محن 

.OTU^/الوافقات )١( 



———بمتْبط-
الممالحفي التظر عدم في ١^^^٢ تنمية ابن الإسلام شيخ ؤيلحص 

والمفاسدالمحالح مقادير اعتبار  I١١ فيقول النصوص؛ وجود 0ع والقاصد 
يعددلم النصوصي اتباع على الإنسان قدر فمتى السريعة؛ ن يميزا هو 

النصوصتعور أن وقل والظائر، الأثباه لمعرفة رأيه اجتهد ولا عنها، 
الأحكام^على وبدلألتها بها حبيتا يكون من 

فكيفاالنصوص من الملماء استخرجها ا إنمِوالمصالح والمقاصد 
أصلهو ما على وتقدم تعظم وكيف والإلخاء؟ بالإبهلال أمحلها على تكر 

.؟ مصدرها هو وما لها 

المحتويالقياس سواء والقياس النص تعارض أن خنان يفلتن ولا 
تعارضمن هو الفقهي القياس أو الشرعية للكليات المائل يحيل الذي 

يعدوولا الشريعة مصدره هنا القياس فإن بتن، حهلآ فهدا والفل، المقل 
لاستخراجه.وسيلة يكون أن المقل 

صوابهلمن الأصوليون وصعه ما لتميز نتيجة المسادسة؛ المسالة 
فيلتهلبيقها الخلماء امتتخها فقد والرجحان الترحح وقواعد التعارض، 

حواهاما وهي الأدلة غير فهم، الملماء علهمر تهلرأ وترجيحات، تعارصايتؤ 
غيره.عليها وزاد ، الأدلة محنهم، فهم، بانها إياها بوصفه الشاطهم، 

تذللث، من، الملماء بعض ذكر وقد 

القلع..عالهمي القولين تعارض —  ١

عنه•الروايتين أو للأمام القولين تعارض -  ٢
المختلفة.الأحكام خم، الدالة الملامات تعارض - ٣ 
الخنلفة.الأحكام إلي، المارة الأساه تعارض —  ٤

.٣٤٤>،/)٢( ؛■؛. V/Yالأّتمائ 



الأساب.تعارض — ٥
الشروط.تعارض — ٦ 

الدعاوى.تعارض — ٧ 

البينان.تعارض — ٨ 

الث.هاداترتعارض —  ٩
فيالشرعي الدليل من ولا الفقه أصول من هي ليت مما وأمثالها 

وطبقوهاالترجيح قواعد الفقه أصول من استنيادوا العلماء ولكن أصله، 
التحارصات.هاjلأه لدير 

يقس

الأحكامهواعد ، ٤٤٨ص المودة ، ٣٤ه/؛ الموافقات آ/ه«ا، وحي البمظر/اءول )١( 
rTA\/الفقهة القواعد صّوءة ، ٤٧٩م/السامح تشث ، ٣٧٣ص الول نهاة ، ٩١ا/ 



اياىايمث 
أسباب

أمحابعن المعاصرين الباحثين خصوصا الأصوليين من كثير كتب 
منيعرصونه ما غالب أن أحد كتبوه ما تأمل وعند الأدلة، بين التعارض 

الخلاف.أسباب، من العلماع يدكره ما الحقيقة في هي العارض أسباب، 
هوالأدلة تعارض أن ذلك، ظاهرة، والعارض الخلاف بين والعلاقة 

الخلاف.أمساب، من سبب 

بصحيح،ليس الخلاف بأسثاب، العارض أسثاب، حصر أن ولاريّتا 
موفق.غير قول للتعارض سبِتإ هو للخلاف سبّنا كل أن فالقول 

الخلافبل حقيقته، في التعارهمر هو ليس الخالف، أن يخفى ولا 
ولغيرْ.للتعارض يكون والخلاف العارض، أمحبابه من 

فقال!الئلل تعارض عن كلامه عند الإمنوي إليه ألمح الل.ي وهو 
واسعباب فهو العارض محي بعض على العلل- يعني بعضها- اءوتقديم 
كونهمع غالبا الاختلاف يحصل ومنه كثيرأ، تفاوتا العلماء فيه تتفاوت، 

،.لأر الفقه أصول بعض 

بعضالفلنون تتعارض ما رروكل ت المعنى هدا مقررأ الجويني يقول 
،٠وسه١١ل الخلاف مثار فهو فيه، العادة حكم في التعارض 

• ٤٠ص الأصول، على المريع تخرج ش التمهتد )١( 
MTioالمْللم، نهاية )٢( 



الأدلةتعارض هو الخلاف مثاران أعظم من فإن وليلك 
الأدلةتعارض أولها جعل الخلاف أسباب حزى ابن عد ولما 

بينالواقع الخلاف أسباب من أن واعلم ١١بقوله: الطوفي ومثاله 
والموص١٠الروايات تعارض العلماء 

المتفردوليس الخلاف أسباب من سبب الأدلة تعارض أن منه فيفهم 
الخلاف.بوقؤع 

الخلافمن كثيرأ يعزون نجدهم وأسبابه بالخلاق المحتنون والفقهاء 
المألأل؛،.في الأدلة لخارض الفقهي 

يذكرهمما كبير حزء هي التحارصى أسباب أن هنا المتقرر فان وعاليه 
الأسبابأو الد.اتية الأسباب مواء الخائف اب بأسمن العلماء 

العاإمةلْ،.

الواحدللمجتهد يحصل التعارض أن والخلاف، التعارض بين المروق من أن يخفى ولا )١( 
لايكونوالخلاف الاثتتن، ١لمجتهدين يين يحمل كما المدلولأن، أو الدليلان عنده فتعارض 

الأحر.أحدهما فيخالف فأكثر مجتهدين ين إلا 
•٢٢٦ص الأص دح ز اشن )٣( م.بالوصلصا'أ. )٢( 
التحصيلمناهج ، ٤ ١ ٥ ا/ التوجيه مبادئ على التنبيه ، ١  v١٨/الأفهام مثلأ/رياض ينفلر )٤( 

.٦٢م للمرداوي الإنصاف ، Y/٧٣التلقين شرح ، ١ ١ ١ ا/ المجتهد بداية ، ١ ا/م• 
منهاجملة بذكر العلماء باهتمام الخلمية الأسباب حصوصا الخلماء ين الخلاف أسباب حظيت )٥( 

الخولفينبحمى أقرئه ما رأيضآ التشرح، تأريخ في المؤلمة الكتب وفي الفقه أصول كتب في 
ومنها;الخلاف بأسباب حاصة كتب من 

عبدافمحمد لأش الاختلاف أوجبت التي والأسباب المعاني على اكبته فى الإنصاف - ١ 
^١٥٢٠ )ت البطليوسى اليد بن محمد بن 

عبداللأمبن عبدالحليم بن أحمد العباس أبي الدين لقي الأعلام الأئمة عن الملام رغ ~ ٢ 
(.٧٢٨)ت تيمية ١^، 

بنالدين وجيه الشهيد بن عبدالرحيم بن لأحمد الاختلاف أسباب ن يا في الإنصاف — ٣ 
١(. ١٧٦)ت الدهلوي اممه ولي الشاه المعروف منصور بن محعفلم 



٩٧٣^——-
 ،Ui^ قررالخلاف أسباب من الأدلة تعارض أن جزي ابن قرر لما

الخلافا،أسباب ررأغلب هو أته 
ونسيانهالعلوم بعض في المجتهد نفلر نمور مثل! الذاتية فالأساب 

والماخربالمقيم معرفته وعدم الأدلة بين الجمع عن وعجزه حفغله ومحوء 
فيالناظر ذات مرجعه مما ونحوها ورودها أو نزولها في الأدلة من 

الأدلة.

،وجوه بعثرة الإحكام في حزم ابن حصرها العلمية والأسباب 
■تة بالمجتهد بداية فى رسد وابن 

منللخلاف الأسباب أصول جعل فقد الإنصاف في البهلليومي أما 
صور.عنها ووتةي؛أ أوجه ثمانية 

إنت وأسلم أمري جميع في أفوض واليه أعتصم وباق ررأقول قال! 
متولدالخلاف من صرب كل أوجه ثمانية من ملتنا لأهل عرض الخلاف 

،•ل ٠٠عنها متهمع منها 
الخائفباب لأسامحتمراءه يحكي الوصول نفريب في جزي وابن 

محببا.عشر محتة وأنها 
وهيالمجتهدين، بين الخلاق أسباب في الماثر! ررالباب قال! 

ولمفائدته، لعغلم بدكره انفردنا الباب هد.ا أن على بالاستقراء، عثر محنة 
كتبهم٠٠في الأصول أهل يدكرْ 

(.١٣٩٨)ت الخفيف لعلي الفقهاء اختلاف أساب - ٤ =
العبينمحمد بن صالح بن لمح،• منه وموقفنا اسابه العلماء، بين الخلاف — 0 

)تاآ؛ا(.

الإحكامالإ.ءكامفىاصول، )!١( 'ا• صل"آدآ'الوصول، م.ب )١( 
بداةاوجهوا/أا.)٣( 
.٣٣ص الملمين ين الأخلاق أوجت الش الأساب عر التنيه في الإنماف )٤( 
٠٠٢ الوصول تقريب ره( 



أنهمأجد التعارض أحكام من وغيرهم الأصوليون كتبه لما وبالنظر 
وهي!بالتعارض الخاصة الأسباب يعص أهوالهم بمجْرع ذكروا 

الخطأ.من المجتهدين عصمة عدم الأول! 
تعارضهماعلى المسالمون أجمع دليلين البتة تجد ®لا الشاطئ! قال 

غيرالمجتهدين أفراد كان لما لكن الوثوق؛ عليهم وجب بحيث 
عندهم،٠لالأدلة بين التعارض أمكن الخهلآ؛ من معصومين 

الأدلة.في المانلرين بحض لوي العلمي الضعف الثاني؛ 
ذلكفي أتى من أتى ؤإنما أبدأ يتعارض لا ارالحق حزم: ابن قال 

,يبرهازار ليس مما عاليه البرهان تمز ولإثكال الحق بيان لجهله 

الأدلةخلواهر إعمال الأدلة بين التعارض أساب أعظم من الثالث: 
وق.والنالبيع إلى حر الذي هو وهدا الأولين، فهم على اعتماد دون 

غيرمن اعتبرت إذا الأدلة محلواهر فان وأبقا؛ . ١٠الشاؤلبى: قال 
مناهل.وهو والاختلاف التعارض إلى مودية فيها الأولمن على اعتماد 
اختلافلا الشريحة بأن المهلع مع كثير الظواهر تعارض ولأن معنى، 

مها•

فيالختلفين من أحدأ ولا الضالة الفرق من فرقة تجد لا ولدللئ، 
هبهمن. على الأّتاللأل عن يحجز الأصولية ولا الفروعية لا الأحكام 
منورأينا ثاهد.دا ني. يل أمثلة، ذلك من مر وقل. الأدلة، من بفلواهر 
النزهة،الشريعة إلى بها ينبائلة الفسق مائل على تدل يمن المساق 

علىالافتئات في أمنعها ما أحلراف ذلك من والأخبار التواؤيخ كب وفي 
النر.هص.

أإ0أ\اصوف ،ي ١^٢ )٢( . ٣٤١م/ الوامحات )١( 
.٢٨٨اووا»قاتم/)٣( 



١٨٣^——-

المممارصنالمميز مض فهم وعدم المص، فهم في الخطأ الرابعت 
معنا0.غير على الكلام فيحمل ، أحدهما أو 

الحديثينأحد يكون أن فإما المعارض، وغ ررفإذا القيم• ابن هال، 
فالمقةثبتأ، ثقة كونه ْع الرواة بعض فيه غلهل وفد .ؤ كلامه من ليس 

المسخ،يقبل مما كان إذا للأخر، نامحخا الحديثين أحد يكون أو يغلهل، 
،•."١ كلامه نفس في لا السامع، فهم في المعارض يكون أو 

غيره،فعارضي المسألة على دال الدليل هذا أن الوهم ت الخامس 
لها.متناول عير الحقيقة فى وهو 

ذلكفي أتى من أتى ؤإنما أبدأ يتعارض لا "الحق حزم؛ ابن فال 
نWببرها ليس مما عليه الرهان تمييز ولإثكال الحق بيان لجهله 

فيالمقررة المحيح الاستدلال بقواعد العلم صعق، المسادس! 
صحيح.غير امتلءلألأ ينتج مما واللغة الثؤع 

منوالمنافي العارض يقلن ارؤإنما ت تيمية ابن الإسلام شيخ نال 
نغترهبسوء حقها يعملها ولم عليه تدل لا ما — الأدلة أي — حملها 

أءلمااواش وتأؤيله، 
الماخلروحمنا المتعارصين، الدليلين أحد صحة عدم السابع! 

حميعا.يتصحيحهما 

أحاديثهبين اش بحمد تعارض لا نقول! ارونحن القيم! ابن نال 
منليس الحديثين أحل. يكون أن قاما العارض، وقع فإذا الصحيحة. 

ه..«كلامه 

إ/ه'اا.الأحكام أصول ني الإءكام )٢( \. rU/iزادالماد )١( 
إ/س.الماد زاد )٤( . rrA/rrالفتاوى برع )٣( 



ومعلولهالدليل صحح بين التمييز في الناؤلر صعق ذلك في ؤيدحل 
المحدثينصوا؛ط وفق 

المجتهد.لدى الأدلة من المرحح فلهور عدم الثامن! 
لفالعليه الذي #والصواب I تيمية ابن الإمحلأم ثيخ نال 
الأدلةتكافؤ يجوز فلا شرعي دليل من حادثة كل في بد لا أنه والجمهور 

له١١١الترحح ظهور لعدم الناظر عند تتكافأ قد لكن الأمر نفس في 
الأدلةلمن وح والمنبالناسخ المعرفة عدم التاسع؛ 

لعدمالتعارض يتوهم نم ورد ما جميع للأدلة الجامع ينصب فقد 
وحة.منالقولين أحي. أدلة أن اطلاعه 

لمللحق الوصول عدم فمد من فإن والقصد، النة سوء العامر! 
وافتعله.التعارض وهم ءتر0 كثر بل حقيقتها على الأدلة له سكثف 

مابعض ومنها التعارض لأسباب يعرض وهو العئيمين الشيح قال 
ليسهذا أن فاعلم فهمك، في التعارض يوهم ما وقع 'رفإن ث تقدم 

فيعندك العارض وقع إذا فأث عندك، ما باعتار ولكن النص، بحب 
ؤإماالفهم، لقصور ؤإما الملم، لقلة فإما والسنة، الكتاب نمومحس 
التعارَرأن لوحدت وتدبرت، ؛حئت، ولو والتدبر، البحث في للتقصير 

ماتعرض تبحيث والنية، القصد لسوء ؤإما له، أصل لا توهمته الذي 
الJينالزيغ كأهل التوفيق، فتحرم التعارض، لهللب، التعارض، ظاهر0 
المتثايه٠٠يتبعون 

تقدملمّا أصيف أن يمكنني، والترحح التعارض، دراسة حلال ومن 

٠.١ ١ ٢; الوسام، حا.؛، )٢( . ١٣٧المعاد؛/زاد )١( 
ا'محاسالواّدت)٤( اوعادإ/يما. زاد )٣( 



منالمسألة في ورد م1 كل جمع في الناظر تقصير عشر: الحائي 
ؤيدفعالمتكل يجلي ما منها لكان فيها ورد ما كل جمع لو إذ أدلة، 
التعارض.موهم 

قوتها،جهة من الأدلة لترتيب العلمي المهج حفاء عشر! الثاني 
منهأقوى هو ّ الأدلة من بمعارض ليس ما توهم عنه ينتج الخفاء فهذا 

ذلك.من معصم فيه الأدلة وترتيب معارضا، 
اكنهمع،واختلاف التضاد اختلاف بين التفريق ضعف، عثر: الثالث 

فيكذللئ، وليس التعارضى، يوهم الذي هو التفاد اختلاف المعلوم فن 
تعارضآ،تقتضي لا التنؤع اختلاف في الصور تعدد بل التؤع، اختلاف 
محله.غير في التعارض فينصب، حميعا، لصحتها 



؛٠٠ه ر١٨٤محذ«ءأ،،،ك

الثاصثايمثع 

ال،عارضإشروط 

نومتأخروالأصول، الحنفة إلا التعارنحن لمروط يتعرصن لم 
^^٧٣،.لكلزركنير٢ا، 

معنونة،بخصوصها والحنابلة والشافعية، المالكية، يتعرض لم بينما 
والترحح.المعارض على الكلام ثنايا في متثورة موجودة كاست، ؤإن 

أنأعلم— واه لي— يغلهر الدي فان ذللث،، في السب، تاملي وعند 
المناقض.شروط من المامحلمة يعرصه مما الشروط استقوا الحنفية 

ثلاثةمن سافهل وهو تناقض، المعارهمر أن المهم على مبني وهذا 
•أوجه 

تعارضتناقض فكل المعارض، من أحص الناهض أن ت ول ألا 
تناقضا.تعارض كل وليس 

اقعل،المإلى يودى بل الجمع، فيه يمكن لا الناقض أن الماني! 
الجمع.فيه يمكن إذ التعارض؛ ، بخلاف

المعارصىبخلاف واغ، حقيقي المنعلقي المناقفى أن اكالث،! 
يعرضفيما إلا تتعارض لا الأدلة ؤإنما بالحقيقي، لمس فإنه الشرعي، 
العارض.توهم من للمجتهد 

Y/التونمح ض التلويح ثرح ، AV/Yالمار ثرح الأسرار كثف ،  Y١٢/ رخي الأصول )١( 
\.T-\/Tالتحرير سر ، Y-ZY"والتمر التقرير ، ١ • ٤ 

 )Y( ابلالحر
للتعارض.الحقيقة ني ومي للترحح شروطا وجعلها ، ٣٧٢أ/ الفحول إرشاد )٣( 



———->هتْعته
ؤيزوليندفع متوهم هو ؤإنما متحقق، تعارض لا أته على وبناء 

الشروطهذه تهلبيق يصح لا حينئذ فانه الراجح، بيان بعل فيه الإشكال 
الذهن.في التعارض توهم حال إلا المتعارضين على 

وجدتلو إذ الشروط؛ هذه انهلباق عدم على دليل بينهما والترجيح 
كالمتتاضين.الترجيح صح لما 

الباحث،أن راواعالم قال! الشروط مرد من الزركشي انتهى لما ولذا 
الشروط،هذه يحقق ما يجد لا الأمر نفس في الثابتة الشؤع أصول في 

.٢١فيها((لتناقض لا فإذا 
الأصولتزتمن ذكرها من عرصها كما التعارض شروط وأعرض 

المتعارضين؛حجية ت لأول ا الشرط 
بهالاحتجاج يصح مما المتعارضين الدليلين من كل يكون أن وذللث، 

به.لث، والتم

الفإنهما به، يحتج لا أحدهما أو المتحارصان كان لو إذ 
يتعارضان.

التعارض،ويسقهل بهما الاستدلال مقعل فقد ضعيفين كانا إن لأنهما 
الحجيةوتبقى به الاحتجاج لسقوط تعارض فلا ضعيفا، أحدهما كان ؤإن 

بالصحيحعمل مثلا وموضع صحيح حديثا تعارض فلو للصحيح، 
الذيالدليل يعارض لا إمام به يحتج لا دليل وكل واطرح 

عنده.الاحتجاج به يصح 
فياستويا إذا يكون إنما الحرين بين ارالتعارض الحربي: ابن قال 

الصحة((ص.

؛.Yr/Tالأفكار توضح )٢(  AWhللزركثي الممط المتر )١( 
•١.٣ ا/ أض بن ثرح.وطأ في القس )٣( 



الكتابنص أو العقل دل واحد حبر رركل ت البغدادي الخعليب وقال 
صحته،على المعلومة الثابتة الأدلة أو الإحماع أو الأحبار من الثابت أو 

يالثابتوالعمل المعارض ذلك إمحلراح يجب فإنه يعارصه، آخر وحد 
حال،،كل على واجب يالمعلوم العمل لأن لازم؛ الصحيح 

حتمال،١لا يا تعارض ررلأ حجرت ابن وقال 

الفإنه المختلف الأدلة من دليل حجية يرى لا من فكل وعاليه 
الاحتجاج.في عنده اعتباره لعدم غيره، يعارض 

المحايقول تعارض إذا فيما الأصوليين عند الخلاف وقع فمثلا; 
معا،يقول؛الدليلين من عند خلافية الة العطْ يرجح؟ فأيهما والقياس 

كماالصحابي قول بحجية يقول لا من أما والحنابلة، والحنفية كالمالكية 
يمكنلا إذا عندهم مقروصة هده المسألة فلست، الشافعية عند الجديد في 

بينإلا يكون لا فالتعارض ليس؛حجة، وأحدهما دليلين بين التعارض 
معترين•دليلين 

الدليلين.صحة الثاني; الشرط 

كونهاعتبار جهة من عليه، زائد وقدر الأول الشرط من أخص وهو 
صحيحا.يكون لم حجة 

ثابتايكون أن وهنا ؤيحتج به يستدل مما الدليل يكون أن والمراد 
—حديثا المعارض الدليل يكون فقد قهل، مأو موضع أو صعيم، غير 
الشرطيتحقق فلا — موضع أو صحيف، ولكنه — الأول الشرط يتحقق وبه 

.٤٣٤ص الكفايت )١( 
.٤٣٤ه/ القدير فص )٣( . ٢٣٦ل/ ازري فح )٢( 



—-—--هتسوء-
وصحةالدليل صحة تتضمن الدليلين صحة أن جهة من أعم فهو 

ولكنهثبوته فى صحيحآ الأثر أو الحديث يكون فقد أيضا، به الاستدلال 
دلالخه.في صحح غير 

متضادين.الدليلان يكون أن ؛ الثالث، الشرط 

الأحر،مقتضى نقيص إلى أحدهما يودي أن هنا بالتضاد والمراد 
فلاواحوأ حكمآ أفادا فان الحرمة، والأخر الجل أحدهما يفيد كأن 

تعارض.

يماكنلم إذا يمح إنما الأثار في ررالتعارض عبداليرت ابن فال 
٠لأحرا؛ ا بنفي إلا أحدهما استعمال 

وأماالتنافي عند يكون إنما ررالترجح تيمية• ابن الإسلام شيخ وقال 
نافيهالا أحرى بزيادة الأحر في وأخر بشيء الحدشن أحد في أخر إذا 

،.مستقل،ال حبر بمنزلة الزيادة تللث، كاست، 
يفيد٥[ ]ي.■ ه الثمين ءأينزأ أفرم ا'مح آثج .'ا تعالى: كقوله 

١١١ؤليدا...متالوا ولا اا..ؤ ه•' قوله ٌع مشرك، كل بقتل الأمر عمومها 
ظاهرهفكان المشركن، عموم من أنهم مع والمغار الصبيان قتل عن نهى 

السنة.ونهي القرآن أمر بين التعارض 
فلاالأحر نقيص أحديا يود لم بان الدليلان يتعارض لم إن أما 
كدلألتهماالة، للمواحد حكم على يدلان جميعا كانا بأن تعارض، 

تواردمن فهاذا التحريم على جميعا دلالتهما أو الوجوب، على جميعا 
ؤيعضده.يقويه مما وهو الواحد المدلول على الأدلة 

•٧/٦.٤الفتاوى يبموع )٢( اكهطو\\ا\د )١( 
إياهمروصت البعوث، عر الأمراء الإمام تأمر باب ~ بر والالجهاد كتاب — لم مرواه  ٢٣)

.٢١٧٣١^\ roslrوغبري الخزو باداب 



الأدلة؛؛_ - فيها يكون لا ذللث، ررأن ت التعارض عن الجماص تال 
يكنلم ومتى الأحر، حكم لفد موحيا منهما واحل كل يكون أن لا إ— 

متعارصين٠١يكونا لم الوجه، هدا على الخبران 

الدليلين.بين اوي النالرابع: الشرط 

بينيجرى لا التعارض لأن اؤيين؛ متيكونا أن بد لا فالمتحارصان 
•٢٢٧^١١يترجح بل وضعيف، قوى 

الماواةالتعارض فشرط 

العريس،.يعارصه لا والشهور الأحاد، يحارصه لا فالمتواتر 

فيوالمنهلوق بالظاهر، أفاد ما على مقدم بالنص الحكم أفاد وما 
وهكذا.بمفهومه دل ما على مقدم دلالته 

يصحمما وغيرها والمفاسد والمصالح ة الأقيفي التساوي ومثله 
الاستدلال.وجوم من 

متساؤيين،بين إلا يكون لا التعارض بأن الفول هذا معنى وليس 
متأت،غيمّ وجه كل من التساوي إدراك بل الأدلة، في عزيز هذا فإن 
طريقوفي الشوت طريق في التساوي إمكان العسير من إذ نسبي أمر وهو 

قوةباعتبار يكون قد الدليلين بين الترحيح أن يخفى لا أنه مع الدلالة. 
أيضاؤيكون الدلالة، قوة باعتبار ؤيكون ثبوته، طريق حهة من الدليل 

خارجية،أمور واعبار الشائع مقصد واعتبار المدلول اعتبار من بغيرهما 

.y'T/iالأصول في الفصول )١( 
المحيطالمم ، T/٧٨الأسرار كنف ١، • T'/Yاكلويح شرح ^ ir/rرخي الامول )٢( 

اكءمِدر، Y٣٧٢/الفحول إرث_اد >/آإ، لأم ض!لالأذكارم/^، ;_خِح، ١١١أ/
واكمترم/م.

اكارى،ا/آا■.ءماوة)٣( 



الأدلةحقيقة في لا المجتهد وعند صوؤيأ التعارض الأمر كان لما لكن 
صورته.عن فضلا أصله من متحقق غير فالأمر ؤإلأ هدا، توهم أمكن 

ظاهروهذا ، ٤٠٣٧١قي دليلان يتكافأ ررولأ عقيل؛ بن أبوالوفاء قال( 
علىأحدهما ظهور من لايخلو وأنه الختاظرايت،، ني 

يفرروهو عرضا الشاطبى نفاه الشريعة أدلة فى التساوي وتعذر 
بمقتفىالتساوي ظهر »إذا فقال،: وقوعه فرض على التساوي محي الحكم 
ترجيحفلا وقوعه، فرض ؤإن الشريعة، في واقع غير هذا ولعل الأدلة، 

باماق«رى.باطل الشرعيات في وذللث، دليل، غير من بالتثهي إلا 
•أنواع ثلاثة إلى ينقم المتوهم الدليلين بين اوي والت

قوةفي يبوتهما طريق يكون بأن الثبوت: قوة في ساوي التالأول،: 
قتلعيا.ظني ولا متواترأ، آحاد يعارض فلا واحدة، 

قوةفي دلالتهما تكون بأن الدلالة: قوة في التساوي الثاني: 
كانت،وما قطعية، دلالته ما يعارض لا ظنية دلالته كانت، فما واحدة، 

١^٣٢.سيل على دلالته U يعارض لا الظامر سيل على دلالته 
فياؤيين متالتعارضان يكون بان العدد: في التساوي الثالث: 

الأحر،أحدهما عقد الخبرين لكون بخثرين، حبر يعارض فلا الحيل، 
بذللثؤ.فترجحا 

مرححارأ،.الأدلة في الكثرة امحبار عدم إلى الحنفية ذهب، وقد 
إلىينقم فلا ، الaلالونم١ إثبات في مستقل دليل كل بأن مستدلين: 

|أ/اه.الموافقات )٢( . ٣٨٨ه/الفقه أصول في الواضح )١( 
.Y٣٧٢/الفحول إرشاد ، ٦٠٧أ/الخير الكوكب، شرح ، Y/٧٨الأسرار يفلر/كشفح )٣( 
٠.٢ ٤ Y/ الرحموت فواتح ، ١  ٥٤م التحرير تسر ، ٥٢م الغفار يفلر/فتح )٤( 



فىتوحد بصفة يتقوى إنما الشيء لأن تقويته؛ ليفيد به يتحد ولا الأحر 
مثلهبانضمام لا ذاته، 

والتقويةالترحح إلى ، والحنا ،، والشافعية^ ، المالكية وذهب 
الأدلة.بكثرة 

منتحصل بما عليهم اممه رضوان الصحابة بإحماع لأللث، ؤيستدلون 
الظنمن أقوى الاثنين بقول الحاصل الظن أن من واجتهاداتهم أفعالهم 
الواحل.ربقول الحاصل 

شعبةبن المغيرة بخبر يعمل لم عليه اش رضوان الصديق بكر أبا فإن 
•، هاأ مسلمة بن محمد له شهد حتى المدس الجدة إعطاء مسألة في خهتع 

بمنها الغيرة بكر أبو يطالم، لم معنئ العدد لكثرة يكن لم ولو 
،.٧٧يشهد 

الفلزمن أقوى الفلنين لأن الظن؛ تقوية تفيد الأدلة كثرة ولأن 
القيرص.إلى أقرب أدلة الأكثر لكون الواحد 

.r١٥٤/التحرير تسر  loy/tالغفار بظر/»ح )١( 
._UTVالخمول إحكام )٢( 
.١١١٦/٦الهدي للمفي الوصول نهاية ، ٤٥٧١; الول نهاة  r١٥٣٤/آ/ يطر/السؤل )٣( 
.٦٣٤المير،/الكوكب تنرح ، ٣١٠٣٠; ازر يفلر/دومحة )٤( 
.٥٣٦/Y/Yالحمرل )٥( 
^٤(. o\r/r!لجدة ٠^١^، الفراتص/باب ئاب - الوطأ ماس؛ي دوام )٦( 

أ/هأأ.ألمد يي وأحمد 
(.٢٨٩) ٣٣١٦; الجدة مراث الفرائض/باب محاب - داود وأبو 

(.٣٦٦) ٣٦٠أ/الجدة مراث ني جا، U الفُاتض/باب> محاب - واكرطى 
أ/٣٧مسهم ومقادير والأجداد الجدان ذكر الفراتص/باب كتاب ~ الكبرى في ائي والن

(٦٣٣٩.)

._ArUالفصول إحكام )٧( 
.٦٣٥أ/ الخير الكوكب شرح )٨( 

تخريج، ٣٦١/ Y البتاني حاثية مع الجرامع لجمع لمحلي ١ شرح ، ٣٩٤؛/الفاتق ؤينذد؛ 
.٤٢ص• الفصول نقح شرح ، ٤٧١؛/ المرل نهاة ، ص٦٧٣الأصول >، ١^ 



—يمحي؛ 
واحد.محل في الدليلان يتقابل أن الخامس؛ الشرط 
المتعارصضالدلسلسن من الصادران الحكمان يكون بان وذلك 

واحدرارفيهما الخكم محل أي واحد، لمحل متوجين 
الجهةلاتحاد بشرط يعضهم عنه مايعبر وهو 
محل،في حكم إلى الدليلين أحد فتوحه المحل، احتلم، إذا أما 

تعارضا.يكون لا فانه آحر، محل في مفاد حكم إلى والاحر 
التعارض،شن، لا الحل احتلاف ارعني أنه ري«—، ولا 

علىيدل الذي والأخر في الجل يوجب الذي الدليل فإن 
محالهوذاك الزوجة محلمه هازا إذ ، متحارضين ا ليالأم فى الحرمة 

الأم•
واحد.وئت، قي الدليلان يتقابل أن ت ادس ايالشرط 

متوجهينالدليلان عليهما دل اللذان المتفادان الخكمان يكون بأن 
وقت،في بتقابلهما هنا فالتعّارض واحد، وقت، في عليه المحكوم إلى 

فيهاجتماعهما يمكن لا واحد 

اتحدفإن التعارض، يحقق هوالذ.ي المحل مع الوقت، واتحاد 
المتعارضانالدليلان يكون قد إذ تعارض فلا الوقت، ، احتلافمع الحل 
مختلف،.وقتهما ولكن واحد لحل متجهين 

وفت،في الأول انمليل في الحكم كان بأن الوقت، احتلم، فإذا 

.Y٣٧٢/ الفحول إرىد ، ١ ١ ١ I/ المط المم ، ١٢٨المرخص أصول يفر/ )١( 

١.١ ١ n/ المحيط البحر ٢، ٣; والتمتر الممرير ،  ٢١٢; الرحى يطر/اصرل )٠( 



لإملكنيةتعارض؛ غلا آحر، وقت في الثاني بالدليل الثابت والحكم 
وقته.قي كل حميعا لهما العمل 

ضثثخذؤق نألأيب أشل نرت الخمر؛ حل في تعالى فقوله 
تتعالى قوله في تحريمه يعارض لا [ ٦٧زالتحل: تج وررئا ث=قء 

yr  ييثأشم ء هإ يظ َآهاث ;أ'مح أقن لثا
الدليلحاء ثم وقتا، أولا كان الحل فإن [ ٩٠]النائية: مممزه ندؤ 

عليه.قاصيا فكان بعده وقت في المحرم 
أدحرصد  'ظلحل ؤ I تعالى قوله من تماد المالبر صني وحل 

وقتالصيد تحريم يعارصه لا [ ٩٦]الت_ائاوةت ولأقناروه ^٢ ثعا وثلمامهر 
وأنمالثيد مفرا لا ء١موأ أرن >ؤيأيا I ^١^؛ نوله من المس_تماد الإحرام 

الحرمة.ووقتا الحل، وقتا الوقتين! لاختلاف [ ٩٥؟; UL;JI]-مأه 
الأدلة؛في صورتان له الوقتين واحتلاف؛ 
ئبتؤوقد ومتأحر، متقدم المتعارصان الدليلان يكون أن الأولى؛ 

فليسالنسخ، أحكام يأحد وطا الأول، كالمثال بالمتقدم، المتاحر نغ 
دفعه.الواحب، الاصهللاحي التعارض أحكام في داخلا 

فييتوجه منهما كل ولكن محكمين، الدليلان يكون أن الثانية؛ 
الثاني.كانمنال الأحر الدليل لوقت مغاير وقت، إلى إعماله 

بينارالتعارض الأخيرة؛ الثلاثة الشرومحل يقرر العربي ابن قال 
حقفي واحدة، حهة من واحد، بمعنى تعلقا إذا يكون إنما الشيثين 

،.واحدلأ وقت، فى واحد، شخص 

.٥٢٦ص اكأيل نانون 



-٣١٢^—

اكاّعالمث 
لخسرالتعارهسمعينات 

عنالعجز نتيجة له يقع المجتهد ذهن في التعارض كان لما 
أوفيها، المغلر في القصور أو ببعضها، للجهل الأدلة بين التوفيق 
علىالواحمب، كان موصعه، في منها واحد كل وصع عن العجز 

وحروفوعه، قبل التعارض لتفادي عي التدلين والمالمجتهدين 
وقوعهتوهم ما دفع من حير فهذا وقوعها، قبل التعارض صور وتقليل 

العارض.من 

وسعتهالعالم هو إجمالي بشكل التعارض يحر ما أعظم من ؤإن 
ص,قلت العد اآداد كلما اذ الدلالات، أ, الأدلة الد ساء 

هد؛لُالم.١^١^ 
صيانةالتعارض؛ لغ وجوب على مطبقون الأمة علماء أن شك ولا 
،تعالى؛ افه نفاه الذي للتحارض بتعريفها النقمرا ينالها أن للشريعة 
حلوأو الأدلة إعمال فير للتوقف ومنعا كلها، الشريعة لأدلة ؤإعمالأ 

أحكام.من، الحوادث __؛ 
الاجتهاديم وقوعه، بمغ التعارهم، لغ وجوب المتأكد من، كان لذا 

؛وقوعه.الوهم حصل إن بدفعه 

أمورالتعارض وحر ؛تقليل ل والمستل. المجتهد يعين مما ؤإن 
:منها



يصح.لا وما دليلا يصح ما الأول:صبط الأمر 
نوعين:على الشريعة في الأدلة 

والسنةالكتاب أربعة! وهي بها الاحتجاج على متفق أدلة الأول؛ 
،•والقاسل والإجماع 

أومد.هب وكل وكثيرة، متعددة وهى فيها مختلف أدلة والثاني؛ 
ومعتيرأ.حجة منها يراه ما ^كر عالم 

قول؛ وأهمهاؤيحتبر الخلاف فيه يقوى ما فيها الأدلة هذه أل غير 
المرسلة.والصالح والاستصحاب والاستحسان قبلنا من ونؤع الصحابي 

شاذفيه وقوله قلة إلا به يقل لم الأستاو.لأل ساقهل يعتبر ما ومنها 
وأمثالها.والناuت والإلهام^ القالبل٢، كفتيا 

أصحابلدن من به العمل على الاحماع لومع عليها المتفق الأدلة من القياس المحققون عع. )١( 
فيهالخلاف ينصب لم حيث فيه، الخلاف حكاية وناحر عليهم، اف ورضوان ه اش رمول 

بخلافهم.عبرة فلا لإحماعهم، مخالفا فكان ترنهم، بعد إلا 
أصولفي الواضح ، Y٧٢/ الأدلة ، ٠٣٦١\إ بطال لابن الخارى صحيح ثرح ينظر/ 

.U/٣٣الحبمل الحر ا/آآآ، الأحكام أصول في الإحكام ، ٣٦١م/الفقه 
كانوما والحلال، البر فهو الصال.ر، إليه وانثمج القالب،، له مكن بما الأحد هو ت القالب، فتيا )٢( 

والحرام.الإثم فهو ذللث،، حلاف 
إلالايدرك تثريع فهن.ا الأحكام على له استدلالا القلب في •اوقع اعتاد عدم ض الجمهور 

كرههأو تأنكرْ الأشت؛ا0 وقام دليل تيه يرد لم فيما إعماله مجال ؤإنما الشريعة، أدلة هة جس 
الاحشاطإر تذلل فيو فب، 

•١.٢ آ/ الفحول إرشاد ، ١ • ١ آ/ والحكم العلوم حا.ع أ/مهأ، يفلر/الأءممام 
إلىيدعو لعلم القلب، حرك ما هو ؛ ٣٩٢ص الأدلة تقويم في الدبرمي أبوزيد 'عرفه الإلهام  ٢٣١

حجة.؛ي تفلر ولا بآية استاولأل غير س به العمل 
والرافضةالموفية لبعض وسبح معللقا، يه العمل لايجوز حيال الإلهام أن العلم أمل وجمهور 

البحر، ٢٧٨٦;التحرير نرح التحبير اuرى فتح ، ٦٧٩ص الأصول .طر/ميزان 
.١٠٤٨الحبل 



علىصورة في يتفق ند وصور أنواع لها ي المستدل الأدلة وكل 
الخلاف.يقع وقل- فيها ُه الاحتجاج عل-م على يتفق أو فيها به الاحتجاج 

فيبها الاستدلال عاز متفقا كان ؤإن عليها التفق الأدلة حتى 
دونمذهب به يقول حلاف محل هو ما أنواعها من يكون فق.ا- الجملة 

عالم.دون وعالم آحر 
حلافمحل الواحل- حبر أنواع وبعض حلاف، محل الشاذة فالقراءة 

وقياسحلاف، محل كوني الوالإجماع حجيتها، في العلماء بين 
حلاف.محل الشبه وقياس العكس 

احتجاجمحل هو وما كلها الأدلة استيعاب أن هنا والشاهل- 
يفترضلا حتى التعارض صور يقلل مما كذلك ليس وما واستل-لال 

معتر•وغتر معتر دليل بين التعارض 

فيهوالمختلف عليه المتفق جهة من الأدلة صبهل الثاني! الأمر 
ماأن أنواعها أو دواتها جهة من بها المحتج بالأدلة يرنبهل مما 

تقل.م،كما حلاف محل يكون ما ومنه عليه متفقا يكون منه منها به يتل-ل 
رجحؤإن حلاف محل هو ما ومنها اتفاق، محل هو ما الأدلة من فهناك 

 vهبjواعتباره.حجيته عدم العالم أو ال٠ا
فيأثر إعماله في والاختلاف بالدليل العمل على للأتفاق أن ذناك 

أرلم التي العلماء وجادة ، كيفيتعارض، لا وما منها يتعارض ما إدراك 
علىمقل-م به الاحتجاج على المتفق أن لها نافيا — امحللاعي حلال س ~ 

عليهاتفق ما عارخى ا لم-أنه غير ومعتبرا، حجة كان ؤإن فيه ا المحتلف
فيه.المختلف، على عليه المتفق فدم 

المدام-،،جمع س العالماء عنل- حية هل-ا س الصائرة والشواهد 
المرسلعلى مقدم والمن،- للأتفاق، غيرهما على مقل-مان والسثة فالقرآن 



علىمقدم العلة وماس المرسل، في والاختلاف ني المعلى للأتفاق 
العامعلى مقدم شل هو أجله من حاء فيما للخاص والدليل الشبه، قياس 
فيإرادته واختلاف الأول في إرادته في للأتماق وغيره هو يتناوله الذي 

والاختلافالمنطوق على للأتفاق المفهوم على مقدم والمنطوق الثاني، 
المفهرم•في 

المذهبفي أو العالم عند المعمالة الأدلة صبهل أن هنا والشاهد 
ممامنها به يقول وما الخلاف وحول ْع ترجيحا منها به يقول ما بمعرفة 

كلإذ التعارض، صور تحجيم في أثر له به القول على ومتفق مجمع هو 
فيخلاف محل وهو منها يه احتج ما على مقدم عاليه متفق دليل 

الاحتجاج.

جهةمن بها المستدل الأدلة لترتيب اللي اكبمجط الثالث،;الأمر 
قوتها.

فيبها يستدل التي الأدلة ترتيب إمام أو مذهب، كل مهام من 
امتلأت،ولJللث٠ الاستدلال، في والمؤخر منها القدم وبيان احتجاجه، 

ترتيبهاتقرير أو باجتهادهم يرونه فيما ترتيبها عن يبينون بهذا العلماء كتب 
في

منهجاواعتبارها قوتها جهة من الأدلة ترتيب، في المنهج رصع كان 
عدمعند الأجته.اد وريبه لليمن محاذأ النبي بعث قمة يجليه نبويا 

بم١١ت فقال اليمن إلى ه المي تعثه لما وذلك له، ؤإقراره والمنة الكتاب 
رسولنة فبقال! تجد؟ لم فإن قال؛ اممه، بكتاب أحكم قال! تحكم؟ 

الورقايثه،  ١٣٤ص الم.بى لابن الأدلة/المحصول لترتيب، نملا أو بابا وصع لمن تمثيلا ينظر 
T/الروضة مختصر شرح ، rA،\/Yالماظر روضة ، ٣٧٤ص الستمنى ، ٢٩ص للجويني 

للشقتطي، ٤ ١  a١٧/ الحرير شرح انمر ، ٦٧٣



رسولفقال ، آلوأ ولا رأيي أجتهد ت قال تجد؟ لم فإن قال; ه، اض 
افيحبه لما اف رمول رسول وفق الذي ف ررالحمد •' النه 

٠٠ورسوله 

اضرمحوان الشيخين من ُدءأ ؤهي للمحاة نهجا الأدلة ترتيب وكان 
أجمعين•عنهم 

حممعليه ورد إذا )جهته بكر أبو كان فال؛ مهران بن ميمون عن 
يجدلم فان بينهم، يه قضى به يقضي ما فيه وجد فان الله كتاب في نفلر 

بها،قضى علمها فإن منة فيه الني. من كانت هل نفلر الكتاب في 
فيفنفلرت وكدا كدا أتاني فقال! المسالمين أل فجرج يعلم لم ؤإن 

أنتعلمون فهل شيثآ ذلك في أجد فلم . افه رسول منة وفى اممه كتاب 
نعمت فقالوا الرههل إليه ثام فربما بقضاء؟ ذلك في نمى . افه نبي 

اطهرسول بقضاء فياحد وكدا، بكيا فيه قضى 

إليه!كتب )جهته الخهل-اب بن عمر أن لثريح )جهته عمر كتاب وفي 
،الرجال عنه يلفتنك ولا به فاقضي . اطه كتاب فى أمر جاءك اررذا 
فإنبها، فاقضي هؤ الله رسول سنة فانظر اطه كتاب فى ليس ما أتاك فإن 

مافانغلر ه اطه رسول من منة فيه يكن ولم افه كتاب في ليس ما جاءك 
فيهيكن ولم افّ كتاب في ليس ما جاءك فإن به، فخذ الناس عليه اجتمع 

الأمرينأي فاختر قبلك أحد فيه يتاكلم ولم ه اممه رمول من منة 

ب.الومع بلوغ اترك ولا الاجتهاد في انمر لا أي اللام وضم اول4 في بالي 1لو: ولا )١( 
.٢٠•T/ اJعرد عون ، ٢١٢)،/\ذتن يظر/.ع1لم 

تخريجه.تقدم )٢( 
حمنهبم-رذوذك أي ءيرْ، إلى حمته الرحال يخرجنك، لا أي الرحال• ، CPيكنك، رولأ قوله: )٣( 

جهته.ص ولواه صرفه بمعنى لفتا: من فتتركه، 
ا</أا،إ.١[؟عظم والسل المٍكم ، A١٢١/ يفلر/انمن 



تأخرأن شئت ؤإن فتقدم تقدم ثم برأيك تجتهد أن شئت إن ششت، 
لك((أخيرأ إلا التأحر أرى ولا فتأحر، 

ليدسرفوتها، حب مرتبة المعتبرة الأدلة معرفة هو منها والمائدة 
تمهيدهفي الطوفي قال كما الأضعف على الأقوى يتقديم التعارض موهم 
هداأن علم ا  ١١ت المختصر ثؤح في والترحيح الأدلة ترتيب في القول لفصل 

مراتبفي متماوتة الشرعية الأدلة لأن وصروراته، المجتهد نخلر موصؤع من 
بأحدلئلا يوحر، وما منها يقدم ما محرفة إلى المجتهد فيحتاج القوة، 

 vاّء((وجود مع كالخيمم فيكون الأقوى، وجود ْع منها االأضعف
منوترمحها بمراتبها الأدلة معرفة تيمية ابن الإملأم شيح ؤيجعل 

صاحبررأن التعارض دفع في لدوره الفقه أصول له وصع ما أعظم 
وماشرعي دليل هو ما فيميز ومرتبته الشرعي الدليل في ينفلر الفقه أصول 

علىالراجح يقدم حتى الأدلة مراتب في ؤينظر شرعي• بدليل ليس 
التعارضي٠؛عند المرجوح 

الأصوليةالقواعد صمد الراح: الأمر 
هووأعلامه الامادم أئمة بها قام التي الخلمية الجهود أعفلم من 

واستخراجالشرعية الأدلة لفهم المنظمة القواعد واستخراج اقتباس 

(،٥٤٠).،١  ٧٣٢ص العالم آهل باتفاق الحكم باب - القضاة آداب كتاب - المائي رواء )١( 
الألّاتي.إسناده وصح 

)حأ؛ا،ه(. ٤٦٨م/العلم أهل ج اتفق بماالحكم باب - القضاء كتاب - الكرى المن وفي 
(.١٦٧^ ٦٩ا/الشدة من فيه وما القيا باب ~ المقدمة - المن في والدارٌي 

(,٢٣٤٤)ح؛ U٢٤٠/ففاته في يه يطرأ أن ينبغي ما القاصي قي ~ المصنف في شيبة أبي وابن 
الممشبه القاصي به يقضي ما باب — القاصي آداب كتاب - الكرى الخن في راليهقي 

١١ ٥ ا/ ٠ بالامتحان يفض أو يحكم أن ولا دهره أهل من أحدا يقلد أن له جائر غير فانه 
^٢٠١٢٩.)

صحيحء.»_ الضعبفة اة اللفي وفال؛(؟□ني 
.١٨٠ص المطقٍن الريش )٣( . ٦٧٣/٣الروضة مختمر شرح )٢( 



اممارضالثاني؛ القمل 

أموالسنة الكتاب من مستقاة شرعية قواعد أكانت سواء منها الأحكام 
العرب.لغة من مستفادة لغوية قواعد 

له؛،المحابة عهد من تهلبمئا بدأ التاصيالي العلم هذا صناعة 
والآليفللكتابة وامتدادا للرسالة الشافعي صناعة من يدءأ وكتابة وتأصلا 

وغيرها.الأربعة المن.اهّ_، على 

للكتابالمحيح المهم وغايتها هل.ذها كان الأصولية القواءل٠ وهذه 
التعارصى.يوهم ما ولغ منهم؛ا، الأحكام واستخراج والسنة 

الفقهأصول صاحب مهام يحدد وهو تيمية ابن الإسلام شتخ يقول 
ومرتبتهالشرعي الدليل في ينفلر الفقه أصول ررصاحب ت وغايته ووفليفته 

مراتبفي لينظر شرعي بدليل ليس وما شرعي دليل ُُو ما بين فيميز 
العارضاا١عند المرجوح على الراجح يقدم حتى الأدلة 

منهالحكم واستخراج الشرعي النعي لفهم ليت الأصولية فالقواعد 
الأدلة؟هده بين التعارض ورفع دفع مهامها من بل فقهل، 

حاسرانمن الأصولية للقواعد الصحيح الإدراك أن ؤيب فلا 
توهمه.عند دفعه وسائل ومن العالم، عند التعارصى 

علىمهللعا الفقه، أصول في متبحرا كان رامن الشوكاني قال 
اللن،مفى الك، يأن يمكنه فإنه مباحثها، فى متدربا وجليلها، دقيقها 
ذلك((لني دونه هو الان،ي يسلكه لا ما والامتنباحل والترجيح الجمع 

وديرالأدلة ترجيح في الأصولية القواعد أمر في هنا المقرر وهنأا 
يرنففي حتى أثره بل الأحكام، في حاصأ ليس الأدلة بين التعارض 

التفسيرية.الأقوال وترجح الكريم الكتاب 

.٤٣٥٤ا</ لاثرلكني الراني الفتح )٢( ص'لأ■ صرالمطقض الرد )١( 



'M:

القرآن.ير نفأدوات هن فإنها الفقه أصول اروأما جزي! ابن قال 
فهمعلى العون لنعم ؤإنها بها• يثتغلوا لم رين المقمن كثيرأ أل على 

الأقوال؛؛وترحح المعاني 

أصولقواعد وأهم أحل من والترجيح التعارض قواعد فإن ويكل 
يالترحح.حسمه ثم التعارض حر قي أثرأ وأعفلمها الفقه 

الأدلةتعارض معرفة من بد ررفلأ ببا! وممقررأ الإسوى قال 
حعلؤإنما بعض، على الأدلة بعض بها يترجح التي الأساب ومعرفة 

استنبامحلفي الفقه أدلة محرفة من المقصود لأن الفقه أصول من ذلك 
التعارضمعرفة بعد إلا منها الاستنباط يمكن ولا منها، الأحكام 

واكرجتح'ال
الاستدلال.يحتاجه مما اللغت بعلم التوسع الخامس الأمر 
إنزالمقاصل. من وكان مبين، عربي بلمان شريحته تعالى الله أنزل 

إلايتم لا ا وهل. بهداها، ؤيهتدى بها، ليحمل وتدرح تفهم أن الشريعة 
اللغةتعلم فكان والوحي، الثريمة لغة الحربية ياللغة رامحخة بمعرفة 
وعاءهي اللغة إذ الشريعة، فهم مقاصده أحل من علومها أنواع بجمع 

عربية؛كانت، ؤإذا عربية، ررالشريعة الشاطبى! قال كما ووسيلتها المعانى 
لأنهماالفهم؛ حق العربية اللغة فهم من إلا الفهم حق يفهمها فلا 
اناارمّ

تعالىالله حطاب لفهم تدل الميوفق اللغة علوم في الرمحوخ وبقدر 
..رسوله وحهلاب 

اكزللعلوم اكهل )١( 

.٥٣ه/الوافقات )٣( ادول ن»اية  ٢٢)



——بمتا.ءه
هوالخطاب فى المبثوثة بالمعاني الاعتناء ار... الشاطبي: الإمام مال 
ؤإنمابالمعاني، عنايتها كانت، إنما الحرب أن على بناء الأعظم، المقصود 
فاللفظالعربية، أهل عند معلوم الأصل وهذا أحلها، من الألفاظ أصلحت، 

المقمود(ارهو والمعنى المراد، المعنى تحصيل إلى وسيلة هو إنما 
نتقمدملأ التعارض حر في اللغة علم أهمية عن نتكلم وحين 

قدفهذا المريبة، المعاني لإدراك كاف مدر هو الذي بها العلم مجرد 
يفهماللغة في علميا رسوخا هنا المقصود ولكن المنال، سهل يكون 

الصرفالنحو علم من وتعارضاته، وشموله وسعته دلالاته بل الخaلاب 
نزوللوازم من أن ذللث، وأحكامها، امها بأقوالدلالة والبيان والمحاني 
كثرةأساب من اللغة فهم في القصور يكون أن العرب بلغة الشريعة 
اللغوية.الاسلألة جهة من المستدل عند الناشيء المتوهم التعارض 

لأسبابعرضه ش تيمية ابن الإسلام سيخ ؤيوكده يقررْ الذي وهو 
ماعارضها قد الدلالة تاللث، أن اعتقادْ I الثامن ب_، ررالبقوله! الخلاف 

بمقيد،المطلق أو بخاص، العام معارضة مثل مرادة. لست، أنها على دل 
المجاز.على يدل بما الحقيقة أو الوجوب، ينفي بما المهللق الأمر أو 

دلألأُت،تعارض فإن أيضا؛ واسع باب وهو المعارصساُت،. أنواع إلى 
حفم«لأاّبحر بعض على بعضها وترجيح الأقوال 

عتلالتعارض توهم ؤيقلل يحسر باللغة المتين العلم فإن وعليه 
والمتدل.المج،هل. 

الصححالاستدلال مهارة إدراك السادس؛ الأمر 
مواضعهافي ووضعها الشرعية النصوصي لإعمال الصحيح الملريق 

واللغويةالشرعية قواعده بمعرفة الأسد؛لأل حن في هو المحيحة 

صا'ا.الملام ريع )٢( \. TA/yالمواممات 



الاستدلالفي الطر حن من سج وصها لها، التهليق وحن والعقلية 
للا لأمتي ررا تيمية ابن الإسلام شيخ قال كما للأحكام، الاستخراج حن 
يعرفأن وعلى عنه، اللمقل ثبوت يعرف أن على يتوقف الشاؤع بكلام 
والوففل((را،.مراد0 

ضا جعل الشريعة فهم في وأنرْ الصحيح الاستدلال ولمنزلة 
عندالرد ؤإليهم العلماء وخاصة سادة هم الأدلة من تتثْلين الم

واقألث،امل إثر ردوه ^3^ • تار-الى نال، كما والمتعارمحات المشكلات 
[.٨٣]١^،: يمم4 ددْلومم أؤ!ث ممه يني آلانر ١^^، 

منبه المراد حفي ما استخراج راوالأستساءلت النووي! قال 
اللفذل(الآ،.

استخراجراالأستنباءلت يقول؛ حين المعنى هدا القيم ابن، ؤيوافقه 
مشهله......لأم.غير على يخفى أن شاته مجن، الذي الأمر 

فهممجرد على زائد ارقدر الأستتباهل بأن المعنى هدا ؤيوصح 
تناللا الألفاظ موضوعات إذ الأّتباط؛ >يقه لمى ذللث، فإن اللفظ، 

ومقاصدوالنذلانر والأشباه والمعاني الخلل به تنال ؤإنما بالامتنماط، 
.التكلم.....^٤٢

فهممجرد من، أحم، والاستنباط الاستدلال أن على، بدل هذا وكل 
الخفي،وبالمعنى المباشر بالمعنى يكون للدليل الفهم إذ الدليل(؛ 

الأول.لا الثاني في والأسننباط 

واستخراجهاأدلتها من، بالأحكام العلم إدراك كمال أن هنا والشاهد 

،٤٣٤م واللغات الأسماء تهذب )٢( \الأ0\. اعرقر الفتاوى )١( 
.Y٣٩٧/\ووقص أيلام )٤( . Y٣٩٧/ادوض اءادم )٣( 



فالخطأبعكه، وعكسه صحيح، واستنباط استدلال رهن هو إنما منها 
أسبابهأكبر من تعارصها توهم وكثرة الأدلة من الأحكام استخراج في 

والاستنباط.الاستدلال موء 

والأحاديثالايات فيعملون بالأستدلأل يخطئون الماس، من وكثير 
الصحيح.الأستل.لأل منهج مالوك عدم في الخهلآ نتيجة مرادها، غير على 

صعقهو المعارض كثرة أسباب من أن الامادم شيح يقرره ومما 
ولمعليه تدل لا ما حملها من والمنافي العارض يقلن ®ؤإنما الاستدلال 

أعلم((روالثه وتأؤيله. نفلره بسوء حقها يعطها 
ومقللحاسر والاستنباط الاستدلال في الرسوخ أن ا هن. ومدرك 

والمجتهل..الفقيه عند المعارمحي لوهم 

الشريعةبمقاصد الملم الماح؛ الأمر 
عغليمأثر من له لما علومها أحل من المعلهرة الثريعة صل. مقا علم 

يورثهلما والمتجدات الموازل في خصوصا الأحكام وبناء الاستدلال في 
ومراميها•لأسرارها وفهم المطهرة للشريعة شمولي تشع من العلم 

والاجتهاد؛الاستنباط حسن في إدراكها وأثر المقاصد منزلة ولعفلم 
حكمةمعرفة هو الدين في الفقه خاصة أن تيمية ابن الإسلام شيخ يقرر 

ومحاسنهاومقاصدها الشريعة 

شروطمن الشريعة بمقاصد ١^٢ الأصوليين من كثين جعل بل 
بمعرفةإلا الاجتهادية الأحكام إدراك من يتمكن لا المي المجتهد 
المقاصد.

الأوامرفي المقاصد لوفؤع يتفهلن لم ررومن الجوينيت الإمام فال 

ro٤/١١اكاوىسرع )٢( اكاوىمأ/خمأ. مجموع 



«1»1همحبم
الشريعةرارا،•وصع قي أسم1 على فليس والنواهي 

تبوصفين اكف لمن الاجتهاد درجه تحصل ®إنما I الشاطئ ؤيقول 
منالتمكس ت والثاني كمالها، عالي الشريعة مقاصد فهم •' احدهما 

فهاا<رآ،.فهمه على بناء الأسباط 
كبيرسياج فهو المجتهد آلة من هو كما بالمقاصد العلم أن شك ولا 

كثيرأبل بعضا أن ذللئ، منها، المجتهد يحمي للتعارصامت، توهمايت، من 
أصلإن ل الشريعة، فى الحاكمة الكلية للأدلة مخالف تعارضه يقلن مما 

فيادأ فولكونه الأدلة إعمال، من الثارع لمقصود مناف التعارض 
الاختلافوجود وجوده من يلزم ولما لأدلتها وموهنا لها وإ؛ءلالأ الشريعة 

فهممن الختدل، لدى يستقر ما خلال( مجن التعارض فنفي ، ل الشريعة في 
لمقاصدتحقيق هو التعارهمز لجانبه وسعيه بأدلتها للشريحة شمولي 
ريس،.بلا الشريحة 

أنوجد التحارض؛ يوهم لما الراسخين العلماء دفع نأمل ومن 
التعارضرلمر في الكبير الدور لها ~ النصوص بعد ~ الشريعة مقاصد 
عنمجردة ونصوصها بذواتها للادلة نفلر من به يحيهل لا بما ودفعه، 

ومقاصدها.ومصالحها كلياتها وامتيحابخ للشريعة الشمولي الفهم 

شمم\اا•'^.)\.( 

اووامماته/اأرأأ.)٢( 

.٦٤/0اض/اسمافئتذا ش يطر )٣( 



ًمح

اكالثالفصك 

الترجيح

مبحثأ:عشر أربعة وفيه 
الترجيح.تعريف الأول: المبحث 

مطالب:ثلاثة وفيم 

اللغة.في الترجيح تعريف : الأول المطلب 
الاصطلاح.في الترجيح تعريف : الثاني المطلب 

الصلة.ذات والمصطلحات الألفاظ : الثالث المطلب 

الاصطلاحي.المؤعنى في الترجيح دلالة : الثاني المبحث 

الترجيح.أركان : الثالث المبحث 
الترجيح•حكم ؛ الرابع المبحث 

بالمرجوح.العمل مجال : الخامس المبحث 

الترجيح.شروط السائس: المبحث 

المرجح.شروط : السابع المبحث 

الترجيح.مقاصد : الثامن المبحث 

الأدلة.ترتيب : التاسع المبحث 



التعارض.دض في العلماء مناهج العاشر: المبحث 

مطالب:ثلاثة وفيه 

له.واملآستد،لأل الجمهور منهج : الأول المطلب 

له.والاستدلال الحنفية منهج ؛ الثاني المطلب 

المنهجين.بين الترجيح ؛ الثالث المطالب 

المتعارضين.بين الجمع شروط عشر: الحادي المبحث 

المتعارضين.بين الجمع طرق ؛ عشر الثاني المبحث 

الجمعين.تعارمى : عقر الثالث المبحث 

الترجيح.في كلية قضايا : عشر الرابع المبحث 

اهسً



امحدركالمت 

الترحيحتعريف 

اللغةفي الترحيح تعريف 

ترجيحا•يرجح رجح من مصدر ت الترجيح 
منهامعان على تدور رجح ومائة 

التغلب- ١ 

مالأي• الميزان، رجح • تقول 
وزنتمارإذا عبداه: بن جابر حديث في كما ه قوله ومنه 

ومال.غلب إذا الميزان رجحان من فأرجحوا،١ 

الثمل- ٢ 

فلمثقل الشيء: ورجح ثقله، ما ونظر وزنه ت بيده الشيء رجح 
الأحمالأثقال ومواقير: مراحح نخل ومنه: يخف، 

.٥٣ألأعظم"Y/والمحط الحكم ، ص٥٥١الملأغة ثم/أّاس )١( 
(.٢٢٢٢^ viA/Yالوزن ني الرجحان باب - النجاران محاب - اجه ابن رواء الكظ بهيا )٢( 

الصحيحةالأحاديث سلسلة في وقال ٢، ٠ ٤ / ل الصغير الجامع صحيح في الألباني وصححه 
 /Uالبخاري،١٠شرهل على صحح ءاؤإساده ت  ١٦٥١

تاجأ/هأ£، الرب لمان الأزار مشارق ، ٣٥٣;الأعفلم والمحيط يفلر/اوحكم )٣( 
.٦٣٨٦; الخروس 



ممر،في بعيرأ . المي من بعت ٠٠قال؛ ه جابر حديث ومنه 
ثعبة!قال ~ فوزن ركعتينٌ فصل المجد ررائت، قال! المدينة أتينا فلما 
الشامأهل أصابها حتى شيء منها معي زال فما فأرجح، لي فوزن أرام 
مالل٢،.حتى الميزان قي وأثقل زاد أي ، الحرة" يوم 

الميل.- ٣ 
رمال^ حتى أثقله الميزان! أرجح 

منثيابا العبدي ومخرمة أنا جلبت قال! قيس ين مؤيد حديث ومن 
وزانونوعندنا صراؤيل، في اومنا قه اش رسول فأتانا فال! هجر 

أيراجcدا أعطه أي ،، وأرجحاال ارزن للوزان! فقال بالأجر، يزنون 
حقه.عن له بالزيادة مائلا 

وترجحالأحر، على فوليه أحد رجح ت الجاز 'اومن الرسديت نال 
،.يه"ل تميل القول! فى 

الشيقين.بين التدبذب - ٤ 
إذاالإبل اهتزاز وهو الارتجاح ومنه ميثين، بين التدبدبإ الترجح؛ 

المشوقة.،وعتر المشوصة الهة باب - والتحرض وكلها الهة كتاب - البخاري رواء )١( 
(.٠٢٦ ٤ )ح ١ ٦ ١ م المقومة وغبر والمسومة 

.٢٤٥ا/ص الحدث رب )٢( 
٠١١٨ص انمجاح مختار الأنوار مشارق ، UA/rبفلر/الين )٣( 
(.١٩٠٩٨رواءأحدام/أأإ)ح )٤( 

(.٤٥٩٢)ح  U٢٨٤/ الوزن ز الرجحان باب - الموع محاب - واكار 
{٢٤٥/١r xrrUبالأم والوزن الوزن م الرجحان ني باب - الهرع كتاب - رأبوداود 
الألباني.وصححه 

ونال:( "٠٥١١)ح  ٥٨٩أ/الوزن ني اpجحان في جاء ما باب ~ الهؤع أبواب " والترُنكا 
صحيح،.حن ءحدث 

(.٠٢٢٢ )ح Irزالوزن الرجحان باب - النجاران أبواب - اجه وابن 
(.٢٦٢٧)ح  ١٦٨٤ ITالوزن ني الرجحان باب - الموع كتاب - والدارمي 

تاجالخروسأ/آم"اب)ه( 



لتديدبهاكيلك سميت أرجوحة واحدتها المراحح ومنه مشت، 
بنتوأنا ه المي راتزوجني ت هاعائشة حدث في حاء ما ومنه 

فوعكتءحزرج، ين الحارث بني في فنزلنا المدينة فقدمنا متين، ٌست، 
لغيلأني، رومان، أم أمي فأتتني حميمة فوفى ش-عرىلآ،، فتمرق 

تريدما أدري لا فأتيتها، بي فصرختا لي، صواحب ومعي أرجوحة، 
الحليثص.بي...(ا

الأسانيركبه ثم عال مرصع محي طرفاه يشد حبل ت رجوحة ألا 
وذهابهومجيئه لتحركه به سمى فيه، وص ؤيحرك 

Y/الرب لأن ، vi/rالأعظم وابط المحكم ا/ه؛آ، للحربي الحديث يطر/ءريب )١( 
المطالقاموس ، ٤٤٥

مرصت.أي ت وعكت )٢( 
علة.غير من سمهل أي ت الشعر وتمرق 

الأذن.شحمة إر والجثة صغيرة، جمة صار أن إر شعرها باغ أي ت حميمة فوفى 
.١٢١ة/ مسلم كتاب تلخيص محن أشكل لما المفهم ،  ١٦٨٣الحديث ينفلر/أعلأم 

وبنائهالملينةا وتدومجها عائثة، هت الّتي، تزلج باب ~ الأنصار مناقب كتاب — البخاري رواه )٣( 
(.٣٨٩٤ه/هه)ح بها

(.١٤٢٢)ح ١  ٠٣٨/٢الصغيرة الكر الأب تزؤيج باب ~ الكاح كتاب - وملم 
.١٩٨/٢والأسمدرالحديث غريب ش سة )٤( 



اسءص
الاصطلاحفي الترجيح تعريف 

ويعحلاف على بناء الكين مللترحبح تعريفهم في الأصوليون صلك 
المجتهد؟فعل هو أم الأدلة صفة من الترجح هل • عندهم 

علىمنهم واحد كل عند مبنية للترحيح الأصوليين تعريفات فكانت 
تالمألت فى رأيه 

أحدباقران ذلك على اعممدوا للأدلة صفة الترحيح أن رأوا فالذين 
الأدلة.من هو الراجح به يتقوى وما به، يتقوى بما المممارصين 

يقومالذي هو المجتهد أن إلى نفلروا المجتهد فحل أنه رأوا والذين 
وعبروابالترحيح، عنه فعبروا الأحر، على الدليلين أحل. بتقديم بالعملية 

ءالترجح®أو _ارالرححان®، يللدليل المرجحة الصفة عن 
أشرتوقل ان. يلتب قل. والرجحان الترجيح أن ®اعلم الهلوفى! قال 

برسم:منه منهما واحد كل بتميز ينهما الفرق إلى 
أحدتقديم وهو الJليل، فى النافنر المرجح فعل فالترجتح• 

العلريقذللئ، لاختصاص الحكم، معرفة إلى للإفضاء المالحين الهلريقين 
والعامحكم، في والإجماع الكتاب تعارض إذا كما ال-لألة، في بقوة 

لأنيملح محلريق منهما واحد فكل والشبه، الخلة قياس أو والخاص، 
حيثمن الكتاب على بقوة احتمى الإجماع لكن الحكم، به يعرف 

للللiإ.مقدم الشبه على العلة وقياس العام، على الخاص وكذا الدلالة. 

• ٣٦٢; الوصول لهاة \اس\، اليانع طز/نموو 



ثه٢١١يمت
الظنكون وهى إليه، مضافة أو بالدليل، ثائمة صفة والرجحان 

قياسإلى ية بالنالعلة قياس س تماد كالمغيره، من أقوى منه نقاد الم
المرجح،فعل فالترجيح العام، إلى ية بالنالخاص ومن الشبه، 

الدليلا،أا،.صفة والرجحان 
بعضالأدلة صفة من الترجيح أن وهو الأول، القول، إلى ذهبا وقد 

والشافٍيةل؛،،والمالكية^، ١^٢،، الأربعة: الذاهب من الأصوليين 
والخاباإةلْ،.

بعضللمجتهد فعل الترجيح أن وهو الثاني القول، إلى ذهبا كما 
والحنابالةل٨،.والثافعيةل٧،، ،، الحفية١٦من الأصوليين 

القولض•من يراه ما باعتبار الترجح عرف فكو 
أحدفي وقوة ومزية فضل جعله للأدلة صفة الترجيح رأى فمن 

القوة•هذه عن كاسمج والمجتهل• الدللن، 

بهايقوم اجتهادية عملية جعله المجتهد فعل من الترجيح جعل ومن 
الأدلة•من والأقوى الراجح حلالها من يظهر المرجح 

:الأول،القول، أهل تعريفامت، فمن 
الأحرعلى المثلين أحد قفل رربأنه الحنفية: من البزدوى تعريف 

وصفا«لاّ،.

ا/لأ\\.الأمرار كثف )٢( ؟/ص اروضة مخم شرح )١( 
.ص٦٦١الحاجب لأبن والأمل ارمحول حش )٣( 
ثلح^الأبن الفض أصول )٥( الأحكام اصرل في الإحكام )٤( 
.٥٣٤/Y/Tانمصول )٧( . ١١٩٨؛/ساري الأّرار كثف )٦( 
,٦١٦/٤الميرسمحا3كوبا)٨( 
.؛/UUالأسرار كثف وشرحه البزدوي أصول )٩( 



بوصف.المتماين لأحد تفضيل فالترحيح 
منبل لا الوصف حيث من الفضل ذلك كان راولما البخاري! قال 

للدواتءأتباع الأوصاف إذ ناع هو بوصف ثابتا أي قائما يكون أن 
أونص يرجح فلا بوصف، المراد! بعضهم! اوقال مفلح! ابن قال 

،.يمظاه١٢قياس 

بهتقوى بما الأمارة ءاقتران بقوله! المالكية من الحاجب ابن وعرفه 
،.٣١١٠معارضهاعلى 

المدلول^؛،•بوجود الظن بها العلم من يلزم الش هي والأمارة 
فيخرجأمارات، لأنها الفلنية؛ الأدلة في يقع إنما فالترجيح وعليه 
تتعارض.لا فإنها القملعيات ؛الأمارات 

الفإنه والفلتي، اكلعي تعارض معارضها! راعلى بقوله! يخرج كما 
،•بينهمار تعارض 

المالحينأحد اقتران عن راعيارة بأنه! الإحكام في الأمدي وعرفه 
ؤإهمالبه العمل يوجب بما تعارضهما مع المهللوب، على للدلالة 

الآحر،اص.

لالاJلألة،مالحين ا ليعما احتراز المالحين® أحد ®اقتران فقوله! 
تحققمع يكون إنما الترجح فان بصالح، ليس والأحر صالح أحدهما أو 

أحدهما.أو للأمرين الملاحية عدم مع تعارض ولا التعارض، 

٠.١ • n/Yلاين.فلح الثض أصول )٢( الأّرار؛/UU. كثف )١( 
.٣٧١"Y/ اليان شرحه •ع الخمر صا'ا'ا، والأمل الوصول متهى )٣( 
\إ\''\.\/ المحمول ، »؛_YTللمحاني التعربمات )٤( 
.i٦٣٩/الأحكام أمول ر الإحكام )٦( . Y٧٣٣/رالظودء اردود )٥( 



تعارضلا اللذين الصالحين عن احتراز  ٠١نعارصهماررمع وقوله! 
بينهما

لمرةهذه الأحر® ؤإهمال بأحدهما العمل يوجب اا؛ما ونوله! 
به.العمل بعدم الأحر ؤإهمال بالمقوى العمل وجوب ثمرتها إذ التقوية؛ 

بهتقوى بما الأمارة ءاافتران فقال! الحنابلة، من مفلح ابن وعرفه 
٠٠رصها معا على 

الثاني!القول أصحاب تعريفات ومن 
الدليلينقوة إظهار »هو يقوله! الحنفية من البخاري عرفه 
معارصة((حجة تكون لا عنه انفردت لو المتعارصين 

الدليلينأحد أن ؤإمحلهار بيان بعملية بالقيام المجتهد فعل فالترجيح 
فيه.بقوة الأحر من أقوى المتعارصين 

الهلريقينأحد تقوية ®الترجيح! فقال! المحصول، في الرازي وعرفه 
،.الآ:م٠١٤ؤيهلرح به فيعمل الأقوى ليعلم الأحر على 

إلاأمرين بين الترجيح يصح لا ررلأنه ؤلريق؛ !  ١٠قلتا#ؤإنما وقال! 
ترجتحيصح لا فإنه منها■ واحد كل انفرد لو ءلر؛ةين، كونهما تكامل بعد 

،•بطريق؛'ل لص ما ض الطريق 
علىالأمارتين إحدى تقوية ®الترجيح! فقال! المرداوي وعرفه 

بهُمعمل الأقوى فيعلم لدليل، الأحرى 
ولابينها ترجيح لا القواؤلع أن إلى إثارة الأمارات بين فجعله 

1ثلح لاين الفف أصول )٢( أصول!!؟حكام في الإحلكم )١(  • •1/Y
'ا/آ/هآْ.الحصول )٤( كثفالأمار؛/مهال. )٣( 
١.٤ ٤ ١ A/ اكحرير شرح اكمر )٦( . Y٥٢٩/ آ/ الحمرل )٥( 



لقيامالأحرى عر الأمارتين إحدى فتتقوى يالدليل، القوية ومحتد عليها، 
تقويتها•على الدليل 

•المرجوح وترك بالراجح العمل وهي الترحح من الغاية وبين 
فيمنهجين سلكوا الأصوليون دام ما وهوت مهم، موال بقي 

•الترجيح تعريف، 
الأدلة.صفة من الترحح أن منهج 
المجتهد.تقوية الترحح أن منهج 
حقيقةأن أو الترحيح، حقيقة في ثمرة الخلاف لهذا كان فهل 

تعريفها؟الك ماحتلف ؤإن واحدة الرحيح 
يكنولم فيها، تغاير لا الترجيح حقيقة أن أعالم— وافه الصحيح— 

أنعلى متفقون الجميع لأن الترجيح؛ حقيقة في شمرة الخلاف لهدا 
حقيقةففي ورى، ص تعارض هو ؤإنحا الحقيقة، على تتعارض لا الأدلة 
في)صفة ذاته في بد ولا قوة أحدهما في المتعارصين الدليلين أن الأمر 

المجتهد(.)فحل القوي ذلك بيان محي المجتهد يقوم الدليل، 
تالحمليتين على متفقون فهم 

الدليلين•أحد محي قوة صفة وجود ور؛ ألا 
الأقوى-لأنلهار المجتهد اجتهاد صرورة اكاذ؛ةإ 
المجتهددور يهملون لا الراجح في هوة على الترجيح بتوا فالدين 

محوةالترجح بان مقرون الجتهل. دور على الترجيح بتوا والدين ذلك، محي 
إحراجه.في الأكر الأثر وللمجتهد الدليلين أحد في 

متحقق.حلاف لا أن يْلهر وحيتي 
ولمم نتأ لم الترجيح أحكام أن ت الخلاف عدم يوكل، مما ولعل 

واحدة.الحقيقة أن يعني مما القولين، يكلأ القائلين الأصوليين عند تتغير 



—^إءتْامححس

الإدكاد\دث

الصلةذات والمصطلحات الألفاظ 

للترجح.مقاربة أو مرادفة بعضهم يجملها علمية مصطلحات هناك 
تالمصطلحات هانْ أهم ومن 

الراجح~ ١ 

بدليالتراحيح الخاص الباب أو للقمل عنون من الأصوليين فمن 
الترجح•

الترحيحبين ميته ناحتلفت ؤإن ، المحصول في لرازي ١ مثل 
والتراجح•

،وتبعهر المنهاج في البيضاوي التراحيح لمغل استعمل وممن 
الجوامعرْ،جمع في بأكي وال، ١^١^٤٢في عميل وابن ^^١^٣٢، 

أيضاحه شرا ونبحه 

والزركثيّ.الهندىلَا، >، ٠١١و٠ثلهم 
اصهللاحية،ليت المغايرة هذه أن — أعلم والله — يغلهر والذي 

الأكثروهو ارالترحيحء استخدم من أن غير رجح، مائة من هي فالتراجيح 

.٢٣٧ص الوصول مهاج )٢( . ١٧•\إ الحمول )١( 
.I١٧١/ الوصول سر ، الول»_YUrطلر/نهاة )٣( 
.٦٦١ص الها،ع الغيث عع الجوامع حهع )٥( . Y٣٥/٠ الفقه أصول في الوانحح )٤( 
أ/هإ.اللواح الدرر , iwi/rالماع تنشف ، ٦٦١ص الهامع يفلر/الغ؛ث )٦( 
١. A١٩/الممط البحر )٨( . A٣٦٤٣/الوصول ;هاة )٧( 



المرجحاتآحاد أراد التراجيح امتخدم ومن انمالية، أراد الاستعمال في 
مريح•جمع فالتراجح بها، الترجيح يكون الي 

الترجيحله يقصر العلماء عند استعمال الأدلة؛ بين التوييق ~ ٢ 
الالمام، بالمض الترجيح على الغالب في إٍللافه ؤإنكان بينها، 

الترحح.عموم من بينهما الجمع يه يراد أن أقرب فهو الخاص، 
علىمتفقا يكون شيء كل وهو الوفق من ماخوذ اللغة في والتوفيق 

ومنهيه، اجتمعت أي فلأنا وافقت تقول! الاجتماع ومنه واحد، نيفاق 
.٢١والتفنام الاتفاق 

بجءقإصشثا ربدآ ت تعالى قوله المفسرين بعض حمل وعليه 
الزوجينبين بالجمع الرأي للمصلحين بأن [ ٣٥ا»: لالننه يمما آثه 

قرارلهما وليس المختلفين 

لدفعيأتي كما الأدلة بين التوفيق امتعمال أن نجد ولذلك 
لائمكنبأنه النفي صيغة على الخلماء بعض عند أيضا باتي تعارضهما 

بينهماالجمع نفي سوى ؛دللث، يقصدون ولا الدليلين بين التوفثؤي 
بينللتوفيق الأصوليين عند والأشهر الأكثر الاستعمال أن يس-، ولا 

متعارصهالمتوهم بين للجمع هو إنما الأدلة 

r/البلأئ اّاس ، ٩٣٦\إ اللغة مجمل ، ٤١٥٦٧; المحاح ، ٢٥٧ا"/اسة يطر7لجب، )١( 
٣٤٧.

المعاتيا/هأإ.تمر الارردى تمر ، A٣٢٢/طر/ش؛راتجري )٢( 
،٥١إ/ الأحكام أصول ُي الإحكام ، ١٦٧/٣المعمول ، ٢٥٨ص الأدلة ثظر/تقويم )٣( 

.U٢٨٥٤/الوصول نهاية الأصول نفاض 
٠٢٣ص الثاني أصول )٤( 
نهاة، ص١٣الثاني أصول ، ٤٥١; الأحكام أصول ني الإحكام ، ١٦٧/٣يطر/السؤل )٥( 

.١٣٨٦;التلوح نرح ، ٢٢•٦/٥الأصول نفاض صا،>م، المول 



الحديثوشراح رين المقعند أيضا الأكثر الاستعمال وهو 
بينالترجيح به ؤئريل التوفيق بمللق أحيانا الأصوليين بعض كان ؤإن 

فيهالجمع لائمكن ما في لمرجح الأحر يإًلراح أحدهما بتقديم الدليلين 
بًزالأم
القالين،بين التوفيق من بد فلا را.. I الأمدي قول ذلك ومن 

،.سها..((١٣الجمع لاستحالة 
المموهوهو للترحمح، الخاصى للمعنى التوفيق استخدم لأمدي فا 

بينهما.الجمع لتعذر مقابله على الدليلين لأحد 

يمكنلم لما الترحيح إلى الصيرورة على نصهم ذلك ومن 
الجمع.قصد فعلم ، التوفيق 

النزاع،ت والغلاب، القوة، معنى تعقلي وهي غلب من التغليس،، ~ ٣ 
سجيلعلى ؤيكون الغير، من ومخاصمة منازعة بعد الغلاب ؤيكون 

الأبتداءلْ،.

عخيزهرى أممت إمحكث نرسل أنا ثحملهى اس يكنب ؤ ت تعالى قوله ومنه 
فا مضى ارلما ت رةهثاا< هريرة أبي حديث، في ه قوله ومنه [، ٢١]المجادلة: 

غضي((غالست، رحمتى إن ت العرش فوق عنده فهو كتابه في كشك، الخلق 

\إسحللواحدى السبل التمر أ/آ-أ، \وانوي تمر ، ٩٧*ا/معاني ال؛نظر/فر )١( 
اإ\-0.المحاب علوم يي اللمابج 

اJمودعون ، ١٥٠ ا/ ازري كح ، 1٣١٠إ المن معالم ، ١٤٨٤آ/ الحديث، يدلر/اءلأم )٢( 

.A٣٨٧٥/الوصرل نهاية )٤( . ٥١؛/ الأعام أصول ش الأحكام )٣( 
.٢٢٨ص المحاح مختار ، ١٣٣Mاللغة تهذيب، ، ٤٤٢٠; يفلر/انمن )٥( 
ألح؛يىِبملا يؤ؛لذكا تعالى• اف نول في جاء ما باب — الخلل( ء كتاب؛ل■ — البخاري رواء )٦( 

(.٣١٩٤^[ ٢٧لالثوم: ظه أنوث رنو _ ت 



الترجيح.هو ت والتغليب الراجح، هو الأدلة من فالغالب 
منأكثر الفقه نواعد في استعماله لالراجح الغالس، واستعمال 

عنأثرآ أو حديثا يروى مما الأثر في جاء ما ذلك مرد ولعل الأصول، 
آ.الحراما<ل غي-، إلا والحرام الحلال اجتمع راما ت فهته عود مبن عبداش 

الترجيحبمعنى التغليب استعمال في الأشهر صار ومثله الأثر ولهذا 
القواعد*صخ وش عدمحن لقوا ا عند 

جانبغلب والحرام الحلال اجتمع ءإذا ت المشهورة عدة كالما 
الءرام^٢،.

علسافر الوجاوسا الحضر جاب؛ العبادة في اجتمع ارإذا I وقاعدة 
رالحضرا؛ جاو_ا 

اJاءلناالحكم على الذلاهر حكم يغالب، ررهل I وقاعدة 

)ح٢ ١ ٠ ٧ / ؛ غضه سيقت وأنها تعالى رحمة سعة في باب ّ الريال، كتاب ~ لم مو —
أتغالبأ.ولقد ( ٢٧٥١

السماويالقح )ونفلر1 له أصل لا الأصول؛ منهاج أحاديث تخرج في العراثي نال ؛ ُرمءا  ٢١)
XiUi/y

يامحلل.؛  ٥٦٥/ ا الضعيفة الأحاديسث، في'يلة الألباني وتال 
كتاب~ حول مبن عيدالته على موقوفا الممنفا في الصنعاني عبدالرزاقا فرواه • موقوفا وأما 

.٢١٢٧٧٢^وابنتهاوأختها امرأته بأم الرجل.رني باب - الطلاق، 
الإماء،ومن سه، يحل وما الحراتر نكاح من يحرم ما جماع الك؛رتم(- المن في والبيهغي 

.٢١٣٩٦٩)ح  U٢٧٥/ الحلال لايحرم الزنا باب - ذلك وعتر سهن والجمع 
ضعيفا،الجعفي وجابر سعود، ابن عن المعيي، عن الجعفي، جابر •رواه المهقي؛ قال 

•منتطع• عود مابن ءن والمعي، 
فيالوجيز ، ٩٣ص نجيم لأبن والطاتر الأشياء ، ١ • ٥ ص للميوطي والفنار يندلر/الأشباْ  ٢٢)

.٦٩٥٨ومملمقاتها الفقهية القواءاJ ، ٢٢٦ص الكلية القواعد إيضاح 
.١٧٠ A الفقهية القواعد موسوعة ،  ١١٣ص للميور والظاتر ؛نظر/الأشباْ  ٢٣)

وتطبيقاتهاالفقهية عد الأنوا ، ١ ٢ ٠ / ١ المنتخب، المنهج شرح ، ١٥٢ص ، المسا١٧إيضاح / ينظر)٤( 
،٦٨٨١! الأربعة الم.اما صلى 



وأمثالهن•المسقطاا يغلسا والمسقط الموجب ®تعارخى وقاعدة! 

والموارنةالترجيح، ووسيلة آلة هي التي الوزن وهي الموازنة ~ ٤ 
بهذاواحد لمعنى فهما الترجيح، وطريق آلة هو الذي الوزن من مفاعالة 

الاعتبار.

تبقوله المازري إليه ألمح الذي وهو الترجيح، على تْللق والموارنة 
الأوزنفيقدم الش_رع أدلة من نعارض ما بين الموازنة هذه ءوب 

،•والأرجحاا١ 
الوازنةوهي واحدة، نكتة على يدور الخالف، هذا راومحبب وقوله! 

علىأحدهما قوة واستبان بينهما، وزنت، فإذا الواحد، وحبر العموم بين 
تفاوت((يفلهر لم ؤإن الراحح، قدمت، الأحر 

بينارالموازنة قوله! الترجيح على الموازنة دلالة في منه وأصرح 
ظنمن أثوى طنا ؤيفيد أرجح كان فما تعارضت، إذا الفلنون طوارق 
آ.ددم((ر الأحر الملريق 

عندتخدم م مصطلح الوازنات فقه أو الوازنات أو والموارنة 
أوالقاصد بين ترجيحيا استعمالا المتأحرين خصوصا المقامجديين 

الممدين•

بهاتقوم الحم، الصالح ررإن الثاطبي! قول الاستعمال هال.ا ومن 
بهاللعبلء وليس وواضعها، حالقها إلا معرفتها حق يعرفها لا الحبي أحوال 

يجدوالذي من أكثر منها عليه يخفى والذي الوجوه، بمص من إلا علم 
أوإليها، يوصله لا وجه من ه نفمملحة في ساعيا يكون فقل• ل؛ 

.٢٢٢ا/الفتها Iلقواع. مومحومة ، ٣٥•آ/ الفقها القواءد يي يفلر/المثور )١( 
,_A١٣المحصول إيفاح )٣( . ٢٨٣ص المحصول إيضاح )٢( 
إبماحاوسولصامم.)٤( 



كونأو كاملة، لا )انمة إليها يوصله أو آجلا، لا عاجلا إليها يوصله 
بنوها®حيرها يقوم فلا المصلحة؛ على الموازنة قي تربي منية فيها 

ررمنهجI بقوله الموازنامتؤ فقه وسوة العبدالمجيد الدكتور وعرنج 
الموازنةعمالية تضبط التي والمعايير الأس مجموعة هو الموازنات، فقه 
بدلك،ليتبين المصالح هع المتعارصة المفاسد أو المتعارصة المصالح بين 
حهلرأأعفلم الممدتين وأي غيرها، على فتقدم أرجح المصلحتين أي 

عندالممسية أو المصالحة من لأي الغلبة به يعرف كما يروها، فيقدم 
أاده(( فأو الأمر ذللث، بصلاح الغلبة تللث، على بناء ليحكم تعارضهما 

الالتهلبيقات، في استعماله غلب مصهللح فالموازنائ، حال وبكل 
المقاصد.أصول بين المقارنة 

المصالحترتب في فقه وهو الموازنات، فقه اشتهر عليه وبناء 
بينها•والترجح 

مناللغوية دلالتها فى مأخوذة وأولى الأولى: من الأولؤيات، - ٥ 
منبه الأحق بالشيء والأولى والأبق، والأحق الأجدر ؛ منهامعان 

. ()٣ عيره

الاصعللاحي.المعنى احد ومنه والتقديم، الترجيح على دلالة فهي 
فقهأو الأولوياتج الترجيح معنى في المقاصد أهل استخدام ومن 

الترجح•أنواع س نوع وهو الأولويات، 
لمفلمتقديمها يجيج التي الشرعية المعاني هي فالأولويات 

مصلحتها.

 )١(oUiljJI /؛otv.

البحوث•جلة في منثور وهو و"؟، صرأ الإصلأمة الثمِيعة في الموازنات فقه منهج بعث،  ٢٢)
.٥١العدد المعاصرة الفقهية 

ْا/ب-أ.الخرب لخان 0\اصإ ١^ تهاوب ، ٣٧•A/ تم/الخين  ٢٣)



١٢٣^——-
التقديمحق لها التي الشرعية بالأحكام ارالعلم هوت الأولويات وفقه 

يتطلبها،ارالذي وبالواقع بمراتبها العالم على بناء غيرها، على 
فيالعملية ؛الأولويات يعنى عندهم الاصطلاحي مدلوله كان ؤإن 

أنهغير الاجتهاديان، في خصوصا الماطات وتحقيق للأحكام اكلبيق 
يبب•بلا ترجح نوع 

فىالموازنات بان الأولويات وفقه الوازنات فقه بين ؤيمرقون 
ابتداءالمصالح ترتسب، في والأولويات المعارضة، الصالح بين الترجيح 

عندكالترجيح فالموازنات والتقديم، المصلحة اعفلمية جهة من 
الأصوليين.عد الأدلة كترتب والأولويات الأصوليين 

فكدلكللترجيح القاصديين عند استعمالها كان إذا والأولوية 
الفقهية.القواعد أشل استحملها 

آخر،على تقعيد ترجيح عند الفقهية القواعد في يكثر حبنا أولى؛ا ٠٠
أولى.مصطلح اّمتعمال مقابله على التأصيل من نؤع تقديم وبيان 

،.إهماله،ال من أولى الكلام ١اإءمال٠ I كقاعدة 
التأكيد«رم.من أولى ررالتأسيس وقاعدة: 
وغيرهن.، بالشرط،١١ لمن، مما أولى با١^٤ لمت راما ت وقاعدة 

قصدمن ءلاهر0 على ليس القواعد أهل محي ررأولىاا لففل كان ؤإن 
منهالراد بل منه، أولى هذا ولكن مقابله، من أصح أنه بمعنى الأولوية 

والوجوب•اكمين، 

.١٦ص الوكيلي محمد الضواط، ش دراصة الأولويات، فمه )١( 
.١٢٨ص شوطي والطائر الأشاْ ، \/r\^ الفقهة القواصو ني يفر/المثور )٢( 
الأربعةالمذام، على وتطسقاثما الفقهية القواعد ، ١٢٨ص للتوطي والنظائر الأشبا0 ينظر/ )"١( 

.ا</•١٧القواعدالفقهية .رّموعق ا/هأا، والظائرللسم ؛نظر/الأشاْ )٤( 



الوجوببمعنى هنا أولى إهمالهK من أولى الكلام ®إعمال ت فقولهم 
المقابل.جواز مع التفضيل ميل على الأولوية بمعنى لا والتاى. 

الترجيحعلى تدل صياغتها فى مصعللحات الفقهية القواعد وفي 
المح,.هلإحاتتهدْ ومن والتقديم، 

الظن\ا،.على مقدم ®اليقين قاعدة: ومثاله التقديم: -  ١
المستسىمن أقوى بالشرط لمسنشى ١١١قاعدة! ومثاله القوة! ~  ٢

بالرف«رأ،.
الحرف®من أقوى ®النص وقاعدة: 

أنقفلا اليقين الظن يساوي »لأ ناعية: مثل اواة: المنفى - ٣ 
يعارضه®

اليقين®يعارض لا ررالشك قاعاا.ة: مثل المعارضة: نفي —  ٤
المتحقق*يعارض لا ®الموهوم وقولهم: 

الثرين®أهون ®يختار قاعدة ومنه الاختيار ~  ٥

.a٢٧٩/ الفقهية القواعد موسوعة ، ٥١٩ص الأيهام ذوى مض يطر/ 
.٨٣ص اممية القواعد وماح في الوجتز ، ٢١•م/ المونمن بطر/إءلأم 

.١٨٨آ/الحكام درر ،  U١٥/القدير يح يظر/اوحرالرامأ/'أا، 
.١٤٦ص المربي لأبن المحصول 
.ا/٦٨الموط 

.٧٧ص الفقه قواعيه إيضاح قي الوجيز ، T١٨٠/ اليمائر عيون يطر/غمز 
١٤٠ص للبرمحي الفقه يواعد ، ٢٠٣ص لالزرةا الفقهية القواعد يطلر/شرح 



اكاتيعالمث 
الاصطلاحيالمعض في الترحيح دلالة 

أننجد فإننا راالترحيحا، لمصطلح الأصولي الاستعمال خلال من 
وخاص•عام اصعللاحين: معنين على يطلق الترحح 

بهيدفع طريق كل استخدام هو هنا الترجيح للترجح؛ المام المعنى 
بينبالجمع سواء التعارض دمع مراحل كل وفق الدليلين، بين التعارض 

قوةلمعنى الأخر على أحدهما تقديم أو بالأخر أحدهما نح أو الدليلين 
للمصهللح.الخام يالمعتى ترحح مي المليان هدم فكل صاحبه عن فيه 

المتعارصيناكليلين أحد تقديم هو ولترحيحأ الخاص المعنى 
أومدلول أو سند0 في قوة من التقوية وجوه يأحد معارضه على وتقويته 
ل.خارجي مقو أو حكمه 

الخامالمعنى به فالمراد التعارض على معطوفا الترجيح يذكر وعندما 
للترجح•

أحل■بها يرجح التي والْلرق الأوجه بإزاء الترجيح يذكر وحين 
الخاص.بالممى الترحح به يراد فإنما المرجحات وعرض الدليلين 

إنما- ذكره تقدم ما ومنها - الأصوليين تعريف في فالترجيح وعليه 
الخاصى.معناه باعتبار هو 





الإسلامأئمة من أحد يول ليس فهذا واختياره. إرادته بمجرد يرجح الأدلة 
الكلام،،أهل من ءلائ٠ة قول هو ؤإنما 

لأحدتقديم أنه وبيانهم للترحيح تعريفهم في يغلب والأصوليون 
عليه.يدل دليلا له بأن التةا.وم هدا ؤيقيدون الدليلين 

الأحرىعلى الأمارتين إحدى ررتقوية I المرداوى تعريف مثل 
لدليلا\أ،.

حالتان!له الدليلين لأحد المرجح والدليل 
أنبمعنى الدليلين، ذات من الترجيح على دليلا يكون أن أولاهما! 

أمرمن لا الدليل ذات من وهو للترجيح موجب معنى لأحدهما المرجح 
خارجي•

فيمعنى ني المفي لأن هو إنما المرسل على ني المترجبح فمثلا 
أقوىني المفدات المرسل، وهو ومحارصه مقابله على به يرجح القوة 

تقاّيمهفي والمنهلوق الأحاد، مع المتواتر ومثله المرسل، من ذاته في 
ؤوهكذا المفهوم على 

ترجيحتعلءر إن النصين، خارج من المرجح يكون أن • وئانيتهما 
وجهكل من تاؤيا بل الد.ليلين، ذات من يمحنى معارضه على هما أحل، 

يقلنبما فيرجح خارجهما من للمرجح اوع>مث، فيكون المجتهد، نظر في 
مرجح.أنه 

بموافقةأحدهما فيرجح النصوص من الذلاهرين تعارض ومثاله! 
الخلفاءبحمل أحدهما فيرحج حديثين وتعارض الشريعة، عمومات 

آخر.بقياس باعتقاده أحدهما فيرجح قياسين وتعارض يه، الأربعة 

الرّاتلراواتلآ/مأا،.جاسر)١( 
٠٣٤٧ص الأصول علم وتهذب المتقول تحرير )٢( 



وهوالدليلين، ذات، من الترجيح هو المقاوم الواجس، أن رس_، ولا 
العيدرا،.دقيق ابن وهوماقرره الخارجي، المرجح من الترجيح في أقوى 

لتعارصها،القرر التعارصات،، في الناظر المجتهد الثالث،؛ الركن 
لرجحانه.مقابله على بترجيحه الحاكم أحدها لمرمح الكاشف( 

بنفنرهيحوطها مدرك نمالم تحتاج شرعية عالمية عمالية الترجيح 
به.إلا الترجيح يستقيم فلا الراجح، ليدرك وفهمه 

ثانهو نعارصها عند والترجيح الأدلة ترتم، أن يبين والْلوفي 
،والتصرفالأدلة ترتبس، وهي وظائم،، له ررالمجتهد قال! كما المجتهدين 

التصرف،من نؤع وهدا التعارض، عند بعض على بعضها وترجيح فيها، 
فها.(>أ/

ترجيحهيريد الذي الدليل ومزية قفل المجتهد بيان الراح؛ الركن 
وجهمحن حتى المجتهد من صدوره فيه لايكفي الترحح إذ الأحر، على 

للترجح.رعية الالقواعد على ليحرصن والتقديم، الترجح 
فقدللحكم، الدليل بيان لعدم مماثل هو الترحح لوجه البيان وعدم 

كذلك،.والترحح والتشهي، بالهوى للقول مببا يكون 
وقواعدأصول وفق يكون حين واعتباره الترجيح صحة ؤإنما 

ؤيبينه.المرحج عنه يكثفا الشريعة 
نفلره،في قوة الناظر يريد ما على الترجيح ررمدار الشوكاني؛ يقول 

فهولذللقؤ محصلا كان فما الشرعية، للمساللث، مهلا؛ق صحح، وجه على 
ج.مرجح 

وص. T٦٧٥/ الروضة مخصر شرح )٢( ؛/"؟•ه. الأحكام إحكام )١( 
)٣(



-—^^٧٢٣يي-

ّالمث 
حكمالترحيح

حيثْن صعيف حلاف فيه جرى الراجح بالدليل والعمل الترجيح 
ثاثنين قولض وعلى وعدمه، الترجثح وجوب 

ؤامحتراحالراجح بالدليل والعمل الترجيح وجوب ت لأول ا القول 
فلنيا.أم قعلعيأ الدليل أكان مواء التعارض، صورة في المرجوح 

،،ل والمالكية ،، ر الحنفية من العلماء جماهير قول هو وهذا 
والحنا،، ر والشافعية 

بهالقول ينكر ررولأ ت الجويني قال وكما الأكثر، عليه الذي وهو 
ْازكور((لْا.الجذلة على 

الموافقاتل٦،.في الشاطئ عليه الاتفاق ونقل 
كمافيه عنهم القول ومضهلرب قلة القول هذا خلاف عنهم نقل ومن 

سأتى-

شرحالأسرار كشف ^إ٦\<\'٨ للخارى الأسرار كنف ، ٢٢٠٣; رخي اليظر/أصل )١( 
.٢٠٤آ/الرحموت فواتح ،  T١٥٣/اكحرض سر ، Y٩١/ المار 

،٤٢ص*الفصول تنقيح رح ث ، ٨٣ص لياحض الإشارة ، ص٣٣٧الفصول ينفلر/إحكام )٢( 
.٢٩٥أ/الوافقات 

جمع، ٦٣٩؟/الأحكام أصول ني الإحكام آ/أ/اأه، المحمول طر/اورئن )٣( 
.١٣٠\/ المحتمل البحر ، ٤٥٠م اللوامع الدرر شرحه الجوامع»ع 

ممالحلاين الفقه أصول ، ٣٠٦ص المودة ، X١٠٣٠/ الناظر روضة ، ١٠١٩م/ انموة / ينظر)٤( 
 /Y ٦١٩؟/المتر اهوكب شرح ، ١ ٠ ٠ ٦.

 )٥(/Y١٧٥ . )واقات )٦J٦٣ه/ا.



تمنها كثيرة، بائلة الترحح لوجوب استدلوا وقد 

الله.رسول أن ظبه الأنصاري عود مأبي حديث ت لأول ا الدليل 
فأعلمهممواء القراءة في كانوا فان افه، لكتاب أقروهم القوم رريوم ت قال 

٠١بالسنة....

،بينهم يالترحيح الصلاة في للأئمة تقديم هنأا أن ت الدلالة وجه 
والتزاحم.التعارض لدغ طروق\ الترحح اعتبار على فدل 

بهوالقول الترحح اعتبار عر نصا الحديث هذا الهلوفي وجعل 

إلكطالبي. بعثه لما ه جل بن معاذ حديث الثاني؛ الدليل 
قال!تجد؟ لم فإن قال! اممه. بكتاب قال! تحكم؟ رربم له! فقال اليمن 

آلو.ولا رأبي أجتهد نال! تجد؟ لم فإن نال! ه. اممه رسول نة ب
.الله رسول فصوبه 

بحفهاوتقديم الأدلة، ترتب على أقر0 س المي، أن الدلالة! وجه 
له.ومقتض الترجيح محلريق هو الأدلة بين والترتيب ،، ؛عترل على 

ه!اممه رسول قال قالت! ه؛ سالمة أم حديث، الثالث،! الا.ليل 
ألحزأيكون أن بعضكم ولعل إلي، تختصمون ؤإنكم بشر، أنا راونما 

الحديث، ٠٠أميع...ما نحو على فاقضي بعضن، من بحجته 
(٦)

رحمآب1(, ٤٦٤)/بالإمامت أحق من الصلاة/ياب ومواضع اجد المكتاب - منم رواه )١( 
'ا/هيأو«ه1.مختمرالروضة شرح )٢( 

تخردج4.تقدم )٤( . ٦٧٩"T/الروضة مختصر شرح  ٢٣)
.٢٤•٤; الأحكام أصول ني الإحكام )٥( 
الآ-م.من حم ني ابلغ يكون أن ض قادرأ كان أئن كان إن لأنه أطن، أي ألخن: )٦( 

.Y٥٣٦/لالخلا؛ي الخدث غرب آا/همم، اuري طلر/ذح 
(.٦٩٦٧^ rr<{/\rبان.. - الخل ئاب - الخارق رواء )٧( 

(.٠٥٤ ^١  A٢٣٣/بالظامر الخكم باب - القضاء آداب كتاب - لم وم



هدايدغ وأنه س عنده متمارضان الخصمين قولى أن الدلالة; وجه 
علىفدل قوله، يقوي هذا لأن بالحجة؛ الألحن قول بترجيح التعارض 
الدليلين.من الأقوى بإعمال المتمارضين بين الترحح مشروعية 

مخرمة،بن والمسور عباس، ابن أن كرب، عن الرابع؛ الدليل 
عليهااقرأ : فقالواها، عائشة إلى أرسلوْ ه، أزهر بن وعبدالرحمن 

إنا: لهاوقل الحصر، صلاة يحد الركعتين عن وملها جميعا، منا لام ال
ابنوقال عنها، نهى . الحم، أن بلغنا لقد تصلبنهمأ، أنك عك أخرنا 
كريس،:سال عنها، الخمياب بن عمر مع الناس أضرب وكنت عباس 

ملمة،أم صل فقالت،: أرصالوني، ما فبلغنها نهأ، عائشة على فدحلت، 
أرسلونيما بمثل صلمة أم إلى فردونى بقولها، فأخبرتهم إليهم، فخرجتا 

ثمعنها، ينهى . الّحم، سميتا * هاسلمة أم فقالت، عائشة، إلى به 
بنيمن وة نوعندي علي دخل ئم العصر، صلى حين يمليهما رأيته 
له؛فقولي بجته قوٌك، فقلتا• ١^١^، إليه فأرسلتا الأنصار، من حرام 
وأراكهاتين، عن تنهى سمعتلث، اممه، رسول يا سالمة: أم للئ، تقول 

بيده،فأثار الجارية، ففعلتج عنه، فامتأحري بيده، أسار فإن تمليهما، 
عنسألتا أمية، أبى بنتا رابا قال: ، انصرففلما عنه، فاستأحرتج 

عنفئغلونى عبدالقيس، من ناس أناني ؤإنه العصر، بعد الركعتين 
هاتان\ا،.فهما الثلهر بعد اللتين الركعتين 

مالدغ عنهم الصحابة تتبع في ؤناهرة الحديث، من الدلالة وجه 
محإقرارفيه، الراجح عن وبحثهم قوله أو ه فعله من عندهم تعارض 

لفعلهم.الني. 

(.١٢٣٣)ح  ٦٩باب- السهو يي حاء ما أبواب الخاوي" رواه 
ةالض بملمهمأ كان الكن اركعتض مرنة باب ~ ونمرها المسافرين صلاة محاب - لم وم

(.٨٣٤)ح  ٥٧١/١الصربمد 





قدالمتداسن قول مإن بينة، ذلك في رروالحكمة ت العربي ابن قال 
اللهفشرع الأخر، قبول من أولى أحدهما قبول وليس وتساؤيا، تعارضا 

الترحح،،
لفوالعاليهمل٢،، الله رضوان الصحابة إجماع السايع: الدليل 

الترحححلال من ، رالمرحوح وترك بالراجح العمل على .، الصالح 
أعمالهمما بأحدهما الفلز تقوى التي الترجيح بوجوه المتعارضين بين 

غالصحابة 

الترجيحعلى ه الصحابة إجماع الأصوليين من كثير نقل وقد 
واني5ني>"والطونى>" والآثىُى وارازيء" المض'ى ىلإ.ام 
وغيرهم-

والتابعينالصحابة إجماع التحديث قواعد في القامحمي ونقل 
وتابعيهموالتابعين الصحابة أحوال في نغلر من أن رراعلم فقال! وتابعيهم 

المرجوحا؛روترك بالراجح، العمل على متفقين وجدهم بعدهم ومن 
هديهمفي فاعلا حاضرأ الترجيح وجد ه اجتهاداتهم امل ومن 

العالمي.
شمهابين جلس "إذا ت ه هريرة أبي حدبنا ترجيحهم ذللئ، ومن 

الخيريسعيد أبي حديث على المسذار وجب فقد جهدها ئم الأرع 

المحمول)٢( . ٢٩٥hثرح.وطأ في السالك )١( 
.٨٣ص الإشارة ، الفصول»_rrvيفلر/إحكام )٣( 
٠١٣٠أ/ الممهل• الحر ، ٦v٩/٣الروضة مخممر يفلر/شرح )٤( 
ه/هآه.المحمول )٦(  Y٠١٧٥/الرuن )٥( 
٨٠١٣٠ الممهل الحر )٨( ؛/Y؟Y. الأحكام امحرل في الإحكام )٧( 
٠٣١٣ص التحدث نواعد ١( )٠ الروضة ًخصر شرح )٩( 

(.^١٩٢ ٨٠\إ الحنانان التقى إذا باب - الغل محاب - الخاري رواْ ( ١١)
١٨٦/ ا الخناتين يالتماءالغل ووجوب اّءاا. نح،لاّءمن باب ~ الحيض كتاب ~ لم وم

٢١٨^.)



س><مأ><
الماء«لا/صن الطء ررإنما 

عائشةمن الدليل وأحذْ موسى أبي لحديث لم مالإمام رواية ؤإن 
أحدبترجيح الأدلة بين التعارض يقع في الصحابة منهج من شيئا لتين 

الأحر:على الدليلين 

منرههل ذلك في ءاختلف قال: موسى أبى عن لم مصحيح ففي 
أوالدفق من إلا الغل يجب لا الأنصاريون: فقال والأنصار المهاجرين 

قالقال: الغل. وحب فقد حالهل إذا بل المهاجرون: وقال الماء. من 
ليفأذن عايثة على فامتاذنت فقمت ذلك. من أشفيكم فانا موسى: أبو 

شيءعن أسألك أن أريد إني ~ المؤمنين أم يا أو ~ أماه يا لها فقلت: 
أمكعنه مائلا كنت عما نالني أن تستحيى لا فقالت: أمتحييك. ؤإنى 
الخبيرقالت:على الغل؟ يوجب فما قلت: أمك. أنا فانما ولدتك، التي 

الختانومس الأرع شعبها بين جلس ررإذا : اضرسول قال مقهلت، 
الفلااأ'أ،.وجب فقد الختان 

الصحابةمن اثنان روا0 فما الرواية كثرة باعتبار هنا ترجيحهم فكان 
واحد.رواه ما على قدم 

القضاياهذه مثل في فعائئة ه، الّثي ٌن بالقرب أيضا والترجيح 
له:الناس أقرب 

ّةءلت((.الخبير راعلى ها: موس لأبي عائنة قالت ولاJلك 

مابحقيقة حبيرأ صادفت، معناه: سقهلت، الخبير ررعلى النووي: قال 
فيه،ارم.حاذقا وجليه بخفيه عارفا عنه، سألتا 

(.٨٠^١  ١١٨٥; اناء س الطء إنما باب - الحمى محاب - سلم رواء )١( 
.٤ ١ / ٤ ملم صحيح ثرح )٣(  ٠١ا/٥٨ سلم مصحح )٢( 





Iسالمة وأم عائشة عن هريرة أبى ®ونول ت عياض القاصي نال 
لمنحال كل فى الرحؤع على دليل لهما، هؤلاء وموال أع-لماا ®هما 

عنه،المخبر من به اعلم للأمر المباشر وأن يه، وأقعد بالشيء أعلم هر 
آخر،حديث عارصه إذا الخبر صاحب رواية ترجيح على دليل وفيه 

الرحال،فيه خالفهم إذا يهن يختص مما ائي النرواه ما وترجيح 
بابفى الأصوليون أحكمه ما على بالرجال يختمى فيما الأمر وكذلك 
للاثارلالترحح 

ومنالأولين إياق الترجيح في القاطع ®والدليل الجوبمي: قال 
عاليهدرج ما هدا الك، معلى الاجتهاد في مسلك ترجيح على تبعهم 

،.٢١٠الأراء....(اخنلأف قبل الأولون 

~ه الصحابة يعني - أحوالهم عن فتش ررومن  '■١^^(رفول 
يوحمونكانوا أنهم رسب، يشويه لا علما علم اجتهاداتهم وقائع في ونظر 

أصعقهمالأم/دون الظنيين من بالراجح العمل 
والشهادةالفتيا في الظاهر على البناء عر القياس الئاس: الدلل 

مرجوح،والكذب ذلك في الصدق الغلاهر فان وغيرها، المتلفات وقيم 
،.الترجيح١٤في فكذلك فيها إجماعا الراجح اعتبر وقد 

®استقريتاالمبكي! يقول كما ووجهه الاستمراء، التاسع؛ الدليل 
به،،العمل يجب الراجمح فوجدنا وكلية جزئية كلها الثؤع أمور 

منالأقوى تقديم يقتضي المليم العقل أن العاشر: الدليل 
المعارصيزص.

.X١١٤٢/ايرعان )٢( أ/ا،أ. اسم إكال )١( 
•آوص اب تشح شرح )٤( . ٤٢٤٠; الأحكام أصول قي الإحكام )٣( 
.٢٤•أ/ الأحكام أصول في الإحكام )٦( مه\. المهاج شرح ز الإبهاج )٥( 



احتاجحسن، والشؤع العقل دأب فالترحح اوبالجمالة الطوقي! يقول 
إوه«لا،.

العمللزم بالراجح يعمل لم لو أنه عشر؛ الحادي الدليل 
،العقول بدائه في ممتنع الراجح على المرجوح وترجيح بالمرجوح، 

وشرعاا؛عقاذ متعين يالأرجح ارالعمل فكان 
المتعارصينالدليلين بأقوى والأحد الترجيح أن عشر! الثاني الدليل 

بهالله أمر الدى الشريعة في ياتباعه المأمور بالأحسن الأحد من هو 
يأحسإاهيلدوا مزمك محأمر يقوة ءاؤفخدها تعالى! فوله في كما عليه وحث 

[١٨زن_رت لالثنسنهآه ءيشعؤن ألمؤو يسنمعؤن ؤآؤ؛انا ومحال! [ ١٤٥لالأء_ناف; 
[.٥٥زالزنر: ريهتتظم^ نن إومحر له مآ تنس وؤأقممأ وقال! 

فاتباعهالأرجح هو الدليالين أحد أن ثبت إذا أنه محا علاقته ووجه 
تيميةابن الإسلام شخ قرره كما الأحسن، هو 

محصيمعرفة عدم منه يلزم الترجيح عدم أن عشر! النالث، الدليل 
لمالشارع فصدهما إذا المتعارصين الدليلين أن فكما الحكم، من الشارع 
بابمن مقصود به لأيتحقق بينهما الترجيح عدم فكذلك مقصوده، يتحقق 

أمح'ى.
بالرامحالعمل جواز عدم • الثاني القول 

القول.هدا ية ناصهلربت وقد 

كماقائله، يذكر أن دون بعضهم إلى محولأ الأصوليين بعض به فن

Y السؤل )Y( . ٦٨٠•Y/ الروضة مخمر شرح )١(  /Y /٥٣١.
\\.o/\Tاكاوى مجموع )٤( \•. V<K/Tالرومحة مخمر شرح )٠١( 
»،.Y<\/Y/Yالسؤل )٦( . ٦٤/0اJواممات )٥( 



السوللا،.في الرازي الإمام فعل 
نهايةفي الإّتوي فعل كما قوم، إلى الأصولمين بعض ه سو 
٢٢١.،
فيالجويني عنه نمله —كما الباقلاني بكر أبو القاصي به ون

المرىل٣،.جعل إلى البرهان- 
ذلكربحد عنه القل تتاع ثم 
هنفالباقلأني يكر أبي القاصي إلى بعضهم به ون
أر®لم ت قوله الباقلأني عن نقلا الجويتي فقال جعل، إلى نسبته أما 

،.ءنها«ل بحش ْع مصنفاته من شيء في ذلك، 
إنكارألزمه - الباقلأني يحض - القاصي ررولعل الزركشي: يقول 

البتنايت،١١ر الترحح إنكار في طهبه علمح، إلزاما الراجح 
هدارد حيث البرهان، في الجويني كلام عاليه يدل الذي هو وهدا 

البتناُت،وترجح الأدلة ترجح بين المقايسة يرد القول 
الترجيحمنع أي: مطلقا، الترجيح منع سبيل على جعل إلى بته ون

والفلنيامحت،.الق3لعيادت، فى 

الول،نهاة )٢( . /؟Y/YY0\سوو )١( 
 )Y"( صاحبالمتأكلم، •الفقيه الذمحى: غال أبوعبداش، المري، ملي بن المن ص الجعل

تسعصنة وفاته الحنفية•، أنمة من وكان داعية، معتزلي لكنه العلم، بحور من التماتيقج، 
وغيرهما.الإيمان وكتاب، والكلام، الفقه ني أمال له وثلاثمائة، ومتين 

صباُ.اوهٍة الفوائد ، ٢٢٤!ا/ النلأء أعلام مسمر ، »_YYYيطر/الفهرّت، 
.Y١٣٠/ السل البحر ، Y'VU»_يطر/المودة )٤( 
.٦١٩؛/المر الكوكب، شرح ، ١ ١ • A/Yالوصول يفلر/نهاة )٠( 
٦;السل البحر )٧( الثرين )٦( 
.Y١١٤٢/"البرهان )٨( 



الصفيإليه به نمحمد البائلأني، بكر أبي القاصي إلى بته نوأما 
وابنا، ر الجوامع جمع محي والكي ،، الوصولل نهابة مي الهندى 

وغيرهم.،، المختمرل قي اللحام 
ؤإنماالقول، يهدا منه لممريح ليس ملأني اب القاصي إلى بته ون

مصسب*ل؛زمجتهد كل ®أن قوله! من امتفادوه لعلهم 
حاجةفلا حق الأموال كل أن ممسب مجتهد كل أن لازم إذ 

للترحح•

إمحللامها،على ت، ليالبامحلأني إلى القول هدا نسبة أن يظهر والذي 
مييراه بينما الفلنمات محي الترجيح يرى لا أنه عنه النقله صنح فقد 

القطعياتر

بعدمالقول نسبة أن نجد عنه والنقلة كتبه في كلامه تأمل وعند 
أيضا.عنده إمحللاقها على ليت الظنيان في الترجيح 

علىبناء العلل بين الترجيح يرى لا بكر أبا القاصي أن نرى فبينما 
الظنية.الأحبار تعارض صور بعض يرجح أنه نرى المجتهدين، تصويب 

القاJلينمعاشر عندنا والذي القاصي! ارقال التقرب تلخيص مفى 
عالةكل ولكن المعارضة، فيها تقدح لا العلة أن المجتهدين بتموب 

واحدتنبعل محق فى اؤيا تولو تنبهلها، محق فى حكمها تقتضى 
الاجتهاد®باب في نذكرْ ما على شاء بأيهما للأحد لخترنا 

.W'/s/yالوصول ;هايأ 

,v٤٥٠/ اللواهع الدرر شرحه *ع الجوايع جمع 
الفقهأصول ش المختصر 

لاُما,التقريب تلخيص ت في الخجتهدين تصويب مسألة في الباثلأني قول يتفلر 
التهريبتلخيص )٦( . ١ ١  ٠٨/ Y الوصول نهاية 



الُلللا،•ش يرجح لم فهو 
كماظنية وهي الأجمار في التعارصات صور بعض بين رجح بينما 

فياستووا إذا أحدهما في الرواة كثرة مع الخبرش تعارض مسألة في 
يجدوالم إذا ش المجتهد *إن نال؛ الرواة. بكثرة رجح حنث العدالة، 
أحدهماوراد والثقة، العدالة فى رواتهما واستوي الخبرين، إلا متمسكا 

لماالصحابة أن نعلم لأنا ئطعي؛ ®وهدا قال؛ ^٠٠• فالعمل الرواة بعدد 
يقدمونكانوا بل الواقعة، يحطالوا لم المنة بهده معين جمر لهم تعارض 

السبكىلأآ،.محه نقاله كدا هده<ا 

الأحبار.في ورجح العلل بين يرجح لم الاقلأني أن نجد وبالتأمل 
فالماجتهادية، العلل أن ذلك سمبب أن ~ أعلم والثه ~ يغلهر والذي 

الأحبارفي رجح بينما عنده، المجتهدين تصويب، على بناء فيها يرجح 
اجتهادية•غير لكونها 

منهيلزم لم المجتهدين تصويب في الباقلأني قول أن هنا والمقصود 
مهللقا.الظنيان بين الترحح جواز عدم 

*ؤإنماقال كما الظنيان في الترجيح على التقريب في منعموصه بل 
بموجبالعمل لوجوب والظن الرأي تغليب إلى به يتوصل ما الترجيح 
،.قانياال دليل يل ترجيحا، يكن لم الحلم أوجب، ولو أحدهما 
الترجيحاتصروب بعد من ندكر *ونحن التقرير! هذا ؛عاّ قال نم 

والأ"تحارا؛لالقرآن فيه يشترك وما و٠لرةها والأجمار منها يختص وما 

الهاجشرح ني أبما/الإبجاج محيفر  ٢١)
.٣٢٨١! والإرشاد الض,ب )٣( \^. U/rالمهاج شرح ش الإبهاج )٢( 
.٢٨١والإرشاد"ا/الم.ب )٤( 



تظ-٢٣٩—بمتيئس
مجتهدكل إن قال: من لكل لازم هو الترجيح بنفي والقول 

وهوالأصول، فى والجاحظ للعتبري منسوب هو كما مصيب، 
،٠الفر في الثانمة وبعض الحنفية لبعض متسوب 

التعؤينفي التعارض، وجود ينفي مصيب قائل كل ان والقول 
بأدلتهاكلها الأقوال كانت لما إذ الترجيح، وجوب وهو وموجبه لازمه 

حقالمسألة فيه رأي فكل بينها، الترجيح ولا لتعارصها معنى فلا صوابا، 
وصواب.

أثرةمن فكان التعارصى عند منهجهم الصوبة عن نقلوا والأصوليون 
التصويب.نفاة الجمهور عن منهجهم ا اختلافقولهم 

التعارضفي نولهم أثر وبيان عليهم الرد في الشاطئ قال 
حملة؛الترحح باب يرغ السريعة في الخلاف، بثبومحتا رروالقول والترجح: 

شرعياأصلا ، الخلافثبوتر فرض على إليه حاجة ولا فيه فائدة لا إذ 
إليهأدى فما فامد؛ ذلك، لكن الشريعة في التعارض وقؤع لمحة 

مثاله«رأ،ر

علىيممقه البصرة، قضاء ولي محقيه الخبري، الحر أبي بن الحصين بن الحسن بن عبيداف )١( 
صنةرفاته معممد0، في متكلم الرجال، من عاةالآ ثقة محمودا كان ؤيخالفهم، الكوفيين مجدهب، 

رمانة.رسن ثان 

Y؛/U.دغاJاد تاؤخ ، ٢٥١ص الأمصار علماء وتفلر/مث.اهير 
المعتزلة،أئمة من بلخ، فصيح بالأدب عالم أبوعثمان، الجاحفل، محيوب، ين بحر بن عمرو )٢( 

وغيرها.الحيوان وكتاب والستن اليان صاحب وماثنين، وحمسن حمس منة وفاته 

١. ٤٨ص الأدباء طقان، في الأب، نزهة ،  ١٢٤ا/ ٤ بغداد ;نفلر/تارخ 
صالامع ،  ٠١٥٤ م/ العدة ، ١ ١ ٤ Y/ والمفته l_، ،  ١٦٢ا/ الأصول في بمفلر/الفصول )٠١( 

تميعشرح ، ١٠٥٦ه/الفقه أصول في الواضح ، r٣٧٩/الفقه أصول في اكلخيص ، ١٢٩
.O'i/yاتامى الفكر ، YYA/Yالفحول إرشاد  ATAص الفصول 

اووافقاذ،ه/؛أ.)٤( 



أدركأصابه من واحد الحق أن كرحيح منصوبة الأدلة أن شاك ولا 
الحق.ومحلله اجتهاده على اجر ؤإن أحطأ فقد لم ومن الحق 

ألأمه، آلقمحت محزا أثَ محمحإ ،ء ١^ ؤكآ؛؛ا تعالى: اف قال 
آ'لآغيثأيومحِ إؤ ^١، ٠٧َقبم إن وألدسول أثب إل ردوه سء ؤ، كرعم ؛ن يلأف 
يكنلم مصب مجتهد كل كان ولو [، ٥٩لاشا،ت ه ثأره وأحس ين ح٠ 

منواحد لقول بالرجؤع أمروا ولما قال، بما أحل. كل أقر بل تنانع، 
والسنة.الكتاب إلى الرد حلال 

وأصاباجتهد ررمن ه.' يقول ه العاص بن عمرو حديث وفي 
حطاه فالنبي ،، واحدرارأجر فاله وأحعلآ اجتهد ومن أجران فله 

أحرى.وصوبه تارة المجتهل. 

نفيمن لازمه بطل مصيب مجتهد كل إن قولهم أصل بطل ؤإذا 
بينها•الترجح وض الأدلة تعارض 

جوازوعدم الترجيح بنفي للقول الأدلة بعض الأصوليون ذكر وقد 
الأدلة!هل>ه ومن به العمل 

٢[.]اسر: أ/دتمّنره كأؤؤ( ؤشؤرو١ ت تعالى فوله الأول! الوليل 
إلغاءفيقتضي تفصيلل٢،، غير من مهللقا بالاعتبار أمر الJلألة! وجه 

الفلزص•زيادة 
أنمن استدلالهم من لزم ما بنفي الأستل.لأل هدا عن والجواب 

أوناصاب اجتهد إذا الحاكم اجر باب - والتة بالكتاب الاعتعمام كتاب - البخاري رواه )١( 

)ح T١٣٤٢/ احهلآ أو فأصاب، اجتهد إذا الحاكم أجر بيان باب - الأثضأ كتاب - لم وم

اوحموله/آم0.)٣( . ٢٤أ/• الأحكام أصول ر الإحكام )٢( 



١٤٣^—-
الأمرأن ذلك الظن، زيادة إلغاء ويقتضي منه يلزم بالاعتبار الأمر 

للاعتبارعلاقة فلا المظنوهات في التفاوت عدم منه لايالزم بالاعتبار 

مافيها وليس والاعتبار، بالنظر ذغايتها لأية ا ررأما ت لأمدي ا قال 
ينافيلا الأمرين أحد إيجاب فان بالترحيح، العمل بوجوب القول ينافي 

لغيره،، إيجاب 
-ودليلنا ظني هذا دليلكم ®إن الجواب; في الأصوليين بعض وقال 

الظنيولايعارض قطعي، - للترحح المثبت يعني 
الترجيحوجوب تثبت فهي لكم، لا عليكم الأية إن ; لوقلنابل 

فيوالنقلر الاجتهاد أن جهة من الاستدلال، في وأولى أقرب هدا لكان 
به.مامورأ فيكون اعتبار نؤع هو المتعارصين من الرا-؛ح بيان 

يتولىواف بالظاهر نحكم ®نحن ت حديث ت الثاني الدليل 
الرائرا^٣،.

هنا.

هناكالجواب فكان بالأية، استدلالهم بمثل قالوا الدلالة: وجه 

بهالعمل فجاز ظاهر المرجوح الدليل استدلالا! وقالوا 

M\/iأصول قي الإحكام )١( 
 )Y( ،افصول يفلر/ه/بما،'؟JJ 0ايعU/Y ،، الأصول نفاضrinA/A ، الفحول إرشاد /Y٠٢٦٠
علىله أف ولم الأصول، أعل يه يلهج ما ُىيرأ • الطالب تحفة في كثير ابن تال )٣( 

يعرفهء.فلم المزي الحجاج أيا الحافنل عنه وصألت، صني، 
الأصوليينبين اشتهر حديث *هذا ت  ٢٧٥\/الخبر المر موافقة في حجر ابن الحاففل وقال 

الخزيصتل وقد المنثورة، الأجزاء ولا المشهورة الحديث كشب، في له وجود ولا والفقهاء... 
له*.أصل لا ت قال واللءمي يعرفه، فلم عنه 

الإحكامةيأصرلالأحكام1/•؛؟.)٤( 



أهلبعض ذلك حكى كما له أصل لا حديث أنه رده في ؤيكفي 
تخريجفي عنهم منقول هو كما حجر وابن والذهي، كالمزي، الحديث، 
الحديث.

جوازمقتضاه إذ بالترحيح، للقول دليل فهو صحته فرض وعلى 
ومعالأحر، على طرفيه أحد ترجح ما هو والفلاهر دالفلاهر، العمل 
جهةمن راجحا يكون لا له المخاشح فالمرجوح الراجح، الدليل وجود 

رقيه ظاهرأ يكون فلا للرامح، مخالفته 
مقابالهترجح على الدليل قتام حال ظاهرأ المرجوح يكون أن وبمفي 

منه.أرجح هو بما غلبته بعل. ظاهرأ الظاهر يبقى فلا ، ومعارضه 
والظاهربالظاهر، العمل جواز على فيدل الخر لأوأما الامدي! قال 

الراجح،الدليل وجود ومع الأحر على طرفيه أحد ترجح ما هو 
فلاللراجح، مخالفته جهة من راجحا يكون لا له المخالفا فالمرجوح 

ظاهرأيكون 
والأمارامت،البننامتح، في معتبر غير الترجيح أن الثالثح؛ اكليل 

،١المتعارصةل البينايتح على تزيد لا المتعارصة 
فيال_تناءتؤ في لاعتبر الأماراُتح في اعتبر لو الترجيح لأن 

الأظهر،ترجيح اعتباره— ~في العلة لكانت، اعتبر لو ولأنه الحكومامتح؛ 
هنالْ،ّقام المس وهدا 

البينان،عار تزيد لا المتعارضة الظنية »الأمارا>تح الأمدي: قال 

.r٢٦٠/الفحول إرشاد )٢( . ٢٤١الأحكام؛/أصول في الإحكام )١( 
.٢٤١الأحكام؛/أصول الإحكام؛ي )٣( 
.٢٤•الأحكام؛/ أصول يي الإحكام . wiT/rيطر/البرءان )٤( 
أا\؟٦.0! الحمرل )٥( 



شهادةتقدم لا إنه حتى البينان، في معتبر غير والترجيح المتعارئ، 
الأدين<با،.مادة على الأربعة 

،.النات١٢بين معه على قتاما الأدلة بين الترجيح نفى مكان 
مايعارض ظني وهو الأصول، في قياس دليلكم أن والجواب 

علىيرجح والقعلعي الترجيح، وجوب على القعلحيات من به ل تل ن

يرىمن العلماء في بأن مردود بأنه أيضا; الجويني أبطل كما 
علماءمن وطوائف تعالى، ض مالك وهو البينة، على البينة ترجيح 

الك،ر؛/

كلففي أحدهما ورجح تعارضا إذا الدليلين ®أن الرابع؛ الدليل 
مجردؤيبفى المثلان، نهل فبمثلهن معارض هو مقدار منهما واحد 

يجوزلا بدليل ليس وما بدليل، ليس الرجحان ومجرد الرجحان، 
ءليهااأْ،.الاعتماد 

القولأن ®والجواب! بقوله؛ الدليل هدا نقض القرافي لخص وفد 
أنلم نولا الراجح بالدليل بأن الرجحان بمجرد حكما ليس يالترجيح 

الرجحانعقدها إذا بمقابلها تسقهل الرجحان جهة فى المتاؤية الحصة 
الماواة؛؛ْع قوط ال لم نؤإنما 

أحدالمتعارضين من يقفون فإنهم الترجيح نفاة مذهب وعالي 
يهماالأحد عن التوقف أو بينهما، التخيير إما موقفين؛ 

.٢٤١أ/الأحكام أمول ز )١( 
.٢٦•Y/ الفحول إرشاد )٣( الراوىأ/*ا"ا■• تدرب )٢( 
١٢٨اس المم المة/اورىن عر المة ترجح ؛نظر/في )٤( 
.٠٤٢ ص الفصول تنقح شرح )٥( 
.٥٢٩/٢/٢المحصول )٧(  ٠٤٢٠ص الفصول تشح مح )٦( 



للقولالحجة تهاوي ندرك عنها، والإجابة القول أدلة نتأمل وحين 
والقولوالإجماع، بالنص متثرف الكافة هب ومال كيف الترجيح، بنفي 

يه.قال ومن القول موصع قي مضطرب الأحر 

سمهءِ♦



امحاهممؤتالمث 

بالمرحؤحالعمل محال 

واطراحبالراجح العمل وجوب وهي شرعية كلية قضية أكد تقدم ما 
واضحا.كليا أصلا المرجوح 
يثكلأو يوهم ما وتحرير ذكر المقام هدا ني له ينتبه أن يجب مما أن غير 

•أمرين في وص المرجوح العمل أو الراجح على المرجوح تقديم من أنه 
تقديموجوب قاعدة من استثناء لكونهما ليس هنا الأمرين وذكر 

بيانهما.فتعين يشكل قد مما لأنهما ولكن الرجوح، واحلراح الراجح 
ثمومن آخر لدليل بمعارصته الدليل في النفلر أن الأول: الأمر 

الأحرىالدلالات اطراح يعني لا هذا دلالاته أحد في عاليه غيره ترجيح 
آحر•دليل من يعارض لم التي الدليل لدات 

الأحكاممن مجموعق ليفيد دلالاته تتعدد قد الواحد الو.ليل فان 
هذهفي منه أقوى الأخر آخر، دليل مع دلالاته إحدى تتعارض أن فيمكن 

الفهن.ا الدلالة في منها أقوى هو ما لوحوي الدلالة هده فتقط الدلالة، 
إضعاف.أو بامقاط الأخرى المستفادان إهمال فى سببا يكون 

يعلمارلو قال: افه. رسول أن )قهنع هريرة أبي حدسث، فمثلا: 
عليهتهموا يأن إلا يجدوا لم ئم الأول والصف، النداء في ما الناس 

مايعلمون ولو إليه، لاستبقوا التهجير فى ما يعلمون ولو لامتهموا، 

إرادةالحديث: ي فمماه حجانة، لغة ومي إله، والمادرة شيء كل إلى التكٍر هو التهجٍر: :١( 
الصلاة.وقت أول إلى الصلاة يي المادرة 

ه/ا"إ'ا.الحديث غرب في المهاية ، ٣٣١ا/ الحديث يفلر/ءرب 



الأحكاممن مجموض على دل ، ل ١٠حبواولو لأتوهما والصبح العتمة في 
لأحدالتعيين في الفرعي واستعمال القربان، في الإيثار جواز عدم منها 
الإيثاركان ولو الأحر، المستحق دون يه والفلمر بالحق اؤيين المت

بل؛الأولوية، أحدهما لتمييز القرعت، رعت، ث لما الهناعات ش مشروعا 
للايثار.ندبوا 

إذاالقربان في الإيثار جواز على تدل أحرى بائلة معارض والحديث، 
رسولأن هثع! سعد بن سهل حديث، في كما ذللث، تقتضي المصلحة كانت، 

لالغلأمتفقال أشياخ، يساره وعن غلام، يمينه وعن بشراب، أتي اش. 
منلث،بنصيبي أوثر لا واف لا ت الغلام فقال ُؤلأءاا، أعطي أن لي ارأتأذن 
هاستأذنه حسئؤ للمصلحة، الجواز على فدل ، يدْاار فى فتله أحدا، 

لوأنه حجر ابن قال كما الجواز، دليل وهو عليه، الأشياخ وتقديم بالإيثار 
•٢٣الإيثاو جواز على فدل الأشياخ لأعطى الغلام له أذن 

المصلحةعند المرب في الإيثار بجواز الثاني الحديث، دلالة وترجيح 
الأولالحديث، دلألأيتؤ يلغى لا منه المانعة الأول الحديث، دلالة على 

الأولالصم، وفضل الأذان، قفل على كدلألته منه المستفادة الأحرى 
فيالتاوي عند القرعق ومثروعية والجماعة، للجمعة المسارعة وفضل 

الأذانفي اختلفوا أهوامأ أن رذكر الأذان في الأستهام باب الأذان، كاب الخاري، روا، )١( 
(.٦١٥)ح  ١٥٩معدا,/ينهم قامع 

والازدحاممنها فالأول الأول وقفل ؤإقامتها العقوق نويت باب الملام، كتاب لم، وم
)ح(، ٣١)أ/ الإمام من وتمرسهم المقل أولي وتقديم إليها والمايقة الأول الصم، على 

المموصة،وغير المقبوضة الهبة باب ~ عليها والتحريض وفضلها الهة كتاب ~ البخاري رواء )٢( 
(,٢٦٠٥)ح  V١٦١/ المقسومة وغير والمقسومة 

مالمبتدئ يمين عن ونحوهما واللبن الماء إدارة اصتحاب ياب ~ الأسرية كتاب ~ وملم 

„ت;ئ:ت



أنعالي يدل كما بالعتمة، العشاء مية توجواز والحجج، الحقوق 
،،فلأوورالأول يكمل أنه على ؤيدل الصنوف في التراص الأفضل 

الدلالات.من وغرها 

العملترك يعني لا آخر على دليل ترجيح أن جليأ بغلهر وبذا 
باقإعماله أن ْع فيه، تعارضا فيما دلالته في هو ؤإنما بالكلية ؛المرجوح 

الأحرى.7لألأته كل في 
وبكلبكليته يترك لا الدليل أن الشريعة أصول وفق المتقرر من ؤإن 

نسخه.على الدليل قيام حال إلا دلالاته 

؛الكليةالمرجوح حكم يقطع لا بالترجيح لقفاء ١١١العربي! ابن نال 
وللعاهرللفراش ارالولد ههث! لقوله مرتبته ؛حي، عليه العهلف، يج_، بل 

سودة((يا مته واحتجبى الحجر، 

لوجوب،الكلي التقعيد مستثنيات من بعمهم جعل الثاني؛ الأمر 
اشتهرما وهو الخائف، مراعاة قاسة المرجوح واطراح الراجح تقديم 

حلافمحل كان ؤإن أصولهم من أصلا بعضهم جعله بل المالكية، عند 
لمومرة راعاه فمرة مختالم،، ماللئ، الإمام عن النقل حتى بينهم، 
٩١ ٠٠.

لأبنالتمهيد ، ١٣٧٥; الأسذلكر ، /Aj٥٧ Y٢٤٤/بطال لأبن الخاوي صحيح بمطر/شرح )١( 
لأ؛نءثيمينه/ا-.ل.المالحين شرحداض ءبداورآآ/؛ل،

.ا/؛١٣اكنم، المهج شرح )٢( 
يا<.ودةاا.منه *واحتمي وفيه ذكره الاJي والحاويثؤ 

•٢(. ٥٣)ح  ٥٤م النتهاته نفير باب، - البيوع ئاب، - البخاري دوام 
(.١٤^٧٥ ١ ٠ ٨ ٠ Y/ الثتهاُت، ونوتي للفرام، الولل. باب ~ الرضاع كتاب ~ لم وم

،٢٧٤٨البويّ نثر ، ٥٦٨القاب رفع لاامقريا/آآآ، القواعد ، ٦٤٦٨بظر/الأءتمام )٣( 
١^٠١^امهل ، Y٣/١الدواني الفواكه 0ا\-\ك والاكاليل الخاج ، ٤١٩٨واكحصيل اJياد، 
ا/؟•



Kهأ>٠K<^^
يعفىصرح كما الثلاثة، المدام، أتباع لبعفى منسوب، به والقول 

مذهبهمبه القول بأن الحنفية 
منالخروج على بالحنخ الشافعية بعض لقول الباحثين بعض واستند 

رس_إولا الخلاف، بمراعاة منهم قول هدا أن الووى قرره كما الخلاف 
الشبهوحد ؤإن بينهما كير الفرق أن 

مراعاةمن تيمية ابن قررْ ما على بناء للحنابالة بة التومثاله 
الخلافمن الخروج إرادته يتضح وتمثيله كلامه قراءة وعند ، الائتلاف 

الخلاف.مجراعاق لا 

متهماواحد كل ارإعطاء الشامحلبي! قال كما الخلاف مراعاة وحقيقة 
يقتضيه،٠ما بعض أو الأحر يقتضيه ما "" المتعارضين الدليلين ي أ~ 

المخالم،دليل راعى أنه راووجهه •' آحر موضع في قال كما ووجهه 
فلمبعفها في عنده يترجح ولم ، ءندْ ترجح لأنه الأحوال، بعض في 

اعهء

وامحتراحالراجح لترك محورة الخلاف مراعاة أن المتبادر والظ-اهر 
منكثير امتشكاله ولهذا والخلاف، التعارض بوجود احتجاجا المرجوح 

إليه.الصائرين المالكية على وخصوصا العالم أهل 
منشيوخه وموال الامتشكال على الشامحلبي حمل الن.ي هو وهن.ا 

ومنهماعتبارْ بنفي أجابه من قمتهم الخلاف بمراعاة المراد عن المالكية 

\/yT\.ض ابن حاشا ، ٢١٨ص الفلاح طر/صافى )١( 
.٥٢ص المصرة الفتاوى مخصر )٣( • ٢٣آ/مسلم صحتح شرح ، ٢١

0ابم\.الوانقات )٤( 

.٢٦٠\إ المنتخب النهج نرح ، ٢٣٦ا/للمقري المواعد الخلاف/ مراعا؛ نمويف ؛ي وينفر 
الاعتصام)٥( 



عندحتى الاعتار في حلاف محل لكن ؤإن يصح معنى على تأوله من 
المالكية.

فمنهمأدركتهم؛ الدين الشيوخ من جماعة عنها مالت راومحد 
علىبناء مقتضاها أنكر بل ءلاهرها، على يحملها ولم العبارة تأول من 

ابمداة،المع يقتض المسألة دليل يكون بأن وذلك لها، أصل لا أنها 
دليللمعارصة مرجوحا الراجح يصير الوقؤع يعد ثم الراجح، هو ويكون 

الوجهغير فى بأحدهما القول فيكون المخالمؤ؛ دليل رجحان يقتضى آحر 
فيماوالأخر الوفؤع، بعد فيما فالأول الأحر؛ بالقول فيه يقول الذي 
بهماقولأ ولا متنافيين بين جمعا فليس مختلفتان؛ مسألتان وهما قبله، 
قاسأهل من المسالة عن ألته سمن به أجاب ما حاصل هدا معا، 

وتؤنس..((را،.
عتبةلكن قالت نها، عاسة حديث منها بائلة به للقول واستدلوا 

زمحةوليدة ابن أن وقاص أبي بن سعد أحيه إلى عهد وقاص، أبي بن 
وقاصأبي بن سحي أخذه الفتح عام كان فلما قالت،! فاقبضه، مني 

وابنأحي، فقال: زمعة، بن عبد فقام فيه، إلي عهد قد أخي ابن وقال: 
ياسعد: فقال ه^، النبي إلى فتساوقا فراشه، على وك أبي، وليدة 
أخي،زمعة: بن عبد فقال فيه، إلي عهد قد لكن أحي ابن الله، رمول 

عيديا للئ، ؛اهو الله رسول فقال فراشه، على ولد أبي، وليدة وابن 
قالنم الحجرا( وللعاهر للفراش ااالولد ه: النبي قال ثم زمعةُ، بن 

بعتبةشبهه من رأى ّ منهءا احتجبي  ٠١: الّمحاردج رٌّْة بّت ودة ل
اللهر٢،.لقي حتى رآها فما 

منقاءالأة على اّلكية بعض به اااستدل العيد: دقيق ابن قال 
أنوذلك حكمين، بين الحكم وهو المذهب أصول من وأصل قواعل.هم، 

تخريجه.تقدم )٢( •؛. Aj ١٠٧ْ/الموافقات 



ولامختلفة أحكامآ فيعطى متعددة أصول من مشابهة يأحال \}1إو؛آ يكون 
لإلحاقهمقتص الفراش أن الحديث! من وبيانه الأصول. لأحد يمحص 
بمقتضىالنسب فأعطى بعتبة، لإلحافه مقتص البين والشبه يزمعة، 

منه.؛الاحتجاب مودة يامر الشبه أمر وروعى بزمعة، وألحق الفراش. 
المحرميةفتثسح الفراش أمر يمحص فلم حكمين بين حكما الفؤع فأعطى 

وهذا! قالوابعتبة، فيلتحق مطالقا الشبه أمر روعي ولا سّوية، وبين بينه 
مطلقا،هما ؛أحن. فألحق أصلين، بين دار إذا الفؤع فان التقديرات. أولى 

ومحصبالثاني، فعل إذا وكدللث، وجه كل من الثاني شبهه أبطل ففد 
منمنهما واحد بكل ألحق فإذا بالأول ثبهه لحكم إبطالا كان ؛،،ت إلحاقه 

وجه((كل من أحدهما إلغاء من أولى كان I وجه 
منصورة هو إذ ان، الامتحباب من هو به الأخذ إن وقالوا 

جهةمن الورع من وهو للجزئي الكلي بها يترك التي صوره 
،٠وأثرا الخلاف بو 

صرورةرأوْ بل الأحوال كل في يه القول يهللقوا لم به والقائلون 
الخلاف.من الخروج 

;أهمهاومن تحققها، ويعز يصعب شروطا لاعتباره وجعلوا 

دليله.ؤيقوى الماسرك قوي الخلاف يكون أن الأول؛ السرءل 
نابتة.منة يخالف، ألا I الثاني الشرط 
حم3،إلى منه والخروج الخلاف رعي يفقئ ألا : الئالث،الشرط 

الإجماع.

.Y'0_,Y>i/Y(لأحلكم إحكام )١( 
 )Y( الجلل مح والتحمل المان/n٤٧٢.
.٢٧•\إ اللك؛ر الثرح ،  ١١٩١; الدراني الفواى )٣( 



متعدر.غير ممكنا المدمن بين الجمع يكون أن الرابع؛ الشرؤل 
الانتهاء.دون الابتداء قي يكون إنما الخامس! الشرهل 
المدهبترك الخلاف بمراعاه العمل يتفمن ألا المادس؛ المركل 

بالكليةل١،.

اسمهاخ وامتنفيه الرأي واختلاف للجمع ؤلريقا ضعفه القول ومع 
واهلراح؛المرجوح العمل في أثره ا صعقندرك صحيحة أحرى لمعان 

عنإعراصا به يقولوا لم الممل رأوا من أن القول عن فضلا الراجح، 
موافقةمعان وجود من ءلا٠رأ الرجوح من رأوا لما بل معللقا، الراجح 
راجحا.تجعله ومعانيها الشريعة لأصول 

بالراجحللعمل الوجبة الكلية القاعدة على عوده عدم يفلهر وبدا 
الأيهنال.ولا بالقص الرجوح واؤلراح 

شرحفي التوصح ، ٣٥٢، ١٤٨،/واكحتسل البيان ،  ١٠٧ه/ اكروط/المواسات ش طر 
عرفةابن حدود شرح ، t١٦/الرسالة متن على التنوحي ناجي ابن شرح ، ٢٤١المختصرة/ 

٠٢٥٦ا/ المنتخب المذهب شرح ، ١٨٢صن



و-

ايارّتالمث 

الترحيحشروط 

غيرالترجيح يكون فقدها عند للترجيح شروطا الأصوليون نمء 
هي!الشروط وهاو0 صحح، 

الأدلة:بين يكون أن الأول: الشرط 
تعارصهبصور الأصوليون له يعرض الذي الأصولي التعارض 

غيرها.يتتاول فلا الشرعية الأدلة مجال قي هو مه الترجيح وقواعد 
فالدعاوىالأدلة، بين يكون وأن الترجيح: شروط في الزركشي قال 

لأنهاالمذامح، في يجرى لا أنه عاليه وانبنى الترجيح، يدحالها لا 
بمزيدالدليل اختصاص بيان والترجيح الدليل إلى تحتاج محفة دعاوى 

الدليل«لا،.فى هوقوة ؤإنما هودليلا، فليس قوة 
والدعاوىالبينان، فى التعارض لوجود مطالما نفيا ^ا وليس 
عير،، حلافمحل فيها فوقوعه يعفى، على بعضها فيرجح والمداهبإ، 

للترجيحهو إنما هنا الشرط هذا اشتراط فإن فيها، وجودْ فرض لو أنه 
الأدلة.بين يقع الذي الأصولي 

بيتهما:المعارصة تحقق الثاني: الشرط 

ذكرها.التقدم التعارض شروط التعارصين في يوجد بأن وذللئؤ 
مسبوقايكون حتى الأحر على الدليلين لأحد ترجيح يتحقق فلا 

صحيح.تعارض بتحقق 

.٦١٣١;الممط المم )١( 



وهوجميعا يالدليلين العمل إمكان عدم أوجبه صرورة الترحح ولأن 
دليلإهمال المتعارصين غير بين ترجيح ومقتضى الإمكان مع المتعين 

معالترجيح إذ إعمالهما، من يمنع مانع وحول عدم مع إعماله وعدم 
التعارض.

إعمالذيال.ءع التعارض في يتوسع البعض لأن وصح إنما وهذا 
لهتعارض ثمة وليس الترجيح، فيطلب التعارض بدعوى الدليلين 
عدمفي ظر دون الأدلة في الاءلرين بعض يتوهمه قد مما وهذا ترجيحآ، 

فيتوهمناف ومخالفه مثست، الدليل هذا أن مثلا يرى فقد التعارض، تحقق 
واحد.محل ش ليا بالتأمل وهما التعارض، 

للتعارض؛قابلين المتعارضان يكون أن الثالث،! الشرط 
ؤيمكنيمح مما الدليلان يكون أن للته-ارض بالمابلية والمراد 

ينهاريرمح لا للتعارض قابلا ليس ما لأن تحارصهما؛ 
القهلعيبين نعارض لا أنه الجمهور مذمتا على تقدم وقد 
فيها-ترجيح فلا والفم، اسي بين تعارض ولا واسي، 

عندالتعارض محل لأنه ظنيين؛ تعارض عند الترجيح يكون ؤإنما 
الأغلب.

الحجية!في اوي النالراع! الشرط 
فيثترطصببه، من له يحرصى لما المجتهد عند التعارهمر كان لما 

علىأحدهما قوة ظاهر غير ءندْ متاؤيين يكونا أن الدليالين بين ليرجح 
يتحينبل تعارض فلا الأحر من أقوى الل.ليلين أحد كان فإن الأحر، 
منهن.ا مثل يكون ولا للمرجحايتح، الاستناد دون مباثرة بالأقوى العمل 
المرجح.ليطالب التعارض صور 

.١٣٢آ•/ابط المم :١( 



٩سفس؛

يتعارصانلا المتاؤيين غير والدليلأن التساوي، نتيجة فالتعارض 
للترحيح.يحتاجان فلا ايتداء بالقوي العمل لأن 

لعدم؛ وأحال متواتر بين ولا واحد، وحبر كتاب، بين يرجح فلا 
القر؛في *ت—اُيض غبر دليلين بين ترجيح رلأ أملأ، تعارفها 
وانمومء".
معالمرجحايتح، صور في تعرض المحورة هذه مثل أن يشكل ومما 

حالمقصود هذا أن والجواب، الأحاد، مقابل المتواتر فى ءلاهر القوة أن 
أنالدليلين حال انكثف، ما فإذا الدليلين، حال كثف، وعدم التوهم كثق 
للترجيح،الحاجة فاندنمن، التعارض عدم ظهر آحاد وذاك متواتر هذا 

الأحاد.على المتواتر بتقديم للحلم 
تجميعا يهما العمل يمكن ألا الخامس، السرط 

،بينهما الجمع يمكن فلا جميعا، بهما العمل يتعالر أن بمعنى 
لأنغيره؛ محبيل ولا المتعين وهو الواجب، فهو بهما العمل أمكن إن لأنه 

أحدهما،إلغاء من أولى ؤإعمالهما ،، إهماله١٤من أولى الكلام إعمال 
التعهليللمن أولى والاستعمال 

واحدبكل فالعمل الدليلان تعارض ررإذا المحمول فى الرازي قال 
دلالةلأن الثاني، دون بأحدهما العمل من أولى دون وجه من متهما 
علىودلالته مفهومه كل على لدلالته تابعة دلالة مفهومه جزء على اللففل 

وجهدون بوجه منهما واحدة بكل عملنا فإذا أصلية، دلالة مفهومه، كل 
فقدالثاني دون بأحدهما عملنا ؤإذا التبعية، بالدلالة العمل تركنا فقد 

1Aorإ الرل نهاة )٢( . Y٣٧٢/الفحول إرشاد )١( 
AO'/i)٤( . ٨٣ص لناجي الإشارة )٣( 
.n١٣٣/الممط البحر )٥( 



،0جم)ع؛؛تصقبمتْْط.
انملأن ثبت أدلى الأرل أن شك رلأ الأصلت، السل؛الدلألأ ممحا 
كلمن بأحدهما العمل من أولى وجه دون وجه من منهما واحد بكل 
،•اكازل دون وجه 

الجْعااإمكان هع إليه بمار لا ااوالترحح حجرت ابن يقول 

كلإلى ية بالن— التعارض يعني ~ فيه نظروا ارإنما الشاطئ• وقال 
أمكنإن فإنه صواب؛ وهو الدليلين، بين الجمع فيه يمكن لا موضع 
تعارضا،فلا الجمع 

بصورةالجمع أمكن ولو الترجيح بجواز فمالوا الحنفية، وحالف 
)٤(.

صحمحه

بيانه.تقدم وقد التعارض، دفع في ومنهجهم مذهبهم على وهو 
اللهثاء إن ~ سيأتي كما الجمهور قول هو والراجح 

بالأخر!أحدهما نح ثابتا يكون ألا السادس؛ الشرمحل 
بالماحرالممد.م بموحل العارضن صوره ضديتح حند لانه 

الكتابفي أصله جاء الذي الحقيقي النسخ بين الفرق إلى ينبه وهذا 
لأنالتعارض مجال في حل ين. فلا فيه النسخ على الدليل وقام والسنة 
فيمتفردأ الناسخ فيبقى إعماله، جهة من أصلا دليل كلأ المنسوخ الدليل 

له.معارض لا الاستدلال 

حالفهو الترجيح في الأصوليون يخكره الذي الصوري النخ وأما 
كانفإن الدليلين اؤيخ في ينظرون فإنهم والترجيح الجمع عن العجز 

Y/0؛؛.، ٣٣أ/•ابرى؛/بلأ•؛، نح )٢( . otr/y/yالسؤل )١( 
؛.A'\/Yالرحموث، »و\خ )٤( . ٣٤٢ه/اووافقا.ت، )٣( 
.٤٥٦الولأ/0هأ، نهاة )٥( 



لهتنبيها ؤإنما منسوخا لكونه لا المتأحر رجحوا ومتآحرأ متقدا فيهما 
فالنصانؤإلأ التعارض، حالة في خاص صورى نخ فهو بالنسخ، 

الصورة.هده غير فى مهملين غير معملان 

بالأرجحفالعمل ؤإلأ I بقوله الحيي دقيق ابن المعنى هذا يحرر 
للاؤلراحالموجب التعارض صح فإذا وأيثا مثلزح، والمرجوح واجب، 
التعارض...،فيه وير بما فيخص 

لهدايتوجه والترجيح التعارض باب في المخ عن الأصوليين وكلام 
هنا.نرظ ذكر الذي المعنى لا المعنى 

ذكرناهالذي الشرط على نصان تعارصى ®إذا الجريني يمول 
الترجح،مواقع من ذللث، وليس التقدم، ينخ فالمتأخر وتأرخا، 

•تا;ئخهرال جهل فما الترجيح يض ارؤإنما المربي؛ ابن ئال، 
والتأخرالمتقدم بمعرفة القهي من بد ولا 

•الترجح عر دليل يقوم أن الماح؛ الشرط 
ولاالتخيير ولا بالتشهي بقوم لا الدليلين أحد وترجيح تقديم 

ال، ^JUiوالأحكام، الأدلة في الفلر في للقوس مدخل لا إذ الهوى، 
إلايكون فلا لاّشرع، ونسبة حكم فالترجيح الترجيحاا.تإ، في لها مدخل 

الترجح.هن.ا اعتبار على يدل بدليل 

•٢٠١٠٠الأصوليينمن كير طريقة عر راوهذا الزركشي: قال 
دليل،عن إلا يكون لا بأنه للترجيح تعريفه المرداوي قني وقد 

آ/ا/هاا. ju^Ji)٢(  Ay\/\الأحكام ياحاديث شرح )١( 
ا١٢، ٦١١، ٦٠٧/٤اضالكوكب شرح )٤( القرمحا/ما\<د أحكام )٠١( 
.٦١٣٣;الممط الحر )ْ( 



.الأحرى على الأمارتين إحدى تقوية ررهو ت فقال 

يقوملا ترجيح كل ؤيلغون ، عمليا الشرمحل هذا يوكدون والعلماء 
لوياطل ، ١ وستخ ، محاول بأنه الترجيح هذا يمحقون بل مرجح، على 
بالهوىوأنه ، جائزأ وغتر 

بانارورد ت بالتخيير الترجيح بجواز قال من على رادأ الصتعانى قال 
الالتعارض ومجرد عليه الدليل من بد لا ترعي حكم التخيجر بون 

لوأنه وهو امتاعه، على قائم الدليل بل عقلا ولا لغه ولا شرعا يقتضيه 
محويللتخير مقتضى ولا بالحرمة وعمروأ يالحل نيدأ المجتهد أفتى 

مبنيةالأحكام أن تقرر لما يجوز، لا وهو ؛التشهي إفتاء لكان التعارصى 
.، الرأيين٠٠١ على والمصلحة الحكمة على 

أنبد فلا أيما الرجحان ظن ررؤإذا ت تيمية ابن الإسلام ثيخ وقال 
غيرهذا ورجحان الأحر، الجانب دليل من أرجح عنده يكون بدليل يظنه 

لمامتبعا فيكون ءنالْ معلوم رجحان إلى الأمر ينتهي أن بد فلا معلوم 
قال!كما الأحسن اتباع وهو للظن لا للعلم اباع وهذا أرجح أنه علم 

وقئال! وق[ ١٤٥]الأء__زاف: دأحسآأه يآحدوأ مرمك محأمر ,بحأ} ؤذ٠نها 
أننيعا أحسن I وقال [ ١٨]ال_زمر: ئنتهثه< مسعؤن آلمني ئمشعؤن 

فاتباعهالأرجح هو الدليلين أحد كان فإذا [ 00]الزنم: 0==ظمه نن إوئر 
أنهيعلم بما يعمل أن المجتهد على فالواجّتا معلوم. وهن.ا الأحسن هو 

.٢٢٨ص الفصول نقح شرح ^٢، , a٤١٤١/سمحاك>يير مع التحرير )١( 
٠٨٠ا/المختصر بيان ، A،\/Y'والنقل القل تعارض درء ، ١ ما٠ أ/ الصممسم الصراط اثتضاء )٣( 
.٣٥٢)/الترصح على الخلويح شرح ، r٤٦٠/ الرومحة مخصر شرح )٤( 
.Y١١٨/ الروصة مختصر شرح )٦(  X٠٦٣٦/الروصة شرح )٥( 
وا،ا،م. ٣٩٨ص ^ ٧١احابة )٧( 



عملفما وحينثذ المتعارصين الدليلين بأرجح العمل وهو غيرْ من أرجح 
بالعالم((لا/إلا 

الترجيحلم ئ مل الترحح يكون أن ت المامن السرط 
مرححآالنفلر، على قادرا الترحيح، أهل العلم أهل من فيكون 

٠الشرعي بموجيه 

الترجح•ومنه والنظر الاجتهاد أهل من لمس والعاص 
الترحح.بعمالية القائم عن كلام مزيد وسّيأنى 

اكاوىما/0اممجموع )١( 
٤.• A٨٤/ التحرير شرح التجمر وآلأد  ٦٧٥"Y/ الروضة مخمر يطر/شرح )٢( 



ٍِ ِ, للضججسملش؛

او\رعايمث 
المرححشروط 

ثمالمتعارصة الأدلة في النظر بعملية يقوم الذي العالم هو المرجح 
الشريعة.وقواعد أصول وفق العارض هذا دح في يجتهد 

الشريحةفي أحكمت محي المتعارصين بين الترجيح قواعد كانت فإذا 
خلافمحل منها كان ما أو واتفاق إجماع محل كان ما منها مواء 

الحالمذلك هو المرجح فان الفلنيات، وتفاوت والنثلر الأدلة تتجاذبه 
الأدلةبين جراءها ؤإ إعمالها ويحن الترجيح قواعد يفبمل الذي 

المتعارصة.

الشريعة،بأحكام مكتس بالعلم متحل أنه ثلث، فلا مهمته هذه ومن 
فيناظرأ ه نفينصب، أن العلم في المنزلة يبير لم ومن للعامي يجوز فلا 

الأدلة•محن الترجيح 
الترجيحإذ الشرعي، العلم أدق هو الأدلة بين الترجيح أن ؤيب ولا 

أهلمن الترجيح في الناظر يكون أن وجن، وحينها اجتهادية، عملية 
خواصهم.من بل المعتبرين، الحلم 

عليه،تحرم ومن والفتوى النفلر له يحق من والمنة الكتاب بنن وقد 
منه.الأدلة بين والترجح 

رل،وإك ألبمول .إث، رديم العلم لأهل بالرجؤع الله أمر ففد 
تتعالى وقال [ ٨٣مممه]الئناء: دسثسةلوتح قآ تث يمم آلام 
[.٤٣لأ إنَئق ألإئ أنل 



علم،بغير الأحكام في القول من الأكيد والتحذير الوعيد حاء كما 
المعارصة.الأدلة ترجح ومنه 

دأاأُيمبْلث وما بو ثلثت ما آلمننيش تلإ مم إثا ^٠]، تعالى؛ اف نال 
ألأثي عق ةؤر\' وأن ثتلتنا مذ ؤ ما اش دئجأ وأن الم، بمي يأنس 

*امآ[.0م0هلالأ>اف:
ؤألموادؤأدتز أدننع إة علم يهء لك لإس ما _، <سحاذه؛ وقال 

[.٣٦]الإسراء: مثزلأه عنه ولهق،كل0 أؤ 
وعقوبتهاصررها في الأحكام على كالجرأه الترحيح على فالجرأة 

متأهل•من لأتكون حين 
ومنهاالعلم مساتل في الخوض أحكام في مشترك قدر وهذا 

التعارض.ودفع الترجيح 
شأنهو تمارصها عند والترحيح الأدلة ترتيب أن يبين والْلوفي 

والتصرفالأدلة ترتيب وهي وظائف، له ®المجتهد فقال! الجتهدين 
التصرفمن نؤع وهدا التعارض، محي بعض على بعضها وترجيح مها، 

فيهاا<لا،ؤ
كلف؛دللث،ولو لقصوره، الترحح يمكنه لا ®العامي المرداوي: قال 

،.لاجتهاد١١ل ا من بضرب تكليفا لكان 
صنحهو الأحكام واستخراج والاستنباط الاستدلال إن قلنا؛ فاذا 

منللوقاتع الأحكام استخراج يذكنه من المجتهدبJن من فإن الجتها.ون، 
تعارضهاالموهم النصوصي بين التتعارصى لغ عليه يعسر قل. ولكن الأدلة، 

وحاجتهالترجيح شأن وعورة يعني مما الأحر، على أحدهما وترجيح 
رامح.لمج؛تهل. 

اكمءرشرحاكحرمخ/أيى؛.)٢( وص  ٦٧٥ماردنحة شرحمخم  ٢١؛



وأنمحصورة، غير المرجحات أن تقرر لما أنه الصنعاش ؤيزيد 
لمواردبالتتبع تدرك وأنها الفقه أصول كتب محي يذكر لم منها كثيرأ 

صفاءمحي لقوة يحتاج للمرححات الإدراك هذا أن حيتها أكد الشريعة 
اللم.والفكر الذكاء وقوة الذهن 

وهوالأصولية الكتب محي تذكر لم المرجحات من راوكثير قال! 
وهوللناظر يقوى ما على الترحيح فمدار الشرعية الموارد نتع من يعرف 

إنهاقيل ولذا الساليم والفكر الاكاء وقوة الذهن صماء باختلاف يختلف 
الترححءاطرق تنحصر لا 

للمرجح؟شروطا العلماء وصع هل هو يرد الغ.ى وال الولكن 
بيتها.ؤيرجح المتعارضات قي النفلر له يحق الذي أي 

بهالملم من أن كما الترجيح، له ن لالعامي أن به المسلم من 
ترجيحعلى يقدر ررالمجتهد الأصفهاني! قال كما أهله من المجتهل. أن 

علىالترجيح لحسر يقدر؛ لا والعامي بعض، على بعضها الأدلة 
٠،٢العوام(^

رتبةبلغ لمن مخصوص حق الترجيح هل الموال مورد فيبقى 
الأدلةبين مرجحا عالما يكون بحبنا ذلك، من أوسع حق هو أم الاجتهاد 

الاجتهاد.لمرتبة يصل لم ؤإن 

وصفأو بشروط المرجح حمى من ~ عليه اطلعتا فيما — أجد لم 
فيهاشترط حيث الفحول إرشاد في الشوكاني من رأيته ما إلا حاص، 

والممارسة.الاو>ربة ْع الفقه ائل معلى مطلعا الفقه بأصول العلم 
علىمطالعا الفقه، أصول فى متبحرا كان ررمن الشوكانى! قال 

الخمريان )٢( . ٤٤٣ص الأثل إجاة 



الكمفي سنك أن يمكنه فإنه مباحثها، في متدرتا وجليلها، دقيقها 
ذلكاالفي دونه هو الذي يسلكه لا ما لاسبامحل وا والترجتح الجمع 

والرافعيالنووي عن نقله فيما الجيد عقد في الكاندهلوي ومن 
وأنهمامنتسب، ومجتهد مستقل مجتهد نوعين! على المجتهد جعلا أنهما 

علىالمتحارصة الأدلة بعض اختيار ١١المستقل! به يمتاز مما أن يريان 
محتملاتهرالمن الراجح وبيان بعض 

والديالمهللق للمجتهد الأدلة بين الترجيح أن يريان أنهما يفيد وهو 
بالمستقلسمياه 

منلكثير العالمية وحاجته الترجيح تعظيم مجال في يتوجه وهذا 
معخصوصا الرتبة هده بلؤغ صعوبة عليه يثكل ولكن الشرعية، الملوم 
قولعن فضلا ،، ر الأصوليين عند المطالق المجتهد شرومحل تحقق عر 

شروطباثتراط القول من فيلزم ،، زمزر من الاجتهاد بعضهم 
يخفىلا قول وهو تبعا، الترجيح ينقهلمر أن للمرجح المهللق المجتهد 

لازمه.عن قفلا أصله في صعقه 

صْ.الجد ض )٢( سولكتي اراتي القح )١( 
•والذيفقال:  ٨٧ص رالمض المفتي ائب في الخممل المجتهد الصلاح ابن الإمام عرف ، ٣١

٠١أحد،بمل.هب وتقيل. تقاليد غير س الشرعية الأدلة من الث-رعية الأحكام بإدراك يتمل 
.١٤٢;له والجموع ، ٢٣ص ليووى الفتوى آداب ، ٢٦ص الصلاح ابن ريفلر/فتاوى 

ا</الأصول نفاض ، A٣٣٤ الأ> روضة ، ٣٥٣Aالأدلة الجتهد/ةواطع نروط .طرفي )٤( 
.٤٩٦أ/الماعي الفكر ، A٢0٤ المنهاج شرح ش الإبهاج ، ٣٨٣٨

الشافعية.لبعض قول وهو )٥( 
مجتهدين.من حالت، عمورأ هناك أن الغابالة وبعض الشافعية بعض عن والمقول 

مجتهد.زمانه في ليس بانه : ٦٧٢! المحمول في الرازي صرح فئد 
مجتهدلا أته على كالمجمعين اليوم الناس •ولأن العيالمن: ردصة يي  ٩٩ا/١ اأ~وُكا ونال، 

الختقل«؛المفي عدم ءلو؛ل دهر اوس : ٢ أوه ص، الفتي آداب ز نال و ، التومء 
٤.> A٦٨ التحرير شرح التحبير ،  ١٥٥٤؛/ مفالح لأبن الفقه وذفلر/أصول 



-^ث؛ثتيثي.هإجم0ّ
علىيقوم كان لما الترجيح أن من الصنعاتي الإمام ذكره ما وكذلك 

فىالشرحل ومثا;ة هذا فكان العملية المهارة يتهللب هذا وأن للتاؤلر مايقوى 
المرجح•

وهوالأصولية الكتب في تذكر لم المرجحات من اروكثير ت فال 
وهوللناظر يقوى ما على الترجيح فمدار الشرعية الوارد نتع من يعرف 

ا.المليمءر والفكر الذكاء وقوة الذهن صفاء باختلاف يختلف 
وارتباطهاوالرجحان الترجيح وحقيقة التعارض حقيقة معرفة ولكن 

اللغويةباليلالات وارتباطها ، ومراتبها وتماوتها وثبوتها بالأدلة 
متضمنهبورود أحيه على الدليل وترجيح الفقهية والقواعد والمقاصدية 

ودفعهالتعارض وجود في والحقائق المفاهيم هذه كل يقويه، آخر بدليل 
يدركمن إلا بها لأيقوم أنه واصحة دلالة تحعلي المعتبرات ؛المرجحات 

ومابمعرفتها إلا لأيقوم الصحح الترجيح فإن العلمية، الحيثيات هذه كل 
واجب•مهو به إلا الواجب يتم لا 

يكونأن تؤهله إحاطة به إحاطته فن بكل المالم في التقرر ومن 
أناتفق علم بأي العالم في شروطهم ءمن الشاطبي! قال كما أربابه من 

عنالتعبير على ثادرأ العالم، ذللث، عليه ينبني وما بأصوله عارفا يكون 
عاليهالواردة الشبه دع على نائما عنه، يلزم بما عارفا فيه، مقصوده 

بشروطه،التعارض يتحقق معرفته ت فيه يعتبر ما أهم مجن فالمرجح 
واللغوية،الشرعية الجمع بطرق ومعرفته التعارض، لصورة ؤإدراكه 
ؤإلمامليتجنثها، المعتبرة وغير بها ليعمل المعتبرة ؛المرجحات ومعرفته 
التميزخارج من مرجح وجود لإمكان الحادثة تتناول التي بالأدلة 

.١٤٠ا/ )٢( . ٤٤٣ص المالل إجاة 



منزلةخصوصا الكلية الشريعة وقواعد الفقه بأصول ومعرفة المتعارصين، 
اللففليةوالدلالات يصح، لا وما به الاحتجاج يصح وما وترتيبها الأدلة 

وغيرها.الفقهية والقواعد الشريعة بمقاصد والعلم ومراتبها، 

الحدشنتعارض لأحكام وعرصه لم لمشرحه في النووي والإمام 
المنهجوفق تكون أن يصح مما بإيجاز العالمية المرجح أوصاف، ذكر 

منبد فلا الظاهر في حديثان تعارض إذا اروأما فقال! شروطا العلمي 
الجامعونالأئمة غالبا بذلك يقوم ؤإنما أحدهما، ترجيح أو بينهما الجمع 

علىالغائصون ذلك في المتمكنون والأصولين والفقه الحديث، بتن 
لمالصفة بهذه كان فمن ذلكا، في هم أنفالرائعون الدقيقة، المعاني 

الأحيان«رى.بعض في المادر إلا ذللا، من شيء عليه يثكل 
*ومصط1حه الحديث قواعد علماء يتناقله ما منه وقريب 

النظرحن إلى المسائل صجهل عن ترقى اجتهادية سمات وهد0 
والاجتهاد.

الترجيح•أهل من لكن الرنة لهذْ وصل ومن 
توفيقاالناظرين أكثر من وكان معتبرأ اجتهاده كان صفته هن.ه ومن 

عدممنه لأيلمزم كما دوما، الإصابة منه لأيلزم كان ؤإن والحق، للصواب، 
الترحح•على والقدرة الرسوخ قي المجتهدين تفاوت 

الأمر،فتشابه الشبه وجوه تعارصمت، أو ار.. الشاطبي الإمام قال 

الغض.راصول الدين أصول يقصد لعله )١( 
،والأصول•.:  ٥٧١/ ٢ ل الحقائق طلاب ١^٥ وني 

الشذا، ٦٠ص الروي المنهل ، ٢٨٤ص الملاح ابن طريت آ/اها"، الراوي بنظر/تل.رنب )٣( 
أ/عاه.الطر توجه ، ٤٧١آ/الماح 



١٢

يقدحفلا ذلك؛ وأشباه الترجيح، وجوه من الأرجح العالم على فيدما 
استيفاءعن نمر فإن به، مفتدى إماما كونه في يفر ولا عالما، كونه في 

الرتبةيستحق فلا النقصان؛ ذللت، بمقدار الكمال، رتبة عن نقص الشرومحل؛ 
نقص١١لما يكمل لم ما الكمالية 

ثممتعارصين دليلين في ينفلر أن والمجتهد العالم منقصة من وليس 
حارج•س أو ذات؛' من أحدهما ترجح قمح، وجه له يشين لا 

والتعارضالاجتهاد ائل ممن مسألة يبحثون فالأصوليون ولهذا 
دليلايجد ولم الترحح عن وعجز المجتهد عند دليلان تعارض إذا وهي• 

الاجتهاد،شرف، عنه بثنع لا في فهو ونمررأ،، آخر مرصع من 
الإصابة.منه لأيلرم والاجتهاد 

.ق

اوواممات؛/اأا.)؛(
م11الممنىا/)٢( 

.T٢٦٢/الفحول إرشاد ، ٤٤٩ص ؤيفلر/المودة 



اكاصثالمتع 

الترحيحمقاصد 

الموهمةالأدلة بين بالنرجيح الانتعال أن الفول البدهي من 
!أهمهامن عظيمة شرعية مقاصد له للتعارصى 

الشريعةأدلة عن العجز شبهة دفع الأول؛ 
بأدلتهالمهلهر والتمع ءاJاله، قي عجز هو القول تعارض أن لأرس_، 

شيءيعجزْ فلا العجز، عن سبحانه يتعالى حميد، حكيم من تنزيل هو 
بلعجز، أي فيها فليس بأدلتها سبحانه منه الشريعة كانت، ولما سبحانه، 

مخلوق.كلام يقاربه ولا يدانيه لا الذي الكمال هي 
يتا.؛رواأن المؤمنين حاطب، كما والمنافقين الكفار اممه حامحلب وقد 

كانوأر ألقنءاف تثدبروف ؛ؤأ3لأ" تعارصه وعدم كماله هم بأنفليدركوا القرآن 
[.٨٢]الئناء: ءك؛ث؛ر؟ه أ>ئلندا فه اف ع؛و عند بن 

لبعضيوحي قد الشريحة أدلة في الموهوم التعارض كان لما ولذا 
بأنهالشؤع يقينيايت، حاءين، الأدلة، في نمص التعارض هذا بأن المقوس 

فيالاجتهاد العلماء واحي، من وأن الأدلة، حقيقة في أصلا لاتعارض 
تعارصه.يتوهم ما ترجيح 

الطاعنيندعاوى من لها والانتصار الشريعة نصرة الثاني؛ 

فانهالصادقين، المجتهدين مجن توهما يكون كما الأدلة تعارض 
عليها،والمسوسى الشريعة توهين القاصدين ين ل■ المقالميء؛للين من يكون 

المقوس.فى وتوهينها 



منالبيع أهل بثه ما الأدلة تعارض صور أعغلم أن نقدم وند 
 iA;لينزعواوالأحاديث الأيات تعارض شبه من والخوارج والجهمية القد
منعليهم الله رنحوان الصحابة قام أن فكان به، جاءت الذي الحق منهما 

ولكتابهض ومحا تعالى الله لدين نمرة شبههم عن والإجابة كيدهم رد 
و.ولرسوله 

بلغوهمالخوارج حجج إبهلال في ه هماص ابن جهاد تقدم لقد 
هذهشبهات فكثف الأمة بحبر دينه الله فنصر تعارضها توهموا آيات في 

للحق.منهم أقوام فرجع ونته وأفلير التعارصات 
الخوارجخهتع علي راونانلر الخوارج: شأن في عبدالجر ابن قال 

منفيه مدفع لا بما أيضا خهئع عباس ابن وناظرهم انصرفوا، حتى 
ءلياال١،.كلام نحو من الحجة 

وبيانالتعارض بدغ الاشتغال أن جليا يفلهر وأمثالها الأمثلة وبهذه 
الهلاءنن.أعيانها لدعاوي ودفعا للشريعة نمرة هو الراجح 

الثأرع.نصوصن تعفليم ايال 

إنزالها.في الشريعة مقاصد أعفلم من هو الشريعة نموصى تعغليم 
وأجلأعظم ومن بل الشريعة، في كلية قضية النصوص تعفليم إن 

وعمدةالشريعة، ٠ركالية هو الآكريم الكتاب لأن إلا ذاك وما كلياتها، 
الوأنه والبصائر، الأبصار ونور الة، الرٌواية الحكمة، ؤينبؤع الملة، 
والسنة، يخالفهءل بشيء نمك ولا بغيره، نجاة ولا مراه، اممه إلى طريق 

معه.الثاني والوحي القرآن صنو 

منهو يشينها، ما كل عن الثريعة نموص على المحافغلة ؤإن 

٤١٤٤; اووا»قات )٢( . Y٩٦١/ وكد العلم يان جاع 



علىالمحافظة الحقيقة في هو بل نصوصها، وتعفليم الشريعة هده تعظيم 
تبقول4 الدبومي نيد أبو يلخصه ما وهو ، ممدرْ هى إذ ~ ذاتها الشريعة 

شرعت((لا،.كما الشريعة قالب إظهار النصوص محافظة اروفي 
هوعنها والصدور وتقديمها والسنة الكتاب وص نم تعظيم من ؤإن 
الاختلافمن والصيانة التعارض، دعاوى عن وصيانتها حمايتها 
الشريعة،نصوص في كله التعارض بنفي يتحقق وهدا المذموم، والتنافض 

التيالترجيح قواعد بوصع وقوعه يتوهم فيما وينميه حقيقته، في بنفيه 
التعارض.موهم عن تجيب 

فيالشرعي النص تعظيم في الشريعة مقاصد صور أعظم من ؤإن 
للتمسالث،وباعث داع هو والاختلاف التعارض حصول، أن التعارض حال( 

عليها.والاستقامة الشريعة بنصوص 

الكتابإلى التحاكم وجوب الكريم القرآن يقرر وكما أنه نجد ولذا 
والاختلاف،التعارض حمول، حين ؤيكرره التقرير هذا يؤكد فهو والسنة 

موهماتكل من النجاة هو وتعظيمها النصوصن لزوم لأن إلا وماذللئ، 
التعارض.

•١[.]الثوري: آثوه إل دقكثه7 شء بن فيه كلهم ؤوثا تعالى: اف قال، 
إنوافيؤل أممي إق مدوه شء ؤ، ثنرعم ءؤ؛ن ويحمد0: سبحانه وثال، 

[.٥٩]الثناء: هإيؤه ولمحن حين دبلك آلاحي وأتوبِ أف تديندث كم 
الشريعة.بنصوصي بالعمل الثمالع مقصد تحقيق الرائع: 

أنزل(تعالى افه أن وكتابه ورسوله بافه مؤمن كل عند لمات، الممن 
.ؤ.ورسوله اطه مراد وعلى الحياة، في ويتم|سالث، يهما ليصل والسنة الكتاب 

الأدلةمويم )١( 



٠٠^-etبمت٩٦ء^——
فيالنصوصي في عليهم الله رصوان لف المناهج أبرز كان وند 
فيواجتهادهم الوقائع، على بدلالاتها ومزيلها بها العمل هو تعظمها 

بها.والعمل النصوصي تعظيم أبواب من باب هو إنما التعارض دير 
يمضواأن العالم أهل ®ولزم الرسالة! في الشافعي الإمام نال 
يعدونهماولا وجها، لإمضائهما وجدوا ما وجوههما، على الخبرين 
معا،يمضيا أن فيهما أمكن إذا وذللث، يمضيا، أن يحتملان وهما مختلفين 

الاض•من باوجب واحد منهما يكن ولم إمضائهما، إلى السبيل وجد أو 
معا،يمضيان وجها لهما كان ما الاختلاف، إلى الحديثان ينس، ولا 
فيالحديثان يكون أن مثل غيره، قومحل بإلا يمض لم ما المختلف إنما 

يحرمه١١وهذا يحله هذا الواحد، الشيء 

أنوهي* كلية لقاعدْ يخلص الشريعة وأصول أحكام في نفلر ومن 
مقاصدهاأعظم من أن علم وأحكامها بادلتها كلها الشريحة من تحقق من 

والإجلال؛التحذليم العلي المهام ؤإنزالها ونصوصها الشريعة أدلة إعمال 
والترجحمنها، شيء إهمال وعدم إعمالها تعفليمها معالم أعظم من وأن 
•الشريف المقصد هذا يحقق مما الأدلة بين 

البداءةأن أدرك التعارض دير في الصحيح المنهج إلى نفلر فمن 
وجدما يتركان لا أمكن ما ؛الدليلين للعمل تكون إنما والأولوية 

إلاالتعارض مجال في بإعماله أحدهما يترك ولا سيلا، لإعمالهما 
للمرجوحإبطالأ ليس هنا الترجيح معر الجمعر، إمكان عدم لضرورة 

منمابقي كل في إعماله معر الموصعر ا هن• في له ترك ؤإنما ؛الكلية، 
•دلالاته 

حالضرورة إلا لايكون المتعارضين بين الصوري التح واعتبار 

الرسالة



الصين.من والمتأحر المتقدم معرفة وبشرط والرجيح الجمع عن العجز 
جهةومن الترجيح أحكام حال يصور العلمي الترتيب هدا ولعل 

الصوصإعمال مقاصدها أعفلم من وأن كلها، بإعمالها للادلة صيانتها 
منها.أي إهدار وعدم 

ونفىالتعارصن، من الثسريعة أدلة ملامة يقينية تأكيد I الخامس 
وتناهضها.اضطرابها 

المالمفإن وواقعا، امتدلألأ الشريعة في مقرره كانت ؤإن وهي 
لبرهانهابحاجة فهو اعتقادأ اليقّينية هده برهان حمل ؤإن والمجتهد 

عمليا.

حتىبل السالخين لكل بل الملم لأهل خاصة ليت، الحاجة وهده 
بدعوىالشريحة على الشغب في يجهدون الذين الكافرين من لغيرهم 
فيتقريره تقا.م وكما الإسلام، فجر من ديل.نهم هو كما أدكها تعارض 

بحاجةه الصحابة عهد مند امتثارته الضالة الفرق وأن العارض تأريخ 
نها.لبرها 

جلبوافأ والمنة، الكتاب على الزيغ أهل من الكثير ثغب لقد 
دعوىشبهة إثارة منها وكان الوحتين، على الشبه لإثارة ورجلهم بخيلهم 

العارض.

قضايافي حصرصا الأدلة في شبه لهم كان والمعتزلة فالخوارج 
عنهماوالامتعاضة الوحيين عن الإعراض منهم كثير عند أوجب الحقيدة 

؛العقولأرت،.

الحاضرالعمر في فيه المشككين الوحي عن الاكفين منة وتمضي 
منفكان بالوحي، اكقة لنع الحقيقي العارض بوجود المتقدمين بقول 
بتحارهمريقولون حيث، القرآنيون أنمهم مون يمن القول لواء حملة 



بتقديمهو والمنة الكتاب بين التعارض دفع أن ؤيرون والسنة، الكتاب 
دليلاوجوده ليكون التعارض فوظموا السنة، عن يه والأسماء امماب 

المهلهره.السنة عن الكريم بالقرآن الاكتفاء على أدلتهم من 
عنيدافعون فهم والترحح التعارض بأحكام يشتغلون حين والعلماء 

•ينن ا أمرين حلال من السريعة 
التعارصىنفي من الأمة عليه أحمعت، ما وتقرير بيان ؛ أولهما 

والدفاعالقضية لهذه والاستدلال والسنة، اوكتاب نصوص في الحقيقي 
حقيقةفي لا والمنيل الناظر عتل موهوم التعارصى أن وتقرير عنها، 

الموصى.

لقدبيده نفي رروالدي )جهته! عبداممه بن جابر حديث، في ه يقول 
نقية٠٠بماء بها جئتكم 

عارمحىاكعارهمر أن الإسلام أهل علماء عند تقرر لما أنه • وثانيهما 
فقدتعارصه، توهم ّ حكم إنتاج في الوقف عنده يوجس، المجتهد لدى 
وصوابهلهشروطه حلال من التعارض هازا أحكام بوصع الملماء جهد 

حلالمن العارض، موهومات؛ بين اكرجيح أحكام في ومثاله وصوره، 
والقواعدالمناهج ووضع الأدلة وترتيب وشروطه الرجيح حقيقة صبهل 

استقراءحلال من العارضات صور من مجمومة وسرد للترجيح، المقلمة 
بالدليلفيها المرجح وبيان والفقهاء الحديث وثراح رين للعيعرض ما 
اكرجيح.)قواعد وربهلها العليل أو 

اسماممت،إ/1هآ،، ٣٩٢المصسآ/
الروضةمختمر شرح ، ١  ٠٨•Y/ الوصول نهاة ٥،  ٠٧أ/آ/ الحمرل ،  ٤٣٣إ/الرل نهاة 
،٢٢١ا/والمتفق الفف ودْصآؤم، ال، ٦٠البغدادي للخيب الآكفاة ، ٦٨٧م/

.٣٧٨/٢الفحول إرشاد ، ٦١٧؟/الض الكوكب ثرح ، ٨٨٨المار ثرح الأسرار كثف، 
(.١٥١٥٦^الخد في أحث رواْ )٢( 

.٢٧/١الجة فللأل ر الأزي وت 



عموماالإسلام أهل أورث الذي هو العظيم العلمي العمل وهذا 
وحزماتعارصها ونفي الشريعة نصوصي في الثقة حصوصآ العلم وأهل 

والتعارض.والاختلاف الاضطراب من سلامتها 

أنهأعرف رالأ قال! حزيمة ابن إلى نده بالبغدادي الخهليب محاق 
كانفمن متضادان، صحيحين بإمحنادين حديثان ه الله رسول عن روي 
١١بينهماأولف، حتى به فليأيت، عنده 

أممهء؛د عند ين َكاوا ؤيز ألتنءاف يثدبؤون ^١٥^" يم عفلالالله وصدق 
[.٨٢حكي\إواهلالننا،: أ-نمكفا يه زجدوأ 

الشريعة.أحكام استقرار السادس! 

والتغيير،والتحريف، والزلل الخهلا من معصوم الإسلام دين 
دلالةمن أصولها تكتب، واقعة حقيقة تتمثل الإسلام دين في والعصمة 

معصومفهو وأهله، الدين هدا به ثرف يما كتابه في تعالى الله كلام 
عنينهلق لا الذي الكريم النبي بعصمة ومعصوم لكتابه، الله بحفظ 

هويكون يتفقون فحين بمجمومم الإسلام أهل بعصمة ومعصوم الهوى، 
الحق.

فلاواستقرارها وثباتها رمحوحها الشريعة عصمة معالم أعظم ومن 
كانؤإن ذاتها في الاختلاق فيها يقع ولا تضعلرب ولا تتبدل ولا تتغير 

واجتهادهم.فهومهم حسبإ لأهلها يعرض 
قطعي،أصل إلى راجعا أو قهلعيا، كان ®ما الشاطبي! الإمام يقول 
كانت،ولذللثإ الوجه، هذا على منزلة المحمدية المباركة والشريعة 

الدمزى فنن ونا تعالى: قال كما وفروعها؛ أصولها في محفوخلة 

الكفاةصا-'ا•.)١( 



يكونبها التي المقاصد حفظ إلى تر-ح لأنها ٩[؛ ]الججرت ئثغفلوذ(ه دو 
هووما والتحسستات، والمحاحيات، الفروؤيات، وهي• الدارين، صلاح 
البرهانقام وقد الشريعة، أصول وهي لأءلراiها، ومتمم لها مكمل 

أنهافي إشكال محلا إليها؛ تنية جمالفرؤع وسائر اعتبارها، على القهلعي 
آ.الأركانءار ثات الأساس، راسخ أصيل، علم 

عنجوابه ها ماس بن عبداش الحبر به حتم ما لأتأمل و\ني 
يختالف،ارفلا لهم• ئال حين الخوارج عند الأدلة من تعارض ما موهم 
اش«رأ/عند من كلأ فان القرآن عليلث، 

منليس إنه شيء؟ الأن قلبك قي ررفهل له؛ قال أنه رواية وفي، 
أنهفأحد ،، وجهه،١ر تعلمون لا ولكن شيء فيه أنزل وقد إلا شيء القرآن 

كلىدخهلارّت، الأدلة هذْ مدلولأت، واستقرار الشريعة سلامة تقعيد محصي 
عنه.أجابهم وما عليهم احتلم، ما حد عند يقف، لم عام، 

ؤإعبمالها.الأحكام تقرير الماع! 
بهاالممل هو الأحكام، نصبا من ^٤ ٣٠٧١ارمقحود أن مرية لا 

موجباالممصد هذا تهحفيق من مانعا التعارض يكون وحين وتعلبيقها، 
،التوقفهذا لازم يكون وأقوى وأصوب أمد المتعارصين أي في للنفلر 

الترجيحمقاصد أعظم من ولذا الدليل، من الشرعي الحكم بناء في 
بالأدلة.انمل 

بضرب،الظن غلبة جلب، الترجيح من المقصود ررفإن المجويني! قال 
لتقريروسيلة هو باواته القمل! ^ا فان الخبريزا؛ أحد في التلويح من 

توقف،محل التعارض كان فإذا الفلز، على غلبا مما ناتج شرعي حكم 

تخريجه.تقدم )٢( الموافقات )١( 
.troj Y٤٣٤/ ١^ أمحول ش التيمص )٤( تخريجه- تقدم )٣( 



وفيالأدلة إعمال في العلمي الملاذ هو المرحيح فإن الأدلة إعمال في 
بها•والعمل أحكامها تقرير 

'•يقوله الترجيح مقصد يبين حين الزركثي يقرره الدي هو وهذا 
الباطل"وإُهلال الصحح، تصحح ت منه والقصد ١٠

بكلنقول أن وبيانها ووصوحها الشريعة هذه كمال من فإن ولذلك 
فهو~ مابقا تقريره تم كما "" متوهما التحارصى كان إذا ت وطمأنينة ثقة 

حلوالدوام مقتضى إذ دوامه، يتصور لا بل دائم، غير موننتح أيضا 
سهاوكلام ربها كلام فهم عن الأمة ونجهيل الأحكام عن الوقاتع 

منالمطهرة الشريعة هذه به الله وصم، لما التناقص تمام مناقض وهو 
لؤتمننا آلكثب عثلى ؤو/؛ز( ت تعالى اممه فال كما والوضوح البيان 

بنالعرباض، حديث وفي [، ٨٩]النحل: وبني ونحثه وهدى ّىؤ 
يزيغلا كنهارها ليلها البيضاء على تركتكم ارفد ه•' يقول نههبه سارية 

ئلك(\ى.ولا بعدي منها 
الأدلة.إعمال في التشهي داعي إزالة الثامن: 

فىالحاكمية تكون أن وكلياتها الشريعة مقاصد من أن ريب، لا 
هف إلا آلك؛ تعالى• قال كما سبحانه وحده فه والأحكام التثرع 

يأمرلا غيره يخلق لا فكما والأمر الخلق له سبحانه ءافإنه [، ٠٧لالأنن1م: 
ضره«>م

يومنوثثُ وره وثلأ ونهيه لأمره والانقياد بالتسليم عباده وأمر 
نثا■محا آنفسؤم  tiتح—دوأ لا نم ييثهح شكثر معا يثةمق حئ 

[.٦٥]اكاء: مليثاه وملزا قثيث، 

تخريجه.تقدم )٢( . ١ ١ ٩ a/ المحيط البحر )١( 
.٦١٤/TAالخاوي مجموع )٣( 



والحرامالحلال لإدراك مطية أهوائهم اتخاذ من عباده وحدر 
كدتأهؤإءهم آلحق آثح تعالى• مال كما فعلوا إن ونوعيهم 

محمحى4ليم م، دهر يمحي أتنهم بل مهكئ رش د!'مح آلقنزئ 
•[ ٧١ت ]المؤمنون 

أنواعأشد من والتحريم Jالتحاليل أحكامه في عليه القول افه وجعل 
أنّيشكمصف لما هثيأ ^^؛٠ • الفلاح وعدم للخران وسبب الكذب 
هعد مروق آئن إة ٦^٠؛، أف عث قنروأ شآم وسا ثلل هدا آوهذب 
أاا[اا.ل\سم: محمف4 لا ١'^ 

فيالعبد إحراج وهو عظيما مقممدأ لتحقق وأمثالها الأدلة هد0 كل 
مولأْ.طاعة إلى هواه داعية من شؤونه كل 

المكلفإحراج السريعة وصع من الشرعي راالمقمد الثاطبي قال 
اصطرارأ،لله عبد هو كما احتيارأ، عثدالله يكون حتى هواه، داعية عن 

العبادأن على الدال المريح النص ت أحدهات أمور ذلك على والدليل 
خئثقءؤوما تعالى؛ كقوله ولهيه، أمر0 تحت والدخول لله، للتعثد حلقوا 

يُلبمفهأن أرة رتا زلي نن يتيم أية تآ و ةبثونِ إلا ؤإلاص أبن 
1ه-يْ[..((لا،«]الدارأات:

وحفلوفلوالهوى التشهي نبد في حاء ما المقصد هذا تحميق ومن 
بالردإلا يتحقق لا ذلك وأن والاختلاف، التعارض رمع ض النفس 
الترحح.قواعد ومنها بقواعدهما والسنة للكتاب 

قرآنياصابهلآ الخلاف ائل مفي فان اروأيما I مقررأ النامحلي قال 
إلردوء سمائ ؤا كرعم ت تعالى موله وهو حملة• الهوى اساع ينفي 

آ/ا،ا/'او«ا،1ي\ظ\ت 



مجتهدان؛مسألته في تتانع قد المقلد وهدا [، ٠٩]الثناء: ه والرسول أم 
وهوالشرعية، الأدلة إلى الرجؤع وهو والرسول، الله إلى ردها فوجب 

والشهوةبالهوى المدهبين أحد فاحتياره والشهوة؛ الهوى متابعة من أبعد 
والرسول..،الافه إلى للرجؤع مفاد 

بيانوهو الترجيح من المقصد هدا يبين تيمية ابن الإسلام وشيخ 
مرصعم، بالأعمال منهما والأحق الدليلين أقوى بإظهار الترجيح دور 

أبطلؤيدفع الحقين، أحق التعارض عند »ويرحح ت فيقول التعارض 
ابطاون«لمآ،.
الهوىداعية ننع الأدلة بين الترحح مقاصد من أن الشاطئ ؤبمرح 

يعني- فيها الترجيح ارولكن : الموافقات،في قال حيشا والتشهي 
إلىوأقرب، تقدم، كما الهوى اتباع من أبعد لأنه منه؛ بد لا ~ الملام_ا 

الاجتهاد،الائل مقي نمد تحري 
الترجيححرمة على مهلبقا إجماعا وجد الترجيح أحكام تأمل ومن 

ابتداءأحد يقل فلم معارصة، على أحدهما تقديم يوجس، شرعي دليل بلا 
أحد.يقله لم ^ا واحتياره، واستحسانه برأيه المعارصين أحد يرجح 

الجمععن العجز حال في للمجتهل. بالتخيير بعضهم قال نعم 
نولأكان ؤإن وهو الضرورة، بابح محن والمتاحر المقوم ومعرفة والترجيح 

حقيقةلا مفترضة صورة إنها بعضهم قال حتى قليلة جزئية حال وفي فيل 
عندوالتسليم بالقبول تحفل لم أنها إلا المتعارضة الأدلة واع في لها 

عندفه الحاكمية أن الدالة بالأدلة ومردودة ممادمة كانت، بل الجماهير، 
بيانه.سيأتي مما إليهما، ، الاحتلأفرد ووجوب والسنة الكتاب طريق 

TAT/oالمائل جامع )٢( وآد  ٨١م/ المواسات، )١( 
اووامماته/«خآ.)٣( 



والمنيلالمجتهد قلب ءلأنينة التاسع؛ 
تكبمرعية وقواعد صول ا ومحق المتعارصالتا بين الترجح 

يصلما جهة من والشكوك، الريسا عنه وتنفى والراحة الهلمأسنة المجتهد 
متردد.غير القال.، مرتاح فيكون الثسارع مقاصد مع متوافق وأته إليه 

ءلانينتهفإن للتاظر والقلق الريب يجلم، التعارض موهم كان فإذا 
الشرعي•المرجح 

ووجه،  ١١ثلث، معه يبقى لا ارالترجيح ت عقيل بن أبوالوفاء قال 
بالأحومحلبالأحد قالقها يزول والشتبهارت، يوهم، اشتباه التعارض، أن ذللث، 

النعمانحديث، في، قوله في، كما الترجيح وهو لأحدهما دليل، قيام أو 
كثيريعلمها لا مشبهامت، وبينهما بين، والحرام ؛ين، راالحلال خهته! بشير ين، 
ا.الحديث،(،ل .. وعرصه لديته استبرأ الشيهايث، انقير ضن الناس من 

منوالظنون الشكوك من، وسلامته القلط ءلمأنينة أن رب ولا 
ري،من، حالية بهلمأنينة الكالمير، وعبودية الأحكام، في، الشريعة مقاصد 
ألت،ست قال الأنصاري، سمعان بن، النوا>_، عن، حدسث، وفي، وشلثا، 
حاكما لائم وا الخلؤئ، حن ارالبر فقال؛ والإثم البر عن ه، اممه رسول 

بن،الحسن، حدسث، وش ،، الناس١١ر عليه يطلع أن وكرهت، مدرك، في، 
الما إلى، يريبلث، ما اءيع . اش رسول من، حففلت، ت نال ها ■علي، 

ؤيبة®الكدُب، ؤإن ءلخأن؛نة، الصدق، فان يريبلث، 

تخريجه.دةال،م )٢( . ٤٩٨/٣اكهأصول ش الواصح )١( 
(.٢٥٥٣^ ١٩٨٠أ/ تفسير باب - رالآداب واكلة البر ياب - سلم رواه )٣( 
(.١٧٢٣)ح٢٤٩/٣سده ش أجمد )٤( 

وصححه(، ١^١٥)ح؛ الشبهات ترك على الحث باب — الأشربة كتاب — ني ا والن

اعملهاحديث باب ~ الله رسول عن والولع وارهمائق القيامة صفة كتاب ~ والترمذي 
ص\لأ0)حا/\0\(.



■عود مابن قول زظ^ا عليهما موقوفا معلقا البخاري رواه ومما 
حتىالتقوى حقيقة العبد يبلغ ررلأ عمرت ابن وقال كله١١، الإيمان اراليقين 

المالر(ارفي حاك ما ييع 
مقاصدمن مقصد على تدل والاثار الأحاديث هذه أن والشاهد 

الدنيافي المؤمنين معادة الشريعة مقاصد من أن وهوت الحفليمة الشريحة 
للطمانينةسبب ولفحه القلق، يجلب التعارض أن شك ولا والأخرة، 

والراحة.عادة وال

يجدفالعقائد باب في المخاكين على تيمية ابن ردود تأمل ومن 
سبباهو كان عندهم ونحارصها الأدلة تاكافو أن على يؤكد ما كثيرأ أنه 

لهم•الطمأنينة حصول وعدم وحيرتهم لاصهلرابهم 
أولئكاصعلراب من أكثر معقولاتهم في مضهلربون هؤلاء ءاثم قال! 

والأحرونأمرأ بالضرورة نعلم أنا يقولون هؤلاء تجد المنقولات، في 
العقليقولون وهؤلاء يناقضه، ما بالضرورة أو بالنفلر نعلم يقولون 
منثم ذلك، في يناقضوهم والأحرون قلناه، ما على إلا يدل لا الصريح 

الحيرةفي فيبقى الأدلة تكافؤ إلى الأمر أداه الحجج هده بين منهم جمع 
قولأهنا ؤيقول قولأ هنا يقول أن وهو التناقص، إلى أو والوقف 
تجلبل والمتفلسفة المتكلمين هؤلاء من كثير حال من تجد كما يناقضه، 
همااللذان والقيضان القيمين، رفع بين أو القيمين بين يجمع أحدهم 

صحح.حس حديث هذا وقال) 
(.٢٥٣٢^^\<\r يريك لا U إلى يريبك ما دع باب ابيوع- كاب - والدارمي 
)حا،أامأ(.ابيوع-كاب المتدرك قي والحاكم 

الذهبي.ووافقه يخرجاهء، ولم الإستاد صحح حديث ءاهذا ت وقال 
الألبانيوالعلامة ، ٣٦٣٨٥سماحته وفتاوى مقالات مجمؤخ في كما باز ابن الإمام وصححه 

•الخلل إرواء في كا 
٠.١ ا/ حمس• على الإسلام رابتي ئأت الّثي قول ثاب ~ الإيمان كتاب ~ الخاري رواهما 



الشكصاحبه يفيد هذا بل يرتفعان ولا يجتمعان لا والنفي الإثبات 
بينيتردد كما والنفي الإئات المتناضين الاعتقادين بين فيتردد والوقف 

المثاقضتينءالإراديين 

اكفاوةا/أبمآ.



اكايجعالمت 
استرتيب 

الاحتجاجموصع مي والي المعتبرة الأدلة تضع عملية الأدلة ترتيب 
الاستدلال.في فالأول منها الأول يوصح بترتيب 

العلمية.آلياته وتمغ بل الترجح، بق تعملية وهي 
الاحتجاجقوة بحسب الأدلة يرتب الأصوليين من كثيرأ نجد ولدا 

منكثيرأ تأصيله في يبين للأدلة الترتيب أن باعتبار المرجحات، يضع يم 
الأصولن.عحد الرحمح وجوه 

حعلI الترتيب ١١) المختصر فى بقوله العلوفى عرفه الأدلة وترتيب 
ما١٠بوجه يستحقها الى رتبته فى فماعل.أ شيثين من واحد كل 

منواحد كل جعل ارمحولهI فقال: الشرح في شرحه ثم 
منبوجه • أى ماء، بوجه تحفها يالتي رتبته فى فصاعدا شيئين 

١الوجوم.. 

يكونقد الترتيب لأن فصاعدآء؛ شيئين من واحد كل جعل ١١ت قوله 
الأقدارفي متفاوتين رجال كجماعة كثيرة أشياء في يكون وقد ميثين، في 

أصحابه.إلى بالسمة يستحق حيث منهم كل يجلس 
أي،  ١١يستحقهاارالي منزلته أو موصعه في أي• رنتهُ، راقي ت قوله 

فىوالتفاوت الترتيب أسباب لأن الوجوم؛ مجن بوجه فيها جعله يستحق 
متعددةّباالالراتب 

.٦٧٤,, ٦٧٣مالروفا يختمر ثرح )٢( . ٦٧٣م/شرحه اروصة.ع مخمر )١( 



——^:١٨٣—ث؛ييثي 
الأدلة.في والتصرف الأدلة ترتيب بين ١لطوقي وفرق 

إمحتارسن في الأصوليين عند الشائع المعنى هو الأدلة ترتيب فجعل 
منهاالأول ليقدم قوتها يحب الأدلة قهرت في الإمام أو للمذهب عام 

مراعاتهاهو الأدلة في التصرف بينما ~ تقدم كما ~ التعارض عند فالأول 
هذهبمثل موصع في الدليل فاعمال والأحوال، الأزمنة حب ؛الإعمال 

هوؤإنما مقابلة، على الدليل لهذا المطلق الترجيح منه لأيلزم الاعتبارات 
هنا.إعماله اقتفى والأزمنة الأحوال بحسب، اجتهادي نفلر 

رروأماالأدلة! بين الترتيب تعريف يعد المختصر ثرح في قال 
المقياو،على والمطالق الخاص، على العام كحمل فيها التصرف 

هذاوسمى أبوابه، فى ذكر فمد ذلك؛ ونحو المبين، على والمجمل 
فيتنقل وهدا والأحوال، الأزمنة في التنقل هو التصرف لأن تصرفا؛ 
حال«را،.إلى حال من الأدلة أحوال 

والترجيح،الترسّ_، من أعم الأدلة في التصرف الطوقي جعل فقد 
التصرف.من نؤع هو الأدلة محن الترحح وجعل 

يليهالذي ثم المقدم منها القوي محال منه القصد الأدلة محترتيب وعليه 
الاحتجاج.موضع في هو مما وهكذا، يليه الن،ي ثم الرتبة في 

ومنزلتهتحقه يالذي موضعه في للل.ليل وضع هو للأدلة والترتسس، 
لغيره.معارضته عند ومقامه موضعه عن فتكثف الأدلة بين 

ررفيحتاجالقوة في الشرعية الأدلة تفاوت هو الأدلة ترتيب ومو-صح 
معمنها ؛الأضعف، يأحذ لئلا يوحر وما منها يقدم ما معرفة إلى المجتهال 

الماء((وجود ْع كالمتيمم فيكون الأقوى وجود 

.٣٩٤ص أحمد الإمام س إر انموخل )٢( . ٦٧٦م/الروضة مخممر شرح 



المجتهدين.مهمات من وتطبيقا تأصيلا الأدلة وترتيب 
والتصرفالأدلة ترتيب وهي ومحنائف، له ررالمجتهد العلوفي! فال 

التصرفمن نؤع وهدا التعارض، عند بعض على بعضها وترجيح فيها، 
ءيها«لا/

فيينظر الفقه أصول ارصاحب تيمية! ابن الإسلام شيخ ؤيقول 
بدليلليس دما ثرعى دليل هو ما بين فيميز ومرتجه الشرعي، الدليل 
عندالمرحوم على الراحم يقدم حتى الأدلة مرانب فى لينظر شرعي 

التعارض«ل؟،.
حديث،فى السنة به جاءت الصيغة هده على الأدلة بترتيبخ والعناية 

فقال!تقضى؟ كيف، ٠٠فقال! اليمن إلى ه النبي بعثه لما رجهت4 معاذ 
نال!اف؟ كتاب، في يكن لم فان قال! تعالى، اف كتاب، فى بما أقضي 

قال!.؟ اف رسول سنة في يكن لم فإن قال؛ .، اف رسول نة فب
س((اف رسول رسول وفق الذي ف الحمد قال! رأيي، أجتهد 

محاذأأقر . الّك، ولكن احتجاج، موضع  ٥١٠٤٠معاذ ذكره ما فكل 
جوازعلق وأيضا على بعضها وتقديم الأدلة ترتيمج، على 

والمعلقللاشترامحل، وهي 'رإن'ا بكلمة الكتاب عدم على بالسنة لث، التم
الشرٍلرْ/عدم عند عدم الشرمحل على 

قاصيااليمن إلى بعثه حنن لمعاذ النبي ٠لتقرير الأمدي! قال 
لرعص(ال على بعضها وتقديم الأدلة ترتسب، على 

خصوصاأجمعين عليهم الله رصوان الصحابة حياة تأمل وعند 

اردءرالطمنص«حا.)٢( وس.  ٦٧٥م الروضة بح،خمر )١( 
.i٢٩٢/الأحكام أصول ش الأحكام )٤( تخريجه- تقدم  ٢٣)

.٢٤•٤; الأحكام اصول ش الإحكام )٦( 'ا/آم• الضرامررْ، 



بناءالأحأكام في الاجتهاد في مناهجهم من أن نجد الراشدين الخلفاء 
الأدلة.ترتب على الاستدلال 
حممعليه ورد إذا ه، بكر أبو كان فال؛ مهران بن ميمون عن 

يجدلم فإن بينهم، به قضى به يقضى ما فيه وحد فان اض كتاب في نفتر 
بها،قضى علمها فان نة ّفيه ه الجي من كانت هل نغلر الكتاب في 

فيفنفلرت وكدا كدا أتاني فقال•' الملمين أل فخرج يعلم لم ؤإن 
أنتعلمون فهل شيئا ذللث، في أجد فلم اش رسول ستة وفى الله كتاب 

نعم: فمالواالرههل إليه قام فربما بقضاء؟ ذللث، في قضى و. افه نبي 
•افه رسول بقضاء فيأحن• وكدا، يكدا فيه قضى 

عنديقول كان خهنه بكر أبا أن غيرميمون وحدثني ت جعفر قال 
ذللثخأعياه ؤإن ه، نيتا عن يحفغل من فينا جعل الذ>ى طه المحمي ذللث،ت 

علىرأيهم اجتمع فإذا فامتشارهم، وعلماءهم لمين المرووس دعا 
به.قفى الأمر 

يفعلكان )جهته الخط-اب بن عمر أن ميمون وحل•ثني ت جعفر قال 
فيهخهثع بكر لأبى كان هل نفلر والسنة القرآن في يجد أن أعياه فإن ذللث، 

دعاؤإلأ به، قضى بقضاء فيه قضى قد )جهتع بكر أبا وجد فإن قضاء، 
قضىالأمر على اجتمعوا فإذا فامتنارهم وعلماءهم لمين المرؤوس 

. ()٢
يهم

ممون.عن راويه برثان بن جعفر هو )١( 
الثوريمحي روى والزهري، مهران بن ممون سمع ابومداه، الجزري برثان بن جعفر وهو 

ومائة.ين وحمأرّع ستة وفاته العراق، أهل عنه كب الكوفة، قدم ووكح، 
.٨١٣٦ حبان لأبن الممات ،  Y١٨٧/اعبر يمملر/التأريخ 

بهؤيغتي القاصي به يقضي ما ياب ~ القاصي آداب كتاب ~ الكبرى السس قي الييهقي رو.اه رآ، 
ا/بالاستحسان• يفتي أو يحكم أن ولا دهره أهل من أحدأ يقلد أن له جائز غثر فإنه المقض 

٢٠٨٣٨^١١٤.)
.٣٤٢ّاا/ الاري محح في كما حجر ابن وصححه 



إذاه هماس بن عداف ست قال؛ يزيد أبي بن هميداض وعن 
وقالهاض كتاب في يكن لم ؤإذا به، قال اض كتاب في هو ثيء عن مثل 

هاممه رسول يقله ولم اش كتاب في يكن لم ؤإن به، قال . اممه رسول 
رأيهاجتهد ؤإلأ به، قال ها وعمر بكر أبو وقاله 

العالميةوالحاجة الصحابة وفعل والسنة الكتاب من النهج هدا ولعل 
الأدلة.ترتيب في النظر وجوب على مجمعة الأمة جعل الذي هو إليه 

النظروجوب على الأمة ُإجماع •' الشيرازي إسحاق أبو حكى وقد 
بعضااأ؟ا.على بعضها وبناء الأدلة تريب في والاستدلال 

والطوفيالشيرازي إسحاق كأبي الأصوليين بعض عد بل 
المجتهد.مرومحل من نرظ الأدلة ترتيب معرفة والمرداوي 

موصؤعمن — الأدلة ترتيب يعني — هذا أن ءاعلم ت الطوفي قال 
القوة،مراتب في متفاوتة الشرعية الأدلة لأن وصروراته؛ المجتهد نظر 

يالأصعفيأحل. لئلا يوحر، وما منها يقدم ما معرفة إلى المجتهد فيحتاج 
الأةوى((لأ،.وجود مع منها 

ييصحّحة أحبار هذْ العالم' توتير في فصل ~ الإيمان كتب المستدرك" في الحاكم رواه )١( 
(,٤٣٩^٢ ١ ٦ ا/ يخرجاه لم مما يديه ين والقعود إليه الأخلاق عند العالم يتوقتر الأم 
الدهي.ورافقه يخرجاه، ولم نوتف وفيه الشيخين شرط عار صحح حديث هذا ت وقال 

)حخآ"\(. ١٨٩ا/— الشدة مى فيه وما المتا باب ~ المقدمة — السنن ر والدارٌي 
بهؤيفتي القاصي به يقضي ما باب - القاصي آداب كتاب - الكبرى السنن ني رالبتهقي 

ا/بالامتحسان• يفتي أو يحكم أن ولا دهره أهل من أحدأ يقلد أن له جاتز غير فإنه المفتي 
٢٠٨٤٣^١١٥.)
ثقات|,رواته إستاد ءهدا ت  ١٤٣ه/المهرة إتحاف في الوصيري تال 

.١٢٧ص اللع )٣(  ١٠٥٠ ص التمرة )٢( 
١٠٤ ١ ٩ A/ التحرير شرح اكسر )٥( . T٦٧٣/الروضة مختصر شرح )٤( 
,٦٧٣م/الروضة مختصر شرح )٦( 



وليتمدهبه، أصول وفق كل الأدلة ترتيب عن الأصوليون وتكلم 
الأدلة.أصول في خصوصا في4 كبير اختلاف ثمة 

عنالمتهدمة المرؤيات من ستفيده ما هو أراه الأي أن غير 
•التار النحو على وأنه للأدلة ترسهم من ه الصحابة 

الكريم.القرآن : أولا 
المبوية.المة : ثانيا 

الإجماع.: ط 
ه.عمر وقول فهته بكر أبي قول : رابعا 

أجمعين.نهي وعلي عثمان وهما الرائدين الخلفاء بقية قول خامسا 
والفتوى.بالحلم المعروفين خصوصا الصحابة أقوال ت سادسا 
دونهكغ.ا يمونه هم الذي الرأي باجتهاد الأحكام إثبات سابعا 

امتدلاليةمناح عدة يآخد كان ؤإن المتأخرة، العلمية المصهللحات 
وسدان والامتحالمرملة والمصالح والاستصحاب القيامحي أبررها 

الدرا٠ع١،.
أصولهعلى اتفاق يثبه الأدلة ترتيب يحكون فهم الأصوليون أما 

تذلك ؤيعللون وتفاصيله جزئياته بعض فى اختلفوا ؤإن 

ءلاهرّأمر فهو والسنة الكتاب تقديم أما 
يبين.لنة والالكتاب بعد أولها لإجماع ا ويجعلون 
له.المعصوم بشهادة الخطأ من معصوما قاطعا كونه ؛ أحد.هما

•٣٢٥~  ٣٢١ص المنهج ني معالم ه الصحابة عد اس أصول 



فإنالأدلة، باقي بخلاف والتأؤيل النسخ من آمنا كونه ت الثاني 
عليها.يتجه والتأؤيل يالطها النسخ 

الثانيبالسب محتجا والمنة الكتاب على الإحماع قدم ْن وهناك 
عليهما.ووروده والتاؤيل، النسخ ْن ملامته وهو 

وقعالذي النتس تقديم بمعنى هو الإجماع بتقديم القول ولأن 
الخaإبلفيهون إجماع فه يقع لم الذي النص على عليه الإجماع 

الترتيب.حلرائق أنواعه فتنال أنواع، والإجماع 
ثمالمنطوق الأحادي الإحماء ثم ق المنهل المتوات الإجماء فيقدم 

السكونى.الإج٠اع 

القعلصبالإجماع النصوص على الإجماع تقديم بعضهم وحص 
القفيغير أما التواتر، بعدد المنقول أو سكوتي غير منهلوقا كان ما وهو 
النصعلى يقدم فلا ؛الأحاد والمقول كالكوتي الإجماءاات، من 

نمفالصحيح بها يحتج التي مراتبه قوة بحسستا الواحد حبر نم 
لغره.يم لن.ايه أ؛ن الحا

إنهوقال والسنة الكتاب، على الإجماع تقديم القيم ابن أنكر وقد 
والذيالصحابة، وأقوال عمر وكتاب، معاذ حديث، عليه ئد ما ®حلاف 

فإنمأمور، مقدور فإنه أولى المحابة وأقوال ته والالكتاب، عليه ئد 
باتفاقعلمه من بكثير عليه أمهل والمنة القرآن عليه دل بما المجتهد علم 

متعذتاكن لم إن وهذا الغكم؛ على وغربها الأرض ثرق في الناس 
يحيلنافكيفإ الإسلام، لوازم من هو فيما إلا وأشفه شيء أصعب فهو 

.٣٧٤ص سمش الفقه أصول ش .دكرة )١( 
 )٢(•ijSl  ٣٧٤ص لكشطي الث أصول ش.



^٠٠٠—-
ومنةكتابه على الحوالة ؤيترك إليه لنا وصول لا ما على ورموله الله 

طريئامعرفتهما إلى لما وجعل ، لما ويثرهما ، بهما هدانا اللذين رسوله 
يعلم،لا وهو اختلفوا الماس فلعل يدريه ما نم قرب؟ من المناول مهلة 
أصلعلى العلم عدم يقدم فكيف—، بعدمه، علما بالمناع العلم عدم وليس 
،.١١٠كله؟..العلم 

التيت لسرعا با ملحق فإنه منه حجة هو فيما الصحابي نول ثم 
القياسات.على تقدم 

منمواهم من على الراميين الخلفاء نم الثيخين نول ؤيفدم 
الصحابة.

المنصوصايت،بعد فيما الاجتهاد أصل هو لأنه القياس، ثم 
والمصالحوالاستصحاب ان الأستحوأهمها فيها المختلف والأدلة 

يرىمن عند المرتيب في منها الواحد يعد ، قبلنا من وم-رع المرملة 
الأدلة.س وموقفها المداما ص، الاحتجاج في اعتباره 

يراهما ب، حم، احتلاففيها المذاما بين الأدلة ترتسسؤ أن ملث، ولا 
الاحتجاج.في يقدم مما وأتباعه هب المن. إمام كل 

فيقول:أصوله، فى الثاني عنه الحنفية؛كشف، عند الأدلة فترسج، 
افرسول سنة من يم تعالى اش كتاب من الحادثة حكم راطلج، 
بالرأيالعمل إلى سبيل لا فإنه ذكره مر ما ءلى دلاله أو المص مريح 

،.بالص(<لالعمل إمكان مع 

.مح00\ووض أعلام )١( 
، ١٣٥ص العربي لاين المحصول خلاف/ س وتفصلام أحزاني بعض في وما الزيب ؛ي يطر )٢( 

الكوكبشرح ، ٣٦٧٣; الروضة مخممر شرح ، ٣٩•A > ٧١روضة ، ص٤٧٣المممض 
اص»_؛UTأصول ،ي صأبمآ، أحمد الإمام ميمه إلى المدخل ، ٠٦٠ إ/ المشر 

.٣٠ص•الثاشي أصول )٣( 



—-ح©ص
مختمروهدا العربي ابن الإمام يبينه المالكية عند الأدلة وترتيب 

فعليهيجدها لم فإن ه.. اش مماب قي بمليها أن الأول ®الفرض ت قوله 
مائلفي طالبها أن فعليه يجدها لم فإن .. اممه. رسول ستة في يهللبها أن 

صلوما هدى أمور ذلك ففي واختلافا إحماعا التابعين وقضايا الصحابة 
يجدهالم أو عليها متفقا عندهم يجدها لم فإن محتدي، وا اثارهم اقتفى من 

هذهمن أصل إلى يردوه أن يسمعوه لم وفيما فيه اختلفوا فيما فعليه أصلا 
منكانت إن هذا بدليل ؤإما بنيه ؤإما بتعليل إما المتقدمة الثلاثة الأصول 

لففلمثار من إشكالها بدء أو فيها الاختلاف منشأ كان ؤإن ذلك ائل م
وحدهؤإن عليه بتى واضحا وحده فإن الخرب لخة في يهللبه أن فعليه 

الوجهينأحد كون به يفلهر بتعليل ؤإما بحديث ؤإما بآية إما كشفه مشكلا 
الأخر وجوه إلى الاحتمالين أحد يقوي بشبه ؤإما الأخر من أقوى 

الابين--االاا•في تحصى 
قالهما منه يذكر ما فأول والشافعية الشافعي عند الأدلة ترتيب أما 
الأصحاب.^٥ وشرحه مختصرأ كان ؤإن الرسالة في الشافعي 

رسولتن بمنه التاؤيل احتمل ما على ®ؤيستدل I الرسالة في يقول 
إجماعيكن لم فإن لمين، المفسإجماع محتة يجد لم فإذا الله، 

فثالقياس«لآ،.

الخهليبعند كما عنه أصحابه يرؤيه ما الشافعي متصوص بعد ثم 
الشافعيالإمام عن والتiقهل٤، الفقيه وفي ا3كفايةأ'آ،، في بسنده البغدادي 

لمفإن ستة، أو قرآن الأصل الشافعي! إدريس بن محمد ®قال فيقول! 
وصح. الله رسول عن الحديث اتصل ؤإذا عليهما، فقياس يكن 

.٥٠٩ص الرسالة )٢( . ١٣٥ص المحصول )١( 
.orr\/والمش الفب )٤( . ٤٣٢اممايةص)٣( 



.>،سي؛عكمح,م
علىوالحديث المنفرد، الخبر من أكثر لإحماع وا سنة، فهو منه الإسناد 
ؤإذابه، أولاها ظاهره منها أقسه فما المعاني، احتمل ؤإذا ظاهره، 
عداما بشيء، المنقهير وليس أولاها، استادأ فاصحها الأحاديث، تكافايتخ 

٠المبا٠ ابن متقطع 

قبلالأصلي النفي إلى النظر أن الشافعية متأحري بعض رأى بينما 
.الأدلة في النفلر يبق ورود 

إعلامفي القيم ابن فيذكره أحمد الإمام عند الأدلة ترسبح أما 
الإمامعند للفتيا أصولا جعله ما وتعليل وتمثيل يإسهايح المرقعين 

يلتفت،ولم بموجبه، أفتى النص وجد فإذا النصوص، ! ®أحدهاموجزه! 
علىيقدم يكن ولم كان—، من —كائنا حالفه من ولا حالفه ما إلى 

صاحب،،قول ولا قياسا، ولا رأيا ولا قولأ ولا عملا الصحيح الحديث، 
بالمخالم،.ءالمه عدم ولا 

الصحابةاحتالم، إذا والسنة! الكتاب، بعد أصوله من الثالث، الأصل 
صيخرج ولم والسنة، الكتاب، إلى أقربها كان ما أقوالهم من تخير 

ولمفيها، الخلاف، حكى الأقوال أحد موافقة له يتبين لم فإن أقوالهم، 
بقول،•يجزم 

يكنلم إذا المحيف،، والحديث، بالمرسل الأحد الراح! الأصل 
عنديكن لم فإذا القياس، على رجحه الذي وهو يع.فعه، شيء الباب في 

ولامنهم، أحد أو الصحابة، قول ولا نص، المسألة في أحمد الإمام 
القياّرا~وهو الخامس- الأصل إلى عدل ،! صعيفأو مرسل، أنر 

للفرورةفاستممله 

.٥٩- •٥ Y/ أعلام )٢( . ٣٧٤ص الممض 



—-ح©ص
رأيتت محال لأثرم ا بكر أبي عن بسنده البغدادي الخطيب روى ومحي 

محيكان اءإذا ائل، الممن منه، سمعنا فيما حنبل، بن أحمد عبدالله أبا 
ولاالصحابة، من أحد بقول فيها يأحد لم حديث، النكا ص المسألة 

نوله النبي أصحاب عن المسألة في كان ؤإذا حلاقه، بعده من 
بعدهم،س قول إلى أقاؤيلهم من يخرج ولم أقاؤيلهم، من ^ مختلف 

أمحاؤيلمن تخير محول أصحابه عن ولا ه، المبي عن فيها يكن لم ؤإذا 
إذابه، حد قيأ شيء ناله إمحوفي النبي عن الحديث، كان وربما التابعين، 

حديث،ومثل ، ثعسب، بن عمرو حديثؤ مثل منه، أسنج حلاقه يجئ لم 
.حلاقه، يجئ لم إذا المرمل، ؛الحديث، أحد وريما الهجري، إبراهيم 

فيندامة ابن ومنهم المدمج، محي الأدلة ترتيب، ذكروا والحنابلة 
مرسا!فقال الترحيح ومعرفة الأدلة لترتبب، بابا عقد فقد الناظر، روصة 
فانت لإجماع ا إلى شيء أول ينفلر أن مسالة كل في المجتهد على رريجب، 
أنعالم سة أو كتاب حالفه ولو محواه، في النغلر إلى يحتج لم وحده 

ولانحا يقبل لا قاطعا، دليلا الإجماع لكون متأول؛ أو منسوخ، ذللث، 
تأؤيلأ•

لأنواحدة؛ رتبة على وهما المتواترة، والمنة الكتاب في ينظر يم 
أنإلا القواطع، في التعارض يتصور ولا قاطع. دليل منهما واجد كل 

منوحا.أحدهما يكون 

حلاقه؟!يقلن كيف علم ما لأن وظن؛ علم يتعارض أن يتمور ولا 
يعلم؟!فيما يثلث، ، فكيفشك،، حلاقه وظن 

الأحاد!أحبار في ينفلر ثم 

.٥٣٤\إ والمتم الفف 



ماذكرنا فقد ت متواترة ستة أو كتاب عموم حاصئر حبر عارصى فإن 
•منها تقديمه يجب 

)النصوص ماس ؛ي ~ ذلك بعد ~ يتغلر ثم 
الترجح*طلب عمومان؛ أو حبران، أو ماسان تعارض فإن 

الترتيب،في عدْ الأدلة من دليل اعتبار رأى من كل وبالجملة: 
منيرونه ما باعتنبار يكون وأين الدليل منزلة في المحتجون اختلف ؤإن 
وأولويته•قوته 

تعارضبين بالنبع يوثر الأئمة عند الأدلة ترسب، في والاختلاف 
أوالإمام عند الترتسج، في موقفهما بحسم، أحدهما وتقديم الدليلين 
المدهبا.

المتعارص.ارتابين الترجيح في الأئمة اختلاف، في الناظر تأمل ولو 
التعارص_ادنتاأصول في الاختلاف خصوصا أكثرها محير أن لوحد 

الأدلة.ترتبي، في بينهم الاختلاف، هو ومنشؤها مرجعها 
موقفهكبير وبشكل يحدد إمام كل عند الأدلة ؛ترتبي، فالمعرفة ولدا 

منها.الراجح وتحديد لتعارصايتؤ اس 

٣١روضة 



العأدالمثع 

التعارضدفع في العلماء مناهج 

بينالتعارض دفع في نبلهم في تعالى هك العلماء لكلام المتأمل 
ومنهجالحنفية، منهج منهجين؛ عالي فيه احتلموا أنهم يجد الأدلة 

والحنابلة.والشافعية المالكية من الجمهور 

التقديمجهة من كثيرة قضايا في مختلفان متباينان المنهجان وهذان 
وعدمه.الرححااّثإ بعفى اعتبار جهة ومن والتأخير، 

فقدآلياتهم على فيه القاظون يتحل. منهج كل أهل يتفق كاد ؤإن وهو 
جزئياته.بعض على الواحل. النهج أهل عتل، الاختلاف يرد 

مطالب،!ثلاثة في الناهج بيان وسيكون 

له.والاستدلال الجمهور منهج I الأول الهلاJب، 
له.والأستل،لأل الحنفية منهج ! الثاني الهلاJب، 

المنهجين.بين الترجيح ! الثالث، الهللبا 

متفقونالجمهور أن يعني لا باخر والحفية بمنهج الجمهور ؤإفراد 
ويرؤإن وكلياته، أصوله في جميعا قولهم هو ؤإنما تفاصيله، يكل عاليه 

~.اش ثّاء إن — سيبثن كما جزئياته— بعض فى الخلاف 

الحنفية.بمنهج القول ومثله 

الجمهور،وافق من الحنفية وفي الحنفية، وافق من الجمهور في بل 
قليلا.ذللث، كان ؤإن 





اصانمحللب 

لهوالاستدلال الجمهور منهج 

الأصوليينالملماء من به قال من لكثرة للجمهور المنهج هدا تب 

والحتاJااة، والشافعية ، المالكية مذهب فهو 

والرازي^١^^٤، كابن رين المغمن الكسر نول وهو 
والششهليأ؟د، رصار رشيد ومحمد ا والزرءاذير ، والقرطيل 
والمحاقفل،، بغدادي^ الكالخهليب المcحالثين، نول وهو 

0االأحوذي عاوضة .< صلأ\الأصول سوق في الإشارة ، ٢٦٣*ا/والإرشاد ينظر/اكرس، )١( 
الودودفتح ، هىيخْ الورود نثر ، ٢ ١ صء السؤل نيل صاآ1، الفصول تنقيح شرح ، ٣٠٦

آ/آ/أ؛ه،المحصول ^ WKrjsان اJرbJ\ا\<0ص اللمع شرح بمظر/اورّالةصا؛م، )٢( 
T/الوصول نهاية ، T٣٩٥/المتصفى ، ٤٤٩إ/ول النهاية شرحه عع الوصول منهاج 
،٤ ٠ ٤ ا/ الأدلة قواطع ، ١ صه0 التمرة ، ٢٢٥م المنهاج ثرح في الإبهاج ، ١١٢٦

مصالحفي الأحكام تواعد ، ٧١٩٠٠^والمقول المعقول من الوصول منهاج في ّ التحرير 
•ه.ص٦ للإسوي الشمهيد ، ٣٤٩٤;المامع تثنبم، ، ٥٢hالأنام 

مخمرشرح ، ٠٧٤ ٢; الأطر روصة ، ١  ٩٩م الخناب لأبي التمهيد ، ١ ٠ ١ ٩ ٣; المدة ينظر/ )٣( 
،صى٩٥الفصول ومعاني الأصول تواعد ، ١٠٠٦١٦مفلح لابن الفقه أصول ، ٥٧٦١٦الروضة 

.ص٢٥٢احمد الإمام مدهب، إلى المدحل ، ٦٠٩الخير؛/الكوكب شرح 
.٥٨١مالك_ر التف؛ر )٥( . ٤٦٥/١القرآن أحكام )٤( 
الخرفانماهل )٧( . ٣٠٥;١٠القرطبي نفير )٦( 
.٩٣/٨اليان أضواء )٩( . ١٨٨آ/المنار )٨( 

.٥٣٢ا/والخفقه الفف ص٨•٦، الكفاية )•١( 



ح0طيثئصتء,ء
3U>Jl ،،^^_بي١٢u٢٤٧١^^وابن ،، والخ ،،،

وضرم•والسوطيلى، والسخاويرى، حجررآ،، وابن 
والمعتزلأ،، الذuهريةل قول وهو 
الحنفيةبعفى الحنفية من الملك هذا على الجمهور وافق كما 

كثففي البخاري وعبدالعزيز ، في النوالدين الملة كعقد 
الفاصاةل'اا/الأجو؛ة في واللكنزي الأّرارلأا،، 

لمإذا إلا الدليلين بين تعارض لا أنه والدين الملة عفد نص فقد 
مقدم.الجمع أن فأفهم ، بينهما الجمع يمكن 

الإماماكرجنح على واكوفيق الجمع تقديم في الجمهور وافق كما 
بينجمعه بعد قال فقد الاثار معاني شرح كتابه في الحنفية من الطحاوي 

ويحملالاثار عليه يخرج أن ينبغي رروهكن.ا التعارض! ظاهرهما دليلين 
يوجدلا أن إلا الضاد على يحمل ولا ذلك، على قدر ما الاتفاق، على 

كتابهفي الأصل لهدا تقريره تكرر وقد ، غ؛رُْ وجه لها 
مامثل وقع إذا الأثار في بما )رالأولى اسمر: مشكل شرح في وقال 

صْآ.س!(،؟Uj والمرح انّخ ر الأمار )١( 
١.٤ ص٤ الملاح ابن .نيئ )٣( . A/Tالمن .مالم )٢( 
r>T/yوالتدكرة المرة ص0أك والإيضاح الشد )٤( 
ذحابرى'ل/1لأ)٦( . Y٥٧٥/الحقاتق طلاب إرلأد )٥( 
.١٩٨^٩٧٨ازارى تدرب )٨( . T٨١/ الغث فح )٧( 
•A١٥١ حزم لأبن الأحكام أصول ز الإحكام )٩( 

.Y٦٧٢/المس ( ١٠)
الملكبجامعة الإسلامية ات والا.را'التربوية العلوم مجلة في مطبؤع غي للتالتراحيح كتاب ( ١١)

.٩٠٥ص )Y( ١ ٩ م/ معري، 
.١٩٦، الفاءالةصY٩١الأجوبة ( )*١١؛/أ.ااء الأسرار كنف، ( ١٢)

.YU؛/؛، ١٢٤؛/ A\i\/لأئلأمحرثإعانىالآcر 



ماإلى وجوهها نحرف وأن الاتفاق، على نحملها أل هذا هي وقع 
وحدناما والتباين التفاد على نحملها لا وأن إليه، محرفها احتمالت، 

الملإلذلك«"ء.
علىالأتية الخطوات الدليلين بين يالتعارض يدغ الك الموهذا 

•التريبي، محيل 

المتعارصين؛بين والتوفيق الجمع أولا• 
الدليلينبين الجمع بمحاولة الفقيه أو المجتهد يجتهد بان وذلك 

أحدهما.ترك وعدم حميعا بإعمالهما بينهما والتوفيق 
معايستعملا أن حديثان احتمل وكالما  ١٠ت الشافعي الإمام قال 

الاحرا،منهما واحد يعطل ولم معا استعملا 

الفناهرفي اختلفا إذا الحديثين وسيل ١١الخطابي؛ الإمام وقال 
المنافاةعلى يحملا ألا الأحر على أحدهما وترتيب بينهما التوفيق وأمكن 

وبهذاموضعه في منهما واحد كل ستعمل لكن ببعض بعضها يفرب ولا 
الحديث،ا؛من كثير في العلماء فضية حرت 

وجهدون وجه من ولو جميعا يهما العمل هو الدليلين بين والجمع 
جزئيا.ولو منهما بكل الحمل بمحنى ، الإمكان وبقدر 

غيره.إلى تركه له يجوز فلا ذلك،، من تمكن فإن 

نهى١١قال؛ ئجهته هريرة أبي حديث، I المتحارصين بين الجمع مثال 

-OU/A،؛ Vlمع س,ث \سف )٢( . ٣٢١الاثار ثكل ثرح )١( 
.A'/rالمن سالم )٣( 
\*/الوصول تيسير ، T٤٠٥/ انمنار حاشية ْع الجوامع جمع ، ١  ٩٩ص الوصول تقريب ينظر/ )٤( 

.١٩٤



العصروبعد الشص، حض الفجر بعد صلاتين: عن اف. رسول 
النبي.أن خهئه مالك، بن أنس حدبن، مع ، الثس«سساار تغري، حتى 
ijli  إلالها كفارة لا ذكرها إذا فليصالها عنها، نام أو صلاة ني ومن

نلك،«رأ،.

يأمروالأخر الوشن، في جميعها الصلاة عن ينهى الأول فالحديث، 
الحديث،في الواردان الوقتان هدان ومنها ونت،، كل في الفوايت، بقفاء 
الأول•

بالثاني؛الأول الحديث، عموم يخصمى بأن العلماء بينهما فجمع 
عنالوقتين هدين في الهي فيكون منه، أحص أنه إلا عاما كان ؤإن لأنه 

الفوائتخ.قضاء إلا الصالواُتإ جمع 
في، حلاففلا الفرائص اروأما لم: مثرح في ض عيا القاصي قال 

الوقتين،هدين فى ومنيته يومه فرض قفاء 

•الترجنح • ثان؛ا 
أحديقدم أن للترحيح: الخاص وبالمعنى يعني هنا والترحيح 

الدليلقام سواء ترجيحه على يقوم لدليل الأخر على التعارصين الدليلين 
مهما.خارج دليل من أو الدليل ذاُتج من للترجيح 

١٦ Y/ الشمس غروب نبل الصلاة يتحرى لا الصلاة/باب مواقيت —كتاب البخاري رواه )١( 
٨٨٥^.)

٥٦٦ا/فيها الصلاة عن نهي التي الأونات ونمرها/باب المافرين صلاة —كتاب لم وم
٠٢٨^.)

تلكيعيد ولا ذكرها إذا فليصلها صلاة ني مجن الصلاة/باب مواقيت كتاب — البخاري رواه )٢( 
(.^Y٧٩٥/٠٧ الصلاة 

قضاتهاتعجيل وامحتحباب القانتة الصلاة ففاء الصلاة/باب ومراصع الماحي —كتاب لم وم
(.٦٨٤، ٦٨٠).، ٤٧٧، ٤٧١ا/

Y. ٠٣لم-Y/■مبفواتي العالم وكال )٣( 



بمايعمل أن المجتهد على ®فالواجب ت تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
وحينئذالمتعارصين الدليلين بأرجح العمل وهو غيره من أرجح أنه يعلم 

فاعملإلأبالعلم((را،.
بينالترجيح إثبات على اتفقوا الأصوليين أن .. ١١الثاطبي! وقال 

الجمع«لى.يذكن لم إذا المعارصة الأدلة 
التيالترجيح وجوه بأحد يكون المتحارصين بين وبالترجيح 

توجبالمتعارصين أحد في قوة وجه ببيان وذلك كتبهم، في يوصلونها 
معارصه.على تقديمه عندهم 

من"الماء ه! قوله معارصة لأحدهما المرجح المتعارصين ومثال 
الغل،وجب الختانان التقى "إذا قالت: ها عائشة حديث مع اواء«لم 

الناا،لفاغتاف. ورسول أنا فعلته 
الثانيالحديث العلماء رجح فقاو هنا الجمع يمكن لم لما حيث 

الإنزال.يقع لم ؤإن الختانين لالتقاء الغسل فاوجوا الأول، على 
منها:أدلة الترجيح لهدا وأقاموا 
منتحكيه فيما نهأ عائشة حبر من الثاني الحديث، أن الأول؛ 

روايةمن هو الذ.ى الأول الحديث، ه بخلافالله. رسول مع هي حالها 
ه•الخيري معيد أبي 

مقاسمحبر0 لها المبامر أو القصة صاحك، أن الترجيح قواعد ومن 
،•غيرْر حر علك، 

اووامماته/مآا•.)٢( الخاوي مجموع )١( 
تخريجه.مدم )٤( تخريجه. تقدم )٣( 
شرحعع الوصول منهاج الأحكام أصول في الإحكام ، ٤٣٥ص ينفلر/الكفاية )٥( 

،_irrالأصول معرفة في الإشارة ، الخمول تشح شرح ، ٢٧٩٥; الأصفهاني 
إ/س.المر الكوكب، شرح ،  ٦١٥٤;المميل البحر الروضة مختصر شرح 



أبيحديث وهو يقويه بما عصي محي ثها؛ا عائشة حديث أن الثاني! 
جهدها،ثم الأربع شعبها بين جلس ارإذا ت قال النبي. أن ٠ هريرة 

الخلا(لا،.وجس، فقد 
بزل{\آ،.لم ا)وإن لم: مرواية وفي 

وذد\ى.يقويه ما بورود معارصه على يترجح والدليل 
معالغل وجوب عدم على دل >جهثع سعيد أبي حديث أن • الثالث 

وجوبهعلى دل نهأ عائشة وحديث المخالمة، بمفهوم الإنزال عدم 
بالمنهلرق.

المخالفةمفهوم على مقدم والمنهلوق 

علىلأن ا مجتمعة الأمة أن اراعلم لم: مشرح في النووي يقول 
يالإنزال،وجوبه وعلى إنزال، معه يكن لم ؤإن بالجماع الغل وجوب 

رجعثم بالإنزال، إلا يجم_، لا أنه على المحابة من جماعة وكان 
•، الأحرينُأبعد الإجماع وانعقد بعضهم 

الصوري()النسخ المتقدم على المتاحر تقديم ثالثا؛ 

تاؤيخإلى يحمدون الجمهور فان الترجيح، ولا الجمع يمكن لم فإذا 

(.^١٩٢ ٣٩٥ا/ الخانان الض إذا باب - الخل -محاب الخاوي وراء)١( 
٢٧١\إ الختانين بالتقا، الخل ووجوب الماء من الء نح باب — العض —محاب ومسلم 

)ح\/أم(.
ا/ابآ.ملم صحح )٢( 
الخولنهاة ، ١ ١ آ/ا-ا الوصول نهاة ، ٥٣٤آ/ T/ السؤل ، ص٧٣٧الفصول يطر/اذكام )٣( 

.٤٦٣٤; المتر الكوكب شرح ١، > ٣٣٠; الأ> روضة ،  ٤٤٧١; 
٣;الروضة مختمر شرح ، ٢٥٤الأحكام؛/ أصول قي الإءكام ، ٥٧٩آ/آ/طر/السؤل )٤( 

١. U٩٩/الخان أضواء ، ١ ١  ٦٩آ/الوصول نهاة ، ٧٣•
•٣٦ليؤدي؛/ لم مشرح )٥( 



صص>.ت• 
المتقدمنسخوا الأحر وتأخر أحدهما تقدم على الدليل قام فإن الصين، 
المتأحر.

مدلولهمايكون بان — وغير0ر ، الرازيل فاله ~كما ذللث، وقيدوا 
للنح.قابلا 

كماالأخلاق إلا الحديثان يحتمل لم ٥^١ الشافعي: الإمام قال 
ناسخا،أحدهما كان الحرام والبيت، المقدس بيت، نحو القبلة احتلمت، 
رسولعن بخبر إلا والمنسوخ الماسخ على يستدل ولا منسوخا، والأخر 

الأخرأن فيعلم الأخر، يعد أحدهما أن على يدل أو؛ونت، بقول أو اض 
بوحهأو وصمت،، كما العامة أو الحديث، سمع من بقول أو الماسخ هو 

١١والمنوخ الماسخ فيه يبين لا آحر 
كركتشبيه صوري نسخ هو ؤإنما الحقيقة على بنسخ هدا وليس 

إذأصلا، نسخ فلا ؤإلأ بالنسخ، المتقدم على له وتقديما ترحيحا المتقدم 
هنا،دليل ولا والسنة الكتاب، من بدليل يكون أن الحقيقي المسخ مقتضى 

حتىصورة كل في بنسخه الدليل حاء الذي المتآخر ترك الخ ومقتضى 
لوإذ صوري، هنا فالمخ هنا كيلك، وليس المرحح، أو الجمع أمكن لو 

أبدأ.المتقدم ترك ماغ لما ممكن للجمع وجه إلى المجتهد توصل 
أصولعلماء يذكرْ ما المتقدم على المتاخر ترحيح صور ومن 

المكي.على المدني تقد،يم من المفسير 

الأيتينمن تمادين المالحكمين أحد يكون أن الث، نلومن 
أهلأحوال غالب، على واكاني مكة أهل أحوال غالب، المتعارصتين 

المدينةأهل غالمتإ على هو ما فيرجح المدينة 

؟.OA؛/ول النهاة )٢( اوحمولأآ/أأ/ه؟ْ. )١( 
،؟ A/Yلازرممي )٤( . A٥٩٨/الأم الحدث.ع اختلاف )٣( 



.><س؛ييمحبمتاجم
أيهماوالمخ الترجيح ترتيب في وقفة من بد لا هذا تجاوز وقبل 

بلاتفاق، بمحل هو فليس النسخ قبل بالترحيح بدأنا كنا فإذا أولا، 
تقولن على الجمهور 

الأربعةالمداهسح من أصوليون النسخ على الترجيح بتقديم قال فقد 
السكيرم/وابن ^٢،، وأبي جزيل١، لكبن 

Iمحلرق ثلاثة ذللث، فني فأكثر دليلان تعارض ررإذا جزي! ابن قال 
ولوالإمكان قدر على بينهما بالجمع وذللث، بهما، العمل الأول؛ 

لأحدهما.إطراح فيه ليس لأنه التئرق أولى وهدا واحد، وجه من 

الترجيحوجوه من بوجه الأخر على أحدهما ترجيح ت الشانئ 
بعد.المذكورة 

والمتاحرالمتقاو>م معرفة وثرمحل ؛الأحر أحدهما نخ الثالث،! 
((ر؛،.مهما 

؛حيث،— الحديثين يعني ~ يتفادا أن الثاني م ررالقالنووي! وقال 
عملناؤإلأ قدمناه ناسخا أحدهما علمنا فإن بوجه الجمع يمكن لا 

رمنهماا؛ بالراجح 
هوفالراجم ؤإلأ دليله قائم حقيقي نم ثمة كان إن إنه ومقتضاه 

المقدم.

الأربعةالن.ايرما من أصوليون الترجح على النسخ يتةا،يم قال بينما 

اس'ا/ا،ا'ا.)٢( . ١٩٩ص الوصول تقريب )١( 
.٤٩٤*ا/ اوا.ع -ض ح الجواح جمع )٣( 
.٣٥/ ا لم مصحح نرح  ٢٥١. ١٩٩ص الوصول تقريب )٤( 



المجارأ؛،•وابن وأتي كالحاز٠يل١، 
فإنحقيقي، لا صورى الخلاف أن أعالم— واش — لي يظهر والذي 

التالية!للأمور النسخ على الترحح تقديم على عمليا يتفقون الجمع 
عليهالإمحلباق ونع مما النسخ على الترجيح بتقديم القول أن ت أولأ 

علميةمسالة يحرر من — أعلم واف — تجد فالن الجمهور، عند عمليا 
يتقدملأنه امقاJلها ليقول نسخها يشت لم أدلة عن للاعراصى يجنح خلافية 

المتعارصاتهده بين والترجيح والتوفيق الجمع إمكانية مع تأريخيا عليه 
لأحدهما.مرحح وجود أو المسالة، أدلة بين 

إمكانيةعدم للجمع يشترمحلون حين الأصوليين من كثيرأ أن •' ثانيا 
يفص_دونؤإنما ابتداء، المتاحر تقديم به لايقصدون التأريخ معرفة 

نسخالبه ويريدون بالأخر، أحدهما نخ نستا كونه من الاحتراز 
مرجح.عن لييحعثا أصلا حينئد تعارضي لا لأنه الحقيقي، 

منالترجيح على النسخ بتقديم القول له ينس.؛، من وهو فالنووي 
الترجيحعلى يقدم يالذي أراد أنه تماما يدرك التقريسط في فوله نص تأمل 

المجتهد.إليه يلجأ الل.ي الصوري لا الحقيقي النسخ 
الجمعيمكن أحدهما فسمان؛ ااوالمختلفا  s__lالتقرفي قال 

علمنافإن بوجه، يمكن لا والثاني؛ يهما، الحمل وو0>ب فيتعين ؛ بينهما
بالراحح®عملنا ؤإلأ قدمنا٠، ناسخا أحدهما 

وقملالجمع بعد النسخ أطلق ؤإن الأصوليين بعض أن ؛ نالنا 
وصوابهلّبئرومحل نسخا ؤإنما النسخ، مهللق يه لأيقمدون فإنهم الترجيح 

٠٨ص الاثار من والمنوح الناسخ في الاعتبار )١( 
.٢٠٠م الفف أمول ي التمهيد )٣( . ٩٨٨٨الفصول إحكام )٢( 
.٩٠ص والسر التقريب )٥( ٦. ١ ١ ؛/ المنير الكوكب شرح )٤( 



النسخ.باب قي وصرابطها لشروطها ونحال الموضع هدا في جمل 

بهوالتقديم النسخ أن في صريح وهو الشافعي الإمام قول ذلك ومن 
النسخ.دليل قتام دون والمتأحر المتهدم معرفة لمجرد ليس 

كماالاختلاف إلا الحديثان يحتمل لم ررفاذا الشافعي: الإمام قال 
ناسخا،أحدهما كان الحرام والست، المقدس بيت نحو القبلة احتلمت، 
رسولعن بخبر إلا والمنسوخ الناسخ على يستدل ولا منسوخا، والأخر 

الأخرأن فيعلم الأخر، بحد أحدهما أن على يدل بوقت أو بقول أو الله 
بوحهأو وصمحإ، كما العامة أو الحديث، سهع من بقول أو الناسخ هو 

والمنسوخ١٠الا١٠غ فيه يبين لا آحر 
تقديمعنه ينقل ممن وهو الشيرازي إمحاق أبي قول ذللث، ومن 

ررإذافقال: \وتد\ة النسخ ذايت، فيها يتحقق لا بضوابهل قيده حيث، النسخ 
أحدهماترتسج، أو بينهما الجمع أماكن فان فيهما، ينظر خثران تعارض 

بينهماالجمع يمكن لم ؤإن الخيرين، واستعمال الجمع وجب الأحر على 
يجوزالتي الأدلة بيان باب في نبيته ما فحلى بالأخر أحدهما نسخ وأمكن 

•ا لأيجو;ّلأ والي، بها التخبس 
والخاصينالعامين تعارض في وهو عليه أحال الذي الموضع وفي 

ولافالترحيح يمكن لم وأن الواحس، هو الجمع أن هناك الشيرازي يقرر 
معالتناقض إلى يودي تعارضا النصين تعارض حال في إلا بالمخ يقول 

مجالبن،ا فثبتؤ ، والترحيح الجمع إمكانية وعدم والزمان المكان اتحاد 
واضحا.المتعارضين بين ومكانه للشسخ إعماله 

وْعالنسخ، يم تقل. كلامه ظاهر ممن وهو النجار ابن أن ذللثإ ومن 

,a٥٩٨/الأم مع الحدث احتلاف )١( 
\إ{<0و!ليع شرح )٣( . Y٦٥٧/اللمع شرح )٢( 



المخيقبل مما المتقدم يكون بان ذلك قيد بل بإطلاق به يقل لم ذلك 
التاريخبينهماوعلم الجمع تعيرا، رررافإن وشروطه، صوايطه وفق أي 
المخ،،قبل أي قبله إن للأول، ناسخ فالثاني منهما المابق علم بأن 

اسأأ،;ين الماممل رابعا: 

معرفةإلى يتوصل ولم المرحيح ولا الجمع المجتهد يمكن لم فإذا 
ؤيهللبيوحدا، لم كان الدليلان اقهل يتفحينثد التأحر، مجن المتقدم 
غيرهما.من الحكم 

وحوللا قرصية الصورة هاز0 إلى حلاف، عباوالوهاب، ذهب وقل. 
لهام.

التوقف،.هو اكاقهل جعل وغيرهم الأصوليين من العلماء وبعض 
وقدالتوقف، إلى يؤونا قل. فالمانمل فرق، بينهما إذ بوجيه ليس وهو 

عندهتعارض كمن المسألة، في الأصل إلى كالرحؤع غيره إلى يؤولا 
الترجيحولا الجمع تهلع يولم محرم، والأحر موجسا أحدهما دليلان 

يتوقف،لا نم يهما الاستدلال( نهل فيمنهما والخأحر المقدم معرفة ولا 

.٦١٢,, ٦١١!/ الشر الكوتم-، شرح )١( 
وجهين؛إنكارهم مصدر وكان الأدلة، في التساقط ممعللح استخدام العلماء بعض أنكر )٢( 

يرجحلم اللذان والدليلأن بالكلة، الدليل لإلغاء مقتض ومو القوط من اسل التأن الأول،؛ 
الأحرى.أوجههما من يعملان يل المعتى بهذا ساقطين ليّا أيالّأ احاوهما 

حفاءلأن ياكاقعل؛ التعبير من أولى بالتوقف ءوالتعبير ؛ ^٠٧٩النفلر ترهة قي حجر ابن قال 
يئلهرأن احتمال ،ع الراعتة، الحالة قي للمعتبر بالمة هو إنما الأحر على أحدهما ترجيح 

أءلم٠.واش ءلي4. حني ما لغيره 
انمرصالتعامل،ع في الواجب، الأدب، كمال من لتي الأدلة على اقط التإطلاق أن الثاني: 

إطلاقأن اا.ع ؛ T'AU_الفكر نخبة نرح فى القارى علي الملأ محه عبر ما وهو الشرعية 
المهء.الأدابه سن عن حارج الشرعية الأدلة على التساسل 

._nUYالفف أصول علم )٣( 



الوجوب®عدم ررالأصل هنا وهو العام الأصل إلى المسألة يرجع ؤإنما 
يتوقف.فلم 

إلىالعمل في الجمهور من الأصوليين مناهج احتلفت اقهل التوبعد 
أقوال:

جمهورقول هو كما التوقف إلى بعضهم ذهب الأول: 
رالشيرازىل إسحاق وأبى ،، كالجوينىل الشافعية وبعض ، الحنابلة 

عدالملأملبن والعز 

ترجح"

يقعلم إذا الواجب ارهو أنه ورأى الشامحلبي، رجحه الذي وهو 
)٦(

،،العيدر دقيق كابن المحدثين بعض رجحه ما هو بالتوقف والقول 
•١، والخاوير حجرل٩،، وابن ،، ال٠مهمأ صاحب والقرطي 
الترتيب!هدا على واقعا التعارض ذلاهر0 ما رافمار حجر؛ ابن قال 

نمتعين، إن فالترجيح والمنسوخ، الناسخ فاعتبار أمكن، إن الجمع 
المحاويثين®بأحد العمل عن التوقف، 

فيحكم ص كون المحو •التوثق ُاا"أ  ٢٦٠ا/ المعمل الدخل ني نيئ أبو بكر ثال )١( 
الأصحاب.او الإمام من كان مواء الأساب، من ذلك نمر أو الأدلة لتعارض العالة 
لتعارضالمسالة؛ في له رأي عن المجتهد إفماح عدم محو ت المسألة في التوثق فحقيقة 
الأمأ.ص في لا الئلامحر في ءتلْ وتحايلها الأدلة، 

صا،،إ.المودة )٢( 
.Y٣١٧/الكسر الشرح الورقات.ع ،  ١١٨٣آ/)٣( 
٠٥٢آ/الأحكام قواعد )٥( شرحالوعا/\'0م. )٤( 
الأحكامعمدة ئرح الأحكام إحكام )٧(  ٠١ ١١٣و ١٢/0اووافقات)٦( 
٤٠٤٩٢; طم كاب تلخيص س اثكل  LJالمشكل )٨( 
0إار\أ.الباري نح )٩( 

.٧٩ص الفلر نزهة ( ١١). المغيث؛/٠٧فع ( ١٠)



،كالرازي الدليلمن، بين التخيير إلى بعضهم ذهب الثاني! 
جمعفي والكي ، والفرافي ، التحصيل احب صوالأرموي 

،ول النهاية محي والإسنوى ا، الاشارة^ في والماحي الجوامعل٤،، 
،•الممحرل الكوكب شرح قي النجار وابن 

قامتفيما يكون التخير أن بعضهم عن التلخيص في الجويني ونقل 
يترجحولم اللفغلن أحد موجب يعدو لا الحكم أن على الإجماع دلالة 

اكانيّ.على أحدهما 
الحفيدرثد ابن إليه ذهب الأصلية، البراءة إلى الرحؤع الثالث! 

اكردري؛".ي مما 
منكثير مذهب راوهو المسامع! تشنيف محي الزركثي وقال 

الفقهاءلبعض الإسنوي به ون،، الفقهاء«أ 
البحرفي الرركشي إليه عزاه كما الحرمين إمام وذهبا الرائع! 

يجبكالعامي حينئذ يكون أنه إلى تيمية ابن الإسلام وشيخ المحيهلر 
غيرهل"'اا،.يقلل أن عليه 

الأحكامأو المتعارصة الأدلة باعتبار مفمالة أحرى أقوال ومحاك 
والقيااءت،امحمل، للتمتعارصها الأحبار بين محرق كمن عنها الماتجة 

Y/؛؛،Y.التحمل )Y( ؛)،. n/Y/Yانممول ١( 
٠٤٢١صالفصول تشح شرح ٣( 
٠٤٦٠"Y/ اللواهع الدرر وحاشية المحلي شرح سمر الجوا«ع جمع ٤( 
.٤٦٠أ/السؤل نهاية )٦( الأصول معرفة في الإشارة ٥( 
الففأصول قي التلخيص )٨( . I٦١٦/المير الكوكب شرح ٧( 
.٤٧٧"Y/السا،ع -شنف ١( )• . ١٤٣ص الضروري ٩( 
ا//ا<أا.اوحراوحيطء)آا(. ٤٤٦١;(نهايةالول ١١
.٤٤٧المودة ( ١٣



٣

اكنيير،على الواحات بين والتعارض للمخهد، التخير على فتمارصها 
.التساءطلا، على والمحرمات المباحان وفي 

المنهجهذا أهل أدلة 

والتوفيق:الجمع تقديم في حجتهم أولا؛ 
ماالتعارض لدفع واجب أول هو والتوفيق الجمع أن رأوا حين 

:منهابائلة لذلك استدلوا غيره فبله يجوز لا أمكن 

إجماعمحل هو المتعارصين بين الجمع ؤلريقة أن الأول؛ الدليل 
عليهمالله رمحوان الصحابة منهج وهو العلماء، 

>االجمعفقال: الأصوليين إجماع الباري فتح في حجر ابن نقل وقد 
رالأصول(( أهل باتفاق الترجيح من أولى 

فقال:وعلله الإجماع المفاتيح مرعاة في المحاركفوري ونقل 
بينالجمع أمكن إذا أنه الحدث وعلم الأصول علم في ®والمترر 

بالأقوىمتهما الأقوى غير يرد ولا إجماعا بينهما الجمع وجب الحديثين 
وجوبعلى الملم أهل أجمع ؤإنحا ؛متعارضين، ا وليصادقان لأنهما 
إلخاءمن أولى منا الدليلين إعمال لأن أمكن، إن الدليلين بين الجمع 
،.٤١يخفى((لا كما أحدهما 

البداءةوجوب في الخائف نفي الأمحمواء في الثنقبلي ونقل 
وجوبعلى الملماء إؤلباق نقل الاصهلراب إيهام دفع في بينما بالجمع 
،.أمكن((ر إذا الجمع وجوب على الخلماء أطبق اروقد فقال: الجمع 

صا<هل.التمرة )٢( . Y٢٦٣/إرثادالفحول )١( 
.١٤ا</المفاتح مءاة )٤( . ٤٧٤ا</اuرى فتح )٣( 
.٩٤ص الاصعلراب إيهام دفع )٦( ؟ ٧٥ jxالمان امحواء )٥( 



جماعةابن بالجمع البداءة على الاتفاق أو الإجماع نمل وممن 
،•اهمطي١٢والإمام الكنانيل١،، 

بالتواترعنهم المنقول فهو الصحّاية من العملي لاحملع ا أما 
متضافرة.كثيرة ذلك على والأمثلة للتعارصن دفعهم في العملي المعنوي 

ءامزأ ٧١ت تعالى موله بين لقهتع بكر أبي جمع ذلك ومن 
■هممازجم أف إئ أهثديتن إدا صر من تثرئم لا أسم نقلإ' 

عنبالنهى لأمره ا والأحاديث والأيات ْ'ا[ ندة: ]١^١ عملوزه كنتم بما 
ألمحقولأمدف آلدثد إئ يعوق ه قسمحأ ت تعالى كقوله المنكر 

بعضهمتوهم حيث ؛•ا[ ت بمران ]آل أئلحوك<ه هم وأوكك عن وتهون 
فيفرالمنكر عن والنهي بالمعروف للأمر قطة مالأية وأن تعارضها 
الأدلة.بين بالجمع الإشكال 

وأثنىاف حمد أن بعد بكر أبو مال ت مال حازم أبى بن قيس عن 
مواضعهاغير على وتضحونها الأية هذه تةرؤن إنكم الناس ١رياأيها ت عليه 

مسمعناؤإنا [ ١٠٥ندة) لآهتيمذه إذا صل من بمنحم ي أنقمكم ؤعلي^أ 
أوشكيديه على ياحدوا فلم الظالم رأوا إذا الناس ارإن ت يقول . الني 

هالله رسول سمعت ؤإتي هشيم عن عمرو ومال بعقابار، اف يعمهم أن 
النم يغيروا أن على يقدرون ثم بالمعاصي فهم يعمل قوم من راما ت يقول 

..(٣)٢.؛٠ش١باار منه افه يعمهم أن يوشك إلا يغيروا 

.r١٧٥/القرآن لأحكام الجامع )٢( . ٧٠ص الدليل إيضاح )١( 
^١(. wa/sالمني ني احمد الإمام رواه )٣( 

الأuنى.وصححه (. ٤٣٩) ٦٠٩ص والهي الأم باب - اللاحم محاب - داود وأبو 
يغيرلم إذا العياب نزول قي حاء ا باب ~ هؤ اف رمرل عن المتن أبواب كتاب ~ واكرمن.ي 

^^عباهمبصصثمِ«ْ>حْ..،ء



بعضهمتوهم التي المواردث في آيات بين لقهته جمعه ذلك ومن 
تمارصها.

ألاخطبته: فى قال خهم الصديق بكر أبا أن لما #ذكر هتاده: قال 
اممهأنزلها الفرانفى شأن فى المساء سورة أول فى اض أنزل التي الأية إن 

منوالإخوة والزوجة الزوج في أنزلها المانية والأية والوالد، الولد في 
منوالأخوات الإخوة في أنزلها اء المسورة بها ختم التي والأية الأم، 
الأرحامأولي في أنزلها الأنفال محورة بها ختم التي والأية والأم، الأب 

العصبةلأمن الرحم حرت مما اف كتاب في ببعض أولى بعضهم 
ثتعالى نوله بض ه باس بن مداف جمع كما 
أكدتث، حيأبم-'ابم[، ]\وججو: يعما!وله 'كامأ عناأجع؛ن لسثلثهم 

دنهءعن يقل لا >ؤمند : تعالى قوله مع أعمالهم عن العباد موال الأيتان 
بينعباس ابن فج«ع ل، وا النفت •حيث، [، ٣٩: جثآ0هوك إص 

قال؛عنه بإسنادهما حاتم أبي وابن الهلبري حرير ابن نقاله كما الأيتين 
يقولووكن مهم، بذلك أعلم لأنه وكدا؛ كدا عيلمم هل الهم: الأ 

،.وىلا«١٢كزا عمالتم لم لهم: 
منعملتم ماذا سؤال عن النفي جعل حيمثإ الأبتين بين فجمع 

لهن>هعملهم محبسإ عن لهم الموال وأثبت بحانه، سبها لعلمه الأعمال 
الأعمال.

٢• ^a/aوالأخوات الإخوة نرض اب - اماتض كتاب - الكرى المن ني التهقي رواْ )١( 
 ١٢١^٣٠.)

١(.• ^١٣٩  U٧١٤/ تمرْ في والهJرى 
جمتل"بن لعبد ْ/ْْا الدرالمم; في الموطئ وءزاْ 

.٦٧ا/ ٤ تمره ني حرير ابن رواه )٢( 
(.١٢٠٤٣)ح  U٢٢٧٤/ تمر، في ,؛ ،vأيي وابن 



الحنفيةمذهب من معلوم هو ما إلا الإجماع هذا على يثكل ولا 
ياتهسبأز كما — النسخ بتقديم القول من 

سابقالصحابة من العمالي الإجماع أن عنه الإجابة يمكن مما وهو 
هذا.قي المخالف لخلاف 

ؤإعمالمعا، للدليالين إعمال والتوفيق الجمع أن الثاني! الدليل 
الدليلفي الأصل لأن أحدهما؛ إهمال أو إهمالهما، من أولى الدليلين 
الإهمالر١،.لا الإعمال 

مامتى واجب، الأدلة بين الجمع رر.. الأصواء! في الشنقيهلي قال 
إلاللجمع محلريق ولا أحدهما، إلغاء من أولى الدليلين إعمال لأن أمكن؛ 

صحيحةا؛نصوصا يلغي أن يد لا عنها عدل ومن الهلريق،، هذه 
يمختلفينا فليبينهما، الجمع أمكن إن الدليلين أن الئالث،! الدليل 

حممه.

علىالخبرين يمضوا أن العلم أهل ررولزم الرسالة! في الشافعي قال 
وهمامختلفين يعدونهما ولا وجها، لإمفائهما وجدوا ما وجوههما 
منهمايكن ولم إمضائهما إلى السبيل وجد أو معا، يمضيا أن يحتملان 

كانما الاختلاف إلى الحديثان ينب، ولا الأحر، من ؛أوجب، واحد 
،غير0 قومحل بإلا يمص لم ما المختلف، إنما معا، يمضيان وجها لهما 
،٠يحرمه١١ر وهن.ا يحله ^ا الواحد الشيء في الحديثان يكون أن مثل 

يهمابالعمل الحكم يكون البينتين تعارصى عند أنه الرابع! الدليل 
الدليلين•تعارض عند الحكم فكذللثج أمكن، إن بينهما فيه المتنانع بتونيع 

.١٤٣١; البيان أضواء )٢( أ/•0إ. الول نهاية )١( 
صاأمو!آأم.الة الرس)٣( 





هي.الصحابة لترحح أمثلة وتقدم 
تعدرفلما إليه، صير ممكنا والتوفيق الجمع كان لما I التاني الدليل 

دونبأحدهما يعمل أو جميعا، يهملأ أن إلا يبق لم حميعا بهما العمل 
الأحر.

أحدهما.إعمال إمكان ْع معا إهمالهما يجوز ولا 
إهمالهما.من حير هو إذ تعين؛ بأحدهما العمل أمكن فلما 

واحتيارأ.تشهيا أو ترحيحا يكون أن إما أحدهما ؤإعمال 

وتركالمرجوح وتقديم الهوى إعمال والاختيار التشهي من يلزم 
،٠الراجحل تقديم حينئد فتعين الراجح، 

مسألةفي به الحمل ترك الل.ى المرجوح الل.ليل أن هل،ا من يفهم ولا 
التعارضموصع في ترك بل بالكلية، ؤإعماله اعتبارْ ألغي قد التعارض 

باقبينما التعارض، بموصع الخاصة الل.لألة في منه أثوى هو ما لقيام 
أنالقول فعالي ولjلألك الصورة، ه هن. عدا فيما به والاستدلال اعتباره 

منهصورة في ؤإنما إطلامحه على ليس له ؤإهمال للضعيف، إلغاء الترجيح 
كله.لا 

;الصوري((ااالسخ بالمتآحر العمل إلى الميل في دليلهم ثالثا: 

المعارضالدليل عن احرم بشون المتعارصين الخرين أحد ترجح 
بينوالترجيح الجمع عن الجز عند الأول على مقدما الأحر فيكون 

محإنالأول حكم عن ناقل لأنه لتاحرْ مقدما المتأحر فيكون التعارصين 
يلي:بما له استدل منوحا، الأول يكن لم 

.٥٣١ه/الحصول )١( 



الجمععن العجز حين ه الصحاه فعل هدا أن ؛ الأوو الدليل 
والترجح•
يتحدثوهو هءآفي الزهري ُه يعبر الذي هو الترجيح في المعنى وهدا 

الله.رسول صحابة راكان فينول: التعارض دفع في الصحابة منهج عن 
أمر٥ا،من فالأحدث الأحدث يتبعون 

هالله رمول أمر من يوحد ررؤإنما الزهري: يقول رواية وفي 
الآحرuلآحر(^٢/

تنخأفعاله من الأواخر أن أراد ارؤإنما عياض: القاصي ئال 
الماءلأم.فيه يتمكن لا ممن كان إذا الأوائل 

اللهرسول قال ■، s^4>بكرة أبي لحديث ترجيحهم ذلك ومن 
سواءإلا بالفضة والفضة ، واء بمواء إلا بالذهب الذهب تبيعوا ا'لا 

حديثعلى شئتم٠١ كيف بالذهب والفضة بالفضة الذهب وبيعوا سواء، 
الميثة(الْ،.في إلا ربا رالأ ت وفيه  ١٠)هماس بن همداش 

غيرفى للمافر رمضان شهر نى والمطر الصوم جواز باب ~ الصيام كاب - لم عرواه )١( 
عيهيشق ولمن يصوم أن محرر بلا أطانه لن الأفضل وأن فأكثر مرحلتن فرم لكن إذا معصية 

(.٢٦٦٠^ V١٤/•يفطر أن 
رداةبعض كلام من مدرج إنه بعضهم؛ ونال ماس، ابن مول من أنه بعضهم صحح ومد 

للزهري.بأشهم فعزاه الحديث 
هئتق.البخاري الإمام فعل م للزمري وتجه 

.٣١ة/ \دطم إكمال ،  1١٨١إ الباري يطر/فح 
(.٤٢٧٦^ ١٤٦ه/رمضان في القح عزوة باب ~ المخازي كتاب ~ البخاري رواء )٢( 
.٣١المعالم؛/ إكمال )٣( 
(.٢١١^٥^ ٩٧ fxبالذهب الذهب بح باب ~ البثؤع كتاب ~ البخاري رواء )٤، 

٤(. ١٣٨^ 0٤٢إ الربا باب - الخاقاة كاب - ومسالم 
(,٢١٧٩^م٨٩ ناء بالدينار الدينار بح باب ~ التثؤع كتاب ~ البخاري رواْ )٥( 

(.٤١٢٧^ه/ه؛ بمثل مثلا الهلعام بع باب — المساقاة كتاب — ومسلم 



ةتْمم

متقدمبالنسيثة الربا فيه حصر الذي عباس ابن حديث أن رأوا حيث 
متأحرة١الفضل ربا إدخال على الدالة وأمثاله بكرة أبي وحديث 

فقد ١١يئة النفى إلا ربا لا  ١١! أمامة حديث آروأمأ النووي• قال 
تركعلى لمون المأجمع وقد الأحاديث، بهدم منسوخ بأنه قائلون قال 

عريدل وهذا ، ؛ذلاهرْ العمل 

بالعملالدللين بين التعارض دفع منهج ه عبداش ين جابر محسن 
اشرمول من الأمرين آحر كان ١٠بقوله! لدللث، يشير حين منهما يالمتاحر 

آ.النارلأ ت مما الوصوء رك ت. 

فحينئذالترحيح، ولا الجمع يمكن لا أنه ثبت لما الثاني؛ الدليل 
منليس إذ أحدهما؛ لأعمال صرورة بالمتأحر المتقدم نح إلى يمال 
المتقدمومحلرح بالمتأحر العمل إلا والترحيح الجمع عن العجز بعد سبيل 

المخ.مفلنة لأنه ترجيحا؛ 
~حتىالمخ ؛إمكانية لمون يلا الجمهور أن إر المبه يجبا وهنا 

بثرطزتإلا والترجح" الجمع تعذر ْع 
المتعارصينمن والمتأحر المتقدأم معرفة الأول! 

اصّامسسصيمأا/آ«مالمعلم إي)، )١( 
باتمءأسهبوا ثم الزجثح' من ُو يإنما النسخ، ميل من ليس عل-ا أن الشراح ياي؛عض وقد 

راتع.ص الترجيح أنواع 
هأماُة عن الحدث يروي هماس بن همداش )٢( 
.٤٦١م/ لملم الروي شرح )٣( 
(١٨٥^١ \/a* النار غيرت مما الوصوء ترك باب ~ العلهارة كتاب — النار دوام )٤، 

صحح.ت الألباني وقال 
(,١٩٢^١ ٠ ٠ ا/ المار ست مما الوضوء ترك في باب ~ الطهارة ياب ~ داود وأم 
صحح.إمحناده ت الألباني وقال 

.YYA/rالمهاج شرح في الإبهاج ، ٦١١٦٦!الوصول طر/نءاة )٠( 



بنمعيمحبمتْاوض
وأنتاريخهما، يعلم حتى الأحر على أحدهما تقديم يمكن لا فإنه 

الدليل.ذلك على ؤيقوم متأحر وذاك متقدم ذا 
لوسخلقابلا مدلولهما يكون أن الثاني• 

كلإذ المخ؛ شروط من أصولي أو إمام كل يراه ما ذلك ؤيضط 
للمحقابلا الدليل يكون فلا يراها التي الشروط أحد عنده احتلت من 
الحالةأ٢،.هده في 

لمفلنةالمقدم على الماخر تقديم محصلته إذ صوري هنا والمح 
م•, يدللالا ن يكه لا المخ إذ حققة، له ناسخا نه لكب لا فه جحان الم 

باصبأُس 
التساقطعلى دليلهم رابعا؛ 

أوالمرجح أو بالجمع العارض رفع يمكن لم ّ الأول؛ الدليل 
إسقاطهماأو مرجح دون من منهما بواحد يعمل أن إلا يبق لم المسخ 
جميعا.

للادلة،وترتيبه مقاصد حلاف مرجح دون من أحدهما إعمال 
يوجدا.لم كان جميعا يسةّهلا أن إلا يبق فلم 

المقيفين،بين جمع المتعارصين إعمال ولأن الثاني• الدليل 
ظهورعلى الموقف فتعين تحكم، مرجح غير من أحدهما ؤإعمال 

المرلأ•
المجتهدنص في يحمل لم تعارضا إذا ولأنهما ؛ الئالث، اكليل 

لأ0أ jiالول نهاة آ/آ/هإ0، يظر/السول )١( 
،Y٦٨٣/مفلح لأبن الفف اصول ، ١٤٩٠; اللمع شرح ، »_iYYالسوية : هزايطر/في )٢( 

,آ/ههه المختصر ييان 
شرحمخصرابمبا1.)٣( 



الفتيارا،.حرمت والعلم الظن فقد ؤإذا فلن، 
فكدلكمقطتا، تعارصتا إذا والستين الشهادتن ولأن الراح! الدليل 
الخرانر٢/

التساقط!بعد ما أقوال أدلة 

عنداحتلموا — والحنايالة والشافعية المالكية — الجمهور أن تقدم 
دفعفي الدليلين وتماقتل الدليلين تأؤيخ ومعرفة والترجيح الجمع تعذر 

إلىيرجع إنه قال من ومنهم المسألة، في يتوقمإ قال من فمنهم التعارض 
يتخيرقال من ومنهم الأصلية، البراءة وهو المليل فبل ما الأصل 

التعارضدلمر عن لخجزه هنا المنيل ينزل قال من ومنهم المستدل، 
دليله.ولكل غيره، يقلد أن حقه فيكون العامي منزلة 

نستطعولم تعارصت، إذا الأدلة أن دليالهم! بالتوقف فالقائلون 
أحدليس لأنه الوقف، فيها بلزم فإنه أحدها ترجيح ولا جميعا إء-مالها 
الاض-من أولمح، الديلين 

وعجزالأدلة بين النفلر في قصور يوجبه كما ، التوقفأن ثلث، ولا 
فهوبه، يثق لم بترجيح بالقول الجرأة عن التويع أو تعارضها، دكاك عن 

الثباتولا إليه المصير يمكن ولا التعارضات من كثير في متصور غير 
والأحربالوجوب، قاتل أحدهما دليلان تعارض لو فمثلا أمكن، إن عنده 
التوقف،؟يكون كيف الكراهة، أو بالتحريم قاتل 

يرجىلا إذ وأمط.، غاية إلى يؤول لا الثوكاني يقول كما والتوقف، 
الرجحازرفلهور فيه 

،YU/Aالممط المم صاا"ل التمرة )٢( شرح-ضاسملصماد )١( 
.٢٦٣أ/الفحول إرشاد )٣( 



ؤإنماحكم، عن الخلو بمعتى بالتوقف القول القيم ابن أنكر ولدا 
قال;كما حارج من دليل عن الحث يوجب الذي التساقط بمعنى جعله 

المرجحتعدر إذا بل كالممرين الموقف يوجب لا الحجتض تعارض ررإن 
غيرهما®دليل إلى ورجعنا أمقهلناهما، 

يقولأن نيل والمللمجتهد يرون الدليلين بين بالمًُيير والقائلون 
;منهابائلة محتجين منهما الاختيار وله الدليلين بأي 

بهأخد القولين فأي القولين، لكلا قام الدليل أن الأول: الدليل 
بدليل.أخذ فقد 

العملأن ت التخيير ®حجة بقوله! القرافي ذكره ت الخاني الدليل 
أيفإنه ؛الدليل عمل والمخيير الإمكان، بحمسبا واجب، الشرعي بالدليل 

أولى«لى.فهو الإلغاء يحمل فلم شرعي دليل إلى تند م فيه اختاره شيء 
جمعنكلف لم أنا نعلم ®فإنا ت الجويني قاله ما ت الثالث، الدليل 

فلااللففلين أحد بقضية المكليف تعلق الإجماع بدلالة وثبت المدين، 
التخييرلأم.إلا له الأبتدار في وجه 

لهومثل المخيير، بلفظ الشائع من المخيير ورود الرابع؛ الدليل 
الواجباتفي التخيير ورود فرأى ، ونحوهال الكفارة يخمال الأمدي 

المتعارصين.يئن التخيير عليه يقاس منصوصا 

هذانإلا السألة في يوجد لا أنه عر الإجماع الخاص: الدليل 
بينهما؟التخيير إلا وجه فلا الدليلان 

وثبتالضدين جمع نكلف لم أنا نعلم ®إنا الجويني: الإمام قال 

.٤٥٣ص الفصول تشح شرح )٢( . ٢٧٣ص الحكب انملرى )١( 
الأحكام؛/آول.أصول ني الإحكام )٤( . ١٤٩٨الفض أصول ز التلغص )٣( 



لهالأيتدار في وجه فلا _ i_uiأحد بقضية التكليف تعلق الإجماع بدلالة 
.التخيير*ر إلأ 

النفسوميل التشهي، من، فيه لما التخيير المحقنيه من، كثم رد وقئ 
أبدأ.التخيير على يحمل لا التعارصى وأن الأدلة لحاكمية ومصادمته 

حكمالتخيير راوثبوت ت فقال، التخيير برئ قوله الصنعاز الإمام فصل 
لغهولا شرعا يقتضيه لا التعارصى ومجرد •ءاليه الدليل من بد لا شرعي 

نيدآالمجتهد أفتى لو أنه وهو امناعه، على قائم الدليل بل عقلا ولا 
إفتاءلكان التعارض سوى للتخير مقتضى ولا بالحرمة وعمروأ بالحل 

والمصلحةالحكمة على مبنية الأحكام أن تقرر ّ يجوز لا وهو بالتشهي، 
ءارامحا"ُ•

؛الاختيار بمجرد الترجيح رروأما تيمية! ابن الإسلام شيخ قال 
أحدفول ليس فهدا واختياره. إرادته بمجرد يرجح الأدلة عنده تكافات إذا 
هلاJفةقاله ولكن الكلام، أهل من ءلائمة قول هو ؤإط الإسلام، أنمة من 
المختلفين.المفتين بين يخير إنه المستفتي! العامي، مح، الفقهاء من، 

فيالأمران عنده استوي إذا السالكين من طائفة أن كما وهذا 
تستندلا التي، الإرادة بمجرد فالترجيح ؤإرادته ذوقه بمجرد رجح الشريعة 

والنهل.،العلم أئمة من أحد يه يقول لا ظاهر ولا باطن علمي أمر إلى 
مقلي.أو لمجتهد جوز من لكن هال.ا. يقولون لا والصوفية الفقهاء قائمة 

بمجردالترجح للسالك ثؤع من نفلير فهو ؤإرادته اختياره بمجرد الترجيح 
وذوقه((لم.إرادته 

قياساالمتعارضين بين التخيير بجواز الآمل.ؤ، قياس قيامة ابن ؤيرد 

.^٩٣ ٣٩٨ص ، ٢٧١إج1ة )٢( . ١٤٩٨الث أصول، ش التلمص )١( 
.٩۴٨ص جامع )٣( 



الJرع،في التخيير ينكر ررلأ بأنه الشريعة أحلكم في التخيير ورود على 
•محال نفسه في وهو مجال، لسرع ا في له ليمس النقيضين بين كخيير ١ لكن 
أءالم«راا.واض 

أنكما الحمض، التعارض بوقؤع إقرار التخيير أن الئاطبي ؤيقرر 
داعي)نع الشريعة مقاصد من أن جهة من الشريعة، لمقاصد مناف، التخيير 

التقريرهذا وأن مولاه، لطاعة هواه داعية من العبد ؤإحراج التشهي 
تهال( من وهول( ١١فقال،! الأدلة بين التخيير المجتهد منح ينافيه المقاصدي 

توجهثن؛ من، صحح غثر تخثر® عليه تعارفا "إذا 
وقدالأمر نص في الدليالين تعارض بجواز قول، هذا أن ؛ أحدهما

آنفآ.فيه مر 

الشريعةوصع قائده أن وهو الشرعي، الأصل من تقدم ما والثاني• 
نقضالقولين بين وتخييره هواه، داعية عن المكلف إحراج 

حائز((غير وهو الأصل، 

علىمبني حقيقته في فهو الأصلية: لاوبراءْ بالرحؤع القول، وأما 
أصلا،يردا لم كأن المتسانملان والدليلأن المتعارضين، اقمل بتالقول، 

الدليل،قبل كان فيما والبراءة العام للأصل فيه يرجع دليل فيه يرد لم وما 
الحلفالأصل وعقدا معاملة كان ؤإن الحظر، فالأصل عبادة كان فإن 

وهركدا.

دليلفيه يرد لم ما مقام المتعارضان دليلاه تساقط ما أقاموا فهم 
الدليل.عدم حكم ياحد التساقط إذ أصلا، 

الاجتهادعن عجز أنه فحجتهم كالعامي يقلد بأنه القائلون وأما 

.ه/٧٧ oU،^l)٢( . ٣٧١الاظرم رومحة )١( 



منصح كما التقليد فيها منه فصح المسألة هذه في كالعامي فأصبح 
المائل.جمح في العامي 

والتيللضرورة، له التقليد وتسوخ للا.ليلين تركه في سدون فهم 
العامي،بمنزلة ألة المذات في فأصح الترجيح عن الجز سببها 

التقاليد.حظه والعامي 

متناقضينأمرين إلى اجتهاده أداه ®إذا تيمية! ابن الإسلام ثيخ قال 
بالتخيير،القول يجوز ولا غيره يقلد أن عليه يجب الخامي حكم فحكمه 

هدافعلى الترجيح عن وعجز عنده تكافات إذا يقال أن يجب وكدا قلت! 
الأحتهاد«ر^.عن العجز عند إلا إليه بمار لا بدلا التقليد كون 

.٤٤٩ص المودة )٢( الخط المم )١( 



\لظكصنى

تهوالاستدلال اثحنفية منهج 

الترتيبوفق الدليل بين التعارض دفع في بهم خاص منهج للحممية 
٧١■■'

النسخ.ت أولا 
المتعارصين،النصين تأؤيخ معرفة في المجتهد يجد بأن وذلك 

ثجبحمأو ايتين، كانا إن يزولهما بب مفي التفتيى خلال من وذلل 
نحوالمتأحر المتقدم هدا خلال من علم فإن حديثين، كانا إن ورودهما 

المنسوخ.ؤيترك ؛الاّخ فيعمل يالمتأخر، المتقدم 

يرقنسأروجا وبدروذ يتوم0 ءؤوآث;بما ت تعالى بقوله له ويمثلون 
توفيمن كر في عامة الأية فهده [ ٢٣٤]١^: رعثمإه أثير أنته يأسهن 

غيرأو حاملا كانت سواء أيام وعثرة أشهر أربعة تتربص زوجها عنها 
أنهنإن موؤ ثن آلجني، ين يس ؤءإمح( ت تعالى فوله مع حامل، 

خمهآ4بمص أف اجلهث الأحمال ؤأؤلئ بحص أر تأم أنهر ئثنه نديذ 
بوضعهاعدتها تنقضي حمل ذات كل أن يقتضي الأية فعموم ٤[، زالتللاق: 
١زوجها عنها متوفى أم مطلقة أكانت سواء الحمل 

الأيةعموم في تدخل الحامل أن حين من متعارضتان فالأيتان 

م/الأسرار جاح ، أ/٦٧الأسرار كشف ، ١٣؟/الرخي الحشة/رل ماوم، في انظر )١( 
تسر،  ٥٢-Y/ الغفار كح ، ١ آ/٣• التوصح عر التلويح ، ٣٢ص• الأصول، مزان ، ٧٨٣

y/rواكمر الممرض ، A١٨٩ انرحمرّتف نواتح ،  ١٣٧/٣اكحرض 



الثانيةالأية في وتدخل أيام، وعشرة أشهر أريعة تعتد أنها في الأولى 
الحمل.وصع عدتها بأن بنمها 

فتكونالأولى، عن الزول في متآحرة الثانية الأية إن الحفية: فقال 
الثانيةفيه تعارض الذي القدر في لها ناسخة 

الترجح:ثانيا! 

إلىيعمي فانه المتعارصين، النصين تاريخ المجتهد يعلم لم فإذا 
المعتبرةالترحيم وجوه من بوحه الأحر على أحدهما وتقديم ترجيم 
ض.

علىالدالة بالأحاديث، هقلأ حنيفة أبي إمامهم بترحيح الحنفية ؤيمثل 
المي.ارمر قال؛ ها عباس بن عبداممه حديث، في كما الول نجاسة 
فييعذبان انين إنصسوُتف مع فمكة أو المدينة حيمنان مجن بحائهل 

ءابلى،فال! نم كبيرا' في ومايعاوبان ؛ايعذبان. ه: الّثي فقال قبورهما، 
بالنميمةيمشى الأحر وكان ، بوله من تتر يلا أحدمما كان 

قدمواعرينة من ناسا ررأن خهتع؛ ماللث، بن أنس حديث، على الحديث، 

الهدايةشرح في البناية للجماص القرآن المح/أحكام لهذا الحنفية تقرير في ينظر )١( 
ywwfi

ولايجنبه، فلا البول، ممائة من ثيابه ولا جسيم يستر لا كان انه يعني بوله ُن يستتر لا )٢، 
منه.تحرز 

.١٢٠ م لطم الزوي نرح ، ١٣٢٥;طال لاين الخاوي صحح طلر/شرح 
(.^٦١٢ ٥٣ا/يوله من ستر لا ان الكبائر س بان - الوضوء مماب - الخاوي وئام )٣( 

)ح ٠٢٤ ا/ الأستبراءمنه ووجوب البول، نجامة عالي الدليل باب ~ الهلهارة كتاب — ومسلم 
٢٩٢.)

الحيالحديث ني والراد بمبملة، من وحي شاعة من حي الراء-: ونتح العين بضم - يرية )٤( 

.١٥٤; ١١لمسلم الروي شرح ^ UIيتح يطرأ 



.ًمعيمحبمت"ءه
اشربوات وقال الصدقة، إبل في ه النبي فبعثهم ،، فاحتووها١ المدينة 

و|بوالها(\،.ألبانها من 

نجامحته،على يدل الأول البول، في عامين الحديثان حاء حيث، 
محلهارته.على والثاني 

الثاني.على الأول الحديث، رجحوا والحنفية 
لغعلى محمول فيه النهي الأول الحديث، أن الترجيح! هدا ووجه 

الغررودفع المصالحة، جلبا على محمول الثاني في والإذن الضرر، 
المملحةجلبا على مقدم 

عندبالحرام الامحتثفاء من أنه على البول بشرب الإذن حملوا كما 
الحرمةأصل بقاء ْع فيه الشفاء بحمول التيقن 

والتوفيق!الجمع ثالثا؛ 

طرقمن طريمحا يوجد لم بحيث الدليلين بين الترجيح تعذر فإذا 
إلىيلجوون الحنفية فان الأحر، على الدليلين أحد به يتقوى الترجيح 

والتومق•الجمع 

العامينبين الجمع أن بويتإ. النم مفي عبدالكور ابن نصر وقد 
لتنويعبا يكون 

•يالأنامة تقرر إذا بما بعضهم وبدم نمة. في كت ؤإن به، المقام كرهته إذا ^: ٢١١اجتويت، )١( 
اJارىفتح ،  ١٧٤\/مد لأبي الحديث، بظر/ءر؛_، 

•( ^٣٣٢ ٣٣٥ا/ ومرابضها والغنم والأواب الإبل ا؛وال، الوضوء/باب -كتاب الخاري رواه )٢( 
)حايا-ا(.والمرتدينالحارين حكم الماط/باب -كتاب وسالم 

.و٩٤٥٩ا/ لينجي والكتاب المة ين الجمع في اللLب )٣( 
اساورطنىا/بما.، ٦١ا/يظر/ّوالجافاغ )٤( 
.١ ٩ ٤ آآ/ الرحمومت، فوانح مرحه •ع الجون لم م)٥( 



مح><مي><
رربأنهنات بالتنوع المراد مسنا الرحموت فواتح في الأنصاري فال 

حال®على والأحر حال، على أحدهما حكم يخص 
تمال؛. النبي أن ئهثع حمين بن عمران بحدين، له ؤيمثالون 

العمران: قال . يلونهم((الدين ثم يلونهم، الذين نم قرني، ررحيركم 
نومابعدكم ررإن ه: قال ثلاثة، أو قرنين بعده النبي. أذكر أدري 

يوفون،دلا يينذرون تشهدون، يولا ؤيثهدون يوتمون، ولا يخونون 
ه•'يقول وفيه ، ٥٠حالي بن زيد حديث مع ، را؛ من الفيهم ؤيفلهر 

سألها<ارأن قل بشهادته يأتي الذي الشهداء بخير أحبركم ررألأ 
الأولعلى حكم حيث ومتعارصان، الموصول بالأمم عامان فإنهما 

؛الخيرية.له حكم وبالثاني يتنهد، أن قل شهد لمن بالذم 
منها:حترق، بعده الحديثين بين الحنفية جمع وقد 

وفكبالزور، ثهادة الحصين بن عمران بحديث المراد أن الأولى: 
عمرانحديثا به فيخممى النهاية، عموم نيد حديث، 

علىتكون التي هي عمران حديث، في الشهادة عن الهي أن الثانية؛ 
الإكثارللرجل مكروه لأنه الحلف،؛ يكره كما ذلالث، فآكرْ الحلف،، معنى 

ومدحمعذورأ، حينئذ فيكون بها تحلفِ، يأن إلا صادقا كان ؤإن منه 
الإمامبها المخبر أو له هي لمن بالشهادة المبتدئ 

الأصولمنان وانفز: ،  T١٩٤/ الرحموت نواتح )١( 
١٧١ّآ/ أنهد إذا حور ثهادة عالي يشهد لا — الشهادات كتاب — البخاري رواه )٢( 

)ح١  ٩٦٤؛/ يلونهم الذين نم يلونهم الذين نم المحاية غفل باب — كتاب — وملم 
XroTo

(.١٧١٩)ح \ ni/Tالشهود خير يان باب - الأقضة محاب - لم مرواه )٣( 
ومه0. Y٥٩٢/ وامماب الة ين الجمع في اللباب )٤( 
شرحسا'نيالآار؛/آهاو'اها.)0( 



فأتواالله رمحول أصحاب ذلك فعل وقد  ١٠الطحاوي! قال 
علىشهدوا حنن معه كان ومن فهته بكرة أبو ومنهم ابتداء فنهدوا الإمام 

علىعمر يعنفهم ولم لازما، هم لأنفذلك فرأوا شعبة، بن المغيرة 
مذمومينذللث، في كانوا ولو شهاداتهم، سمع بل ، ^^، إياه ابتدائهم 
سمعفلما تألوا؟ حتى قعدتم ألا هدا؟ عن محألكم من وقال؛ لدمهم، 
منبحضرته كان ممن أحد ولا عمر، عليهم ذلك ينكر ولم منهم 

منوأن كذللث،، فرصهم أن على ذللث، دل ، . افه رسول أصحاب 
محمود«رآ/مسألة عن لا ابمداة ذلك فعل 

العملترك رابعا: 
الحنفيةفان والتوفيق، الجمع ولا الترجيح ولا المخ يمكن لم إذا 
الأدلة.من منهما بالأدنى العمل إلى ؤيصرون الدليلين، ترك إلمح، يعمدون 

الاحتجاج.في رتبة منهما الأقل الدليل • منهما بالأدنى والمراد 
بالخهلواتبينهما المعارض يدخ ولم القرآن من دليلان تعارض فإذا 
كالحديثمنزلة، منهما أدنى هو ما إلى ؤيرجع اقهنان يتفانهما السابقة، 

مثلا.القياس أو 
منالكوف، صلاة صفة في حاء ما تعارض عندهم ذللث، منال 

حينصلى اطه. رسول اءأن قال: فهته بنير بن العمان حديمث، 
حديححعارضه حيح، ، وس>.جدأا يركع صلاتنا مثل الشمس انكفت، 

القاذفشهادة باب — الشهادات كتاب ني معلقا البخاري رواء ما الطحاوي؛ذلك الإمام بمي )١( 
ثمالمغيرة، يقذف رناقعا معبد، ين وشبل بكرة، أبا عمر، *وحلد  ١٧١م والزاني والسارق، 
شهادته٠.قيلت، تاب *من وقال،• امستايهم، 

.٣٣٧٧; اسق تغلق في حجر ابن وصله وقئ 
الآئارأ/'اها.معاني شرح )٢( 
صلأةمن آخر نوع ياب - ادكوف -كتاب سائي والن(. ١٨٤٤٣)ح أحمد رواء )٣( 

الأزني.وصعقه (. ١٤٨٩^ ١٤٥مالكسوف 



وأربعركوعات بأربعة ركعتسن صلاها السي. ررأن : هاعائشة 
سجوداتءا

يصفهاالأول الحديث الكسوف الصلاة صفة فى الدليلان فتعارص 
كلركعتان الثاني والحديث ومجدض، واحدة بركعة الركعة ركعتان بانها 
الحديثينلأحد مرجح للحنفية يفلهِ ولم مجودات، وأربع بركوعين ركعة 
صلاةقياس وهو بالقياس، وأخذوا ، بهما الحمل فتركوا الأخر، على 

٢،.الصلوات سائر عر الكرف 
العام.الأصل إر الرجوع حاسا: 

إلىيرجعون فإنهم المتعارصين، من أدر دليلا الصفية يجد لم فان 
العام.الأصل 

لمنهجهم:الحنفية أدلة 
الأتية:بالأدلة التعارض دير في لسالكهم الحنفية يستدل 
المخ:تقديم في دليلهم أولا؛ 

فيالصحابة منهج عن يتحدث وهو _ الزهري قول الأول؛ الدليل 
منلأحدث فا الأحدث يتبعون اض رسول صحابة اركان التعارض: دغ 

أمْ«ص.
بالمتاحر؛فيعمل والمتأحر، التقدم علم إذا لأنه الثاني: الدليل 

حكمبين تخيير هو إذ يينهمِا؛ التخيير يجوز ولا للمتقدم، ناسخا لكونه 

اضونال حسنت؟، أو الشص كسفت ت يقول هل ياب — الكسوف —كتاب البخاري روا0 )١( 
١(.٠  ٤٧)-، ٥٣٥آ/ ٨[ ]التانآ: النم4  ٠٧^^ممار: 
(.٩٠^١  ٦١٨أ/ااكسوف صلاة باب ~ الكسوف —كتاب وملم 

.Y١٨٢/ ءادين ابن حاشية ، ٠٩٠ ٨ الهداية شرح ظر/الاية )٢( 
تخريجه.تقدم )'٠١( 



صحنيمحقبمت„وء_
يجوزلا وهو )المتقدم(، تعالى افه يحكم ليس وما )المتاحر(، تعالى اض 

أبمأ"<.

والمتأحر:المتقدم يعلم لم إن الترحح على دليلهم ت ثانيا 
بالراجحالعمل وحوبإ على الإجماع انعمل! قد أنه الأول،! الدليل 

الدليليزرأدأحد به يترجح ما للمجتهد بان إذا الرجوح ؤإئلراح 
عليهم.الله رضوان الصحابة لدن من منعقد الإجماع هدا ت وقالوا 

يقتضيهالذي هو المرجوح على الراجح تقديم أن الثاني؛ الدليل 
الأحرلعلى أحدهما به يرجح ما وجود عند المليم العقل 

إهمالهفليس دليلا، ليس مقابله عند الرجوح أن الثالث،؛ الدليل 
،.دليل١٤إهمال، 

دالترجيح؛المخ يمكن، لم إن داكومح( الجمع علك، دليلهم ثالثا؛ 
للدليالين،إعمالا الجمع في لأن الدليلين بين نجمع ! قالوا
أحدهماإهمال( أو إهمالهما من أولى معا ؤإعمالهما 

المسحيمكن لم إن بالدلملين العمل ترك على دليلهم رابعا؛ 
والجمع•دالترجيح 

فانهوالجمع، بمرجح والترجيح المح تعدر إذا الأول؛ الدليل 
العمللأن عينا؛ هما ياحل. أو بهما الممل لعير اكليلين حكم نهل ي

الأحرراُ،.من بأولى ليس بأحدهما 

.١٨٩الرحموت نواتح )٢( ١. ٩ ٠ آ/ الرحموت فواتح )١( 
.١  Y٩٥/ الرحموت فواتح )٤( . ١٨٩أ/الرحموت فواتح )٣( 
أ/أبماو0بما.الرحموت فواتح ،  ١٣٨ frالتحرير تسر )>،( 
.١٦٢الأّرارمكثف )٦( 



منله ترجح الحالة هذه في الدليالين بأحد العمل أن ت الثاني الدليل 
ْرجحلا،•غثر 

١^الدJل لوجود يهما العمل في صرورة لا أنه الثالث: الدليل 
بعدهمالبه العمل يمكن 

يتسافهلان.بل النصين، بين التخمر يرون لا الحنفية فإن وعليه 

التخيير:عدم على دليلهم حاما: 
وماتعالى لله حكم هو ما بين تخيير هو إنما الحقيقة في التخيير أن 

ليسما اختيار من المؤمنين حدر تعالى والله ، تعالى يحكمه ليس 
أفثنى إدا مقنن  ٠٤لمقي ك، ءؤوما سحانه: قال كما تعالى، يله حكمآ 
صثلأصل ممن ؤتجبؤلمحر أق وش مهم ثن آل؛ره ثم أف مإ وطي 
[.٣٦]الأحزاب: ئتاه 

).A<{/rارجموت نواح )١( 
.١٦٢م/الأمرار كثف )٢( 
T٠١٩٠/ الرحموت فواتح )٣( 



حلأ؛؛تمحت,,وه

ممدبماس

المنهجينبين الترجيج 

فإنالحنفية، الك ومالجمهور لك مإلى بالنغلر فإنه هذا، وبعد 
لأمرين;وذلك الجمهور؛ مذهب ترجح أعلم- واف - يفلهر الذي 

فياستنادهم حصوصأ عمومه في به استدلوا ما قوة الأول؛ الأمر 
له،■الصحابة وتْلبيقات لفعل المنهج هذا 

1نى;بما ومناقشتها الحنفية أدلة على الإحابة الثاني: الأمر 
فهوللمتقدم، ناسخا المتأحر بكون النسخ بتقديم احتجاجهم أما —  أ

والأصلؤإثباتها، إحكامها وهو الأدلة في الأصل وينافي لازم غير 
عليه.الدليل قيام من يد ولا الأدلة على طارئ هو بل النسخ، عدم 
معبالمخ والقول الإهمال، لا الإهمال الأدلة في الأصل ولأن 

الدليلين,لأحد إهمال الجمع من غيره إمكان 
منلأحدمحن، فا الأحدثر يتبعون رركانوا الزهري; بقول استدلالهم وأما 

مماوالحديث، القديم بين الجمع يمكن لم إذا معتبر هو فإنما أمر0اا 
بدليل.فيه النسخ ست، أو هؤ، عته صدر 

أفعالهمن الأواخر أن أراد ررؤإنما شرحه: في عياض القاصي قال 
الأناء،الفيه يتمكن لا ممن كان إذا الأوائل نخ ته 

رجحانأو النسخ منه علموا ما على محمول راهدا النووي: وقال 

المطم؛/؛^إكالء)٢( تقدمتخرّجه. )١( 



مرةوتوصأ ، بعيره على . اليي طاف فقد ؤإلأ جوازهما، ْع الثاني 
لبيانقليلة مرات أو مرة عمالها التي الجائزان من ذلك ونظائر ، مرة 

.٢٣١منها(الأفضل على وحافغل جوازها 
بانعقادالمرجوح ؤإمحلراح بالراجح العمل عالي استدلالهم وأما 

هاهنا،موصعه أن معهم نتفق لا ولكن لم، مفهذا ذللث،، على الإجماع 
إجماععليه كان الذي هو وهذا الجمع، على القدرة عدم عند بل 

تقدم.كما الصحابة 

المرجوح•على الراجح بتقديم الُقلمحا دليلهم عن يجاب وبمثله 
إهمالهفليس دليلا، ليس مقابله عند المرجوح إن ت قولهم وأما 

إعمالهيجب دلل المرجوح أن الأصل ل عه! يجاب، فانه دليل، إهمال 
فإذالإءم.اله، الشديد التعذر عند إلا إهماله ؤغ يولا كاست، صورة بأي 

أمكن.فيما إعماله وجب، بينهما الجمع أمكن 
والجمع،والترجيح النسخ عدم عند التاقهل على استدلالهم وأما 

جمعلا حيث موصعه في ولكن عليه، أدلتهم وعلى عليه موافقون فإنهم 
المتاحر.من للمتقدم معرفة ولا ترجيح ولا 

عرْ،على الوداع حجة ني ه الني 'طاف ناوت ه باس ابن حديث في جاء ما ذلك من  ٢١)
بمحجن'•الركن تلم ي

)ح Y١٠١/ بالمسن الركن اّتلأم باب - انمج محاب - الخاوي روا، 
ونحرهيمحجن الحجر واستلأم وغيره، يعير على الهلواف جواز باب ~ الحج كتاب ~ وملم 
(.١٦٧٢)ح  ٩٢٦٨لأراكي، 

مْ«مْ ص الثي •ترمحا قال: ه باس ابن حديث، في جاء ما ذلك من  ٢٢)
(,١٥١^)ح  ٤١٠ا/مء يالومحوءسه الوضوء~ ~كتاب البخاري رواه 

.^٨٣١٢٣٦ ليروي يلم صحح ثرح )"٢( 



ادترجيمالثاتث: الفصل 

عتِامحأدكث المحث 

المتعارضنبين الجمع شروط 

إلاالجمع يصح لا الدليلين، بين للجمع ثروطأ العلماء بعض ذكر 
؛تحققها.

هوبل فيه، شرطا يمح لا مما بعضها أن نجد تأملها حين وهى 
أقرب.العام بمعنا0 للترحح شرؤلآ يكون أن إلى 

هما■المتعارصين بين بالجمع خاصة شروط هناك المقابل وفي 

عن;الدليلين يخرج تكلم، إلى الجمع يؤول ألا الأول: الشرط 
٠منهما الثايع مقصود 

أكدولكنه بالجمع البداءة الصحيح أن وقرر لهذا، الطوفي نبه ومحي 
الشائعمقمودات من يخرج تكلفا الجمع ألا وهو شرط على 

ؤينتفلالتعن.ر محي كعدمه ؤيكون به اعسار لا فحينها الكالئة وقواعده 
للترجيح•

ماالترجيح على الجمع تقديم ))والصواب المختمر: ثرح في قال 
الشمعبراءة الظن على يغف، تكلف إلى الجمع يمضي أن إلا أمكن، 

ابتداء،،الترجيح فيتعين محصيه، أته ويبعد منه، 
فيالجمع ^ا من أولى حينئذ الترجيح كان متكلفا الجمع كان فإن 

السريعة،قواعد 

\•.A<{/T\فو.و1 مخمر شرح )١( 



اشترطحين الفكر نخبة في حجر ابن قرره الذي هو المعنى وهدا 
آ.ل تعف بغير جمعا المتعارصين بين الجمع يكون أن 

أنالحديث مختلف في شرطوا ارؤإنما معللا! الجزائري طاهر قال 
إلايكون لا التعسف مع الجمع لأن تعف، بغير الجمع فيه يمكن 
منهجيوافق لا وجه على أحدهما أو معا المتعارصن الحديثين بحمل 

ذلك،ية نحينثد يمكن فكيم، كلامهم في البلغاء منهج عن فضلا الفصحاء 
،.الإطلأق«١٢على الخلق أفصح إلى 

أحدهماأو عليهما الدليلين بين الجممع يعود ألا الثاني؛ الشرط 
مقصودوتحقيق النصين على للمحاففلة جعل إنما الجمع إذ ؛الإ؛هلال، 

إهمالعنه نتج فإذا أحدهما، أو إهمالهما لا إعمالهما فير السارع 
مقصوده.لمخالفته به يعمل أن يصح لم أحدهما 

النمنمن معتمر استنباط لايجوز أنه الأصوليين عند تقرر مما ؤإن 
وبينبينه الجمع كان إذا القول فكن.ا ؛الإ؛هلال، النص ذامت، على يعود 
لل٣،.لأطا ا إلى يزدي غيره 

إليهمال ما أحدهما أو لإ؛هلالهما الدليلينر بين الجمع عود ومثال 
كالامضاحوالأدعية للاذكار المتغايرة الروايات، تعارخسر دفع في بعضهم 
فيجميعا يقولها بأن بينها بالجمع الصلوات بعد ما وأذكار التثهد وأنواع 

العربيابن رد فقد ه، ألفاظه جمع كلها بقولها ليصيب الواحد المونحع 
محلفي بينها الجمع وأن جميعا، يقلها لم . الّكا بأن الجمع هذا 

فحينئذفي ه الني كماله لما وامتقصار للشريعة تبديل واحد 
يعلملم بالجمع لأنه ؛الإي9لال الأحاديمث، كل على عاد الجمع يكون 
جميعا.نتركها بل منها، بواحد 

.٥٢ا/• الطر نوج؛ا< )٢( . ٩٢ص القلي نزعة شرحه مع الفم نخة )١( 
.٢٤٢ا/أنس بن اك شرح.رطأ ني المس )٤(  rA،>،/nالتحرير اكمٍرشرح )٣( 



-—^-هت٣٣٣
عاليهاعاد أنه منها ووجو0 الجمع هذا برد القيم ابن انبرى كما 
الألفاظتلك بين يجمع لم . النبي أن ررالرابع! بالإبطال 
كألفاظمرة وهذا مرة هذا قال يكون أن إما بل واحد آن في المختانة 
يقتضيفاتباعه وغيرها، والسجود الركؤع وأذكار والتشهد الامتفتاح 

قدالراوي يكون أن ؤإما مرة، وهذا مرة هذا يقال بل بينها، يجمع لا أن 
ؤإنإليه صار بعضها الداعي عند ترجح فان قال الألفاظ، أي في ثلث، 

هذافإن الجمع له يثؤع ولم بينها، مخيرأ كان بعضها عنده يترجح لم 
آنفي الألفاظ تللث، بين الجمع فيعود ه النبي عن يرو لم ثالث، نهمع 

ماففعل الرسول متابعة قصد لأنه ؛الإ؛هلال الداعي مقصود على واحد 
لقطعاا( يفعله لم 

لدليلبالإبهنال المتعارضين بين الجمع يعود ألا الثالث،! الشرط 
الصحح.مدلوله أو ثالثا 

الجمعلمقصود مناف، إبطاله أن الثاني، الشرط كتعليل هنا والتحليل 
لدليل.إبطال وهذا جميعا بها والعمل الأدلة إعمال وص 

المتعارضينالدليلين أحد إلغاء أن الشرط؛ لهذا تعليلا هنا ؤيريد 
يهمابنفلتعارضهما هذا صح فإذا الجمع، عدم لضرورة يصح ؛الترجيح 

؛التعارض.له ثان ولا له أنر لا دليل إبطال يمح فلا 

حففلهمايمكن لم فإن الدليلين حففل منه القصد كان الجمع ولأن 
؛الإ؛هلالبغيرهما على يعدو ألا أقل فلا أحدهما بترحح 

المعانيمن بمعنى الدليلين بين الجمع يقوم أن الرابع: الشرط 
الدليلين.لفظ ويحتماله! وكلياتها، الشريعة أصول تحتمله! الش الصحيحة 

.٣٢٤ص الأفهام جلاء )١( 



علىموضعه في الجزئي تقديم مثالات الشريعة قواعد تحتمله فما 
بقي.فيما الكلي وتقديم عليه يدل فيما الكلي 

وحملالخاص، على العام حمل الدليلين! لمقل مايحتمله ومثال 
المقيد.على المهللق 

بالتأؤيليكون أن فيجس، بالتأؤيل الجمع كان إذا الخامس! الشرؤل 
المقررةالقواعد وفق يكون أن فيجس، البعيد بالتأؤيل كان فإن القريب، 

أصوليخالف، ولا اللغة في 
عرفأو اللغة لوصع موافقا يكون أن اشرحلي بعمومه التأؤيل إذ 

الثلاثةهده عن حرج تاؤيل وكل ^٤. ١١صاحب عادة أو الامتعّمال 
فاطل(ا>مأ،.

فيكوناللففل، يحتمله لا الذي المتعذر المردود بالتأويل ولايصح 
مقبولا.لا مردودأ 

حكمةعن الدأليلين بين بجمعه المجتهد يخرج ألا السادس! الشرحل 
المتفقالشرعية الأحكام وتاؤياله يجمعه يخالف ولا ومحرم، التشريع 
الدينمن علم ما أو قاطعا، نما عليها المنصوص أو عليها، 

ا.بالضرورةل 
ليتوافقتكلف إلى الدليلين بين الجمع يودي ألا السماح! الشرحل 

ومقاصدها.وأدلتها الشريعة وءل؛يعة 

ذلكمن حيرأ الترجيح وكان ساح، غير كان كذلك كان إن فإنه 
التكلف.

.٢٤٢٠ه/ المقارن الش أصول علم ر المهاوب )١( 
.٤٤م/الممط البحر )٢( 
.٢٤٢ه/> اساسرن ب شر ز الهزب )٣( 



إلاأمكن، ما الترحح على الجمع تقديم راوالصواب الهلوفي! قال 
أنهؤيبعد منه، الشؤع براءة الظن على يغل—ا تكلف إلى الجمع يفضي أن 

ابتداء،الترحح فيتعين ضده، 

التكلفإلى يجر الذي هذا مثل من حالة العيد دقيق لابن وتعرض 
للترجيح•عنها الإعراض رأى أنه مين 

إلىيرجع فيما لا نفي، إلى يرجع فيما إليه أذهب ®والذي يقول؛ 
فيوتحتاج الرواة، بين فيها الاختلاف يقع التي المواصع أن ت المناظرة 

الوجوهإلى بعضها تخريج في أو تكرمة، المالت1ويلأءت، إلى بينها الجمع 
إلىأذهب أن والتخريج، التأويل إلى النفس تهلمئن لا بحسث، الضعيفة، 
اختلافلأن والتخريج؛ الجمع ءلريقة على وأقدمه عليه، وأبني الترجيح، 

إحمازها،يمكن لا كثزة كثن المعانى على الدلالة إلى يرجع فيما الرواة 
منوالضعفث، الاستكراه، ذلLلئا سبب أن من الحاصل النفلن فيكون 
أوالثارع لفظ من المراد أف من الحاصل الثلن من أغلت، الرواة اختلاف 

إليها'لالنفس تهلمس ولا تكره يما والعلماء الصحابة أكابر 
منتعارضها المرهم الأدلة بين الجامع يكون أن الثامن• الشرط 

والاجتهادص.والنظر العلم أهل 
حظمن فكان الشرعيات، في الفلر أدق من الأدلة بين الجمع فإن 

غيرهم.لا العلم أهل 

.i/1\0الأيام ثرح )٢( "ا'/ا'اِا■. الروضة مخضر نرح )١( 
٢. ٠٤٢ ه/ المقارن الم أصول ءلم يي الهدب )٣( 



اكانيمحتِالمت 
المضارضنبين الخمع طرق 

علىإمكانه عند أولا المتعين هو الدليلين بين الجمع أن يتقرر حين 
بينالجمع وطرق لوسائل أمثلة الأصوليين بعض بين الجمهور رأى 

أمثلةهي ؤإنما ووسائله الجمع لهلرق حاصرأ ليس ذكروه وما الدليلين، 
للممرم،.

ولوأمكن إذا متعين متأكد الجمع أن الأصوليون يؤكده مما ن إو 
وتقديمه.الجمع دور لتأكيد إلا ذاك وما يصح، وجه أي من 

وجهمن دلو الدلبمن بض الجمع أن يخفى راولأ الأمدي: يقول 
،•الآ-حر،ل وتعهليل بأحدهما العمل من أولى 

بقولهمالأصوليين بعض نمده الذي هو وجه* من ®ولو ونوله؛ 
أمكن.ما الجمع ؛وجوب، 

•ها درم مسالة غي دليلين بين للجمع ميله بحد الْلوفي ونال 
فهوذكرنا؛ ما على الأية بحمل وذللئ، الدليلين، بين الجمع إلى رافاحتجنا 

بينهاالجمع بل ونتانمها، وساقيها، وتفرقها، الأدلة، سافر من أولى 
،.بالموابءلأعلم ه وافه أمكن، ما واجب 

الإمكان«ثور واجب، الدليلين بين ارالجمع الأصفهاني! ؤيقول 

الأحكامأصول قي الإحكام )١( 
.٣٤٥؛/المختمر يان )٣( أ/بم«أ. اروصة مخممر شرح )٢( 



الجمع:وطرق وّائل من ذكروه ومما 
أي:المتعارصن، الدليلين من واحد كل حكم يتبعص أن الأولى؛ 

بعضدون يعضه فشت للتعيص، قائلا يكون 

والتونعا؛ارالاشتراك المحمول: في الرازي وسماه 
له،جزء لا سميطا يكون قد الخبرين في عاليه المحكوم أن تقريره: 

قمتهتمح الأجزاء وذا أجزاء، ذا يكون وقد 
جميعايدهما في هي اثنان عليها تنانع التي اكار مة كقوهو 

أحدحرمان دون أيديهم بجمع أحد بينهم متها فق
يحتملأي؛ الدليلين، من واحد كل حكم يتعدد أن الثانية: 

الأحكامتللث، بعض الدليلين من واحد بكل فشت، أحكاما، 
التعارضمحل الحكم ذللث، يحص المقصود كان فان مجمل، وهدا 
الحكمغير دلالته من حكما ياحد أنه القمود كان ؤإن فمحيح، 
الجمع.لا الترجٍح إلى يؤول فهدا العارض، فيه المروض 

واحل.بأكل فيعمل ما، حكما منهما واحد كل يقتضي أن الثالثة: 
•الأحكامر٦، بعض حق في متهما 

الخيريسعيد أبي حديث في قوله. يتعارض المرافئ له ومثل 
منه نوله مع ، أ محتلم،٠ كل على واجب، الجمعة يوم ارغل خهبه: 

.Oir/r /Yالسؤل )٢( . ٤٥•أ/ نهاة )١( 
.A٣٦٦٣/الوٍول نهاة )٤( . A٣٦٨٤/ طر/نفاتس!لأصول )٣( 
.٤٠•٤; الرل نهاة ، ٥٤٣/Y/Yالممول )٥( 
.٣٦٨٤طر/السوله/لأ.؛،ماضالأصولم/)٦( 
يدمشهود الصم على وهل الجمعة، يوم الغل غفل باب، - الجم،ة كتاب، - البخاري رواه )٧( 

(.٨٧٩)ح  r/yالماء ض أو السة، 
(.٨٤٦)ح  y٥٨١/ الجمعة يوم والواك الهلم، باب، — الجمعة كناي، — لم وم



نبهاتوصأ من ٠١•' اف رسول قال قال• لغهته، جندب بن محمرة حديث 
أءضلاال١،._ Jiiاغتل ومن ونعمت، 

علىالأول فيحمل ٠١السبيل! هدا على بينهما جامعا المرافئ قال 
الندب؛مع اجتمامه يمكن لا الذي الحرج، نمي على والثاني النلءب، 

لا، تركه في حرج لا المندوب فإن 
مثبتات أي حكمه، في عاما الدليلين من واحد كل يكون أن الرابعة• 

علىمنهما كل ويحمل عليها، الدليلان فيونع المتعددة الموارد في لحكم 
المواردأم.تللث، بعض 

خصوصهو عموم متهما واحد كل قي المتعارضان الد.ليلأن ومثاله 
مقابله.عموم على متهما واحد كل حموص فيحمل معارضه، في 

الثانيعموم ؤيحمل الثاني، خصوص على الأول عموم يحمل أي 
الأول•خصوص على 

ُُإذاقوله مع شيء؛ا ينجه لا ؤلهور ررالماء ! قولهمثاله 

•٢(.• ٨٩٢) ٢٨•م أحمد دوام )١( 
(.١٣٨^• ٩٤م البم،ة يوم الخل ترك و الرخصة باب - الجمعة مماب - والمائي 
(٣٥)ح؛  ٩٧ا/ الجمعة يوم الغل نرك خي الرحمة محي باب ~ الطهارة كتاب ~ وأبوداود 

الألباتي.وحمه 
(.٤٩٧)ح  ٦٢٦ا/ الجمعة يوم الوصوء ش ياب ~ الجمعة أبواب كتاب ~ والترمذي 

حمزا.حديث محمرة احديث الترمذي محال 
٠٣٦٨٥و A٣٦٨٤/الأصول ماض )٢( 
المول؛/اه؛.نهاية )٣( 
(.^٦٢٣ ١٧٤\اذكريثرماعة باب الماْ- كتاب - اي النرواْ )٤( 

(.٦٧)حا"ا"و و٥٥  ٥٣ا/بضاعة بثر ي حاء ما باب ~ الطهارة كتاب ~ وأبوداود 
(^٦٦ ٩٥\اشيء ينجه لا الماء أن محي حاء ما باب ~ الطهارة أبواب كتاب ~ والترمذي 

حسناا.حديث ®هذا ت ومحال 



طهوريةفي عام الأول فالحديث الخث،ا يحمل لم القلتين الماء بع 
علىغلب ما ررإلأ بقوله! الروايات بعض في به حص ما إلا كله الماء 
التغيير.عليه ورد ما منه فخص ا ^0،؛؛^ أو ؤجه أو ؤلممه 

كانؤإن الخبث يحمل لم قلتين من أكثر كان إذا اكاني والحديث 
حمله.منه أقل 

عاموالثاني أقل، أم قلتين ء محوا التغير غير طهارة في عام فالأول 
بخصوصمنهما كل عموم فيخصص لا، أم تغير القلتين طهارة في 

مامنه ومخمرص شيء ينجه لا طهور الماء أن في عام فالأول الأحر، 
يتغتر•لم ؤإن الملمحن عن قل 

بماومخموص الخبث يحمل لم قلتين بلغ ماء كل في عام والثاني 
أكثر.أو قلتين كان ؤإن نجس فهو ؤيحه أو طعمه أو لونه تغير إذا 

صحيح،تأؤيل على حماله يمكن أحدهما يكون أن I ة الخام
دليلاالأخير ؤياكون المؤول فى التأويل فيجب تآؤيله، ممكن غير والأحر 

ءااىالرادمنهر٣،.

(٤٠ ٦ ٠ ٥ )ح  a٢١١/ نيه مفي أحمد لإمام ا رواْ )١( 
(.٦٧)ح  ١٤٦; الماء في التوت باب - الطهارة كاب - والمائي 
(.٦٣)ح  ١٧ا/الماء ينجس ما باب ~ الطهارة كتاب ~ وأبوداود 

وصححه(. ٥١٧)ح  ١٧٢\رينجس لا الذي الخاء مقدار باب ~ الطهارة كتاب ~ ماجه وابن 
الأزتي.

٣(.)ح  ٦٨^/المتمر الماء باب - الطهارة كتاب - الدارقطني رواه )٢( 
(.٧٤٤)ح  ٢٢٦/١الأومط انمجم في واممراني 

راسلعن مار.ااوية عن سحي ين رثيين سنده اروفي  ٤٨ا/المعني اكداوّق في أبائي العظيم قال 
الحديث،صعيف أ؛وزرعة؛ ومحال متروك، رشدين• عن ممن بن يحنى ومحال ثعبان عن سعد بن 

الكمالينفلر/وهن.ب، صالحء رجل لكنه روى من عن يتالي لمى سعد بن ؛ارثيين أحمدتومحال 

.٣٢٤ازظرآ/رومحة )٣( 



فيعملحاصأ، والأخر عاما اليلين أحد يكون أن ائمة! ان
بينهما.يالجمع جميعا أعملا أن فكان بقي، قيما العام ؤيعمل الخاص 

ها،عاص ابن حديث في كما الهي أوقات في الصلاة تحريم فإن 
.النبي ررأن عمر، عندي وأرخاهم مرصيون رحال عندي شهد قال؛ 
حتىالعصر وبعد الشمس، تشرق حتى المبح بعد الصلاة عن نهى 

والتيية المنالصلاة إلا والتحريم المغ في عمومه على باق  ٠٠تغرب، 
نامأو صلاة ني ءامن فال! م النبي أن .،< أنس لحديث عنها نيم 

وهوبعمومه المخ حديث .فأعمل " ذكرها* إذا يصليها أن فكفارتها عنها 
فأمروالنائم النامي صلاة منه وحممي الأوقات هدْ في الأصل 

الدليلين.بين جمحا هدا فكان الهي، أوقات في حش بصلاتهما 
كلوفي بب والالحكم اتحاد عند المقيد على الخهللق حمل ومثله 

فيها.الحمل الجتهل. يرى صورة 

نصرتمالي؛ أحد يعطهن لم ا حمررأععليتؤ ه! قوله مثاله 
رحلفأيما وطهورأ، جدأ م الأرض لي وجعلت شهر، مسيرة ؛الرما 

لأحدتحل ولم المغانم لي وأحلت، فليصل، الصلاة أدركته أمتي من 
إلىو؛عثث، خاصة قومه إلى يبعث، اكبي دكان الشفاعة، مح.أععلمث، مبلي، 
صفوفناحعلتؤ ؛ثلاث،! الماس على فضلنا ٠٠قوله مع ، ءامةاال الماس 

١٢٠ا/ الثمن ترتقع حش بعدالفم الملأة باب - الملأة موانت كتاب ~ الخاري رئاء ٢١١
^٢٠٨١.
٥٦٦ا/مها الصلاة عن نهي التي الأوقات باب — الملأة وتمر اقرين العكتاب ~ لم وم
(.٨١٠٦)^؛

تخريجه,تقدم  ٢٢١
•وؤلهورأ مجدا الأرض لي اجعلن ه: الض قلل باب ~ اجد المأبواب ~ الماري دوام  ٢٣١

(.٤٢٧)ح 
(.٥٢١)ح  ٣٧٠/ ا — الصلاة المساجدرمراصع كتاب ~ لم وم



ء

لناتربتها وجعلت جدأ، م كلها الأرقى لنا وجعالتج الملائكة، كصفوف 
سمااتحد فند ،، أحرىل حملة وذكر الماء® نجد لم إذا طهورأ، 

علىالطلق فيحمل الطهارة وهو حكمهما واتحد الأرض وهو الحديثين 
استعمالوقيد بالتربة الأرض قيد الثاني الحديحح أن وهو فيهما المقيد 
الماء.يجد لم إذا التراب، 

بعضفي منهما واحد بكل فيعمل عامين الدليلان يكون أن ت المائعة 
انمزا"•

.المي أن فهم حصين بن عمران حديث عموم بتعارض له ومثل 
عمران:قال يلونهم،ا. الذين ئم يلونهم، الذين نم قرني، ررحيركم قال؛ 

قومابعدكم ارإن قال ثلاثة، أو قرنين بعده . الحم، أذم أدري لا 
ثوفون،ولا يينذرون تشهدون، يولا ؤيشهدون يونمون، ولا يخونون 

قامقال؛ )غهثع الخهلام-ا بن عمر حديث، عموم مع ، الممن٠٠ل فيهم ؤيثلهر 
نمحيرا، بأصحابي ®استوصوا فقال؛ فيكم، مقامي اض رسول فينا 

يتدئالرجل إن حتمحا الكذب يفشو ثم يلونهم، الذين ثم يلونهم الذين 
فيبالأول يعمل بان الرازي بينهما فجمع ،، يسألها(١ر أن قيل بالشهادة 

العبادحقوق في والثاني اممه حقوق 

لأحمىيا فيعمل الأحر، من أحص العامين أحد يكون أن الثامنة؛ 

ا/وطهورأ مجدأ الأرض لي جعلت باب ~ الصلاة اجدرمواصع المكتاب - لم مرواه )١( 
٥٢١^٣٧٠.)

تخريجه.تقدم )٣( . ٤٠٧ه/المحصول )٢( 
(١٠ ١ ٤ )ح ٢  ٦٨/ ١ أحمد رواه ( ٤ ) 

(.٢١٦٥رح ،/٥٣ الجماعة لزوم قي حاء ما باب - الفتن أبواب ~ والترمذي 
•غريبُ صمح حن حديث اهذا ت وتال 
(.٢٣٦٣^ y٧٩١/ يستتثهد لم لمن النهاية كراهية باب ~ الأحكام كتاب — ماحه وابن 

•؛.U/oالمسول )٥( 



بينهماوحمعا معا يالدليالين عملا فيكون ، بقي فتما بالأعم ؤيعمل كله 
الإعمال.في 

معالخاصن بمنزلة فهو عموما أقل وأحدهما عامين كانا إدا ومنه 
العام.

لمامحغايرأ حال على أحدهما يحمل أن التأؤيل! هذا أنواع ومن 
ءاليهل٢،.الحمل من شرعا مانع ولا الأحر، عليه حمل 

على١نمالين الدليلين أحد يمحمل بان زمانين، على الحمل التاسعة! 
آخر•زمن على والاحر وزمن وثن على متعارصن حكمن 

وأنتمثنير آثع شرءلإ تعالى! فوله بين التعارض كموهم 
[.١٢٣ء>ان: ]آل ه أذلذ 

لهممرْ حال أذلة بكونهم لأية ا هده في المؤمنين الله وصف حيث 
حيث٨[ ؤلنسوي أيي ؤو,ش تعالى! قوله مع ببدر، 

فكانوالنفاد، التنافي من والذلة العزة بين ما يخفى ولا بالعزة وصفهم 
والعزةبالقوة ووصمهم بدر، يوم في العدد وملة بالغءلة وصفهم أل الجمع 

المصْللقلم•بمي وهوغزوة المريح يوم 
علىالدالين الدليلين أحد يحمل بأن مكانين، على الحمل العاشرة! 

آحر.مكان على والأخر مكان على متعارصين حكمين 

أتيتم»إذا ه! أبوب أبي حديث من ه موله تعارض كموهم 
،٤١ربوا((أو شرموا ولكن تلبرؤها تولا القبلة، تقبلوا تفلا الغائط 

.٧٤آ/• ازظ رومحة ^٤^ ١٤٨٨المممض )١( 
رمْ. ٥٢ص الاضطراب محام ينع )٣( . ٣١آ/•ازدقات امرض الدح )٢( 
(.٣٩٤)ح  ١٨٨; والمشرق الشأم وأهل المدية أهل ئالة باب - الصلاة محاب - الخاوي ورام )٤( 

(.٢٦٤)ح  ٢٢٤\/الاظاة باب - الملهارة محاب - وسلم 



حديثمع الحاجة مضاء حال وامتديارها القبلة استقبال عن نهى حيث 
علىو. المص فرأيت حفصة، ت على يومأ رقيت قال: ه عمر ابن 

علىالحديثان حمل حيث . ا، الكعبة تدبر مالشام تقبل محاجته 
الثانيوالحديث الصحاري في الاستقبال عن النهي في الأول مكانين! 

النيان.في فيه الإذن 

*بمتنها جامعا الأحاديث بين التعارض ذكر بعد عبدالبر ابن قال 
عنهانهى التي الحال غير وامتدبرها بالبول القبلة فيه استقبل الش ررالحال 

البيوت«لفي والرحمة الصحاري في ذلك عن الهي فانزلما 
الدليلينأحلء فيحمل حالين، على المتعارصين حمل عثرة؛ الحائية 

أحرى.حال على له معارضته فناهره ما ؤيحمل حال على المتعارضين 

عائشةقالت كما صائم وهو يقبل كان أنه عنه جاء ما مثاله 
،لإر؛هاا أملككم وكان صائم، وهو ؤيبامر يقبل ه المبي راكان ت ها
عنه الك، سال رجلا ررأن ت قال تجهته هريرة أبي حديث في جاء وما 

لهرحص اللءي فإذا فنهاه، أله فآحر وأتاه له، فرحص للصائم المباثرء 
ماب((نها٥ والدي شيح، 

الصلاةفي الانتقال باب - الصلأة ١^١^ - اJرطآ يي u_ دوام )١( 
٤(.٦ ٠ ^٦ ٢ ١ ٢ A/ المد في وأحمد 

١(.^١  ٦١ا/ في الرحمة من حاء ما باب — الهلهارة أبواب — والترمذي 
صححءا.حن حديثا ٠^١ وقال 

التمهيد)٢( 

(.١٩٢٧)ح  T٣٠/ للصام المباشرة باب — الصوم كتاب — البخاري رواه )٣( 
شهوتهتحرك لم من عر محرمة لت الصوم في القبلة أن بيان باب - الصام كتاب - لم وع
/Y(.١١٠٦)ح  ٧٧٦

ونال(. ^٧٠١٢ ٦٢ل/ رمضان شهر في حنبا أصبح فيمن باب - الصوم كتاب - أبوداود رواه )٤( 
صحٍحاا.؛احن الألباني: 



ه،النبي أصحاب من العلم أهل ®واختلف .' الترمذي الإمام قال 
القبلةفي . الّجي أصحاب بعض فرخص ت للصائم القبلة في وغيرهم 
،.أ  ١١صومه له لم يلا أن مخافة للشاب يرخصوا ولم للشيخ، 

حديثفي كما الإناء في اكفس عن الهي من حاء ما ذللث، ومجن 
يتنفسفلا أحدكم شرب ررإذا اممه رسول فال ت فال تههته قتادة أبي 
عبداللهبن ثمامة حديث، في كما ه تنفمن حاء ما ْع الإناء،ا في 

المي®أن وزعم ثلاثا، أو مرتين الإناء في يتتفى أنس، كان ال! ق ،
ثلأثا*ليتنفس ان ك. 

بحملحجر ابن ذكره ما الدلين بين الجمع أوجه من وكان 
اكفسعلى الهي فحالة حالتين: على ®فحملهما حالين على الحديثين 

منظاهره على فالأول خارجه، تنفس من على الفعل وحالة الإناء داخل 
الإناءءأمن الشرب حالة في يتنفس كان تقديره والثاني النهي 

معتقابلهما في والنهي الأمر جهة في للحكم التقسيم عشرة؛ الثانية 
يحملبأن المأمور، ترك أو المنهي فعل لمن الكون أو الإذن أو الفعل 
الحرج،رغ أو للإباحة فاعله عن الكويت، أو وفعله الندب، على الأمر 

الحرج.رفع أو للاباحة فاعله عن والسكوُنتح الكراهة على النهي، ويحمل 
أمرهفي حاء فقد العود وقبل الجماع يعد الوصوء أحادينا ومثاله 

.٢٩٨;اكرذي شن )١( 
(.١٥٣)ح  ٤٢ا/بالمن الأستجا، عن الهي باب الوضوء- كتاب - الخاري رُاْ )٢( 

(.٢٩) ٢٢٠ا/ الأّتتجاءبالمن عن الهي باب - الطهارة محاب - وسالم 
)حاما-ه(ب١  U١٢/ أونلأ'ة بشين الشرب باب - الأثربأ كاب - الخاوي دوام )٣( 

خارجثلاثا التنفس واصتحياب الإناء، نفس في التنفس كراهة باب ~ الأشربة كاب ~ وملم 
(؛٢٠٢٨>ح الإناءم/آ'ا-ا

غحابرى«ا/مه؟)٤( 





:٣٤٦*

أمكن،ما الترجيح على الجمع تقديم اروالمواب الهلوفي! قال كما 
ؤيبعدمنه، الثؤع براءة الظن على يغلب ذكلما إلى الجمع يفضى أن إلا 
ابتداء،الترجح قيتعين قصده، أته 

.V٦٨٩/الرومة مختصر شرح ؛١، 



الجمعينتعارض 

لايجوزوأنه أمكن، ما الأدلة بين الجمع وجوب يغلهر تقدم يما 
دونالأدلة جميع إعمال من يقتضيه لما إمكانه مع الجمع عن العدول 
ذلك،ومن بالجمع العلماء اهتمام رأينا ولهدا منها، شيء إهمال 

وطرقه.بثروطه والعناية له الاستدلال 

للجمعالمجتهد سعى لو ماذا ت وهي الجمع في مسألة ثمة أن غير 
بلواحدة، الجمع من صورة لها يجد فلم تعارصها، المتوهم الأدلة بين 

متعارصة؟وكاست، الجمع صور تعددين، 

علىالعام بحمل بينهما عالم فيجمع دليلان يتمارض عندما فمثلا 
بينماالعام، من بقي لما والثاني للخاصى أحدهما حكمين فأنتج الخاصى 

المقيل.على المهللق كحمل الجمع من ثان بوجه آحر عالم بينهما حمع 
حينئد؟العمل فما متعارصين، مختلفين حكمين الجمعان فأنتج 

فييعلى أبو إلا المسألة ذكر من ~ عليه اطلعت فيما ~ أجد لم 
بسواء،سواء الدليلين تعارض بأحد الجمعين تعارض أن وقرر العا.ة، 
الدليلتن•محن مرجح عن يحث كما الجمعين ين مرجح عن محث 

يمكنفلم والمنة، الكتاب من لففلان تعارض راإذا العدة! في قال 
وتعارضمختلفين، وجهين من بينهما الجمع أمكن أو بينهما، الجمع 

التيالترحح وجوه من بوجه الأحر على أحدهما تقديم وجبا الجمعان، 



لأنهالترجيح؛ التقديم وحب ؤإنما تعالى، اف ثاء إن بعد فيما أذكرها 
الأقوى((را،.تقديم ؤيجب قوته، على يدل 

يهليدفع المتعارصات الأدلة بين المرجحات عموم إلى فأحال 
الجممن•تعارض 

•ا/ا'االعدة )١( 





وحدلو إذ يدوم، فلا الأدلة حقيقة في ليس متوهم التعارض ولأن 
المتعارصينبين المرجح فقد ولو احر، عند يوحد لم عالم عند التعارض؛ 

•خر ا عالم عنل• الرمح يفقد لم عالم عند 

صمنيرإطباق هو التعارصن، بين، مرجح وجود عدم على، والإطاق 
ربناقال كما عنه منزهة وهم، الشريحة، فهم، الحقيقى، التعارض وجود عالشر 

فهزجدوأ أف عم عند ين ؤلز ألينءال مدبروث I ٥ وبحمل. بحانه م
[.٨٢]ائناء: ءكث؛ُاه أغثسا 

أنذاك به، الترجيح صح به الاستدلال صح دليل كل أن الئانيةت 
دليلبه يقوى فادن ؤينشا، الحكم به ت، ينبأن هو الدليل قوة مي، أي

الاستدلال.من، أمهل الترجيح ولأن أولك،، يابج من، ويرجح 
الأدلةهم، صح ومما الممية الأدلة في كان لما فالاستدلال وليلك 

مثلهفالترجيح اعتبارها علير الدليل قام والتي، الأدلة من، الختقاة المعنوية 
المعتبرة.المقررة ويالعاني، النصي، ؛الدليإ، يصح 

تحليلي،أو مقاصدي أو لغوي يمعتكئ أو بدليل الترجيح يكون فحينها 
الشريعة.وقواعد أصول وفهم، معتبر هو مما 

الباحثجرروأما I الجمل، بقوله المعنير هدا الشوكاني، الإمام يلخم، 
ؤإنشرعي، فهو الشؤع من، مستمادأ المرجح كان فان ؛الترجيح التعلقه 

كانفان العلم، يدلك لاعتبار فا المدونة الخلوم من، علم من، تفادأ مكان 
إلاله مدخل، لا كان ؤإن مقبول، فإنه اللغة كعلم الترجيح في، مدخل، له 

مردودرارا،.فإنه الرأي كحلم الدعوى لمجرد 
فيومناهجهم الاستدلال في، الأصوليين، مناهج تأمل، من، الثالثة! 

الاستدلال.بابج من، أسهل، الترحح أن يدرك الترجيح 

.١٢٢ص اسب أدب )١( 



أحديرجحون الأصوليين من كثيرأ أن المعنى هذا تفرض عن ينتج 
ؤإنبل به، الاحتجاج في مختلف بدليل باعتضاده المتعارصين الدليلين 

الدليلينتعارض عند به يرجح ولكن استدلالا، هو به يقول لا كان 
•عنده المعيرين 

يستدللا بما الترجيح عدم حستا من المسألة في بعضهم نانع ؤإن 
بهيثبت لا بما يجوز لا ررالترجيح بالعدة! محوله في يعلى كأبي به 

حكم«لا،.
علىالدليلين أحد لايرجح ررفإنه ت قوله قمح، عقيل بن وأبوالوفاء 

.,(٢)والتةرJرااأالكشف، عند دليلا يجعل أن يجوز بما إلا الأخر 

الردسبيل على جاء وتنفلير تأصيل منهم هدا أن يفلهر الذي ولكن 
عرضفي لتطبيقاتهم ، مخالفحقيقته في وهو مخالفيهما، بعض على 

المرجحات(.

فيهيالمختلف، والترجيح التهوية هو الأصوليين عند تكاثر والأي 
فيللفلن به الاستدلال في ، المختلفلتقوية دليلا، يرونه لا الذين ومن 

المسألة.

ذللث،ومع الصحابي قول حجة يرون لا الجديد في الشافعية فمثلا؛ 
الصحابيمحول عضده إذا المتعارصين الدليلين أحد يرجحون منهم فكثير 

صحابيهب، بمال هما حل• أ واعتقل• ان قيامتعارض ررإذا الجوينى؛ قال كما 
أحدإلى دليل انضمام من هدا عد حجة الصحابي مذهبا يقول! فهن 

هت،ومن• القياس عليه تهلمابق الذي هب، المن، يم تقل• يقتضي وهن>ا القياسين 
الكا ؤإذا لا؟ أم ترجيحا يسمى هل هدا أن في الكلام ؤيقع الصحابي، 

.٣٨٦ه/الث أصول في الواضح )٢(  A\o/Tاس )١( 



محه
ي

بعضكقول وقوله الترجيح في له أثر فلا الصحابي بمذهب التعلق نرى 
لهشهد صحابي بمذهب القياس اعتقد ؤإن بعدهم، ومن التابعين علماء 

فهذار زدا"ا'ر ررأفرصكم ت . كقوله الفن ذللث، في علم بمزية الشارع 
حجةالصحابي قول نرى لا كنا ؤإن ترجيحا يقتضي الظاهر المذهب على 

قولهمجرد أن إلى المصير مع الفلز تغليب من التوافق هذا في لما وذلك، 
.، بءحجةا،ر ليس 

علىيقوله قول في الأربعة الخلفاء من الواحد قول تقديم ذلك ومن 
الخلفاء.من أحد فيه ليس الذي القول 

العرباضحديث يثرح وهو السنة رح ث في البغوي الإمام قال 
عموابعدي من المهديين الراشدين الخلفاء وسنة نتي بررفعليكم ت وفيه 

إذاالراشدين الخلفاء من الواحد أن على دليل اروفيه ^٣، ١٠بالنواجذ..عليها 
أولى..ا؛قوله إلى المصير كان الصحابة من غيره وحالفه قولأ قال 

أحلبموافقة الحنابلة وبعض الشافعية بحض ترجيح ذلك ومن 
ايتل.اء.بعملهم يحتجون لا كانوا ؤإن المدينة أهل لعمل الخبرين 

عملبموافقة أي: ر>بعمل٠١ الدليلين أحد ررؤيرجح الجار؛ ابن قال 

عالكبن أنس حديث من )١( 
(.١٢٩٢٧^ r١٨٤/المني في أحمد الاط،؛ روا، 

وأبيكعب بن وأبي ثان بن ونيد جل بن معاذ مناب باب - المانب كتاب - والوهذي 
غريب.حسن حديث هذا ت وقال (. ٣٧٩)ح•  ٨٦ص* هء الجراح بن عيية 

(.٨١٨٥^ U٢٤٥/ه جل بن ُعأذ - ]ص محاب - الكٍرى المن في والمائي 
الألاني-وصححه ءسمأآ)ح؛ها( حباب فقز ~ المثومة — < ١٢١وابن،

نابتبن نيد مناتب ذكر ~ عنهم اض رضوان الصحابة معرفة كتاب - انماورك في والحاكم 
(.٥٧٨٤^ ٤٧٧الني^"ا/كاتب 

البرئنآ/ا؛آ.)٢( 
.٢٠٧/١شرحالة)٤( تقدمتخريجي. )٠١( 



الخطابوأبي أحمد عند به يقوى لكنه حجة، يكن لم ؤإن المدينة® ®أهل 
الظاهرولأن يكون؛ ما أصح به وعملوا رووه ما أحمدث قال والشافعية 

بينهم®ه لموته ناسخ، وأنه عليه أسلموا ما على بقانهم 
كمابه الأمة أكثر بعمل المتعارصين الدليلين أحد ترجيح ذلك ومن 

عملأو نول أن مع الحنابلة، وبعض الشافعية وبعض الحنفية بعض عند 
وأمافعل، أو قول على إجماعهم في هو الدليل إنما دليلا ليس الأكثر 
الؤْشن.كل وليسوا الأمة كل فليسوا الأكثر 

لأنقبوله يرحس، لا الخبر بموحس، الأمة أكثر ررعمل الرازي؛ قال 
لمؤإن ذللئ، أن إلا بحجة ليس الأمة بعض وقول الأمة، بعض الأمة أكثر 
المرجحات((من فإنه حجة يكن 

ماأي الفلنون، قوة الأدلة بين المرححات، ومصدر مستمد الرابعة! 
الأحر.على تقدمه الدليلين أحد في خلنية قوة من المجتهد علم يبلغه 

فيقدمالفلنون تغاوت، الترحيح مصدر أن على الأصوليون ؤيتفق 
الأقوى.

®غياتوفق وأنهم الترحتح في المتقدمين منهج يؤكد والجويني 
ظن"على ظن ترجتح يغرن لكنوا الغلنون 

إفادتهكان ما وماطها كثيرة، التراحيح أن ٠لواءالم الزركشي: قال 
الأرجح^؛،•فهو أكثر للظن 

والمفلنونامحت،الأدلة، من ال٠ثلنوذات، قي محله التعارض فإن وأيضا 
بعض•على بعضها يقوى ما الأدلة من وفيها متفاوتة 

.irv/iالمٍمول )٢( . ٧٠و•  ٦٩٩/٤المير اعوكب ثرح )١( 
الممطالمر )٤( اورئن'ا/ها،ا. )٣( 



ماأكثر أن الأصوليين عند الترحيح في تنظر وأنت تجد وليلك 
أتههو استدلال على استدلال أو دليل على دليل ترجح على به يستدلون 

مقابله.من الفلز قي أقوى 
ودلائلأمارات عليهأ الفلنون ارفان تيمية؛ ابن الإسلام شيخ قال 

والشريعةبالضرورة معلوم أمر وهدا فلن على ظن ترجح وجودها يوجب 
نيءارلعلى شيئا ورجحت به جاءت 

المهلعيةفان المهلعيات في يقع التعارض بأن القول على وحتى 
شحمحال كما والناظر المجتهد باعتبار والإدراك الفهم بية نفيهما والغلنية 

ملازمةصفة هو ليس ظنية أو محهلعية المسألة ارفكون تيمية! ابن الإسلام 
هوبل القهلعي، حالف محي حالفه من كل يقال؛ حتى فيه، الخنانع للقول 
لالماس(( فيه يختلف مما وهذا العتقي.، المتدل الماظر لحال صفة 

الظنيان.مصدره بينهما والترحح التعارض، فيهما يلمر ولذلك 

الوجهين-لهذين الترجح في المصدر هو الظن أن فتحصل 
بهذاقوله حتم يأنواعيا المرجحات صرد من الجار ابن انتهى ولما 

أنهI اكرجح في الكلية القاعدة يعنى الترجتح" ُ*وصابهل فقال؛ القعيد 
أمرأو حبر أو كاية نقلى® أمر متعارصين ١١دليلين بأحد اقترن متى 

بأحداقترن أو خاص، أو الأمر ذلك عام عادة أو ا كعرفاصقللاحي 
ذلكوأفاد جالية، قرينة أو لفغلية، قرينة أو عقلية، قرينة الدليلين 
هوالدليل رجحان أن من ذكرنا لما به، رجح ظن؛ نيادة الاقتران 

يختلف،لا حقيقي أمر وذلك المدلول، إفادته ظن أو قوته في بالزيادة 
تحصرلا الخرجح تفاصيل أي؛ تفاصيله مداركه احتلمت، ؤإن ه. نففي 

جدأؤكثيرة والمرجيح الرجحان بها المي الغلمون مثاران لأن ؛ وذللث، 

.٩١ْ/ المؤبن المة .نهاج )٢( • ١١٤اكادمح، بوع 



.، ل ا، بعيد فحصرها 
الظنونقوة مصدرها المرجحات أن من تقرر ما على بناء ة! الخام

قالتها،ولا كثرتها ولا عددها، في تنضبهل لا المرجحات أن ت يتقرر فإنه 
فيمتموصة غير أنها ذللث، مجدهب،، أو عالم ذكر ما عند تتوهم، ولا 

لأحدهمايعرض لدليلين تعارض فكل الظنون قوة مبتتاها ولأن أصلها، 
محصورة.غير الظنون في والقوة به، يتقوى ما الغلنون في القوة من 

التحريرشرح التحبير في المرجحات ذكر في أمهج، لما والمرداوي 
راثمفقال! لدللثج ومعللا المرجحات انحصار نافيا تأصيلي بكلام حتمها 

الظنونمثاران لأن وذللث، الأصوليون، ذكرها نازكرها، لم كثيرة تراجيح 
إذالأjلثإ دعيا>؛ فحصرها جدأ كثيرة والتراجيح الرجعمحان، بها التي 

نفسمن المركبات في يقع ما جهة من الدلائل في الترجيحات اعتبرت 
وفيالحدود نفس في يقع ما جهة من الحدود وفي ومقدماتها، الدلائل 

تنحصرءرتكاد لا أمور حصلتا بعض، مع بعضها ركبتا ثم مفرداتها، 
بقوله!والمرجحات الترجيح وصما حين الشنقيهلي عناه الذي وهو 

بهءأالإحاطة تمكن لا واصع باب ®وهو 
ءال.مأفاد أنه كما الفلنون قوة مصدره الترجيح بأن والتقعيد فالتأصيل 

يقنعتقعيدأ أيضا أفاد التعارض، صور تناهي لعدم المرجحات انحصار 
عندالتمارقى صورة ندكر لم ؤإن الفلنون قوة في النغلر وهو المرجح إليه 

الأصوليض*
محصورة،غير المرجحات كون من تقدأم ما على وبناء إ ائمة ان

علىمنها الأغلب، هو إنما منها الأصوليون ذكره ما أن حينثد يتقرر فإنه 
الحصر.يقصد ، ذللمتهم يكن ولم لتميل وا التقعيي! سبيل 

.٤٢٧٢التحرلأ/شرح التمتر )٢(  yo^j ٧٥١أ/ المشر الكوكب، شرح )١( 
.٤٠١ص الض أصول ؛ي •دّكرْ )٣( 



تالمرجحات عن قوله اللامع الضياء صاحب عن الثنفينيِر نمل 
الن.رااقوة له نتع لا شهلهلآ رام فمد إضاُهل الأجناس هلْ رام ®ومن 

آحرعلى دليل يمرجحات اثتغاله حال للمجتهد يعرض قد وليلك 
يذكرهلم مما بها والتقوية وتفاوتها الظنيان ثانون وفق مرجحات 
التقعيل.عموم في داخلا كان ؤإن بنصه الأصوليون 

®هذهيئوله! ختمها المرجحات من جمالة ذكر حين والمنعاني 
قررما خلاف للمجتهد يعرض فقد ؤإلأ الأغلب باعتبار المرجحات 

ذلكاا١تقتفي لديه تقوم بقرائن 
الأصولكتب في تذكر لم كثيرة مرجحات أن أيضا المتعاني وأكد 

ظنونهاتفاوت باعتبار الشرعية موارد تتبع خلال من يدركها المجتهد ولكن 
الكتبفي تذكر لم المرجحات من ®وكثير ت فيقول العلمية فوته حب 

يقوىما على الترجح فمدار الشرعية الموارد نتع من يعرف وهو الأصولية 
السليملأوالفكر الذكاء وقوة الذهن صفاء باختلاف يختلف وهو للناظر 

معدودفهو اجتهادي أمر المتعارصين الدليلين بين الترجيح السابعة: 
الأحكامعر ودلالتها الأدلة ثبوت كان فا أنه ذلك الاجتهاد، أنواع في 

بهذهمنهما أولى الترجيح فان ومحاله، الاجتهاد موارد من كسر فيهما 
منوصوحا وأكثر أظهر دلالته وصحة الدليل ثبويتإ لكون الخاصية، 

للاجتهاد.منهما أحوج الترجيح فكان المتعارصين، ترجح 
جاريةالترجيح فوجوه كذللث،؛ كان ؤإذا ».... الشاطئ: الإمام قال 

إلاالحال هذه في يمكن فلا التعارض؛ محل على الواردة الأدلة مجرى 
فيه،الأا.المجتهد نفلر على الإحالة 

.٤٣٠ص  ٠٢٧إجاة!)٢( . ٤٠٢ص الك أمول ش س )١( 
اووالقاتْ/ا"أم.)٤( . ٤٤٣تلصLJإجاةا)٣( 





كلفولو لقصوره، الترجيح، يمكنه لا ررالعامي المرداوىت قال 
الأحته1داالمن بضرب، تكليفا لكان ذللث، 

أمرلأنه طبمي أمر المرححامحت، في الاختلاف أن ونالتها! 
المرححاُتجمن ذكرنا ما وكثير .. ١١الشقيهلي! العلامة قال كما اجتهادي، 

الطر®من وجه كله له ولكن حلاف، من يخلو لا السند باعتبار 

ففدوكشر، واقع لا، أو مرجحا الشيء كون في الخلاف ووقهمع 
لا؟أو به يرجح هل أمر قي والعلماء المذامإ تختلف 

الجمهوررآه حين بالكثرة الترجيح في والجمهور الحنفية حلاف مثل 
مرحح.غير الحنفية ورآه مرجحا، 

الراشدونالخلفاء به يقول بما الأدلة تعارض عند الترجيح ومثلها 
الأحر،دون به العمل على الراشدون الخلفاء اتفق الدي الدليل فيرجح 

مذهتاهو وهذا غيره. على الأقوال من عليه انقموا ما يرجح وكذا 
والشافعيةوالمالكية الحنفية — الأربعة المذاشس، محن الأصوليين جماهير 

فيوأحمد أصحابه بعض عليها رواية فى الشافعي وذم، والحنابلة، 
أحدبالفول أو العمل على اتفاقهم بالترجيح عدم إلى رواية 

المتعارصين

يصلفلا العلمية المسالة في المجتهد يجتهد وكما أنه ؛ ورابعها
ولاأدلته تعارصت، لما المرجحامتح قي يجتهد فكذللث، عنده راجح لقول 
حصلوقد الاجتهاد، هلبيحة من هو أمر وهذا إليه، يأوي مرجحا يجد 

الأعلام.للأئمة 

.٣٧٩ص الس أصول ش .ذكرة )٢( ٤.  A٠٨٤/ اكم؛ر شرح انمر )١( 
١. ١٨-  ٩٩ص الأحكام يي وأنرْ الراشدين الخلفاء اتفاق )٣( 



خنزيرعن مالك مثل اروقد ت مسالم بفوائد المعلم في المازري قال 
عنائهلأي ا تعارصت لما ت يقول ^٥ شيخنا وكان فيه• فوقف الماء 

أيزرهلثم وأليم أمحثئ عوهأ بزنن ت تعالى نوله عموم إلى ونغلر 
فولهعموم إلى ونظر فيحرم عمومه في يدخل أن فخاف ٣[، ]النائية: 

أنءناو0 وأمكن [، ٩٦]الناندة: ألمتر صيد أحل ؤ تعالى! 
الواصحةالترجيح محلرق له تظهر ولم فيحل، الأية هده عموم في يدحل 

فيها<لآ،.وقف آية على آية يقدم أن في 
كلامهحتم حين المرجح في المرداوي قعده ما أحمل وما الثامنة! 

الكليةوالقاعدة )افالفايهل فيقول! الترحح يفبهل لكلي يتقعياد الترحح عن 
أمرالمنعارصين الدليلين أعني الطرفين بأحد اقترن متى أنه الترجيح! في 

أوالأمر ذلك كان عاما عادة أو كعرف اصطلاحي أو حبر، أو كآية نفلكب 
الظن!زيادة ذلك وأفاد حالية، أو لففلية، أو عقلية، قرينة أو خاصا، 

إفادتهوظن قوته في الزيادة هو الدليل رجحان أن من ذكرنا لما به، رجح 
مداركه،احتلم، ؤإن ه نففى يختلف لا حقيقي أمر وذلك الا.لول، 

أءالما<أ"ا،.والأو4 
أصولهاعلى وبنائها الترجيح قضايا نفعيي في المحاولة هذه وبعد 

القادمالقمل في لها الأصوليين يم تقوفق المرجحات JاJكر فانا الكلية 
تعالى.اممه شاء إن 

منةالمتوقي أبومحمد، الصانع، بابن المعروف القيرواني، محمد بن عبدالحميد به يعني )١( 
ووأربعماتت.نبن ولما 

أعلم.واش المدونت، على تعليمته في هو عته نقله ما أن ويفلمّ 
.M٤٢٧٢ التحرير ثرح التحبير )٣( ■ ٣٠٩أ/سلم بموامم• العلم )٢( 













—محْجم- ٠٠٠٠٠

السدباعتبار المرححات 

سيم<سل

الأسانيدفي الترجيح تاءصيل 

يلي!بما إجماله يمكن الإسناد باعتبار والمرححات الترجيح تأصيل 
بينالمرجحات بعرفي الأصوليون وأولهم العلماء يبدأ أولأ! 
التقديمهذا ومحبب الإسناد، باعتبار المرجحات بعرض الأدلة متعارضات 

ينتجهوما به الاستدلال صحة وثانيها ثبوته أولها قضيتان فيه الدليل لكون 
تقديمصح الثبوت قفية هي الأولى القضية كانت فلما أحكام، من 

.بهاوالبداية المد باعتبار المرجحات 

المرجحاتبثيان البدء ، النجارل وابن الرهوني علل ولذللث، 
الخبر.ثبوت طريق هو ند اللأن أولأ تي الباعبار 

الدليلينبأقوى للأحد هو إنما الدليل ثبوت باعتبار الترجيح ثانيا؛ 
يصحلا ما ومنها يصح ما منها كان ؤإن فالمرؤيات ثبوته، قوة باعتبار 
ولان.للث،الثبوت، جهة من القوة ، مختلفمنها الثابعتا فإن ثبوته، باعتبار 

المرؤياتبين التعارض صور والمحدثين الأصوليين من العلماء وضع 
الثبوت.قوة باعتبار بينها الترجح وطرق 

.nYA/iالمير الكوكب شرح )٢( . V'Y؛/المؤول تحنة 



الترجيحات،لهذه تقيمهم تباين الإسناد مرححات ذكر من ثالثا؛ 
منمجموعة سرد الأنار من وح والمنالناسخ في الاعتبار في فالحازهي 

أكثرهاكان ؤإن ند الفي كلها تكن لم بل لها، تميم دون المرجحات 

التبصرةفي العراقي الدين ولين الفياحل٢،، الشذا في الأبنامي ومثله 
والذمةم

سبعةوجعلها المرجحات عرض الراوي تدؤيب فى الميومحلى بينما 
الأول؛المم ند؛ الباعتبار للترجيح أقسام أربعة منها وجعل أقسام 

الثالث؛القسم بالتحمل، الترجح الثاني؛ المم الراوي، بحال الترجح 
فيوجعل الورود، ؛ومت، الترجيح ت الرابع القسم الرواية، بكيمة الترحتح 

الصور.من مجموعة م ق

بكيفيةقسمين؛ الإسناد في المرجحات جعل الحصول في والرازي 
والمختمرونالشراح وتبعه ورودْ وبوق—إ إستادْ 

يعودما ند؛ الإلى يعود ما *فآما أنام؛ أربعة في جعلها الأمدي 
المروي،إلى يعود ما ومنه الرواية، نفس إلى يعود مجا ومنه الراوي، إلى 

.عنه١١ الروي إلى يحول ما ومنه 

فيهايذ.كر ولم ند الباعتبار المرج«حات سرد الحاجب وابن 

٠٩ص الأنار من والمنسوخ النامغ في الاعتبار )١( 
.١١٣/٢اكصرةراكJمة)٣( . ٤v٤/٢الماح١كذا)٢( 
السول)٥( . ٦٥٥/٢الراوي تدرب )٤( 
.٢٦٣المحمووأ/من التحصل ، ١٣٧٠ A/ الأصول يطر/نفاض )٦( 
 )V( إ/آأآ.الأحكام أصول قي الإحكام



والره_ونير، كالأص_ف_هانىر الشراح بعض نبه بينما ، تقسمها 
امأقثلاثة إلى الحاجب ابن عند موضوعيا مقسمة أنها إلى والبابرني 

عنه.المروي بحال أو الرواية، بحال أو الراوي، يحال تتعلق 
جعلفقد ، ش_را-حهل وتبعه ، الأصول منهاج في البيضاوي أما 

والثانيالراوي، بحال الأول ام! أقأربعة الإسناد باعتبار المرجحات 
وروده.بوقت والراع الرواية، يكيفية والثالث الرواية، ؛وفت، 

دونند الباعتبار المرجحات سرد الوصول تقريبا في جزي وابن 
الإثارة^في الباجي الوليد أبو ومئله تميم 

الروايةويكيفية ند البكيفية ام! أقثلاثة جعلها الهندي والصفي 
ورودْلوبحال 

رودأرمعامة التحرير مختصر في جعلها والمرداوي 
الشيء! أشياء أربعة في عنونها الكوكب، ثؤح في النجار ابن أن غير 

فياكالن، والشيء الرواية، في الثاني والشيء الراوي، في الأول 
عنهالمروي في الرابع والشيء المروي، 

فمدالمرجحات، عرصر في أير كبير للتقسيم يكن فلم ويالجملة 
التميمات.أنواع في المرجحات هذه بعض تداخلت 

.٣٧١م/ المخمر يان شرحه مع الحاج_ا ابن مختصر ١( 
المؤولنطة )٣( . ٣٣٧٦; المخمر يان ٢( 
.Y٧٣٥/والقوي الردود ٤( 

.٣٧٩ص الول نهاية ®ع الوصول منهاج ينظر ٥( 
.٨٢١١ الوصول ير ، ٣٧٩ص المول نهاة \^ A/rالمنهاج ثرح في ينفلر/الإبهاج ٦( 
.٨٤ص الإثارْ )٨( ■٢■ ٠ ص الوصول تقريب ٧( 
.٤ ١ ٥ ٢ a/ التحير ترحه •ع التحرير مختمر ( ١ • ) . a٣٦٧٧/الوصول نهاية ٩( 
.٤٦٢A/المنر الكوكب، ثرح ( ١١



مرححاتصور ذكر في لأصوليون وا المحدثون تفاوت ت رابعا 
'علىيقتصر التقريب في حري فابن ومتوّع، ومتوصط مقتصد بين الإسناد 
أحدعلى الإشارة في ١لاحي وأبوالوليد المرححاتل١،، من وجها عشرين 

وتجاوزلأربعيزر أوصلها المحصول في الرازي بينما ، شدأ وجها عثر 

الصورةفي الخلاف بذكر يعتني من الأصوليين عرض في حاما: 
النجار.ابن فعل هو كما عنده بالرا-؛ح متدئا 

الرازيالإمام بينما هو، فته يرام بما المرجح صورة يذكر من وفيهم 
منلمانية ذكر لما إذ صعقها، بين ثم ذكرها لرجحان ذكره بعد نص 

هذْأن رأواعلم بقوله ختمها الخبر ورود حال إلى الراجعة المرجحات 
فيص—عينا حيالأ إلا نفيد لا وهى صعيفة التراجيح في الوجوه 

الرجحاناالْ،.

تأصيليبكلام الأسانيد تعارض لمرجحات قعد رأيته ممن سائسا؛ 
الأحكام.إحكام في العٍل. دقيق ابن مختمر 

بعض:دون الحجة؛بعضها وكانت الروايات، احتالفت ررإذا قال: 
أوالروايات، تكافؤ بشرط لكن صحيح هذا فنقول: الاحتجاج. توقف، 

أوأكثر، رواته لأن إما ~ ليحفها واقعا الترجيح كان إذا أما تقّاربها. 
المملمن مانعا يكون لا الأضعف إذ بها. الممل فينبغي — أحففل 

فإنهالأصل. بهذا لئ، فتمبالراجح. ااتمسالث، يدلمر لا و.الرجوح بالأفوى، 
بالاضطرابالحالءيث يعاللون الحاوثين أن ت منها عديدة. مواضع في ناغ 

.٨٤ص الإثارة )٢( . ٢٠٠ص الوصول تتريب )١( 
a٠٤١٥٢/ التحسر ثرحي التحرير،ع •ختمر )٤(  ١٤ ١٤ْ/ المحمرل )٠١( 
.tyt/oالمٍمول )٥( 



توجبصورة منها الذهن في فيقوم العديدة. الروايات ررؤيجمعون 
صعيمامنها كان فما الطرق، تلك إلى ينغلر أن والواجب: التضعيف،. 

بالصحيحلث، التممن مانعا يجعل ولم الاعتبار. درجة عن أسمهل 
القوي«لا،ّ

أنواعأربعة في سنعرصها الل>ليل سند باعتبار والمرجحات سابعا: 
فيهاتدخل التي المرجحات صور أهم واختيار اختيارها الرأي كان 

الأنة:المطالس، وتحويها 

الراوي•باعسار الترجيح ت الثاني المطلب 
الرواية.باعتبار الترحح : الثالث، الخطيّتج 

المروي-باعتار الترجيح ت الرابع الطلب 
؟عنه الروي باعتبار الترجيح : الخامس الطلس، 

.الأحكامإحلكم )ا(



\ذةدكص

الراويباعتبار الترجيح 

بينالتعارصات صور من مجموعة والمحدثون الأصوليون ذكر 
دونراؤيه في قوة إلى الخبرين أحد في تعود مرححات وفيها الخبرين 

عليه.به فيرحح الأحر 

;وأهمها الصورة هد0 ومن 

أكثررواته الذي فالخبر رواة: الأكثر الخبر ترجيح الأولى: الصورة 
وأكثرالأربعة الأئمة عاليه الذي وهو عاليه، يرجح معارصه رواة من 

أناعهم•
بكثرةيرجحوا فلم المعتزلة وبعض الخنفية من الكرحي وحالفا 

الرواةل

أقوىمن المرجح ر>طا قوله: العيد دقيق ابن عن القاسمي ونمل 
المرجحاتءر

بكرأبي بموافقة اليدين ذي مول رجح و. أنه الترجيح هذا ودليل 
صلىيقول: هريرة، *أبا قال: خهته هريرة أبي حديث، قي كما ه وعمر 

لمفالحصر، ؤإما الفلهر، إما العشي، صلاتي إحدى الله. رسول بنا 

،r\T\/أنس بن مالك موطا همح غي المس \، A0/Yب0 صا""اف يطر/الكفاية )١( 
أصولفي المختمر ، ص٩٤١الأحبار رموخ ، a٣٦٨٠/ الأصول نفائس ، ٣٠صرم المودة 

\/_x.رعا؛ ، nYA،/الخير الكوكب، شرح ، ص٩٦١ الفقه 
.٣١٣ص التحدبمث، قواعد )٢( 



وفيمغخبآ، إليها فاسنني المسجد، قبلة في جذعا أتى ثم ركعتتن، في 
قصرتالناس، سرعان وحرج يتكلما، أن فهابا وعمر، بكر أبو القوم 

يت؟تمأم الصلاة أقصرت اممه رمحول يا فقال! اليدين، ذو فقام الصلاة، 
تقالوا اليدين؟؛؛ ذو بقول راما ت فنال، وثمالأ، يمينا . البي، فّذلر 

محجد،ثم كبر، ثم وملم، ركعتين ررفصلى ركعتين، إلا نمل لم صدق، 
ورفع((راا.كر تم وسجد، كر ثم فرفع، كر ثم 

•الرواية قبول في الحدي زيادة اعتبر أنه هنا والدلالة 
المتعلقالبحمث، اروأما ت الحديث، قواني في الخيد دقيق ابن قال 

الترححجواز على به احتج ذللث، في صنف من بعض فإن ت الفقه بأصول 
ذيإخبار بعد القوم، إخبار طب ه النبي إن حين، من الرواة، بكثرة 

بحث((هذا وفي اليدين. 

قلمما هو الوعن الخءلأ عن أبعد رواته كثرت الذي الخبر ولأن 
الخطأ.فيه كثر ما على راجح الخهلآ في أقل كان وما رواته، عدد 

قوة.ازداد غيره إلى انضم فاذا الفلز يفيد الواحد خبر ولأن 
أقربالواحد خبر من كان وما التواتر، من قرب رواته كثر ما ولأن 

ٌرجحلفهو التواتر إلى 
صلاةلكم أصلي ررألأ ت قال )جهنه عود مابن عن جاء ما ومثاله 

(.٤٨٢^١ ا/'؟* وغيره المجد قي الأصاع تثييك باب ~ الصلاة كتاب ~ البخاري رواه )١( 
)٢ا/'؟•؛ له والمجود الصلاة هوفى الباب ~ الصلاة احيوالمواضع المكتاب - لم وم

٥٧٣.)

.٢٧٥ل/الأحكام إحكام )٢( 
الميرالكوكب شرح ١،  ٣٠٢; للخاري الأمرار كشف ،  ٢١٨٥;البرئن ، ٤٣٦يفلر/الكفاة )٣( 

،١٤٩ص الأحبار رسوخ 



عارصهفند مرةاال١، إلا يديه يرفع فلم ®فمالي، قال: اش.؟ رسول 
الصلاة،في التكبير افتتح هؤ النبي *رأيت نال• لها، عمر بن عبداف 

فعللاركوع كبر ؤإذا مشه، حدو يجعلهما حتى يكبر حين يديه فرفع 
وللث،ربنا وقال! مئاله، فعل حمده، لمن الله محمع قال: ؤإذا مثله، 

الجود٠١من رأسه يرفع حين ولا يسجد، حين ذلك يفعل ولا الحمد، 
وعدممنه والرفع الركؤع عند اليدين رفع ض عمر ابن حديث فيقدم 

الصلاة.افتتاح في رفعهما على الاقتصار 

هذهفي الرغ من عمر ابن حديث، عليه دل ما أن الترحيح وموجبا 
الرغررروى الزركشي: هال، كمال الصحابة من غفير جمع رواْ المواصع 

الصحيحين،ارفى منها وكشر صحابيا، وأربعون ثلاثة 

مقابلهعلى رائيه في مرجح بوجود الخبر أم.جتح الثانية؛ الصورة 
علىوالأعلم الثمة، على الأوثق فيرجح الرواية؛ في معسر بوصف 

بهدماتصف من على والأيمن والأويع والأقبل والأفطس العالم، 
رل قبله من منزلة يبلغ لم ولكنه المحقات( 

(.٣٦٨١)ح آ/م•٢ رواءاحماّ )١( 
١(.• ا)حعه  Y٩٥/ ذلك ترك ني ارخص باب - الطٍق محاب - واكار 
)ح١ ٩ ٩ / ١ اركؤع عند ارسر يذ.كر لم من باب ~ الصلاة استفتاح تفرع أبواب ~ وأبوداود 

الأزتى.وصححه ( ٧٤٨
\إ\ا\بس.يديه؟ يينع أين إل باب: - الأذان كتاب - المنادي يراء )٢( 
.١٦٨خ/المصعل المم )٣( 
ثرح،  ١٧٩ا/المهذب ثرح المجمؤع J_؟U،، الوصول تقريب، ، ١ ٠  T٢٣/ يطر/الل.ة )٤( 

أ/الأحكام أصول ني الإحكام ( ٣٥" آ/ الفقه أصول في الواصح ،  ٤٦٣ص الفصول تشح 
Mالوصول نهاية ، ص٨٣الاصعللاح بجان في الاقتراح ، M٣٧٠٢ الأصول نفائس ، ٢٩٦

ثرحالتحبير آ/مهأ، المسل البحر ، Y٢٦٣/التحميل ، ص٠٧٦الهامع انمث، ، ٣٦٨٠
صالتحديث، نواعد ، ٣٨٨/١المفاتيح مرعا؛ ، ١٦٣/٣التحرير ير تي،  ٤١ orإ Aالتحرير 

٣١٣.



وأكملأتم الصفة ني الأكمل برواية الوثوق أن الترجيح هذا ودليل 
.فيهامنه أقل هو ممن 

بقيةوهكذا الأعلم إلى والعلم الأتقن إلى المتقن ية نولأن 
جحمتر وهو الأفضل، إلى الفاصل ثة كن الأوصاف 

جبلبن معاذ رواية ترجح بالوصف والترجيح المعنى هذا ومن 
الفرائضفي ثابت بن زيد رواية وترجتح والحرام الحلال ائل مي فه 

علمهمبمزيد لخصوصيتهم المأتية القراءة في كعب بن أبي رواية وترجيح 
معاذ،والحرام بالحلال ااأءلمهم I بقوله لهم ه النبي بمدح آ بهار 

بي(\م.وآقرزهم '1بت، بن د يزوأقرضهم 
متعارصينالخبران يكون أن يالراوي الرائد بالوصف الترجيح ومن 

فيرجحلغهثع طالبا أبي بن علي أحدهما وراوي القضاء بابا في 

،٦٩٣م/الروئ مخمر شرح ، ٣٥•Y/ الفض أصول ني الواضح 0/ألأ، ؛نفلر/اوحصول )١( 
٩.ص للحازس الأمار 

الأدلةتواطع ، ٢٢\/الآ'ار من والمسرح افّخ في الأعشار ، Y٢٤٢/ سذلر/اور،وان )٢( 
١. Y١٢/ والذكرة التمرة شرح ، ٢٨٧ص والإماح الشد ،  Y٤٧٤/ الفتاح الشذا ، ٢٥٧٨

•عالك بن انس حديث ُن )٣( 
(.١٢٩٢٧^٣١٨٤; المد يي احمد الاط، رواء 

وأبيكع_، بن وأبي نابت، بن ُزود حبل بن معاذ سام، ؛اب، - المانب، تحاب، - واكرمذي 
(.٣٧٩)ح• ٨٦ص'ه الجراح بن عيية 
غريب،.حن حديثه هذا ت وقال 

(.٨١٨٥^ U٢٤٥/ه حبل بن معاذ - الخام، تحابه - الكرى المنن في والمار 
الألباني.وصححه )ح؛ها( ص٣٢ خاب، قفل — المقدمة — ماجه وابن 
البخاري.شرحل على صحح إصنادء الأرناؤوءلت شعيب، تال 

.٢١٦ا/الجامع صحح الألباني»ي وصححه 
الأدلةنواًلع \إ^أا الأنار من وح والمنالمّح ني الاعتبار ، ٢٤٢٨ذفلر/المرهان )٤( 

.١١٢٨والتل/؛ التمرة شرح ، والأماحص٧٨٢التقني ، ٤٧٤٨الفتاح الثدا ، ٢٥٧٨



بنعلي راوأئضامم المتقدمI أنس حديث رواية بعض قي حاء وقد 
طالب«لا،.أبي 

اروأقضاناأنه هأ \ذخط\ب ين عمر عن عباس ابن رواه ولما 
أقفانا..،(®علي رواية• وفي ءليُ 

بهارالعالم على العربية باللغة الأعلم رواية ترجيح ذلك ومن 
علىراجحة سيانا نوالأقل يقظآ الأكثر رواية ترجيح ذلك ومن 

،٠كدلكريكون لا من رواية 

علىالأفقه رواية ترجيح الزائد الوصف صاحب رواية ترجيح ومن 
علىالأئمة فقهاء من ونحوهم الأربعة الأئمة رواية فتقدم الفقيه، رواية 

منهمبالفقه مشهورأ ليس ممن غيرهم 
قالكما ه للمي الأقرب رواية الأصوليين بعض رجح ذلك ومن 

١لأصوليينأ٧ا•بعض به 
منه مجالفى كان بمن ر فإذا بما هنا القرب الثنقيض، وقيد 

ثاتبن زيل. خفاتل — والعلم الصحابة وفضائل الإيمان في الكتاب افتتاح — ماجه ابن روا٠ )١( 
الأuنى.وصححه ( ١٥٤)ح ا/هه 

نماهعثم ثان ثبها أو ءايو يى ثنح وتأ ت قوله باب ~ القرآن ير نفكتاب ~ البخاري رواه )٢( 
(.٤٤٨١ا"'>[ا'/ا،ا)ح ]الثنة:

٢(.١ • ٨٤ا)ح • / TOالمني ني أص رواه )٣( 
٤م ه كعب بن ايي ذكر.تافب - ه الصحابة معرفة محاب - المدرك في والحاكم 

(.٥٣٢٨)ح 
.rv'YMالأصول ذفلر/اوحموله/أافظض )٤( 
asMoالمٍصول )٥( 
.٣٧٠٢Mالأصول نفاض الروضانم/ما،ا"، مختمر يفلر/ثرح )٦( 
والخوخالماسخ في الأمار أ/خ«آ، الفقه أصول في الممهسد آ/خها■، اللمع ينذلر/شرح )٧( 

ص؛وهاالورود نثر ،  ١٥٤أ/المحيهل الحر ،  ١٣٦ا/ااحل.ث في 



غيرهمن عادة أقرب الصحاة 

البعيدمن ومقاله بحاله الأعلم هم ه منه الأقرب أن هذا ودليل 
عنالعدوى، عمر بن الله عسي حديث قي حاء ما تمثيلا يمح ومما 

ثلاثةولفرسه لرحل هم أمه الله رسول ررأن عمر، ابن عن نافع، 
الحديثبرواية معارضة الرواية فهده ٢، هاال لفرر>وسهمين له سهما أمحهم! 

ابنعن نافع، عن النمري عمر بن عبدالله طريق من روى حيث الأحرى 
مهم،وللراحل سهمان، ®للفارس فيه• فال عمر، 

يرؤيهالأولى الرواية في لأن ، الأولى^ الرواية العلماء رجح وند 
عمربن عبدالله نافع عن يرؤيه الثانية وفي العدوى عمر بن عبيدالله 
وأتقن.أحفظ وعبيدالله العمري، 

أهلبإتقان وأثست، ءبدااأله من أحفثل رروعبيدافه الخهلا؛ىث قال 
كلهم«رْ،.الحديث، 

غيرهمرواية على الراشدين الخلفاء رواية ترجح ' الثالثة الصورة 
منالعلم أهل فجماهير أجمعين، عليهم افه رضوان الصحابة مجن 

علىراجحة عليهم افه رضوان الراشلءين الخلفاء رواية الأربعة المدامب، 
همرهم•رواية 

لبعضمنسوب وهو الخلفاء رواية يقدم فلم العلماء بعض وحالف، 
،.الحناLة١٦

صأبمْ.الورود م )١( 

(,٤٢٢٨^ ١٣٦ه/ خيبر غزوة باب " المغازي كتاب ~ البخاري رواه )٢( 
(.٢٨٤٦)ح  ٣٩•٣; السر محاب - اكن؛ر ض قي ص رواْ )٣( 
-ىشرح •^ A/Yافن سالم ، ٣٩•م طر/ارن!سر )٤( 
افنسالم )٥( 
الإبهاج;، ٦ ٩ ٦ م/ لروضة ا مختمر ثرح ٩، ص للحازعي الأعشار ، ٤ ١ ٦ م/ المحمول / ينظر)٦( 



الحديثينلأحد راؤيا الخلفاء أحد كان فيما مقروصة والمسألة 
بكونحين الترجيح ؤيتأكد منهم، ليس الأحر وراوي المتعارصين 

•منهم واحل■ من أكثر رواية من الحديث 

فيوآكد أولى باب من راؤيته على اتفقوا بما الترجيح ؤيكون 
الترجح•

ساريةبن العرباض حديث الراشدين الخلفاء رواية رجح من دليل 
الرائدينالخلفاء وسة نتي بررفعليكم ه■' يقول وفيه ئجهتع 

٠٠••••المهد*ي؛ن• 

أحبارهمستهم ومن ستهم، اتباع وجوب على الحديث، دل 
غيرهم.على فتقدم وروايتهم، 

ومنهاالقرب، معاني بكل ه للنبي المحابة أثرب ولأنهم 
أعلمفهو أحد من أقرب كان ومن الصحبة، وطول فر والة المجال

البعيد.من بحاله 

كما- الإطلاق عش الصحابة أعالم هم الراشدين الخلفاء ولأن 
الأدلةبذلك قامت، 

واحتياطهمللأحكام وتنبههم تقفلهم نيادة من حالهم من علم ولما 
رر غيرهم عر روايتهم فتقدم لها، 

أصولفي الواضح ، ١٥٨٩؛/مفلح لأبن الفقه أصول ،  ١٨١و٠ ١٨٠٩/٣المنهاج شرح ي ف ً
ثرحاكحبير ، ٦٤٣أ/المير اوكوكب شرح ص؟أأ، السؤل >دة شرح ، Y٣٥٠/ الفقه 

٨١٦٩٨الفحول إرشاد أسل الإمام مذهب إلى \كوخإا ؟؛، 0U/Aالتحرير 
٤.ص. الفلاح أراب دليل ، ٣١ص، التحديث فواعد 

تخريجه.تقدم )١( 
.٦٤٣المتر،/الكوكب شرح  ٣٠٦٩٧;الروضة مخممر ينذلر/شرح )٢( 



ينالراشل الخالماء أن الخالقاء رواية ترجيح من المانعون وامتدل 
علىروايتهم تقدم فلا سواة، الرواية في وغيرهم 

بأحاديثعليهم الله رضوان الأربعة الخلفاء رواية بترجيح ؤيمثل 
بنعبدافه حديث في حاء ففد جود، الوعند الركؤع عند اليدين رفع 

فصلىت قال ه؟ افه رمول صلاة بكم أصلي ررألأ قال! أنه تههته مسعود 
يدلما كالهم الراشدون الخلفاء روى بينما ،، مرة،<ل إلا يديه يرفع ولم 

منه رأّرفع ؤإذا رير ؤإذا ه صلاته افتتح إذا يديه يرفع كان أنه على 
الأربعةالخلفاء رواية من لكونها الروايات هده رجحوا فقد الركؤع، 

)٣(
•وعيرهم 

بان! لهاالمباشر أو القصة صاحب، حبر ترجيح الرابعة• الصورة 
هوالخبرين أحد راوي ويكون قصة في نت حكم في حجران يتعارض 
.مقابلهاعلى مرححة القصة صاحب فرواية غيره والأحر القصة صاحب 

بوامهلهيرؤيها ولا وباشرها القصة حفر ا أحدهمِيكون أن ومثله 
للقصةالمباشر فرواية يباشر ولم يحضر لم معارضه ورواية بالمباشرة، بل 

قابلها.ما على مرجحة 

.v٦٩٦/الروض مخمر ثرح )١( 
(.٢٢٩٤٩^ ٣٤٢ه/ س في احمد رواء )٢( 

١(. ٠٢٦^Y١٨٢/ذلك ترك باب - الملة محاب - والماتي 
(.^٢٣١٥٤٦\إ ذلك ترك في ارخصة باب - التيق كاب - الكبرى المن وفي 

٤٩٤والركوع سد الرنع يذكر م لمن باب - الملأة كتاب - داود وأبو 
)ح\اإيوبم؛ص.

(.^٤٧٥٢ • Y/ اركؤع عد الدين رغ ؛ي جاء عا باب ~ الصلاة أبواب محاب ~ والترمذي 
الألباني.وصححه حن* ®حديثا وقال؛ 

)حيى"ال(. ٣٤٠ل/ الركوع في العمل باب - الصلاة كاب - والدارس 
ضع، ١١٩٢;واكjمة البصرة شرح ، ٢٧ص•والإيضاح الشد ٨ الماح بمفلر/الشذا )٣( 

ماجهابن نن ثرح ، iYY/Yالتثريِا طرح ، YTi/Yالأفكار توضيح ، ٤١م/ النيثح 
؟Y٢٢١/ اكريت، رح شرحه الأسانيد.ع همِب ،  ٠٢٢ Y/ ص فتح ، ١  ٤٦٦ا/ Jغالءلاى 



حبرصاحبترجيح عدم حنيفة أبي صاحب للجرحاني وسب 
ومباشرهال}القصة 

أكثرلها والمباثر القمة صاحب أن حبره ترجيح على والدليل 
وبحخوربأحدهما الأمر لتعلق قيل، ما صبهل فى غيرهما من اهتماما 

فيهانيل وما الحادثة في علم بمرئي يختمان كما وشهوده، وقربه الأحر 
إصابتهما.يوجب، وهدا منها، وقربهما بهما الحادثة لتعلق 

غيرهIمن بها عناية أشد القصة صاحب ولأن 

حكمهابحفظ إتقائا وأشد وباطنها، أعلم؛ظاهرها ولأنه 
القمةلصاص، لايعود الحكم أن الترجيح لخدم الجرجاني واستدل 

للشييعود bن٠ا 
اممهرمول بحال أعرف يكون قد للقمة الملابس غير ولأن 

)٣(أ- 
•واهرب 

لأنالقول؛ من بعيد ®وهذا بقوله؛ ^ا عقيل ابن الوفاء أبو رد وقد 
الأحوال،غال، في ملابسها حال وقهم فهمها عن يبعد القمة من البعد 

يندر®بما عبرة فلا 

شهاولكن حشفة، أيي ض.ذم، الفقه \د>وج\ني أبوعبداف بن.هدي يحص بن محمد محو )١( 
ماتت.وثلاث وسعين تمان ستة وفاته كثيرون، عليه ونمقه تدرس كان عالما، 

.Y١٤٣/المصة المواهر مداد طر/تاريخ 
ل0حيىالإشارة ، T٤٤٠/ ١^٥٠ أصول نى التالخص ، ١٠٢٥م/العدة ، ٤٣٦ص بنظر/ )٢( 

تحفةإ/مإآ، الأحكام أصول في الإحكام ، ه/٢٨الفقه أصول في الواضح ، ٨٤ص
الروضةم/مختمر شرح ،  ١٥٣ص الأحبار رسوخ ، ٣٠٦ص المودة ،  X١٨٢/ الأبرار 

.٢٢م/ المان أضواء ، T٣٧١/ الخمر يان ، ٦٩٤
انمثإالها.ع، ٣٦٩٤; الروضة مختصر شرح ، ٨٤ص للباجي الإشارة ١،  ٠٢٥؛نفلر/انمدةم )٣( 

.١٥٣صالأحبار رسوخ ، ١ ١ ص الأعشارللخازمي ، ٢٩٩/  ١٢\و\وي صهلإآ،كح 
.٨٢ه/ الفف أصول م الواضح )٤( 



سعيدأبي حدث في حاء ما معارصة القمة صاحب ترجيح ومثال 
هاعائشة حديث مع الماءا٠أ١، من ررالماء قوله.ت وفيه ^4، الخيري 

اف.ورسول أنا فعالته ل، الغوجب الختامان التقى ررإذا ت قالت 
اكا«لى.فاغت

ودلالإنزال، مع إلا الغل يجب لا أنه الأول الحديث فدل 
ينزل.لم ؤإن الختانان التقى بمجرد وجوبه على الثاُي الحدث 

معهي حالها من تحكيه فيما عائشة.ها حير من الثاني والحديث، 
سعيدأبي رواية من هو الذي الأول الحديث، بخلاف ه اممه رمول 

ه•الخيري 

تزوجت قال )جهبه راع أبي رواية تقديم للقمة المثامر تقديم ومثال 
أناوكنمتإ حلال، وهو بها وبني حلال، وهو ميمونة ه اممه رسول 

تزوجالتي. ررأن ت هاهماس ابن حديث عل؛، ، بينهما"أ فيما الرسول 
ا.محرم،،ل وهو ميمونة 

وكانوحاصرأ، للقمة مباثرأ كان لأنه رافع أبي حديث فقدم 
والماشره، عباس ابن خبر على ها وميمونة و. النبي بين الرسول 

غيره.عن بالرواية ؤإنما يشهدها ولم يحاكيها ممن للواقعة اصجل 

لهذاك إذ عباس اروابن الخبرين: بين الترجيح في المم ابن قال 

تخريجه.تقدم )٢( تخريجه• تقدم  ٢١)
(.0٢٧١٩٧أإس)ح احمد رواه )٣( 

(١٨٤ رح ١  ٩٢آ/ المحرم ترمحثح كراهية في جاء ْا باب ~ الحج أبواب كتاب ~ والترمذي 
مطرعن نيد، بن حماد غير أمنيم أحدأ نعلم ولا حسن، حديث ءاهذا اوترمل.يت وعال 

الوراق،ءنرمحعة'ا•
(.١٨٣٧^T١٥/ ألمحرم ترؤيج باب " الصيد جراء كتاب أيصا~ البخاري رواء  ٢٤)

(.١٤١)ح• ١  ٠٣١آ/ حطيته وكراهة المحرم، نكاح تحريم باب ~ الكاح كتاب ~ وسّلم 



وأبو، يحفرها لم القصة عن غائبا وكان ، فونهأ أو منين العشر نحو 
أنيخفى ولا بها، أعلم وهو القصة دارت يده وعلى بالغ، رحل رافع 

موجبالترجح هذا مثل 

ذهبمتقدمه: على الإسلام متأحر رواية ترجح ت ة الخامالصورة 
متقدمرواية على ترجح الإسلام متاحر راؤية أن إلى الأصوليين بعض 

الإسلام.
(٢) الترجح^ا حنيقة أيي أصحاب ويعص المحل.ثين بعض ومغ 

إذاالمتقدم فيقال: يفصل أن رروالأولى فقال: الرازي الإمام وفصل 
روايةعن حرة متأ روايته تكون أن يمتنع لم المتأحر محع موحودأ كان 

أنعلمنا أو المتاحر إسلام قبل المتقدم مات أنه علمنا إذا وأما المتأخر 
بالرححاننحكم فهاهنا المتأحر رواية على متقدم المتقدم روايات أكثر 
اندريالءقبالغاف«ص.لأن 

منالأمرين آخر يحفنل إسلامه في المتأخر بأن المرجحون استدل 
مرجح.فقوله الأمرين آخر ءندْ كان وما ه، وأقواله أحواله 

المتأخرسماع أن إلا الصحية في المتأخر ساوى قد كان ؤإن ولأنه 
متحققاسماعه كان وما والتأخر، التقدم يحتمل المتقدم وسماع متحقق، 

راجحة.فروايته 

زاداوعادا/بم'ا.)١( 

صالفصول تنقيح شرح ، ٤ ٢ ٥ / ٥ المحصرل ,t ٤ ٠ ٦ إ \ الأدلة تواطع ، ٨٤ص اللمع ينظر/ )٢( 
التحريرتيسير ، f٣٩٧/المخمر بيان ، Ynv/iالأحكام اصول، ني الإحكام ، ٤٢٣
الإماممومذ إلى المدخل أ/با"ا■، النير الكوكب، شرح ، ٥٣١ه/ الناب رفع ، ١٦٤م

.٣٩٨ص احمد 
. ٤٢٥/0المءمول،)٣( 



الأحدثاساع على يقوم التعارض لغ مي الصحابة منهج ولأن 
فالأحدث.

الأحدثيتبعون . افه رسول صحابة اركان ت الزهري ينول 
أمرهءلمن نالأحدث 

اطهرسول مات حتى عاش المتقدم بأن المانعون واستدل 
لالصحبة ني المتأخر فساوى 

خهئههريرة أبي رواية يقدم الحديث ثراح بعض كان المعنى ولهذا 
ّنةخيبر عام كان حيث إسلامه لتأخر غيره على المتعارصات بعض في 

سع)٣(

البحثمائل من ليس فهدا ناسخا، الأدلة من كان فيما هذا وليس 
بالسألةالراد ؤإنما للحكم، لمعارض فليس نسخه لمتا ما إن إذ هنا، 

التأخررواية فتقدم ينسخ لم مما المتعارصة النصوص من تقر م هو ما 
حا.حذ 

معميثضر ش للمام رمقان شهر ؛ى والمهلر الصوم جواو باب ~ الصيام محاب - منم دوام )١( 
أنعليه يشق ولن يمرم أن صرر بلا أطاقه لن الأفضل وأن فاكثر مرحلتين مفره كان إذا 

يفطرم'إ\)ح-ا'\'أ(.
دواةبعض كلام من مدرج إنه ت بعضهم ونال •ماس، ابن نول من أنه بعضهم صحح وقد 

للزهري،بعضهم فعزاه الحديث 
ءئت.البخاري الإمام فعل هو للزمري وسنه 

.٣١أ/ المعلم إكمال ،  ١٨١إ/ اuري ؛نفلر/فح 
 )T( ٤٢ 0/0السؤل ا/ا••؛، الأدلة قواطع ، ٨٤ص ؛نفلر/اللمع  i صالفصول تشح شرح

الشراوكوكب شرح ، ٣١٦٤; الخحرير تسير ، ٢٦٧الأحكام؛/أصول في الإحكام ، ٤٢٣
٦٦٧/٤.

الجامعشرح التوضيح ا/؛،ه، الاسدكار ، ٦٦/١المن معالم ؛نفلر/شرحالة )٣( 
.٨٤/ ١٢\لم\وي فتح ٤،  ٠٣/٨الصحيح 



وجعلواالمغير، رواية على الكبير رواية نرجح السادسة• الصورة 
الكبيرللراوي مماثلا الصغير الراوي كان إذا ما منه واستثنوا أصلا هذا 
مث<ره.أضبهل أو الضيهل في 

المغيرأمن للضمهل أقرب لأنه الكبير رواية تقديم على واستدلوا 
أجمعينه صغارهم على الصحابة بكبار الترجيح حمى ومن 

أولومنكم ءليلني هغ! عود مبن عبدالله حديث من بقوله استدلوا 
بتقديمفأمر ،، يلونهم،١١ الدين نم يلونهم، الدين ثم والنهى الأحلام 

ترجح•نوع وهو الأكبر 
السماع،حالة ه النبي إلى أقربج يكون الكبير أن الغالب، ولأن 

بعدما على مرجح فهو للسماع أقرمج كان وما 
عمرابن أتى رجلا أن وغيره أملم، بن ليد روا0 بما له ومثلوا 

بالحج((،ا)أهإإ عمرث ابن قال ، .؟ اممه رسول آهت بم فقال1 )جهته، 
س؟،اممه رسول آهز بم ت فقال المقبل، العام من أتاه ثم فانصرف، 

أنهيزعم ماللئ، بن أنى ولكن بلى، ةالأ أول؟اا، عام تأتني، *ألم ت فال 
اءالتعلير يدحل كان ماللث، بن أنى ارإن ت >جهته عمر ابن قال! فرن، 
يمنى.، الله رسول ناقة تحت كن ؤإني الرؤؤس، مكثفات وهن 

،ص٣٨الفف أصول في اللمع ص\\\، الجدل في المعونة ، ٤ • ٤ / ا الأدلة يننلر/قواطع )١( 
التحديثتواعد ، ٢٦٥/ Y/Yالفحول إرشاد ،  A١٧٢/ المحيط المم ٢، ٧• ص المودة 

١٣^•
التحديثتواعد ، Y٣٠٠/ الفقه أصول في الواصح ، ٨٣ص الفقه أصول في اللمع / ينفلر )٢( 

م،م>"ا•
مها،فالأول الأول وفضل ؤإقامتها، الصفوف، تسوية ;اب، ~ الصلاة كتابه - مسالم رواْ )٣( 

منوتقريبهم القمل، أولهم، وتقديم إلمها، والمسابقة الأول، الصفا على والازدحام 
)حس(. ٣٢٣الإ''أم\/

.٢٤٤الأحكام!/أصول في الإحكام )٤( 



اتمرجحاتالرابع: المصل 

بالمج؛١يلمي أسمعه لعابها 
كبر0محتجا ه أنس رواية على روايته عمر ابن رجح : فقالوا

أنس.وصغر الرواية وقت 
صغارهمعلى الصحابة كبار ترجيح الأصوليين بعض ؤيحللق 

فىللشت يدعوه ومنميه منزلته أن لدلك فيحتجون المنزلة، كبر ويريدون 

روايةوترجيح غيرهم، على الخلفاء رواية ترجيح هذا في فيدخل 
روايةوترجيح الصحابة، من وغيرهم وعلي عثمان رواية على الشيخين 

علىالعشرة رواية وتقديم الصحابة، وسائر الخلفاء بقية على بكر أبي 
أجمعين٠عليهم الله رصوان وهكذا، الصحابة من غيرهم 

ه/قارنأ كان . النبي أن وزعم المران احتار من باب - الحج كتاب - السهمي روا0 )١( 
٨٨٣٠^١٤.)

(.^٤٧٢اكاسن ت في كما ممراني او 
بالحجْ'يلبي ء النبي سمعت همال* فهتع، أنس بكر عن لم مرواه فيما جاءت والقصة 
أنساغلقس0 وحاو0ار بالحج ْرلبى ت فمال عمر، ابن بدلك فحدثت بكرت قال حميعآ؛؛ا والعمرة 

®لييكI يمول ه اش رسول سمعت صبيانا، إلا تعدوننا ما أنس؛ فمال عمر، ابن بقول فحدثته 
٠٠وحجا عمرة 

(.١٢٣٢^٩ ٠ Y/٥ والعمرة بالحج والقران الإفراد في باب ~ الحج كتاب " ملم رواء 
تعدوتناءما أنسI قول أن غير أنس، لصغر الرواية برد عمر ابن فول فتها يكن لم ؤإن والقصة 

أجمعن.-كنهم اش رصي انس، بصغر الرواية نقد عمر ابن من صدر أنه إلى يومئ صغارأ• إلا 
\.OAA/iثلح لأن اص أصول إ/أأمآ، الأحكام أصول ني الإحكام )٢( 



^؛محتصئهصص0مص

\لظدء\دادء

الروايةباعتبار الترجيح 

أهمها:من كثيرة صور الرواة باممار الخرين ين وللترحح 
منإطباق هدا على الآحاد. على المتواتر ترجح ت لأولى ا الصورة 

الألةلمذكر 
ذكرها.عن صكت لن العلمية يالأولوية للعمل المتقن وهو 

الزركثينقل كما ، يالمخالف الملم عدم الجوسي نقل بل 
الجوJنيل٤،.عن نقلا الثوكاني ومثله الاتفاق 

ترجيحبنفي القول من المعتزلة عن الجويني نقله ما يضير ولا 
الآحالأْ،.عر الخواتر 

المملوجوب يفيد كان ؤإن الاحاد أن التواتر ترجيح ودليل 
الأحادكيلك وليس وباتفاق، اللم يفيد التواتر ان إلا كالتواتر، 

كللا صوره بعض فى مهو أفاده ؤإن الأكثر عند الفلز إلا لأيفيد الذي 
اللمأفاد وما الغلن، أفاد ما على مرجح اللم أفاد وما أحواله، 

بعضفى العلم إفادته فى اختلف ما على مرجم صوره كل في باتفاق 
.المورل

الففأصول ني المختمر ، ١ ٥ ٤ a/ المحيط البحر ، ١٥٩١•فالح؛/لأبن الفته أصول ينفلر/ )١( 
 <U'_< ، الفته أصول في الوجًز /Y ١.٤ ١

.١٢•A/ الحٍط \صو )٣( الرمان )٢( 
الرئنآ/هخا.)٥( . Y0A/Yالفحول إرشاد )٤( 
.١ ٥ ٤ a/ المحط البحر )٦( 



بينةعلى بينة ترمح لا فإنه الشهادة، على بالقياس المعتزلة وامحمتدل 
رالعدد بكترة 

أحدترجيح الاحاد على المتواتر ترجح ومخرجات مستفادان ومن 
رواتهالذي فالخبر الاحاد، أحبار في الرواة بكثرة الأحاديين الممرين 

جميعا.الاحاد زمرة في كانا ؤإن عليه، مرجح محارصه من أكثر 
مرجحالتواتر من قرب وما التواتر، من نرب كثر إذا العدد لأن 

منه.بحد ما على 

ومااليسير، الحيل فى منه أيسر الجماعة فى والضئيل الحففل ولأن 
مرجحل٢،.فهو والضعل الحففل في أيسر كان 

الذلاهرترجيح الأحاد على المتواتر ترجيح على أيضا يتخرج ومما 
فبقيتالغلاهرية في استويا حيث، الأحادأم، من الظاهر على المتواتر محن 

•الترحح متنع فهي والرواية الطريق، باعتار والترجح المرة 
علىالعزيز وترجيح العزيز، علك، المشهور ترجيح ت أيضا ومنه 
منأكثر والعزيز العزيز، من رواة أكثر المشهور لأن ، الغريبل 
الغريب،.

 )١(/Y٠١٨٥

احمدالإمام مل.مب إلى الملّحل ، A١٠٥/ المحيط البحر ، ١٢١ص الجدل في المعونة ينثلر/ )٢( 
•٣٩٧ص

y-\/iوالبيان التحقيق )*١( 
•إر رواته عدد ثاعبار الواحد خر الجمهور يقسم )٤( 

التواتر.يبلغ ولم طقة كل ني ;اؤيين من اكثر من كان ما ومو المشهور: 
مثلهما.عن انان ورود1< ما وعو العزيز؛ 

مثاله.عن واحد بروايته يتفرد ما وهو الغريب• 
الطرنزهة ، ٧٩ص التحديث رسوم ؛/٩، المغيث قع ، ٢٦٥ص الصلاح ابن يتفلر/مقدمة 

•٤٩ص



الاحادعلى المتهور وترحح المشهور، على المتواتر ترجح ومنه 
الخفيةأُعند 

رقعه،ني المختلف على رفعه على المتفق ترجج الثانية! الصورة 
التعارضصورة ذكر من كل رجح هكذا 

أنهعلى متفقا يكون بأن أيضا راؤيرحح العدائي! الخطيب هال 
فيروىفيه، مختلف والأخر إليه، ومرفوعا .، اض رمحول عن مروى 

يكونألا أمكن فيه مختلفا كان ما لأن موقوفا، وأخرى ْ-رذوعآ تارة 
^١١عن أنه أجمع فيما ذلك مثل يمكن ولا مرفوعا، 

علىالمتفق أن البغدادي! الخهليج، ناله عما زائدأ أيضا واستدلوا 
هلالوقف تقدير على رفعه في والمختلف جهاته، جم؛ع من حجة رفعه 

الحيهلة،إلى أقرب عليه يالمتفق والأخذ خلاف، فيه لا؟ أم حجة يكون 
وجوهه.بحص في المختلف، على مرجح الوجوم جمح من عليه والمتفق 

ليسما النبي. إلى بنسبته الغلن قوة من رفعه على المتفق في ولما 

إرترواته عدد باعتبار الخبر الخفية يمم )١( 
يئبآ•نطعا ه الض ص بما المتصل وهو ت التواتر 

يتمورلا جماعة رواه حتى الثاني، العصر في العلماء بين فيما اشتهر ما وهو المشهور• 
الاحاد-وخوف، التواتر دون فهو بالقبول، الأمة تلقته ما ونيل الكذ>ب، على تواطوهم 
الراويكان ؤإن قبوله، على الإجماع يقع ولم الاشتهار، حد في يدخل لم خبر كل الأحاد: 

.Y٣٦٨/الأسرار كثف ، ٢٦٩ص اكاشى أصول ، ٤٢٢ن ينم/نيانألأصول 
.٣١٦٢; التحرير تبير م/٧٧، الأمران كشف، ، ٤٢٩ص الأصول بمئلر/م؛زان )٢( 
،٣٨٢ا/ ول النهاية ، ٣٢٢٥; المهاج شرح في الإبهاج ، ص٥٣٤ سلم، بمفلر/الأ5فاية )٣( 

فيالأعشار الوصول تيسير ، ١٦٦ص الأحبار رسوخ ،  M١٨١ السبل البحر 
.٣٣١; والخير التقرير ، ص؛،١ الآ'ار س والمنموخ الماسخ 

س_،صهم؛.الكفاية )٤( 



رفعهفي المختلف على مرجح رفعه على والمتفق إليه، رفعه فى للمختلف 

اللهرسول أن خهثع الصامت بن عبادة حديث يمعارصة له ؤيمثالون 
علىدلالته في الكتاباا بفانحة يقرأ لم لمن صلاة لا را ال؛ قه 

اللهرسول قال قال! نجهنع جابر لحديث للمصلي الفاتحة قراءة وجوب 
وراءبكون أن إلا الكتاب بفانحة فيها ثقرأ لا صلاة نجرئ رالأ .؛ 

يكونأن الفاتحة بفراءة إلا الإجراء عدم عموم من أحرج حيث ، الإماماال 
فيوالاختلاف رفعه، على للأتفاق عبادة حديث فقدموا إمام، وراء 

■موقوف؟ أم مرفؤع ص هل جابر حديث 

التقرم،  ١٦٦ص الأحبار رسوخ ، ١ صْ الأثار من والمنسوخ الناسخ يي ينظر/الاعتبار )١( 

فيكلها، الصلوات في والماموم للإمام القراءة وجوب باب ~ الأذان كتاب - البخاري رواه )٢( 
(.^١٠١٦٥٧ا/ يخافت وما فيها ومايجهر غر، والالحضر 

الفاتحة،يعن لم إذا ؤإنه ركعة، كل في الغاتحة ئراءة وجوب باب - الصلاة كتاب - لم وم
ا/ها،'آ)حأا،"ا(.ء؛رئ من برله قرأU تعلمها ولاأم 

ممفاوردى *رمءا للي  ٢٣)
العلموجوامر ة المجالفي الديوري .رفوعا رواء نمن 

تأشرس بن محمد رائيه عن ونال ( ^١٦٢٣٥٣ا/ الإمام حلم، القراءة كتابه في والثيهقي 
موقوفأنه ور-ح هواْْ عليه با غلمن إلا بروايته يحتغ ولا بالكدب مرمي *اهدا 

ا/الإمام حلم، القراءة باب " الصلاة كتاب " الأنار معاني شرح ني العلعاوي ورواه 

ه/هأآا.الرجال ضعفاءفي الا5امل في عدي وابن 
(٤٦٥^ ٣٩٤/ ا الومحوعات على النيادات في كما الموضوعات في المومحلي وعده 
قيجاء ما باُب، " الصلاة كتاب - الوحنأ في مالك عند فهو غينه جابر على *رفوفا ردايته وأما 

بالقراءةالإمام جهر إذا الإمام حلفؤ القر١ءة ترك في جاء ما باب ~ الصلاة أبواب - و١لترمدي 
 /Yالألبانيوصححه صحح، حس •حديث، وتال! ( ^١٢٤٣١٣

بأ)حأيا(.ص الإدم حلف، القراءة ممابه في الخارى الإل، ورواه 
الإمامحلف، يقرا لا قال من باب - الصلاة صفة أبواب جماع الكبرى- المن في والبيهقي 

عرالإهللاق



مقدمني المالخبر المرسل! على ني المترجيح ت الثالثة الصورة 
•والمحديين الأصولن من الجماهير عند التعارصن عند المرسل على 

ندالمعلى المرمل بتقديم فقال المحيسن يعفى وحالفا 
إلىينقم لم إذا نيل! فيما الخلاف ®ومحل خاوي! القال 
ندممن حالأ أسوأ حينئذ فهو ؤإلأ رواته، بعض فى صعق الإرسال 

.، جزمآارل صعيفا 
بهايفوق مرايا فيه ني المأن ت المني بتقديم نال من ودليل 

والمتفقفيه، مختلفا والمرمل به العمل على متفق أنه ت منها المرمل، 
فيه.المختلفط على مقدم عليه 

يضعفه،فالاحتمال مجهول عن الإرسال يكون أن ولاحتمال 
احتمال.فيه ما على مرمح فيه احتمال لا وما فيه، احتمال لا ني والم

كثرةإلى النص وسكون الاتفاق لموصع فضل مزية ني للمولأن 
به.العمل أيضا يجب المرسل كان ؤإن به القائلين 

وهىالحدين،، قبول سرمحل الراوي عدالة لأن أيضا أقوى ني والم
بالدلالة،معلومة أو مشكوكة المرمل وفي بالتمرح، المسند في معلومة 

المشكولعلى مرحح فيه المسكوك وغير الدلالة، من أقوى والمريح 
له.

أحاللثجفقد أط من بأن مستدلا! قال المرمل بتقديم قال ومن 
علمهمع أرسل ومن عنهم، والبحث، رواته أحوال في والنفلر إسنادْ على 

٢!الرومحة مختصر ثّرح ا  ٣٨٨ا/ول النهاية ، ٣٦١المهذب؛/ شرح المجمؤع / ينفلر)١( 
إرلأدالمتر الكوكب شرح ا/أيا، المنتث فح ، ٣٣٨١;المنممر بنان ، ٦٩٠

.١٧١ص الفقه اصرل، مذكرة؛ي ،  ١٣٤ص اكحدبمث، ق\عد ، A٢٦٨ الفحول 
ا/أيا.كحاوسث،)آ(



بند؛يقتء,ض.
النظروكماك بمحته، لك هطع فقد ومته، ؤإمامته ودينه 

جاءتررتقول((ت مسندأ ها سالمة أم حديث من حاء ما ومثاله; 
عنهاتوفي ابنتي إن اممه، رسول يا فقالتI ، اللهرسول إلى امرأة 

مجرتينلا٠١ ١١ه! ادله رمول فقال أفتكحلها؟ عينها، اشتكت وفد زوجها، 
أربعةهي ءرإنما ' ادنهرسول فال ثم  ٠١٧١١يقولI ذلك كل ثلاثا، أو 

رأسعلى ;البعرلأى ترمي الجاهلية في إحداكن كانت وقد وعشر، أشهر 
الحول،اص.

رسولأن بلغه، أنه ؛ V^L®نال مرسلا ماللثج رواه ما عارصه فقد 
علىوقد'جعلت محالة. أبي على حاد وهي سلمة، أم على لحل .، الله 

صبر،هو إوم-ا قالت! سلهة؟أآ أم يا هدا، راما فمال! صبرا. عينيها 

فتع، ٦٩١ّأ/ الرونحة مختصر شرح ، ٣٨٨ا/ السؤل نهاية ، ٥ ا/ عبدالبر لأبن التمهيد ينظر/ )١( 
u٦٤٨؛/المير الكوكب شرح ،  ١٧٦/١المتيث فح ، ٢٤١رى٢١/ ١.

البعير.روث '' وسكونهاالعين وقع الباء بقح البرة )٢( 
).XA/iانمايح شرح في الفاتح آا/0م، الوهاج بمظر/الكوك_، 

ييحاء محا الحول• رأص ير بالعرة ترس الجاهلين ني إحداكن كانت روقي ه: توله ومض 
علىبالبعرة ترس وما لزينجا، فملتإ حميدت تال لزينب الحديث— رواة من ~وءو حميد موال 
شرولست، حفشا، يحلن ، زوحها عنها توفى إدا المرأة ءكانت ت نيتب فقالت الحول؟ رأس 

به،فتفتفن ؤنائر، أو شاة أو حمار يداية، توس لم سنة، بها تمر حتى محليا تمس ولم ثيابها، 
مابعد تراجع نم فترمى، بعرة، فتعملي تخرج ثم مات، إلا [ ٦٠ت ]ص ء بشي تقتض فقلما 
حلدهاء.يه اتمسح قالت به؟ تقتفى ما ماللد مثل غيره، أو طيي، محن شاءت 

ما/هه)حوعثرا أشهر أربعة زوجها عنها المتوفى تحد باب ~ الطلاق كتاب ~ البخاري رواه 
٥٣٣٦.)

المحملبوصع وغيرها زوجها، عنها المتوفى عدة انقضاء باب ~ المللاق كتاب — ومسلم 
(.١٤٨٩)ح١١٢٤/٢

ما/بمه)حوعشرا أشهر أربعة زوجها عنها المتويى تحد باب ~ الطلاق كتاب — البخاري رواه )٣( 
٥٣٣٦.)

الحملبوصع وغيرها ، زوحها عنها المتوفى عدة انقضاء باب ~ الطلاق كتاب — لم وم
(.١٤٨٨)ح١١٢٤/٢



رجعنقد ، بالنهارءأ حيه وام،الاليال، اراحعليه ت نال افه. يارمحول 
الأولأن ومنها الترجيح من بوجوه الثاني على الأول الحديث الجمهور 

المرسل.على مقدم ني والممرسل، والثاني ند م
عنمحمد بن والقاسم الزبير بن عروة حدث تقديم أيضا ومثاله 

حديثعلى مرجح فانه ، عبدأرا بريرة زوج راكان ت نالت جب عائشة 
فإنرراشتريها، ه؛ الني فقال بريرة، اشتريت ت قالت عائشة عن سود ألا 

قالهدية٠١ ولنا صدقة لها اءهو فقال! شاة، لها وأهدى أعتق٠٠ لمن الولاء 
.ااأأ،.مرسل.آ ١^٤٣^ وقول حرأ® زوجها راوكان الحكم! 

ليسأي مرمل الحكم قول أن تعالى اف رحمه البخاري أفاد فقد 
؛الخبرآ راؤية عائشة إلى بمسند 

أو- لم ومالبخاري الشيخان- رواه ما ترجيح الرابعة! المحورة 
روايةمن أحدهما حديثان تعارض إذا غيرهما! رواه ما على أحدهما 

روايةمن ولكنه صحيح والأخر أحدهما، أو لم ومالبخاري الشيخين 
غيرهمارا"،.رواه ما على الشيخان رواه ما يرجح فان غيرهما 

هدامن بصحته لم محكم ما ررجمع الصلاح! ابن قاله لما وذللتا 

(.٢٢٢٥)ح ؛/ها-خ الإحداد ،ي حا، .ا - الطلاق محاب - رواْ )١( 
(.١٥٠٤ا)ح  ١٤٤أ/أمحق الولاءلمن إنما باب - العتق محاب - لم عدوام )٢( 
ثلاثسة ونام ثقة، نب أبومحداف، ؤيئال محمد أبو الهاس ابن يقال ء~ة بن الحكم يعني )٣( 

وعانت.ءشرة حمس ومل ءثرْ 

حاتمأيي لاين والخيل الجرح ، ٢٣٣٢; الض طلر/اكآدخ 
a١٥٤/ اللبل وميراث أعتق، لمن الولاء ت باب َ المرانص كتاب - البخاري رواه ، ٤١

 ٦٧٥^١.)
/•٠١٢.٤حاuرى)٥( 
زمة، ٦٥٠الخير؛/ الكوكب نرح ،  ١٣٠/ ٢ التثريب >ح ، ٣٩٤\االأدلة بمفلر/ئواطع )٦( 

الأوطار\الأ\.نل ، ٣١ا/الملام محل ا/ْا'ا، الفانمن دلل ، الفلرصْم١٢



—بت١٩وet-حص-——؛يقصث 
الأمرنفس في بصحته حاصل النظري والعالم بصحته مقطؤع فهو الكتاب 
ذلكتالقت الأمة لأن وذلك كتابه في بصحته البخاري حكم ما وهكذا 
١١لإجماع ا في ووفاقه بخلافه يعتد لا من سوى بالقبول 

تعالى.الله كتاب بعد كتابين أصح فهما وأيضا 
الشأنهذا في ا جلألتهم_منها القرائن من بهما احتف ولما 
لكتابيهماالعالمساع وتلقى غيرهما على الصحيح تمييز في وتقديمهما 

ررطهورأ الله رمول قال قال! هريرة، أبي بحديث له ؤيمثالون 
Jالتراباال٣،أولاهن مرات مع يغسله أن الكلب، فيه وغ إذا أحدكم إناء 

عقروهرروالثامنة I وفيه المغفل بن عبدالله حيث رواية على رجح حيث، 
باكراباالالسابعة ٠٠هريرة! أبئر حديث، رواية وعلى ، باكرابا١ل 
كثرةبأمرين! — الأول الحديث، يعني — فتترحح ١١المراقي! قال 

نثر، ٤٢ص؛ المائل إجابة ، ٦٥١أ/ المنر الكوكب، نرح ،  ١٤١ا/ الراوي بظنائب )٢( 
(.٢٧٩^ ٢٣٤\ااتكلم، ولوغ حكم باب - الطهارة محاب - .سلم رُاْ )•٢( 
بالتراب.الخل وم وادلكوْ، مرءر0 أي بالتراب! عقروه )٤( 

٠٤ ١٤ا/ الأحكام بأحاديث الإلمام ثرح ا/أما، الخطار لأبن الخمدة شرح ش ينفلر/الخدْ 
(.٢٨٠^ ٢٣٥ا/ الكلب، ولؤخ حكم باب " الطهارة كتاب " مسلم دوام )٥، 

أحمدورواه 
ةه)حماا*(،/ ا بالتراب الكالم.، فيه وغ الن.ي الإناء تشر باب ~ الهلهارة كتاب " والنسار 
■الألباتي وصححه أما(. ا/ها)ح الكالسم، بور الوصوء باب - الملهاره كتاب - وأيوداود 
(.^٥٧٢٤٦٧ا/الكلم، ولوغ في بات - الطهارة كتاب - والدارس 

رحهآ*ّآ(. ٢٣٨ا/الكلم، ولؤخ عن الإناء غل باب ~ وسننها الطهارة ابواب ~ ماجه وابن 
،*٧٣ا/؟ارح الكلم، بسور الوصوء باب " الطهارة كتاب " أبوداود رواه )٦( 

بالترابء.الأولى والأرُح شاذ المامة توله لكن ءصحح الألباني• قال 



عندالترحيح وجوه من وهما لها الشيخين أحد وتخريج الرواة 
أالتعارض،؛ 

ولمفلعليه المتفق في يالت نهنا عائشة حديث ترجيح ومناله 
صلىإلا العصر، بعد بوم في بأنيني الض. كان ررما ال-خاريت 

عنديالعصر بعد ركعتين اف رسول ترك ررما • لم مولففل  ١٠ركعتين 
الركعتينه المي صلى *إيما قال•■ هماس، ابن حدبث على ،، ئط*ل 

بعدفحلاهما الظهر، بعد الركعتين عن فشغله مال أتاه لأنه العصر، بعد 
إذاالفلهر راسة فضاء على . ديمومته في لهما«ل؛، يحد لم نم العمر 

يعدل.ولم مرة إلا يقضها لم أنه على لعذر فاشت، 

أنبن،بأنه ترجيحه وعلل عائشة حدين، حجر ابن رجح ففد 
وحديثالصحيحين، في حديثها فإن فاله، ما وجه وواضح ، إسنادأ 

الترمذي•سنن ش همام، ابن 

لحديثمعارض هو لهما،١ يعد لم راثم ت فيه اافوله I الصنعاني قال 
عاليه؛الشيخين لاتفاق أرجح عانشة حديث، لكن ظاهرة، معارضة عائشة 
مةدما،لوالمثست، ، مثست، وحديثها نافه حديثه ولأن 

.١٣٠أ/اكرب >ح )١( 
سلمفي مي الراب• ني الثامة •وصرو، تروخ<■' جمثعا، اكدجح؛الدجهين تحد له دل

هوم.كما •غفل بن حمدالد حديث من ايضأ 
\اونحوها الفوائت بعدالعصرمن مايملى باب؛ ~ الصلاة موامتاكتاب - الخالي رواه  ٢٢)

.٢٥٩٣آآأ)ح 
النييميهما كان اليين الركعص معرنة باب ~ وقصرها السافرين صلاة كتاب " لم مرواه  ٢٣)

(.٨٣٥عدالمر\اأبه)ح ب. 
توتال ( ١٨٤م)ح ٤ ٥ / ١ العهر  JlfUالصلاة في حاء ما باب ~ الصلاة أبواب ~ الترمذي رواء  ٢٤)

منكرا؟لهما" يعد لم •نم اوثوله؛ ونال؛ إسناده، الآJاتي وصعقه حسناا *حديث 
.0٧٩١/ اشر معاني لإيفاح التحير  ٢٦)اسصاّرا/ببأ.  ٢٠)



حمائمهمن الغلهر راتبة قضاء على المداومة أن الشراح قاله ما مع 
يحلثم العمر، ه اف رمول صلى ت نالت ها ملمة أم حديث له 

تكنلم صلاة صليت اش، رسول يا ت فنك ركعتين، نملي بيتي، 
يعدأركعهما كنت الركعتين عن فشغلني مال، علي قدم  ٠٠ت فمال تصليها، 
،فانتنا إذا أفنقضيهما اض، رسول يا ت فقلت، • الازرافصليتهما الفلهر، 

»الأ«لا،.قال: 

أنأحدأ الحديث، هذا في اف رسول فنهى  ١٠الملحاوي: فال 
أنعلى ذللن، فدل الظهر. بعد يمليه كان عما قضاء الممر بعد يمليهما 

بعديمليهما أن لأحد فليس حكمه، حلاف فاتتاْ إذا فيهما ءيرْ حكم 
أصلا*الصر بعد يتهلؤع أن ولا الصر، 

ترحيحايعمهم بني فقد تعالى الله رحمهما الشيخان رواه ما ولترحح 
علىكان ما ترجيح وهى الصحيحين أحاديث، ترجيح أثرة من أثرة هو 

مسالملمرط على كان ما نم البخاري مرط على كان ما نم شرطهما 
اممهرحمهما لم مرواه ما على البخاري رواه ما ترجيم ذللث، ومن 
تعاررم

نازلعلى الإسناد عالي الند الحديثج ترجيح ة: الخامالصورة 
المسألة.وحكى قال من جماهير قول هذا الإسناد: 

(.٢٦٦٧٨^ ٤٢٧٦؛/احمد رواْ )١( 
أنإلى الظهر ركعتا فاتته من بأن اليان ذكر ~ الفواتت، تفاء باب ■ الصلاة كتاب ■ حبان وابن 

^٣٧٧/٦أمته دون حاصة للمصهلفى ذلك كان ؤإنما ا إعادتهما عليه ليس العصر مالي 
٢٦0٣.)

حيدا.•إسناده ؛ ٨١ه/ الباري نح في رحب ابن تال 
.٣٠٦/١الآثارمعاني شرح )٢( 
.٢٩٠آ/انوي نر صاساسباوورودا/ه، )٣( 
؟٤٦ا/الأفكار توضح ، ٦٥١أ/ المر الكوكب شرح ، A٥٦٢ زخر اللى ينظر/البحر )٤( 



الإثادمي المازل أن الطر أهل بعض عن الأساسي وحكى 
•أضل 

منرجل كل لأن الخلل؛ من الإسناد يبعد العلو أن الترحح ودليل 
ملةملتهم ُفي عمدأ، أو مهوأ جهته من الخلل يقع أن يحتمل رحاله 

فيهالخلل بعد وما الخلل، جهات كثرة كثرتهم وفي الخلل، جهات 
الخلل.مايحتمل على مرجح 

واضحا،جلي رروهذا الصلاح! ابن قال 

حابيغلب وهذا متهاه، إلى الهلبقات عدد فيه تقل الإسناد وعالي 
جانبفيه غلب وما الإسناد، نازل بعكس والوهم الخaلا من السلامة 
.صعفإ ما على مرحح والوهم الخهلآ من الملامة 

كانأمل الرواة كانت مهما ررفإنه المحمول! في النازي قال 
الصحةاحتمال كان أقل ذللث، كان ومهما أمل، والغلهل الكذب احتمال 
هذامن راجح الإسناد فعالو به الحمل وجب أظهر كان ؤإذا أظهر 

الوحه«ص.

أنالراوي على يجب أنه الإسناد نزول بترحيح قال من واستدل 
الاجتهادزاد وكلما وتعا..وله الماقل وفي وتاؤيله، الحديث متن في يجتهد 

توابال".محاجه زاد 

الشذا\إ\ص ول النهاية ما/ا<اآ، المهاج شرح ني الإبهاج ، ٤١٤ه/ينظر/اوحمول )١( 
\أالوصول -بم ؛/ا؛ا■، المير الكوكب شرح . iM/rاوا.ا؛ع نمول ؛، XY/Yالفياح 

ضفي الوسط ، _YY1للقارئ الفكر نخبة رح ث السا،ع -شيق ، ٢١•
.Y٤٣٥/ الفض أصول ش الوجيز ، ٤٤٧ص الحديث، وممطلح 

 )Y( ٢٦٤ص الملاح ابن .قدمأن . )وءا؛. ٤١٤/0المحمول )٣
الحديثو،مطلح ضوم في الوسيط م/يا<؛، المساح -شيق، ؛، YY/Yالفياح يطر/الشذا )٤( 

.Y٤٣٥/الفف أمحول ش الوجيز ، ٤٤٧ص



مذهب— ناد الإّنازل تقديم يعني ~ راوهذا I الملاح ابن نال 
،.ل ا، الحجة صعيف 

المتعارصنالخبرض في نادان الإّكان فسما الترجيح وهذا 
الإسنادنازل أن شك نلأ صعيفا المد عالي كان لو لكن صحيحين، 

فيوأدق أولى لكان أصلا يعارض لم إنه I قلما لو بل مرحح، الصحيح 
الأدلة.ْع التعامل منهج 

كانررمحان ت العيد دقيق ابن قال كما إتقان فيه النزول كان إذا ومثله 
أورلأر؟،•النزول أن في تردد فلا بضده والعلو إتقان فته النزول 

نازلأكان ؤإن والضبمل الإتقان العالو يعد من الماس ®ومن وقال؛ 
تعارصاإذا الماني ورعاية صورى، والأول معنوي علو وهذا العدد، في 

أءلم«لص.واش أور 
قياماالإقامة تثنية عر الحنفي استدلال الإسناد بحالو الترجيح ومثال 

ءبد.افحدثنا مكحول، ثنا حاو قال! الأحول، عامر بحديث، الأذان عر 
عنيحيريز بن عداش عن مكحول، عن الأحول، عامر عن محيرين، بن 

أكبر،اش أكبر ررافه الأذان؛ هدا علمه ه افه نبي أن مءحن>ورة، أبى 
رسولسدأ أن أشهد اض، إلا إله لا أن أشهد اذ، إلا إله لا أن أنهد 

إلاإله لا أن ررأشهد I فيقول يعود يم اضاا، رسول محمدأ أن أشهد افه، 
أنأشهد اض، رسول محمدأ أن أشهد افه، إلا إله لا أن أشهد افه، 

زادمرتين؛٠ الفلاح عر حي مرتين، الصلاة عر حي الله، رسول محمدأ 
فكذللم،الأذان ثنى فيقول اش«ر" إلا إله لا أكبر اممه أكبر ®اش إسحاق: 

.٤٦ص الاصطلاح يان ني الأتراح )٢( • ٢٦٤ص الملاح ابن طيب'  ٢١)
٠٤٨ص الاصطلاح بجان في الاتزاح )٣( 
الأذانصفة باب - الصلاة مماب - سلم ورام )٤( 



عنالحداء حالي روى لما وتر، الإمامة بأن الشافعي فيعارصه الإقامة، 
أنبلالا - المي. بمي - )رامر قال: ماس بن أنس عن ئلأبة أبي 

فيعلوآ فيه لأن أنس حديث الشافعية فقدم ، الإفامهءلؤيوتر الأذان يشفع 
.الإساد 

بينهعامر وحديث ثلاثة، ه والض بينه حالي حديث في أن ووجهه 
إسنادأ،أعلى حالي حديث فكان متحاصران، وعامر وحالي اثنان، والنبي 
محدورة.أبي حدين، على أنس حديث فرجح 

حاليحديث من الحديث رروهدا التمثيلI وجه مبينا السبكي قال 
روىمتعاصران وعامر وحالي ثلاثة فيه النبي. وبين وبيته رأيت، كما 

شعبة٠أ٢،.عنهما 

m

(.٦٠٣الأذان باب - الأذان محاب - المعادي دوام )١( 
(.^٢٨٦٨٧٣ا/الإقائ وإ؛تار الأذان بنفع الأم باب - الصلاة كاب - وسلم 

المهاج'آ/اامأ.نرح ني الإبهاج )٢( 



\لطدبم\رائ
المرويباعتبأر الترحيح 

صورمن مجموئ الحديث ممطلح وأهل الأصوليون ذكر 
تأهمهاومن ، ومرجحاتها المروي باعتبار التعارصات 

منحبر على حجاب بغير سمع من حبر ترجيح ت الأولى الصورة 
الصورةل١،ذكر من هذا على حجاب، وراء من سمع 

الضبط،إلى أقرب حجاب بغير سمع ما أن الترحيح هذا ودليل 
مرحح.الضبهل إلى أقرب كان وما والغلهل، والسهو اللبس عن وأبعد 

وماأقوى، حجاب غير من سمع بما فالفلن فيه، الاحتمال( ولأنتفاء 
قائم.فيه الاحتمال، ما على مرحح متتم، فيه الاحتمال( 

علىالدالة الإثارة النهلق ْع يشهد حجاب غير من مع يمن ولأن 
%٠الراد 

عائشةعن محمد بن والقاسم الزبير بن عروة حديث، تقديم ومثاله 
لأسودا حديث، على مرحح فانه ، عبدأ١١ بريرة زؤج رركان ت ثالت، نهي 

ه/٣٨،الفف أصول، ني الواضح ، ٤ ٤ ٤ Y/ الفض أمحول ني التلخص طر/العدةم/'\مآ«ا، )١( 
الإحلكمأمول، في الإحكام ، ص٣١ الاثاو من والموخ اكّغ في الأعشار 
امعالمتشيف ، T٣٧٨/المختصّر بيان ، ١  T٥٧/ الررصة مخممر شرح ، ص٩٠٣المودة 
o'X/r ، ،التحرير تسر ، ص٣٧٦الهامع انمحi\-\U/T  الأفكار توضحMxfy

منوالمنموخ الناسخ في الأعشار ، ٤٤٤آ/الفض أٍرل، في التلخيص •١، م٧٢ يننلر/اس )٢( 
ص»آأ.الائل إجاة ص٣١، الآ*ار 

تقدمتخريجه.)٣( 



صبم<
الولاءفإن اراشتريها، الّثي ُقال تريرة، اشتريت ت قالت عائشة عن 

قالهدية،ا ولنا صدقة لها راهو فقال! ثاة، لها وأهدي أعتقا؛ لمن 
.مرسل..«لا، الحكم وقول حرأ® زوجها رروكان الحكم؛ 

وعمةعروة حالة لأنها شفاها؛ عائثة عن يرؤيان والقاسم فعروة 
الأموي.بخلاف ^٢، ٢٠القا،

تقديمعالي الجمهور فعاله! على قوله ترجيح الثانية! الصورة 
منهالصادر القول 

الفعل.على الفعل قدم من محاك أن العربي ابن وذكر 
الأحرعلى أحدهما يترجح فلا مواء إنهما وقتل! 

يقدمقوم• فقال والفعل القول تعارض إذا رروأما القبس! في قال 
محالكيكون ولا عاليه فيقف ه، بالجي مختص والفعل عام لأنه القول 

والتقسيمبر العند يصح لم الإؤللاق عند محلهر إن كلام وها-ا تعارض، 
و.المي على تعالى اض جهة من ورد أمر كل أن وهي بديعة لنكتة 

وهييلزمهم، ما ذلك من يلزمه فيه داخل ه النيئ فإن الخلق بتكليف 
وهي؟ لا أم الأمر تحت الأمر يدخل هل الفقه أصول في خلاف مسألة 

تخريجه.تقدم ( ١ ) 
قالالراوي أو بالمروي الأءالم روابة لترجيح ٤  ١/٠٨ القواطع قي المعاني به مثل كما  ٢٢)

والذيعائشة، عن الزير بن وعروة محمد بن القاسم ت همدا كان أنه روى ءفالدى ■ العاتي 
منه بعائشة اعلم والقاسم وعروة عانثة، عن الأسود حرأ: كان بريرة زوج أن روى 

منها،ا.أجض والأموي ترياما لأنهما الأسود 
أ/الأحكام أصول في الإحكام ، ٢٥٨م/المحمول ، ١ ١ صرا المربي لأبن المحمول يننلر/ )٣( 

سلتسراكحريُم/م؛ا، الخير؛/أ-هآ•، شرحالكوك_، ا/؛هآ، المول نهاية ، ٢٥٦
،٧٩٧٨المفاتيح مرقاة ، ٢٥٢ه/الخمام البيد الفحول إرشاد ، ١٧١ا/الملام 

بازابن الإمام سماحة ومقالات؛ فتاوى مجمؤع ، ٣٩٩ص أحمل الإمام مذما إلى الما-حل 



الأمرفي داخل الني أن بت فإذا هنالك ايثا بيناها قد مغلطة مسألة 
هلينغلر أن وبقي حقه، في نح فدلك تركه أنه ثبت نم الخلق، مع 

أنإلا عليه مقصور النسخ أن والمحح لا، أم غيره حق في نسخآ يكون 
اضقال غيره، إلى تعديه على العام الدليل دل وقد تعديه، ■ء-لي يدل 

فأرشدنا[ ٢١حسثفهلالأ-ىواب: أسوة آته يبمؤل ق إكأ َكان ت تعالى 
يلجوونكانوا ؤهت الصحابة أن المعنوى بالتواتر ونست، به الاقتداء إلى 
.قوله٠^١، إلى يلجوون كما الحكلأت، عند فعله إلى 

للعوارضلا لذاتهما هو إنما الفعل على القول ترجح في والخلاف، 
القوللتحارض؛ متحديه صورأ يذكرون الأصوليين بعض فإن ؤإلأ عليهما، 
والتآحر،كالتقدم آخر معنى من قوة أحدهم يكتمسب، وحين ، والقمل 

الترجح،في المعاني هذه تور أنها شلئ، فلا ونحوهما الفحل وخصوصية 
تعارصاإذا مقروصة بأنها المسألة عن عتيمين ابن عنه عبر ما هو وهذا 

جل كس 
الفعل،، بخلافه ينفيدل القول أن القول لترجح الجمهور استدل 

بغيره.يدل ما على مرحح بنفسه يدل وما 

يخ^،به مختص أنه يحتمل فقد الفعل بخلافح يحتمل لا القول ولأن 
يحتمل•ما على مرجح يحتمل لا وما 

فيمختلف، والفعل صوره، كل في لغيره حكمه يتعدى القول ولأن 
صوره.بعض 

T<\Yا/ أنس بن ألك شرح.وطأ م القص )١( 
ا/اوشادالفحول ، ٢٥٤ا/ الول نهاة ، ٥٢أ/ حزم لأبن الأحكام أصول ش طلر/الإحكام )٢( 

r٧٩/٢اكJّقار،ضالكافى)٣( 



هات?تمأ*- ٩٩

فيالدلالة واضحة الأموال أن الأموال فيه الأفعال تفارق ومما 
الدلالةوواضح الأفعال، بخلاف إشكال، بلا والامتثال العلماعة وحوبج 
إشكال.دلالته في ما على مرجح 

فييختلفإ ما على مرجح باتفاق صورْ كل في حكمه يتعدى والدي 
صوره.بعض تعدي 

والمحتاجللفعل. محتاجا القول وليس للقول محتاج الفحل ولأن 
لغيره.يحتاج الوي على مرجح غيره إليه 

فيهالقوه وجه يبينوا ولم أقوى، الفحل أن الفعل ثال.م من واستدل 
٠،١١القولعن 

سعيدأبي لحدين، بعضهم تقديم الفعل على القول ترجيح ومثال 
وحديثمالما؛؛ الشربج عن نهى . افه رسول ارأن )جهتع؛ الخيري 

منجاء ما على ، اا١ مائ٠Lالشرب، عن زجر . النحم، ررأن ت فهته أنمى 
منالله. رسول ارمقيتج ت مال ها عباس ابن حديث، كما فعاله. 

فعلهعلى قوله فقدموا قائم٠٠ وهو فنربح زمزم 

ا!الأحكام أصرل يي الإحكام ، ٢  ٥٨"Y/ المحمول ، ١١١ص العربي لابن المحمول ينظر/ )١( 
.٣٩٩ص احميّ الإuم إر.ذب المل.خل الخير الكوكب شرح ، ٢٥٦

٢(.• ٢٥.ا-ارح ١ م/  Uljكراباكرب -باب محاب - ملم روا، )٢( 
(.Y'Tt•1ا)ح ٠ م نائما الترب كرامة باب - الأشرة محاب - ملم روا، )٣( 
(.١٦٣٧)ح Y١٥٦/نرم ثي جاء U باب - الحج كاب - المتاري روا، )٤( 

(.Y>YU•أا)ح ١ ٣; iائ٠ا ز.رم س الترب في باب - الأشرة كاب - لم وم
القوليةالأحادث بين تجمع ؤإنما رجح لا أحرى أنوال رهناك اكرحح، في الوجوه أحد هدا )٥( 

للفرورة.هنا نائما وشربه الخغ الأصل أن ت هنها والفعلة، 
علىمحمول فيها الهي أن مها •والصواب : ١  ٩٥/ ١٣لم مشرح في الورى فاله ما ت ومنها 
يتعينذكرناه الدي وهدا تمارض ولا إشكال فلا للجواز فسان قائما هؤ شربه وأما النزيه كراهة 

المخ،عإلى يمار وكيغج فاحشا غلطا غلهل ففد غير، أو خا نزعم *ن داما إليه الممر 
يكون.كيف نيل فإن أعلم، واطه بدللثف له وأنى ١كاريخ ثبت، لو الأحاديث، بين الجمع إمكان 



—^بمتا-ء-
عباسابن حديث من . فعله من حاء ما تعارض أيضا! ومثاله 

ه:عثمان حديث من قوله. مع محرماال١، وهو ميمونة نكح نه أه 
حرمةمرجحات من فكان يخهلب«لى، ولا يتكح، ولا المحرم، ينكح ر'لا 

مرححوقوله فعله، حكاية عباس ابن وحديث قوله س أنه للمحرم النكاح 
هفعله على 

الغائطأتيتم ررإذا •' هه أيوب أبي حديث من قوله. أيضا ومثاله 
بقولهنهى ،، غربوا'ار أد شرقوا ولكن تستدبروها ولا القبلة، تستقبلوا فلا 
كمافعله هذا فعارض الحاجة قضاء حال وامتدبارها القبلة استقبال عن 
الميفرأيت، حفصة، سن، على يوما رمتإ قال؛ ه عمر ابن حدبثإ في 

الكعثةاارتدبر مالشام تقبل محاجته على 
حسثاالمتحارصين أحد في التي الثانية الحالة من هو التمثيل وهدا 

بينهماالجمع يمكن ما لهما عرض بل ليتعارصا، والفعل القول تمل يلم 
فيالاستقبال عن النهي في الأول مكانين؛ على الحديثان حمل حيث، 

البنيان.في فيه الإذن الثاني والحدبث، الصحارى 
ذكرمن قول هذا تقريره; على فعله. ترجيح الثالثة; الصورة 

عليهاءلاإعتا ممن الصورة 

يكونلا لالجوار بيانا كان إذا . فعله أن فالجواب الن؛ي فطه وهمد مكروها ئانما لشرب ا =
مكروهأء.يكون فكيف هو عليه واجب اليان بل مكروها 

تخريجه.تقدم )١( 
(.١٤٠٩^ Y١٠٣٠/ خطيته وكراهة المحرم، نكاح تحريم باب ~ النكاح كتاب ~ مسلم رواه )٢( 
تخريجه.تقدم )٣( 
ا/ا،ا،)حم\مامأ(.اكلأْ في الأنممال باب - الصلاة أبواب - الموطأ في رواه )٤( 

(.٤٦٠٦)ح٢١٢/٨السند في وأحمد 
اا*)حا١(.ا/ ذلك ني الرخصة من جاء ما باب ~ الهلهارة أبواب " والترمذي 

صححء.حسن حديث اهذا ت وقال 
،٦٥٦؛/المنير الكوكب شرح ، ٥١٥م/ الماْع تثنيمؤ ، ٦٧٧ص الهامع ينفلر/الخيث، )٥( 

.y٤٣٦/ الفقه أصول ش الوجيز ، ٤ ١ ٩ ا/ ٥ باز ابن الإمام سماحة ومقالات فتاوى مجمؤع 



يطرقهماوالتقرير الفعل لكن ؤإن أنه التقرير على الفعل تقديم ودليل 
بصوريرد التقرير في فالاحتمال أكثر، التقرير في الاحتمال فإن الاحتمال 

فهوإليه الاحتمال تطرق قل وما مقدما، الفعل فكان القمل في تكون لا 
إليه.الاحتمال تطرق كثر ما على مرحح 

الفعلدلالة في الخلاف من أقوى حلاف التقرير دلالة في ولأن 
فيهكنر ما على مرجح فيه الخلاف قل وما ،، أقوىل الفعل فكان 

الخلاف.

الإقرار،على مرجحا والفعل الفعل، على مرححا القول لكن ؤإذا 
هالمثكا من مع ٌحديث فيرجح الإقرار، على القول بترجيح ييب فاد 

.حفورْ مع عنه سكت أنه ذكر حديث على 
لغيرهتقريره من حكمه استفيد مما أعلى الّك، من المسمؤع لأن 

فعللآآ،بأو قول على 
فعلاأقر أو عملا أو قولأ ه المي قال ررفاذا باز: ابن الأن،؛ قال 

ثمالفحل ثم وأقواها أعفلمها هو أعثلمها القول لكن سنة، كله 
التةرير(<رم.

يختلفالم الذي لفظه في المتفق الحديث ترجيح الرابعة؛ الصورة 
منكل هدا على فيه. الختالف، المضطرب على لفظه في يضهلرب ولم 
٠،٤الصورةلذكر 

.٦٥٧إ/أهأر \دشم نرح ، ٠١٥م اواْع ؛نظر7شف )١( 
A0-\/iالمٍر الكوب شرح مفلح لأبن الفف طر/أءول )٢( 
بازابن الإمام سماحة ومقالات فتاوى مجمؤع )٣( 
أصولفي الواصح ، ٢٤٨؛/الأحكام أصول في الإحكام ، ٤٣٥ص للخيب الكفاية ينظر/ )٤( 

التحريرشرح التحبير ، ١٥٩٢،/مفلح لأبن الفقه أصول ، ٣٠٦حس المسودة ، ٨٥ه/ الفقه 
/A٠٦٥٢؛/ المير الكوكب شرح ، ٤  ١٦٣



———ي؛يصت

يعزهولم سواء أنهما التفعيف بصيغة قولأ المرداوي ذكره ما إلا 
الخبرينأحد تقوية يوجب ررفمما I بغدادي الالخطيب قال 

الاصعلراب،من متنه في سلامته الأحر! على وترجيحه المتعارصين 
الاصهلرابمن متنه سلم ما بصحة الظن لأن الأحر، في ذللث، وحصول 

اختلافاكان فان متنه. لمقل اختلف ما سلامة القس فى ؤيضعف يقوى، 
أنوأجدر اصهلرابه، في وأظهر آكل فهو المجر، معنى اختلاف إلى يودي 
لفغلتغيير في التساهل كثير أو سمعه، لما الفبهل قليل صعيفآ راؤيه يكون 

منأقرب فهو معناه اختلاف يوجب لا اللففل اختلاف كان ؤإن الحديث، 
عاليه؛التقديم أولى لففله يختلف لم ما أن غير الأول، الوجه 

فىأوثق المفهلرب غير لمغله المتفق أن أيما ترجيحه أدلة ومن 
واللأمة.الرواية 

بها،والعناية صبهلها على يدل واjتفلامها الرواية اتساق ولأن 
اصهلربت.حتى بها الاهتمام وقلة تزلزلها على يدل واصهلرابها 

علىالقاو_ا فى وثبات، وحففل صبهل على يدل المضهلرب غير ولأن 
وغيرالحفغل في اصهلراب على يا.ل اللففل واصعلمراب اللسان. به نطق ما 

الف.هلربرعلى مرجح المضلرب 
خسرو. السي ارعامل قال! ها عمر ابن حديثا تقديم ذلك، ومن 

علىمشروعية على دلالته في زرع«ر؛، أو شمر، من منها يخرج ما بشطر 

.٤٣٥ص سف الكفاية )٢( . ٣٤٩ص الأمول وتحرير المقول _ )١( 
أصولفي الواضح ، ٤/٢٤٨ الأحكام أمحول ثي الإحكام ،  ٤٣٥ص سف، بمفلر/الكفاية )٣( 

.ه/٥٨الفقه 

(.٢٣٢٨ا)ح ٠ ٤ م/ بالثطرونحوم الزارعت باب، - الزارصة مماب - الخاوي ورام )٤( 
)ح V١١٨٦/ والزؤع الثمر من بجزء والمعاملة اقاة، المباب — المامجة كتاب - لم وم

١٥٥١.)



نهاناقال: ه حديج بن رافع حديث في كما عنها الهي من جاء ما 
يعطيهاأن أرض لأحدنا كانت إذا نافعا، لما كان أمر عن الله. رسول 

فاليمنحهاأرض لأحدكم كانت، رءإذا وفال: بدراهم أو حراحها ببعض 
أولزرعها\ا/أحاه 

المزارعة.حكم في متعارصة الحديثين فدلألة 
اهن، يروى اصهلراب فيه رافع وحديث،  ١١اكرمدي: الإمام نال 

رابعبن ظهير عن عنه محنروى عمومته، عن خديج، بن رابع عن الحديث 
محتلمة١١لروايامحت، على عنه الحديث، هدا روى وقد عمومته، أحد وهو 

مجنبمعناْ، ورد ما على ورد؛لمهله. ما ترحح الخامة: الصورة 
•أور بلفغله الحديث، رواية بان قال المعنى قي الرواية جواز رجمح 

إذاأنه وهي: الأولوية هذه آثار من أثرة بعضهم نص فمل، وعليه 
بمعنىحاء والمانى بلمفله. حاء هما أحل، دليلان المألة فى تعارض 

بلففله.أجاء ما يترجح إنه ه قوله 
فىالزركشى قال المر الشريم، حلاف، هذا من تثنى ؤي

ث،الأرض؛اكلكراء ص النهي ني الممحلأة الأحادث ذكر - الزارئ كتاب - اتئ النرواْ )١( 
الأuني.وصححه (. ٣٨٦٥^ U٣٤/ للخر ص ألفاظ واختلاف والربع، 

(.١٣٨٤ممهآ)ح انزارعذ س باب - اش. رّرل ص الأحكام أبواب - لترض او 
.٦٦•م اكر.دى ض )٢( 
الأصولنفاني ، ٤/٢٤٨ الأحكام أصول في الإجأكام ، ٤٢٢م/؛،فلر/اوحصول )٣( 

نهاة، ٦٥٧آ/ازاوى ىوري،_، ، ٣٨٣/١السؤل نهاية ، ٦٦٦٨المهاج رح ث في الإبهاج 
،٤٤٩ص ١لحا،يثه وممطالح علوم في الوسيهل. ، ١٨٢خ/المحيط البحر ، ٣٦٨٩م/١لوصول 

.٢٤٣٦; الإّلأم الفف أمحول في الوجيز 
بنملي بن محمد ين جعفر بن موص بن إبرامم بن محي مح، بن"وس ١^٢>، من، خم، ص ؛ ٤١

مانيف،له المرتضى، يلم، كان العلوي الموصوي القاسم أبو طالب،، أبي بن علي بن الحض 
ائان.وأربعوثلاثين ت سنة وفاته إليهم، ابه لأنتالشيعة مذ.مءإ على 

.١٧٦^١٤الأدباء ععجم ، ٣٤٤/١٣بغداد د-ءلر/تارخ 



إنأنه المرتضى الشريف عن ا الصادرر صاحب اروحكى المحيط! البحر 
منندم ؤإلأ الأحر، على لأحدهما ترجيح فلا عارفا المعنى راوي كان 

الالفظءل٢،.روى 
لكونهاأولى بالأفظ الرواية أن . بلففل روي ما ترجيح ودليل 

أرجح،كان أصبهل كان وما ه، الرسول بقول الظن على وأغلب أصبهل 
أرجح.فهو الغلن على أغلب كان وما 

يمعناهالمروي بخلاف والتبديل، الخهلآ عن يالففله المروي ولبحد 
ماعلى مرجح الخط-أ يحتمل لا وما وارد، والتبديل الخملآ فاحتمال 

بمحتمله.

حلاف،محل بالمعنى والرواية عليها متفق باللمفل الرواية ولأن 
فيهالختلم، على مرجح عليه والمتفق 

مرويأنه شك ما على ه بلفظه ورد أنه قهلمر ما ترجيح ويمحناه 
.ل لمعنى يا 

فيهما على الركاكة استعمال عن يعيد يلخ لففله ما ترجيح ومنه 
ركاكةلْ،.

ازاذكايناج المعروف الحلي، ثم الحمصي الحين بن علي بن محمود مو الصائر صاحب )١( 
نيالمائي وكتابه الأمامية، الشيعة مذهب على وهو وسعماتة، وثلاثين خص منة التوفي 
السنة.أهل أنوال ش كثيرة تقولان وفيه الفقه أصول في القه الأصول 

.t'A/yانمارفتن هدية ، W'K/Tالكون وضاح ا/بل اوحٍط طر/الم 
.A١٨٢/الحراب )٢( 
ا"/ا،آآءالوصول تيسير ، TAT\/ول النهاية ، ٤/٢٤٨ الأحكام أصول في طر/الإحكام )مأ( 
،٢٦٥٧; الراوي تدرب ، rAT\/ول النهاية ، ٢٢٦/١•الهاج ثرح في يطر/الإبهاج )٤( 

.٤٤٩ص الحديث ومصطلح علوم محي الوصيط ، a٣٦٨٩/الوصول نهاية 
iVWa/Aالأٍول نفاض مر/هأأ، المهاج شرح غي الإبهاج ه/خأأ، بمفلر/المءمول )٥( 

المسامع.تشنيف ، ٣٨٤\إ السؤل نهاية ،  ٠٣٧ ٢ a/ الوصول نهاية ،  ٨/١٨٨ المحيط البحر 



هم—-•ءم 

يصدرأن وحاشاْ الركيك قول عن ه النبي تنزيه الترجيح ودليل 
دليلاللففل ركاكة فان الكلم حوامع اعملي وقد البالغاء، سيد وهو عنه 

ابتداء.ركيك كل رد من فيهم بل الوصع، أو الضعف على 
راجحعليه والمتفق فيه، مختلف والركيك عاليه متفق الفصيح ولأن 

فيه.المختلف على 

مرويالليغ ومقابله باللففل، وليس يقينا بالمعنى مروى لركيك او 
ءليهل١،.فيرجح غالآ أو يقينا ياللفغل 

العالم،لأن الفصيح، على الأفصح ترجيح من بعضهم قاله ما ومنه 
أولففله يكون أن محتملا يكون والفصيح ئ^، لففله هو الأفصح أن 

يحتمل.ما على راجح ه لففله أنه يغلم، وما معناه، 
والأفصحبالفصح يتكلم البلخ بأن معاللين يعضهم، ونفاه 

iO\o/T  الوصول سترYfT/l ، الحرير ثرح اكمر /A•المتر الكولم، ثرح ، ٤١٨/i
٦٧٨.

نفائس، ٥٤ص الرومحا المنهل ، ٤٢٨ه/المحمول ، ٩٩ص الصلاح ابن سنلر/متيمة )١( 
.XM\/المول نهايآ ، ١٠٧١ o/Aالأصول 

الممير\، A/Aالمحتمل البحر ، v٢٢٩/الخهاج شرح يي الإبهاج ؛، YA؛</بمئلر/المحمول )٢( 
.a٤١٨٠/ التحرير شرح 



سمدّءاس

عنهالمروي باعتبار الترجيح 

•منها صور له عنه المروي باعتيار الترجح 

أنكرهما على محه المروي ينكره لم ما نرحيح الأولى؛ المحورة 
سكرهلم والأحر عنه المروي أنكرْ أحدهما خران تعارض إذا رائيه؛ 
٠عنه الروي ينكره لم الذي الحبر فترجح 

يعضهم.المسالة أطلق هكذا 

مافان ترددأ، أو >سكا إنكاره كان فيما آخرون المسالة صورة وقيد 
غيرهيعارض فلا يه يحتج لا فاته جرما أنكره 

ارفقدت خاوي القال صريحا عنه الروي فكدبه الثقة حدث ؤإن 
الشيخإذ يتعارصان؛ فإنهما تكاذبتا؛ إذا كالبينتين قولهما؛ في تعارصا 

أماترجيح، جهة منهما ولكل بالنقل، قطع والراوي الراوي، بكذب قطع 
يقربأمر في به يتعلق ما نفى فلكونه الشيخ وأما مثبتا، فلكونه الراوي 

غالبا<ال"آ،.المحصور من 

٢;الضاح النذا ، TY-v/rالمنهاج نح في الابهاج ، UY'^/Yالروضة'مخممر /شرح بمفلر )١( 
\ا0\\لاكسر شرح المحسر ، ٣٨٣*ا/المخمر بجان ، ٦٥٧/٢الراوىتدرب ، ٤٧٥

أإ\0\-<الخير الكوكح شرح ، ٢٣•٦! ااوصول، بجسر ، ١٥٩٥إ/ثلح لأبن الفف اصر)، 
•٠٣٥ ص المتقول تحرير 

فح، ص٩٧٢ المسودة ، ١  ٤٧ ١٦الفقه أصول يي الواضح ،  ٥٣ص الجدل في المعونة / يتنلر )٢( 
.Y١٥٠/ الأفكار توضح ، TYY/Tالباري 

 )١٨)٣/Yقح١لمفث.



المروىإنكار أن عنه المروي ينكرها لم التي الرواية ترجيح ودليل 
.بصحتهاالاحتمال ؤيقيم ؤيضعفها الرواية يوهن عنه 

فيهمختلف جزم غير من عنه المروي من النكر الحديث ولأن 
.فيه المختلف على مرمح عليه والخفق عنه، روي بما المقر بخلاف 

مع®كنا ت نال خهنع يامحر بن عمار حديث بمعارصة لهدا ؤيمثل 
أضاءحتى ه الله رسول فأقام لما عقد فهلك ه، اش رسول 

المسحفي الرحمة عليهم فنزلت عاسة، على بكر أبو فتغيفل المجر، 
علينانزل لقد لباركة، إنك ت فقال بكر أبو عليها فيحل بالمعدات®، 

الماكبإلى ضربة بأيدينا وصربنا لوجوهنا، بأيدينا فقربنا رحمة، فيلثا 
وهووالأباْل، المناكب إلى يبلغ الميمم أن أفاد حيح، والآ؛اًل«لم 

حديثفي كما فقهل والكفين للوحه التيمم أن ه نفعمار لحديث معارض 
بنعمر إلى رجل جاء ٠الت أبيه، عن أبزى، بن شدالرحمن بن سعيد 

لعمرياسر بن عمار فقال اّء، أصب فلم أحشت إني فقال! الخهلاب، 
تمل،فلم أنت، فأما وأنت، أنا سفر في كنا أنا تدكر أما إ الخيناب بن 

®إنماهؤ.' النبي فقال ه، للمي فذكرت فصلست،، فتمعكت، أنا وأما 
ثمفيهما، ونفخ الأرض، يكفيه الشك، فضرب هكذا® يكفيلئ، كان 
®لوكفيه وجهه يهما مح 

.V٢٣٠"/ الوصول سر ، ٨٤م/ للزوي لم عصحح ينظر/شرح ، ١١
وسقط.انحل ت المراد ان الأ-مى الروايات تفرم لعاتثة؛ عقد يهلك )٢( 

.Y٦٨٠/ لمغلطاي ماجه ابن سنن ثرح ، a٦٠٨/ الأم ّع للشايص الحديث ينفلر/اختلاف 
(.١٨٨٨٨^١٨٤ام/احمد يراء ( ٣١

الأJاني.وصححه الفر يي التمم باب - الطهارة محاب - رالمائي 
(.٣١٨ا/٦٨^ اليمم باب - الطهارة كتاب وأبوداود- 

وومرغّتا.ونقلت تحككت، أي يتمعكتخت )٤( 
.T٣٧٥/ الحديث رب ش الخانق ،  ١٨٩ا/ايارى ينذلر/ذح 

(.٣٣٨)ح  ١٧٥; فيهما؟ يفح مل الميمم باب: - التيمم كتاب - الخاري رئاء )٥( 



أنت ومنها ووحو0 الأول الحديث على الثاني الحديث رجح فقد 
ينكره.وهو الزهري شهاب بن محمل. الإمام رواية من الأول الحديث 

ينكرونه،العلمام يزل لم حدأ، منكر حديث رروهدا وجب! ابن قال 
الناس®يه يعتبر لا هو وقال؛ راؤيه، الزهري أنكره وقد 

علىالشيح لفظ من ماعه برواه الذي برجح الثانية؛ الصورة 
وأسمعهحففله على الراوي فيه اعتمد ما يرجح منه، بالقراءة المسمؤع 

راهذاالصلاح؛ ابن وقال والنسخة، الخعل على فيه اعتمد ما على بلفظه 
المشرق®أهل جمهور منأهب 

علىالقراءة ترجيح وغيرهما ذئب، أبي وابن حنيفة، أبي عن ونقل 
أيضا.ماللث، عن ذللئ، وروي لفغله، من السماع على الشخ 

قالالمعنى لهذا أحدهما يرج^ فلا التسوية على إنهما بعضهم وقال 
الحجاز،علماء محفلم مدمسا بينهما التسوية إن قيل رروقد الملاح؛ ابن 

ومدهب،المدينة، علماء من وأشياحه وأصحابه، ماللثا ومدمسا والكوفة، 
وغيرهم®البخاري، 

غيالثاني والحدث المنن أهل بعض رواية من الأول الحديث أن الترجيح; وجوم محن )١( 
مرجع.فيه وما البخاري، 

علىراجح عليه والمتفق صحته على متفق والثاني صحته، في مختلف الأول الحديث أن ومنه 
فيه.المختلف 

ؤإنمابذلك، أمرهم . الني أن يذكر لم عمارآ لأن  ١٠ت  ٢١٢ا/ سننه في الترمذي ناله مجا ومنه 
يهأفش ما ذلك على والدليل والكفين، بالوجه أمره ه الني سأل فلما وكذا، كذا فعلنا قال؛ 
علمهما إلى انتهى أنه دلالة هذا ففي والكفتن، الوجه تال• أنه التيمم في س النيئ 'سد صار 

هالمي وأص ه المي أص ين الثاني دش هو فعله يمار ين الأول الحديث في المي. 
الصحابي.اجتهاد على مقدم 

.٨٦٥٦ اياري فتح )٢( 
ATAjصس الصلاح ابن محقدمة )٤( . ١٣٨ص ١^ ،؛ ١٥٠)٣( 



\/\لص.ثلاثة المالة في فتت 
أنالكتاب من بالقراءة رواه ما على بالسماع رواه ما ترجيح ودليل 

أهواهاماع ال بل والنسخة، الكتاب من الأداء في مرتبة أقوى السماع 
مرتبةوالأقوى ، التحاJث١ أهل من كثير عند الراجح على مقرر هو كما 
الأدنى.على مرجح الأداء في 

الكتابعلى المعتمد بخلاف الاشتباه يحتمل لا المسمؤع ولأن 
يحتمله.ما على مر-أح الاشتباه يحتمل لا وما والنسخة، 

محيوالنسخة الكتاب على والمعتمد المماع، في الغالهل مظان ولقلة 
فيهالخهلأ مظان قل، وما مقابله، على فيرجح فيه الغلهل مذلان تكثر 

٠فيه كثرت ما على مرجمح 

محاعلى جزما الجي عن الخْوع ترجيح الصورة تتناوله ومما 
(٤). يكونلا أو مسموعا يكون آن احتمل 

علىالهلال_، قراءة رواية على الشخ قراءة رواية ترجيح ت أيضا ومنه 
فيهالرواية فما كتاب، في رآه يخمل أو له مناولته أو بإجارته أو الشيخ 
ذهول،ولإمكان يرؤيه عما الشخ غفالة عن أبحي لأنه أرجح؛ الشخ بقراءة 

الشيحلْ،.

T/الروضة مختمر نرح ، ٥٤ص والنسر التقريب ، ١٣٧ص الملاح ابن ينغلر/مفاومة )١( 
الكوكبنرح آ/7ها، الميث، نح ه/هها، المط البحر ، ٢٨٢ا/الماح الثازا ، ٧٢٩

.٢٢٦٨;الفحول إرشاد أ/آمأ، المير 
.١٣٢ص الملاح ابن ثل.ة ، ٦٩ص هماض لاقاضي طلر/الإلماع )٢( 
الكوكبشرح ، ٧٢٩/٣الروضة يخممر شرح ،  ١٣٨و١٣٧ص الملاح ابن ذفلر/.قل..ة )٣( 

،٦٣٦المتر؛/

.٣٨٢م/المنحصر بنان )٤( 

.المنصرم٢٨٣يان ، ٢٤٧/٤الأحكام أصول م ثظر/الإحكام )٥( 



يرؤيهما عاز ويالأ همن يرؤيه ما رحيح اكالتة! الصورة 
الخبرعلى مرحح معا وكتابه حفظه عن يرؤيه فما ت أحدهما عن الآحر 

ركتايهر أو حفظه إما أحدهما عن يرؤيه الذي له المعارض 
عنأبعد معا وكتابه حفظه من يرؤيه ما أن الترجيح لهدا تدل ؤي

قربما على الزلل عن أبعد كان ما ؤيرجح أحدهما، من يرؤيه ما الزلل 
)٢(

مه

القراءةأو الشيخ لففل سماع من تحمله جهة علمت من ترجيح ومنه 
ا.ل تحمله جهة تعلم لم من رواية على ذلك ونحو عليه 

بالإحازةيرؤيه ما همز بالسماع يرؤيه ما نرجح • الرابمة الصورة 
الترجح•هذا ورجح الصورة ذكر من جمهور هذا على 

الماعدون الإجازة أن على الاتفاق حجر ابن ونقل 
المخالفين.أقوال حكاية عليه ؤيشكل 

آحرينوعن بينهما، بالتسوية القول بعضهم عن الثنميْر حكى فقد 
السماععلى ترجح الإجازة أن 

الاتفاق.من حجر ابن قاله فيما الإشكال فوقع 
مشتملةغير الإجازة كانت فيما المسألة في الخلاف بعمهم وقيد 

السماعرا"،.مرنة في فهي المناولة عر المشتملة أما المناولة، على 

.Y٤٣٧/الفقه أصول ني الوجغ A/؛،A>، المحط طر/المم )١( 
,a١٨٥/المحيط البحر )٢( 
._AU'Yالفقه أصول قي مذكرة ، YAA/Yالبنود ينغلر/نشر )٣( 
._A٧٣الفقه أصول ش مدكرة )٥(  ٠١٦٣ص الطر نزهة )٤( 
ابنمقدمة عر النكت ، ١  Y٦٥/ الصحيح الجامع لشرح التوصيح ، ٣٦٢ص المنخول / ينخلر )٦( 

Y/المود نشر ، ١٤٥٠; الراوي تدريب ، ٣Y٦/٦المحيط المحر ، ٥١٣ومأ.ه الصلاح 
YAA ، الفقه أصول قي مذكرةAص٧٣



طريقالسماع أن إجازة كان ما على سماعا كان ما ترجيح ودليل 
واليتنالإجمال، من فيها لما الإجازة بخلاف المروى إفادة في وانحح 
المجمل.على راجح 

.والتحريف، التصحيف عن أبعد الماع ولأن 
عاليهوالمتفق ماع، الدون إعمالها في مختلف، الإجازة ولأن 

فيه.المختالف، على مرج^ 

الرحمة،هي والإجازة الرواية في العزيمة هو ماع ال ولأن 
علىترجح والعزيمة 

،_

افوطاشرح المتقى ، r٥٠٤/الملاح ابن ثرمة على اص ، ١١٠٩;الملم بمظر/إكال )١( 
/Uالمهاج ثرح في الإبهاج ،  ١٠٤vr/T ، الث أصول مذكرة،يAUT_«



!١^^١۵دلالات باعتبار المرححات 

اذةددث\>ين

الألفاظدلالات في الترجيح تأصيل 

أحكاممعرفة فكانت المبين العرب بلسان والسنة الكتاب نزل 
دلالاتوكانت والسنة، الكاب لفهم الطريق هو ودلالاتها اللغة وقواعد 

مابكل الدلالات بهدم فالعالم الدقيق، الأسباط مناط هي الألفاظ 
الشاطئ.قال كما متعين، الوحين في الناظر إليه يحتاج 

أن! ررومنهاالسريعة! لفهم اللغة معرفة وجوب على يستدل وهو قال 
بناءالأعظم، المقصود هو الخهلاب في المبثوثة بالمعاني الاعتناء يكون 
منالألفاظ أصالحت، ؤإنما بالمعاني، عنايتها كانت، إنما الحرب أن على 

إلىوسيلة هو إنما فاللففل العربية، أهل عند معلوم الأصل وهذا أحلها، 
المقصود١١هو والمعنى المراد، المعنى تحصيل 

بينهاوالترحيح الألفاظ دلالات تعارض تأصيل نلخص أن ؤيمآكن 
التالية:القاط وفق 

فقهلناثد معرفتها تجب، التي اللففلية الدلالات علم من الأولى• 
منهو بل الدلالات، هن،ه تعارض وأحكام صور محرفة والسنة الكتاب 

.أحكامهاأهم 

أإ\؟\.١^٥١ت ;١( 



الأحكام.في الخلاف أسباب أعظم من الدلالات تعارض أن ذلك 
أء_ذلممن وأنها الا.لألأت تعارض دور يصف الإسلام شيخ قال 

تفيقول الباب هذا سعة يبين وكما العالم أهل بين الخلاف وقؤع أسباب 
قدالدلالة تلك أن اعتقاده — الخلاف أسباب من أي — الثامن ثب ؛؛ال

أوبخاص، العام معارصة مثل مرادة. ليمسك أنها على دل ما عارضها 
يدلبما الحقيقة أو الوجوب، ينفى بما المطالق الأمر أو بمفيد، المطالق 

تعارُضفإن أيضا؛ واسع باب وهو المعارضات. أنولع إلى المجاز. على 
هخضم بحر بعض على بعضها وترجيح الأقوال دلالات 

العربيةبعلوم اشتغل من هدا عرق واسعة، لغة العربية اللغة الثانية! 
فارسابن قال كما لسعتها بها الإحاطة نفوا اللغة أهل إن حتى وأدركه، 

علىالقول ررباب اللغة! فقه كتابه من المزهر في عنه يوطي النقله فبما 
الالعرب كلام الفقهاء! بحص قال ؟ بها يحاط أن يجوز وهل الحرب لغة 

وماصحيحا يكوف أن حري كلام وهذا فارس! ابن قال نني• إلا يه يحيظ 
كلها((اللغة حفظ ادعى مضى ممى أحدأ أن بلعنا 

منعنها ينتج ما ثم ومن اللففلية الو،لألأت ثملت، السعة وهدم 
الدلالة.في التعارض س بينها يكون أن يمكن وما تعارضان 

بهاالإحاطة يكن فلم وتكاثرت الدلالات صور أكثرت المعنى ولهذا 
والتمثيل.والتأصيل التقعين. سبيل على 

وصف،حين تمة ابن الإسلام سيخ قمل.ه الذ.ي هو المحنى ا وهن. 
الأقوالدلالات تعارض ررفإن المتقدم! بقوله اللفظية الدلالات تعارض 
.حفم«رم بحر بعض على بعضها وترحح 

.٥٢\اوأنو1ءها (_ علوم في  y،jjl)٢( •٣. ص ازدم رغ )١( 
رغاولأمص«م.)٣( 



القوةفي متفاوتة فهي بكثرتها القول ْع دلالاتها في الألفافل ؛ الثالثة 
الاحتجاجبها ؤيقع معتبرة دلالة لها ألماظ كانت ؤإن فهي ، والوصوح 

دلالتها.نوة في متفاوتة فهي الأخلاق بعضها في وع ؤإن والاستدلال 

الدلالةكقهلعية متعددة! وجوه من الدلالة في تفاوتها ومصدر 
متعددةدلالته وما هوعارض، وما الدلالة في أصل هو وما وظنيتها، 

عنهنشأ مما ذلك وغير يحتمل، لا واحد لمدلول دلالته وما محتملة 
التفاوت.

أثرله وأيضا فيها، التعارض وحول في كبير أنر له التفاوت وهذا 
•محنها الترج؛ح مح، أير 

صورتين!على أنه نجد الألفاظ دلالات تعارض تأمل عند الرابعة• 
وكلواحدة، فضية في اثنان دليلان يتعارض أن الأولى؛ المحورة 

ماحلاق أنتجت صحيحة لفغلية ال.لألة الحكم على دل اللءليلين من واحد 
له.العارض الأخر الدليل في اللففلية الدلالة تقتضيه 

آلأحكثنيرتت> ذج-معوا ءؤو١ن تعالى؛ فوله بين التعارض مثاله! 
أختينكل بين الجمع حرمة على دلالتها في [ ٢٣]الثنا،: تثت^ ئد نا إلا 

لمثؤجمهمهم تار.الى: وقوله رى التأو بالنكاح مواء بعمومها 
عثوثم أينم تكن ما أز ؤض عق إلا و حممفلوف 

اليمينبمالك الاستمتاع جواز على بعمومها دلالتهما في ْ-آ[ ]المومتون: 
الأختين.بين الجمع ومنه أحواله بكل 

بينالجمع مخ متعارضين حكمين أفادتا لأيتين ا في اللفغلية فالل.لألة 
١وحواره الهين ؛م-لل خشن الا 

الأيةدلالة رجح الأربعة المذاهب من الأصوليين من والجمهور 



-محة
٩

فيهاالعموم لكون الأحتين بين الجمع تحريم بعموم القاصية الأولى 
بينجمع لجواز المقتضية الأحرى الأية بخلاف عمومه على باقيا مستمرأ 

يمثلمخموص عمومها فان عامة كاث ؤإن لأنها اليمين، ؛JUL Sالأختين؛»
ئC إلا آوم ئ ،َاثآزطم ذلإ نا ^١ ؤ؛ الى: عته قول

٦٦.]

طالتهالذي العام على التعارصى عند مقدم عمومه على الباقي والعام 
٠التخصصن ئد 

نصفي اللففلية الدلالات فى التعارض يكون أن الثانية! الصورة 
واحد.لفظ من واحد 

منأمور عدة بين الشرعي النص في الواحد الالفظ يتردد بأن 
اللقفلدلالات تحدد جهة من التعارض ورد فحينها اللغوية، المتى<لأت 

الدلالة.قي الاحتمال، متعدد لكونه الواحد 
مرلولاتها،تعارض عنه نتج الواحد اللففل دلالات تعارصست، ؤإذا 

يمكنلم إن ~ مقابله على الاسلألأت هده أحد بتقديم الترجيح فيكون 
~بالمدلولات جمح على النمحى حمل تصحيح 

أأتوصأ. الله رسول، سأل، رجلا أن سمرة، بن جابر حديثا ومثاله 
قال،، توضأ١٠فلا شئت، ؤإن فتوضأ، ثشت، ارإن ؤال،: الغنم؟ لحوم من 

أصليقال،؛ الإبلا١ لحوم من فتوضأ ررنعم قال،: الإبل؟ لحوم مجن أتوضأ 
قال،:الإبل؟ بارك في أصالي هال،: ررنعم، نال،: الخم؟ مرابض في 

لحوممن فتوضأ »نعم ه: قوله في الوضوء بعضهم حمل حيث، 

0ااوسول  ju^Ji، ٣٨٣المضمر٣; بجان ينظر7سراسم/هه\، )١( 
•٧.م/٦ الروضة مخضر شرح ،  T١٠٣٥/العدة ، ٥٧٥

.٦٧٥المتر؛/الكوكب، شرح ، صه٨٣المول نهاية ، ٧١٥م/الروضة مخمر طر/شرح )٢( 
(.٠٣٦ ^ ٢٧٥/ ١ الإل لحوم من الوضوء باب ~ المحيض كتاب ■ ملم رواه )٣، 



بوجوبفقال الشرعية الحقيقة على فحمله الشرعي الوصوء على الإبل" 
بالتهلهراللغوية الحقيقة على بعضهم وحمله الإبل، لمحم أكل من الوضوء 

الوضوءوجوب اللمقل عنده يفد فلم منه، اليدين ل وغوالتنفلف 
الثرعي،أم
علىاللغغل أيحمل الواحد اللففل محامل بين هنا التعارض فاكان 

اللغوية؟الحقيقة أم الشرعية الحقيقة 

علىآ والمحدثين١ والممريزل الأربعة المذام، من والجمهور 
اللغوية.على الشرعية الحقيقة تقديم 

فيهالأصل بينها الترجيح فان لفظية الدلألأُت، كانت لما ة: الخام
الدلالات،.من وناحر٥ تقدمه فيما اللغة من مطلق أته 

وممويمه،اعتباره على الدليل وأقام الشيع تدخل ما ذلك من يمتثنى 
اللغة.على مقدم الشؤع لأن ^٤، هنا فالاعتبار 

يموتف. اللغوية، الحقيقة على الشرعية الخقيقة تقديم ذللث.، ومثال 
تأؤيلهعلى الشرعي الدليل قام ما وتقديم اللغوي، على الشرعي المسمى 

لقياماللغة، في الذلاهر المعنى على والمرحؤح الخفي المعنى فيه م فيقل. 
المرجوح•إرادة على الشرعي الدليل 

ا/الطلب نهاية ل/ه*ا'ا، الذخيرة ل/ا<ا،ل، اكالقض شرح ، ٨٠ل/ رخي لليفلر/اوبوط )١( 
١٣٧.

صالأصول، ض الفروع تخرج ، الفصول._UAYإحكام ، ١٩•ا/ الرخي بمفلر/أصول )٢( 
.Y٢٦٢/الختابق لأيي اكهطو ، ٢٧٢

Y ؛أضواء ، ٩٨٨٤العاني روح ، ٣٣١\إ القدير فح واليون ينذلر/الكت، )٣(  ،jl-J/
٢٣٩.

٠١ ^ ٧١فح ،  ٣١٨٤; للم الورتم، شرح ، ٣٤• م اليد دنيق لأبن الأحكام طلر/إحكام )٤( 
الأوًلارأ/م؛آّنيل ، /٤٧



التعارصاُتصور من كير لامتعراصن الأصوليون عمد السادسة. 
تنزيلهاJالتأمل يمكن الصور ه؛و،ْ فى المرجحات هنْ أن غير وترجيحاتها 

التعارصات.صور كل فيها تدخل الترجيحية القواعل. من لمجموعة 

التمثيل:سيل على القواعل هن.ْ ومن 
عليهدل ما على الدلالات من بخصوصه الشارع عناه ما يرجح 

اللغوي.والاستعمال الوصع 
.فيهاالمختلف الدلالة على عاليها الخفق الدلالة يرجح 
اممية.الدلالة عر القشية الدلالة رجح 
دليليقوم أن إلا إليها، المقول الدلالة على الأصلية الدلالة رجح 

الفل.على 

عنه.الأُعي، على الأصل إلى الأقرب الدلالات من يرجح 
التآكين..يفيل> ما على الدلالات من التأسيس يفيد ما رجح 
الحصر.لا التمثيل سيل على أوردتها وهده 

دلالاتبين التعارصى صور ذكر في الأصوليون تفاوت المائعة؛ 
ومتكثر٠مقل فمن بينها والترجح الألفافل 

وشرحه،الفصول تنفيح في المرافئ بإيرادها عنى من أكم ومن 
الأصولزوائد في والإسوى الأحكام، أصول في الإحكام في والأمدي 
صورأزاد الأبنامي كان ؤإن الزوائل٠، مرح الفواثد في الأبناسي وشارحه 

والمرداويالوصول، نهاية في الهندي والصفي المشروح، الخن في عما 
الخير.الكوكب ثرح النجار ابن وشرح له شرحه ثم التحرر مختصر في 

تعارصاتكور تعرصة المالفقه أصول لكت..، بالنفلر الثامنة! 
الدلالاتلأراع الأصوليين تقسيم وفق شتاتها لز يمكن الألفافل دلالات 

الانية؛الهلالب لتحويها الأنواع بهل.ه حصرها يمكن والى 



اممغةمثأ باعتبار الألفاظ دلالات تعارض الثاني: المطلب 
سظ.الأول والأسال 

الطلب.باعتار الألفاظ دلالات تحارض الثالث: انمللب 

العموماعتبار بالألفاظ دلالات تعارض الرابع: لب المهل
والخصوص.

الإطلاقباعتبار الألفاظ دلالات تعارض الخامس: المطلب 
والتقييد.

دلالتهاطرق باعتبار الألفاظ دلالات تعارض السائس: المهللب 
الأحكام.على 

الوضوح.باعتبار الألفاظ دلالات تعارض الماح: المطلب 
اللفغل.أحوال باعتبار الألفاظ دلالات تعارض الثامن: الخطلب 
العاني.حروف دلالات تعارض التامع: الطلب 

الأصوليوناشتغل متعارمحة كثيرة ائل مالصور هذه من نؤع ولكل 
الترجح•تطيل أو ودليل فيها المرجح محان 

الدلالةفي القوة اعتبار إلى المرجحات هده عن النافلر تغني يولا 
ومنفيه، والمختلف عليه المتفق جهة من الترجيح في وأثرها اللففلية 

فيقاطع ررأحالهما الدليلين بين كالترجيح وظنيها الدألألة قهلعي جهة 
،.الرجحاناار يحمل فحينئذ قاطع غير والأحر دلالته 

عورمن وشيئا ومهماتها الممائل أصول هنا ومحايكر 
—١تعالى اممه ثاء إن ~ تعارمحاتها 

.١٣٩/٧اعيراشر )١( 



اسثاك\نى
الألفاظدلالات في المرجحات 

للفظالأول والاستعمال اللغة منشأ باعتبار 

وحينئذومجاز حفيقة إلى م ينقواستعماله ومحعه باعتبار اللقفل 
تهي محاور ثلاثة في داخل الدلالات هده في التعارض في فالمتحصل 

الحقبمن•محن الممارض 
المجانينين التعارض 
والمجاز.الحقيقة بين التعارصى 

لغويةثلاث الحقائق أن باعتبار الحقيقتين بين التعارض أولا؛ 
محيفعاللغويتين، الحقيقتين بين التعارض يقع فإنه وعرفية، وشرعية 

صورأربع ذلك في فيتحمل الثلاث، الحقائق هاو0 بين التمارض 
للتعارض؛

اللففلحاء إذا الالضيتين: الحقيقتين بين التعارض الأولى؛ الصورة 
اللغةأهل ميه يما وهو اللغة، بوصع معنى من أكثر بين مشتركا اللغوي 

وصعالذي الواحن. اللفثل هو؛ المشترك اللففل أن ذلك بالمشترك، 
أكثر،أو مختلفتين لحقيقتين الموصوعة اللففلة فهو أكثر، أو لمعنيين 

معانيهكل على دلالته فى لغوية حقيقة وهو أولا، وصعا 
فقدوالمنة الكتاب من الوحي نص في المشترك ورد إذا ثم ومن 

معانيه.أو معنييه إرادة فيه تعارض 

\سا/'اامأ، الوصول نهاة ، ٠٧١ Y/ الأصول نفائس ، ٢٩ص الفصول تشح يفلر/ترح )١( 
الفحولا/يْ.إرشاد ، ٨٠ص الحدودالأنيقة ، ٦٠٢الكلتاتءص  r٦٩/١للميوطي 



١٢٣^—-
حاملاالمشترك حاء إذا ما الخلاف من الأصوليين من كثير يخرج 

قرينةوبلا تعارصى بلا معانيه حمح على حمله وأمكن أكثر أو لمعنيين 
توسيعاحميعا عاليها يحمل فإنه غيرْ دون المعاني أحد إرادة على تدل 

إعماله.الممكن يعفه إهمال عن ورغبة الكلام، لإعمال 

؛ينهماا(الجمع يمتغ لا أن اربثّرمحل الأمدي! قال 
صديزرأو متناقضين المعنيان يكون بان الامتناع الزركشى وحرر 
منالعلماء من كثير مذهب هو معانيه أو معنييه على المشترك وحمل 

الأربعة.المذاهب 

ذلكجواز من المنع إلى المعتزلة وبعض الشافعية بعض وذهب 

حملجواز ®التحميق ت البيان أضواء في الشنبلي العلامة قال 
فيتيمية بن العباس أبو الدين تقي الشخ حققه كما معنييه، على المشترك 

الأربعةالأئمة ماناهب في الصحح هو أنه وحرر القرآن، علوم في رسالته 
اممهءرحمهم 

يهيراد أن يجوز المشترك ®اللففل. I تيمية ابن الإسلام شيخ وقال 
والحنبليةوالثّافعية، المالكية، الفقهاء أكثر ذلك جوز قد إذ معنياه؛ 

الكلام•'".محسأ«ل 
عليهما.حماله من الماغ بعدم المجيزون واستدل 

.Y٣٨٤/الممالمء؛ط )٢( . ٢٤٢/٢الإحكامفىامرلالأحكام)١( 
Y/الأذكام أصول في الإحكام ،  ١٧٧اكارى؛r/مجموع ، I٢٦٩٧/الأصول طر/نفاتس )٣( 

٢. ١٣ص المقول تحر_م ، Y ٤ ٠ Y >،/ التحرير شرح التجمر ، ١  Y٦٢/ المنتصر يان ، ٢ ٤ ٢ 
.١٧ص الفر أصول ش س )٥( اwن أدوا، )٤( 



مجدآثن أنق ر ^أؤ تعالى: قوله في كما الشؤع أدلة في وبوقوعه 
ؤآكموآإمال ثآلقمم ؤآلسر ؤآكتس آيزي0 ؤ، ؤين آلثمؤزت ؤ، س دم 

غيره.سجود غير الإنسان فجود : قالوا[، ١٨زالتج! 

الأمحماءهذه يضعوا لم اللغة أهل أن إلى المانعون واستدل 
.البدل سيل على ؤإنما بينها، الجمع وجه على متتعددة ميات لم 

بهاؤيراد تهللق فالمسورة ئنورزه من >ؤمق تعالى: قوله ومثاله 
عليهمابالأية المراد حمل من مانع ولا الأسير بها ؤيراد وتعللق الرماة 

أحدهما.على لحمله بالتترحج للاشتتغال حاجة ولا حميعا، 
إعمالهمالائمكن المشترك في العاني أو المعنيان كان إن وأما 

حميعاعليهما يدل الوصع إذ المعنيين، بين النتعارصى يتتحقق فهنا جميعا 
الولكن بينهما، الجمع جواز على دل والأستتعمال منهما، مرجح بلا 

للتترجيح،الموحيا المعنيين بين التنعارصى فتتحمق حميعا إعمالهما يمكن 
يردحننى المشترك ال إعمِفي الثوقفا العلماء عند أوجس، الأي وهو 

المعنيين.لأحد المرجح 
يتثقوىالتي الخارجية القرائن هو هما لأحل. المرجح أن يفلهر وبدا 

المعاني.أو المعنيين أحد بها 
الحنيين،لأحد المرححة القرائن من حملة الأصوليون ذكر وقد 

الأحروالبعض قويا بعضها فى الخلاف كان ؤإن اتفاق محل ولمتا 
ومنها:صعيفا 

الأحر،دون للمياق موافقا المشتترك معاني أحد يكون أن الأولى• 
مياق.للموافقة مقابله من أشد أو 

MTfyالأحكام أصول الأحكام؛ي ^ ٤٠ص يطر/المنى )١( 
المدثر.صورة من ٥ وا ٥ ٠ ^^، ١١ا )٢( 
.0٢٥٠إ ١^ س\و , ٣٩٨٤الطري تفسر . TT٦٦إعدالرزاق دظر/شير )٣( 



يطىؤسما؛نوأبو ، عبدالسلأمل بن العز بترجيحه فقال 
إرادته.في الفلن تغلب للياق الموافقة بان الترحح لهذا ويستدل 

رائمه•' صلاته وصف في نه عباس ابن بحديث له ؤيمثلون 
الأحمرالشفق به المراد هل فاختلفوا الثفق®ل٤،، غاب حين العشاء صلى 

الأبيض؟أم 
أنياق للموافقة الأشد I ترجيحا قالوا الأحمر أنه رجح فمن 

وأوضحأظهر لأنه الأحمر هنا بالشفق المراد 
الصحابيبتنه وقد النوى الحديث فى المشترك يكون أن الثانية؛ 

المعاني.بأحد 
باعتبارالألفاظ دلالات تعارض في ألة المتفصيل وسيأتي 

الوضوح.
يبينهثم النبوي الحديث في اللففلي المشترك اللفظ يكون أن الثالثة! 

المحانى.بأحد التابعي 

باعتبارالألفاظ دلالات تعارض في المسألة تفصيل وسيأتي 
الوضوح•

راوييرجح نم النبوي الحديث في المشترك يأتي أن الرابعة• 
.معانه أحد الحديث 

اس)٢( . ٢٢٠ص إوالإبماز الإشارة )١( 
(.r'A^^r.r/oأحس رواْ )٤( . ٨٩/0الث أصول الواضح؛ي )٣( 

(.^١/٢٧٤٣٩٣ اJوانت في جاء U باب - الملأة مماب - بوداود أو 
الشي.عن الصلاة موانت في جاء عا باب - الملأة أبواب كتاب - والترمذي 

صححءا.حن الحد0شا ت وقال ( ١٤٩
0اسالفقه أصول في الواضح ، ١ ٤ ١ ا/ طر/اسة )٥( 



باعتبارالألفاظ دلالات تعارض في المس_ألة دمص_سل وسأتي 
الوصوح.

جاءإذا I والشرعية اللغؤية الحقيقة بين التعارصن ت الثانية الصورة 
فعلىالشرعي المعتى على وحمله اللغوي المعنى على حمله وأمكن لففل 

يحمل؟أيهما 
إرادةعلى تدل فرينة وحدت إن أنه الأصوليين بين حلاف لا 
عليه.يحمل أنه أحدهما 

•قرينة وحول عدم حال في هو الخلاف وموضع 
علىالشرعية الحقيقة تقديم على الأربعة المذاهب من والجمهور 

الحديثومراح المضرون يقرره الذي القول وهو اللغوية، 
الاللغوية الحقيقة على يحمن، بأنه القول \ؤ\قلأ,ى بكر لأبى ونسب 

اللغويةالأسماء نقل لنفيه إليه يته نولحل كتبه في أحده ولم الشرعية، 
التعارضعدم ينتج الشرعية الحقيقة نفي إذ ، مرعية وأحكام لمحان 
معانيه.بين المشترك تعارض من صورة هى ؤإنما أصلا، 

وأبوأصحابه بعض وعليها رواية فى وأحمد الشافعية بحض وذهب 
منببيان مراده يأتي حتى فيه فيتوقف، مجملا، يكون أنه إلى الباقلأنى بكر 

الشرعل٤،.

أنموا، jLJlنتح ، ٣٣١\/ ض فح ، Y١٦٧/علوم ني بمظر/اورنمن )١( 
.Y٢٣٩/الِان 

 )Y( ١ ٦; همداتر لأبن طر/ابYY ، عمدةشرح الأحكام إحكام ،  ١٨٤م للزوي سلم شرح
ابرىفح ، ٣٤• ٣; الأحكام 

والإرشادالممرم، )٣( 

شرح، ١  Y٩٩/ الول، نهاية ، ١١٢ص الفصول، تنقح ثرح ، ١ ٩ ٠ ا/ رحي الأصول، ينظر/ )٤( 
سةشرح الأحكام إحكام القرآن نموم في اJرUن •٥، ١ ١; الروضة مخمر 
نثرالبنود، ٣٣٤٠; الأذكام 



لبيانجاء الشرع أن الشرعية الحقيقة بترجيح الجمهور امتدل 
الشرعي.بالمعنى فهو به حاطب فما اللغويات لا الشرعيات 

هيالشرعية والحقيقة عادته، حطابه فهم في يقدم متكلم كل ولأن 
والمنة.الكاب عادة 

هوإ)ما والمنة الكات في الإطلاق عند الفهم إلى ثق يالذي ولأن 
راجح.للفهم والمابق اللغوي، لا المرعي المعنى 

بأنهاالمرعية الحقيقة يمم، حين عبدالبر ابن الأدلة هده ؤيلخص 
اللغوJةل١،.الحقيقة على قاصية 

اللغويةالحقيقة أن اللغوية! الحقيقة بتقديم القول حكى من واستدل 
.المجار على مقدمة والحقيقة عنها، مجار المرعية والحقيقة حقيقة، 

اشرمول صال رجلا أن محمرة، بن جابر حديث، في جاء ما ومثاله 
فلاششتؤ ؤإن فتوضأ، ثئت، ررإن قال: الغنم؟ لحوم من أأتوضأ 

لحوممن فتوضأ نعم ٠٠قال: الإبل؟ لحوم من أتوضأ قال: دوضأ« 
للصلاةالوضوء وهو المرعية الحقيقة يحتمل هنا الوضوء فإن الإبل'ا 

الحقيقةؤيحتمل المرعية، للحقيقة ترجيحآ الجمهور عليه حمله الذي وهو 
اليدين.بغسل الهلهارة مجرد وهو اللغوية 

بهالمأمور الوضوء أن فاعلم هدا. للئ، تقرر إذا ٠...؟ الموكاني: قال 
ولاغيرها، على مقدمة ثابتة المرعية والحقائق المرعي، الوضوء هو 
اليدين®غل به الراد إن قال: لن لث، متم

.٦٢٢١;اّو )١( 

الأصولض ص تخرج ني اكمهيد \إ0ح/ك المهاج ثرح يي طر/الإبهاج )٢( 
.٢٢٢; الفحول إرشاد ، ٦٢٧٨٧; التحرير شرح اكمر ، TAOا/ ول الم;هايث 

(.٣٦٠^ ٢٧٥ا/الإبل لحوم الوضوءمن باب، - الحمى كتاب، - لم مرواه )٣( 
نلالأوطأرا/أهأ.ر؛(



ص><هأح<
فإذاالعرفية; والحقيقة الشرعية الحقيقة بين التعارض الثالثة; الصورة 

والحقيقةالشرعية الحقيقة على حماله وأمكن السنة أو الكتاب فى لمقل ورد 
الشرعية.الحقيقة ترحح وهو واحل قول إلا المسألة في فليس العرفية 

الحديثوشراح ، ر والقرين ، ل الأصوليين إطباق هذا على 
الشائع،وص الخاطب التكلم عرف هي الشرعية الحقيقة أن مستدلين 

•غيره عرفا على مقدم الخكلم وعرف المخاطب، عرف هي والعرفية 
حاءالشؤع أن جهة من العرف، من ألزم الشؤع استعمال ولأن 

غيرهارملا الشرعيات لتقرير 
إذاالعرفية؛ والحقيقة اللغؤية الحقيقة بين التعارض الرابعة! الصورة 

اختلفالواحد اللمقل فى العرفية والحقيقة اللغوية الحقيقة تعارصن، 
•يرجح؟ أيهما العلماء 

تقديمعلى ر والمحدثين ، ل والمصرين ، ر الأصوليين من فالجمهور 
.العرفية الحقيقة 

ا/الهاْع انمث ، ٢٢٣!ر\يذص ص- \إد ص شرح في طر/الإدهأج )١( 
. ١٣٥ا/ الود نشر ، ١٠٢ص الفقه أصول، في الضروري ،  ٢٨٦

أ/ها'ا.المان أضواء ، ٢١٨القرآن؛/علوم ني الإتقان  i.rA\/والعيون ,ننلر/الكتج )٢( 
.٢٢٦ا/الجلال ذي فح ، ٠٢٠ U/ العقي ذخيرة ، ١٢٠ ٨ الراوي ثم7درب، )٣( 
Aالحيط البحر ا/ا'إْ، انماْع ، -ضيف، ٢٨٦/١الهامع الغيث، ، ١٦٧٨؛أذلر/اورفن )٤( 

.٢٢٧و ٢٢٦/١الجلال ذي فح ، ٢٣١
التمهيد،  ١٧٣ا/للقرافي الغروق ،  ١٧٧ص الوصول تقريبج ،  ١٩٠ا/ رحّى الأصول / ينفلر )٥( 

الجر، ١٩٨التحرير ير تت، ٧٦أإ الفانق ، ٢٢٨ص الأصول عر الفروع تخريج في 
.٤٣٥٨المير الكوكب، نرح ، ١٦٧٨الحيط 

الميرالعذب، ، ١٩٥٨البيان أضواء ، ٦١٨العرفان مناهل ، ا/٩٣والعيون ؛نفلر/الكتإ )٦( 

ذيفتح ، ٣٠٤ا/الأفكار توضيح ، ٢٥٠ص والإيضاح التقييد ، ٤٧٥٨الفياح بمفلر/الشذا )٧( 
.١١٠٨والإكرام الجلال 



مجملبأنه والفول اللغوية، الحقيقة ترجيح I آخران قولان وهناك 
aحد لا سسهما تص،ح ولم ، ن لبيا ا ينتظر 

هيالعرفية الحقيقة بأن العرفية الحقيقة لتقديم الجمهور استدل 
للدهنوالمتبادر والمرححة، المقدمة فهي الإطلاق عند للذهن المتبادرة 

ءيرْ•على مرجح 
الهيارئيقدمون والناس ومتأخر، طارئ استعمال العرفية والحقيقة 

المتقدم.على مرحح المتأخر لأن القديم، ؤيتركون 
إلاالإطلاق عند السامع يفهم ولا للافهام موصؤع الكلام وبأن 

مهجورة.معها اللغوية إذ العرفية، وهى المتبادرة الحقيقة 

فيماالحقيقة هو وعرفه المخاءلم_، عرفج على محمول اللفغل ولأن 
العاني.من يريد 

ؤإنالعرفية الحقيقة أن I اللغوية الحقيقة بترجيح قال من واستدل 
،.الوصع١ بأصل مترجحة اللغوية الحقيقة فان ؛الاستعمال ترجحت، 

ارخصئالت .، الك، عن ه، عائشة حديث في جاء ما ومثاله 
والغراب،والأحاوبا، والعقرب، الفأرة، الحرم; في بقتان فواسق، 
الكلّتجعلى الحقورار ررالكلم، بعضهم حمل حيث العموراال'أ،، والكيس، 

إعمالأكلب، كل على بحفهم وحمله العرفية، الحقيقة وهو ي نألا 
اللغوية.للحقيقة 

صا-آه.الألفاظ دلالات تحارض ، ٥٢٢آ•/ابيان أضواء ، ١٦٧ا■/الممط بفلر/اوم )١( 
اJرUن، ٢٨٣/١المنمم بيان ، ١٨٠ا/اللمع شرح ، ١٩\/•ابج بمفر/أصول،)٢( 

٠٢٦٨وي/ ٦٥٢٢;اليان اصواء ، ١٦٧/٢لالزرممي
(.١٨٢٩^ ٤١٠٤; الل.واب س المٍرم شل U باب، - الصيد جزا، كتاب، - \>وخ\دي يرام )٠١( 

Y٨٥٦/ والحرم الحل قي الدواب من قتله وعتره للمحرم يندب ما باب " الحج كتاب " ومسلم 
(.١١٩٨)ح 



بمحأه*،ك

العرفةالحقيقة هو بأنه محتجون الإنسي الحيوان لكونه والمرجحون 
العارض.هذا في الراجح وهو 

للحقيقةإعمالا كلب كل على حمله من على رادأ دقيق ابن قال 
حلافت المتخذ الإنسي غير على الكلب اسم إمحللاق رايأن المرمية! 

أولىعليه حملها كان معنى، إلى العرف أهل نقلها إذا واللفغلة الحرف. 
رالمعنى على حملها من 

كلمعنى ؤيكون الدليلان يتعارض المجانين: بين المعارض ثانيا: 
يكونفقد واحد دليل دلالة في المعارض يكون ومد مجانيا، منهما واحد 

ؤيوحديحمل أيهما على المعارض فيقع عليهما يدل مجازان الواحد للقفل 
الجاننن•من به 

يقول:من عند مفترصة الواحل. اللفغل فى الجانين تعارض ومسألة 
حميعا.فيهما ؤإعماله معا، مجازيه على اللمقل حمل بعدم 

علىالمشترك حمل جواز في الخلاف ننس هو فيها والخلاف 
رمعانيه^ أو معنييه 

يمكنلا  ٥١٥متفاالعاني تكن لم ما الحمل جواز على فالجمهور 
لمما مجانيه على اللفغل حمل يجوز مثله وهنا جميعا، عليهأ الحمل 

،.متفاديزل يكونا 

جوازبميم يقول من عند مفترض المجانين بتحارض فالقول وعليه 

.Y٦٧/الأحكام إحكام )١( 
ص١٨١الأصول على المرؤع تخريج يي التمهيد ، ٢٧٥ا/المنهاج نرح في ينظر/الإ;هاج ؛ ٢١

ص'آاا.الول نهاة 

V/المنير الكوكب شرح ، ١٥٥/ا الزوانلء شرح الفواند ، ٢١ص الفمول تنقيح شرح / ينظر ؛ ٣١
١٧٩.



ولكنبجوازه يمول من أو ،، الحنفية١ عند كما مجانيه على اللفظ حمل 
بينهما.الجمع يمكن لا متضادان اللفغل من المكتبين المجازين المعتسن 

وكلاهمادليلين في لففلان يتعارض أن المجانين تعارض ومحايهل 
فييكون أو دليلين، في المجازان فتعارض فيه مجاز عن ناتج حكمه 
الأحرمن مجانية أقوى المجانين أحد ؤيكون مجازان الواحد اللففل 

محنىفي المجانية ثبوت كان فكلما ويمح، المجاز به يثبت ما باعتبار 
معارفه.على الاستعمال في الراجح هو كان الأحر من أقوى 

المعتىبين وبالعلاقة المجانية على والدليل بالقرينة ثبوته والمجاز 
•والمحقيهكى المجازي 

دليله.صعق ما على مرحح فهو وأرجح أقوى دليله كان ما فكل 
.عنهابعد ما على مرحح فهو الحقيقة إلى أقرب كان وما 
ماعلى مرحح فهو حلاف أو ثك دون من متحققة علاقته وما 

قرينته.في الثلث، أو الخلاف حصل 
شهرةأقل كان ما على مرحح أشهر فيه المجاز مصحح كان وما 

منه.

علىمرحح الاستعمال في المشهور المجاز على اللمقل وحمل 
الاستعمال.ضعيف، 

معالعلاقة، في منه الأضعف على يرجح علاقة الأقوى والمجاز 
أقوى.العلاقات، أى في والبلاغتتن الأصوليين عند كبير اختلاف 

غيرهاعلى مجازها مدلول رجح أقوى علاقة رأى من كل ولم؛ 

ا/'اا-اؤ\شمخي اصول ، ٢٠ا/«الأدلأ يظر7ترم )١( 
ئواتح، ٣٣١يتح!□ري؛/، ٢٤٨-  ٢٣٢٨آلحط ١^ ، ٣٢٨٣;طر/يان )٢( 

.٦٦٩؟/المتر امك_، ثرح ، ٢٠٥٨الرحم^، 



ررالميعان-ه' بقوله المجاض لتعارض الأصوليض بعض ؤيمثل 
يتفرقا،،رلم ما بالخيار 

علىحملوه غالحنفية ت بالمتبامين المراد فى العلماء اختلف فقد 
مايوولأنباعتبار أي تقبل المفي متبايعان أنهما باعتبار ، اومين المت
•مجازي حمل وهو إله، 

الماصيفي بيع المنهما صدر من على حملوه والشافعية 
مجار.أيفا وهو ، المتحقق 

مرجحاتمن باعتبارين الشافعية مذهب الزركثي رجح وقد 
المجاز!تعارصات 

بخلافمتحققة، الماضي باعتبار ؛إمحللاقه العلاقة أن ! أحدهما
الح.صدور يتحقق لا قد فانه المتقبل، ؤإراده الفعل إمحللاق 

فيهوالاختلاف المستقبل، باعتبار مجانيته على الاتفاق الثاني! 
الاعتبارأمبهذا راجحا فتكان ؟ لا أم حقيقة هو هل الماضي باعتبار 

عليهماحمله يصح لم ما حال في الترجيح هذا بأن التذكير ويجب 
أعلم.والله صحته والذلاهر جميعا، 

أنهاالحقائق كل في الأصل والمجاز. الحقيقة بين التعارض ثالثا! 
بقرينتهالمجاز دليل يقم لم ما حلمارئ، عارض لأنه المجاز على ترجح 

المجاز.وقصد التغيير دليل قام لأنه يقدم فحينئذ وعلاقته 
يقوللا من عند هو إنما والمجاز الحقيقة تعارض في والخلاف 

(.٢٠٧٩٤). OA/Y"ومحا يكتما ولم ين  blباب - \ووأ كتاب - المخاري دوام )١( 
٠٠٢ ٥ I/ الهل.اة شرح في المايث )٢( 
المماوسلم؛اا.)٤( مغياوحتاجآ/م؛. )٣( 



ولابجوازْ يقول من أما معا، ومجازه حقتقته ؤإرادة اللفظ إطلاق بجواز 
إعمالهمالإمكان تعارض محلا والتنامحض كالتنافي جميعا إرادتهما من ماغ 
معأ.

ومجازه؟حقيقته على اللففل حمل يجوز هل الخلاف وغ وقد 

حرر®وقد ت فقال المسألة في والنزاع الخلاف محل حرر المبكي 
فقالومجازه حقيقته على اللقفل حمل جواز في الخلاف محل المبكي 
فقهلالخقيقة يقصد محتارة ومجاز حقيقة له لفذلا ذكر إذا المكلم أن راواعلم 

محمهلالجاز بها يقصد وتارة نزاع، بلا وحدها الخقيقة على فيحمل 
منعليه تقوم بدلائل يظهر هدا وكل أيضا، حلاف بلا وحرم عليه فيحمل 

معايقصدهما أو الخقيقة عن ؤيكت، المجاز يقصد وتارة وألفاظ، قرائن 
لمؤإن حار الخلاف أن بحفهم كلام أفهم وند المزاع محل هو فهذا 

علىيحمل لا اللقفل فان المعد غاية في وهو ينفه ولم الجاز يقصد 
؛قرينة،الإلا المجاز 

المالكيةمن الأصوليين جمهور ذهب، فقد المسالة في الخلاف أما 
ومجازْحقيقته في اللفغل استعمال جواز إلى وغيرهم والخنابلة والمافعية 

مانع.ذللث، من يمغ لم إن 

فلمالثلاثة لالخدام_ا المنتسبين وبعضن الحنفية ذللث، في وحالف 
جميعارلهما اللففل استعمال يجيزوا 

مسالةفي كالخلاف المسألة محي الخلاف الأصوليين بعض وجعل 

المهاجشرح ز الإبهاج )١( 
ليازرىالتاشن نرح  ilAfWالطالض دوقة الأصول، لي بم>/النمول )٢( 

،ص١٨١ الأصول هملى المريع تخريج في التمهيد المهاج شرح لي الإبهاج 
الئابرلع ، ٣/١٩٥ المتر الكوكب، شرح "ا/هإأآ، اJواممات، 



روترجيحال واستدلالا أقوالا معنييه قي المشترك إعمال 
ومجازهحقيقته فى اللقفل استعمال جواز على الطوقي امتدل ومد 

ماوأ'لأدم هؤى من ت؛و نجعل ه آلأرثح -حاى ءؤوأةن؛ى ت تعالى اممه بقول 
[.١٢]الز>ف: وثث4 

لأنومجازه؛ حقيقته في الواحد اللففل استعمال ،رفيه I مستدلا قال 
عندإليه المهم لمبادرة حقيقة؛ الأنعام وركوب مجاز، الفلك ركوب 

الإطلأق«لمأ،.

رسولأن ها عمر ابن بحديث الجواز على حجر ابن استدل كما 
الأسلص.الحمر لحوم وعن اكوم، أكل عن خيبر يوم ررنهى ه اش 

ولحومالثوم أكل عن الهي، بين الجمع من تفاد ررؤيمستدلات قال 
حرام،الحمر أكل لأن ومجازه، حقيقته في اللففل استعمال جواز الحمر 
وهوحقيقته في فاستعمله النهي بلفغل بينهما جْع وقد ، مكروْ الثوم وأكل 

الكراهة((رأمهو مجازه وفي التحريم 
أصلالحقيقة بأن معا والمجاز الحقيقة إرادة جواز نفى من واستدل 

علىالثوب كون يتصور لا كما احتم.اءهما يتصور فلا مستعار، والمجاز 
واحد.ونت، في وءارية ملكا اللابس 

فياستعماله والمجاز له، وصع فيما اللمفل استعمال الحقيقة وبأن 
معاإرادتهما تصح فلا متناقضان فهما له، وصع ما غير 

،١  ١٣ص السؤل نهاة ، ٢٤٢٨الأحكام أمول م ؛ن>/الإحك1م )١( 
.٥٧ص الإلهة الإشارات )٢( 
(.٤٢١٥)ح ٥١٣٥/ محبر غزوة باب ~ المغازي كتاب " البخاري رواْ )٣، 
U١٤٨٢/الباري يتح )٤( 
؟٤٣٤ا/اس.ع -شيق ، A٤٠١ الحط المم  iUU\/يفر/الفاس )٥( 



ثء-٤٣٣^^تثهت
وآثرألشلؤء مرمرأ لأ ءاموأ أثم؛بم ؤكأت؛تا  '.تعالى فوله ومناله 

ئناء:]السسلوأه ثئ ميل عابئ إلأ جنجا وثُ مولود ما قنموأ حئ تكنى 
حقيقة،المخموصة والأقوال الأفعال عالي الصلاة إطلاق فان [ ٤٣

الشافعيوحمل مجاز، المجد وهو الصلاة موصع على الصلاة ؤإطلاق 
يحولوعن الصلاة عن الهي كان حيث المعنيين إرادة على الأية ممتن 

aللمتنب ن لل>كرا الممتأل. 

العرفيةوالحقيقة اللغوية الحقيقة — أنواعبمأ بكل الحقيقة فان وعليه 
الأصولأهل جماهير نول على المجاز، على ترجح ~ الشرعية والحقيقة 

مطلقا.الحنفية وعند والمجاز، الحقيقة على اللفظ حمل ر تعل. إذا 

ط؛وعلى مخالفة فيه يكن لم إجماعا يكون يكاد الترجيح هال.ا 
}والمحدثوزر ا والمفمروزأ ا الأصوليوزل 
متبادرةالحقيقة أن المجاز على أنواعها بكل الحقيقة ترجح ودليل 

بخلافوالوصع، الاستعمال في الأصل وهي ، لقرينة محتاجة غير للفهم 
.قرينته مع إلا متبادرأ وليس الأصل حلاف فهو المجاز 

.فترجح المجاز من أظهر الحقيقة ولأن 
الأصل.فيقدم طارئ، والمجاز أصلية الحقيقية ولأن 

ساضالقرآن احكام ، ١٢•ص يظر/الرالأن )١( 
،الوصول، تقريب ، ١٧٢ا/ رخي الاصرل ، ٤٦ا/ الأصول في اصول يطر/ )٢( 

،٤ ٠ آ/ الأسرار كثف، ، ١١٢ص الفصول تتقح شرح ، ٢٥١؛/الأحكام أصول يي الإحكام 
٠٠٥ ١ / ا الررمحة مختمر ثرح ، ٥ ٠ ١ / ا التايلر روضة 

الحراوحررالوح-زيمأا، \/T\. حزى لابن هيل التالقرأن طر/إحكام )٣( 
.٨٦٣ السل 

٣;اص، شرح  ١١٥ا/الأحكام صدة شرح الأحكام إحكام ، ١٧٩/٣القوس طر/بهجة )٤( 
الراوي-درب ،٢٦ص الأحمار رسوخ الماحأ/هب؛، الشذا ، ٣١١ا'أ،ذحانرى؛/

.٤٣٣١;^ ٧١نح ،  ٨١٥١ الخرب >ح •٢، ١ ٨ 



المفتقروغير المجاز، بخلاف للقرينة مفتفرْ غير الحقيقة ولأن 
إلهال١لالمفتقر من أولى للقرينة 

هوإنما المجاز على الحقيقة بترجيح وغيرهم الأصوليين ونول 
يقويهاما الحقيقة فى وحد إذا فكيف الحقيقة، ولذات الأصل باعتبار 

أولى.باب من يكون الحقيقة ترجيح وأمثالها الصور فهده 
لالحقيقة فترجح متعدر مجاز ْع الحقيقة تعارض I ذلك ومن 
فترجحمتعمل، غير مجاز مع مستعملة حقيقة تعارض ت ومنه 

الاتفاقالزركشي ونقل الحقيقة، 

ارأعطيتهؤ قوله فى جاء بما والمجاز الحقيقة لتعارضر ؤيمثل 
ليوجعلت شهر، مسيرة بالرعب نصرت قبلي؛ أحد يعهلهن لم ا حم

فليصل،الصلاة أدركته أمض من رجل فألما وطهورأ، جدأ م الأرض 
الشيوكان الشفاعة، وأعطست قبلي، لأحد تحل للم الغانم لي وأحلت، 

عامة٠٠الناس إلى وبعثت خاصة قومه إلى يبعث 

تالمعنى فيكون للجود، مكان امم اللغوي بالوصع مجد فلففل 
آخر.دون مكان منها لايختص للجود، ومكان محل أرض كل أن 

للصلاة.المخصص المبني المكان عن مجاز رامجدا، لنقل وأيضا 
هوالتأصيل على فالراجح والمجازية، الحقيقية الدلالتان فتعارصت 

الحقيقى.المعنى وهو الأول، المعنى 

،١٢٢ ١; الأسرار كشف ، ٠ • ٤ ا/ الروضة مختمر شرح ،  ١٧٢ا/ رخي الاصول، ينفد/ )١( 
شرحا/ا*\،أ، المهاج ثرح في الإبهاج ، ٤٠آ/ الأسرار كثف ، ولالنهاية 

.١٢٩٤; المر الكوكب 
ا/بهأ.الأسرار كثف )٢( 
تخريب.-شيم )٤( . ٦٦٧٨المحيط ابر )٣( 



السجودموصع ت ررالمسجد ت الحديث مرح في العيد دقيق ابن محال 
الجودالتي للملأة المبني المكان على العرف في يطلق ثم الأصل، في 

اللغوي،الوصع على ههنا ررالمجدا؛ بحمل أن فيمكن ! هداوعلى منها، 
الأي جود، الموصع أعني جدأ، م كلها الأرض لي جعلت أي 

عنمجازأ تجعل أن ؤيمكن غيره، دون بموضع منها جود اليختص 
كالمجدكانت جميعها الصلاة جازت لما لأنه للصلاة؛ المبنى الكان 

التاؤيل!هدا يقرب والذي التشبيه مجاز من عليها اسمه فاطلاق ذلك في 
فمهلللجود ولا بجملتها، للصلاة مواضع أنها أؤيد؛ إنما أنه الذلاهر أن 

وحد0جود التخص كانت الماضية الأمم أن ينقل! لم لأنه منها؛ 
موضع١٠دون بموضع 

التمرصاع أن حزم ابن ترجيح المجاز على المفيقة ترجيح ومن 
اللبن،مقابل لا الخلب مقابل هو إنما للمصراة المشتري يرده الذي 

رضيهافإن فاحتلبها، مصراة، غنما اشترى ارمز ه.' لقوله تعلبيقا 
الخالبةن إ حيث ، ٢١١تمر؛من صاع حلبتها ففي سخعلها ؤإن أمسكها، 

مجاز.الحلوب اللبن وفي الخقيقة هي للفحل 

منصاع حلبتها ففي الخبر في جاء محي قيل! ررفان المحلى! في قال 
الحتلم،،اللبن أيضا تكون وقد الفعل، هي والخلثة نعم، ! قلناتمر؟ 

إلىموصوعها عن اللففلة نقل يجوز ولا مجازأ، بذلك سمي إنما أنه إلا 
ا.التوفيق؛ار تعالى وبالله —، بنص إلا محرمة والأموال بنص، إلا المجاز 

؛/•ءل.الأحكام إحلكم )؛(
)ح ٧١/ ITتمر من صاع حلّتها وفي المصرا٥ رد شاء إن باب- ■" المهمع كتاب ~ البخاري رواه )٢( 

٢١٥١.)

(.١٥٢٤م^0\\)ح المعراة بح حكم باب - المنوع محاب - لم وم
.U٥٨١/المحلى )٠١( 



فيإلا والمجاز الحقيقة تعارض في حلأفأ الأصوليون يذكر ولم 
أصبححتى بالحقيقة بمقارنته الظر أوحيت قوة المجاز فيها اكتب صور 

الحقيقة.على يرمح 

يعارصىأو الاستعمال، في غالب مجاز الحقيقة يعارهمر كان 
الاستعمال.في مهجورة أو الاستعمال متعدرة والحقيقة مجاز الحقيقة 

ترجيحإلى وهي فيها، الخلاف الأصوليون فيها حكى الصور فهدم 
لغلبته.المائل هذه مثل في الجمهور فول هو كما أقرب الجاز 

الاستعمالفي كالميتة أو ميتة أصحت الحقيقة ولأن 

m

تثنيفنءا؛ةالول ا/"ا«ه، ص رومحة رخي اليطر/أٍول :١( 
.٣٣١!/ الاري نح ،  ٤٨٢\ا الما.؛، 



\طدت\داك

الطلبباعتبار اvلفاظ دلالات في المرجحات 

وطلبالأمر، وهو الفعل طالب صورتان! له العرب لغة في الهلد_، 
التعارض:صور من ثلاثا يتحمل وحينها النهي، وهو الترك 

الأمرين•تعارض 

المهين-تعارض 

والهمح،•الأمر تعارض 

الأمرينتعارض أولا؛ 

الأمرين،تعارض لمسألة ~ اطلاعي حمستا — الأصوليون يعرض لم 
أمران.لأنهما 

الفحينها لذاته يتماومت، لا الأمر أن ~ أعالم وافه ~ يعود وذللثا 
أمر.أنهما لأارتؤ مثله آحر على لأمر مرج^ 

ندكالتفاويت، به يحصل بما الأمرين تعارض الأصوليون يذكر بينما 
أوللوجوب كونه جهة من الأمرين وكمدلول الأمر، على الدالين الحرين 

مثلا.الندب 

هنا،يذكران فلا الأمر لذات التعارهمر سياق عن خارجان وهذان 
اكاني•في اّلول وتعارض الأول في الأسانيد تعارض في محلهما بل 

النهيين•تعارض ثانتا؛ 

الأمرين.تعارض في كالكلأم فيه والكلام 



والندب،الوجوب بين يكون لأمر ا مدلول فى التعارض أن غير 
وازكراهة.التحريم بين يكون الهي مدلول وتعارض 

والهي-الأمر تعارض ئالئات 
يرجح؟•أيهما والنهي الأمر تعارض فإذا 

الأمرأن باعتبار والمصالح النامي تعارض على مبنية المسألة 
ممدة.يدرأ والنهى مصالحة يجلب 

الدليلعلى الهي يقتضي الذي الدليل ترجيح على الأكثر فالجمهور 
للأمر.المقتفي 

نمسبامن أحد فلم بخلافه يقول من لوحول متضمن القول أن ومع 
،•~ل اطلاعي حب ~ الهي على الأمر بترحح القول إليه 

تركبأن القول تيمية ابن الإسلام شيخ شيخه عن القيم ابن ونقل 
•وجهالأى ثلاثين من أكثر من النهي ارتكاب من أعغلم الأمر 

بهالمأمور فعل جنس أن في ت ررقاعدة ت تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
منأعظم به المأمور ترك جض وأن عنه، الخهي ترك حنس من أعفلم 
منأعفلم الواحبات، أداء على آدم بني مثوبة وأن عنه، المهي فعل جنس 

منأعفلم الواحباتر ترك على عقوبتهم وأن الحرمات، ترك على مثوبتهم 
القاعدةبهذه يتعلق ما بعض ذكرت، وقل. الحرمات. فعل على عقوبتهم 

الأصلبهلريق يالموجود يتعلق والقصد المالم أن ذكرت ّ تقدم فيما 
ذكرثم ، ر ا( وجوه من القاعدة هذه وبيان التبع. بطريق بالمعدوم ويتعلق 

نمرته.وجها وعثرين اثنين 

،UT<\/Y'الروضة مختصر ثرح ، TO.٤; الأحكام أصول ني الإحكام ، TTA\//العدة طلر )١( 
المائلإجابة الخحرير مج المصر الوصولا>/\ِ.ب"ا، نهاية ، ٢٤١نح 

.اكاوى.آ/٥٨مجموع )٣( اوونمنآ/.آا. ؛علام )٢( 



قوله:عبداشل١، بن مهل عن آخر مرصع في القيم ان نقل كما 
مقتضهدا أن فيحتمل النهي*أآ،، ارتكاب من أعظم اش عند الأمر ®ترك 

النهي•على الأمر لترجتح 
نهيتكمررإذا ه: بقوله الأمر على النهى لترجثح الجمهور استدل 

اس؛طتماالم.ما منه فأتوا يامر، أمرتكم ؤإذا فاجتتبوْ، شيء، عن 
أشدالنهي أن منه يؤخذ هذا العلماء: بعض *هال رجب: ان قال 

قيدوالأمر منه، شيء ارتكاب في يرخص لم النهي لأن الأمر، من 
الأمتهلاءة((رأ،.يحب 

ودرءمصالحة، جلبا يقتضى والأمر ية مندرء يقتضي النهى ولأن 
المصالح.حلمس، على مقدم المفاسد 

لمقتضىخرق مرة ولو ففعله باتفاق، التكرار يفيد النهي، ولأن 
لعدمالأمر بقاء ينافي لا مرة وتركه خلافح، ففيه الأمر بخلاف، التهير، 

التكرار.

الفعل.في الءلال.ّ_إ من أشد الترك في الطلب، ولأن 
الأمرمحامل من أقل الكراهةاا أو *التحريم النهي( في، المحامل ولأن 
أقو^،^فهو أقل فيه المحامل كاJتثا وما والإباحةا؛ والندب *الوجوب 

الزاهداالصوفي العارفين ءشيخ ت الن١هي فال أبومحمل-، الئتري، يونس بن عيلءاض بن مهل )١( 
وماتنين.وثمانين تلاث ستة رفاته 

.\-ا\00الإسلام تارخ ، ٣٣٠/ ١٣النلأ، اعلأم يفلر/ص 
الفواتلّص\،اا.)٢( 
هاف وصول نن بالافتداء باب - والة بالكتاب الأعمام محاب - اJخاJى^، رواه )٣( 

٧٢٨٨^٢٥١.)
(.١٣٣٧^Y٩٧٥/ العمر في مرة الحج فرض باب - الحج محاب وسالم- 

؛،»_iYالماتل إجابة ، ٧٨ص نجيم لأبن والنظام الأشباْ ، ٣٧٠٩/٨الوصول ينظر/نهاية )٥( 
.٣٣٨ص الش أصول في مال/؛ 



حاءفقد النهي وقت المجد تحية صلاة بأحاديث يعضهم له ومثل 
أبىحديث من ه فوله فى كما المسجد يحول عند ركعتين بصلاة الأمر 
فاليريالجد أحدكم يحل "إذا ت قال .ؤ النه رمول أن ت اللمي قتادة 

الجدفى الصلاة عن النهى حديث وعارضه يجلس® أن ثل ركعتض 
بعدالصلاة عن رانهى وفيه: ه هريرة أبي حديث في كما النهي وقت 

حيثاكص، تغرب حتى العصر وبعل الشص، نطااع حتى الفجر 
والنهيالأمر تعارض على الأحاديث الغمهاء وبعض الشراح بعض حمل 

عاليللنهي ترجيحا الأوقات هذه في الصلاة ومنعوا النهي، فقدموا 
لأسألةرم.الثنقيطي به مثل ما هذا الأمر، 

هذهفي المسجد تحية بمغ القول وعلى أنه ~ أعلم والاه ~ والعناهر 
بابمن هو ؤإنما مهللقا، للنهى وترحيحا تقديما فليس الأوقات 

هذهفى إلا الجد تحية نية بالحديح، أعملوا حيث، التخميعس 
بحملالدليلين بين الجمع من فكان النهي، فيها حاء التي الأوقات 
أعلم.والله الأمر، على الهي ترجيح من وليس العام، على الخاص 

الرجليل وتغالأجنبي الست، للرجل المرأة تغسيل حكم ومثله 
أوللمرأة، والمرأة للرجل الرجل تغسيل يمكن لم إذا الأجنبية للمرأة 
أقوال.على فيه الخلاف، وقع فقد لزوجها والزوجة لزوجته الرجل تغسيل 

آمرآه كقوله البت، بغل الأمرة الأدلة تعارض الخلاف، ومصدر 
علينالحل ت قالت، جبما، الأنصارية ععلية أم حديث، في كما ابنته يل بتغ

يجلسأن قل ركعتين قاليركع المجد أحدكم يحل إذا باب ~ الصلاة كتاب — البخاري رواه )١( 
ا/ا-ه)حأ؛؛(.

وكراهةبركعتين، المجد تحية استحباب باب ~ الصلاة رمواصع المساجد كتاب - لم وم
(.٧١٤ا/ه؟أ)ح الأوقات جميع مشروعت؛ي وأنها صلاتهما، قل الجلوس 

.٣٣٨ص الفض أصول ش )٣( تخريم تقدم )٢( 



أوأ، حمأو ثلاثا، النها رراغفقال! ابنته، نوفست، حين الله رسول 
أوكافورأ لاحرة ا في واجعلن وسدر، بماء ، ذللث، رأيتن إن ذلك، من أكثر 
حقوه،فأعطانا آذناه، فرغنا فلما فاذنتيءا، فرغتن فإذا ~ كافور من شيئا 

المرأةنغلر عن الماهية الأدلة مع إزاره" تعني إياه" ررأشعرنها ت فقال 
دئنإتنمحى ت تعالى كقوله الأجشيين للمرأة الرحل ونغلر للرجل 

تهلو بمنمن يما ثار ه ؛ ١١لم أق ذه ملتبمهر ؤبجمهلؤإ هكبدمأ يى 
••م-امآ[ ]١^١: همأةثأا"-4 وبحعظذ آمحي بج، ثثص لأنيثت 

والنهى.الأمر تعارض وسبها المسالة مدار فكان 

المرجيحهو ت اختلافهم رروسسب، ت المجتهد بداية في رشد ابن فال 
لالغأن وذلك النهي، على الأمر أو الأمر، على الهي تغب، بين 

منهيالرجل بدن إلى والمرأة المرأة بدن إلى الرجل ونفلر به، مأمور 
ءنه،<ص.

المهيرجح ومن صاحبه، يغل منهما كلأ أن رأى الأمر مدم فمن 
سممه.ولا صاحبه هما أحي. يغل لا قال الأمر على 

واحدكل يمم قال جهة في والنهي، جهة قمح، الأمر فغلب توّط وْن 
مدلولؤيتحمق الميمم ببديله يتحقق الغسل مقصود لأن الأحر، منهما 

الإزار،مقعد الحقو وأصل الرواية، آخر هي بتانه جاء كما لإزار ا وكرها الحاء بفتح حقوه )١( 
مجازأ.كله يه وسس 
شعريلي لأنه شعارا مس الجد يلي الذك، الثوب وهو لها شعارآ اجعلنه ت إياه أشعرنها ومعنى 

.ws ١٢طئ نتح ، r/vللنروي لم مينفلر/شرح 
(.١٢٥٣^Y/٣٧ در والباس ووصوله المت، غل باب - الجائز كتاب - الخاري رواْ )٢( 

(.٩٣٩المن، غل ني باب - الجام كتاب - الم وم
.٢٤١ل/اJجته١ بداية )٣( 



تحقيقأالثياب فوق من له يغمال من ومنهم عورته، رؤية بعدم الأمر 
الالجمع من القول هدا فيكون عورته برزية للنهي وتجنيا للأمر 

الترج؛حأا،•

،١ ٤ ١ م/ المهذب نرح المجمؤع ، ٢ ٤ ١ ا/ المجتهد بداية ٣، ٠ ٥ ا/ الصناع ينظر/بيانع 
.Y٣٩١/تدائ لأبن المض 



الةدكاّ
والخصومحنالعموم باعتبار الألفاظ دلالات في المرجحات 

محاور!ثلاثة قي والخمرص العموم في التعارض ؤيحصر 

العامين.تعارض 

الخاصين.تعارض 

والخاص.العام تعارض 

تعارضفي الأصوليون يذكره ما أول العامين: نعارض أولا؛ 
.تعارفهماإمكانية في الخلاف العامين 

العامان؟يتعارض هل الأصوليون اختلف وفد 
منالجمهور قول وهو يتعارصان، العامين أن الأول فالقول 

بدكرقوله متضمنا كان أو قولأ، عليه نص من مواء الأربعة، المدامس، 
•محنها والترجح العامض تحارض صور 

الأصوليونذكره قول وهو يتعارضان، لا العامين أن الثاني والقول 
ينسوه.لم أنهم غير منهم المتقدمين ومن 

دليلعن ؤيخلوان عمومان يتعارض أن يجور لأهل الغزاليI قال 
ذلك^١،؛يجوز لا قوم: قال : قلناالترجيح؟ 

المممضأ/ا0ا.)١( 
الناظررومحة ، ١ ٠ ٣ ه / Ifالعل.0 ، ٢٢٩ص الحجاج ترتيب في المنهاج الة/ المفي وينظر 

اوأهاجشرح في الإبهاج ، oWA/fالروضة مخمر شرح ، ٢٩٨ص التنمحات، , ٧٧٨
.٦٧٦المر؛/الكوكب، شرح ، ٢٠0/٢الرحموت فواتح \, 0A/rالتحرير سر ، ٢٢٦/٣



الالمجتهد ذهن في التعارصى جواز أدلة بعموم الجمهور واستدل 
العموم.هدان في داخلان والعامان الأدلة، حقيقة في 

واشتغلالعامين، بين التعارض توهم مها وقع عامة أدلة ولوقوع 
.تعارصهالغ في الأصوليون 

العامينبين التعارصى بوحود القول بأن النافون المانعون واستدل 
عنمفر هو مما الكلأمين، وتناقض والشبهة التهمة وئؤع إلى يودى 

والتمديقلوالأتباع الهنامة 
حقيقياالتعارض كان لو يمح العامين تعارض نفي أن يخفى ولن 

فيمفروض الكلام لأن كذللث،، ليس الواقع أن بيد الأدلة، ذات في 
ولاالأدلة في ماح وهو والناخلر، المجتهد نفلر باعتبار العامين تعارض 

'بثمنه العامين لتخصيص معنى 

ارأل• خهغ مخرمة بن ور الم حدث فوائد فى عثيمين ابن فال 
.الحم، إلك، فجاءت بليال، زوجها وفاة بعد نفسست، ها الأسلمثة ميعة 

الحديث!فوائد ءومن قال! فنكحت،ا؛ لها، فأذن تنكح، أن فامتأذنته 
الحمومينأحد أن على الدليل دل ؛ما يوحد فإنه عامان تعارهم، إذا أنه 

العمومين®يجمع بما أحدنا الدليل يدل لم فإن الأحر على مقدم 
وجودلعدم المهللقين العامين لتعارض الأصوليين أكثر يعرض ولم 

فقدوعليه المهللقين، النصين تعارض حكم فأخذ العموم ذات من مرجح 
آ.المهللقين العامين تعارض عن الكلام قل 

.١٣٩ Y/ الفحول إرشاد ،  Y٥٧٩/ الروضة ييممر شرح ، ١ ٥ ١ Y/ المنى طر/ )١( 
٤[لالتللأقت -تنإرأًيم يمعن أن أثلنى fمحخماي^ باب الطلاق" كتاب الخاوي" رواه )٢( 

(.٥٣٢•ب/يه)ح 
ه/\/«ا.والإكرام الجلال ذي تع )٣( 
Y٠٥٧٦/الروضة شرح.خصر ، Y٧٤٢/ازظر روضة ، Y١٣٧/طر/المنى )٤( 



الصورولست ، العامن لتعارصن صورا يكروا الأصوليين أن عير 
غيره.لموحب ؤإنما عمومهما، ياطلاق للعامين 

هذاموجسا أن نجد التعارض صور من ذكروه ما تأمل وعند 
تأمرين في حصرم يمكن وسه التعارض 

مانتيجة فيهما العموم قوة في وتفاوت اختلاف وجود ت ول ألا 
يوهنه.أو يقويه مما لأحدهما يعرض 

الدالواللمقل العام صيغة قوة في وتماوت اختلاف وحوي الثاني! 
قوةفي — العموم على بدلالتها القول مع — الصغ لتفاوت العموم، على 

دلاكهاعليه.

دليلينفكل غيره، من لا العموم ذات من فيهما المرجح وكلاهما 
فالعاموصعقه قوته جهة من فيهما متفاوت والعموم عامين وكانا تعارضا 
مقابله.على مقدم العموم في الأقوى 

مانتيجة قوة أحدهما في ؤيكون العامان الدليلان يتعارض فالأول! 
إعماله.وفي وروده مجال في اعتبارات من له يعرض 

العام!قوة باعتبار العامين تعارض صور ومن 
غيروالأخر مخصص أحدهما عامين نعارض الأولى! الصورة 

فيرجح.العموم ذات في أقوى المحمص فغير مخصص، 
والمحل.ثينالأصوليين جمهور مذهب وهو 

النيمقابله على خصص الذي العام يم لتقل. الشافعية بعض وذهب 

ءمالمحمول ، ١ ١  Y٩٩/ البرهان ، T١٠٣٥/ ١^٥ ، ٦٠٠ص المربي لابن المحمول ينظر/ )١( 
.٣٥٣٣; المسامع ، تشنيف،  ١٦٦المحيط!/ البحر ، ١  ٥٩التحريرم/ سير ،  ٥٧٥

.١٧٠ص الأحبار رّرخ ، ٢٤٧٤;الفياح يظر/اكذا )٢( 



يخصصلم 

علىأحدهما يرجح لا مواء أنهما كج ابن عن الزركشي ونفل 
غيرْلأا•من مرجح عن لهما ويحث المعنى، لهذا الأحر 

لأفرادهتناوله في قطعي يخصص لم الذي العام أن الجمهور واحتج 
والقطعيأفراده، على دلالته في فلي فهو التخصيص لحله الذي بخلاف 

العلني.على مقدم 

أفراده،لجمع تناوله في حقيقة يخصص لم الذي العام تناول، وبأن 
مقدمةوالحقيقة المجاز، ياي، ْبن أفراده لجمع تناوله المخصص والعام 

المجاز.على 

المخصصىوالعام إعماله، على متفق بخصمي لم الذي والمام 
فيه.المختلف، على مةا.م عليه والمتفق بفي، فتما إعماله في ا مختلف

خاصالمخصص العام بان المخصص العام بتقديم المائلون واحتج 
العام.على مقدم والخاص يخصص، لم الذي للعام ية بالن

بقيما على دلالته في فهو أفراده فل، المخصص العام وبأن 
منمنه أقوى فكان عام لففل يتناوله ما بخلاف العين، تللث، في كالنص 

الحيثية.هده 

والغالب،عمومه، على بقاته دون الغالب، هو العام تخصيص وأن 
مهدم)٣(

؛،YY؛/الفائق -شفاواحم'؟'؟ه، الحيط. المم 'Y•١، طلر/اس٣/٥)١( 
.٢٩٥ص اسث علوم ؛ي تواعد ، Y ٠ ١ Y/ الراوي تا-ريب 

 )Y(الحراب
 )Y•( ؛/الفائق ينفلر/العدةYY ،المهاج شرح في الإبهاج ؛■YY-• /Y ، المهاجشرح

علومفي تواع،• أ/ا"ا'ا، الممعل البحر ، Y ٠ ١ Y/ الراوي ؤب ند ، ٤٨٠ Y/ للأصمهاني 
.٢٩٥ص ث الحل■ 



آلائكثؤنب،مك\ تجمعوأ •' تعالى قوله يمعارصة له ؤيمثلون 
حنفهلؤلنلمثؤجهم ضأ ؤوأؤ-ان I تعالى لموله [ ٢٣]الئنا،: حن}ات<ه مو ما إلا 
0-1[]\س0: شُتثيم عثر ^^٠؛ أنثم مثكت نا أو أضم عق لا إو 

الأيةوأفادت أختين، كل بين الجمع عن النهي الأية عموم أفاد حيث 
تكوناأن ومنه عموما اليمين بملك الاستمتاع جواز بعمومها الثانية 
•أحنثن 

تعالى!بقوله مخمصة والثانية عمومها، على باقية الأولى والأية 
[٢٢،: IIIJI] ^_Jl_ئد ما إلا آلتتثا؛ ين ذؤأ ُّا دكًمأ ^ولأ 

مخصصة.غير لكونها الأولى الأية فقدموا 

أوقاتفي الصلاة عن النهي من . عنه ثبت بما أيضا ومثاله 
يقهئععامر بن عقبة حديث في كما الزوال،، وقت عن النهي ومنها النهي، 

أنأو فيهن، نصلي أن بنهانا . الله رمول، كان ساعات ؛ائلاث ت قال، 
قائميقوم وحين ترتقع، حتى بازغة الشمس تهللع راحين : موتانامهن نقبر 

حتىللغروب الشمس تضبفإ وحين الشمس، تميل حتى الظهيرة 
بمليحتى يجلس لا أن يخْلجا والإمام حاء لمن ه أمره ْع تغرب،اراا 

ومحتمحهو عنه المنهي الوقت عموم في داخل أته ْع المسجد تحيه ركعتين 
يوميخهلب ه النهم، بتنا راقال• • يغتع عبدافه بن جابر حديث ففي، ^؛،، 

لا،قال،ت فلانءا يا راأصاليت،؟ ه! الني له فقال رجل، جاء إذ الجمعة، 
وقت،كل في للمجد تحية الصلاة في عموم فهو فار؛عٌ لائم قال؛ 

كثيرةبصور مخصوص الأول أن غير ومتعارصان، عامان فالحديثان 
علىبان، والثاني الهلواف، وركعتي الأسباب كذوات حكمه من أحرجت، 

ا/فيها الصلاة عن نهي التي الأوثان باب — ونمرها المسافرين صلاة كتاب - لم رواءم)١( 
٨٣١^ ٥٦٨.)

)حهم\م(. y٥٩٦/يخطب والإمام التحية باب — الجمعة كتاب - مسلم رواء )٢( 



الشافعيةرجحه الذي هو وهذا عليه، فيرجح شيء منه يخصى لم عمومه 
/ر والحنابلة 

المجدلحل إذا الرجل عن سل وند تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
هذهفه. الحمد الجواب!  ١٠فقال؛ المجد تحية يصلي هل نهكا ونتا 

محولوهو أحدهما! أحمدت عن روايتان هما للعلماء، نولان فيها المسألة 
أنهالشافعي، قول وهو • والثاني يصليها، لا أنه وماللث<ت حنيفة، أبي 

فلاالمجد أحدكم لحل ءإذا قال! . النم، فإن أظهر، وهدا يمليها 
أنهيعلم ولم الأوقات، جميع يعم أمر وهذا ركعتين« بملي حتى يجلس 
وبحدالفجر محللؤع بحد الصلاة عن نهيه وأما الصور، من صورة منه حص 

ركعتاومنها الفواستا، قفاء منها متعددة. صور منه حص فقد غروبها، 
المحفوخلوالعام ذللئ،، وغير الحي، إمام مع المحالة ومنها الهلواف، 

المخصوص،الالعام على مقدم 
المخصحىعلى يخصمى لم الذي العام ترجيح على يبتني ومما 

ؤتخصيصا الأكثر على تخصيصأ الأقل العام ترجح 
كثرما بترجيح فقال الزركشي وخالف الجمهور مذهسر هذا 
قزرأ،.ما على العامين من تخصيصه 

تضعفهالتخصيمى كثرة فان يضعفه العام تخميص كان إذا فإنه 
صعقا.أقل تخصيصا الأقل فيكون أكثر، 

العمومعلى القاء وهو الأصل إلى أقرب، تخصيصا الأقل ولأن 

.١٣١ Y/ الأفهام ذوى مخي اوهنّب ثرح طر/المبموع )١( 
 )Y( الكرى الفتاوىYYY/Y.
انمن، ٦٧٤\ا الخير الكوكه رح ث ، Y  ١٧ص اكشحات ، ٠٧٤ Y/ ازنلر بمظر/رُصة )٣( 

٠٢٩٩ص الاضطراب يهام دغ ، ٢٩٩٨الها.ع 
الممطالبحر )٤( 



علىمرحح الأصل وافق ما لأن أولى، فيآكون أقل فيه الأصل ومخالفة 
آ.على مرجح الأصل ومقارب خالمه، ما 

■؟3أؤب أدم؛ أمحث ؤوْلعام ت تعالى قوله بض بالتعارض له ؤيمنل 
تعالى!وقوله الكتاب أهل محلمام حل عموم على الدالة ٥[ ]النائية; لءه 

عمومعلى الدالة [ ١٢١]الأنعام: قوه أثو آنثِ در ؤ ينا داًكلوأ لا وؤ 
والأولىالعمومان فتعارض عليه، الله امحم يذكر لم ما أكل من المنع 

أقلأنها الأولى مرجحات فمن منه. تمغ والثانية الكتاب أهل طعام تحل 
■نه الل من *ض^محا 

منكل لعموم أن ~ أعلم تعالى وال؛ه ~ يظهر اءالذي الننقيهر؛ قال 
آيةأما بالاعتبار وأحق أثوى التحليل آية مرجح وأن مرجحا، الأيتين 
تبأمرين عمومها محرجح التحليل 

لأنتخصمأ، أكثر التحريم وآية تخصيصا، أقل أنها الأول؛ 
يماالجمهور وحصصها الله، لغير ذبح بما حصصوها وافقه ومن الشافعي 

ليسالتحليل وآية له أثر لا نسيانا تركها إن قائلين عمدأ التسمية فيه تركت 
قدمناما وهو واحد، تخصيص إلا النزاع صورة غير التخصيص من فيها 
الصحح.القول على الله غير اسم عليه يذكر لم بما مخصوصة أنها من 

الأكثرعلى مقدم تخصيصا الأقل أن الأصول في تقرر وقد 
لحله،ما على مقدم أصلا التخصيص يدحله لم ما أن كما تخصيصا، 

••؛ار•الأصوليين جمهور هذا وعلى 
علىالمتفق على مرجح تخصيصه في المختلف الخام ومثله 

الكويتمح  iV-o/iالمات ، ٢١٧ص اكشحات، ، ٢٧٤٠; ازظر يطر/روضة )١( 
.٢٩٩ص الاضطراب لخام دفع ، ٦٧٤٨المر 

٧٠الاضطراب كهام دفع )٢( 



والحتايةوالقاقعية المالكية بعض رجحه كما تخصمه، 

بخلافظنيته على متفق تخصيصه على المتفق العام أن دلين ت م
فهووالغلنية، الئهلعية بين حلاف محل فهو تخصيصه في المختلف 

به،الاحتجاج بعدم بعمهم قال اتفاقا المحمص والعام أقرب، للقهلعية 
،.فيه١٢المختلف بخلاف 

وأحدهماحكم على الدلالة في عامان تعارض إذا الثانية! الصورة 
فيهتعارضا الذي للحكم تناولهما حيث معارضه، من بالمقصود أمس 
معارضه.من بالمقمود أمز الدليلين وأحد 

أقربهو الدي العام ترجح قرر الأصوليين من المألة ذكر من كل 
٠بالمقصود وامى 

فقلعيله تناوله فإنه وأقرب يالمقصود أمس حاء ما أن مستدلين 
القلي.على مقل.م والقعلعي فلتي، له اللقفل تناول فإن مقابله بخلاق 

البعيدمقابله بخلاف التأؤيل لأيقبل بالمقصود أمز كان ما ولأن 
التأؤئل•يقل ما على مقدم التأؤيل يقل لا وما التناول، في 

،Y٣٩٧/المممض ، ٧٤٩ص الخمول إحلكم ، ٢٢٩ص الحجاج ترتِ، في طر/المءاج )١( 
.٤٨٥ص الخقه اصول م اكذكرة 

نهاةصها'ا، والأ،ل الوصول متهى ، \إ\لأ\ حزم لأبن الأحكام اصول في طلر/الإحكام )٢( 
.٤٧٠٦;الشر الكوكّ، ثرح ١،  ٨٠٣٠ طح لأبن الم اصول ، ٠٥١ المول؛/ 

وفرما او ب المختلف الحكم لبيان حاء أنه بالمقمود' راص إنه الدليل ين يقولهم والمراد )٣( 
أوتبعا فيه الحكم جاء ؤإنما ل ؛ ٢١٧١يايتؤ لم فإنه ومعارضه مقاياله بخلافه التعارضم؛، فيه 

عموماأو عرضا 
.١٤٩م، الألخاقل دلالان، تعارضي، 

،ص٩٢٢المحاج ترتيب في المنهاج ، ٧٤٩/٢الصولإحكام ، Y٣٩٧/؛نفلر/الصر، )٤( 
.١٦١٤؛/ظح لأبن الخقه أصول ، ٢١٨هسر اكقيحايت، ، ٤٨٥محمر الخقه أصول »ي، اكل.كرة 





لمما بخلاف عمومه في مختلف سب على ورد ما أن •' تدلون ؤي
المختلفعلى مرجح عليه والمتفق عمومه، على متفق فهو سبب على يرد 
مه.

س_،على الوارد عموم من أقوى عمومه المطلق المام وأن 
علىورد ما بتخمهس الظن وغلبه المموم، صيغة في لاستوائهما 

تخصمهاستوي وما الحاجة، إليه دعمتا مما الواقعة لكون المبا، 
رر تخصيصه الظن على غلم، ما على مرجح تخصيصه وعدم 

دينهبدل ارمن .ت قال ه عباس ابن حدسث، بمعارصة له ؤيمثل 
هاعمر ابن حديث ش كما الماء قتل عن . نهيه عموم مع فاةتلوْ<، 

رّولرافتهى س، اه رمول مغاني بعض في مقتولة امرأة وجدت قال! 
جاءالماء قتل عن ه نهيه فان والصيان«أم، الماء قتل عن س اف 

مندينه بدل من قتل عموم فعارض الحرب، وهو  ٠٠٢٠٢علمي واردأ 
منبقتل الأمر حديثا فرجحوا مسا على يرد لم وهو والماء الرجال 

دينها.؛دلت، إذا تقتل المرأة أن ترجيحه من فيكون ديته بدل 

حكمارباب فقال! له وبربج ورجحه البخاري الإمام ةررْ الذي وهو 
وامتتابتهم؛١والمرتدة المرتد 

بعلى واردأ التعارصين الخامين أحد يكون أن الثانية! 

الغواني، U'0/iالمير الأكوكب شرح ما-ا<ما، الخمر بجان Tإ^r.ا الأدلأ ؛نظر/فواطع )١( 
ص٣٦١الأحبار رسوخ ، ٩٧٨ص الزوائد ثرح 

والمرتدةالمرتد حكم محامحي، — ونتالهم والمعاندين المرتدين امحتتابة كتاب ~ ١لبخاركا رواْ ، ٢١
آا/يا'آ)حآآها•(.رامحتايتهم 

(.٣٠^٥١  ٤٦١; الحرب، يي \س نل باب - والبر الجهاد ئاب - الخارى رواء )٣( 
)ح ٣١٣٦٤! الحرب في والصبيان اء التنتل تحريم ياب، — بر والالجهاد كتاب - لم وم

١٧٤٤.)

^٦٧\ب١Jي٦\إصمح )٤( 



المذاهبمن الأصوليين فجماهير المسب، ذلك، في واقع والعارض 
هوبب سعلى الوارد المام أن والحنابلة والشافعية المالكية الثلاثة 

رالراجح^ 
منوالجوينيل٣، اّلتكيةلأ، من المربي ابن وذهب 

الخامعلى الطالق الخام ترجيح إلى الحنابلة من النجار وان الشافعية 
.المبا ذايت، في والتعارض صيب على الوارد 

أحلهامن الوارد الخموم في داحلة الما صورة أن الجمهور استدل 
مرحموالقطعي ظني، فانه الأحر الخام فى لحولها بخلاف قهلعيا، دحولأ 
الظء،•>،

لذلك،بة يالمكالخاص الخاص بب العلى الوارد المام ولأن 
الخام.على مرجح الخاص ومحبيه الخام، على مرجح والخاص الخام، 

بخلاف،الخام ذاُت، في قصدأ به مأمور ب_، على الوارد الخام ولأن 
ومابه، أص فيكون تبعا، فيه لحول إذ الأحر الخام معارضة في الأمر 

.تبعا به أمر ما على مر-بح قصدأ يه أمر 
ولااللففل بعموم القول على أنه المهللق للعام المرجحون واستدل 

يرجمفلا رتبته عن ويحهله يوهنه المستا فإن المتا بخصوص عبرة 
عليه.

علىوالوارد عمومه، على متفق سستا غير على الوارد الخام وأن 
فيهالمختلف على يرمح عليه والخفق عمومه، في ، مختلفسسّت، 

الزوائدشرح الفوائد ، ١٦٩ص الوصول منتهى ، ٢٣ص'الحجاج تريب في ينفلر/المنهاج )١( 
١.آ/ا/آ• مفلح لأبن الفقه أصول ، ٢٩٨آ/الهاْع انمث، 

١.١  ٨٩٥ )٣( ٦• ٠ ١ ص المحمول )٢( 
.U'i/iالمنر امحوكح شرح )٥( . ١٦٦٨المحبمل الحر )٤( 
الأحكامٍأصول في الإحكام صا>أ، المربي لأس المحصول أ/0؟ااا بنثلر/المرئن )٦( 



_قة

٠ثافهةلأحدهما ورد عامان تعارض إذا I الرابعة الصورة 
ليسوالأخر الثماهى الخهناب بصيغة أحدهما عامان تعارض إذا 

الثماهيالعام ترجيح وهو واحد قول هو الأصوليون ذكر0 ما فإن كيلك 
الغامحزرمحق قي الأحر العام وترجح علته، الخطاب ورد من حق في 

الخهياببأن عليه الخaلاب ورد لمن الشفاص الخام لترحيح استدلوا 
بالنظريكون إنما غيرهم إلى وتعميمه للمحاصرين يكون إنما الشفاهي 

التعميمعلى يدل نص من أو تفرقة لا أنه على الإجماع من إما آخر لدليل 
كقوليامرأة لمائة قولي ارإنما •' ه يقول ها أميمة حديث من . كقوله 
واحدةاالٌآ،.لامرأة فولي مثل أو واحدة لامرأة 

المشافهوغير فيه، قهلعيا دمحولأ يدخل بالخطاب المثاله ولأن 
الفلني•على يرجح واسي ظني، لحوله 

يكونقد المشافه وغير الدليل، في مممود ؛الخه1اب والمشافه 
أحيانا.يقصد ما على مرجح دائما قصد وما لا، يكون وقد مقمودأ 

،U'A/Y■الرومحة شرح.ختمر ، ٠٢٠م الماح -شفه ، ٣٩٦"ا/ايض يان ؛/0أآ، 
.٧٠٥أ/المر الكوكب، شرح آ/آآا، المٍط البحر 

الموجودينمحن لهم يوجه من ؤينادي يخاهلجج شفاهي دخaلاءب، يأتي أن مشافهة بوروده المراد )١( 
وبس[. ٥٦]الأ>اب: تدتا4 دثمحأ جب ثتمأ تانغُأ ١^ ^^؛١ تحالمح،: قوله في كما 

المواجهة.حطاُب، 
.١٣٢٢;الفحول إرشاد ، ٢٥١المحبط؛/ يفلر/البحر 

المختصرسان شرحه مع الحاجِح ابن مختمر ، ٢٦٦الأحكام؛/أصول في ينظر/الإحكام )٢( 
 /yازواشرح الفواني. ، ٥١٠ول؛/المهاية ، ٣٩٤jlj . مملحلابن الفقه أصول ، ٩٧٩ص

aA٠٧٠٤إ/الخير الكوكب، شرح ،  ١٠؟
^٢(. ٨٩٨٢ المعة في جاء U بابذ - المعة كتاب، - الموطأ في u^، روا. )٣( 

(.٢٧٠ ٠٦)ح ^^إ^00 المسد في وأحمد 
الألباني.وصححه (، ٤١٨١النماء بمة ؛اب، - المعة كتاب، - والمائي 

حديث،اهذا ت وقال ( ١٥٩٧^i١٥١/ النماء بيعة في جاء ما باب، ~ المتر أبواب " والترمذي 
صححء.حسن 



الغائبينغير في شفاها الوارد غير العام ترجيح على استدلوا كما 
فيوترجيحه الأحر، العام لتعطيل يودي مطلقا شفاها العام تقديم بان 

لأحدهما،إلغاء دون العامين إعمال إلى يودى فمهل المشافهة صورة 
الأحررا،•ؤإلغاء أحدهما إعمال من أولى بالدليلين والعمل 

صيغتهجهة من قوة أحدهما في ليكون العامان يتعارض والثاني: 
العموم.على دلالتها في 

متفقهو ما فمنها قوتها في متفاوتة العموم وصح ألفافل كاث لما 
دليلهلقوة الجماهير عند للعموم مفيد هو ما ومنها العموم، إفادته على 
يسير.حلاف فيه وقع ؤإن 

وحالفهمقلة عمومه بإفادة فقال صحيف فيه الخلاف ما المح ومن 
إفادته.دليل لضعفا الجمهور 

العموم.على الدال ولففله صيغته جهة من العامين تعارض في هدا فاثر 
قويوما فيه، ، المختلفالعام على مقلءم العموم إفادته على فالمتفق 

صعقا.ما على مقدم العموم يإفادته القول 
صوره؛دمن 

العامعلى الشرط بصيغة جاء الذي العام تعارض ت الأولى الصورة 
المنفية.الكرة بصيغة جاء الذي 

العامترجيح ، والمحل.ثينر الأربعة المذامت، من الجمهور ما مل. 
الشرط.بصيغة جاء الذي 

تمحالفوايت , ٣١٦٨للمختصر الضد شرح الأحلكم؛/ا"آ"ا، أصول ني طر/الإحلكم )١( 
.١٦٠ص الألفاظ دلالات تعارض ، ٩٧٩ص الزوائي. 

ولالنهاية ، ١٦٨ص والأمل الوصول منتهى ، ٢٥٥الأحكام؛/أصول في ينفلر/الإحكام )٢( 
الشرالكوكب شرح ، ٢٠٥آ/الرحموت فواتح ، ٢٢٩٨;الهامع السث، إ/ه،ه، 

.٨٣٩١ الفحول إرشاد 
.٢٠١٨الراوي تدرب ص.هأ، والإيضاح الشد ، ٤٧٦٨الفتاح يفلر/اكذا )٣( 



بالنكرةالعام بترحيح عكه إلى الهندي والصفي الأمدي وذهب 
الشرءللبصيغة العام على المنفية 

منالمنفية النكرة من العموم في أقوى الشرمحل بأن الجمهور استدل 
علىمرجح والمحلل الكرة، في كيلك وليس للتعليل الشرحل اقتفاء جهة 

بمعلل.ليس ما 

وعلته،بالشرمحل للعام إلغاء المنفية بالنكرة العام ترجيح ولأن 
المنفية.بالكرة للعام إلغاء إلا فيه فليس يالشرمحل العام ترجح بخلاف 

علىدلاله في قوي المنفية بالمكرة العام بأن المخالفون واستدل 
فكانتخصيصه يبعد فلا بالشرمحل العام بخلاف تخصيصه فيبعد العموم 
ريقرنم،ل ما على مرحح تخصيصه يبعد ما فان أقوى، 

الواردوالعام الشرؤل بصيغة الوارد العام تعارض I الثانية الصورة 
بالإضافة.أو بأل مواء بالعرش 

العامترجيح على والمحدثيزأ؛، الأصولييزأم من ألة المذكر من 
بالإضافة.أو بأل مواء ؤ باكعريفالوارد العام على الشرمحل بصيغة الوارد 

والعامالعهاو، يحتملان والمضاف المعرف الجمع بأن استدلوا 
يحتمله.مما أقوى العهد يحتمل لا وما يحتمله، لا بالشرمحل 

بالجمعوالعام وعلته، المشروط على يدل بالشرط العام ولأن 

؛/ا،«ه.الول نهاة ، Yoo/iالأحكام امحول »ي يطر/الإحكام )١( 
اوخممّرمهخم،بجان ول النهاة 1/ههأ، الأحكام أصول غي بمظر/الإحكام )٢( 

.YU-l/iاض الكوف ثرح 
يان، ٥٠٩!/ول النهاة ، ٢٠٦أ/الأحكام أصول في الإحكام ، ١١٩٥أ/ضو/ب0 )٣( 

.٦٧٦؛/المير الكوكب ثرح •٢، ٨٩/٢اJخصر'
.٢٠١آ/الراوي :،وري_، ، ٢٥٠ص والإبماح يفلر/اصو )٤( 



—بمْبمْ،؛ه^٠><
علىأدل والمعلل العلة، على يدلان لا بالاصافة والعام المعرف 
مقايله.من أولى فيكون المقصود 

وعلته،يالشرمحل للعام إلغاء والمعرف المضاف العام ترحيح ولأن 
له١المقابل العام إلغاء إلا فيه فليس بالشرمحل العام ترجح بخلاف 

الشرطةأو الموصولة ورامارا اامن« -العام؛تعارض الثالثة: الصورة 
المعرف.الجنس بام والعام الاستفهامية أو 

يرجحالامتمهامية أو الشرطية أو الموصولة واما® ®من® د العام 
ابنوهم المسألة ذكر من قال هكذا المعرف، الجنس بامم العام على 

.كتابيهما شراح وسعهما المبكي وابن الحاجب، 
باسموالعام عمومه، على متفق واءما® رامن® — العام؛ بان واستدلوا 

فيه.المختلف، على يرجح عليه والمتفق فيه، مختلف المعرف الجنس 
العهد،في استعماله يكثر بل العهد يحتمل الجنس باسم العام ولأن 

العهديحتمل لا وما العهد، يحتمل لا فإنه واءما® من® ١١العام؛ بخلاق 
يحتملهما على مقدم 

الجنسباسم والعام المحلى بالجمع العام تعارض الرابعة: الصورة 
٤٧٢١.،

باسمعام والأحر المحلى بالجمع أحدهما عمومان تعارض إذا 

أاالنم الكوكب شرح أ/ا،«ه، ول النهاتة ؛،n/i ،Yالأحكام أصول ني يطر/الإحكام را( 
.٢٩٦ص الحاJث علوم ني نواصي ، ٦٧٦

،تثنيفشرحه •ع الجوا،ع جمع ، ٦٣٨٤! المختصر يان شرحه •ع الحاجب، ابن ينظر/مختمر )٢( 
.٢٩٨الها.عأ/انمث، ، ٥١٤م/السامع 

النيثج، ٥٢٢ fxامع المشرحه مع الجوامع جمع ، ٣٨٩م/المختصر ينظر/بيان )٣( 
واكم؛رماآ.الضرير ، ٢٩٨الها.ءأ/

والكير.القلتل صلى فمدق لففله، من له واحد لا الذي مو الجنس اسم )٤( 
.١٦ص الحو معجم ،  ١٣١/ ٣ المير الكوكب، يفلر/ئرح 



الجنسيامم العام على مرجح يأل المقترن فالجمع المعثف الجنس 
الأربعةالمداهب من المسألة ذكر من ماقرره هو هذا المرق، 

عمومهعلى متفق المحلى يالجهع العام أن الترجيح لهذا ودليلهم 
مرجحعليه والمتفق عمومه، في مختلف المرق الجنس ياصم والخام 

فيه.الختالف، على 

المعهود،الواحد على حمله يمكن المرق الجنس امم ولأن 
الهدلايحتمل وما فيه، الهد احتمال فيبعد المحلى الجمع بخلاف 

.انمهل يحتمل مما أقوى 

بخلافالخموصرإ فى الفرد الجنس امم استعمال يمكن ولأنه 
فيمنه أقوى فيكون القليل، أقل الخصوص في امتحماله فان الجمع 

الأصحقاعلى مرجح العموم فى والأقوى العموم، 
التعارضهذا فحكم حاصان تعارض إذا الخاصين؛ تعارض ت ثانيا 

الذيوهو — فرق بلا العامين تعارض لحكم ومطابق مماثل الترجيح في 
فياؤيها تيماثله الخموم في الألفافل اوي نلأن وذللث، بيانه تقدم 

فرق.بلا الخموص 

فيالمميز ناوي  ٠١ت المنهاج ثرح في الراقي زرعة أبو قال 
فرق«غير من العموم في كتاؤيهما الخصوص 

بانشرحه •ع الحاج-، ابن مختمر ، ١  ٥٨"T/ التحرير سير ، ٢ ٠ ٥ Y/ الرحمويته فواح ينظر/ )١( 
،١ آ/ها٠ ثلح لأبن الفقه أصول أ/\-0أ، الأحكام أصول في الإحكام ، T'A'\/Tالخصر'

AUW/iالمير اتكوك_، شرح 
صالزوائد شرح الفوائد ، ToY/iالأحكام أصول في الإحكام ، f٣٨٩/المختمر يتظر/ب؛ان )٢( 

إ/اليات، الايات ، nvv/tالخير الكوكب شرح ، ١ > مفالح لابن الفقه أصول ، ٩٧٩
.١٥٨/٣التحر.سسير ، ٣٠٤

.٠٧٢ ص والمقول المقول من الوصول منهاج في ّ التحرير )٣( 



فيللخصوص مدخل فلا الخصوص في اوي النيكون وحين 
فيالمتاؤيين العامين تعارض في للعموم مدخل لا كما هنا الترجح 
العموم.

الجمعيمكن لم ®ؤإن الترجيح: منهج يتكلم وهو الطرفي نال 
علىتوقف الأخر، على لأحدهما رجحان لا خاصين كانا أو بينهما، 
الخارجي«لا،.المرجح 

اللأنه والدراسة يالبحث، المسألة الأصوليين من كثير يفرد لم ولدا 
الترحح.في الخصوصي لدات هنا تعلق 

فيكان الخاصن لتعارض صورأ ذكر الأصوليين يعص أن مر 
فيهاالخلاف صورة باقراد القول يوجب المعنى من مريدا متهم واحد 
:ومنها 

عامعلى معطوف وأحدهما خاصان تعارض إذا الأولى: الصورة 
•الأول مثل عام على معطوفا ليس والأخر العام هدا يتناوله 

مرجميتناوله عام على العهلوف، الخام أن رجح الصورة ذكر فمن 
،.٠قابله١٢عر 

دلالةمن آكد يتناوله عام على المعهلوف الخاص دلالة بأن واستدلوا 
الخامبدلالة اكتست، وأكديته يتناوله، عام على يعهلف لم الذي الخاصى 

رغيرْل على مقدم الدلالة ومؤكد عليه، 
درنسم، على وارد وأحدهما خاصان تعارض إذا الثانية: الصورة 

علىميب على الوارد اسص بترجيح قال الخالة ذكر من فإن الأخر، 

.٧٣٣"Y/الروضة مخضم شرح )١( 
1إسم.السر الكوكب شرح ، A٤١٧٢/التحرير شرح الشمر ، T٣٨٧/ الممحمر يطر/يان )٢( 
\■.U«J ٦٦٩؛/المير الكوكب، شرح ، ٣٨٧م/المختمر طلر/محان )٣( 



مةا،الهأالخاص 

السب.إلى بالنسبة الدلالة في وآكد أقوى السبب عالي الوارد لأن 
العامترحيح على به استدل دليل بكل هنا يستدل أن يمكن كما 

فيالمسألتين في للتمانل سبب عن المهللق العام على سبب على الوارد 
دليلهم•ذكر تقدم وقد التعارض، وجه 

اتحادمع وحاص عام يتعارض ند والخاص: العام تعارض ثالثا: 
عليهدل فيما الخاتم، يرجحون حينئذ الجمهور فإن والمكان الوقت 

العامحمل العلماء يميه الذي هو وهذا منه، بقي فيما العام ؤيرجحون 
الخاص.على 

لم،الخاص بالدليل العام تخصيص أو الخاص على العام وحمل 
يهتفي،لا لأنه العام، بل؛المعنى، الخاص، الاصهللاحي، بالمعنى، ترجيحا 

ماعلى الخاص بحمل الدليلين، بين، جمع هو بل الدليلين،، لأحد حلرحا 
يوردونلا الأصولين من كثير ولذا بقي، ما على العام وحمل عليه، دل 

المخممات,في يجعلونها بل والترجيح، العارض باب في المسألة 
لتقدمالتنلر دون بينهما الجّمع فى، الخاص على العام وحمل 

الحتميةبعض، نول هو نأحره أو الخاص وتقدم ناحره، أو العام 
لرين، المقم، من، وهو ،، والمحنا والشافعية المالكية وجميع 

التمرة، ٢ • ١ Y/ الراوي يورب ،  Y٤٧٤/ الماح الشذا ، Y  ٤٨م، والإيضاح الشد بفلر/ )١( 
الأمار»_،\U\.رّوخ ، T'i/yواكدمة 

 )Y( ل/ اكحرير -بسر ، ١ ٨• ص العربي ابن يننلر/اوحصولYUY  ، الفصول إذكام o>،Y_,،
،٦ ١ ٥ Y/ الدة ، ١  OY-ص التمرة ، ١ ١ ٩ ٠ Y/ اJرUن ، ١ Y الحجاج رتب في المنهاج 
.٤٣٧•Y/الث أصول ني الواضح 

٣;السان انحوا، \/r\، اكزيل، لخلوم اسل ، ٣٨٣٢; الربي لأبن القرآن ينفلر/أئثام )٣( 
.١٥٣ص الاضطراب د؛ع!يهام ، ١٧٣





هبجث ممن أكزق إى 1ئ همك لا وشئ لأبنه: لقمان قال كما 
[.١٣]لسان: 

العامتعارصى فحث نهء الصحابة عمل من المتواتر هو إنه : وقالوا
الخاص.على العام حملوا والخاص 
أوثنيءكمؤآ أش >اؤيويمك؛ تعالى: قوله عموم الصحابة حممي فقد 

تركناهما نورث لا  ١٠بقوله [ ١١ا،: لالنأحْل نل ,إهإئ 
آبانهم.من الأبناء ميراث عموم من الأنبياء أبناء فأحرحوا ، صدقة١١ل 

أ.إرم\إ)؛ذتث آمغ ^؛^١ تعالى: قوله اعملوا الصحابة أن ذللن، ومن 
قتلعموم على دلت حيث ه[، وجالئمهزه]الخونت: حث ألثأركان ةهنلوأ 

والصبيانالماء قتل عن فنهى مقتولة امرأة . المبي رأى حتى المشركين 
مغانيبحض في مقتولة امرأة وحدت قال: ه عمر ابن حديث في كما 

، ١١والصبيان النساء ئتل عن اف. رسول ررفنهى ه، الله رمول 
والصبيانالماء بالقتل الأمر عموم من والصبيان الماء الصحابة فاحرج 

بقي.فيما ؤإعماله النهى عموم من تخصيصأ 
حتىبالعام العمل جواز على دليل الحديث ءوفي حجر: ابن قال 

أهلقتل على الدالة بالعمومات تمسكوا الصحابة لأن الحاصر، يرد 
ذلكفخص والصبيان اء المنتل عن ه النبي نهى ثم الشرك 

انمومءص.
جهلؤإن بأحصهما الخبرين أعم تخصص على الإجماع ولوقوع 

•تأريخهما 

(.٣٠٩٣^١٩٧أ/الخص محاب - الخاوي دوام )١( 
هدنة)اتركناه ما نورث لا ا؛ ; ه النبي نول باب " جر والالجهاد كتاب — لم مو 

(.١٧٠٩م/ا<حما)ح 
ذحابرىا*/لاا.)٣( تخريب. تقدم )٢( 



١^^٢،.والصفي الجوينير١، مهم كثيرون الإجماع نقل 
إنإلا الحنمة، جمهور حلاف إلا الإجماع هذا على يشكل ولا 

لخلافهم.السابق بالإجماع محجوجون أنهم فمدوا 
حيروهو الاJليااين لكلا إعمال الخاص على العام حمل في ولأن 

الأحر.واطراح أحوهما إعمال من 
جمعالخاص على العام حمل ارفي مستدلات عميل ابن أبوالوفا قال 

يجوزفلا للاستعمال، وصعت، إنما الأدلة وُذْ بهما، وعمل الاءليلين بين 
وقفومن الخصوص، أسقط بالعموم؛ أحذ ومن أمكن، مهما نمليلمها 

الثرع«ص.بدليل العمل ترك 
الترجيحعلى وتقل.يمه الجمع وجوب، على دث دليل فكل وبالجملة 

هناصحح فهو 

المتقدمعلى المتأخر تقديم على قائم مجملها بأدلة الحنفية واستدل 
فىلما مكان ؤإن وهو ، ذللث، من والتابعين الصحابة ص يروى وما 

حيث،، موضعها غير في هنا المرؤيات هن.ه إعمال أن غير عنهم صدوره 
الصحابةعند فالجمع أمكن، وهنا المتعارضين بين الجمع لائمكن 
الترحح.على مقدم عليهم الله رضوان 

فيالعلماء منهج مبحث، في عنه والإجابة الحنفية دليل تقدم وقد 
التعارض.لغ 

آلتشعتمكم؛ >ؤرلأ تعالى! قوله الخاص على العام حمل ومثال 

.الوصولنهاة )٢( الرئن؛/«ا'اا. )١( 
.٤٣٧الفض•؛/أصول ني الواضح )٣( 
.٤١٤؛/الأدلة تواطع ، ٢٥٦ص الفصول إحكام ، Y٦٢٣/العدة ، ١٥٧ص يطر/الممدة )٤( 

.١  ٠٤٢ ١/ الوصول نهاية ، ١  T٥٣/ الفقه أصول ز الممهثد 



الكتابيةبعمومه مثركة كل التحريم فيشمل [ ٢٢١]النقرة: حئ 
؛^S(>ؤرءلعام I تعالى قوله قعارصه المشركات، بعص والكتاييات وغيرها، 

\ؤئة ئآئس س من ثمحث لإ ط نثثتلإ ^ جن أوب محأ 
مابعض بحل الأولى للأية معارصة لأية ا فجاءت 0ا. ]ايايرة: أونوا 

بالثانيةالأولى الأية تخصص بأن التعارض فمدفع الأولى لأية ا حرمته 
عموممن الثانية الأية حصص؛< ما إلا المشركات جمح نكاح تحريم فسقى 

نكاحهن.فيحل التكتات أهل اء نوهن الأولى 

ألكدونؤو\}يإإوذ تعالى! قوله في العموم من حاء ما أيضا ومثاله 
بنممغرؤ إل ت تعالى وقوله ،ا-ااا ألثمؤلهلاماس: ؤإهق< او 

[١٣٣اثإبمهلآلم_م__نان: أعدق و^لآرض آلتنموث عنبممها وجنة دببحٍي 
وجوبعلى تدل عامة أدلة فإنها [ ١٤٨]\ص■: آلئ؛نؤه >؛ؤةنثعوأ وقوله: 

عنالهتم، ما ورد بما معارض، وعمومها إليه، عي، والالخير في، الإسراع 
حديثمن ه قوله في كما إقامتها بعد الصلاة لإدراك حي والالإسراع 

ولكنأحدكم، إليها بمع فلا بالصلاة ثوب ررإذا نههنع: هريرة أبي 
سهك،((لأ/ما واقض أدركت،، ما صل والوقار، الكبة وعليه ليمش 

من،عنه الهتم، ورد ما وخص، أصل، المسارعة بان الأدلة بين فجمع 
الصلاة.لإدراك الإسراع 

تشهدالثّرع فأصول رروبالجملة، المجتهي.: بد.اية في رشد ابن قال 

إنماالإقامة، به المراد هنا رالتثويب Jالإءلأم، المرن، رفع التثريب أصل بالصلاة: نوب )١( 
ماليإلي ناب، مه قال، العودة معناه اللغة قي اكري_، لأن دوسا المرصع هذا في الإقامة سس، 

JUj  الأذان.معنى إلى رثاب، عاد أي ذهايه
.٣٥٣/٣انمحمن ى.يثإ من الذكل كثفج ، ١٣١ -  r-Aحمدالم\\/لأبن يفلر/اسم 

ومكينة،بوقار الصلاة إتيان استحباب، ياي، ~ الصلاة ومواضع المساجد كتاب، - لم مرواه )٢( 
(.٦٠٢)-، ٤٢١ا/ ما إتيانها ص والنهي 



.><س؛سحهتْ,،تم
منالصلاة تستش أن وجب الحديث صح إذا ولكن الخير، إلى بالمبادرة 

القرب((أعمال سائر بين 

عنزائد لمعنى والخاص العام لتعارض صورأ الأصوليون ؤيذكر 
والخشوصى.العموم مهللق 

والخاص:العام تعارض في الأصوليون بها اش الصور ومن 
فيهو وجه من عام أحدهما دليلان تعارض إذا ت لأولى ا الصورة 

فعلىحاص الأحر في هو وجه من عام هو كيلك والأخر خاص، الأخر 
يحملأي الأحر بخصوص منهما واحد كل عموم يخص الجمهور؛ منهج 
خصوصعلى الثاني عموم محيحمل الثانى خصوص على الأول عموم 

ودةالمفي تيمية وابن الجوامع جمع في الكي وذهب 
خارجرْلمن المرجح محللب إلى الحنابلة وبعض 

الخاص،على العام حمل وجوب أدلة بعموم الجمهور واستدل 
منه.صورة تكون أن تحدوا لا هده أن ورأوا 

إمكانعدم عند الترجيح وجوب أدلة بعموم المخالفون استدل بينما 
الجمع.

هده.وبعض هذه بعض عرض تقدم وقد 

اوجهدا/ا'هدبداية )١( 
Y/العدة ، ١٢٧ص الحجاج تزب في المنهاج ، ١٨٥ص الفوران نرح مع ينظر/الورقايت، )٢( 

.٧٣ص الاضطراب يهام دفع ، ٧٤٠آ/ الاظر روضة ، 0٥٥١ا السؤل ، ٦٢٧
٦AX! الماتي حاشية مع الجوامع جمع )٣( 

.٣٨٥م/المر الكوك، نرح ، ٥٧٦أ/الروضة مختمر ؛نثر/ثمح )٥( 



ارإذاقوله مع . شيء١١ ينجه لا طهور ررالماء ت ه محوله مثاله 
طهوؤيةفي عام الأول فالحديث الخبثا،لى يحمل لم القالتين الماء بلغ 

علىغلب ما اءإلأ I بقوله الروايات بعض في يه حص ما إلا كاله الماء 
التغير.عليه ورد ما منه فخص لونه٠٠ أو ^٠ ٠٧أو طعمه 

كانؤإن الخبث يحمل لم ض من أكثر كان إذا الثاني والحديث 
حمله.منه أمحل 

عاموالثاني أمحل، أم قلتين سواء المتغير غير طهارة في عام فالأول 
بخصوصمنهما كل عموم فيخمص لا، أم تغير القلتين طهارة في 

مامنه ومخموص ثيء ينجه لا طهور الماء أن في عام فالأول الأحر، 
يتغير•لم دش الملتين عن قل 

بماومخموص الخبث يحمل لم قلتين بلغ ماء كل في عام والثاني 
أكثر.أو قلتين كان ؤإن نجس فهو ريحه أو طعمه أو لونه تغير إذا 

ررلأت خهته الخيري سعيد أبي حل.يث في . قوله معارصة ومثاله 
الفجرصلاة بعد صلاة ولا الشص تغرب حتى العصر صلاة بعد صلاة 
قالاه النبي أن خهئع مالك ين أنس لحديث، ، الشساار تهللع حتى 
إلالها كفارة لا ذكرها إذا فليصلها عنها، نام أو صلاة ي نررمن 

فيكونالأحر، في خصوص يقابله عموم منهما واحد كل ففي ،، ذلك،اار 
صلاةومن الغرب صلاة من عنها منهي الصلوات حميع أن الحمل 

عنها.نام أو نسيها صلاة إلا الفجر 

تخريجه.تقدم )٢( تخريجه. تقدم )١( 
تخريجه.تقدم )٣( 
(.١٨٦٤)ح V١٩/النساء مآ باب ~ الصيد جراء كتاب البخاري" رواء )٤( 

٥٦٧ا/فيها الصلاة عن نهي التي الأوثان باب ~ وهصرها اهرين المصلاة كتاب " ومسالم 
٨٢٧٢١، ،-(٨٢٧.)

تخريجهتقدم ( ٥ ) 



.><إقسيح-بمت"،ج
وجه.من وخصوصا عموما الحديثين رابين I العيد دقيق ابن قال 

الوقت،في خاص الممرن وبعد المسح، بعد الملأ٥ عن النهي فحديثج 
عامالفائتة، الصلاة في خاص والنسيان! النوم وحديث الصلاة. في عام 
وخاصوجه، من عام الأخر إلى بالنسبة منهما واحد فكل الوقت،. في 
ذلكا(لفليعالم , وجه من 

.١١٨٢;الأحلكم إحلكم 



والتقييدالإطلاق باعتبار الألفاظ دلالات في المرجحات 

أنعالي ؤيوكدون يقررون الأصوليين أن به البداءة يحس مما 
وامتدلألأوأقوالا حلافا والخاص العام كاحكام والمقيد المطلق أحكام 

وترجمحآ•
كالعاموالمقيد رروالمطلق ت الجوامع جمع في السمكي ابن قال 

والخاصا<ره,
وفقيجعلونه فإنهم والمقيد المطلق تعارضر ذلك من تثنون ؤي
أرع.حالات 

فللتُارضوالخاص، كالعام والمقيد المطلق بين التعارض أن وبما 
صور!ثلاث فيه 

المطاإقين.تعارض 

المقيدين.تعارض 

والمقيد.المطالق تعارض 

تعارضأحكام يآحذ المطالقين تعارض فإن تقدم ما على وبناء 
تقدمت،.وقد العامين 

تقدمتا.وقد الخاصين تعارض أحكام يآ-محز المقيدين تعارض وكذا 
لتحارضمغايرأ الأصوليون جعله فقع. والمقيد المتللق تعارض أما 

Y٠٨١٣/المساع تشنيف •ع الجواع جمع 



فيالحمل تماثل لا المقيد على الممللق حمل صور إذ والخاص، العام 
وييان.لإفراد فاحتاجت، والخاص العام 

منمكتبة صور بأرع والمقيد المْللق تعارض الأصوليون ؤيجمل 
فياختلافهما أو اتحادهما جهة من والمقيد للمهللق والست، الحكم 
الحكمفي يختلفان وفد والسب الحكم في يتحدان فقد والمقيد، المعللق 

فييتحدان وقد الستا، في ؤيختلفان الحكم في يتحدان وقد والستإ، 
علىللتعارض صور أرع المحملة فكانتا الحكم في ؤيختلمان الستا 

التالي:المحو 

أيسب،، والالحكم في والمقيد المطلق يتحد أن الأولى؛ الصورة 
الحكموجود ومحست، واحد، والمقيد المهللق في جاء الذي الحكم أن 

الدامت،قول وهو القيد على المهللق يحمل فهزا أيضا، فيهما واحد 
وهوالحنفيةأ١، من وافقهم ومن - والحنبلي والشافعي المالكي - الثلاثة 
والمحدثيزأم.، المفريزأجمهور تهلمق 

الصورلأ؛،.بهذه بالحمل يقولوا فلم الحنفية جمهور وحالف 

الباقلأنيأبوبم حكاه وممن الإجماع، الحمل على الجمهور ودليل 
الزركشيمحهم نقله كما الهرامي والكا فورك وان عدالوهابط والقاصي 

الأدلةتقويم ا/هآآ، الأدلة ما'ني ، ٦٢٨أ/العدة ٨•١، ص العربي لابن ينفلر/المحمول )١( 
الأصولنفاني ، ٢٢ص٦ الفصول تشح شرح ، ٤ ٤ ٢ V/ الفقه أصول في الواصح ، ١٤٦ص
صالفقه أصول ني مذكرة ، ص٤٤٣الهامع الغيث، ، ٢٩•أ/ الأسرار كشف ، ٢١٦٤ه/

٢٧٩.

أصوا،، ه/٤٨القرني تمر ، ١٥٨٠; المر زاد ^ ٢٣٦٨الفرس لأبن القرآن يفلر/أحكام )٢( 
التان

\إالباري فتح ، ١ ٠ ٤ ا/ الأحكام إحكام ، U٥٢/ بطال لابن البخاري صحيح شرح بنظر/ )٣( 
٢٥٤.

.٢٩•٨ الأّرار كثف الرخي يفلر/أءول )٤( 



الأّرارل^كشف في المخاري حكام كما \بص البحر في 
الحنفية.بعض بخلاف الإجماع دعوى على المشكل ظهر وفد 

إعمالمن حير وهو معا الدليلين إعمال يقتضي الحمل ولأن 
الأحر.واطراح أحدهما 

وهوالنص على الزيادة من صورة الحمل بأن لقولهم الحنفية واحج 
يجوزفلا نخ 

نصرتت ئبلي أحل. يعطهن لم ا حمااأعه1م«ت، ! فولهمثاله 
رحلمأيما وطهورأ، جدأ م الأرض لى وجعلت شهر، مسيرة بالرعب 

لأحدتحل ولم المغانم لي وأحلت فليصل، الصلاة أدركته أمتي من 
إلىوبعثت خاصة قومه إلى يبعث البى وكان الشفاعة، وأعيت قبلي، 
صفوفناجعلت بثلاث! الماس على ررفضلنا قوله مع ، ل ا؛ عامة الماس 

لماتربتها وجعلت جدأ، م كلها الأرض لما وجعلت الملائكة، كصفوف 
،.أخريءر حملة وذكر الماءرا نجد لم إذا طهورأ، 

الطهارةوهر حكمهما واتحد الأرض وهو الحديثين سبب اتحد فقد 
لأرضا قيد الثاني الحا.يث أن وهو فيهما المقيد على المطلق فيحمل 

الماء.يجد لم إذا الخراب استعمال وقيد بالخربة 
فيؤيختلفان السب في والمقيد المعللق يتحد أن المانية! الصورة 

المذاهبمن الأصوليين فجماهير الخلاف فيه وير مما فهدا الحكم، 

صالفصول تشح نرح  iiU/rالفئه أصول ئي الواضح الأدلة ؛نفلر/تواطع )١( 
٢٢٦.

.٢٩الأمرارأ/•كثف )٢( 
بجان، ٢١٠٤;^٠ ٧١روضة T/٥، الأحكام أصول في الإحكام ، ٢٥٥ص ؛ننلر/المخول )٣( 

٠٣٣١يسرانمرير\ا، ٣٩٨المر٣;الكوكب، ثرح ، ٣٥٣/٢المخمر
تخريجه*تقدم )٥( تخريجه. تقدم )٤( 



الحملل١/عدم على الأربعة 
قيثان نول لانتشار نظر محل وهو فته، الخلاف عدم بعضهم ونقل 
الأصول.كتب اJألةفى 

وعزاه،، هنال بالحمل القول الشافعية بعض عن الشيرازي نقل وقد 
•لأحدل؛، يعزه ولم قولأ بعضهم ونقله ا، كوم١ الغزالي 

والمهيلالمطالق بين منافاة لا بأنه الحمل عدم على الجمهور امتدل 
للحمل.موجب فلا الحقيقة في تعارض ولا هنا 

الدليلينمن واحن. كل إذ اللغة، لوضع مخالف هنا الحمل ولأن 
الأحر.لحكم مغاير لحكم منصوبا 

اتحادولا الحكم اتحاد شرؤله والقياس مقايسة نؤع الحمل ولأن 
.هناللحكم 

جهةمن هنا الحمل بأن الصورة هذه في بالحمل القائلون واستدل 
الكريم.القرآن في ذللثا حاء وقد واللغة، اللففل 

آلأنولنن وشن والجمع تلمف نن دسء تعالى: كقوله 
ونقصالأنفس نقص أراد [ ١٥٥]النف-نة: آلأن^رركه وبني وآلتتزت ؤالأنمن 

ؤالثهراُت، 

أيه"ا[ ]الأحزاب: َفثرا آثة تعالى: ونوله 
والشواهدالحرب، لغة في جاء الذي هو وبأنه • كثيرأ الله والذاكرات 

عليه.دالة الشعرية 

،٦٣٦/٣العدة أ/هما، المض ، ٢٨•\ا الفصول، إحكام ، ٣٨٧آ/الأسرار يتفر/كثفح )١( 
،٤٩٥آ/ول، النهاية ،  ١٧٩؟/الفف أصول، ني المهد آ/ياآ، المهاج ثرح ني الإبهاج 

.٣٦١\إ الرحمومت، فواح 
.Y١٨٥/المصفى )٣( . ٢١٦ص التمرة )٢( 
.٢٦٦ص الفصول تشح ثرح إ ٦x\ا^الأدلة طلر/ثواطع )٤( 



تالعيي المثتب كقول 

نييليا أيهمالخير أؤيد أرصا مت ميإذا اأدري وم
يبتغينيهو الذي الشر أم تغيه أبا أنالذي الخير هو 

الشر،وأتجنب الخير أؤيد المراد لأن الشر، عن الخير بذكر فاكتفى 
الشر.لا الخير وأنيد 

فوجب،الواحدة، كالكلمة خاتمته إلى فاتحته من الكريم القرآن ولأن 
إلىبعمه صم 

الحكمفي والمختلفين سس، الفي المتحدين والمقيد المعللق مثال 
ت،٧ِمدون لإ متيم ثن ^؟4 ت الظهار كفارة في تعالى قوله 

ئشو حار ساؤل ينا وأثث يه؛ معثلؤق ةتتث\ أن ثل من رمة نضن 
متينبنتئ؛نلعام ؤ ئش يتتآقا أن م من أذأوةبا صيام ي حمؤ 

ؤأهعياب أف .ثرود ويألك> ورتلا ُآشم إرِمو_ا ه ثتكنأ 
الأيتين،كلتا في الغله-ار هو هنا للكفارة الموجب سب، فال٣—٤[ لالمجادلةت 

أنقبل من يكون بان قيد وقد الرقبة تحرير الأول مختلف، الحكم ولكن 
كالأوليقيد لم مطلق ولكنه مكينا ستين إطعام الثاني والحكم يتماسا، 

يتماسا.أن قبل من بكونه 

بإطعامبوجوب قال الصورة هذه في المقيد على المهللق حمل فمن 
قبلعنده يؤخ فالإطعام يحمله لم ومن يتماسا، أن قبل من مكينا متين 

•بعد أو 

•آ/'\ا-واا/٠٨الأدب خزانة )١( 
نهاية، Y٣٨٧/الأمرار كثف ٤، ٣; الأعام أصول في الإحكام ، ٢١٢ص يطر/انمرة )٢( 

لجمعالمحلي نرح آ/اهم، المختصر بيان ، Un<\/Yالماظر روضة ، ٤٩٥/٤المول 
>.YU/rالجوامع 



-——-بمت٣٧٣
فيؤيختلفان الحكم في وال٠مLp المهللق يتحد أن الثالثة! الصورة 

وكلألا؟ أو يحمل هل أيضا العلماء فيه احتالفج مما وهذه المب، 
أتياعهلبعض إليها وذهب مذهب كل في رواية القولين 

أنهعلى الإجماع تيمية ابن المجد عن مفلح ابن ونقل 
.*^؛^ ا١٠إلى الزركثي به ون

باحديقول من مذهب كل وفي قائم، فالخلاف نقلو محل وهو 
وروايةوالمالكية الحنفية جمهور قول هو الحمل بعدم القول بل القولين، 

تيميةابن الأملأم شخ واحتيار أحمد عن 
هناالمقيد على المهللق حمل في أن هنا بالحمل القائلون واستدل 

أفادوما وشاك، تردد ففيه الحمل عدم بخلاف والهلمأنينة، باليقين عمل 
والتردد.الشاك أفاد ما على راجح اليقين 

وتركياحدهما العمل من حير وهو يالدليلين عمل الحمل في ولأن 
الأحر.

ؤنآئأدو١تعالى: فال كما القرآن في وقع الذي هو هذا إن : وقالوا
منثإ_ٍدني : الى تعه قولمع ٢[ لالظ_لأق: نحوه< ب عن. ذوى 

الأنه مع عدل، أنه الشاهد هتا سبحانه يذكر فلم لالنمنءت هالخكمه 
هذ0وفى هنا المقيد على المهللق حمل مقتضى وهو العدل، إلا يجوز 

.الصورة 

،nT'<\/Yالعدة ، ٢١٧ص الإثارة ، ٢٦٧ص الفصول، تشح شرح ، ٢١٥ص /التمرة بمنلر )١( 
٠٨٥^،الاصطراب إيهام دع ، ٤٠٢م المنير الكوكب شرح ، ٤١٤آ/ الفاتق 

١.• \/T\ .ع ٧١تشف )■٢( آ/ههه• الم أصرل  ٢٢)
بوعاكارىها/؛>م.، ٦٣٨/٢المدة، ^^ارةص٧١٢

،Y1U»_النمولر تنقيح ثرح ،  ١٨١آ/ الفقه أصول( في التمهيد ، ٢١٦ص التمرة / ينفلر )٥( 
.(>إ\00مفلح لاين الفقه اصول، ، ٦/١مالأحكام أصول، يي الإحكام 



ءىمثي' لا ءامتوأ أرمك ؤإيلث\ تعالى! بقوله المانعون واستدل 
•١[ ٠ ١ ]الثانية؛ ه شو؛م لكز تبد إن أثياء 

المطلقحكم منه ليعرف المقيد إلى الرجؤع اروفى I رخى القال 
اللهأبهم فيما الإبهام ترك من فيه لما عنه المنهي هذا على إقدام 

حكمللمتيد فكذلك الإطلاق، وهو معلوما حكما للإطلاق ولأن 
حكملإثبات المطلق على المقيد حمل يجوز لا فكما القييد، وهو معلوم 

حكم.لإثبات المقيد على المطلق حمل وهو عكه يجوز لا 

تجوزلا فيه والزيادة النص في نيادة هنا الحمل ولأن 

حْلثاموينا قل ؤوس ت القتل كفارة في تعالى قوله مثاله 
كفارةفي ثحانه موقال بالإيمان، فقيدها [ ٩٢تؤمشنه]اثناء: رمؤ 

تحريروهو واحد فالحكم وأطلقها، ٣[ ]اساش: رمده الفلهارت 
القتل،الرقبة تحرير سست، الأولى الأية ففي مختلف،، الست، ولكن رقبة 
علىالمهللق بحمل قال فهن الفلهار، رقبة تحرير سبي، اكانية لأية ا وفي، 

تكونبأن القتل آية به قيدت بما الفلهار كفارة قيد الصورة فى المقيد 
فلا.لا ومن مزمنة، 

والحكم،السؤت، فى والمقيد المطلق يختك( أن الرابعة! الصورة 
المقيد.على المهللق يحمل لا بإجماع فهذه 

\الأ\■.الرخي أصول )١( 
صالفصول تشح شرح ، n/Yالأحلكم"أصول ني الإحكام ، ٢٦٧آ/رخي الثئلر/أصول )٢( 

السلالمص أ/بم0ه، مفلح لأبن الفقه أصول ١،  ٠٩٧التحريرأ/نرح الممير ، ٢٦٧
.٤٢٣"ا/



وابن، لأمدي ا ا هنالحمل عدم على الإجماع نقل وممن 
وغرم•الحابصواهماش٣، 

رممكن وغير متعدر هنا الحمل أن كما 

.Y٣٠١/ اuن ترحه ْع ؛j،؛^ )٢( ٤. T/ أصول في الإحك1م )١( 
,٢٦٦ص الفصول تفح شرح )٣( 
شرح، ٢١٦ص حي لب الإشارة ، ٤ ١ ١ A الفائق ، ٤ T/ الأذكام أصول في الإحكام نفلر/ )٤( 

.١٣٦١;نواحالرحمرت ، ٢٨٧٨الأّرار كشفه، r٣٩٦/المر الكوك_،



ىص الطينع 

الألفاظدلالات فى المرجحات 
الأحكامعلى دلالتها طرق باعتبار 

دلالتهباعتبار — والحنابلة والشافعية المالكية — الجمهور عند اللقفل 

•ومفهوم منطوق إلى م ينقالحكم على 
تحتمللا وما الفلاهر، فهو دلالته تحتمل مما يكون قد والمنهلوق 

.النهى فهو دلالته 
ؤإلى؛المaلامة، الدال وهو صريح نص إلى دلالته في م ينقوالنص 

الالتزام.أو بالتفمن الدال وهو صرح غير نص 
إثارة.أو إيماء أو اقتضاء يكون المرح غير النهى ودلالة 

للمنهلوقموافقا منه المستفاد الحكم يكون أن إما نوعان؛ والمفهوم 
فهوللمتعلوق مخالفا المستفاد الحكم يكون أن ؤإما الموافقة، مفهوم فهو 

المخالفة.مفهوم 
منأولى عنه المكون الحكم يكون أن إما الموافقة ومفهوم 

المساوي.مفهوم فهو اؤنا مأو الأولى مفهوم فهو به الخمملوق 
أولمنة عنه المكون الخررك الحكم يكون فد المخالفة ومفهوم 

حمر،أو ظرف أو مكان أو زمان أو غاية أو عدد أو علة أو شرط 
فيحلاف على به يدرك ما أمثاب بعدد الصفة مفهوم أنواع عدد فيكون 
.المعتبر وغير منها المعتبر 

أصوللي الوجيز ، ٤٧٠ Y/ الرومحة مختمر شرح ، ٦٦"ا/الأحكام أصول ني ينظر/الإحكام )١( 
.ص٢١٣سها والترحيح الألفاظ دلالات، ممارض ؛A/Y ،Yالأملأم الك 



دلالتهاطرق باعتبار  JsaIJiأنواع ذكر قي العرض لهذا هنا يعنينا وما 
بيانقي يفيد ما أعظم من وهذا القوة، في تفاوتها بيان هو الأحكام على 

التعارصى.عند منها الراجمح 
المفهوم.على يرجح فالمنهلوق 

الظاهر,على مقدم فالن۵رإ أيضا تتفاوت المنطوق وأنواع 
هذاعلى وهي التزاما، أو نقمنا أو مهنابقا يكون أيضا والنص 

التعارض.حال الترجيح في عليه فهي القوة في ااترس_، 
مفهوممن أقوى الموافقة فمفهوم للمفهوم، بالنسبة القول وظا 

عليه.فيقدم المخالفة 

محلهو ما فمنها القوة في متفاوتة وهي أنواع المخالفة ومفهوم 
بينالخلاف فيه وم ما على فتقدم إعمالها في الجمهور عند اتفاق 

جمهورهم.

منعلى له يقول من عند مقل.م جمهورهم بين الخلاف، فيه وقع وما 
؟شاذأ أو ضعيفا فولأ به الأحاو عد 

علىدلالتها طرق باعتار الألفاظ دلالات تعارض يسير التقعيد بهذا 
ماخصوصا بعضها في خلاف من يخلو ولن الأءاو_ا أعمه في الأح،كام 

القوة.فى منها نقارئب، 

التعارض•صول لأهم عرض وهذا 
الصرحغير النص على الصرح النص يرجح الأولى؛ الصورة 
بوضعهالمرح غير من أقوى أنه الصرح النص ترجيح ودليل 

ودلالته.

.٤٠٩ص الم أصول لساتل الجاح ، ٤٢٦ص المائل بفلر/إحاة )١( 



وغيرمحتمل، الصريح وغير محتمل، غير الصريح النص ولأن 
المحتمل.عالي يقدم المحتمل 

والفطعيظنية، دلالته الصريح وغير قطعية، دلالته الصريح ولأن 
الظني•على مقدم 

الكافلمنظومة ماتن غير عليه— اطلست، —خيما ذكرها من أحد ولم 
المائل.إجابة في الصنعاني الإمام شارحها ثم الأمل بغية المسماة 

أنواعباعتبار التعارصامت، في فصلوا لما الأصوليين أن بب الولعل 
،.حليال واضحا رأوه ما ذكر عن أغناهم الصرح وغير المرح النص 

حثلئامهميثا قل ووش ت القتل كفارة في تعالى نوله تعارض ومثاله 
صريحاللم، حيث، [ ٩٢]الثناء ^£^ ٥٦إل؟( لة مودبه مؤةّنر رقبمز خت*مر 

وماوالنسيان الخعلآ أض عن تجاوز اش ررإن وقوله الكفارة وجوب على 
.لأية ا فقدمت، ، بإصماطها صريحا الحديث، يكن لم حيث عليه® استكرهوا 

علىصرح نص لأنه المهلا؛قة دلالة تقديم تتضمن المسألة وهذه 
الصرح.غير النص من لأنهما والالتزام التضمن دلالتي 

معالنص تعارض إذا الذلاهر! على النص برجح الثانية؛ الصورة 
الأصوليينمن القلة القول ذكر هكذا الفلاهر، على مرحح فالنص الغلاهر 

٠،٣^٢٠٠٥١حامن أحد ولم 

.٤٠٩ص الفقه أصول لسائل الجامع ،  ٤٢٦ص السائل يطر/إجا؛ة )١( 
(.٢٠٤٤ا/آها")ح والأمي الكرم طلاق -باب الطلاق -محاب لأجه ابن دوام )٢( 

(.١٢٨٠ س  ١٦/-٢ الطلاق -محاب المدرك ز والحاكم 
الذهيووافقه يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحح حديث هذ-ا ت وتال، 

U٣٥٦/المكره طلاق في جاء ُا باب الطلاق- كاب الألمرى- المنن ني دالمهئي 
(.١٥٤٩)ح• 

صالفقه أصول في المختمر ،  ٦٩٨م/ الرومحة مختمر ثرح ، ١  ١٨٧آ/ المرهان ينفلر/ )٣( 
.٣٣٥ص الألفاظ دلالات تعارض ،  ١٧٠



٩٧٣^^——-

•لوصوحها ص إنما المسألة عن الإعراض ولعل 
دلالته،قي قطعي النص أن الظاهر على المص ترجيح ووجه 

الغلي.على مرجح والقْلعي غلبته، أو الفلن يميد والفلاهر 
علىمرجح يحمل لا وما يحتمل، والظاهر يحتمل لا النص ولأن 

يحتملما 

اغرسول قال قال! )غهثع الصامت، بن عبادة حادسث، ترجيح ومثاله 
بأم ٠١ت لم مرؤية ومي  ٠٠الكتاب بفاتحة بقرأ لم لمن صلاة لا  ٠٠

فهتهجابر حديثا على الفاتحة قراءة وجوب، في نص فهو القرآناال٢،، 
فيظاهر فهو ،، له<ال قراءة إمامه فقراءة إمام له كان ٠رمن ه: يقول وفيه 
الظاهر.على راجح والنص وجوبها، عدم 

تةالمن وظاهر الكريم القرأن من ظاهر تعارض الثالثة: الصورة 
اممهكتاب من آية من بذلاهرْ الحكم على يدل ما تعارض فإذا النيؤية: 

،الخلافويح فقد نبوي حدسثإ مجن حكم؛ذلاهره على يدل ما مع تعالى 
يقدم؟أيهما الأصوليين بين 

فيلاستوائهما متعارصان أنهما إلى والأبنامحي الجويني فدم، 

.٣٣٠ص الألفاظ دلالات ممارض ، ٣٦٩٨;\زو,و<■ ممر يظر/شرح )١( 
فيكلها، الصلوات ني والمأموم للإمام القراءة وجوب باب — الأذان كتاب — البخاري رواه )٢( 

(.٧٠٦\ااْل)ح ومايخافت ومايجهرمها الحضروالمفر، 
الفاتحت،يحن لم إذا ؤإنه ركعة، كل ني الفاتحة نراءة وجوب باب — الصلاة كتاب - ومسالم 

(.٣٩٤\ا0\س غرما س له بر فرأي تيها امكه ولا 
(.١١٧^١٦١;الصلاة اتتاح باب الصلاة- أبواب - الموطأ في م رواْ )٣( 

(.١٤٦٤٣وأحمدمآ/مأا)ح 
(٨٥)ح*فأنصتوا الإمام ترأ إذا باب، ~ فيها والمنة الصلاة، إقامة كتاب — ماجه وابن 

الألباني.وحنه 
٠.١ ٠ ٠ Y/ الزوائد شرح الفوائد )٥( ١.  ١٨٦آ/ اور،ران )٤( 



منالمرجح ؤينثد الأحر، على يذاته ا لأحدهمسمرحح فلا ذاتهما 
•خارجهما 

أحمدالإمام كلام ظاهر هو السنة، ظاهر بترحيح يال وبعضهم 
بهالقائل يبين ولم الشافعية لبعض وس_ا أصحابه، جماهير فيه ونبعه 
،•الرازيل رجحه الذي لص منهم، 

السنةظاهر على المجيد القرآن ظاهر ترجيح إلى بعمهم وذمي، 
الحنابالةوبحقي الشافعية بعض قول وص المظهره 

لذاته،أحدهما يرجح فلا الحيثية هده من بالتساوي القائلون استدل 
منيقول لا والنبي. كالقرآن، وحى الة أن خارجي بمرجح ولكن 

رسولهوناله الله قاله ما يكون وحينها إليه، يوحى مما هي بل شه، تلقاء 
الحيثية.هده من ترجح فلا واحالة، منزلة ب. 

السنةأن ت القرآن ظاهر على السنة ظاهر بترجيح القائلون واستدل 
ماللناسن ذتة آلديتفر إكف، تعالى! افه قال كما للقرآن بيانا نزلت، 

وتوصحهره وتفالقرآن توصح السنة دامت وما [ ٤٤ياقآلمه]التحل: نزل 
جفرجح 

معاذبحديث، السنة ظاهر على القران ظاهر بترجح القائلون واستدل 
قال!تحكم؟ رربم فقال! اليمن إلى . النبي بعثه لما وذللئ، المشهور 

قال!، افه رسوله نة فبقال! تجد؟ لم فإن قال! اطه، بكتاي، أحكم 
طهالحمد ه! اطه رسول فقال آلو، ولا رأيي أجتهد قال• تجال؟ لم فإن 

 )Y( ؛نئلر/اورئن /Yالعدة ، ١  ١٨٦ /Y" ؛/المر الكوكب ثرح ، ٦٠١٨ص المودة ، ١ • ٤ ١YU،
.٣٩١Y/التحرير شرح التحسو 

 )Y■( /المرهان بنفلر /Yالمدة ، ١ ١  ٨٦/Y"٠ الكبير التفسير ، ١٠٤١ Y /Y  ١ Y ، لابنالفقه اصول
/Y١٠.فاحY٧.



0سثيييبمتاض-
القرآنمعاذ فقدم ، ورمحوله، اف يحيه لما اف رمول رمول وش ايءي 
٠.الني وأفر. لة اض 

أنهمأجمعين عليهم اف رصوان المحابة عند تقر المولأن 
الراشدون.الخلفاء رأسهم وعلى السنة على القرآن ؤيقدمون يرجحون 

حممعليه ورد إذا خهئد بكر أبو كان هال! مهران بن ميمون عن 
يجدلم فإن بينهم، به قضى يه يقضي ما فيه وجد فان اش كتاب في نغلر 

بها،قضى علمها فإن ستة فيه ه النبي من كاض هل نفلر الكتاب في 
فيفنظرت وكدا كدا أتاني ت فقال لمين المأل فتمج يعلم لم ؤإن 

أنتعلمون فهل شيئا ذلك في أجل. فلم ه اش رسول سنة وفى اممه كتاب 
نعم; فقالواالرهط إليه قام فربما بقضاء؟ ذلك في قفى اض. نبي 

الله.رسول بقضاء فمأحد وكاوا، بكاJا فيه قضى 
أوبيءآ ل يد لا وهل تعالىI قوله تعارض التعارض هدا ومثال 

نتمآز منهو.ثا دما أو ثننه ق؛وث أن ^لأ بملمثه- طاءدءَ و محزما إل 
ظاهرفإن [، ١٤٥ام; ]الأن_نيهءه آثي .كيو أهل فسما أو ؤجش لإنهأ ج؛زيد 
لنموو ت قوله عموم في لل.حوله البحر خنزير أكل حرمة يفيد الأية 

عنسئل لما س قوله في المنة  y،،LlaJمعارض وهدا [ ١٤٠]الأنام: بنمه 
حنزيرحل ظاهره أفاد حيث ميتته«رٌأا الخل مازه الطهور ررهو فقال: البحر 

حنزيره.ومنه البحر لخم كل حل في ظاهر فإنه البحر، 

تخريجه.تقدم )٢( تخريجه. تقدم )١( 
(.٧٢٣٣^١٧١;١٢أحمد رواْ )٣( 

(.^٩٥•٥ \/ البحر ماء باب - الطهارة كتاب - والناثي 
الألباني.وصححه (. ٨٣)ح  ٢١ا/ البحر بماء الوصوء باب - الطهارة كتاب - وأبوداود 

(•٦٩ا)ح ٠ * ا/ طهور البحرأنه ماءحاءيي ما باب - الهلهارة أبواب والترعذي" 
صحيح،.حسن حديث ااهذ،ا وعال: 

(.٣٨٦)ح ١٣٦/ا البحر بماء الوضوء باب " ومننها الهلهارة كتاب - ماجه وابن 



أحلهالمنة ظاهر قدم ومن حرمه الكتاب ظاهر رجح فمن 
علىالجمهور المفهوم؛ على المتطوق ترجيح الرابعة: الصورة 

مخالفة،مفهوم أم موايقة مفهوم أكان مواء المفهوم عالي المعلوق ترجح 
•والمحيض ٢ ل والقرين آ الأصولمزل س جمهورهم هذا على 

نهايةفي الهندي والصفي ، الإلهيةل الإشارات، محي الهلوفي وحالف، 
مفهومدون المنطوق، على بتقديمه لا محقا الموافقة مفهوم محي الوصول 
بتقديمأحد يقل لم حسن، الخالقة، مفهوم محي الجمهور فوافقا الخالقة 

المنهلوق.على الخالقة مفهوم 

أقوىالمنطوق أن المفهوم! على المنهلوق لتقديم الجمهور امتدل 
عليه.فيقدم المفهوم من الحكم على الدلالة في 

الدلالةوظاهر الدلالة، حفي والمفهوم الدلالة، ظاهر والمنهلوق 
الدلالة.حفي على مرجح 

وماالالتباس، عليه يرد والمفهوم دلالته، في التباس لا والمنطوي 
مقل.ملالالتباس من ملم 

.٦١•  ftالمر الكوكب ثرح ، A٤١٣٣/التحرير شرح طر/التحير )١( 
ْ/ا،لأه،اJحمول، ، ٣٨/٣الأدلة قواطع صه\،، اللمع صم'اا، الجدل في ؛تظر/اومة )٢( 

مختمرشرح ، r٣٥٣/الفف أصول في الواضح ، ٢٥٤إ/ الأحكام أصول في الإحكام 
.٧٢الروح• 

٧المان أنحرا، ، ٢٣٦ه/الدرر نظم ، ٨٢٦٢ كير ابن تمر ،  ٤٨٠; ٢٩الرازي بمظر/شسر )٣( 
.٢١الأضطراُبصاإيهام دفع ، ٢٣٧/

الأحاررّوخ ، ١٢٠ أ/ الراوي تدرب ، ٩٣٦٩;اuري فتح ، ١١٥١; الأحكام يتظر/إحكام )٤( 
.١٦٠النهلالخوُبالورودا/نلالأوطار ، ١٠٧أ/>حالقريب ، ص٧٧١

.١١٦٩/٢الوصول نهاية )٦( . ٣٩١و١٤٠/١الإلهة الإشارات، )ه( 
.٤٢٥٤; الأذكام أصول في الإحكام ، ٥٧٩ه/يفلر/المحمول )٧( 



٣٨٣^—-
دليلايذكر لم المنطوق على الموافقة مفهوم بتقديم قال ومن 

*لرحه^ه 

بالحكمأولى هو ما الموافقة مفهوم في أن إلى تند م القول ولعل 
الأولى.الموافقة مفهوم وهو المنهلوق، من 

ووإداتعالى! الله قول يتعارض المفهوم على المنطوق لتقديم ليمثل 
بمفهومهاالأية دلت حيث 'اآ'ا[، الكلوْيم]الئناء؛ لهم هانمت تيم كنت 

فقالالخوف، صلاة تسرع فلا فيهم . يكن لم إن أنه ١لمخاس مفهوم 
كماصالوا ١١قوله مع ه به خاصة الخوف صلاة عليه بتاء بعضهم 

مأمورونفنحن ه مجلاه ما كل أن على منهلوقه دل ،، رأيتموني 
والمنطوقالأمة، لكل مشروعة الخوف صلاة فكانم، ه مثاله نملي أن 
الأيه.مفهوم على مقدم الحديث، في 

للترابأم الأرض لكل هي هل الطهورية في اختلافهم أيضا ومثاله 
بالرعب،نمرت ئلي؛ أحد ثعطهن لم ا حمررأعهلين، ه: قوله ففي فقهل 

أمتيمن رحل فأبما وطهورأ، مسجدأ الأرض لي وجعلت شهر، يرة م
الأرضى،عموم يمنهلوقه الحل.يث، دل حيث، ، ه فليصل الصلاة أدركته 

فول،، ءلهورأااألنا تربتها راوحعالت، I وفيها لأرى ا الرواية عارضه 
المفهوم.على المتهلوق فرجح طهور، غير التراب غير أن بمفهومه 

خصت،الذي المذكور الحاليثإ أن ! ومنها١١الحيي! دقيق ابن قال 
الحل.يث،لكان ، به معمول مفهومه أن سلم لو رر؛الطهورية التربة! فيه١١ 

.!قوله أعنى الأرض، أحزاء بقية ءلهورية على يدل يمنطوقه ر ألا 

للمايرالأذان باب - الأذان محاب - البخاري رواء)١( 
تخريجه.تقدم )٣( تخريجه. تقدم )٢( 
ءومغهوم:  ١٥١\االإحكام في وقاو لقب، هنامفهوم المفهوم العيدأن دقيق ابن رأى حيث )٤( 

الدقاقاا.إلا يه يقل لم ت وقالوا الأصول، أرباب عند ضعيف ت اللقب 



يقتضيالذي المفهوم دلالة التراب غير محي يعارمحن فادا وطهورأ^ ررمسجدا 
مقدممحالمنهلوق طهوريته، يقتضي الذي المنهلوق ودلالة طهوؤيته، عدم 
المهوم«لعلى 

مفهومهع العام المنطوق تعارض المسالة تحت الداحلة الصور ومن 
نىقوته فالأول نوة، مصدر منهما واحد كل جهة فى إن حنث الخالقة، 

يتقوىالأولى الجهة فباعتبار خاصا، كونه فى قوته والثاني منهلوقا، كونه 
الثانيالثانية الجهة وباعتبار الممهوم، على مرجح المنهلوق لأن الأول 
العام.عر مرجح الخاص لأن مرجح 

أرسار>_جمن ود.كره فيما المسالة المجتهد بداية فى رشد ابن ذكر وقد 
الخالقة^مفهوم على مرجح العام الخهلوق أن ورجح الخلاف 

أربعينكانت، إذا سائمتها في الغنم صدقة ءاوفى .ت قوله في ومثاله 
بمفهومالمائمة، غير في زكاة لا أن يقتضي شاة؛؛ ومائة عشرين إلى 

شاةأربعين كل في الغنم رروفي ه•' نوله عموم قعارصه المخالفة، 
فرجحوعيرها المائمة عمومها في واجبة الزكاة أن عمومه فدل ، شاة® 
المفهوم.على العام 

تالمخالفة مفهوم على الموافقة مفهوم ترجيح ت ة الخامالصورة 
مفهومترجيح علمح، والحنابلة والشافعية المالكية من الأصوليين جمهور 
٠٢المخالفة مفهوم على الموافقة 

.١٣/٢المجتهد )٢( ا/اها. الأحكام إحلكم )ا(
(.١٤٥٤\)ح ١٨/١rالخم زكاة باب - الزكاة مماب - الحائي روا، )٣( 
الألياتي.وصححه ١( ^٨٦٥ ٩٨مآ/سائمة الزكاة في باب الزكاة" كاب ~ أبودارد روا. ر؛، 

(.٦١r١ا)ح • X/ والخم الإبل زكاة جاءني U باب - الزكاة كاب - واكرذي 
الفقهاء•.عتر الحاللأث مذا على والعمل حن، •حديث، ت وتال 

ص؛ا"ه،الزوامم. شرح الموالي ، ٥٠؛/٩ ول النهاية ^١، ٣٠م/ ازوصة مختصر بمفلر/شرح )٥( 
٠.٦ ٦ Y/ الورود نثر ، ٨٨٤م/ التحرير شرح التمر 



المخالفةمفهوم بترجيح يقول من هناك إن ت الأصوليين بمص ومال 
علىيصاغ بل به، يقول لأحد ينب لا ولكنه الموافقة، مفهوم على 

اكفعف،رصغة 

ومفهومعليه متفق الموافقة مفهوم أن الموافقة مفهوم ترجيح دليل 
فيه.المحتلم، على مقدم عليه والمتفق فيه، ا مختلفالمخالفة 

فيمنه أقوى الموافقة مفهوم فان حجة المخالفة مفهوم كون وعلى 
عليه.فيقدم الدلالة 

مفهومعلى دلالته من أظهر الموافقة مفهوم على اللففل دلالة ولأن 
مقدم.الدلالة فى والأظهر المخالفة، 
يوصالمخالفة مفهوم ت مال المخالفة مفهوم بترجيح مال ومن 

منأولى والتأسيس سابقا، حكما يؤكد الموافقة ومفهوم جديلءآ حكما 
التأكيد.

موردعلى وردا إذا التأكيد يغلمب، التأسيس فإن واصح، وصعقه 
،.هنال كدللثح وليس واحد عليه والمحكوم واحد 

أنواعلكثرة المخالفة! مفهوم أنواع تعارصس ائمة! انالصورة 
بعضهااعتبار في وللاحتلأف بينها التمارصي وجود وندرة المخالفة مفهوم 

كثيرأعرض قوتها جهة من المفاهيم هدْ ترتيب، في ، وللاحتلأفوحجيته 
فتعارصسولان.ا المخالفة، مفهوم أنواع تعارضات إفراد عن الأصوليين من 

الوقؤع.قليلة ولربما اجتهادية المخالفة مفاهيم 
علىالمخالفة مفهوم من نؤع لتقديم قواعد نضع أن تهلح نولكنا 

توأهمها غيرْ 

؟٦٧١الض؛/إ/شرح ، ١ ١  ٦٩■ا/ الوصول ;هايت ، ٥ ٠ ٩ ٤; المول نهاة يطر/ )١( 
 )Y( المغممر بمظر/يان/Y"اس شرح ، ١٠٨٣ /Y المازحانة  ١١٩٦[•/الممْل البحر ؛ام

/Y٦ ٦/٢الورود نثر ، ٣٦٨••



إذ، غيره يعارض لا فإنه مخالفة نؤع حجية ير لم من أن الأولى؛ 
واعتباره.حجيته المجتهد رأى ما موضعه الخارصى 

غيرهعلى قدمه المخالفة أنواع من نؤع قوة رأى من كل أن الثانية؛ 
الأنواع.من 

رأىمن فكل القوة، حب ترتيبها على متفقين غير هنا والأصوليون 
مقابلة.على قدمه مفهوم قوة 

فيهوير مما أقوى هو ؤاهيم المثJمن إعماله على اتفق ما الثالثة؛ 
ضعيفا.الخلاف كان ؤإن الخلاف 

فهومفهوما أو منهلوقا كونه في اختلف ما أن ثك لا الرابعة؛ 
منهلوقاكونه في الخلاق وغ ما لأن مفهوميته، على اتفق ما على مرجح 
المفهوم.على مقدم والمنهلوق للمنهلوق، أقرب 

علىمقد.م به الاحتجاج في الفعيف الخلاق فيه وي ما ة؛ الخام
الخلاف.فيه قوي ما 

فيالخلاف كان ما على مقدم الخلاف فيه قوى ما السادسة: 
رشاذأر أو صعيفا اعتباره 

تعارضت،إذا المفاهيم أن الأصول في تقرر اروقد الشنقيهلي؛ قال 
٠٢٢منها٠^الأقوى قدم 

التأصيل؛لهدا تمثل الأصوليين بعمى أقوال من نماذج وهذه 
والحقمنهلوق؛ قيل؛ راالغاية ؛ الجوامع،جمع في السبكي ابن قال 

الكرىالفتاوى ، ١٣٩٠; السامع -شف ، Y٧٩٠/ اياظر يطر/روضة )١( 
١٠ ١ ٤ / ١ الوروت. م شرحه مع السعود 

اوانا/آ1آ.أصواء)مأ(



العدد،غير الصفة فمهللق المناسبة، فالصفة الترمحل، ؤيتلوه مفهوم، 
الاحتماصن((إفادته الييانين لدعوى المعمول، فتقديم فالعدل. 

عرضثم منهلوفا، كونه في للاختلاف أفواها الغاية مفهوم فجعل 
.لبقيتهاته ترجيحا 

درجالت،،الخالقة مفهوم أنواع جعل الناظر روضة في قيامة وابن 
يصفةالخام الأمم اقتران ثم الشرط مفهوم نم الخاية، مفهوم أولها فجعل 
مفهومنم الخيل مفهوم نم الصفة مفهوم ثم التقسيم مفهوم نم خاصة 

منطوقا،يعدم بعضهم جعل التي لقوته أولأ الخاية ممهوم فجعل 
الجمهور.أنكره حيث به القول، صحف، الد«ي اللمإ مفهوم أضعفها وجعل 

تفقال النجار ابن قوتها حب الخالقة مفاهيم ترتيبا ذكر وممن 
ءامافيليه بنفي"، ررحمر فيليه ، ررامتثناء٠٠ت المفاهيم أقوى أي  ٠٠راراوأقواها 

فصفةراثرط، فيليه خبر، فى مبتدأ٠٠ راحصر فيليه منaلوقاا، أنه قيل! 
فتقديم®فعدد، علة، غير فصفة أي فغيرها،، »ءالة، هي فصفة ، منامة٠٠
أعلم٠٠ل. وافه معمولاا 

َكانت،>ؤوإن I تعالى بقوله المخالفة مفهوم أنواع لتعارصى ؤيمثل 
بنتاترك من أن بمنهلوقها للم، حسثؤ ؛!. ١١]الثناء; ثلها ئحسد-ة 
أنالشرط مفهوم هنا وهو بمفهومها ودلت، ترك، ما نمق لها فإن واحدة 
وهومنه أكثر لهن ؤإنما النصف، لهن فليس واحدة من أكثر كن إذا البنات، 

هرق ما ئلثا عنهن ١ئئت^ن موئ، مثلا ءؤؤنَئ؛ ت تحالى قوله مع الثلثان، 
دلالةمن وهو الثلثان لهما ليس البنتين أن بمفهومها فدلت [• ١١]الثناء؛ 
اثنتين.من أكثر كى لن اكلثان ؤإنما الظرف مفهوم 

.٣٧و• الماْع سسنيما هع الجواهع جمع )١( 
.0U/Tالم؛ر ١^ شرح )٣( • ١٣٩-  ١٣٦/٢الا> ددئ )٢< 



أقوىلأنه عليه يقدم فإنه الظرف مفهوم عارصى لما الشرمحل ومفهوم 
واينالسبكي ابن ~ للمفاهيم بترتيبهم مثلت من اكر تقرير هو كما منه 

جزئهاعلى الأية من الأول الجزء مدلول فيقدم ~ والثنقيهلى النجار 
الثاني.

تعارصتإذا المفاهيم أن الأصول في تقرر اروفد •' الثنقيهلي قال 
الظرف؛مفهوم من أقوى الشرحل مفهوم أن ومعلوم منها، الأقوى فدم 
بعمىفيه قال ما إلا المفاهيم، من عليه يقدم لم الشرحي مفهوم لأن 

.، مفهومااللا منهلوق إنه ت العلماء 
نؤئموئن ت تعالى قوله في المفهوم تعارض أيضا ومثاله 

مفهومدل حث [ ٢٢٢]البمزة: ه آس أنغأ جئ من يآؤثى ظهإ0 ئإدا ئثلهنف 
منطهرن إذا إساهن يجوز أنه حئ سبحانه: قوله 

قولهمفهوم مع الغاية مفهوم من مكتب وهو ل، الغوقبل الحيفة 
أنهبمفهومها دلت، حين، ه آس أمعم ثق بن ئأؤنى ثلهنل ^^١ تعالى: 

مفهوموهو إتيانها يجوز فلا طهرها بعل من ونغتسل المرأة تتهلهر لم ما 
الشرط.

الشرط.ومفهوم الغاية مفهوم فتعارض 

الشرط،على الغاية مفهوم يترجح المتقدم الكي ابن قول وعلى 
مراقياحبإ ص والثنقبلي النجار وابن ندامة ابن ترجيح هو وكدا 

١^٢٢٠

.٢٦٢ا/ jUiأضواء)١( 
الكوكبشرح ، ٣٩٢\/الساّع تنشف مع الجوامع جمع ، A٧٩٠ النام روضة ينظر/ )٢( 

.١ ١ ٤ أ/ الورود نثر شرحه •ع عود الٌرام، ، ٥٢٤م/ الضر 



—^-هت٩٨ضحص- 

ايابعالقييث 
الوضوحباعتبار الألفاظ دلالات في المرجحات 

وهوالنص إلى الجمهور عند م تنقالوضوح باعتبار الالمذل دلالة 
معنىمن لأكثر المحتمل وهو والفلاهر ، واحدامعنى إلا يحتمل لا الذي 

منأكثر يحتمل الذي وهو والجمل وأقوى، أرجح أحدها في وذكنه 
رالأحرل من أقوى أحدها ليس ولتكن معنى 

يحتمللا بجيث القوة من فيه النص أن القوة حهة من يخفى ولن 
علىدلالة يحمل كان لما الذلاهر وأن والجمل، الظاهر على فيقدم 

يقمالتي الأحرى المعاني على ومرحح مقدم به فهو معانيه أحد ترجيح 
علىراجحا معنى فيه لأن الفناهر يرجح كما رجحانها، على دليل 

معانيه.بين راجح لا لأنه المجمل 
دليليقم لم ما لغلهوره الراجح المعنى إلا الذلاهر في يقدمون ولا 

علىبدليله المؤول يرجح فحينها المرجوحة المعاني لأحد تأؤيله على 
النلاهر.أصل 

الحقلوضوح التعارصاتر من الصور لهذه يعرضون لا والأصوليون 
بينتكون لتحارصاُت، صورآ يعرضون ولكن للظاهر، ثم للنص بالقوة فيها 

كمابه، ليرجح له مقويا يعتبر مما أحدهما في مسوغ وجود مع النصين 
أحدهماومع الظاهر في المحنيين أو الغلاهرين بين صور لتعارض يعرضون 

١!الرونحة مختمر ثرح ، ٥٠٦ا/اياظر روضة ال٠ن٠ملص١إ٢، ، ٤٨ص يطر/اسع )١( 
مذكرة، ٤٧٦ا/المعاني روح ، »_UVالفصول تشح رح ث ،  ٦١٥آ/الأصول نفاض ، ٥٥٣

.٢١صراالفقه اصول في 



المعانىأو المجملض بين صور لتعارض يعرصون كما به، يتقوى ما 
ؤيرجح.يه يقوى أن يمكن ما أحدها ومع لمجمل المحتملة 

الصور:هده ومن 

الخناهرين اللففلين كون الظاهرين، نعارض الأولى؛ الصورة 
هذامن متاؤيين فهم الممى، لهدا الأحر على أحدهما ترجح يفتضمم( 
أحر.معان من فيهما المرجح فيكون الوجه، 

أحدهماوفي الظاهرين لتعارض صورأ ذكروا الأصوليين أن غير 
ؤإنمعارصه على للترجمح موجب فيه ما أن إلى العلمي النظر مايلمت، 

بينهم.للخلاف محلا هل.ا كان 

فىمضطرب وأحدهما ظاهران تعارض إذا : هذامن ذكروه ومما 
ورجحالأمدي ذكرها حبنا الاضطراب، من سالم فهو الأحر دون لمغله 

ومعارضه^مقابله على مرحح الاصهلراب من المالم أن 
المالمترجتح على الأصوليون ذكره دليل يكل الصورة لهذه ويتدل 

الخصيب.على الاضهلراب من 

محنأقوى متنه بسلامة الظن الاضطراب من المالم أن ذللث،: ومن 
علىمرحح الفلز فيه قوي وما أضعف، بالضعلرب فالظن المضهلرب، 

فيه.، ماصعق

منللمروي والفبهل الحفثل على أدف الاضهلراب من والمالم 
مر->حأأ،.فهو والضعل الحففل أدف كان وما المضهلرب، 

الأحلكمأصول ني الاحلكم )١( 
أصوليي الإحكام ، ٣٣٨ص الإشارة ، ٧٤٦ص الخمول إحكام ، ٨٠٦ص ؛نظر/اصابم )٢( 

.٣٨٣/٣المختمر يان مهه1، الروضة مخضر شرح ^إ^0ك الأحكام 



>معحثخمت,,ط
محاملعلى محمول منهما واحد وكل ظاهران تعارض إذا ومنها 

المسألةذكر فن الأحر من محامله فى أمحل أحدهما أن غير ، إليها يصير 
محامحلت الذي الظاهر ترجح ذكر الأصوليين من 

منالاصعلراب عن أبعد الفلاهرين من محامله محلت ما أن ؤيتدلون 
^^٢،.الأقرب من أرجح الاصهلراب عن والأبعد كثرت، مما 

منالواحد للقفل كان إذا I والموول الذلاهر تعارصن الثانية؛ الصورة 
والأحرالدلالة محي ظاهره هو أحدهما معنيان المنة أو الكتاب وص نم 

معناهعن إحراجه يجوز ولا محيتعين ظاهره على حمله يجب خإنه مؤول، 
لضرورةللمأؤيل والانتقال الأصل، هو إذ المزول سناه إلى الظاهر 
الصارف.للدليل ؤيحتاج 

،الأصولية١ الذاهب جميع من الإسلام أهل جمهور هذا على 
والحدثلْ،.التفسيرلأ، وأهل 

منكبير مصدر هو دليل بلا للموول الذلاهر ترك وهو المعنى وهذا 
نكبوبهذا القصودة، الذلاهرة ودلالاتهما والمنة الكتاب ترك معاير 

•اليع أهل من كبر المحق جادة عن 
سالمةأم حدين، التأؤيل وترك يالذلاهر للعمل الجمهور أدلة ومن 

/٣ المختمر بيان نرحه محع الحاجب ابن مختمر ،  ١٦٧ص والأمل الوصول متتهى ينظر/ )١( 
، ١٧٠ص اللحام لأبن الفقه أصول في المختمر ،  ٩٨١ص"الزراند شرح الفوان،و ، ٣٨٣

.٢٧٩ص الفحول \وش\د 
.٣٨٤م الممحمر بيان )٢( 
،١٩•١; الفصول إحكام ، ١٧٥ص الوصول تقريب ، ١٤١ا/المدة ^إ\أ\.ا ;نفلر/اورعان )٣( 

ثرح، >_YUالثاني اصول ، ٠٢٢ ص الإيجاز إلى الإثارة ، ١ • ٤ ص الأدلة تقويم 
.٣٦٢ص \>و\و إجاة ، ٣٤٦٠; المشر الكركّ، 

.٨٦١ الخرفان مناهل  ٣٩/١الماوردي بفلر/شٍرا )٤( 
.٦١٢ص الكفاة )٥( 



ولعلإلي، تخممون ؤإنكم بشر، أنا ااإذْا  ijLi. المي أن ها 
ممانحو على نأئضي بعض، من بحجته ألحن بكون أن بعضكم 

تختلفالخصمين ؛^١، أن الحديث، أفاد حسث، ، الحدين،  ٠٠أرّ«ع.....
يحكمالدي الأقوى هو الظاهر أن . من موول حفي وفتها ظاهر ففيها 

مقابله.يه يقوى القول من لحن يعتريه أن إلا به 

كماعليهم الله رمحوان الصحابة إجماع محل هو ؛الظاهر والعمل 
الخوسل^واكوكانىم.نقله

ومنوالتابعين الصحابة من الصالح السالم، .. ١١ت النساطبي قال 
~،التأؤيلأيت، يعني الأشياء" لهذه يعرضوا لم بهم المقتدين من بعدهم 

الأسوةوهم دليل، غير من تأؤيل تعيين يقتضي بما فيها تكلموا ولا 
،.والقدو0اال 

السامععند للمعنى الوضوح وهو الغلهور من مأحوذ الذلاهر ولأن 
علىمرجح والواضح الخفي، المحنى هو والموول الراجح، للمعنى 

الخفيرْ،.
الأدلةقي حمومحا العماني ائل مفي تكثر التعارض على والأمثالة 

هدالمعارضة الفاة فيعمي عقدي حكم على الدلالة ظاهرها يكون التي 
مأربهمتحقيق على الترجيحية القواعد تعفهم فلا ب، ذتأويلأر«تج الفلاهر 

النعيعن قفلا الظاهر وهو منه أقوى هو ما لمخالفته التأؤيل تقديم من 
أقوى.هو الذي 

ءأنعليهم: واستدلاله المبتدعة على رده معرض في يعلى أبو قال 

اورئنا/أاه.)٢( تخرج. هوم )١( 
.^TJT٦٦٣إ^\دو\ذق\ت )٤( . ٣٢الفحول^ إرشاد )٣( 
٠٤٣^ ٤٣٥\س دلالات ممارض ،  ١٧٦ص ١^ إرثاد , r^A/rذظر/اورىن )>،( 



ظاهرهاعلى — الأدلة يعني ~ حملوها التابعين من بعدهم ومن الصحابة 
مائغاالتأويل كان فلو ظاهرها، عن صرفها ولا لتأويلها، يتعرصوا ولم 

ماعنهم روي قد بل الشبهة، ورغ التشبيه، إزالة من فيه لما أسبق لكانوا 
دلءالىإبطاله((لا،.

الدليلقام ومؤول، ظاهر تعارض إذا أنه الأحآكام في ذللث، اتباع ومن 
واطراحالمرجوح الخفي المعنى إرادة على دليل قام بأن تأؤيله، على 

حلافهذا ولأن الفلاهر، وترك المؤول ترجيح وجب الظاهر، المعنى 
دليله.قيام وجب، فقد الأصل 

هاء،سلوإالصلو,ء إل همنتر إدا ءامنوأ قج I تعالى فقوله 
الوضوءأن ظاهرها . الأية.٦[ نائ-دة: ]الآدرا.فؤ،ه إق وأنديكم وجوهكم 

ْعصلاة، لكل الوضوء وجوب وظاهرها للصلاة، القيام يقارن أن يجب 
ؤإنالمعنى وهدا وتأكيد0، الوضوء وجوب إرادة وهو ثان معنى احتمال 

تقل.>يمه.فوجب المراد هو أته تدل جاءت الأدلة أن إلا الضعيف، هو كان 

النبيأن أبيه، عن بريدة، بن سليمان حدبث، الأدلة هنْ ومن 
لهفقال حقيه® على ومح واحد، بوصوء الفتح يوم الصلوات ررصلى 
لاعمدات ثال تصنعه، تكن لم سيئا الوم صنحت، لقد عمر. 

•ب" 

المحجواز منها العلم من أنواع الحديحا هذا رُفي النووي• قال 
لمما واحد بوضوء والنوافل المفروضات الصلوات وجواز الخف على 

به®يعتد من بإجماع جائز وهن.ا يحيط، 

.اكأويلأت\/١٧إبطال )١( 
(.^٧٧٢ ٦٣٦و\حد\ابوقر، كلهاجوازانملوات باب - الطهارة كتاب - لم مدوام )٢( 
ثرحٍححسلممببا.)٣( 



0ّص
وقعثم ظاهر لفظ جاء إذا التأؤيالين: بين اكمحارض الثالثة: الصورة 

أرجح؟التاؤيلن فاي تامحنل من بأم تاؤيله 
إذظاهر، واحد دليل للقط مؤولان دليلان تعارض إذا ومثاله 

التأؤيلأت.أو التاؤيلين تعارض الصورتين قي المحصلة 
وعدمه،اعتبارها حيث من المالك مختالفة التآؤيلأت أن ؤيب ولا 

فيواحد مسلكا قي ليس منها والمقبول المردود، ومنها القبول فمنها 
الضعيف،.التأؤيل ومنها القوي التآؤيل فمنها القوة 

التاؤيلينأحد قوة على بي تاؤيل على تأؤيل ترجيح أن شك ولا 
منه.الأصعم، مةا،ااه على فيرجح 

قويمصدره الذي فالتاؤيل التأؤيلين، مصدر التأؤيل قوة معالم ومن 
مقابااهلعلى مرجح 

الأحرعلى التأويلين أحد راؤيرجح فيقول: هذا الأصفهاني ويقرر 
التاؤيلدليل عر دليل برححان 

دليلهبرجحان الأحر على التأؤيلين أحد رايرجح المرداوي: ؤيقول 
يذللث،«لم.مزية له لأن الأحر؛ التاؤيل دليل على 

تآؤيلهر مصل. ما على مرجح التواتر الحديثر تاؤيله سدر ما فمثلا 
الأحادي.الحال.ي.ث، 

إصمارغير من لففله يوافق وأحدهما تاؤيلأن تعارض إذا ذلك ومن 
بإصمار.ولكن لففله يوافق والأحر 

,؛Y؛ U/Aالتحرير ثرح \س ، ٣٧٤.A/ الوصول نهاية ، ٣٣٩٤; المغممر ينظر/سان )١( 

.٤٢؛ U/Aالتحرير شرح التحير )٣( . T٣٩٤/ الخممر بنان )٢( 



فيعميل بن وأبوالوفاء في يعلى أبو المسألة ذكر 
علىمرجح إضمار غير من لفظه يوافق الذي التأؤيل أن وبينا ، الواضح 
مئابله.

الذيفالتأؤيل الإضمار، عدم هو الأصل أن الترجيح هذا ودليل 
المحتاجبخلاف للأصل، الموافق هو إضمار غير من اللففل يوافق 

يحتاجهما على مرجح للاضمار يحتاج لا وما للاضمار، 

حماربن هماض حديث من ه قوله تاؤيل اكأؤيلين تعارض ومثال 
إنارألأ ت حطبته في يوم ذات فال .، افه رمحول أن خهبع المجاثعي 

؛اؤإنت وفيه • . هذا، يومي علمني مما جهلتم، ما أعلمكم أن أمرني ربي 
أهلمن شايا إلا وعجمهم، عربهم فممتهم الأرض، أهل إلى نثلر اف 

الكايا عيك وأنرلت، بم،، وأبتلي لأبتس، بمثتالث، إنما وقال: اركتابؤ، 
ؤيمظازا؛نائما مرؤْ انماء، له ين

نائمأالقرأن لقراءة تأؤيلين ذكر مسلم بفوائد المعلم في الأبياري فإن 
يريدأن يحتمل ويقغلانا'ا ارناشما ت راوقوله فمال! بينهما رجح ثم ويقذلانا، 

فييراه ما وأن يقظته في إليه يوحى كما منامه في إليه يوحى . أنه به 
الباريأن يبعد ولا باليقفلة يوثق كما به مويوق حق ذللثؤ من منامه 

أعالميكون أو إنزالها تقدم يقروها القران من اية المنام في يريه سبحانه 
ؤيمىقاشما. يقروه كما مضهلمبما يقروه أنه يحتمل وقد يقظانا، بصحتها 

القيامعن عجز إذا كذللث، بمالي الهضفع لأن مجازأ، ناشمآ المضلجع 
إذااانانمااا قوله إلى مقابلة فيه تكون لا اايقذلاjااا I قوله لكن لعذر أو 

.ه/٩٨أصول!ص في الواضح )٢( ١.  ٠٣٥ّا/العدة )١( 
.٤٤٤الألفاظ دلالات تعارض )٣( 
أهلاللن؛ا ني بها يعرف التي الصفات باب — والنار والجنأ القيامة صفة كتاب — لم مرواء )٤( 

أآ)ح0آ-فأ(. ١٩٧؛/الار وأهل الجة 



منلمثله في بما يرجح الأول التأؤيل فياكون المضهلحع على تأولماه 
الألفاءل«را،.هذه تاؤيل في لي يظهر الذي هذا المقابلة 

أبيبن عهل-اء سمعت ت قال ثات بن مصعب رواه ما أيضا ومثاله 
اللهرمول فقال يده، في فنفق فرسا رجلا رهن رجلا أن يحدث رباح 
حةاك«لى.راذهب س: 

الدين،لا الوثيقة من الحق على هنا الحق حمل أنه التمثيل ووجه 
إذادينك حقك ذهب فيقول إضمار إلى يحتاج اكين على حماله لأن 
الرهزرم.قيمة بقدر أو الرهن قيمة مثل كان 

فيمجمل شيء في بيان أحدهما دليلين تعارض ت الرابعة الصورة 
فيهفيما ومجمل مجمل فيه الأول فيما بيان أي بعكسه، والأخر آخر، 

بيان.الأول 

فيماالأخر مجمل على منهما واحد كل بيان يرجح أنه فالصحيح 
فيمجمل هو ما على الأول اكليل في البيان فيقدم مجمل، فيه هو 

الدليلفي مجمل هو ما على الثاني الدليل فى اليان ؤيقدم الثاني، الدليل 
الأول١٤/

.م٣٦٣منم موانئ الملم )١( 
(.١٨٨^ ١٧٢ص الرهن في حاء -•ا المراسل ني أبوداود رواء )٢( 

محنثاص ص م في - والأنمت الهوع كاب - الممنف ني ب أبي وابن 
(.٦٢٧٨٥إ/^ه)ح 

٢(. ٠٣٧^ ٢٩٠آ/ مضمون غتر الرهن باب ~ البتؤع كتاب ~ الصغرى السنن في واليهقي 
قالونحعيف، مرسل، هو أحكامه محي عبدالحق لامحال ; ١٣٢ ؛/ الراية نصب محي الزيلعي محال 
كانؤإن الغلط، كثير محعيف، الزبير، بن عبداش بن ثابت بن ومصعب كتابه; في المهلان ابن 

صدوقآا.
 )٣(/r_ه/بمحو،ه.اسه أصول ش الواضح ، ١٠٣٥
.٤٥٠ص الألفاظ دلالات تحارض )٤( 



قيمجمل وكل للمجمل بالمان العمل وجوب أدلة عموم هذا ودليل 
.به العمل فوجب بيانه حصل الدليلين 

بالدليلين،عمل الأحر مجمل على منهما كل بيان ترجيح ولأن 
احدصارا،•ترك من أولى والعمل؛الدليلين 

رافيمات هاعمر بن عبداممه حديث من . فوله تعارض ومثاله 
نصفبالنصح محقي وما الشر، ، عثريار كان أو والعيون ماء المحقت 

فيماراليس ت يغهتع الخيري سعيد أبي حديث في . فوله ْع ، العنوءا 
صدقة((أومحق ة حممن أقل 

فيمجمل للزكاة، المخرج مقدار في بيان الأول، الحديث، إن حيث، 
الزكاة.فيه تجب، الذي النصاب 

فيوبيان المخرج مقدار في مجمل فهو بعكسه الثاني والحاويحؤ 
والنصاب.المقدار 

ؤيعملالمخرج، مقدار في الثاني لمجمل بيانه في بالأول فيعمل 
الزكاة.فيه تجب الذي النصاب في الأول لمجمل بيانه في بالثاني 

علىردم معرض في المذكور بالجمع مرححا الماوردي قال 

دلألأتالألفاظص.0أ.)١( 
اللمجرتما يجعلون؛ي لأنهم ء-ريآ ص زنعا بمب حش إله المعر بماء يزنى الذي اكري  ٢٢١

عثرياسمي ؤيف، النخل يبع حتى المجاري تلك في فيحل تراد الماء صدمه فإذا عاثوراء 
نمل.سقيه في يحتاج لا لأنه 

.v١٨٢/الحدث رب في الهاة  ٨٩٨الجوزي لأبن الحدث طر/رب 
ولمالجاري وبالماء السماء، ماء من يسقى فيما العشر باب ~ الزكاة كتاب — البخاري رواه )٣( 

(.١٤٨٣^ ١٢٦٨تجاء الخز •في عدالعزير: بن يرعم 
رح؛ح؛ا(. Y١٢٦/صل،قة أوسق حمسة دون فيما ليس ياب؛ ~ الزكاة كتاب ~ البخاري رواْ )٤( 

(.^٩٧٩ ٢٦٧٣; - الزكاة كاب - وملم 



فيمجمل الإحراج قي بيان المشرا؛ الماء سقت ارفيما لأقوله! المخالف! 
المقدارفي بيان صدقة® أومق حمسة دون فيما لاليس وقوله! المدار، 

إجمالعلى قاصيا حبرنا من المقدار بيان فكان الإحراج، في مجمل 
إجمالعلى قاض حبرهم من الإحراج بيان أن كما حبرهم، من المقدار 
.٢١١خبرنا(من الإحراج 

الصحابي!وبينه الجمل محتملات، نعارض ة! الخامالصورة 
منبأرجح أحدها ليس الجمل في المحتملة العاني أن في الأصل 
هذهلأحد وترجيح بيان ها الصحابة أحد من صدر لو ولكن الأحر، 
به؟يرجح فهل المعاني 

الأنه بمعنى متنافية للجمل المعاني كانت، إذا فيما هنا والمسالة 
لايرىمن عند ولكن متنافية غير أو جميعا، عليها اللمقل حمل يمكن 
إعمالجواز يرى من فإن المتنافيين، غير معنييه في المشترك إعمال جواز 

بهمالقوله هنا للترجيح بحاجة ليس فهو المتنافية غير معانيه في المشترك 
ً

.جميعا

يرجحأنه على والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية من الجمهور 
.المحتملة المعاني من غيره على الصحابي بيان به جاء الذي المعز 

الخالم،.بذكر متعقب، ولكنه ،، قرأ ، الخلافعدم الأمدى ونقل 
الصحابيبيان اعتبار عدم إلى الحنفية بعض ذهب، فقد 

.٢١١امرم الحاوي )١( 
التمهيد، ١ ١ آ/٠ الأحكام أصرل، قي الإحكام ، ٥٨٨آ/الىدْ ، آ/٦ رحى الأمولء يتنلر/ )٢( 

بيان، ٧١ّا/ التحرير ير تي، ٦٢ص والأمل الوصول منتهى ، ١ ٩ ٠ "ا/ الش أصول في 
.١٦٢;٢٨فواتحالرحموت، ، ٧٥ا/>الخمر 

.A١١٠ الأحكام أصول في الإحكام )■٢( 
٢٠١٦٢; ٢; الرحموت فواتح ، T٧١/ التحرير يفلر/بير )٤( 



عنالحديث روى إذا الصاحس، في احتلموا ااااعلماء ت طال ابن قال 
فقالتلا؟ أم بعده بأني ممن بتاؤيله أولى يكون هل .، الرمول 

بمخرجهأعلم وهو للحديث، الراوي لأنه أولى، الصحابي تأؤيل I طائفة 
التأؤيل®يعب لم إذا الصاحب تأؤيل يلزم لا طائفة؛ وقالت ومسه، 

ولغةالنصوص ومعاني بمقاصد أعرف الصحابة بأن الجمهور استدل 
وبيانهم.تفسيرهم فيقدم العرب 

ؤيرحح.فيقدم لسانهم مفتقرة الكرص ولأن 
بمراداتأعرف فهم التاؤيل وحضروا التنزيل شاهدوا ولأنهم 

غيرهم.من النصوص 

منهاجتهاد الصحابي بيان أن الصحابي ببيان يقل لم من واستدل 
المجهدينمن غيره على حجة يكون فلا ؤيخطى يصتب 

لمما بالخيار ررالبيعان قوله في الحديث في حاء ما ومثاله 
فبينبالأقوال، التفرق واحتمل ؛الأبدان التفرق احتمل حيث يتفرقا٠١^٣،، 

بالأبدان.التفرق به المراد الحديث في التفرق أن ه عمر ابن 
صاحبه®فارق يعجبه ميتا اشترى إذا عمر ابن راوكان ! ناسرقال 

في،لخلافهم الحنفية يه يعمل ولم والحنابلة، الشافعية عمل وبه 
.المحابؤربيان هبول، 

٠١٨١ا/ البخاري صحيح ثرح )١( 
فواتحالفف امرل في المبيد \لأيم أصول في ؛نظر/الإحكام )٢( 

.١٤٠ ■r/ الفف أمول يي الواضح ، ١٦٢/Y/Yالرسرت 
(.١٢١ ^• Y-YA/iتفرقا لم U بالخيار الييعان باب - الثيوع كاب - الخاري رواء )•٢( 

(.١١٥٣١^١ "٠١٦ "Y/ للمتبايعين المجلس خيار ثبوت باب ~ البيؤع كتاب ~ لم وم
.٦٤اوخارىّا/صحتح )٤( 





فيوكان وعشرين، تسع ليلة كان إذا عمر! ابن وكان ١١نافع! قال 
صائما((أصح فتر أو سحاب ماء ال

Iالعملي عمر ابن بيان عند المشكل رح ث في الجوزي ابن قال 
فوجبومراده، الله رسول كلام بمعاني أعالم الصحابة أن ومعلوم ١١

.لهداا<ل عمر ابن تفسير إلى الرجؤع 
أوالراشدين الخلفاء ببيان الترجيح من الأصوليين بعض يذكره وما 
وأقواهآكله هو بل هذا، من هو ه وعمر بكر أبي سيان الترجيح 
والاقتداءالاهتداء في بهم الخامة الأدلة لورود البنان أثوى فبيانهما 

ستهم.بلزوم والأمر 
البيانينوأحد لمجمل، بيانان تعارض لو صورة فى منه يستفاد ؤإنما 

الأثريظهر فهنا غيرهم من لصحابي بيان والأخر الخلفاء لأحد قول 
غيرهم.بيان على الخلفاء بيان بترحح 

حتىالصحابة من البقية بيان على وعمر بكر أبي بيان ترجيح ومثله 
أجمعين.عليهم الله رضوان وعثمان علي 

إذاالتابعي! وبينه المجمل محتملأُت، تعارض سائمة! الالصورة 
هل.هبأحد يحمله التابعي وسنه فثره ثم لمعان محتملا مجملا اللففل جاء 

به؟يرجح فهي المعاني 
وقولأحمد الإمام عن الرواية وهو به، الترجيح بعدم بعضهم قال 

الشافعية.لبعض 

للجملالتابعي بميان يرجح أنه أحمد الإمام عن أخرى رواية وفي 

YTo/A xفي أحمد ام |لإ.رواْ )١(  Jl ^٤٦١١.)
(.٠٢٣٢ )ح  ١٣؛/ وعشرين تعأ يكون الشهر باب ~ الصوم كتاب — وأبوداود 

.٤٩٦/٢)٢(ىفاسكل



ر؛^ ٠^٠٠أحدأ يم ولم الأئمة، وبعض لجمع الجار ابن وعزاه مطلقا، 
غيرهم،دون التابعين أئمة بيان ترجيح منها مفصله أقوال وهناك 

بهروا وفالعرب عن منقولأ بيانه كان إذا التابعي بيان بترجيح والقول 
.،١^٢

ومنهالتابعين قفل قي جاء ما التابعي سيان باكرجيح القائلين ودليل 
ثمقرني، ررحيركم ت نال ه النبي أن ه حصين بن عمران حديث 

.النبي، أذكر أدرى لا ت عمران قال يلونهم®• الذين ثم يلونهم، الذين 
الحدفثال٣/.ا، ثلاثة.أو قرنين بعدم 

بعدقولهم فقدم الصحابة يعد الثاني القرن هم والتابعون I قالوا 
الصحابة.

ؤيحملالنبوي اللمذل يبين لا التابعي أن الغالب، ولأن ت وقالوا 
تقديمه.فوجب، لقرينة إلا محامله أحل. على مجمله 

؛يانهم؛نرجيح مؤذنا فكان النبوة، عهد من بقربهم واستدلوا 
•ونفيرهم 

كانفإذا الجواز، في الصحابي على التابعي بقياس واستدلوا 
اكابعي.فكذللث، وبيانه نفيره يرجح الصحابي 

مامنهم الواحد أن وورعهم لفضلهم ؛التابعين الظن حن ولأن 
توجبالتي المعتبرة القرائن من ومعه إلا لحديث، وبيانا يرأ تفينقل 

بيانه.ترجيح 

الم؛رأ/ا<هْ.الكوكب شرح )١( 
،Y٩٨١/ السامع تنشف ، ٤٢٩ص الهاْع انمث ،  ١٩٣■T/الث أصول ش بطر/ )٢( 

.١٦١\االفحول إرشاد أ/ههه، انمر الكيف زح ، ٢٩٩ص القواعدوالفوائدالأصولة 
تخريجه.تقدم )٣( 



ولمالتنزيل يشاهدوا لم التابعين أن الترجيح بعدم القائلين ودليل 
المزيةبهده عليهم اف رصوان الصحابة مثل فليسوا أحواله يعرفوا 

مواءالفقهاء وصائر هم بل والحميمة، 
بنعمر رواْ ما الحديث لمجمل التابعي ببيان الترجيح مثال 

القزع(\ى.عن نهى الله. رسول »أن عمر: ابن عن أبيه، عن 
حلقهو قال! فمنهم المنع عليها حمل التي المعاني تعددت، وقد 

منه.متفرقة مواضع حلق هو قال؛ من ومنهم مهللقا، الرأس بعض 
الحدسثوراوي عمر ابن مولى نافع الجليل التابعي بيان جاء وقل. 

بعضيحلق  ١١قال! المنع وما لناير! قلت، قال! سأله عمر ابنه أن عنه 
بعض(\م.ؤيترك الصبي رأس 

منوهو التابعي، بيان لأنه ورجحوه البيان بهيا العلم من كثير فأحد 
أيضاالحدسث، رواة 

وبنننبوي حدسنا في المجمل معاني تعارض السابعة! الصورة 
معانيه.بأحد المجمل الحديث، راوي 

يكونفقد وجه من المابقتين الصورتين من أعم الصورة وهذه 
أعمالسابقتان الصورتان تكون وقد غيرهما، أو تابعيا أو صحابيا الراوي 

يكونوقد للخبر راؤيين كونان قد التابعي أو الصحابي أن وجه من 
الراوي.غيرهما 

.١٢٤١ا/ الماح -شف , ٣٦١؛/الوصول يم ،  ١٩٢*أ/•الث أصول ذظر/اضدفي )١( 
(.٥٩٢١)ح  U١٦٢/•القزع باب - الناص محاب - الخاوي رواْ )٢( 

٢(. ١٢^٠ r١٦٧٥/ القزع كراهأ; بآب - والزية الاuص كاب - وملم 
•ا/هبآا)ح«آاآ(.القزع كراهة باب - والزية الناص كاب - سلم دوام )٠١( 
،١٦0/١١السود يون ارى نح١J، ١ • ١ ا/ ٤ لنووي سلم صحح شرح بخر/ )٤( 

٠١٦٠الأوطارا/نل 



الراويبيان أن إلى والحنابم والشافعية المالكية من الجمهور ذهب 
.غيوم على مرجمح محامله بأحد للمجمل 

الراويلببنان الترجيح لعدم الحنفية وذهب 
نميرأن الأصوليين ومحققي الشافعي ومذهب  ١١ت النووي الإمام قال 

الظاهرلأم.يخالف لم إذا مقدم الراوي 
فوجبالمتكلم بحال غيره محن أعلم الراوي بان الجمهور استدل 

•غيره بتان على بيانه تقديم 
منمانع يوجد فلم شرعي معارض يعارصه لم بيانه ولأن 

به.الترحح 
اجتهادهيكون لا الراوي بأن ترجيحه قبول بعدم الحنفية واستدل 

و؛يانهلنقيره فكدلك غيره على حجة 
اللهرسول عن ها عمر بن عبدالله عن ناير عن جاء ما ومثاله 

بحبلالمراد ببيان العلماء اشتغل حيث ،، الtح٠الةاار حبل بح عن نهى ُرأزه 
الحديث.في الحيلة 

ولدها،ؤيلد الناقة تلد أن إلى موجل بثمن السع هو اعة جمِفقال 
الحال.في الحامل الناقة ولد يع هو آخرون وقال 

فيالواضح المتخبآ/ا؛ف ، ٦٣١المحمول؛/، ٣٧١ص الخمول تشح ينغلر/ثرح )١( 
الكوكبشرح ، ٩٨٣آ/المسامع تثيف ، ٨٩ص الإصابة إجمال ، ٤ • • م/ الفقه أصول 
٠٤١الوصول؛/ستر ، ٥٥٩/y المنير 

.٤٤٤ص الأصول مزان ، Y/Yالرخس يطر/أمول )٢( 

كثف، ٦٣١؛/ اوسول ، ٣٧١ص الفصول تشح شرح ، Ujl/Yالرحى نفلر/أصو"ل )٤( 
الأّرارمهما.

٢(.١  ٤٣)ح ٧ ٠ y/ الحيلة وحبل الغرر يح باب ~ البتؤع كتاب ~ البخاري رواه )ْآ 
(١١٥١)ح؛ ١  ٥٣ fyالحيلة حيل بح تحريم باب ~ ابيؤع كتاب ~ ومسلم 



———هتْ-ْء

راويسان هو لأنه الأول، واليان المعنى العلماء بعض رجح وقد 
عننا عن يسنده مسلم الإمام عنه رواه حسسا نفثا عمر ابن الحديحا 

حلإلى الحرير لحم يشايعون الجاهلة أهل راكان ت قال ه عمر ابن 
رسولفنهاهم نتجت، التي تُحمل ثم الناقة تّج أن الحيلة وحبل الحبلة، 
ذللث،«أا/ص اف. 

المجمللمحتملأت المر-؛ح هو البيان هدا فكان 
أقربالمعاثى وأحال لأية ا محتملأُت، ئعارصى الثامنة! الصورة 

الذيالمعنى أن ورجح الرسالة في الشافعي الإمام المسالة ذكر I للمعقول 
مقايلهعلى راجح بالمعقول أشبه هو 

الخلافوهو هنا متالأ يصح ن ترجيحا الشافعي الإمام كلام وكان 
عدةذكر تعالى الله أن وهو زوجها، عنها المتوقي الحامل عدة في 

يتومذسبحانه! فال كما وعثرأ أشهر أربعة زوجها عنها المتوفى 
وأخبر[ ٢٣٤لال؛ئنْ: ؟1< وعثمإ أشبمر آربمه يآشهن يمبمن أروجا وبذررث ينكم 

بمصأن ^>؛ ١٠٢١*^?؛؛)، إوؤقئ •' تعالى بقوله حملها وصع الحامل عدة أن 
توفيإذا الحامل أن الثانية الأية هدْ معاني من فكان ٤[ ]الظلاق: ه خملهن 

لمالمرير على الزوج كان ولو حتى الحمل وصع عدتها أن زوجها عنها 
أربعةالابقة الأية مدلول ْع الحمل وصع عدتها أن معانيها ومن يدفن، 
للحملبالوضع الإية مدلول الشافعي الإمام فرجح معا. وعثرا أشهر 

.بالمعقول المعنن أشبه أنه محتجا فمهل 

(.١٥١ا)حأ  V١٥٤/ الحيلة حيل مع تحريم باب ~ اليؤع كتاب ~ لم رواءم، ر١ 
•ا/\رهاممحطمموى شرح لأينىلالهما/مام، الممهيد ، ٤٢•طلر/الأطكارا■/ )٢( 
.ovij ٥٧٣ص الرّالة )٤( . ٤^١٥ص الرّالة )٣( 



^ص<ءٌ

\سثص

اللفظأحوال باعتبار الألفاظ دلالات في المرجحات 

الكفل:أحوال باعشار الأكافد دلالات ترجح -أصل الأول: الارع 

الأنمراكخسة: اللففل في الخلل بها يحصل التي الأحوال 
ا.ل والتخصيص آ والإصمارل ا والمجازر ، والقلر

جعلهأر غيره، من أشهر فيه يصير حتى معنى في اللفظ استعمال غلة هو! العام والماس النقل )١( 
لعيره.اسمأ كان أن بعد لمعتى اسما 

معإليه، المنقول في استعماله وغلب الشؤع إلى من المنقول اللفثل هنا بالنقل والمراد 
إليه.المنقول والمعنى عنه المنقول بين منامته 

النيرالكوكب شرح ، Y٧٩٣/الأصول ؛نفلر/ماتس 
لقرينة،له وصع ما غير م اللففل استعمال وهو للحقيقة المقابل الجاز مجن أحص هنا الجاز )٢( 

نقل•ولا تخصيص ولا بإضمار وليس وصع ما غتر في اللفظ اصتتعمال به المراد ؤإنما 
.١٧٣/٢النات اوأت ، Y١٨٠/المرل ينظر/نهاية 

الكلام.ذلك يمضيه ما حب على فأكثر حمالة أو فأكثر كالمة إمرار هو: الإصمار )٣( 
.Y٩٦٨/الأصول ظنس ، ٢٩ص ؛نفلر/اكممات 

أونيادة بغيره بعضهم فال ؤإن الأصوليين، فول قي والغالب الشهور هو بالخمسة حصرما )٤( 
نقصا.

والزركشي ٣٩٢\إ المرل نهاية ش والإسنوي  ryr^/المنهاج شرح في الإبهاج في فالمكي 
والماسحوالمآخير والمقدتم الذكورة ة المتمعشرة: حعلوئ  Y٢٤١/ المحيط البحر في 

الإعراب•لتمر الملي دالمعارض 
إليها:وأصاف الذكورة المتمة تسعة: جعلها المخملوط من ب Y/ ١ المنقيح في والمبريزي 

الأشارة.وأسماء الضمير مر"؟ع وتعارض والقلس، والتأحير، والتقديم الزيادة، 
وهما:يمهم ولم للبعص ونبها اثنين ة للمتمأصاف  ٩٧٦الأمودأ/ نفائس في والقرافى 

الإعراب.واتجاه والابداء الوقف اتجاه 

الخمسةمن فقط باتانين بالنهم الخالة العوارض  Y٢٤١/ الخحيهل البحر في الزركشي وحصر 
للمجاز.ترجمر الباقية الثلاثة أن ويرى والمجاز، الاشتراك وهما: 



للألفاظللتعارصى صور عثر فيتحصل بينها فيما تتعارض وهى 
٠أحوالها باعتبار 

محلوبهمها مها، واحد ترجح على متفق تعارصها صور وبعض 
ثمالتخصيص هو• القوة حيث من ترتيبها في الراجح أن غير حلاف، 

يدركالترتسس، وبهلءا الاشتراك، ثم النقل نم متساويان والمجاز الإصمار 
أحرى.بحال معارصته عند للفظ حال كل ْع الراحح 

واف~ وليلك فيها والخلاف الصور لهدم عرصهم قليل والأصوليون 
بينهاالترجيح الموتر للتعارصا>ت، التهلبيقي ١^١^ في أثرها لندرة — أعلم 

والمجازالاشتراك تعارض مسألة في منهم كان ما إلا الأحكام، بناء في 
.بدرامنها اهتم منهم الغالي، فإن 

اك\ني\محع 
اللفظأحوال باعتبار الألفاظ دلالات، ترج؛حات، 

تلانية ا الصور تحويها 

علىراجح المقل الاشتراك: على المقل ترجيح الأولى؛ الصورة 
عنحلاقه ينقل ولم الصورة ذكر من كل ترجيح هكذا الاشتراك، 

اللفظ.عر اشترد هي لأنها بالخمة اعتادها والصمح 
ة.الخمسأحد في داحل ذكروْ ما بعض أن كما 
لرجوعهانقط اوساومت للخمسة تعرضوا *ؤإنما ت ٢ ٤ ١ Y/ المحيمل البحر محي الرركشي محال 

لالأظ«.

الفصولتنقح ثرح ، ١  ٧٨ص الوصول تقريب ،  ٨٣/ ١ المنتخب ،  ٤٨٩/ ١ المحصول ينظر/ 
١٠٢ ا/ الرحموت فواح ،  ٦٦٧؛/ المنير الكوكب شرح ، ٤٤ص المعالم ، ١٢٢ص



العهدنديم والمشترك بالوصع، العهد حديث المنقول أن ودليلهم 
كذلكليس مما أكثر إليه والنسيان العملة فتطرق عهده تقادم وما بالوصع 

مالأن عليه، بالوصع العهد حديث فيرجح أكثر فيه الفهم احتلال نكون 
كثر.ما على مرجح إليه والنسيان الغفالة تهلرق فل 

منهأولى فكان المشترك بخلاف الاشتهار واجب النقل ولأن 
يغسلهأن الكالب فيه ولغ إذا أحدكم إناء ررءلهور قوله ومثاله 

إزالةإلى منقولة الشؤع عرف في ررالهلهارةا( لففل: يعفهم فيقول ،، سعالار 
أنبه تيل فئالخبث، على فيحمل هتا حدث ولا والخسثا، الحدث 
إزالةبين مشترك لطهارة١١ ١١)لمغل بأن بعضهم ويعارضه نجس، الكلب 
مشتركافيكون تعالى افه إلى التقرب وجه على الغل وبين الأقذار 

الكاو_ا.نجاسة على به الاستدلال فيشل 

الراجح.هو الأول القول فيكون النقل نرجح حين ثلث، ولا 
ابقتهاكوهى الاشتراك؛ على الإضمار ترجيح الثانية! الصورة 

يخالف،فلم الاشتراك على الإضمار ترجح على ينعئد الاتفاق يكاد حيث، 
القولله يشيح من 

منوهو واختمار إيجاز الإضمار بان الإضمار يم بتقاودلين ت م
ليسوالمشترك ٠  ١١الكلم بجوامع ؛عثت،  ١١. نال كما الكلام محاسن 

الإضمار.عليه فيقاو.م كاjبللثح 

•٤ ' ٢ / ١ الوصول نهايت ، ١ ٢ ٢ ص الفصول تنقح نرح ،  ٠٣٢ / ١ المنهاج شرح الإبهاج؛ي يطر/  ٢١١
(.٢٧٩أمأ)ح ١; \ذكب ولوغ حمحر اب - الطهارة كاب - لم مرراْ )٢( 
،١٠ ١٧آ/مفلح لابن الفقه أصول ،  ١٨١آ/ ول النهاية ،  ١٧٨ص انيءول تقرب ينغلر/ )٣( 

.TW؛/الخير الكوكب، شرح 
شهرءمسيرة بالرعب المأرت ت البي تول ثاب ~ والسير الجهاد كتاب ~ اليخاري رواء  ٢٤)

(.٢٩٧٧)-، ٥٤؛/ 



—-بمتا-ج-
الصور،ببعض يختص الإضمار بسب الحاصل المهم إحلال ولأن 
ومااستعمال، موارد جمع في عام الاشتراك يسبب الحاصل والإخلال 

الاشترالألعلى مرجحا الإضمار فكان مرجح، فيه الإحلال فل 
إذ[، ٨٢]نوحف: آلمايهه ؤوسثزب تعالى! بقوله بعضهم له ؤيمثل 

وبينوأهالها، القرية أبنية بين لفظيا مشتركا القرية لفظ يكون أن يحتمل 
®أهل*،فأضمر إضمار، الأية في ؤيكون فمهل الأبنية في المرية لمظ أن 

اوسالةرأ/في التقرير عر الراجح هو وهدا 
ذكرمن كل الاشتراك! على التخصيص ترجيح الثالثة! الصورة 

؛الأشتراكل على التخصيص بترجيح قال المسألة 
قرينةيايت، لم ما فيه فيتوقف، معانيه بين متردد المشترك بأن واستدلوا 

العامباقي في مستتسحب فهو التخصيص بخلاف المعاني، هد0 لأحد 
مرجحلقرينة يحتاج لا ما لأن أولى، فهو قرينة على إعماله يتوقف ولا 

•لقرينة يحتاج ما على 

كثرما لأن فيرجح، المشترك من استعمالا أكثر التخصيص ولأن 
استعمالهقل ما على مرحح استعماله 

وثثثمتئ اليسلي من ذم ء1اب ما ءؤةكم5أ تعالى! بقوله له ؤيمثل 

٣٧•\إ وطهورا مجدأ الأرض لي جعلت باب ~ الصلاة ومواضع اجد المكتاب — مالم ر =
٣٢٥^.)

،١ •  ١٧٨ثلح لأبن الفف أصول ،  ١٨١آ/ ول النهاية ،  ١٧٨ص الوصول ينتلر7ضب )١( 
.i٦٦٧/المنير الكوف ثرح 

آا/مم0.حاتم أبي ابن شر م/ا<مم، ]كيري ينظر/تمر )٢( 
الرحموتفواتح ا ١٨٢/٢ول النهاية ، ٩٢ص الوصول تقريب ،  ٤٨٩/ ا المحمول ينفلر/ )"٣( 

اوحرالحطا/ااآ،

.٣٤٤ا/الفاتق الوصول نهاية ، ١٢١ص الفصول تنقيح شرح ينفلر/ )٤( 



أنمكمإليه مالت ما على ءلابه< بعضهم حمل حيث ٣[ ]انتاء: ورخ٤٠ 
لمحرمةه نفتميل قد إذ التخصيص يقتضي وهذا الممس، ميل ارفالهليب 

علىبعضهم وحملها ه، نفله محنابت مما بحرمتها هد0 فخصت عليه 
الحلالفى حقيقة يكون لأن الاشتراك يقتضى وهذا وأبيح* حل ®ما معنى 
التخصيص.فيرجح غيره، وفي 

العلسياباستعمال حاءت الشرعية النصوصي أن ؤينصره ا هن. ؤيويد 
إضلؤإآلْدنت ين مأ ألرسل ءؤدأ؛؛ا I تعالى يوله في كما الحلال بمعنى 

كبمن تمرة بعدل نصدق رامن .ؤ.' وقوله [، ٥١]المزمون: ه صنلحا 
بربيهانم بيمينه، يتقبل_ها اف ؤإن القي،، إلا اف يقبل ولا محليب، 

الجبل،١مثل تكون حتى فلوم، أحدكم يربي كما لصاحبه، 

حملفمن اثنتين، من أكثر البد نكاح حكم في المسألة أثرت< وقد 
ومناثنتين، من بأكثر يتزوج لا قالت الحلال من لكم ءلااس، ما على الأية 
أربعا.زواجه بصحة قال ه نفاشتهته ما بمعتى طاب ما قال 

الجمهوروذهي، أربع، من زواجه بصحة والفإاهرية المالكية فذم، 
حسبجباثنتين الزواج له أن 

منالجمهور الاشتراك؛ على المجاز ترجيح * الرابئ الصورة 
الاشتراك.على مرحح المجاز أن على الأربعة الذامج 

وبني،أتينا آف؛ لقوله: فب ب كمن اامال.ئة باب - الزكاة كتاب - البخاوى رواه )١( 
رءاثوأآلكلؤْ وآذآعوأ آلكممل٠ءتت ذموا'  ١٣٠١٠آيوبى إن آتح ّقئار ّؤ يجب لا ثآثم 

١٠٨آ/؟[ fN'U-TU'V؛فزة: ]التنز>وىه حإ وث■ هأ ->ف دلا ريهم هن أيرئم لهنّ ألدْفذ• 
(.١٤١•)ح 
١(.• ١ ^٤ ٧ • ■١ r؟/ وتريما الطيب الكب ن الميتة قول باب - الزكاة محاب - لم وم

المض، ٤١ه/الأم وٍل اوب، ١١; ١١المحلى ؛، U/Tينظر/بمايةاستهاو )٢( 
.٤٧١ا</■



أنورأى المجاز على مترجح الاشتراك أن إلى الأمدي وذهب 
المجازرا/ساوى أن من أقل فلا أقوى يكن لم إن الاشتراك 

وأكثرأغلب المجاز أن ث المجاز ترجيح على الجمهور ودليل 
الوصعمقصود بتحصيل أوفى أنه ولولا الاشتراك، من اللغة في امحتعمالأ 

الأقل.على مقدم امتعمالأ والأكثر كيلك،، كان لما 
فيوأحم، أوجز فهو الاشتراك، في ليث، فوائد المجاز في ولأن 

ماعلى مرحع قائل.ته كثرلت، وما لفوائده، مرجح فهو للطع، وأوفق اللففل 
.فوائده قلت، 

أعملالقرينة وجدلت، إن أحواله! كل في به يعمل المجاز ولأن 
يتوقفالذي المشترك بخلاف، حقيقته، أءم،لت، القرينة عدمتإ ؤإن مجازه 

إعمالهفى يتوقف، لا وما فيه، توقف، ؤإلأ أعمل وجدت إن قرينة على 
أحيانافيه مايتوقف، على مقدم أبدأ 

ءابماويفمما ثكام١' ^5^* تعالى! اممه بقول، بعضهم له ؤيمثل 
حقيقةالوؤل•؛ بمعنى أنه يحتمل النكاح فإن [، ٢٢]الئناء: آلنسا,؛؟بم نرك 

فيهماحقيقة أنه ؤيحتمل الحقد، وهو سبه بإرادة المجاز في مستعملا 
علىحمله اللمقل في فتعارض مشتركا،  UijUفيكون والوطء النكاح 

تحريمالمراد فيكون المجاز فرجح المجاز، على وحمله الاشتراك 
العقد.أي حهن دكا 

متهى، م٤٦العيد دئيق لأبن الإلمام رح ث ،  ٢١٣٥;الأحكام أصول في تم/الإحكام )١( 
الأبكارنواهد ، ٧١\ا مفلح لابن الفقه أصول ، ٣٤١ا/الفائق ، ١٥ص والأمل الوصول 

اكحريرثرح التحسر ، ١٩ازطعص الكوكِخ ، ٢;١٣التحرير تسير ، ٢٤١ا/
.٤٨ص الودود نح \اص الفحول إرشاد ، ٢٧٢ص الأثل إجابة ،  ١٧٦ص الأحبار رسوخ 

١;مفلح لأبن الفقه أصول ، ٤١• ١; الوصول نهاية \^ ٦!rTالأحكام أصول غي الإحكام )٢( 
.٤٦٦٤;المير الكوكب،ثرح \ا\'لإ.< المختصر يان ، ٧٠



ذمٌن أطبق ت الإضمار على التخصيص ترحح ة.' الخامالصورة 
نقلهما إلا عليه لايشكل الإضمار على مرجح التخصيص أن المسألة 

مواءأنهما الحنايلة بعفر عن المرداوي 

منامتعمالأ أكثر التخصبص أن •' التحميص ترجيح ودليل 
استعماله. ١٢ما على رامح است«اماله كثر وما عليه، فيرجح الإضمار، 

أوالإضمار من حير والمجاز المجاز، من حير التخصيص ولأن 
الإضمارمن حير التخصيص أن منه فيلزم له، ماو 

حيث[ ١٧٩لال؛فزْ; ه حثوه اثتصاهن ؤ؛ جومأ تعالى! قوله في ومثاله 
بعضهموحملها والأولياء، بالورثة خاصة أنها على لأية ا بعضهم حمل 
حياة((،القصاص مشروعية في الأمة أيها ارولكم ؛ وتقديره الإضمار على 

جميعاالأمة على لأية ا وحمل تخصيص، الأولياء على الأية فحمل 
هدا،إلا الاستدلال( في يصح لم لو للإضار هنا والترجيح إضمار، 

آلأذثفؤؤيتأول بقوله! التعارض على قاصيا الأية آخر جاء ولكن 
الجمع.إرادة على فدلئ [ ١٧٩]1لثنة: ه ينقون سءىلم 

توْاثتصاْيى j( بقوله! ذكر0 تعالى ®يعني الهلبري! قال، 
وأوجست،عليكم فرصت، فيما الحقول،، أولي يا ولكم آلأكساه، يتأول 

ماوالثجاج، والجراح النفوس في القصاص من بعض، على لعضكم 

معراج، ص٨٧١ الوصول مريب ه/ا'1آ، للرازى الكبير الضير ا/ما'ه، ينظر/المحصول )١( 
امحولالمحاب علوم ر اللباب الخمول تشح شرح ك 00\إالمهاج 

السرالكوكب شرح التحرير شرح التمير \الأ\'ل مفلح لأبن الخف 
.ا/٩٧إرشادالفحول ، ٢١١ا/الرحموت نواتح 

المحيطالبحر ١، ٠  ١٧/١لابن.فلح الخف أصول ، ٣٣٤\إ الخهاج شرح لي بمفلر/الإبهاج )٢( 
/Y٧٩/١الفحول إرشاد  ٨٦٦؟/المتر الكوكب، شرح ، ٢٤٥.





بهايراد الحديث في الزكاة أن I والثاني منقولا، الزكاة لمقل فيكون 
عليهيحول حتى المال تطهير ارلايجب ت الحديث معنى فيكون التهلهير 
.والإضمار الممل الحديث في فتعارض الإضمار، فيلزم الحول؛، 

الزكاةإحراج يجوز لا إنه قولهم؛ المالكية بني الأول الحمل وعلى 
الثانيالحمل على وبني اليسيرة، الأيام إلا يتثتوا ولم الحول مضي قل 

■الحول مضي قل الزكاة إحراج بجواز الجمهور 
بينالخلاف وغ وهنا والمجاز! الإضمار تعارض السابعة: الصورة 

الأصولثتن•
أنهماإلى الحنابلة وبعض الشافعية من وكثير الحنفية بحص فذهب 

المرجح.يأتي حش يتوقفا ل الأحر على أحدهما لايرجح أي متاؤيان 
أنإلى الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية بعض وذهب 

؛الإضمارر على يرجح الجاز 
اللغةفي واقعان والمجاز الإضمار أن وية بالتالقائلون واستدل 

القوة.في اؤيان فيتالوقؤع في اؤيان ومت
الظاهرفهم من مانعة قرائن لثلاث يحتاج كما الإضمار ولأن 

اؤيان.متفهما أيفا، لثلأيث، يحتاج المجاز فكدللث، 
دقالأستقراء أن الإضمار! على المجاز بترجيح قال من واستدل 

فهواستحمالأ أكثر كان وما الإضمار، من الاستعمال في أكثر المجاز أن 
.استعمالا الأقل على راجح 

\وهذبشرح الجموع ،  Y١٧٦/لأرخي وط الب, T>r\/عبدالبر لأبن تثلر/الكافى را( 
Aالخرش مر ءل الزرممي شرح ، ١١٢ A٤٢١.

صالوصول تقريب ، ٣٣١ا/ المنهاج شرحه هع الوصول منهاج ، ٥٠٠/ ا ينظر/المحصول )٢( 
أصول، ٢ ١ ١ ا/ الرحموت فواتح شرحه هع الثبوت لم م، ٤ ١ ٦ / ١ الوصول نهاية ، ١  ٧٨

A^/tالكوكب شرح ، ١ ٠ مفلح لأبن الفقه 



فكانالممدة وقالة الدليل مخالفة قلة تفيد الاستعمال كثرة أن كما 
أودرا،.

ئ.ئوقؤ؛ءؤهاءسلوأ الوضوء: آية في تعالى بقوله بعضهم له ومثل 
إرادةالأول الاحتمالأن: فيه ورد حيث ٦[ آلمتاني؟بم إق ورويكأ 

والثاني:البعض، ؤإرادة الكل بإمحللاق مجازأ فيكون الأيدي بعض 
فتعارضإضمار، لأية ا في فيكون المرافق، تغتل أن إر أيديكم اغسلوا 

والمجاز.الإضمار 

منمرجح عن يبحث بل لداته أحدهما لايرجح الأول القول على 
خارج■

الرفق.يدخل فلا اليد بعض إرادة يرجح الثاد وعلى 
هريرةأبي وصف، في حاء كما الخارجي الدليل لفمه والتعارض 

العضد،في أشمع حتى اليمنى يده غل ررئم ت وفيه ه الني لوضوء خهثع 
٠العضبمده في أّرع حتى المسرى يده ثم 

أوجبمن لقول حجة رروهو الجتهد: بداية فى رثد ابن قال 
وجبالمواء على الممنيين بين اللففل تردد إذا لأنه الغل؛ فى إدخالها 

الربكلام في )إر( كالم، ؤإن بدليل، إلا المعنيين أحد إر يصار ألا 
فيماأنلهر اليد اسم وكدلاثإ )مع( معنى في منها الغاية محنى في أظهر 

الدلالةجهة من يال،خلها لم من فقول العضد، فوق فيما منه العضل، دون 
يحملأن إلا أبين، الأثر هدا جهة من أدخلها من وقول أرجح، اللففلية 

١ترى«لم كما محتملة والمسالة الدب،، على الأثر هازا 

ا/الوصول نهاية ، ٢٠٧ص الأصول على الفرؤح تخرثج في ١^٠٠٠^ ، ا/٦٨المنتخب ينظر/ )١( 
.٦٦٦؛/الكوكب شرح ، Y١٠١٧/مفلح لأبن الفقه أصول ، ٤١٧

(.٢٤٦٧٢ ١٦/ ا الونحوء قي والتحجيل الغرة إمحنالة امحتحباب ~باب الهلهارة كتاب لم مرواه )٢( 
اوجهالا/هابداية )٣( 





زوجةتكون أن إلا الأمة من الظهار منع الثاني القول معاني ومن 
والحناالشافعية قول هو كما 

تعارضإذا المجاز! على التخصبس ترجيح التاسعة! الصورة 
إلافيه يحكوا لم والمفسرين الأصوليين فإن والمجاز التخصيص 

•الُيل دقيق ابن ترجيح وهو التخصيص، ترجح وهو واحدأ قولأ 
أنيمكن التخصيص _lJ العام دلالة بأن الترجيح لهذا واستدلوا 

علىمتفق والمجاز حلاف، على مجازأ تكون أن ؤيمكن حقيقة تكون 
فيفالمختلف، المجاز على ترجح الحقيقة كانن، ؤإذا مجانيته، دلالة 

•مجانيته على المتفق على يترمح ومجازْ حقيقته 

والأكثرالمجاز، من العربية في استعمالا' أكثر التخصيص ولأن 
الأقلعلى يرجح امتعمالأ 

ألتفأركبمهفاثنأوأ أفرم آلأئثر آمغ ^^١ تعالى؛ بقوله له ؤيمثلون 
منبعمهم أحرجتؤ الض للأدلة التخصيص على بعضهم حملها ٠[ \ي■' 
كلإطلاق باب من المجاز على بعضهم وحملها كالذمي، بقتلهم الأمر 

تخصيصعلى الأدلة لقيام الأول والراجح بعضهم، ؤإرادة المشركين 
فيكما وسراياه جيوشه لأمراء وصيته في قوله في كما لأية ا عموم 

تندروا،ولا تغلوا، ولا اغزوا باق، كفر من ءاقانلوا ت غهتع بريدة حدبث، 

الكيريظر/الحاوى )١( 
الكوكبشرح \اح\د الوصول نهاية ، ٩٧٧٨الأصول ماض ، ٠٠١ا/؛ننلر/اوحمول )٢( 

.٧٨/١الفحول إرشاد ،  ١٢١ا/ الرحموت فواتح ، ٦٦٥ liالمر 
.٢٩٦/٢عرفة ابن ير نف، YYTAالمحاُب عالوم في الاuب ها/بمآ0، الكر يفلر/الغير )■٢( 
.١٢٠٨اسم شرح )٤( 
\امصالخهاج شرح في الإبهاج ا/ها؛، الوصول نهاية ، ٩٧٧٨الأصول ؛نفلر/نفا5س )٥( 

\اصالبنود نشر 



قتلعن النهي من وأمثاله ،، طفلألأي ٢ وليدآءر تقتلوا ولا نمثلوا، ولا 
والمرأة.الكسر والشخ والختامن الدمى 

دلالةقي تعارض إذا النقل؛ على الجاز ترجيح العاشرة! الصورة 
منالمألة ذكر من اتفق فقد الجاز على وحمله النقل على حمله اللفظ 

الجازترجيح على الأربعة المذاهب 
علىاللسان أهل لاتفاق يحتاج النقل أن المجاز لترجيح واستدلوا 

تمنعلقرينة يحتاج والمجاز ر، متعأو متعذر وذااائ، الوصع تغيير 
أولىفهو أيسر فالجاز متيسر وهذا وفهمها، الحقيقة إرادة من الخاطب، 
ومرجح•

فيرجحالنقل في موجودة غير وهي كثيرة فوائد المجاز في ولأن 
.فائدته قلت، ما على مرجح فهو فانية أكثر كان ما لأن عليه، 

مافإن منه، أقوى فكان النقل من الاستعمال، في أكثر المجاز ولأن 
استعمالهقل ما على مرجح استعماله كثر 

لملأمن قوله من ه حفصة حديث، في جاء بما له ؤيمثلون 
علىبعضهم حماله حيتا ، له،ال صيام فلا الفجر، قبل الصيام يجمع 

بآدابإياهم ووصيته اJعورنا، على الأمراء الإمام تأمير باب ~ والير الجهاد كتاب لم مرواْ )١( 
(.١٧٣١م/بهما)ح الغزووغترئ 

م/٧.لم مموائد المطم )٢( 
نهاية، ١٢١ص النمول تنقيح ثرح ،  ١٧٨ص الوصول تقريب ،  ٤٩٨\ا ينغلر/المحصول )٣( 

فواتح، ٦٦٧،/المر الكوكب شرح م/آا"اإ، التحرير شرح اك>~م ، ١٨٢؟/المول 
الرحْوتا/ااأ.

الرلنهاية ، ١ "  ١٧آ/ مفلح لابن الفقه أصول ، ٤ ٥ ص المعالم ، ٤  ٩٨ل/ ينفلر/المحمول )٤( 
.٧٨/١الفحول إرشاد ، ١٨٢آ/

أأ/مههأ1أ(.أحمد رواْ )٥( 
(٢٣٣١^ ١٩٦،/ذلك في حفصة لغر الأقلين اختلاف ذكر - الصيام كتاب - ار والن

الألباني.وصححه 



وحملهالمخصوص، الإمساك إلى الإمساك مجرد من المنقول الصيام 
فيكونالفجر نل الليل من حزء اك إمبه المراد الإمساك أن على بعضهم 

والمجاز.النقل فتعارض الأحص، ؤإرادة الأعم باطلاق المجاز باب من 
عنورواية المالكية المنقول الأول المعنى على الحديث حمل 

النيةفتجزئه بيت وهذا الصوم فله بيت من أن  '•المعنى فيكون أحمد 
رمضان.كل عن الواحدة 

فيوالحنابلة والشافعية الحنفية المجاز وهو الثاني على وحماله 
علىدل المهار قبل الليل من حزء إمساك على دالا كان لما : فقالوارواية 
واحدةنية تجزئ لا فحليه واحالأة، ليلة بإرادة فقلل اليوم ذللث، صوم صحة 

•النهر كل عن 
نيةتقديم أن على دليل رروفيه ! الحا.،يثارح ث في الخهلا؛ي قال 

يومكل صيام لأن كله، الشهر عن يجزئه لا منه ليلة أول في كله الشهر 
قبلالثاني في ينوم لم فإذا غيره، عن متميز ه بنممشرد صيام الشهر من 

قبلله يجمع لم صياما اليوم ذللث، صيام حمل كدللث، الثالث، وفي فجره، 
،.فبءلل،ار فجره 

(.٢٤٥٤)ح  ٣٢٩آ/الهسام الٍة؛ي باب — الصوم كاب — أيوداود و =
(.٠١٧٤ ا)ح •  ٥٧أ/اليل عن الصيام بمبمع لم من باب ~ الصوم كاب - والوارعي 

،r٣٨٤/قاّم ابن بحاشة \زوض ،  ١٢٣/٣الرّالة ألفاظ بحر اJقالة يظو/سم )١( 
١.٣ اُ/٩ المهذب ثرح المجمؤع ، ٦ • م رخي للالبوءلّ 

.١٣٤و١٣٣/٢المن ععالم )أ(



\لةددثص
المعانيحروف دلالات في المرجحات 

ايذدكامحع 
المعانيحروف دلالات تعارض تاصيل 

لأتيةا النقاط ني المعاتى حروف تعارض تأصيل يمكن 
ارالالففلوهو والحرف حرف، جمع هي المعاني حروف ت الأولى 

لتغييرعليها والداخل القول، من حملة وكل والأفعال يالأمماء المتصل 
ور)مااا((را،,وراحنى«، و»بعال«، ور>إلى«، »مناا، مثل: وفوائدها، معانيها 

الأسماءإلى الأفعال محاني يوصل راما المحنى بهيا الحرف ؤيطلق 
غيرْ(\آ،.ني معنى على ه ينفيدل ما وعلى 

ومن١١! هناالمراد الحرف تحريف، في الداني الجني في المرائي قال 
غيرها،في معنى، على تدل كلمة الحرف يعضهم: قول نها أح

شل«ص.

تريهنالتي الحروف راهي : ونليمتهاباعتبار صفتها في متيم ابن قال 
أحالهامن التي العلة وتبين ؛الأسماء، والأسماء بالأفعال، الأسماء 

فيه١١^٤،.دورآ وأقوم الاستعمال في أكثر أنها ع الكلام في قلتها وحبّتج 

، ١٣٦ا/ الوايع نمول ، ٤ • ٩ ا/ والإرشاد التقرب ، ٩«١ ا/ الث أصول في الواضح يطر/ )١( 
ممفالأّرارم/ا<.ا،

الأسراركثف )٢( 
.٤٢٢٠; المنحمص )٤( •٢. ص الداني ادض )٣( 



معانلها ليت الي الحروف عن ®احترازا المعاني حروف وسميت 
وغيرها#والخاء، والحاء، كالجتم، 

علىاللغة أهل يتكلم الذي اللغوي الحرف ءافآما الباثلأني; قال 
منحملة وكل لأفعال وا لأمحماء يا المتمل اللمقل  ١١ت فهو وأحكامه معانيه 
وبعده، ومن في نحو وفوائدها؛؛، معانيها لتغير عليها والداخل القول 
منه((جملة نذكر وما وحتى 

الهجاءحروف نمى والتي المباني حروف العاني حروف وناين 
المحرفوهو العجم، بحروف مى نما وهي الكلمات منها تبنى التي 

لذاتها.معنى الأصل في تفيد ولا الكلمات منها تتركب فهذه المكتوب 
الجملةعلى تدخل التي وهي بالفعل، الشبهة الحروف تباين كما 
•الحبر وتربع المحتدأ فتنصب، الامحمية، 
مجانيةالظروف نحو بحرف ليس ما وحول مع بالحروف ميتها ون

الكلماتبمعنى أو الغالب باعتبار 

النحوا؛أبواب من ®باب ت الشيرازي فال كما المعاني حروف الثانية: 
كثرلما أنه ®غير قال: كما بها العناية أوجت لها الأصوليين حاجة ولآكن 

،•الأصوليوزر ذكرها إليه الفقهاء احتياج 
عموماوالمنيل الفقيه بحاجة الأصوليين من كثير صرح وقد 

عنالكلام فهرست في الحاجة وجه يبين بعضهم فكان المعاني، لحروف 
إلىالفقه في الحاجة تشتد ®حروف الرازي: الإمام قال نا الحروف هذه 
•٤.ا/ا< والإرشاد المس )٢(  Y٨٦١/١^ ثرح أهافي )١( 
.١^١١الإسلأس/ الش أصول في الوجز ا/ا<«إ، والإرشاد طر/الضِب )٣( 
.٦٤الفرص )٥( نمولابماعا/آ"اا. )٤( 



ص>مةم
الفق؛هاارإليها يحتاج حروف ت القراني وقال ، معانيهال معرفة 

،.معرفتهاءار إلى الفقهاء حاجة تشتد ارحروف نوىت الإّوقال 
فيعالمية حاجة وأنها الحاجة هذه يوجه الأصوليين يعفى ؤيصممح 

الأسدلألوالأّساط.

الفقه١١١أحكام بها تتعلق ®حروف ت يعلى أبو قال 
الاستدلالفي الفقيه إليها ءيحتاج الثرثاوي• وفول 

والأسشاطاالْ،.

لاستنباطبالاجتهاد الوثيقة لصلتها الفقه؛ أصول في تدرس فهي 
علىالعبارات فهم وتوقف الشرعية، الأحكام لمعرفة بوامهلتها الحكم 

الحرفر٦،.معنى فهم 
تتعارضالحروف هذه أن الأصول في المحققين بعض نص الئالثةت 

مدلولفي التعارض عليه ينبني ثم ومن اللففلية ودلالاتها معانيها في 
فيبقوله يعلى أبو عنه عبر ما وهو منه، والمستماد فيه وردت التي النعس 

المتناظران١١موجباتها في ®يتنانع •' وصفها 

رينالمقعند للحرف دلالة من أكثر تعارض في واصح وهدا 
المدلول.في تعارض عنه ينتج ما الحديث، وشراح 

تعالى؛قوله في *من* معنى في مثلا رون المقاحتلف، فقد 
سناجاد بتاء من عن وراسفهر يثاث من نهء يصيب مير ين يا جماي ين آذثاء ثن 

.٩٩ص الفصول تشح شرح )٢( الحمول )١( 
٢. ٠٨ص الأصول ير المريع تخرج في اكهثد  ٢٣١
رغالقابآ/لأمل.)٥( المدة )٤( 
٠١٩٤ل/ المدة )٧( . Y١٧١/ الفقه أصول ش الوجمز )٦( 



دلالةيفيد معنى وكل أوجه، ثلاثة على [ ٤٣زالثور: يدهغ بمثضء 
الأحر.للمعنى معارض هو لأية ا في 

الماء®.من ٠٠قبلها قوله في من؛؛ ٠٠من بدلا فتكون الغاية لابتداء أنها 

جبال.بعض ؤيتزل المعنى! فيكون تبعيفية وأنها 

زائدةبأنها بعقم عنه يعبر ما وهو للتوكيد صلة أي ، زائدْل وأنها 
جبالأالسماء من ينزل المعنى فيكون 

.فيهاالأقوال وتحدد لأية ا ير نففى أم وهدا 

ثلاثةفيه برده تن يا حثافي بن آلث،آء ين >؛ؤوإزث المارودي; ال ق
 Iيشاءما الجبال تلك من فينزل برئ جبال السماء في أن أحدهات أوجه

؛ردأالسماء من ينزل أنه الثاني! يشاء. عمن ؤيمرفه يشاء من به فيصب 
صفةوالجبال لعلوه، صماه حاب، الالسماء أن الثالث: كالجبال, يكون 

يشاءمن به يصيب بردأ منه فينزل لعظمه جبالا ّمى أيضا السحاب 
١١يشاء...عمن ؤيمرفه 

المعانيحروفا دلالات عموم في حاصل هو كما التعارض وهذا 
الفقهية.أو الأصولية الأحكام قضايا على يظادله ألقى فقد 

كلامالوحي ني مكون له معنى لا أنه يوهم زائدا الحرف أن من والمحاة الممرون مايقوله )١( 
جهةمن فزيادتها المعنى لا الأعراب جهة من زائدة أنها ١^١٥ ؤإنما مراد، غير وهدا مهمل، 
ؤإنمتطالبين، ثيثين بين لوقوعها زائدة ؤإنمامميت، إعرابأ، زائدة وسموها الإعرابية، الصنعة 

المعنى.حنثا من إسقاطها يصح لا كان 
إهمالهمن أولى الكلام إعمال قاعدة ، و٣٩  ٤٩ص عئيمين لابن الالي_، مغني ينظر/مختصر 

_TT.وممعيدأ -اصيلأ 
ترنف، ٤٢٢م/الغرى ير نف ٢٧٦ا/للاحفش القرأن معاني ، ٥٦٩ه/الطبري ينظر/نمير )٢( 

فحالقد؛ر؛/آ؛.الرازي؛أ/ه،؛،
.١١٣/٤والعيون الكت، )٣( 



فولهفي الواو معنى في الخلاف يخفى فلا الأصولية أما 
ءاتنتينه ألككب عثف أنزل (jj^ وهو تعالي! قوله في العلم في والراسخون 

ممتت تئزت زخ نزير 4 آوت ه نئثبمق نأم ألمحق لإ نق هءس 
يمولر0آبز ؤ، آث، إلأ ثانم وما ئأؤيدء ءأبعا٠ أكثنت أئع١ء يته 

٧[.ب0: ]آو آلآك_،ه 1ولوأ إلأَ دمث ^؛١ رتثا عند تى مث يه، ^١ ١٠
اقتضىابتدائية أدامِه ؤ >ؤوأ}أبؤI 0 قوله في ررالواوا، إن قال فمن 

ولكنيعلمونه لا الراسخين وأن عالمه، فى به اش استأثر مما المتشابه أن 
رؤ^تأعجاس بن عبدالثه الحبر هذا عنه روي وممن لمون، ؤييؤمنون 

الصحابة.وبعض 

الراسخينعلم تعالى اممه أن المعنى فيكون عامحلمة الواو إن قال ومن 
عبدالثهعن مروي وهو ليمهم وتإيمانهم أسباب من ولهذا المتابه علم 

تعاررا/افه رحمه كمجاهد التابعين وبعض ها عباس بن 
وبمآئرا! الوصوء أية في تعالى قوله في فكما والأحكام الفقهية وأما 

ألمرا,ذفيإثا وأيب-كم وجوهكم ةءسلوأ 'ألصثلو,و إق فننِ ^١ ءامنوأ قك 
فيالباء محنى في ٦[ ]الناندة: إق وأزثل؛=ظلم وأسخوا 

علىالباء العلم أهل بعض فحمل ووآسث،حوأ تعالى! قوله 
حكمافتقضي المح، حال برؤوسكم أيديكم ملصقي أي الإلصاق معنى 

}أ والحنابلة الحنفية ، مذ٥٢هو كما كله الرأس مسح بوجوب 

ابننمير ، ٢ ١ ٩ ه/ الطبري ير نفوغيرهم/ المذكوؤين الصحابة عن مذا في المرئيات ينظر )١( 
عطيتابن ير تغ، ١ ٠ Y/ المغرى ير نفحاتم أبي ابن ير نف،  ١٣١\أ المنير 

\ايما.

المنارير نف، iYA/Yللمجماص القرأن أحكام ، U٢٢١/ الكتاب مالوم في ؛نظر/الأباب )٢( 
القواعد، ١٤٤; الأدلة قواطع ، ٢٣١ص التمرة ، ٢٥٢القرأن؛/علوم في البرهان ، ١٨٦٨
\الإ\االمدية أهل فقه في الكافي ، ٢٦٨ا/للقرافي الذخيرة ، ١٩٥ص الأصولية والفوائد 

منارالملا/آأ.



يعفهمعنه يعبر ما وهو والتوكيد الملة على الباء بعضهم وحمل 
لمالك.المنوب وهو كله، الرأس يمح حكما فتقضي بالزائدة 

وهوها، أنفرؤؤسكم المعنى فكون للتأكيد الباء بعضهم وقال 
علىالمح كمنع أحرى دلالات أفاد ؤإن الرأس، لعموم المتقي 

والحمامة.الخمار 

فامحواالمحنى فيكون التبعيفى على الباء العالم أهل بعض وحمل 
كلهلا الرأس بعض مح الواجب أن حكما فتقتضي رؤؤسكم، بعض 

الشافعيةقول هو كما 

ومن~ نجد الحاني حروف دلالات تعارض نتأمل حين الرابعة! 
أسبابله تعارضها أن — والنحويين الأصوليين وتوصيف حالها حلال 
ثلاثة:

منمجموعق له الواحد فالحرف الواحد؛ الحرف معنى تعدد الأول؛ 
علىالمص في وروده عند الحرف في فتتعارض عليها، يدل التي المعاني 

يحمل.العاني هذه أي 
ذكرواو»أو« معنى، عشر ثلاثة من أكثر الياء لها ذكر الثاء نمثلأ 

والماءمعان، سبعة من لأكثر والواو المعاني، من حة تمن أكثر لها 
وهكذامعان، أربعة س لأكثر 

المارسر ؛، TAAللجماص القرآن أحكام ، U٢٢١/ الكتاب طوم غي طلر/الداب )١( 
الضاء،والأدلةا/؛1، قواطع ، ٢٣١ص التمرة ؛/أ0أ، ^^٢ ني اور،دان ا-/ا-ما، 
،اسأمل نقه في ١^،^، لأقراني الاوحترة ،  ١٩٥ص الأصولية والقواد 

٠١من الخلي التألم، في )٢(  منالمعاني حروف، ُدلألأات، احكام بها ممد كت_، والخآحرين ، ١١
دأءا;يها•*عايها جهة 
تلكتب ا هدم ومن 



والبقيةالأصل هو منها واحدأ أن جهة من المعاني هدْ كانت ؤإيا 
فيالمراد أيها المعاني هده بين يقع الخلاف فإن عارض، استعمال 

النص•

منجعل الأصوليين بعض أن وهو مقه ما على مبني، وهو ؛ الثاني،
عندفود هو كما معنى، من أكثر لاحتمالها مجملة، المعاني ، حروف

حالبكل مؤذن فهو الجمهور عند منفيا كان ؤإن وهو ، الحنفية 
.منهاواحدأ الجمهور رجح ؤإن تتعارض معان يتعدد 

ؤوآنسجواI تعالى قوله في وافر الإجمال إن ت قالوا الحنفية فبعفى 
نفىولما الإلصاق،، وتحتمل التبعيض تحتمل فالباء ٦[ ؛: JCLUI]إرءوبم،ةمه 
بلواحد، معنى على الباء بدلالة منهم ذللث، يكن لم الإجمال الجمهور 

الراجح.أيها بينهم الخلاف ووقع المعاy، تعددت 

ؤخيمما كلها كانت، ؤإن والامتعمالامحت، المعاني طْ أن الثالث،! 
الاستعمالحقيقة عن تكالموا والأصوليين اللغة أهل أن غير إرادته، 

الهاوفوياJغدادى إمحاق بن مدالوحمن القاسمر لأبي والمنان المعاني حروف - ١  =
(.٠٣٣٧الزجاجي)ر، 

العتزلي)تالرماني الحسن أبو بؤاض، بن علي بن مس بن لملي الحروف معاني - ٢ 
٣٨٤.)<

(.٧٠٢)ت المالقي عيدالتور بن لأحهّد العاتي حروف ش المباني، رصف، ~ ٣ 
بنمداف بن مام بن حن اك؛ن در محمد لأبي العاني حروف مي الدانمح، الجحم، " ٤ 

>(.٧٤٩الماكي)ّت، المصري لمرائي اض 
حويةدرامات في العاني حروف في والبحوث الرسائل تكانريت، الحاصر الممر ومي 

وأصولية.
ا/ها-ا.وانمتر الممرير ، ١ • U/Yالبياع ؛نفلر/ضول )١( 
-شيق، ١ ٠ • ٤ ٣; لاين.نلح الفف اصول، آ/ههم، الخصر بيان ،  ٣١٦٤; يطر/المحمول )٢( 

٠٨٣٤آ/الماع 



غيرهفى واستعمالخ معنى، فى حقيقة أنه قرروا الحروف فبعض ومجازم، 
المجاز.سيل على هو المياني من 

لهإلا هنا ها المعاني حروف من حرف من ما  ٠٧٢٠غناقي: ال قال 
.، ومجازءال حقيقة 

المعنىهو فيما الخلاف الأولى؛ جهتين؛ من حلاف موجب وهو 
بقيةأن تحقق لما أنه فيه، مجازأ المعاني بقية لتكون حرف لكل الحقيقى 
صورةوهذه الإعمال، في المقدم فأيها الجاز سبيل على فيه العاني 
تعارض.

هذهأن والأصول والتفسير اللغة أهل من كثير نوره ما الرائع! 
الحرفيكون وحينها الاستعمال فى بعض عن بعضها ينوب الحروف 

نابفيما أحرى محتملة معان عليها ؤيزاد أصله في له معان له الواحد 
استعمالهفي الأحرى الحروف عن 

مقامالممات حروف بعفى راقيام بعمهم عنه يحبرون ما وهو 
ببعميى،ابعضها اريبدل أو ، بعض 

رربابسماه هكذا بابا القرأن مشكل تأؤيل فى قتيبة ابن عقد وقد 
الحانيلحروف أمثلة فيه وذكر ، ؛عض،ا مكان الصفات حروف لحول 

عنباليابة بل له وصبخت، ما غير على تعالى اض كتاب في جاءت التي 
٠عيرها 

بالهوى،أي ٣؛؛ ت ]١١^٠( ه ألئ ءي( نطي ؤ}؛، تعالى؛ قوله ذكره ومما 
٢[]\د>جن\ت: هنيزه بمتهنامحكم َةحهر ئ, ءنه_ررأ وولأ تعالى! وقوله 

٨٦١شرحالكاش )١( 
ا/أا<.طة تمرابن ا/ا<ا<ا، ص يظر/شٍر )٢( 

.٢٩٨ص اكرآن اويلأشكل )٥( . ١ ٢ ٠ الفتها/ اصول ض الواصح )٤( 



أنووهأهإقآ أنولتم ^١ ٤١٤تعالى! وقوله بالقول، عليه تجهروا لا أي 
.وغيرها أموالكم هع أي ٢[ ]الشتاء! 

ؤأقتإك وأرملته ؤ تعالى• قوله في كما كثيرة، أمثلة الممرين وعند 
بمعنىهنا ٠اأواا رين! المقبعض نال [ ١٤٧]الئانات: زدولكوه أو أف 

عنهافنابت، ُُ؛لاُ بمعنى بعضهم وجعلها الدلالة، ني عنها فنابت الواو 
]نك: ٠٤،٣١يديع ي فرعون: لسان على تعالى فوله وفي 

حدؤععلى أي >رءاوى« عن نابت هنا راقي® رين المقبعض نال ؛؛ ٧١
الخورم-

أُمتثافيكاس ئاد آومحن ممم عيش لص0 ^^٦ تعالى! قوله في وكما 
ااإبم(\؛/مع ءيريد الطري: قال [ ٥٢آفه]ألءمنان: ءاز 

نولأليس بعض عن بعمها ينوب المعانى ا حروفبأن والقول 
حلاف.محل هي بل واحدأ، 

والنصبوالجزم الجر أحرف أن المحاة من المصريين فمذمبا 
بعضلْ،•عن بعضها لأينوب 

احتمالاتعدة على التناوب دعوى من فيه العلماء أورد ما وحملوا 
شدوذأل^.النيابة أو التضمين أو التأؤيل ت منها 

بمدها.و•ا  ٢٩٨ص سكل نائل )١( 
تمرإ/ياأ، المعاني شر للاخض القرآن ساني ه/عْأ، الطري يفلر7فر )٢( 

القرطيها/أ"اا.
زاد، ٤٥٣٨اس ابن شر ، 0r\U/yزجاج القرآن ،حاني ، ٤١٢٨الطري بمفلر/ضر )٣( 

.١٦٧م المسر 

زاد iior/yالخدر ابن شر ، ٢١٧٨القرأن .عاني ، ٤١٢٨الطري ينفلر7ضر )٤( 
.١٦٧م المسر 

٠٤ ٦٣أ/الهرا.ع هعع ، ٦٣٧ا/للازمري التمريح نرح ، ١٥٠ص اللمب يفر/مض ، ٠١
٠١٥٠ص اللمب مغني )٦( 



يقعلما تعليله وذكر الحروف تناوب نفيه الزجاج عن الألومي ونقل 
الحروفبعض إن ت يقال أن يجوز لا أنه ررمن ت قوله عنه فشل تعارض من 
الفائدةفي يتقاربان فد الحرفين لكن الأحر بمعنى المعاني حروف من 

فليفهم؛٠بدلك وليس واحد معناهما أن باللغة العلم الضعيف فيظن 
بعضهاإبدالأ المعاني حروف وصع ارأما ت العربي بن أبوباكر وقال 

يجوز"لا مما ذلك فإن يعفى من 

وجعلبعض مقام تقوم الحروف بعض جعل من تيمثة ابن غلط كما 
الضمين١٣/من ذلك 

بينووجوده التعارض إمكانية لايرفع الخلاف فهذا حال وبكل 
عارضأم أصلي تناوبها إن قلتا مواء متحفق التعارض بل معانيها، 

التقارب.من الزجاج قاله لما أو مذوذآ كان أو تضمين أو لتأويل 
بينالتعارض وقؤع في بالتناوب القائلين كمحصالة هذا فالمحصلة 

العلمأهل بين المنازعة فيها تشتل مما معانيها 
حروفعن القمل يه ثنى فصلا عميل بن الوفاء أبو عقد وقد 
حروفبيان في ®فصل فقال! المعانى حروف لتناوب وحمه المعانى 
يبعض٠١بعضها ؤيبدل يعفى، مقام بعضها يقوم التي الصفات 

نصفي تعارضها عند المعاني أحد ؛ترجيح يشتغل أن أوجب ولذا 
واحد.

٤/٠٢٨٤ النرآن أحلكم )٢( . ١٦٨للألو,ّيآ/انماني روح )١( 
ا/أمآ.الأدلأ قواطع )٤( . ١٨ص الضر أصول في .قل..ة رم 
٠١٢٠\/الفقه أصول قي الواضح )٥( 



\داتيادزع 
وترجيحايالمعاني حروف تعارض صور 

الترجيحمن بوجوْ المعاني هدم بين الترجح أوجه إجمال ؤيمكن 
:وئها

وكانمعنيان، الواحد الحرف في تعارض إذا الأولى؛ الصورة 
فيه،مختالم، الأحر والمعنى الحرف هذا معاني أنه على متفق أحدهما 

فيه.المختالم، على مرمح المعانى من عليه المتفق فإن 
أتكنخمإق واث.لجإ،=ظأ تعالى؛ قفوله 

فهوالتبعيض على حملها وأما الإلصاق، الباء معاني أن على متفق ٦[ 
عليه.للأتفاق الأول المعنى فرحح حلاف، محل 

معالمتوافق فهو — امحللاعى ص، — ذكره من أحد لم ؤإن وهذا 
الترحح.قواعد 

وكانمعنيان، الواحد الحرف فى نعارض إذا الثانية؛ الصورة 
فيرجحالجاز، وادس، من عليه حمله والأحر الحرف، فى حقيقة أحدهما 
لأنفيه، مجاز هو الذي المعنى على الحرف في حقيقة هو الذي المعنى 
الجاز.على مرححة الحقيقة 

هوأحدهما وكان معنيان الحرف في تمارض إذا الثالثة؛ الصورة 
المعنىعلى فحمله نعى، معنى ولكنه صحح لأحر وا له الأصلي المعنى 
الراجح.هو الأول 

ملمجك تعالى؛ قوله في ارالواواا معنى في كالخلاف وذلك، 
فقد، ٧[ ء-»-نان: ]آل ه (.؛؛١ عند تى لأ ءامنا بمؤنحن أيز ؤ، وآ}ألإخمى آس إلا 



٢٣,.

أصلهو العطف لأن ابتدائية، إنها القول على عاطفة أنها بعضهم رجح 
ارالواو«.مض 

وكانامعنسان، الواحد الحرف، في تعارض إذا الرابعة: الصورة 
علىفيرجح الأحر الوجه من بالحرف أولى المعنيين أحد أن غير وجهين 
مقابله.

بههو وجها المعاني حروف، من حرف ررلكل الهلبري: الإمام قال 
يجببحجة إلا غيره إلى عنه ذلك تحويل يصلح فلا غيرْ من أولى 

جائزوغير حك؟.( اللكدم من يحلن، موصع كل في ارإليءا ول لها• المليم 
أماكنهاءرفي معانيها سلبها 

ئاننرأق لموا ؤذ\إ\ تعالى: قوله في ررإلى« أن اتجري قرر ولهذا 
لال1فنْ:نتمءوزه محي إدما م،ثئم إثا ئاوأ سيطينهث؛ ؛اق -^١' وإدا ء١منا قاأوأ 

قالهمما آخر معنى على تحمل ولا المعروف ررإلى® معنى على أنها [ ١٤
.كالباء بعضهم 

بدخولالكلام لتغير غيرها، ررإليءا موصع في يصلح رالأ قال: 
مكانها«لالحروف من غيرها 

وكانمعنيان الواحد الحرف في تعارض إذا ة: الخامالصورة 
آخر،حرف عن فيه ناي، لمعنى والأحر لأصلي، ا معناه هو أحدهما 

إرادتهعدم على السياق من الدليل يقوم أن إلا الأصلي، معناه فيرجح 
دلالته.في عنه هو ناب الذي الحرف معنى ؤإرادة 

أحس^٥^٦ تعالى: فوله في ررإلىاا أن بعضهم ترجيح ذللث، ومن 
اهاببعلى [ ٥٢ء_»_زان: زآو آد3يم ء١ئ هٍوى" س قاد آلكنن ميم عيش 

ا/ههاءاتجري تمر )٢( ا/ا<ا،اؤ انجري تمر )١( 



عننابت ر>إلى« أن على لي، اممه نصرة إلى مكم أنصارى من والمعنى: 
المعنىهو الأولى أن الترجيح ووجه الله، مع المعنى: ليكون رامعرا، 

آحر.حرف عن فيه ناب الحرف واكاني للحرف الحقيمي 
وكانمعسان، الواحد الحرف فى تعارض إذا المادسة: الصورة 

مقابله.على يرجح فإنه أحدهما إرادة يقوى المياق، 
وتعارضالعاني حروف عن يتكلم وهو البرهان في الزركشي قال 

بحببعض على المحال بعض في استعمالها ررترجح : مدلولاتها
الحالاال١،.مقتضى 

هدىتق لثاًكم أو ء؛ؤوإدآ تعالى: قوله منها بأمثلة قررْ لما ومثل 
الحقجانب، في )أشرا■' رافامتعماوت< قال: ؛!، ٢٤]ننإ: ئ\بماه صلنل ل أر 

كتفإنقلره يرقبا مستعل كانه الحق صاحب، لأن الباهلل جانب، في وراقي® 
يدريولا ظلام في منغمس كأنه الباطل وصاحب، الأشياء له ظاهرة ثاء 
توحهءرلإدأين 

قدرها،نبل في الخاني اروحروف فاصل! نديم يصد الدكتور قال 
أحدهاطالعلث، فإذا الخاطر، امتحضار على للث، باعثأ تكون محلها ونباوة 
بهتعيج التي، والم-رائز، فسياقه ضمه، اعتاص أو معناه، عليلئ، وتأبى 

فهوده((بعض لك ؤيتلوح معناه، ؤ فتثارفأبيه لك تصحبؤ 
علىالحرف في محنى ترجيح في المساق أثر يقرر العثيمين وقال 

يحسبامعناه ، يختلفما المعاني حروف من أن ثالث، لا )ا ! آخر معنى 
)في(ونجد للسببية، تكون وناره للتبعيض، تكون تارة )من( فنجد متعنقه، 

تكونقد وكذللئا)الثاء( للثبية، تكون وتارة للفلرفية، تكون تارة 

.١٧٠؛/القران علوم في ايردن )١( 
\/ryالكر,م في الحوي الضمن )٣( . ٤١٧٠;امان طوم ني اJرUن )٢( 



ا}مرجحاتالرابع: الفصل 

معلومءاأمر وهذا ذلك، غير إلى للسية تكون وقد للببص، 
في٦[ ]المالية: تعالى؛ بقوله قرره لما ومثل 

عدتررلأنها فقالث ياق بالمحتنمط للإلصاق هنا الباء بأن الوصوء آية 
ا،المموح ُه يلصق للمسح، آلة هذا جعل أي• دكذ-ا ومسح للمح، 

مرححاتأقوى من هو السياق أن أعلم- والله لي- يغلهر والذي 
تعالى.الله عند والعالم الحروف معاني 

.A/٠٣الفتوح ازب لقاء )١( 
.A/٠٣الشرح .، ١٧١لما، )٢( 



الثالثالمث 

المدلولباعتبار المرححات 

اتمدتولباعتبار الترجيح تاصيل 

التالية!النقاط وفق الترجح قضايا تأصيل يمكن 
هووالمدلول عليه، دل وما ونتيجته الدليل ثمرة المدلول الأولى؛ 

الدليل.من المهللوب 
الدليل،من المستفاد الحكم هو الأصوليين؛ اصطلاح في والمدلول 

لأستل.ءادهالوليل ثمب الذي أو الدليل، من الخلتس أو 
الملتمسهو قيل! المدلول؟ معنى فما قيل! رافان الجويني! قال 

بالدليل«رأ،.
■عرفوالما ولذللث، اكليل، فهم من اللازم المعنى هو والمدلول 

كانآخر١٠ شيء فهم فهمه من يلزم بحيث الشيء رركون بقولهم؛ الدلالة 
الأول®فالشيء ؛ فمالواالعملية في المدلول هو محا يوصح ما الشرح من 
الدلولااهو والثاني الدال، هو 

الفقهامحول لي الواضح ، ٤٢ص تمني الم، ١٧٧ا/الفقه أصول، في ينفلر/اكلمص )١( 
.١١٨/٧الممْل الحر ، ٣٣ا/•

.١٧٧/١اصأصول، م التلغص )٢( 
التحرضشرح اكسر ، ١١٦ص الهامع البث، ، ١٢٠٤; المهاج شرح ني طر/الإدءاج )٣( 

.٧٣ص المقول تحرير ، ٣١٧/١
ؤ٣١٧/١الخرير ثرح اكمٍر )٤( 



المرجحاتالرابع: الفصل 
٠٢٥٣٥ ١٢طل .هب-د 

منالمستخرج الحكم هو الل،لول الخاصن! الأصولي وبالاعتبار 
؛_■

 Iعلىدلالته جهة من يكون الشرعي النئس مدلولات ترجيح الثانية
وتحريم-وكراهة ؤإباحة وندب وجوب من الحكم 

أحفأو أشد وحكم ونفي إثبات من يقتضيه بما أيضا ؤيكون 
عنه.نقل أو للأصل وتقرير 

للعبادةّثب هدا أن كائبات وصعي حكم من عاليه يدل بما وأيضا 
.صحتهامن مانع أو لها ثرمحل أو الحد أو المعاملة أو 

التعارضبينها يحمل الشرعية الأحكام بها تثبت التي فالأدلة 
شرعيحكم على منهما واحد كل يدل المتعارصين الدليلين أن باعتبار 
الحكمية.دلالته في للأحر مخالف 

والمندوبراالواجب ت ة حمالشرعية الأحكام إن حيث الثالثة! 
الدليلينلتعارض صورة عشر أربعة فتتحصل والمحرماا والمكروه والمباح 

الأحكام.من عليه يدلان ما باعتبار 
أوالنل.ب على يدل ما ؤيحارصه الوجوب على يدل الدليل يأتي فقد 

التحريم.أو الكراهة أو الإباحة 
أوالإباحة على يل.ل ما ؤيعارصه الندب على يدل الو،ليل ؤيأتي 

تقد.م.كما الوجوب على يدل لما بالإصافة التحريم، أو الكراهة 
أوالكراهة على يدل ما ؤيعارصه الإباحة على يدل الا-ليل ؤياتي 

١تقدم كما الندب أو الوجوب على يدل لما بالإصافة التحريم، 
التحريم،على يد.ل ما ؤيعارصه الكراهة على بدل الدليل ؤيأتي 

تقد.م.كما الإباحة أو الدب أو الوجوب على ل ين. لما بالإصافة 



المتقدئالأربعة على يدل ما يعارصه للتحريم بأني فيما وهكذا 
الكراهة.أو الإباحة أو اكوب أو الوجوب 

الوصعيالحكم مثبت بين التعارض يكون الوصعية الأحكام وفي 
يثبتأو مقابله، ؤينفيه نرحل ^ا أن المتعارصين أحد يثبت كان ونافيه، 

.وهكذامعارصه، وينفيه سبب أنه 
أتحل؛يا.المل.لول باعتبار الترحيحات تاصيل في المهم من الرابعة! 

وتاحرأ.تقدمآ الأحرى المرجحات من موقفها 
ليسماJلولهما من بمرجح المتعارصين أحد ترجيح أن يغلهر فالذي 

أيضا•المنتهى هو وليس الترجح قي الداءة في الأولوية له 
باعتباريالمدلول المتعارصين بين الترجيح موقف أحدد أن ؤيمكن 

أمرين•محا المرجحات من موقفه 
الدليل،به ت، يثثما جهة من المستد باعتبار المرجيح أن ؛ أولهما

فيمقدم به الاستدلال من يصح ما باعتبار اللفظية الدلالة وباعتبار 
ّالمدلول باعتتثار المرجحات على الترجيح 

فيمااللففلية الدلالة وباعتبار المني باعتبار المرجحات أن ؛ وثانيهما
هيالخارجية المرجحات ومثلها والاستدلال الدليل صحة عليه ينبني لا 

المرجحات.فيه تتعارض مما 

كلدراسة يمكن الصور هذه حضر وبعد أنه فلمي في الخامسة! 
أننعلم حين أنا غير والمرجيح، والخلاف بالمموير منفردة منها واحدة 

قواعدومالهسا مصدرها إنما الصور هذه في والمرجيحات الأقوال كل 
الصوروهذه وترجيحاتها، أحكامها وفي الصور هذه في توثر ترجيحية 

كانالمرجيحية القواعد لهده تهلثيقات إلا هي ما الأحكام بين المعارضية 
بينالمرجيح سيدرك ئم ومن وبيانها، القواعد بهذه الاشتمال الأولى 

القواعد.لهذه تْليمآ الأحكام متعارضات 



عندالمريرة الترجيحية القواعد لبيان الأولوية تكون وحينها 
الأدلةبمئابة هي والتي أولا، المدلول باعتبار الترجيح في الأصوليين 
لمورالتعريج ثم ومعارصه، مقابله على دليل مدلول لترجيح والتعليلأت 
.بعمها أو المدلول باعتبار التعارصات 

القواعد!هدْ أهم ومن 
تعارضبه ؤيقمد له، والنامي للحكم المثبت نعارض ت ولى ألا 
أحديدل أن مثلا ذلك ومن ينفيه، والأحر حكما يثبت أحدهما دليلين 

الندبأحدهما يثبت أو ينفيه، والأحر الوجوب إنبات على الدليلين 
يقدمفهل وهكذا، ينفيه والأحر التحريم يثبننا أحدهما أو يتقيه، والأحر 
العكس؟أو المافي على المثت 

يقدمونوأحمد والشافعي ومالك حنيفة أبى أصحاب من فالجمهور 
.٢١^^النافي على للحكم المثبت، 

١رين المقمن — عليه اءلالُتا فيما — المسألة ذكر من قول وهو 
رأ والمحدتين 

العالم،عدم لا بالعدم، علم إلى النفي تند يبألا أحمد وقيده 
*ن فح«ئورا 

لأنالأحر؛ على أحدهما يرجح لا ، سواء والنافي المثستا وقيل! 

ماضY/؛Y، السرخس أصول ، ١٧٢"A الأصول في الفصول >،، TY/U؛نظر/كفاماب )١( 
الواضحا-/"أها، المٍمول ، ١٥/٢الأدلة تراطع آ/ا<ا<آ، البرد ث ، ٤١١٢ا</الأصول 

.٢١٠٩٦; ازظر روضة ، ٨٣٥٥ الفف أصول في 
البانأضواء ، ٢١٩٧;العاني روح ، ٣٣٥م/المتر يللر/اوراج )٢( 
إحكام، U/s/rرمح لأبن اuرى اِ/آا،فح بءلال لابن البخاري صحيح ؛نذار/ثرح )٣( 

١. ٥/٠٥ القدير نمى انموا/هإأ، ينتق لابن الأحكام 
.٢٣٩٦;الا> روضة ، ٣٥٥/٢الفف أصول في يفلر/الواضح )٤( 



الأصلبموافنته يقوى الناني 
وهوممكنة علم نيادة عنده المثبت أن ت المثبت تقديم على ودليلهم 

■بها جازم عدل 
الحكم،لعدم مؤكد والمافي حديد، لحكم تأسيس الثبت، ولأن 
•التأكتد من أور والتأسس 

قولوالقول عليه، وحفي النافي جهل ما علم معه علم من ولأن 
•دم ءس 

فآكانعنه، حر متأ والأخر المقل، مقتضى على جاء الافى ولأن 
كالاّخ

نفيوهو وقوام الأصل عضد النافي بأن النافي رجح من واستدل 
والدليلالأصل دليلان! للنفي فاجتمع للذمة البراءة على القائم الحكم 

فهوأدلته تكايرت وما المثست،، وهو واحد دليل الإثبات وقمح، النافي، 
مرجح•

صلاةفي بالئراءة الجهر في الأدلة تعارض في حاء ما مثاله 
حديث،،في كما يها الجهر ض الأحاديث، بعض في جاء حيث الكسوف 

فخرجه^، الله رسول عهد عر الثمس ®كمت، •' ئالتج >غثا عائشة عن 
قرأأنه فرأيت، قراءتهل٣،، فحزرت فقام بالناس، فملي ه النه رسول 

الأدلأقواطع المرد نثر ا</مأااأ، الأصول نفاتس ، ١٨٣٨ينظر/المحصول )١( 
٨١٠.

،٣١ص* ودة الم، A١٢/ بطال، لابن الخاري صحيح نرح ، ٢٥١ا/^السنن ينظر/معالم )٢( 
رحث ، ٣٣٩٢;المنتصر بيان ، ٠٧٠ ٣; الروضة مختمر شرح ^آآم، الناظر روضة 

•.١٨٢المر؛/الكوكب، 
والخوص.التقدير والحزر؛ ندرتها، اي ثرا-ءص؛ حزرُت، )٣( 

.م٠٦٣لفي داود أبي شرح ، ٢٦٦٨الأنوار ؛تنلر/طالع 



نأطالقام ثم مجدسن، سجد ثم — الحديث اق وم— البقرة ؤرة ب
أنالحديث ،، عمراناال آل بسورة فرأ أنه قراءته فحزرن القراءة 

لكقدير.احتاجت U جاهرأ كان لو إذ قراءته في نبرأ كان ه الشي 
يجهرلم أنه على يدل قراءته® ارفحزرت ! ارقولهات الخطابي فال 

•واكخمينا'ل الحزر إلى فيها يحتج لم جهر ولو فتها بالقراءة 
أيضاها عائشة حديث هن . جهره إثبات في جاء ما ؤيعارصه 

قراءتههن مغ فإذا بقراءته، الخوف صلاة في . النبي ررجهر قالت• 
ولكرينا حمده، لمن الله سمع قال! الركعة من رم ؤإذا فركع كبر، 

ركعتينفي ركعات أربع الكسوف صلاة في القراءة يعاود ثم الحمد، 
مجدات®وأرح 

وكانالكسوف، صلاة في بالقراءة ليجهو والنافي المثست، فتعارض 
الإمراررأ،•على الجهر رواية ترجح النافي على المنن ترجح إعمال من 

بنعبداممه حديث، في كما الكعبة في ه صلاته في جاء ما ومثاله 
زيد،بن وأمامه هو الكعبة، لحل . الله رسول رارأيتج قال! ها عمر 

الكرفصلاة في القراءة باب ~ وتفريعها الأسماء صلاة أبواب جماع — أبوداود رواء )١( 
الأواني.ا/ه،ّآ)ححماا(7وحنه

علىصحح حديث هدا ١١وقال; ١(  ٢٣٩)ح  ٤٨٢\ا الكسوف كتاب — المستدرك قي والحاكم 
يخرجاهء.ولم ملم، شرحل 

النسالم )٢( 
(,١٠^٥٦ ٤ ٠ ٦! الكسوف في يالقراءة الجهر باب ~ الكسوف أبواب — البخاري رواه )٣( 

(.٩٠١)ح  ٦٢٠الكسوفأ/ صلاة باب ~ الكسوف كتاب ~ ومسالم 
جمعنمهم ١^؛^: من بوجوه الكسوف صلاة في والجهر الإصرار أدلة بين جمع من ومحاك )٤( 

أحرى.وأصر مرة فجهر الصلاة بتعدد 
القمر.كسوف في والجهر الشمس كسوف في الإصرار بأن جمع من وهناك 

ه/أ،،المهيب شرح المحمؤع ، ٢٥١ا/^الخن ينفلر/معالم 



اعليهم أغالقت ثم أحد، معهم يدحالها ولم طالحة، بن وعثمان وبلال(، 
اممهرسول ارأن طلحة، ين عثمان أو بلال، فأحبرني عمرث بن عبداش قال 
منحاء ما مع اليمانيين(ارا، العمودين بين الكعبة، حوف في صلى و0 

لحله النبي ررأن ها عباس ابن حديث في كما فيها . صلاته نفي 
يمل١١ولم فدعا، سارية عند فقام سوار، ت وفيها الكعبة 

مثبآ.لكونه ه عباس ابن حبر على عمر ابن حبر فقدموا 
والتعزيزللحد المثستا تعارض التقعيد من العلماء بحض واستثنى 

^٧١.٣٢يقدم فاته لهما، والافي 
فيكما ؛الشبهايت، تدرأ الحدود أن على الدالة الأدلة لعموم وذلك 

ادرءوا ٠٠! اضرسول نال ت قالت( عنها انله رضوان عائشة حدين( 
٠ ٠.١١ استطعتم ما لمين المعن الحدود 

(.٥٠)حء ١٠٧ا/جماعث ض ش الواوي ين الملأة باب - الصلاة كتاب - البخاري روا، )١( 
والدعاءفيها( والصلاة وغير،، للحاج الكعة لحول اصتحباب باب ~ الحج كتاب ~ لم وم
لفد.وم ( ١٣٢٩)ح  ٢٩٦٧;كلها واحيها نز 

فيها،والملأة وغيره، للحاج الكعبة لحول اسحباب باب ~ الحج كتاب ~ لم مرواء )٢( 
(.١٣٣١)ح  ٩٦٨٨كلها نواحيها م والدعا، 

يرتي، ٣٧٧٢/ ٩ الأصول نفاني ، ٣٧٣0/٨الوصول نهاية ، A٢٧٠ ؛طر/المحصيل )٣( 
.٣٩٨ص الفته أصول مذكرة؛ي ، ٢٧٩ه/المعاني روح ، ٢٧١آ/ الوصول 

(.١٤٢٤)ح  T٨٥/ الحدود درء في حاء ما ~باب الحدود أبواب كتاب ّ الترمذي روا، )٤( 
رفعه.الترمذي وصعم، 

(.٨١٦٣)ح  ٤٢٦؛/الحدود -كتاب المستدرك ر والحاكم 
يخرجاه؛؛.ولم الإسناد صحح حديث، ؛؛هذا وتال! 

٤ ٨١٣ بالثثهات الحدود درء في حاء ما باب — الحدود —كتاب الكبرى السنن في والبيهقي 
(ء١٧.0٧)ح

(.٠٢٨٥ ^٢ ٥ ١ ٢ ه/ ؛الثّبهاُت، الحدود درء في — الحدود —كتاب الصنف، ش شيبة أبي وابن 
.M٢٥ الغليل إيواء في كما •رمءا الألاتي صض لقد 

بازابن فتاوى مجمؤع في مِدْ كما 'دنه بمجمؤع الحس م، الحديث أنا باز؛رى ابن والإمام 
٢٦٣; ٢٥.



شبهةا،والتعارض يالشبهة يدرأ ررالحد ! قالوا

لهوالنافي الأصل، حلاف على شرعيته فتكون صرر الحد ولأن 
ا.راجحاأ له النافي فيكون الأصل وفق على 

فيبظلالها تلقي والنافي المشت بتعارض القول أن ؤيب ولا 
الوحوب،ومثبت ونافها، العبادة ت، مثبكتعارض الأحكام تعارضالت، 

وأمثالها.ونافيه، \دحوب ومثست، ونافيه، الندب، ومثبتؤ ونافية، 
فيدليلان يتعارض حين عنه: الناقل أم الأصل على الممي الثانية؛ 

والأخرالمسألة، منه الذي الأصل على يدل أحدهما مدلول ؤيكون ألة م
يترجحأم عليه، المبقي للأصل المؤيد يترجح فهل عته، النقل على يدل 

له؟والخمر المائل 

عليه،البكا عش الأصل ءن ١^٢، ترجيح إلك، الجمهور ذهب 
لعليه والمتي للأصل القرر الحنابلة وبعض الشافعية بعض ورجح 

يحلملا ما منه يستفاد الماثل استدلالا! يقولون للتاقل والمرجحون 
•المبقي بخلاف غيره عن 

ذلكوفي الناهل، عن وروده ناحر تدص ي؛المبقي الأحذ ولأن 
•المسغ، 

الأحر.في ليس جديدأ وحكما جديدأ محنى يفيد المائل ولأن 
الحكميؤكد والمبقي حكما، فيوسس جاو.يدأ معنى يفيد والماقل 

المأكيد.من أولى والمأسيس المابق، 

اوسوله/اأأ.)٢( . r-Y/Yاورد نشر )١( 
،Y٢٠٥٤/ الخف أصول ني الواضح ، ٤٨٣ص التمرة ، الأصولفي بمفلر/الخمول )٣( 

الأصولنماتس ،  Y٢٣٣/ المنهاج ثرح في الإبهاج ، ٥٨ا/٠ ص، المهال ثرح المجمؤع 
U'VYU'/A ، ٢٢٤اسومح،ْآ/مجموع.



٠K———><هأح
بدليلالمبقى لاعتقاد استدلالا؛ يقولون للمبقي والمرححون 

دليلقيه ما على فيرجح واحد محل على دليلان ورد فكانه الأصل، 
•، واحدأ 

علي،بن، طلق حديث بين اكعارم، بورود الأصوليين .ص له ومثل 
قال!ذكر0؟ ص إذا أحدنا أيتوصأ . اه رمول، رجل سأل، وفيه )قهثع 

بقاءوهو الأصل على مبق فهو حساوكا،لآ، أو منلئ، بضعة هو ررإنما 
مامع الجد، من شيء بلمس الوضوء نفض عدم الأصل إذ الهلهارة، 

ذكرهمن 'رمن ه النبي أن صفوان ينتج رة بحديث، في حاء 
وجوبإلى الأصل تغيير ؛rj، وأفاد الأول ء-ارصرا حيث ، فليتوضألأل 

.الوضوء 

وجوبهاقائلة وجوبها، عدم وأدلة العمرة وجوب أدلة تعارض ومثاله 
[١٩٦ِسه نأمحن؛ نو ؤو4ث\' تعالى: كقوله الأصل عن نائلة 

كبير،شيخ أبي إن اض رسول يا قال: أنه العقيلي، رزين أبي وكحديث، 
أ؛ياائإ،عن ارحج، ئال،: ،، والفلعزلالعمرة، ولا الحج، تعليع يلا 

■شفاس.عمهأم، U،Y/rاروضة شرح.ض الأدلة بظر/ماطع )١( 
(.١٦٢٨٦)ح أحمدالإمام دواء)٢( 

(.١٦٠)ح ١ ٠ ١ ا/ ذلك الوضءعن ترك باب ~ الهلهارة كتاب - والساتي 
الأياتي.وصححع ( ١٨٢)ح  ٤٦ا/ذلك الرحمة»ي باب ~ العلهارة كتاب - وأبودارد 

(.٢٧٢٩١")ح  ٢٦٠دإ/احمد الإمام روا، )٣( 
(.١٦٢•)ح ١ •• ا/ الذكر ص الوضوءمن - الطهارة كتاب ار- والن

الأبني.وصححه ( ١٨١)ح  ٤٦/١الذكر ص عن الومحوء باب - الطهارة محاب - وأبوداود 
،اهال.اوقال،؛ ( ٨٢)ح الذكرص من الوضوء باب ~ الهلهارة أبواب كتاب ~ دالترمدك، 

صحح،.حس حديث 
قيالراحلة على يشت أن ي—مملح لا والعض؛ الراحلة، وبعض الارتحال، بعض عنا الءلست )٤، 

•ض؛لهرهأ يتدكا دلا الممر 
.١٧١ه/"العمود عون ، M١٢٨٠ رّلأن لابن داود أبي يمملر/شرح 





قم
.ءعسمحبم0ءتك

احة...إبعلى الأحر هذا ثم النواهي بعل. والأمر ومب، وناقل 

مقدمالأصلية البراءة عن الناقل الخبر أن ت قوله معنى لأن 
البنودنثر مى! المسرحه فى وعزاه ١ عاليها المبقى الخير على 

الأصول((أهل عند المشهور وهو ، للجمهور 

فيمزثر عليه واJبقي الأصل عن الناقل تعارض في والاختلاف 
نموصمدلولأت تعارضان أهمها كثيرة قضايا فى الأدلة تعارضان 
عبادةوجوب على يدل أحدهما دليلان يتعارضى عندما فمثلا الأحكام، 

مبقالوجوب عدم على الدال أن شلث، فلا الوجوب، عدم على والأحر 
عدمفي للأصل مغير والأحر الحغلر، العبادات، في الأصل وهو للأصل 
•وجوبها إلمح، العادة 

أصلكل إلى عليه والمقي الأصل عن النائل تعارض أنر محينجر 
أحل.همامتعارضان دليلان فيه جاء ثم شرعية قواعد وفق الضع في تقرر 

الأصل.على الإبقاء على داذ والأحر عنه، وناقل للأصل مناف 
علىوالأخر معاملة حل على يدل أحدهما دليلين تعارض ذللثؤ ومن 

الحل،انماملأتؤ في الأصل إذ للأصل مبق الحل على فالدال حرمتها، 
لهّومغير الأصل عن ناقل والمحرم 

أومشروب أو مأكول حل أحدهما يقتضي دليلين تعارض ومثل 
ؤيفتضيالحل، فيها الأصل أن وهو للأصل موافقا بهذا وهو ملموم، 
للأصل.ومغير ناقل فهو الخائر هده حرمة معارضه 

ينفي،والأحر الل.مة في يوجّس، هما أحل. الدليلين تعارض ومثل 
عليه.مبق ومعارضه الأصل عن ناقل فالوجبا 

0 أضواء)٢( نثرالمود :١(  jUi٢٣٢و ٢٣١ا.



نيالامحاط أن لأدب الامحاط: هو البناء الثالثة: 
أحكامها.عليه نبتتي ومما الثريعة 

بالحزم،والأحد الاحتياحل على مبنية *والشريعة ت الشاطئ قال 
علىمعلوما هدا كان فإذا ، ممد،ْ إلى طريقا يكون أن عى مما والتحرر 
منأصل هو بل الشريعة، فى ببدع عليه العمل فليس والفصل؛ الجملة 

أوحاجي، أو لمروري، إما مكمل؛ هو ما إلى راجع أصولها، 
aا؛ 

أبوبكرقال كما التأصيل فى المعتبرة الأصول من والاحتمامحل 
الفقهأصول من كبير أصل بالثقة والأحد الاحتياحل *واعتبار الجعماءست 

لهقيل من لأن أيضا، كذلك العقل في وهو كلهم الفقهاء استعماله )قد( 
وتركبالحزم الأحد عليه الواجب كان لصوصا أو سبعا طريقك في إن 

أمرها٠٠محن حتى سلوكها على الإقدام 
دفعفي تاثير فله الأحكام نشأة في تأثير له ما أن ؤيب ولا 

.التعارصات 

لأحل.ا وكان مختلفين حكمين على يدلان دليلان تعارض فإذا 
مقابله.على يرجح فهل والسلامة والبراءة الاحتياط هو ؛أحوهما 

علىالاحتياط به يقوم الذي الدليل يرجحون الأصوليين وبعض 
بالاحتياط.يرجح لا من ومنهم والحنابلة، الشافعي ومنهم مخالفة 

وصعهفيما الاحتياط يقتضى ما بترجيح فقالوا آخرون وتومهلّ 
،•غيرا دون والدماء، فيه كالإبفاع الاحتياط على الشرعي ومبتاه 

١.• ١ Y/ الأصول في الخمول )٢( . ٨٠ ١٢اJوانقات )١( 
مخممسشرح ، ٩٢ه/الخف أصول في الواضح ، ٥٥٥ص المنخول آ/ّا»آ، سنلر/البرهان )٣( 

شرحالتحبير آ/ها'أ، الجالع فصول ، Y٢٤٥/المونمن اعلأم ، ، ٧٠٢"ا/الروضة 
 /A العاني روح ،  ١٤٢ ٩YA/A  الخحول إرشاد ، ١ /Y٢٧١.



الأمرعلى الدالة الأدلة بعموم بالاحتسامحل المرجحون تدل ؤي
يوردوالتعارض ت قالوا المشسه، وترك للذمة البراءة وطلب بالاحتيامحل 

الاثشاْ.

افرسول ممعت ت قال  ٥١٠٤)بشير بن النعمان حدث الأدلة ومن 
منكير يملمها لا مشبهات وبينهما بين والحرام بين الحلال ٠ ت قول يه 

الشبهاتفي وقع ومن وعرصه، لدين4 اسبرأ الخشسمهات اتش فن الناّس 
يواقره((لأن يوشك الحمى حول يرعى كراع 

مافكل ٠٠ابن قال كما العارض الحديث في المشتبهات ومن 
دليليعضده منه فوجه المعاني وتجاذبته والستة الكتاب من الأدلة تتازعته 
الحلال((ل٢،.دليل يعقده منه ووجه الحرام 

اللهرسول من حمغلت قال: ه علي بن الحس عن حديث وفي 
•يريك• ارمالأ يريه -ا ■دع ء: 

بالأحدفيه مايشاك ترك فوجب شك موصع الدليلين بين والتمارض 
بالاحتياحل.

عنه السى سألت نال؛ ه، حاتم بن عدي حدبث وفي 
فلافقتل يعرصه أصاب ؤإذا فكل، بحده أصات ارإذا فقال؛ المعراض، 

١/٨٩٣ طال لأن الخاوي بح شرح )٢( تخريم. تقدم )١( 
(.١٧٢٣^س ش أحمد الإمام ررا» )٣( 

وصححه(، ٥٧١)حTUU_« 1 الشهات نرك عار الحث، باب، - الأتربة كتاب، - اتي واك
الألاتي،•

اعقالهاحديث، باب، ~ ه افه ومول عن والولع والريايؤ، القيامة صفة كتاب، ~ والترمذي 
 ®Uصحح'.حن حديثح ٠^١ وقاوت ( ٢٥^٨١ _؟

(.٢٠٣٢^ XW^يريبم، لا U إلى يريالث، U دع باب، الموع- مماب، - والدارص 
الأJانيوالعلامة ، ٣٦٣ءآ/سماحته ويتاوى مقالأيت، مجمؤع ش كما باز ابن الإمام وصححه 

الخللإيواء ش كا 



.><لس؛يقيمبم،ص.
معهيأجد وأسمى، كلبي أرسل اف رسول يا ت للت، ، وقيذا؛ فإنه تأكل 
الء ئال! آخذ؟ أيهما أدري ولا عليه، أم لم آخر كلبآ الصيد على 

الآخر،العلى تم ولم كلبلئ، على سمست، إنما تأكل، 
فيالاحتيامحل على دلالة ه فتيا0 في ®فكان العيد! دقيق ابن قال 
٢.أسابهاءر لاشتباه والتحريم للتحليل المحتملة والنوازل الحوادُثإ 

وماالأحكام، في الشاؤع لمقصود أقرب، للاحومحل الترحيح ولأن 
موا0.ما على مر"؛ح النايع مقصود يحقق 

وأنهاالذمة براءة أدلة بعموم يستدلون بالاحتياحل للترحيح والنافون 
التوقيف،العبادارحإ في الأصل أن على الدالة أدلة عموم ومنها الأصل، 

ماهذا أمرنا في أحدُث، »من ه! عائشة حديث، العبادات، في . كقوله 
النبيأن ه عباس ابن حديثا المعاملات، وفي ، ردا؛ فهو فيه، ليس 
وأموالهم،رحال دماء ناس لادعى بدعواهم، الناس يعطى ءالو ال؛ ق. 

عله٠٠^٤،•المدعى على اليمض ولكن 
علىوالحرج الكلفة رغ من فيها وما الشريعة ر يبأدلة تدلون ؤي

٢(. ٠٥٤)ح ٥ ٤ *y/ المشبهات نمير باب ~ التيؤع كتاب ~ البخاري رواْ ، ١ر 
المعالخةبالكلاب الصيد باب ~ الحيوان من يوكل وما والذبائح الصيد كتاب ~ ومسلم 

موآأها)حا،أا<ا(.
•٤٥ص التوئيت الأدبمن شرح ، ٢١

١٨٤"ا/ •ردود فالملح حور صلح على اصطلحوا إذا باب - المالح كتاب - البخاري رواه )٣( 
(.٢٦٩٧)ح 
\rir/rالأمور سدىت ورد الباطلة، الأعام نقض باب - الأفقية كتاب - لم وم
^١٧١٨.)

أركلك.شلا قمنا وآيشؤم اقو يعهد نثرون ألوين ءؤإن باب ~ القرآن نمير كتاب ~ البخاري رواه )٤( 
(.٤٥٥٢)ح  ٣٥٨حير لا [ ٧٧جزام- ]آل لهلم4 ق قي 

(.١١٧١ )ح  ١٣٣٦م/طي،، طى اليمين باب - الأتفب محاب - وسالم 



مح><هث><
ألسرهيعقم يبييد ولأ أؤلنلأت يًُقم آس ويييد تعالى• كقوله المكلفين 

ه-ينج يى عقبمكم يجمز أش يربد ت نعالي وقوله [ ١٨٠]ال1فنة: 
المشقةأ١،.إلى يودى الاحيامحل ولزوم أنا، ]الناتئة: 

إلىالراجعة التحارصات في كثيرة صور بالاحتياط وللترحيح 
الوجوبعلى دل بما الأخذ فالاحتياط الأحكام، جهة في المدلول 
ماترجيح فيه والاحتياط الإباحة، أو الدب على دل ما على وترجيحه 

الحريمعلى دل ما وترجيح الإباحة، على دل ما على المدب على دق 
الكراهة.على دل ما على 

تعارضمن عقيمين ابن العلامة ذكره ما الاحتياط تعارض وفى 
كلترجيح في المتحارصان الدليلان يكون أن والمقصود الاحتياطين، 

فالشيخالاحتياطان، فتعارض الاحتياط من نؤع مقابله على منهما واحد 
براءةوهو الأصل إلى ورجعنا تس_اقهلا الاحتياطان تعارض إذا أنه يقرر 

٢٢٧١.

المقدمأيهما في هب مكلام للأصوليين والأحق! الأشد الرابعة! 
دلما الدليلين من يرجح هل أي الأشد؟، أم الأحق أهو والمعتبر! 

الأحق؟على دل ما يرحح أم الأحكام من الأشد على 
أنمن كان ما إلا وجه كل من العارض وقع لو ما المسالة ومحل 

عثيمينابن عته عبر ما وهو أحف، يفيد والأخر أشد حكمآ يفيد أحدهما 
\ئثاوع.من مرجح له ليس الذي المام ؛المعارض 

تعارضارإذا المسألة! محل موكدآعلى الأخف، ترجيح تقرير في قال 

،٢٠و؛  ٨/١٩٥ المحيط البحر ، ٩٢م/ الفقه أصول في الواضح ، ٥٥٥ص ينظر/المنخول )١( 
.U'U؛/النير ادكوف ترح 

.*آ/١٧والإمام الجلال ذي فح )٢( 



>معحثتبجت,،ظ.
أولأفضل فا الشرع من مرجح لأحدهما يكن ولم تاما تعارصا الدليلان 
نعارضتإذا اساء خلاف في ذكرنا وكذلك الأيسر اتباع فالأولى 
بالأيسر®فخل مرج^ لأحدها يكن ولم أقرالهم 

منفمنهم الأيسر! أم الأشد يرجح أيهما الأصوليون اختلف وقد 
المالكيةبعض رجحه الذي وهو التعارض عند الأشد ترجيح إلى ذهب 

الحناويعص الشافعية وبعض 

وابنالحنابالة، نول وهو الأشد على الأحق ترجيح الثاني والقول 
الشافعيةمن والإستوى المالكية، من الحاج—، 

مختلف،على الكلام عند الحديث، مصهللح علماء به فال كما 
الحدك،رم.

اضفول منها كثيرة بائلة والأشد الأثقل ؛ترجيح فال من استدل 
[.١٤٥يأ-حسإأه يأخدوأ عوأ ~ؤتعالى! 

١^٤،.عر والأشق الأشد هو الأحسن ! وقالوا
أنموسى أمر قال! ياحستياه يأ-ندوأ قوتك ؤوأم1ز عباس! ابن قال 

قومه®به أمر مما باثد يأحذها 
يقول!اف رسول ارسمعت، قالت،! )ها عائشة حديث، ذللث، ومن 

مدحالنبي إن ! فقالوا. أشدهما® احتار إلا أمرين بين عمار خير ما 

والإمامأ/لأ^الجلال ذي نح )١( 
،١ • A/Yرل النهاية ، Y٣٨٧/ازظر روضة أ/مآم، الأحكام أصول م ينظر/الإحكام )٢( 

إرشاد، ١ ٦ ٠ ٩ أ/ لأبن.نلح الفقه أصول ،  ٨١٧٥ ابل الحر ، ٣٣٩٤; اJخممر بيان 
.١١٣٧/٢الفحول 

iUo/Yالماح الشذا ٦ا٦^^ الراوي ؛نظر/تدر؛ّح )٣( 
.١١• ; ١٣شرْ في الطري رواء )٥( الخازن شر )٤( 
المهاج-رينمن جهت اش رسول أصحاب مناقب كتاب — الكبرى السنن في المسائي رواْ )٦( 

(.٨٢٧٦^ ٧٥ه/ ه اسر ين عمار - والماء والأمار 



عمارومدح أشدها، يختار الأمرين بين التخيير عند لأنه ^٥٠؛ عمارأ 
لأكرم,ه عنده مرضي غير _، لكن ولو والإقرار، الرضا على يدل 

الناسيصدر اض رسول يا •' للنبي ثالت، نهل عائشة وحديث 
إلىفاحرحي طهرت فإذا ارانتظرى لها: فقيل بنك؟، وأصدر كين بن

أونفقتلثح ندر على ولكنها كدا، بمكان ايتينا ثم فاهلي، التنعيم 
فيهيكثر الذي بالأسد والثواب، الأجر تعفليم في واضح فهو • تصبلث،اا 
المالية.الكلفة أو الدئي، الضب 

عفلمتروما تقديمه، فوح_، أكثر الأشد في المصلحة ولأن إ قالوا 
دنت.ما على رجح مصلحته 

هوالأشد أن الغالب فإن والأحق الأشد الدليل تعارض عند ولأنه 
وهوالتنرنع تدرج مع المتأتي هو إذ التقدم؛ هو والأحق المتأحر 
العقلاء.أحوال من المألوف مع الموافق 

وسهولتهاالشريعة ير أدلة بعموم بالأحق، بالأحد القائلون ؤيستدل 
أكسرآس >ؤرُ،و تعالى! كقوله والحرج الشقة ونفيها وسماحتها 

لعابخإ جعل >اؤوما : تعالى وقوله [، ١٨٥]اثنْ: آلسره لطم بين ولا 
كلهاوغيرها الأدلة فهذه الأدلة، من وغيرها [، ٧٨زالغج: ه حج يى ألدن 
الأسهللاختيار المقتضي التخفيفج على مبناها الشريعة أن على تدل 

والأحف،رى.

إلاشيثين بين ه اض رسول حير ررما قالت،ث ها عائشة ولحديث، 

(.١٧٨٧^ ٠٦١ مآ/ الصب تدر على انمرة أحرة باب ~ العمرة أيواب كتاب ~ اليخاري دوام )١، 
والقران،والتمتع الحج إفراد يجوز وأنه الإحرام، وجوم بيان باب ~ الحج كتاب ~ وملم 
(.٢٩٢٧^نكه ُن القارن يحل ومش العمرة، على الحج إدحال وجواز 

.r.rه/ الفائق  iYxr/iالأحكام أصول ز الإحكام )٢( 



إثمآ®يكن لم ما أيسرهما أحد 
التكلف،وترك والأرفق، بالأيسر الأحد ءفيه عياض! القاصي قال 

كان(الكيف به الأحد يحل لا فيما إلا المطاق وطاو_ا 
صررلا 'ر .ت اض رمول قال قال؛ ه عباس ابن حديث ولحديث 

•عنه ومنهي منفي فهو الضرر هر فالأمد ،، صرارا'أ ولا 
منصور الترجيح في والمنهج والأحق الأشد تعارض عن ؤينتج 
دلما على الوحويح على دل ما يرجح فإنه المدلول باعتبار الترحيحات 

علىدل ما على التحريم على دل ما ليرجح الإباحة، أو الندب على 
والإباحة.اوكراهة 

ماواجب على كليهما الدالين الدليلين تعارض في يقدم ذللث، ومن 
Iأشد منهما فيه الواجب كان 

منهمامدلوله كان ما التحريم على الدالين الدليلين من يرجح ومثاله 
تحريما.أشال. 

يحبوكان روا• نعولا •اسروا جه; النبي نول باب - الأدب كتاب - الخاوي رواْ )١( 
أحر.وُواضع ( ٦٢١٦^ ١٥٢٤; ٠ الاس على وابر التخمف 

ئهوانتقامه أسهله، المباح من واحتيارْ للأنام، ه ٠باءاJته باب - الفضائل محاب - لم وم
(.٦٠)حء٤ ١ ٠ حرماتهانتهاك عني. تعال 

.١ ٤ ٦ U/ لم مصحح شرح العلم إكمال )٢( 
(.٢٨٦٥^ ٥٥م/نيمسند، احعل. الإمام رواء )٣( 

(.٢٣٤^١ _oTT بجارْ مر ما حقه ني ض من باب - الأحكام كتاب - ماحه وابن 
(.٣٧٧٧^الأوصل؛/ءآل والعجم ، vyAfwالكير العجم يي واممراني 
١(.١  ١٦٦^ I٦٩/صرار ولا صرر لا باب - المالح كتاب - اعرى المنن ل والمهقي 

وحديثاعبل.اف4، بن حابر وحديثا عائشة، وحديث الخيري، بذ أبي ^، >lJjمن ويالففله 
هه.ماللث، أبي بن تعلبه وحديث المامت،، بن عبادة 
بعضا•.بعضها يقوي طرف، •اله ت ٢ ٠ ٧ أ/ والحكم العلوم جاهع شرحه مع الأربعثن ل ال-ووو، ونال 
الغليللرء-اء م، وصححه طرنه، بمجمؤع •صحيح : ١ ص٨٥ الرام غاية لي الأياني ونال 

.i'A/T



علىدل ما كل مع الإياحة على الدال يقدم الأحق بترحيح والقائل 
مايرجح كما والتحريم—، والكراهة والندب الوجوب الأربعة— الأحكام 

علىالكراهة مدلوله ما ؤيرجح الوجوب، مدلوله ما على الندب مدلوله 
التحريم.مدلوله ما 

كانما واجب، على كليهما الدالين الدليلين نعارض في يرجح كما 
ماالتحريم على الدالين الدليلين من ؤيرجح أحف، منهما فيه الواجمب، 

تحريمآ,أحفا منهما مدلوله كان 
منارالخروج قاعدة ت الخلاف، من به يخرج ما ترجيح ت ة الخام

عندأنه تحنى! وهى والفقهية، الأصولية القواعد من تءص_ااا مالخلافج 
شروطبتحمق الخلاف، من الخروج ومهل نولين على الأمة احتلافح 
بموافقةالخلافح من يخرج أن للمجتهد ؤستصا يندب فانه منه الخروج 
احتلف،ما وفعل تحريمه فى احتلف ما بترك منه أشد هو لما قوله مخالف 

واحد.قول على المسلمين لكلمة وجمعا ثمينه احتياطا وجوبه فى 

إليهالضرورة حال الاحتياط صور من صورة هو القاعدة ؤإعمال 
،احتلافمن الخروج اروأما بقوله تيمية! ابن الإملأم شيخ قرره كما 

منلأن الحق؛ يتبين ولم السنة تعرفح لم إذا احتياطا يفعل فإنما العلماء 
فلاالسنة، وتبينتح الشبهة زالت، فإذا ودينه، لحرصه امتبرأ النبهار.تا اتقى 
الخلاف\من الخروج لمعليبا معنى 

والاحتياطوالزهد الوؤع على يل.ل دليل كل القاعدة على يدل ومما 
منحففلت، قال! ه طالبا أبي بن علمي بن الحسن حديث ت ومنها 

الممطالبحر ، ١١١؛/ليبكي والفuتر الآشباْ ا/مهأل، الأحكام القاءدة/ماءاو ني بمفلر )١( 
 /A تر الأشباْ ، ٣١٩ص الج_ام \ذغوس ، ١٢٨٨القواءال في المثور ، ١٣١uيوطئواك
•١٣٦م، 

٤. ١٧ا/ والحج الطهارة كتاب العمدة شرح )٢( 



موصعفيه والمختلف يريبكءارا، لا ما إلى يريبك ما ررقع ه الله رسول 
للرسةتركا منه الخروج المستحب فكان الشبهة لوحود ييبة 

علىبهيا يستدل يرييك«,.. لا ما إلى يريبك ما اردع رجب: ابن قال 
الثبهة«رآ،.عن أبعد لأنه أفضل؛ العلماء اختلاف من الخروج أن 

رسولسمعت يقولI سمعته فال؛ خهنع بشير بن النعمان وحديث 
مشتبهاتأمور وبينهما بين، الحرام ؤإن بين، الحلال ررإن ت يقول ه الله 
وعرصه،لدسه اثرأ فقد الشبهات اتقى فمن الناس، س كثير يعلمهن لا 

الحمىحول يرعى كالراعي الحرام، في يقع الشيهاُت، في وئع ومن 
النهحمى ئن ألا حمى، ملك، لكل ئن ألا فيه يرتع أن يوشك 
.٩.محارمه.

وقعمما والحرمة الحل بين يكن لم ما أن على الحديث دث 
وهداالمشتبه بترك تكون والعرض للدين البراءة وأن مشتبه، فهو الخلاف 

تبعته.من واللأمة الخلاف من بالخروج يتحقق 

يتركونكانوا فإنهم عليهم الده رصوان الصحابة بفحل واستدلوا 
وحرصاالخلاق شر اتقاء غيرهم لقول الخلاف فيه صح فيما أقوالهم 

صلىت قال يريد، بن عبدالرحمن حديث ذلك ومن الكلمة، توحيد على 
النبيمع صليت ! — حول مابن —يعنى عبداممه فقال أريعا، بمنى عثمان 

 Mحفص عن زاد ~ ركعتين عمر وٌع ركعتثن، بكر أمح، وْع كعتين، ر~
أبيعن هنا ها من زاد — أتمها، ثم إمارته، من درأ ص عثمان ومع 

ركعتينركعات أربع من لي أن قلويين الْلرق بكم تمرقت، ثم ~ معاؤية 
عبداطهأن أنياحه عن قرة بن معاؤية فحدثني الأعمش! قال متقبلتين. 

,٢٨٢ا/والحكم العلوم حا•ع )٢( تخريجه• مق راآ 
تخريجه.سيق )٣( 



قال:أربعا، صلست، ثم عثمان، على عست له: فقيل قال: أربعا، صلى 
شر«أمالخلاف 

ونقلالاتفاق عليه وقع مما مست؛عباا الخلاف من وراالخروج 
لغيره•النووي الإمام اعسارها على الإجماع 

للديانةوصيانة للدين الاحتياط من الخلاف من الخروج في ولأن 
الشبهة^.عن وابتعاد للويع لزوم 

يشكلأنه إلا الأحكام في الفلر من حئلها وعظم القاعده منزلة ومع 
أمران:المدلول في الترحح قضايا ش إعمالها على 

القولذلك من يلزم فلم القاعدة، على الاتفاق مع أنه : أولهما
هذاأن ظني وفي عموما، الترجيح؛المدلول قضايا جانب في يممتضاهأ 

•بيثن ليعود 
صورمن كثير في تتحفق لا شروطا القاعدة لأعمال أن الأول: 
التعارصات.

منجملة تتجاذبها المدلول في المتعارضات ترجيح قضايا أن الثاني: 

(،١٠٨٤)ح  Y٤٣/ بمنى الصلاة —باب الصلاة تقصير أبواب —كتاب البخاري رواه الحديث أصل )١( 
(•٦٩)ح؛  ٤٨٢/ ا بمنى الصلاة تمر باب وتصرها— افرين المصلاة كتاب — الم وم

)ح T٣٢٨/بمنى الصلاة باب المنام—ك— كتاب — أبوداود فرواه قرة بن معاؤية حديث وأما 
١٩٦٠.)

٠.قرة بن معاؤية حديك دون ءصحح ت لألباني ا تال 
٤٤ ٤ / ١ المحيحان الأحاليث ة ملني مرصع ني كله وصححه 

(.٤٢٦٩)ح  ٥١٦/٢المفر في الصلاة باب الصلاة- -كتاب المصنف في رءبدالرزاق 
منباب فر— الني والجمع المسافر صلاة أبواب جماع كتاب الكبرى— المن في والمهقي 

(.٥٤٣٤)ح  ٢٠٥م الما، عن رغبات غير الفر في القمر ترك 
٢•١ ٩ ا/ ٠ الطالمن روضة ،  ٢٣آ/ لم ُمححح شرح )٢( 
،M٣١١ المحيط البحر ، ١ ١ ١ ١; لازش والفلالر الأشباْ الأحكام ينظر/قواءد )٣( 

.١٩٣صن سسناو لابن الفقهية القواعد قي متغلومة شرح 



——-هتْْجم
.منها وألحق أليق الأحرى كانت فالريما ~ القاعدة هده مع — القواعد 

صوربعض في صح ؤإن الخلاف من الخروج أن : ونانمهما
ماالحور من فان الخلاف، من يه يخرج بما بالأحد الترحح في التعارصات 

عنينتج كأن الخلاف، من الخروج حلال من فيه التعارض دفع يمكن لا 
منالخروج بكون لا أو حلافآحر، في الوفؤع الخلاف من الخروج 
الأحر.القول من الخروج هن أولى احتياطا القولين بأحد الخلاف 

حكمهفي وأن بعمرة الحج فخ ش الأقوال القيم ابن ذكر ولما 
الاحتياط■ررفليس نال! والاستحباب، والوحوب، الحرمة أقوال! ثلاثة 

منحلاف من بالخروج بالاحتياط أولى حزمه من حلاف من بالخروج 
الاحتياطتعين الخلاف، من بالخروج الاحتياط تعذر ؤإذا أوحيه. 

السنة١١حلاف من يالخروج 
فيالأدلة بين التعارض حال الترحيح في موترة القاعدة أن والشاهد 

ومعارصهالوجوب على يدل دليل بين التعارض فيه وقع فما مدلولأنها، 
علىالدال بترحيح الخلاف، من فالخروج الإباحة أو المدبؤ على يدل 

الوجوب'
دالومعارصه التحريم على دال أحدهما دليلان فيه تعارض وما 

التحريم.بترجيح الخلاف من فالخروج الإباحة أو الكراهة على 
أشدوأحدهما الوحوي، على الدالان الدليلان فيه تعارض وما 

.وه،5ذامنهما الأشد يترحيح الخلاف من فالخروج ج أحقِوالثاني 
لتاميخفى لا المدلولامت،! ترجح فى الشريعة مقاصد أثر السادسة: 

ونبيتعالى، لله المودية قوامها حليلة كريمة مقاصل■ على المهلهرة الشريعة 
بناءمن الشريعة قصدته ما ذللث، ومن بحانه، المولى لطاعة الهوى 

.١٩Vو١٩٦/٢دUJزادا)١( 



الشريعةفي واليسر والآحالة العاحلة في المكلفين مصالح على أحكامها 
المقاصد.من وغيرها المكلفين، عن والتخفيف 

اعتنواكما الترحيحات فى المقاصد هذه برعاية العلماء اعتنى وقد 
وتقديمالثصوصى مدلول ترجيح في أثر لها فكان الامتدلألأيتج، في بها 

لحكمه.آحر على دليل 
المصالح،من فيهما لما شرعا قد والخدونم، جس، الوا كان ؤإذا 
لقواعدأن ؤيب فلا الفاسد، من فيهما لما منعا والمكروه والحرم 
بينها،المالح تعارض جهة من الترجيح في واضحا دورأ المقاصد 
والمفاسد.المالح وتعارض بينها، الفاسد وتعارض 

والأحسنالحسن إلى الصالح م تنق.. ١١ت عبداللأم بن العز قال 
والرذيلوالأقبح القبيح إلى المفاسد م تنقكما والأفضل والفاضل 

متسماؤيامحت،ومتوسهلّايت، ودانيايت، عاليايتح رتب منها واحد ولكل والأرذل 
باؤياترمتوغير 

وأبقىمنها حير لأنها الأحرة مصالح إلى الدنيا لصالح نسبة ولا 
ّوأبقى منها ثر لأنها الأحرة مفاسد إلى الدنيا لفامحي نسبة ولا 

أفضلالندب ومصالح الندب مصالح من أفضل الإيجاب ومصالح 
،٠الكراهةاال مفاسد من أرذل التحريم مفاّال أن كما الإباحة مصالح من 

تحميلعلى مبناها راالشريعة ت تيمية ابن الإسلام سيخ ونال 
الخيرينحير ترجيح والولع • وتقليلها الفاسد وتعطيل وتكميلها الصالح 

,٢٢أدناهما((^حصل ؤإن الشرين مر ودير أدناهما بتفويتر 
الترجيحايتحفى مرعية القاصال أن في جليان واضحان والتمان 

را<"ا. ٣٨ص اختمار|وقامد الغوانيني )١( 
.١٩٣•م/اكاوى برع )٢( 



يرجحالمتعارصن الدليلين أن جهة ْن وذلك المدلولات، في حمومحا 
—الأحكام بتاء في الشاؤع مقاصد لتحقيق وأقرب أوفق كان ما منهما 

الترجيحاتأي جهة من القول هدا محل منا تحقيق في العلماء احتلم، ؤإن 
هوانمليل هدا أن اجتهاده دله من فكل ~، الشريعة لمقاصد أقرب 

والحرمةوعدمه والحل وعدمه الوجوب تعارض في للمقاصد الأوفق 
تقديمه.على بالقاصل. وار|ستل|ل به أحد وعدمها 

فيمؤثر وهو الترجيح في معتبر الصالح جانب رعاية حال وبكل 
منهمصالحة لا ما على مقدم مصلمؤة فيه كان فما المدلول، ترجيحات 

ماعلى قدم مصالحة أعغلم كان وما المباح، على الواجب ترجيح ومنه 
المدوب.على الواجب، يرحح وليلك، مصلحة، منه أقل كان 

مصلحة،الأعفلم باعتبار الواجبات بين الترجيحات أيضا ومنه 
المحرماتبين والترجيح التعليل، لنفس المندوبات بين والترجمحات 

الممدة.الأقل باعتبار 
مرجح،فهو مضمدة على دالا كان فما الفاسد درء رعاية ومثله 

المفسدةفدرء بمفسدة فيه اشتركا وما الإباحة، على التحريم يرجح ولدا 
التحريمعلى الا.ال فيقدم الأدنى المفسدة به تدرئ ما على مرجح الأعلى 

الكراهة.على الدال على 

الصالحةجاو_، فيه ما على ة ل. الفدرء فيه ما ترجيح ذللثؤ ومن 
هنءاعلى بناء يقدم وليلك، المالح، جلت، على مقدم المفاد درء لأن 

١والوجوب والندب الإباحة على الدال على التحريم على ل اك؛ التأصيل 
باعتبارالترجيح على الكلام عند التفصيل من مزيل. وميأتي 

المقاصد.



\ممكس
المدلولباعتبار المرجحات 

إدراكيمكن الموص مدلولأت لتعارصات التأصيل هذا وبعد 
أحذأالأحكام من المدلولات تعارصات في وتوجهاتهم العلماء اختلاف 

الأصول.هذه من 
مثلاالدب على يدل ما ْع الوجوب على يدل ما تعارض فعند 

يرجحونهبما ؤيعللون الوجوب، على دل ما ترجيح قولان! فيه سيكون 
الوجوبعلى الل.ال لأن لهدا؛ .ل التاليقول بأن وذلك القواعد، من 

المافي.على مقدم وهو مثست، 
علىالدال للأصل المبقي على مرجح وهو الأصل عن ناقل ولأنه 

الإياحة.

الأحوط.هو بالوجوب الأحد ولأن 
أجرأ.أعفلم فهو الأشد هو الواجب ولأن 
الخلاف.من الخروج الوجوب ترجيح في ولأن 
عليه.فيرجح المندوب مصلحة من أعفلم الواجب مصلحة ولأن 

عارالأثقل الواجب الملل لهذه فيقدم العارض كل في وهكذا 
علىوالمحرم المياح، على والمندوب جب والوا ، الأحم، جبا الوا 

.وهكذاالمباح، على والاكرو0 والحرم المكروه، 
مامثلا فيقدم العليلات هذه بنقيض قال الأحر الرأي إلى مال ومن 

علىالدال بان هذا ؤيحلل الوجوب، على دق ما على الإباحة على ئد 
الئستااعلى مرج^ وهو ناف الإباحة 



عنه.الناقل على مرحح وهو للأصل مثبت الإباحة على الدال وأن 
الشريعة.لمقاصد الموافق وهو الأيسر هي الإباحة ولأن 

الخلاف.من والخروج هنا الأحوط اعتبار عدم مع 
أوالندب على مائل على الإباحة على دل ما ترجيح في وهكذا 

التحريم.أو الكراهة 
وترجيحالوجوب، على دل ما على الندب على مائل ترجيح وكدا 

الأدلةبعموم والتعليل الحريم على دل ما على الكراهة على دل ما 
الحرج.ورفع اليسر عموم من قام ولما ،، بالأحقالآحن.ْ 

التيبالأصول واستدل استند بترجيح قال من كل أن ومحسنجد 
الأصول.هذه على تدل الي الأدلة بآحاد امتدل كما اعتبرها، 

التحريمعلى دل ما مع الإباحة على دل ما نعارض في فمثلا 
والشافعيةوالمالكية الحنفية من الجمهور فدم، فيها الأصوليون احتلم، 

المجح•علمحا المحرم ترجح إلى والحنابلة 
علىالإباحة تقديم إلى الحنابلة وبعض الشافعية بحفس وذم، 

التحريم•

ليسوالإباحة التحريم أن إلمح، ك-الغزالي الشافعية بعض وذهب، 
الراويصاّق شرعيان حكمان لأنهما لن.اته، الأحر على مقدما أحدهما 

واحدْلأ،وتيرة على فيهما 
عنأثرأ أو حديثا يروى مما المحرم بتقديم الأائلين أدلة ومن 

اكراحيح، ٤١٨ص المهول تنقيح شرح ، ٣١٢ص ودة الم، ٣٧٨ص \دمنى ا جو)١( 
-سراكم,ضالمٍر الكوكِ، شرح ، ٩٠٩ص لكفي 



غلبإلا والحرام الحلال اجتمع راما ت تقهثه عود مين عبداف 
الحرام«را/
الما إلى بريبك ما يع ١١.! قوله في كما الأحوهل هو ولأنه 
يريك«لى.

الخلاف.من والخروج البراءة وهو 

المباح.بخلاف فيترك دة المففعله يستلزم المحرم فعل ولأن 
للأصل.المبقي عن نيادة ففيه الأصل عن ناقل المحرم ولأن 

ماترك رجحوا فقد عليهم الله رصوان الصحابة فعل أدلتهم ومن 
ذؤيب؛بن نمة عن جاء ما ذلك ومن وحرمته، حله في الدليل تعارض 

هلاليمين، مالك من الأحتين، عن عفان، بن عثمان سأل رجلا أن 
سهما؟يجمع 

أنأحب فلا أنا قاما آية. وحرمتهما آية، أحلتهما عثمان! فقال 
اممهرسول أصحاب من رجلا فلقي عنده، من فخرج ت قال ذللئ،، أصغ 
وجدت،نم شيء، الأمر من لي كان لو فقال: ذللث،. عن اله ف.، 

أبيبن علي أراه شهاب: ابن فال نكالأ. لجعلته ذللثخ، فعل أحد١أ 
ءلالإ.،م.

تخرJ_.مموم )٢( م را، 
المض،بملك الأمحض إصابة كرامة غي جاء ما - اص كتاب - افوطأ في مالك رراْ )٣( 

(.١٩٧٤)ح م٢٧٧ واسها واJرأة 
اليمينملك في الأرحام ذوايت، بين جمع باب• ~ الللأ3، كتاب ~ المصنف في ومدالرزاف، 

(.١٢٧٢٨)ح١٨٩/٧
فيطامعامملوكتان الأختان عنده يكون الرجل في ~ النكاح كتاب ~ الممنفإ في وبالرjانا 

(.١٦٢٠٧)ح  iAT/Y■جبا 



ماكثما وآؤ ت وتعالى محسحانه نوله يعنى آية، أحالتهما ت وقوله 
كانتاؤإن بعمومه اليمين مالكمت، ما كل حل فافادت ٣[ لال1نا،: أبمن3ؤمه 
المحرمات:ذكر في وحل عز قوله يعني آية حرمتهما وقوله: أحتين، 

الجمعحرمة عموم فأفادت [ ٢٣]النناء: آُلأحكؤنه يكح معوأ تج >ؤوآل 
اليمين.يملك كانتا ؤإن الأحتين بين 

ريأدلة عموم : منهابأدلة استدلوا الإباحة بترحيح والقائالون 
والمشقة.والعنت الحرج ورفعها الشريعة 

بين. اف رسول حنن ®ما ه حاله تحكي ها عائشة ولقول 
إثما١١يكن لم ما أيسرهما أحن. إلا شيثين 

الإباحة.عر الدال الدليل الأصل فعقد الأصل هي الإباحة ولأن 

ماترجيح على حاص دليل من يذكرونه ما كل أن يغلهر والذي 
القواعده لهن. أدلة احاد هو ا إنمسوالعمومات القواعد ذكر بعد يرونه 

لأحدها بنممرححة لكانتر خاصة أدلة كانت لو إذ والعمومات، 
إذاكرحتح، على دلاله في كافيا خاصا الاستدلال ووكان المتحارصين، 

والعمومات.بالقحيد الرحيح على مقدم الخاص بالدليل الرحح 

فقدالمدلول، باعتبار الأدلة لمرححات تأصيل من تقدم ما ومع 
التوابعمن هي، المدلول باعتبار المرجحات من ور لم الأصوليون عرض 

:أهمهامن والمكملأت 

تعارضإذا يوكل؛ لم ما مع المؤكد تمارض الأولى: الصورة 

الإماءومن ت يحو دما الحراتر نكاح من يم، ما أبواب جاع - المجرى المنن والمهقي؛ي 
واستهاالمرأة، وسن الأحتن، سن الجمع ت،م؛م في حاء L ياب - ذك وغر يتهن والجمع 

(.١٣٩٣•)ح  Yn،j/Vالمن بمالك ب في 
تخريجه.تقدم ( ١ ) 



يرجحفإنه الأخر دون موكدأ أحدهما وكان مسألة حكم في دليلان 
المسألةرا،.ذكر من قول في المؤكد 

علىغلب وما دلالته، لقوة الفلز على أغلب ل١كونه ترجيحه ووجه 
،•٠رجح١٢فهو الظن 

المرادوليس الدليل، في اللفظي الترجيح هنا يالترجيح والمراد 
بموافقةيالترجّح معتبر هذا إذ خارج، دليل من الخارجي بالتأكيد 
•حارجي بمرج^ واعتقهاد 

فنكاحهاوليها إذن بغير نكحتا امرأة قوله تعارض ومثاله 
أحق،ارالأبم ت هاصاس ابن حديث في ه قوله ْع باطل<ارم باطل باطل 

فالأولها نفلنكاح الثيس، ولاية في تعارصا حيحط وليها٠٠ من بشها 
لها.بالولاية الحق هره llsفى والثاني نكاحها، يهللان ؤيفيد يمتعها 

أصولقي الإحكام ٣،  Y١٣/العقد ثرح ْع الحاجب ابن مختصر ،  ٤٣٢ه/ ينفلر/المحصول )١( 
الوصولنهاية ١،  ٠٩٢الزواءدآ/شرح الفواند الأصول نفاض ، ٤٢٥٢;الأحكام 

أصولفي أ/هآ-آ•، المير الكوكب، .ثرح ١٠ ١٨٨مفلح لأبن الفض أصول 
.٣٨٢ص الفف 

.١٠٩٢٨الزوائد ثرح الفوائد ، ٢٥٢أ/الأحكام أصول في يفلر/الإحكام )٢( 
(.٢٤٢٠٠)ح  ٢٤٣م  ٤٠أحمد رواْ )٣( 

٢(. ٠٨٣^٥٦٦٨الولي في بات - النكاح محاب، - وأيوداود 
١(.١ ^٢٠  ٣٩٨٨بولي إلا نكاح لا جاء U باب، - النكاح مماب، - واكرض 

حسناا.وقال! 
(.١٨٧٩)ح \/ض\' بولي !لا نلكح لا اب - اللكح ياب - وابن 

(.٢١٩٠^ ٨٦٢ ولي بض الكاح عن النهي ؛اب، - النكاح محاب، - والدارص 
أحدالمديني بن علي الحديث هدا صحح ؛اوقد ص؛هّات الطالب تحفة في كثير ابن نال 

ممن"•بن، ييحك، حنلر بن أجمد م، المروذي حكم، وكدا الأئمة، 
بالسكوتوالبكر بالنهلق، النكاح في الثيب استثازان باب ~ الكاح كتاب ~ لم مرواه )٤( 

/Y(.١٤٢١)ح  ١٠٣٧



—مت٣٦٣
سانلتكرارْ اللمفلي بالموكد للحكم مؤكد لأنه الأول مرححوا 

.الكاح هدا بطلان 

لحكمهتوكيد الأول الخبر في البطادن فتكرار ١١الشنقيطى! نال 
حكمه®يؤكد لم الذي الخبر على حكمه فيرمع 

مطلوبهعلى دالأ أحدهما وكان دليلان تعارض إذا الثانية; الصورة 
أملجهات أو واحدة جهة من إلا يدل لا والآحر أكثر، أد وجهين من 
.الأحر دلالة جهات من 

جهةمن يدل ومعارصه جهتين من المطلوب على يدل الدليلين فاحد 
فمهل.واحدة 

معارصهعلى يرجح وجه من أكثر من معللوبه على دل ما فإن 
•، ومةابلهل

الفلز،على أغلب وجهين من مهللويه على دل ما أن ودليلهم 
.٠٢اكلألت٠■ر رأئرى 

ال١١نال! الله رسول عن عائشة، حديثج من نوله ومثاله 
القطعأن على دلالته في فصاعلأ«أى دينار رع في إلا السارق يد تقي 

لأية;ا لعموم معارصته فصاعدا دينار رع في إلا يكون لا الرقة في 
عغروأس آس نى يكلأ َكثتا يثا جزآء أياوده-ما نوأ ةدْلو١لثارهه ؤوألك١ردا 

وكتيره.قليله روق مبكل القهلمر على دلت، حبث، [، ٣٨نالناندة: 

 )١(•ijSjL  ٣٨٣ص الفض أصول ش.
 )TI( نهاةرل النهاة ، ٧٣•م الروضة مخمر ثرح ، ٧١ص الوصول، يننلر/.نهاج

١.•  ٩٣[١;الزوائد ثرح الفوائد ، ١١٦٧/١rالوصول، 
١.• ٩٣٨الزوائد ئرح الفوائد ، ٤٩٨، ٢٥٢الأحكام؛/أصو)، يي ؛نثلر/الإحكام )٣( 
(.١٦٨٤^ ٣١٣١٢; ونصابها المرة حد باب - الحدود محاب - سلم روا، اسل بهيا )٤( 



حي
علىدل الحديث لأن فماعدأ، ينار ربع في القطع أن فرجح 

صريحأنه ررأحدهما قوله: في حجر ابن عليهما نص وجهين من المحاب 
وسائرفصاعدأ دينار رع في إلا اليد تقعلمر لا ولم0ظ ورد حيث الحصر في 

المعولأن والثاني فيها، عموم لا فعل حكاية الواردة الصحيهحة الأحبار 
.٢١كلها((رالأرض جواهر في الأصل لأنه الذهب القيمة في عليه 

الحكمبيان به محصي وأحدهما دليلان تعارصن إذا إ الثالثة الصورة 
بيانبه لصد فالذي عاليه، دل ؤإن الحكم بيان به يقصد لم والأحر 
الحكمبيان به يقصد لم ما على مرجح الحكم 

أوالمقمود أمس الحكم بيان به قصد الذي أن ترجيحه ودليل 
كذللث،.ليس ما على مرجح بالمقصود أس كان وما إليه، أقرب 

الاحتمالعن بعد وما الاحتمال، من أبعد الحتكم به قصد ما ولأن 
قربالما على راجح 

جاءوما فيه، قطعي الحكم بيان به قصد ما أن القول يتجه وربما 
والقمحلحيعليه، الدلالة في ظني هو تبعا جاء ؤإنما مقصودأ وليس بالحكم 
أغلبالحكم بيان به قصد فما ظني كلاهما قلتا ؤإن العلني، على مرجح 

مرجح.فهو الفلز فيه غالب وما الفلز، في 

حديثفي محرما مات س تكفين فى ه قوله بتعارض له ؤيمثل 
راحلته،عن وقع إذ بعرفة واقف، رجل بينما قال: ه، عباس ابن 

فحابرىأأا/ا-«ا.)١( 
الممفى، ٧٤ ٩٨الخمول إحلكم ، ١٢٣ص الجدل في الخعونة ، ١٠٣٥م ,طر/اس )٢( 

أصولفي الإحلكم ، ١٦٩ص والأمل الوصول منتهى ، ٦٣٩ص الوصول مفتاح ، ٣٩٧٨
سان، ١ ١ ١ ١ ٢; الزوائد رح ث الخوالد ، 0إ٩٨الخف أصول غي الواضح ، ٢٠٦أ/الأحكام 
.٣٦٧٨الخانق ، T٣٩٤/ الخمر 

.٤٤٣٨الخض أصول م الوجيز ، ٣٤•ص الأصول ُعرة ش يطر/الإثارة )٣( 



ودر،بماء الوْ رراغ.I النبي قال ~ فأونمته ت قال أو ~ فوقمته 
القيامةيوم سمث، فإنه رأسه، تخمروا ولا تحنهلوه، ولا ثوبين، في وكفنوه 

مايت،ارإدا قال! .، اض رمول أن هريرة، أبي حدين، مع ملبيا٠١ 
عالمأو حارية، صدقة من إلا ثلاثة! من إلا عمله عنه انقطع الإنسان 

له١١ليدعو صالح ولد أو به، بمي 
وعدمالمحرم الميت، تحني3ل عدم على الأول الحدبثإ دل حيث، 

بهوالفعل ذلك، من المنع على الثاني ودل ملبيا، يبعث، لأنه رأسه تغطية 
متعبدأيبعث، أن عمله انقعلمر قد الأموات، مثل فهو الموتى، سائر مثل 

.بالتليية 

لموالثاني المحرم، المسن، حكم لبيان حاء قد الأول والحديث، 
زلأول^ ا الحديث، رجحتا حكمه بيان يقصر 

إذاالوصعي! والحكم التكليفي الحكم نعارض الرابعة! الصورة 
أحدعلى يدل بحيث، تكليفي حكم مدلوله أحدهما دليلان تعارض 
—والمحرم والمكروه والمباح والمندوبؤ الواحبإ ~ الخمسة الأحكام 
مانحا،أو شرطا أو محببا الشيء يكون كأن وصعي حكم مل،لوله والأحر 

مدلولهما على تكاليفي حكم مدلوله ما يرجح المسألة ذكر من فجمهور 
وصعيل٤/حكم 

(.١٢٦٥)ح Y/٥٧ ثوين لي الكفن باب - الجائز محاب - الخاري رئاء )١( 
(.١٢٠٦)ح  Y٨٦٦/ عات إذا بالمحرم ينعل ما باب ~ الحج كتاب — وملم 

(.١٦٣١^ ١٢٥٥ frوقام ج الثواب عن الإناJ٠ يلمز U باب الوصب، كاب ملم، رواء )٢( 
موطأشرح لي القبس ، ٤٢٥; الاسدكار ، ٢٦١م بطال لأبن البخاري صمح يطر/شرح )٣( 

٠١٣٧•ا/^ ٧١فح  00\ض\اأن يم 
نستر، ^AUول النهاة ، ٣٩٣م/المختمر بنان ، ١ ١ • U/Yالزوائد شرح ؛نفلر/الفرائال )٤( 

٠.٢ ٥ Y/ الرحموت فواح ، ١ ٦ ١ م التحرير 



مرجحا،الوضعي يكون أي وعكسااأ ءوند I الحاجب ابن وغال 
٠قولا ينسبه ولم 

رالسبكي وابن ا الهندىل لآمدىلأ،والصمي ا رجحه الذي وهو 
واكولكبيْل

مداءرأ،.أنهما الخابلة كلام ظاهر أن الجار ابن وقل 
دونيحمل الثواب بأن اككليفي بترجيح قال من واحتج 

الوصعي.
مرجح.بذانه ضد وما ؛الن.ات، مقصود ولأنه 
الأحكام.في أكثر ولأنه 

فيهيشترط التكليفي الخطاب بان الوضعي بترجيح قال من واحتج 
كيلكيكون لا والوضعي الفعل، من وتمكنه للخطاب المكلف 

♦1♦

.٣٩١م/ المختصر يان شرحه *ع الحاجب ابن مختصر )١( 
.ArUr/؛الوصول نهاية )٣(  ٠٦٦٢أاالأحكام أصول في الإحكام )٢( 
.٥٣١م المساح تشنيف شرحه الجواح،ع جمع )٤( 
المنيرالكوكب شرح )٦( . Y٢٧١/الفحول إرشاد )٥( 
،A٣٧٣٤/الوصول نهاية ، ٣٣٩٣;المختصر بيان ،  ١١• U/Yالزوائد شرح يطر/الفواند )٧( 

.٦٨٢ص الها،ع الغيث 



ساّ
الخارحيةالمرححات 

اذ2ددث\طمك

الخارجيةبالمرجحات الترجيح تأصيل 

فيالخارحسة بالمرجحات الترجيح تأصيل في الحدث ؤيكون 
تمسائل 

علىدليل لترجيح تند يأن الخارجية يالمرجحات المراد الأولى• 
وسدهالثبوت باعتبار الترجيح من تقدم ما فان غيرهما، من بمرجح آخر 

فيبقوة مقابلة على الدليالين لأحد ترجيح هو ومدلوله ودلالته واللففل 
فييوجد لا أنه يمي آخر من الترجيح ولكن ترجيحه، تم الذي الدليل 

مالليليلين فيثحث معارصه على يقويه مما أحدهما به يرجح ما الدليلين 
الدليلض•عن خارجية أمور من أحدهما يرجح 

الترجيحيعدم حين يستقيم إنما الخارجي بالمرجح الترجيح الثانية: 
منفيه وجد فما ومدلولهما. ولفعلهما سندهما في الدليلين ذات من 

خارجه.من مرجحه ما على الترجيح في مقدم فهو منه مرجح الدليلين 
إلىرجع ودلالة ومتنا، نادأ إمحامتويا ُاوإذا الشركاني: قال 

الخارجية٠لالمرجحات 
القولومصدرها الخارجية المرجحات أم أن الذلاهر الثالئة؛ 

.٢٢٧٣; الفحول إرشاد 



أحدرجح بالكثرة بالترحح قال فمن به، الترجيح وعدم الكثرة بالترجيح 
الترجحيقل لم ومن الأحرى، الأدلة من يقويه بما انمارصن الدليلين 

لكرجيح.الخارجية الأدلة امحار ير لم بالكثرة 
٠لكثرة يا الترجح قي الأصوليون اختلف وقد 

آخردليل لأحدهما فيأتي القوة قي الدليلان اوى يتأن هتا والمراد 
المدلولعلى الأدلة بكترة الترجيح فيكون ومدلوله، دلالته في يعضده 
٠مجساتي له لن معارصي دلل بل مجما الواحد 

إلىاسيةرإ، ومض والشانمةر٢،وانماLةل٣، اuلكيةل١، ذب 
يالكمره٠الرجمح 

الحنفيةمن في النوالدين الملة برهان صنثع عاليه يدل الدي وهو 
الأدلةبكثرة القول؛الترجيح رجح حيث تأصيله وفي ، ترجيحاته في 

مختلفةأجناس أو واحد جنس من الزيادة كات مواء 

المقرينبعض به صرح ما وهو 
كانمعية الالأدلة تعارض فدر ارإذا تيمية! ابن الاصلأم شيخ قال 

ريب،ابلا دلالة الأقوى الأكثر مع الترحح 

٤. ٥٩١/ التقاب رغ ، ٤٢٠ص ١لنصرل نقح يتظر/شرح )١( 
الإبهاج، _UU'Tالأصول، على ال،روع تخريج ، ٤ ٠ ٤ م/ المحصول، ، ٣٤٨ص يطر/التمرة )٢( 

■WKftالمير الكوكب شرح ، U'U/Tالروضة مخمر شرح ، Y٣٩٢/نر/رُئاواظر )٣( 
و؛ما•.

.٩١٩و ٩١٨ص التراجح )٥(  y^/iالأسرار كثف )٤( 
.٠٩٤ ص اكراجح )٦( 
المعدىتمر ، ٢٢٢٤;الكاب يلوم غي اللماب ،  ٢٠ا/ و.  ٥٨٣مالكبير نفلر/الشم )٧( 

■ص٢١٤
واصآ/آآم.المقل درءممارض )٨( 



*لأدلة ا بكثرة الترحح عدم إلى الحنفية جمهور وذهب 
ترجحلا أنه اعتقاده على بناء موافقتهم، الباقلاني بكر لأبي ونيب 

الظنيان.من بالكثرة والترجيح بقهلعي، إلا 
عدمولازمه ، عنه منقول المثلنونات بين الترجيح بعدم وقوله 

•عليه ومخرج الأدلة، بكثرة الترجح 
أحرى.دون صور في بالكثرة الترجيح فأجروا الحنفية بعض وفصل 

المواضعبعض في ؛الكثرة نرجح أنا رأواعالم التوضيح في قال 
صومفي بالكثرة ال الفعلى المحة وكترجيح الأصول بكثرة كالترجيح 

بكثرةنرجح لم كما المواضع بعض في ؛الكثرة نرجح ولا مبيت،، غير 
موضعكل في معتبرة الكثرة أن وهو دقيق، فرق ذلان٠ في ولنا الأدلة 

هوحيمثا من يالمجمؤع منوؤلآ الحكم ؤيكون اجتماعية هيئة بها يحمل 
اجتماعيةهيئة بالكثرة يحصل لا موضع كل في معتبرة غير وأنها المجمؤع 

.بالمجمؤع١١ لا منها واحد بكل مثوط{ الحكم ؤيكون 
الجمهور:أدلة ومن 

فيالأدلة كثرة اعتبار من والمة الكتاب في جاء ما الأول: الدليل 
•اكرجنح 

يايف، يدك ء؛ئس: موسى قصة في تعالى قوله ذلك ومن 
ُنهننانفيثه ثى جئا.ءاى زنكن محآصثم سوم عثر بى بماء مج 

[.٣٢لالمضص: وملإ"بهةه فنعنيى إل ثن 

التوضيحعلى التلويح ثرح ابايعآ/آمثأ، نمول ، ٢٦٤آ/رحي الأمول ينفلر/ )١( 
rا^^^تح UJا، ٢٣٢٨

. ١٦٩^^الفقه أصول في المختمر ،  ٤٨٦الماع/ينظر/تثنيم، )٢( 
التحرترثرح انمر ، ٦٦٦ص الهاْع طر/اليث، )٣( 
.٢٣٤أ/اكوضح )٤( 



الأدلةكثرة أم على دليل برهانان أنهما "اكيد أن الدلالة وجه 
فلوالحجة، وقيام الاستدلال في كاف أحدهما إذ التقوية، في واعتبارها 

الأيةأكدت، ولما الأدلة، أكثرت، U التقوية ش أثر الأدلة لتكاثر يكن لم 
•[ ٣٢]العضصت ُرهننانه رؤفاذ1ذاك^ مسحاته! يقوله 

الواحدبالحكم يأتيا أن والستة الكتاب عادة من أن الثاني! الدليل 
المدلولعلى الأدلة كثرة في لما وذلالئؤ متكررة مواصع وفي متكررة مرات، 

ومقومحلاليقين من به يكولما دلالته وتقوية ونبوته نأكدْ فى أثر من 
الاحمالاص

ينعثف، مص تعالى! قوله عند تفسيره في الجوزي ابن قال 
هونؤ؛ئومؤعفلة آلحى هثده ق ؤجاءك وادك بهء ضن، ما ألنمل آناء 

القرآنفي وتكرارها القصص وأن القال_ا ثابت، ه أته قرر لما [. ١٢٠زئود: 
والدلالةالبرهان كان رركلما فقال! القصص تكرار علل قلبه ثثات، في يزيد 

أثبتا«را/القلب كان أكثر، 

اشرسول بنا الصالى قال! هثع هريرة أبي حديث الثالث،! الدليل 
ركعتين،في لم فالصر، ؤإما الفلهر، إما انمثي، صلاتي حدى إه 

أبوبكرالقوم وفي مغضبا، إليها فامتني الجد، قبلة في حدعا أتى لم 
ذوفقام الصلاة، قصرته الناس! صرعان وخرج يتكلما، أن فهابا وعمر، 

هالمبي فنظر نت؟ أم الصلاة أقصرت، اممه رسول يا فقال! اليدين، 
إلاتصل لم صدق، ! قالوااليدين؟،١ ذو يقول ارما فقال! وشمالا، يمينا 

كبرنم فرفع، كبر ثم مجد، ثم كبر، ثم وملم، ركعتين فصر ٠٠ركعتين، 
ورني٠الكبر نم ومجد، 

تخريج،<,مدم )٢( ٤. ٠ ٩ T/ المسر زاد )١( 



بكرأبي بموافقة اليدين ذي حبر ثوى ه النبي أن ت الدلالة وجه 

هالصحابة فإن عليهم، اض رضوان الصحابة فعل الراح: الدليل 
•بالترجح الكثرة يعتبرون كانوا 

هالخهلارسا بن عمر إلى حاء الأشعري موسى أبا أن ذلك ومن 
لامالفمال: له، يأذن فلم قيس. بن عبداض شذا عليكم لام الفقال: 

فقال:انصرفح ثم الأشعري. هذا عليكم اللام موسى، أبو هذا عليكم 
شغل.في كا ردك؟ ما موس أبا يا فقال: فجاء علي• ردوا علي ردوا 
ؤإلألك، أذن فإن نلأين، ررالأستئذان يقول: ه اف رسول ّممعمتح نال: 

فازم_امت،. وفعال>ت، ذعالؤإلأ ببينة هذا على لتأتيني فال: فارجع٠'• 
يجدلم ؤإن عشية المنبر عند تجدوه بينة وجد إن عمر: قال أبومومى، 

ماموسى أيا يا قال: وجدوه، بالعتي جاء أن فلما تجدوه٠ فلم بينة 
أبايا قال: عدل. قال: كحبح. بن أبي نعم، قال: وجدت؟ أقد تقول 

ابنيا ذلاائ، يقول اض رصول ممعمت، قال: هن.ا؟ يقول ما الهلفيل 
افسبحان قال: ه. اف رمول أصحابح على عذابا تكونن فلا الخطابح 

أتتبتح®أن فآحبسّث، شيثآ سمعت، إنما 

بنأ؛تي موسى أبي مع شهد لما الخر مل عمر أن الدلالة وجه 
الكثرة.اعتار دليل وهذا كعسح 

فيالقوة في اؤيين متمتعارضين دليلين فرصنا إذا الخامس: الدليل 
يكونوأن بد لا فمجموعهما أحدهما يساوي احر دليلا وحدنا يم ظننا 

وكلمنهما واحد كل من أعفلم مجموعهما لأن الأحر ذللئح على زائدأ 

.٣٩٢الأ>آ/روضة )١( 
X،>S0\ا^لأ\)ح^الأسثدان باب - الأداب كتاب - سلم دوام )٢( 



،.وأر-جحل أعظم المساوي من والأعظم الأحر لذلك او ممنهما واحد 
قوةمثل فهي المدلول قوة في موئر الأدلة كثرة أن السادس؛ الدليل 

.توصلالدلالة 

أسبابمن ووضوحها، وبيانها الأدلة اركثرة عيي! الالعلامة قال 
الإلهيةا'الأمور جميع قي اليقين حصول 

والثلنانبالمدلول، الفلن مزيد نوحب الأدلة كثرة الماح! الدليل 
الفلزمن أقوى الدليلين من الحاصل والفلز الواحد، الفلن من حير 

واحدأم.دليل ص الحاصل 
المتقابلين،أحد في الفلز نوة مصدره الترجيح الثامن! الدليل 

بهالفلز يقوي المتقابالين أحد مدلول على وكثرتها الأدلة وتوارد 
•مرجح 

الحنفية:دليل 

Iمنها بأدلة الترحح بعدم لقولهم الحنفية امتدل 
المرائرا؛يتولى واف بالظاهر نحكم رانحن حديث، الأول؛ الدليل 
أصلالمعتبر أن عالي يدل بايمائه الحديث، أن انملألة ووجه 

٢.عليه الزيادة وأن الظهور، 
ينضمفلا به، الهللوب مستقل؛شويت، دليل كل أن الثاني؛ الدليل 

توجدبصفة يتقوى إط الشيء لأن تقويته؛ ليفيد به يتحد ولا الأحر إلى 

.٤١٢ص عدى التمر )٢( . ٣٧٦ص الأصول عر الفروع تخريج )١( 
.٣٩٤■T/ الممحمر يان ، 0٤٩١/ رفع ، ٢١٦م/ المهاج ثرح في طر/الإ;هاج )٣( 
طر/اوسوو،ْ/؛«؛،ضالافلرأ/أ؟م.)٤( 
.A٣٦٧٧/الأصول ئلس )٦( ؤ تخريجه تقدم )٥( 



المحسوسانفي كما إليه مثله Jانضمام لا ذاته في 

عينمن تنشأ نيادة بوصوح يحمل إنما الترحح أن الثالث؛ الدليل 
البذاته للدليل تقوية فالترحيح مجته، ناشئة صفة الأحر على الدليلين أحد 

إليهمثله بانضمام 

ةالأقيلكانت لارححان سبا الأدلة كثرة كانت لو الرابع: الدليل 
،.كدلاك١٣الأمر وليس عارصها إذا الواحد حبر على مقدمة المتعددة 

فكدلكبالكثرة تترجح لا والفتوى الشهادة الخامس: الدليل 
الأدلةل٤،.

مننده يبما الجمهور قول هو الراحح أن ؤيب فلا حال وبكل 
الصورفي انفيا?له وعدم الحنفية فول واصهلراب والتعليل اكليل 

الترححبين وفرقوا بالكثرة، بالترجيح صور في قالوا حيث والحالات، 
بكثرةترحيم نوم وهى ، به فمالوا بالأصول والترحيم فنفوه بالكثرة 

الأدلةل٧،.

تدلألام- الأول الدليل حلا - هو إنما الحنفية واستدلال 
الجمهور.عناس المنصوصات على لتترحح تنهفس لا ومعان بتعليلأت 

.w/rواكمر القرير ، الأسرار!/٩٧يطر/كثف )١( 
ممالأمارأ/ا<ب.)٣( . ٣٧٧ص الأٍول >، الفروع ص )٢( 
٠٣٧٧ص الأصول على الفرؤع تخرج ٤ ٠ ٤ ه/ ينظر/المحمرل )٤( 
لأحديشهاو أن الأصول بكثرة الترجيح ت  i٩٥/الأسرار كشف في البخاري قال )٥( 

واحدا.إلاأصل يشهدله لم اللى الوصف عالي فيرجح أوأصول أصلان الوصفين 
،١٩٣٩/٤البزدوي شرح الكافي ، A٤٦١ اJالايع نمول ، Y/ وحي الذتلر/اصول )٦( 

Yالتونمح على التلوح ثرح ، ٩٥أ/الأسرار ،كشف ٦١/Yا١٧/١موالتحبير التقرير ، ٢٣٣
الوصفينلأحلو يشهد يأن العلل، في الوصفح قوة من الترجيح يوحد أن هو بالأصول فالترجح )٧( 

بكثرة،اوالترجيح ! Y٣١٠/ البنود نثر في فال ولذللق، حارجه من للدليل ترجيح فهو أملان 
الأدلة،.بكثرة الترجيح من؛اب، الأصول 



هدليلالمراد في صريحة أدلة الجمهور امتدلألأت كانت ؤإذا 
ولانمه لا إيمانه من مأخوذة فدلألته نبويآ حديثا كان ؤإن الأول الحنفية 
معارصةفهي بها الاستدلال صحة في نظر محل كونها ومع ظاهره، 

المراد.في الظهور أحوالها أقل الي الجمهور بنصوص 
قولأن يخفى فلن الأدلة إعمال في ١^١^٤ مفصل حهة ومن 
الدليلعليه يقم لم إن وصيانتها، الأدلة حففل في الأوفق هو الجمهور 

.تعارصهاودفع الأدلة إعمال صرورة عليه قامت، 
الأدلةمن بدليل كون خارجي بدليل الدليلين بين الترحح الرابعة؛ 

فيها.المختلف، الأدلة من وبدليل عليها، المتفق 

منآحر بدليل يرجح لكن عليها المتفق الأدلة من بدليل فالترحيح 
حلكب.واضح أمر فهو القياس أو الإجماع أو السنة أو الكتاب، 

فيها،١^^٥، الأدلة من بدليل التعارصين الدليلين بين والترجيح 
فهلالدليلين أحد فيمضي ونحوهما المدينة أهل وعمل الصحابي كقول 
١لوقفة يحتاج مما هدا أولا؟ يه يرمح 

فهوبه تدل ؤيفيه ، المختلفالدليل بهذا يقول من أن ثلث، لا 
محتجصحيحان دليلان أنهما باعتبار عنده بالأدلة للكثرة محده مرجح 
يهما.

أنيجد وغيرهم الأصوليين من العلم أهل لكلام المتأمل ولكن 
ؤإنفيه المختلف، بالدليل يرجح فيه المختلف، يقول؛الوليل لا ممن كثيرأ 

ايتل،اء.به يحتج لم 

بايإمن أومع بابه الترجيح أن العلم أهل عند تقرر مما صائر وهدا 
الاستدلال.



--_بمتْيْ؛ه^__^يحثتثث
يستدللا بما الترجيح عدم حيث من المسألة في بعضهم نانع ؤإن 

حكم®به يثبت لا بما يجوز لا ارالترجح بالعدة قوله في يعلى لكبي به 
إلاالأحر على الدليلين أحد لايرجح "فإنه قوله؛ في عقيل بن الوفاء وأبي 

أنيفلهر الذي وزكن والتقرير<اأآ،، الكشف عند دليلا يجعل أن يجوز بما 
وهومخالفيهما، بحص على الرد سيل على حاء ونظير تأصيل منهم هذا 
•المرجحات عرض في لتهلبيقاتهم مخالف حقيقته في 

فيه؛المختلف والترجيح التقوية هو الأصوليين عند تكاثر والذي 
دليلا.يرونه لا الذين ومن 

حيثيقررْ بتقعيد الخارجية المرجحات الهلوفي يجمل ت ة الخام
نقلي<ا،ارأمر المتحارصين الدليلين يعني الهلرفين® بأحد اقترن ارمتى ت يقول 
أوالأمر ذلك لكن عاما عادة؛ أو كعرف، اصهللاحى أو حبر، أو لكية، 

رجحظن نيادة ذلك وأفاد حالية، أو لففلية، أو عقلية، قرينة أو خاصا، 
إفادتهوظن قوته، في الزيادة هو الدليل رجحان أن من ذكرنا لما به، 

احتلفتؤإن ه، نففي يختلف لا حقيقي أمر وذلك المدلول، 
٠داركهلأ٣،.

اسةمأ/هاا<.)١( 

.٣٨٦ه/ الفف اصرل م الواضح )٢( 
•VYi/rشرح.خمراب )٣( 



اسءص
عليهاالمتفق الأدلة من الخارجية المرجحات 

كثيرةصور عليها المتفق الأدلة من بمرححات الأدلة بكثرة للترحيح 
والقول.الصورة واصح هو ما منها العلماء يذكرها 

حديث.أو آية إحواهما ؤيعضد آيتان تتعارض كأن 
حديث.أو آية أحدهما ؤيعفد حديثان ؤيتعارض 

مدلوله.على الإجماع أحدهما ؤيعضو حديثان أو آيتان وتعارض 
المحح.القياس أحدهما ؤيعّفل. حديثان أو آيتان تعارض تو 

بينة.واصحة صورة هى مما وأمثالها 

مماوتكون لتجليه فتحتاج الخفاء من شيء فيها ور الم بعمى وهناك 
تالصور هده ومن أولا، به يربح هل الخلاف فيه يقع قد 

منآخر لدليل موافق وأحدهما خربن تعارض الأء.لىت الصورة 
وموافقمعاصي له الال.ي الخبر يرجح فإنه ، القياس أو السنة أو الكتاب 

المسألةلأ،.ذكر س قاله هكذا قياس، أو سة أو كتاب من آحر دليل من 

عاليالمحاية إجماع ونع ممد عيها، المتفق الأدلة عن - الراجح ص كما ~ هنا القياس وضع )١( 
جؤ•'بة المحأ عصر بعد كان إنما القياس حجية ني المخالف ومحلهور ا يه والأمر يه الممل 

صالثاني اصول ، ٣٢أ/ الأصول ني بالقياس/الفصول الممل ملي إجماءه-م نقل في تنظر 
الفمولإحكام ؛،U/Y ،Uاللمع نرح 1ا\. الأدلة نواطع ، 0A»_،المنلر بدل ، ٣٠٨

/T٢١٣/٤المتر امموكب شرح ، ٣٣٨٥;الث امول في التمهيد ، ٢٨٠أا المدة ، ٦١٠.
أصولفي الإحكام \الأ'د الأدلة نواطع ، ١٢٣ص الجدل في المعونة ص>'ل بظر/اللع )٢( 

.٣v٣٩/٨الوصول نهاية ، ٢٣٥٣;الفقه أصول في الواضح ، ٢٦٤أ/ الأحكام 



بكثرةبالترجيح بالقول الجمهور أدلة عموم هو الصورة هذه ودليل 
نقدت.واش الأدلة 

دليلوافقه ما ترجيح أن من الأمدي ذكره ما لها يضاف أن ؤيمكن 
آحردليل يعفدْ لم ما رجحنا لو بينما واحد، دليل مخالفة منه يلزم آحر 
فيهحولفا ما على مرجح دليل فيه خولفا وما دليلين، مخالفة عليه للزم 

دليلان.

هاعمر ابن حديث، ففي الخوفا صلاة روايالت، تعارض ومثاله 
ركعة،الaلائفتين بإحدى الخوف صلاة . الله رسول ارصالى ت قال 

أصحابهممقام في وقاموا انصرفوا ثم العدو، مواجهة الأحرى والaلائفة 
سلمثم ركعة، و. المي بهم صلى ثم أولئك وجاء العدو، على مقبلين 

بنصالح رواية مع ركعةا(لا،، وهؤلاء ركعة، هؤلاء قضى ثم .، الني 
الخوف!صلاة صلى الرقاع ذامت، يوم ه الله رررسول سهد عمن حوايتؤ، 

ثمركعة، معه بالتي نملى العدو، وجاه وطائفة معه، صمتإ محناتفة أن 
وجاءتالعدو، وجاه نحفوا انصرفوا، ثم هم لأنفوأتموا قائما، ثبتإ 

جالسا،ثبت ثم صلاته من بقيت التي الركعة بهم نملى الأحرى الهيايفة 
بهم"سلم ثم لأنفسهم، وأتموا 

فيقال كما للقرآن لموافقته خوان حديث الشافعي الإمام فرجح 
بحديثجأخن.ت كيفط قائل! قال فإن الشافعي! راقال الحديث! اختلاف 
موافقةأحلءهما لمعنيين! قيل عمر؟ ابن حديث دون جبير بن خوان 

يصيمبحألا وأخرى العنائفتين، بين عدل أنه فيه محقولأ ؤإن الفران، 

.(.٩٤٦)ح ١ ٤ Y/ — الخوف صلاة أبواب ~ الخاري رواه )١( 
(.٨٣٩)ح  ٥٧٤/ ا الخوف صلاة باب — وهصرها المافرين محلاة كتاب — وسالم 

(.٤١٢٩^١ ه/مل الرقاع ذات غزوة باب - المنادي كاب - البخاري رواء )٢( 
•( ١٨٤ )ح  ٥٧٥\/الخرف صلاة باب - ونمرها المسافرين صلاة كتاب - وسلم 



٠ه ٠ ٠ الصسلصن من عرة المسركون 

ؤوإذاI تعالى لقوله موافقته االقرآن خوان حديث وقصد 
أنيثبممويلغذيأ ^، ٠٠نمتم كقثت* متقم ١^^٠' ثهم !ائت يب َكت 

ظبملوأبمتزأ لر أثرن ثالثة ولتأت وثيطم ين ؛٥١ 
الأية.[ ١٠٢.هلاص: نآنبثير.جدرهم وتلخددأ تثش 

فإذاقال: معه، الأولى الطائفة صلاة اف فذكر الشافعي: «ىل 
كانواكله، جود المن عليهم ما مجدوا إذا يكون أن فاحتمل مجدوا 

أولىفكان هذا، من القرآن احتمل ما على السنة ودلت، ورائهم، من 
أءالماا١واممه معانيه 

يالقرآن،أشبه كان لأنه دونه بهذا أخذنا ررؤإنما الرسالة: فى وقال 
العدواالمكايدة في وأقوى 

أوالكتاب، من عموم أحدهما ومع دليلين نعارض الثانية: الصورة 
محددحكم على الدلالة في واضحان فالدليلان السنة، من عموم 

السنة،عموم أو الكتاب عموم وافقه أحدهما ولكن فيه، ومتعارضان 
فيهوقع الذي الحكم ذات على ناصا ليس قوا0 الذي الدليل أن بمعنى 

البالعموم يتناوله آحر دليل عموم في داخل حكمه ؤإنما التعارض 
aمرة لمبا يا 

أحمدعن رواية وكلاهما ، لا أو به يرجح هل قولان المسألة في 
لأص-الترجح الطومحا ورجح 

.A٦٣٧/الأم مع اختلاف )٢( . A٦٣٧/الأم .ع الحديث، اختلاف )١( 
.٢٤٢ص الرسالة )٣( 
الررصةمختمر شرح ، ٩٩ص والمتفتي والمفتي الفتوى صفة ، ٤٣١ص ينظر/المسودة )٤( 

٠.٤ > ص أحمد الإمام إلى.يمح المدخل ،  ١٦٠ص الو)، غاية 



فكانواحد، دليل مقابل في دليلين اجتماع أنه به الترجيح ودليل 
/مرجح١ عن لتجريه عليه مرجحا 

والمبادرةالفجر بداية مع الصلاة وهو التغليس بحيث له ؤيمثلون 
رسولمع يشهدن المؤمنات اء ن®كن فالت نها عائشة حديث وهو بها 
حينبيوتهن إلى ينقلبن ثم بمروطهن، متلفعات الفجر صلاة س اممه 

الفجرتأحير حديث مع الغلسا،ل من أحد يعرفهن لا الصلاة، يقضين 
فإنهبالفجر ررأسفروا فوله في حديج بن رافع حديثا في الوارد وهو 

هوهل الفجر صلاة وفتا أفضلية في متعارصان فهما للأجر<اأص، أعظم 
التبديرفضل بعموم لاعتقاده التغليس حديث رجحوا وقد 1حر0، أم أوله 

ومنالعموم في داحلة فهي الفجر ضمنها ومن كلها للصلوات والتبكير 
الأعمالأي مثل ه النبي أن ها فروه أم حدين، في جاء ما ذللثا 

فيرجحالصلوات كل في عام وهو ، وئتهاءار لأول ®الصلاة فقال; أفضل؟ 
التغليس.حديثا ؤيعضد ؤيقوي 

أوالكتاب من ظاهر أحدهما ْع حيرين تعارصن الثالثة! الصورة 
منءلاهر معه الذي الخبر أن الأصوليين بعض نص السنة؛ من ظاهر 

يرجحالسنة أو الكتاب 

تقدمتخريج-.)٢( . ٧٠٧مالروضة مخمر شرح )١( 
(.٥٤٨رح  ١٢٧٢;الإسفار باب - اJواذت محاب - المار رواْ )٣( 

(.٤٢)ح، ٢٩٤ا/المح ونت قي باب ~ الملأ٠ كتاب — وأيودارد 
ونال؛)ح؛ْا(  ٢٨٩ا/بالفجر الإصغار في جاء ما باب - الملأة أبواب كتاب - والترمن.ى 

صحيحا١.حس احديث 
)حمآبآُ(. ٢٢١ا/ الفجر صلاة وقت باب ~ الصلاة كتاب — ماجه وابن 

(.٢٧١>ح*آ• ;٣٦ ٤٥احمد رواْ )٤( 
)حآأ؛(ّ ٢٩٦ا/انملوات وقت على المحانقلة في باب — الملأة كتاب — وأبوداود 
^•٧(. ٣٩١\/الفضل في الأول الونت في جاء ما باب - الملأ٠ أبواب كتاب - والترمذي 
الألبار.وصححبم 

ٍ،  ١٦٥وص٤٦١الأحبار رسوخ ، ص٧١ الأئار محن والمنسوخ الماسخ في /الاعتبار ينتلر )٥( 



بهماومستدل ينمسيهما حجه لسنه وا با لكتا ا من هر لظا ا ن ا مسعتدلن 
•١^١٢باب من بهما فالترجح 

الفجربداية مع الصلاة وهو التعيس حديث بتعارض له ؤيمثل 
المسألةفي المتقدمين الإسفار حديث الفجر تاحير وحديث بها والمبادرة 

أمأوله هو هل الفجر صلاة وقت أفضالية في متعارضان فهما المابنة 
منالنصوص خلواهر من حاء بما التغليس حديث رجحوا وقد آخره، 

فيوالمسارعة الصالحة للأعمال الميادرة فمل عر الدالة والمنة الكتاب 
بمّنان;]TJ رنآ=ظمه نن منغن؛ إك ووثايءوأ ت تعالى نوله في كما أدائها 

[.١٤٨زالقزة: ونثئرأ مارت وقوله [ ١٣٣
إذبالغلواهر، الاستدلال من هو بالعمومات الاستدلال أن سك ولا 

.بعضها والعمومات أعم الغلواهر 
عن. اض رمول ررنهى قال؛ خه هريرة أبي حديث أيضا ومثاله 

تغربحتى الخمر وبعد الثمي، تعللع حتى الفجر بمد ت صلاتين 
حديثْع الأوقات هده في الصلاة من المغ على دل حيث ، الثمي،١ل 

عنها،نام أو صلاة ني لأمن قال: النبي. أن خهثه مالك بن أنس 
فيالقضاء على دل حيث، ذلاك*ل'آ، إلا لها كفارة لا ذكرها إذا فليصالها 

تمار:كقوله الكريم القرآن فلواهر يعضده يما يرجح فالثاني وقت، كل 
آلثلوةءؤوأن؛د تعالى: ه وقول[ ٢٣٨]النمزة: ألثثلر؛ته عق ؤ.حغذلوأ 

[.١٤]نك: إزً=قيبمه 

، ٤٦٣ص الفمول تنقيح ثرح ، ^١٩ ه/ الفقه أصول غي الواضح للباحي لإثارة ا —
الفابرفع ، ١١١آ/واكل.مة التمرة شؤح ، ٤٧٤٨الماح  IJlJIآ/ا<0ا■، الراوي تدرب 

ه/آآه.

.٥٩٨إ الفقه أصول م الواصح )١( 
تخريجه.تقدم )٣( تخريجه• تقدم  ٢٢١



———ج>عْثء-
الكريم.الكتاب من بغلاهر الستة لترجح مثالان وهاJان 

قولهكمعارصة السنة من محناهر بموافقه الخبر ترجيح في مثاله وأما 
وجوبفي ،، إلا؛ولي"ل نكاح ررلأ ت ه موسى أبي حديث ن مه 

للوليليس ٠٠ه: عباس ابن حديث من قوله. مع النكاح في الولي 
الأولفيترحح الولي اشترامحل عدم على دلالته في ، ٢٢^٠^٠١الثيب مع 

فنكاحهاوليها إذن بغير نفسها نكحت امرأة ارأيما بقوله. باعتقاده 
اطل«ص.

ومعالقرآن ظاهر أحدهما مع حبرين نعارض الرائعة! الصورة 
أنالحنايلة روى آحر، حبر معه الذي الخبر يرجح فانه آحر، حبر الأحر 

أنإسماعيل الفخر عن مفالح ابن وذكر أحمد، الإمام منصوص هو هدا 
المدهبل٤،.قي روايتين على المسألة 

صحيحاث الحل. كان ررإذا ت أشرس بن محمد رواية في الإمام قال 
إليأحب فالحديثان ذللث،؛ صد في مجردان وحديثان القرآن، ظاهر معه 

صحا((أإذا 

(.١٩٧١٠)ح  ٤٨٢;٣٢رواْاصفيأفاو )١( 
_؛u\iوصححه ( ٢٠٨٥)ح  rr<{/rالولي يي بات - الكاح كاب - وأبودارد 

(.١١٠^١  ٣٩٨آ/بولي إلا نكاح لا حاء U باب - الكاح أبواب - والضطى 
(.١٨٨١)ح  U<\/rبولي إلا نكاح لا باب - الكاح أبواب - واين.اجه 
(.٢٣٥٥)ح  ٥٢٣ص ولي بغير الكاح عن انهي باب - الكاح ئاب - والدارس 

(.٣٠٨٧ه/ا-.أ)ح س في ]ط رواْ )٢( 
الأزتي.وصححه ( ٣٢٦٣)ح  ٨٥آ/ ها نفقي انكر امتذان - الكاح مماب - والساتي 
(.٢١٠)٠  ١٢٣٣A^.، »ي بات - الكاح محاب - وأبوداود 

تخريجه.تقدم )٣( 
الروضةمختمر ثرح ، ٩٨/٥الفقه أصول ض الواضح ، ١ ٠  ٤٨/٣و ٨٥٧٠ ؛نظر/العدة )٤( 

التحريرثرح التحبير ،  ٠١٦١ إ/ مفالح لأبن الفقه أصول ، ٣١١ص المودة ، ٧٠٧م
٤٢٠٥M ، ٦٩٧/٤الخير الكوكب، ثرح.

)٥(



قالكما والسنة، القرآن ظاهر تعارض مسألة على مخرجة والمسألة 
القرآنلمظ تقابل إذا وهو تقدم، قد أصل على مبني اروهذا ت يعالى أبو 

أوالمنة تقدم هل الأحر، على منهما واحد كل بناء ويمكن المنة، ولففل 
القرآن؟«را،.
اكليلين،مقام محقاما اؤيين لتهنا المرجحان هما ا أنهؤ-ووجهه 

ظاهروافق ما الخبرين من هنا رجح القرآن ظاهر بترجيح قال فمن 
•الأحر الحديث، وافقه ما الخبرين من هنا رجح المنة رجح ومن القرآن، 

مسألةفي كما وترجيحا وامتدلألأ قولأ المسألة فتكون وعاليه 
المنة.من والأخر الكتايح من أحدهما الذلاهرين تعارض 

منوظاهر الكريم القرآن من ظاهر تعارض مسألة درامة تقدم وقد 
النبوية.المنة 

اوكتاب،وافقه الف،ي الخبر لتهديم دليلا الهلوفي ذكر فقد هن،ا ومع 
المنةظاهر على القرآن ظاهر ترجيح أدلة من الأصوليون يلءكره عما زائدآ 
والمنة،الكتاب، ت نوعين من صارت انملألة ررلأن اللألة تنؤع وهو 

وهوواحد نؤع من دلألمه فإن الأحر، الهلرف في ما بخلاف 
الحديث،«لأ،.

أحديرجح ١١بقوله! المعاني ذكرها مسألة المسالة من ب، وقري
أثبهوالثاني الآكتاب، بمعاني أشبه أحدهما يكون بأن الأحر على الخبرين 

المنة؛١بمعاني 
منطوقالمفهوم وْع والمفهوم المتطوق تعارضر ة؛ الخامالصورة 

والأحربمنهلوقه الحكم على دل أحدهما دليلان تعارض إذا يوافقه! آخر 

.U>U/rالروضة مخمر شرح )٢( •١. العدة )١( 
الأدلةتواطع )٣( 



آخرمنطوق وافقه بمفهومه الحكم على دق ما أن غير بمفهومه عليه دل 
المسألةذكر من قاله ما هذا به، يرجح فإنه 

علىمقدم فهو وجهين من به متدل المنتلوق وافقه ما أن مستدلين 
ماعلى مرجح وجهين من به استدل وما واحد، وجه من به استدل ما 

واحد.وجه من به استدل 

الأخر.دون بأحدهما دل مما آكد والمفهوم بالمنهلوق الدال ولأن 
،١لليازأ تيقظا أشد والمفهوم المنهلوق بين الجمع ولأن 

فيالشفعة . الله رسول ارجعل • ظته جابر بحيث ألة للمومثلوا 
معا، شفعة فلا الهلرق وصرت الحدود وقعت، فإذا م، يقلم مال كل 

دلالأول متعارصان! فالحديئان جاره،؛ بئفعة أحق ارالجار حاويث،! 
بمنهلوقهنفاها الأول أن غير أثبتها، والثاني للجار الشفعة نمي على 

وصرفتالحدود ولعت( ارفإذا • قوله وهو بمنهلوقه نفاها وبمفهومه، 
كلفي الشفعة  ٠٠! قولهفي وهو بمفهومه ونفاها سفعهءا، فلا الطرق 

الثانيوالحديث، فيه، ثقعة لا م قما أن بمفهومه فدل  ٠١يقم لم مال 
دلالتهفي الأول وزاد بالمهلوق الدلالة في فاشتركا بالمنطوق، أنبتها 

الاستدلال.في الزيادة بهدم فترجح ؛المفهوم 

الففاصول، ني الواضح ، A٦٦٠ اللمع شرح  A٣٧ الأدلة نواطع ، ١ • ٣٣٤; ؛نفلر/العل.ة )١( 
.٦٣٩ص الوصول، ضاح ، م/٧٨

ه/٧٨.اص أصول، في الواضح ، ٦٦•يفلر/اسم/أمها، )٢( 
(.٢٢١٣)ح  ٧٩/٣ثريى ص الشريك بع باب - الهوع محاب - الخادتم، رواء )٣( 
(.١٤٢٥٣)حدوامأح،،اوأمهها)٤( 

(.٣٥١٨^ A٧٨٧ الشنمة ني باب - والإجارات الموع محاب - بوداود أو 
(.١٣٦٩رح  A٦٥١ للغائب الشفة في حاء U باب - الاطام كاب - راكرمذى 

غريب٠٠احديث ت رثال 
(.٢٤٩٤)ح  Y٨٣٣/بالجوار الشفعة باب - الشفعة كتاب -  U-0وابن 

الألباني.وصححم 



مفهومأحدهما ومع مطوقان دارتعارص المسألة تصور أن ؤيمكن 
عليه®.يدل 

المنطوقواعتمد ومفهوم، منطوق تعارصن ادّةت الالصورة 
الشيرازيإسحاق أبو عاليه نص هكذا به يرجح فإنه آخر بمفهوم 

فيودليله الطق جمع لما ترجيحه في يعلى أبى كلام متضمن وهو 
لحسب الهلق مقابل 

فيعقيل وابن قواطع في المعاني ومثله 
دليلينتقديم في المابقة المسالة دليل نفس يكون أن يمكن ودليله 

■القلن قوة من رك|سه بما دلل على 

البيان.في تيقفلآ وآكد أوصح والمفهوم الخهلوق تضامن وبكون 
موافقوأحدهما مفهومين دررتعارض المسألة تصور أن ويمكن 

للمنعلوق®.

قالت ؛أحا.هما الأمة وعملن، دليالين تعارضي ت السابعة الصورة 
الأمةعمل التعارصين أحد يهنابق بأن ررؤيرجح I البغدادي الخعلسب، 
الأحربموجمتح تعمل ولم لأجله، يذلك، عملنن، تكون أن لجواز بموجبه، 

فيهءلْ،.لعلة 
أحدهماالصحابة وتالمتن، حبرين تعارض الصورة هازه ؤيثبه 

بالقبول.

يرجحأن يجوز أن الخبران تعارض إذا أيضا رروقيل الحاني قال 
؛القبول^تلقته الصحابة لأن الأحر على أحدهما 

١. ٠٣٤م/ اس )٢( . Y٦٦٠/ اللمع شرح )١( 
0اسالفقه أصول في \ف\ضح )٤( ٣;٧٣. الأدلة ُواطع )٣( 
الأدلةثراطع )٦( . ٤٣٦ص الكناية )٥( 



———هتْءص-
تأولهبعدم الظن يقوي بالدليل به الأمة عمل أن الترجيح هدا ودليل 

التأؤيليقبل لا وما معارصه، بخلاف، نسخه أو تقييده أو تخصيصه أو 
يحتمله.ما على مرحح 

إذات لالقياس موافق وأحدهما حبربن تعارض i الثامنة الصورة 
ونسسسامقابله على يرجح فانه للقياس موافق وأحدهما حبران تعارض 
رالةياسأ وافقه الذي الخبر بترجيح القول الشافعي للإمام الجويني 

قالبأنه رروامتدل الإمام! عن الجويتي نقله كما الترجيح هدا ودليل 
علىمرجح فهو تلويحا القلن تغليب يوجب، بما الحديثين أحد احتص إذا 

بماالحديثين أحد اعتقد فإذا دليلا يستقل لا التلويح ومجرد الأحر 
.، أولى١١ل مرجحا يكون فلأن دليلا يستقل 

علىررليس ه.' هريرة أبي حديث من ه قوله معارصة ومثاله 
الفرسفي الزكاة أوجس، حيث  ١١صدقة فرسه في ولا عبده في الملم 

فرسكل في المائمة الخيل راقي ه: جابر حديث من قوله. مع 
تجس،لا ما أن وهو للقياس بموافقته الأول الحديث، رجح حيث دبنار'ا 
الحيوان.سائر على قياما إناثه في تجس، لا ذكوره في الزكاة 

تعارضإذا الترجيح بهذا القول على يبنى مما أن الجويني وذكر 
القواعدإلى أقرب، وكان الأصول بقياس أحدهما واعتضسن. حبران 

.YAY؛/" jUUالتحقيق ، ١٦٥الأحإرص رّوخ أأ/أا'ا، يخم/ي0 )١( 
.١٩٦٨ايرعان )٢( 
)حأآ؛ا(. Y١٢١/ صدئة ءبدْ في المّلم ير ليي باب: - الزكاة كتاب الخاري- دوام )٠١( 

(.٩٨٢>ح  Y٦٧٥/ وفرّه صدم في الملم عر زكاة لا باب - الزكاة محاب - لم وم
(.٧٦٦٥)ح  U١٠١٠٨/الأومْل المجم في رواء )٤( 

الخيلني رامح، من باب ~ المائمة الغنم صدئة أبواب جماع ~ الكمك، السنن في دالبتهقي 
(.٧٤١٩رح  ٢٠١؛/صدت 
تقرئالحاخفل: عمر بن علي قال قال؛ الحارث بن بكر أبو وأحيرنا هن.ا، غورك به ءاتفرد وقال: 

صعفاءء.لوته ومن حدأ صعق وهو جعفر عن غورك ئه 



القواعديوافق ما يرحح أنه الشافعي عن ونقل الممهدة، 
تقال ها عمر ابن حدث ففي الخوف صلاة بروايات له ومثل 

والaلاJفةركعة، الaلاJمتين احدى الخوف صلاة الله رسول راصلى 
مقبلينأصحابهم مقام في وناموا انصرفوا ثم العدو، مواجهة الأحرى 

الميسلم ثم ركعة، . المي بهم صلى نم أولئك وحاء العدو، على 
بنمالح رواية مع ا؛ ركعة وهؤلاء ركعة، هؤلاء قضى نم ، ^^ 

الخوف!صلاة صلى الرقاع ذات يوم الله ®رسول سهد عمن حوات، 
ثمركعة، معه بالتي فملي العدو، وجاه وط-ايفة معه، صمت، ءلادفة أن 

وجاءتالعدو، وجاه فصفوا انصرفوا، ثم لأنفسهم وأتموا قائما، ثبتا 
جالسا،ثبت ثم صلاته من شن التي الركعة بهم فملي الأحرى الْلانفة 
•، ^ ٢٠٠؛سلم نم هم، لأنفوأتموا 

لقياسالخبر بموافقة خوان حديث ترجيح وجه مبينا الجويني قال 
والتردداتكثيرة ترددات فيه عمر ابن رواه ®فالذي الشريعة: أصول 

حركاتفيها ليس جبير ابن خوان ورواية الصلاة، نقلم تخالف، 
تحقيقهيتمل وهدا خوان، خبر تقديم )جهته الشافعي فرأى وترددات، 

بموجب،العمل فكان الأخرى ومخالفة الروايتين لإحدى القياس بموافقة 
•أورلأ؛، الماس 

ررقالفقال! الحديث اختلاف في الشافعي قرره الذي هو وهذا 
دونجسر بن خوان بحديث أخذت كيف ئائل! ئال فإن الشافعي! 

فيهمحقولأ ؤإن القرآن، موافقة أحدهما لمعنيين! قيل عمر؟ ابن حديث 
منغرة المشركون يصبب لا أن وأخرى الط—ائفتين، بين عدل أنه 

.«رْ/اسين.

تخريجه.تقدم )٢( . T١٩٣/ازمان )١( 
١٩٣Aي0 )٤( تندم )٣( 
.A٦٣٧/الأم الحدث.ع امحلأف )0( 



><ستعمحمجبمْءوؤ

\لةددِءاكادق

فيهااتمخنتلف الأدلة من الخارجية المرجحات 

بموافقترمعارصه عالي دليل فيه رجح مما كثيرة صرر العلماء عند 
الصور؛هذه ومن فيها، المختلف الأدلة من بدليل واعتقاده 

مايرجح الأئمة! بأحدهما عمل دليلين تعارض الأولى• المحورة 
عليهيثكل كان ؤإن ،، أ الأصوليين بعض ذكره هكذا الأئمة، به عمل 

هم.ومن الأئمة صابهل 
أنهعلى يدل الدليل بهذا الأئمة عمل بآن الترجيح لهذا واستدلوا 

نزرآ،•المن جاء ما آحر فهو وأولاهما الدليلين آخر 

وتقديماتحغليما يكن لم الترجيح أن الاستدلال من يفلهر وحينئذ 
فرجحبه عملوا ما نأخر على ندل قرينة لكونه هو ؤإنما فعلهم، لذات 

به.الأئمة عمل عليه دث الذي يتأخرْ 
تولأمالأئمة بعمى أو الأمة بعض بعمل الترجيح الغزالي وأنكر 

واحدا،به المعمول وغير به فالمعمول تقليدهم، يجب لا ارإذ بقوله؛ 

الحرمين؛أهل بأحدهما وعمل دليلين تعارض الثانية؛ الصورة 
.يه عملوا ما الدليلين من فيرجح 

أصولني الواضح ، ٤ \/W' الأدلأ تواطع ،  ١٢٣ص الجاJل ني المرنت ، ٨٥ص طر/الالع )١( 
.٣٥٣آ/الث 

.١٢٣ص الجدل في العونأ ، ٨٥ص ؛نذلر/اللع )٢( 
مانيالألأا/لإ"أ؛، ٨٥ص ونفلر/اك<ع )٤( . ٣٧٨ص المتمني )٣( 



قدأنه على يدل به الحرمين أهل عمل بأن الترجيح لهذا لوا وامتد 
.وورثوْ الثميع عليه استقر 

اش.لرسول إلى سلفهم عن دونوه أنهم ؤيدل 
إذاالمدينة! أهل بأحدهما عمل دليالين تعارض الثالثة! الصورة 

الأصوليينيعفى ذهب فقد بأحدهما المدينة أهل وعمل دليلان تعارصى 
وبعضوأحمد الشافعية ومنهم له، الموافق للدليل العمل بهذا بالترجيح 

الترجيحعدم عقيل وابن يعلى كأبي الحنابلة بعض ورجح الحنابلة، 
ٍه)أ(

بالتنزيلأعرف بأنهم المدينة أهل بعمل ؛الترجيح فال من استدل 
وبقولهمبهم الاستدلال يصح لم فإذا والتاؤيل، الوحي بمواقع وأخر 

الدليل.ؤيعفد يقوى ورأيهم فعملهم 
أهلهابحمل الظن فيقوى الإسلام ونلة الوحي مهيمل المدينة ولأن 

•اردايات أمح إلا فها انمل بمل ولا لدلل ام 
إقامتهموصع — المل.ينة يعني ررفإلها~ تدلأ! مالقرافي فال 

والخلفاءربه لرصوان انتقاله حين إلى شرعه وكمال أمره استقلال حالة 

٤.\/W' الأدلة ثراطع ، ٨٠ص يفر/اللع )١( 
الفقهاصول م الواضح ، ٢٦٤؛/الأحكام أمول في الإحكام ، ١٠٠٢"ا/سفلر/اس )٢( 

يائيابي ض الخم ابن حاشية ،  ٤٢٣ص الفصول تشح شرح ، ٣١٣ص المردة ، ١٠١ه/
شرح، الهامعالغسث، ، ٣٨٨ص المول نهاية ، ٣٩٤المختمرX/ نمان ، ٨٠ا/ 

.٤٣٠ص الماتل إجابة ، ١٧١ص الم أصول في المقمر ، ٧٠و.  ٦٩٩/٤الض الكوني، 
المودة، T٢٢٠/ الفقه أصول، في الممهد ، ٣٧٧ص المتمض ، ٣٣٥ص طلر/الإدارة )٣( 

.٤٢١١/٨اضمنرح انمر ، ٣١٣ص
.A٤٤ الدمحر؛ )٤( 



فإنؤإحماعهم، المدينة أهل قول اعتسار أدلة بعموم احتجوا كما 
أّهللا،•باب من به فالرجيح بقولهم يحتج كان 

الالأماكن إن ت قال المدينة أهل بعمل الحرين أحد يرجح لم ومن 
عدمقي وغيرها المدينة أهل قول بين فرق فلا الظنون، نيادة في ٧ تأثير 

؛4^الترجيح 

أحريينمرتض بالنهادتتن والعود الأذان ترجع بأحاديث له محيمثلون 
اللهنبي أن تجهتع محذوره أبي حديث في كما يالترجع الدليل جاء حيث 
الله،إلا إله لا أن أشهد أكبر، اض أكبر رراض الأذان: هذا لمه ع. 

محمدأأن أشهد اممه، رسول محمدأ أن أشهاp الله، إلا إله لا أن أشها٠ 
إلهلا أن أشهد اممه، إلا إله لا أن ررأشهد فيقول: يعود نم اش؛؛، رسول 

حىالله، رمحول محمدأ أن أشهد الله، رسول محمدآ أن أشهد الله، إلا 
اذهأكبر ررارله إسحاق: زاد مرتين،١ الملاح على حي مرتين، الصلاة على 
بشرقال الترمذي نن ّوفي الترحعأ٤،، فيه الله،<رمفذكر إلا إله لا أكبر 

فوصم،علي، أعد عبدالعزيز: بن إبراهيم يعني — له فقلت، عبدالله: بن 
وقولبالأذان رؤياه في زيد ين عثدالله حديث، مع ، الأذان؛الترجيع١١ 

الإحلكم، f٣٢١/ الأصول و الخمول ، ٢٨١ص الإشارة ،  ١٨٤ص الوصول طر7ضب، )١( 
الأحكامصدة شرح الأذكام إحكام ،  ١١٤٢أ/الخدة ، ٢٠٢أ/حزم لأبن الأحكام أصول قي 

ا-/'إإ،الممْل البحر فحابرىما/م'«م، الأصول نفاض ا/إ'آ، 
.١٤٢١ M التحرض شرح اكمر ، ٠٧١ ٣; الروضة مخمر شرح ، ١ •  ٥٣م/بفلر/الخدة )٢( 
(.٣٧٩)ح  ٢٨٧/١الأذان صفة باب - الصلاة محاب - سلم رواْ )٣( 
؛،JIJJlيخفض؛مرين،.رنين، الثهادض يذكر ارأي، ؛  ٢٩٤\ا المغني يي ى.امة ابن تال الترحح )٤( 

صوته*1.يهما رافعأ يعيدهما ثم صوته، 
٠٨١؛/ للنوري ملم صحح شرح وينظر/الأطدلكر 

(.١٩١)ح  ٣٦٦ا/الأذان ثي الترحع في حاء U باب - الصلاة أبواب - اكرض رواء )٥( 



رأيتما عليه فالق بلال ْع فقم اممه، شاء إن حق لرؤيا ررإنها الّثي 
بغيرالتكسر بتربيع الأذان فيكر مناكا، صونا أندى فإنه به، فاليؤذن 

أبىلحدث الجمهور مرححات من أن عياض القاصى ذكر وقد 
يهالمدينة أهل عمل استمرار — يالترجع يعي ~ محذوره 

رمحوانالأربعة الخلفاء أحد وقال دليلين تعارض الرابعة: الصورة 
الخلفاءقال يم دليادن تعارصى إذا به: عمل أو بأحدهما عليهم اف 

احتلموافقد به عمل أو الدليلين أحد بمدلول أحدهم أو متفقين الأربعة 
معارصه؟على الدليل هدا يرمح هل 

والمالكيةالحنفية — الأربعة المذاهب من الأصوليين فجماهير 
به.الترجيح على والحنابلة والشافعية 

يتبينولم الباب، أحاديث احتلمى اءإذا الدارمى! الإمام قال 
.،النبي بعد الراشدون الخلفاء به عمل ما إلى نفلرنا منها الراجح 
،•الجانتينُ'ر أحد يه فرجحتا 

أوبمدلوله الخلفاء بقول للدليل الترجيح عدم إلى بعضهم وذهب 

(.١٦٤٧٨)ح ٤  ٠٢/YTأحمد رواْ )١( 
(.٤٩٩)ح  ١١٣٥; الأذان كتف -باب المائة محاب - وأبوداود 

ونال؛( ١٨٩)ح  ٣٥٨/١الأذان بدء ني جاء ما باب — الصلاة أبواب كتاب — والترميي 
ص-حح،.حن ءحديث 

.٢٤٤آ/السالم إكمال )٢( 
،٢٠٥ا/ المدينة أهل عالم مذهب على المعوتة ، ٨١؛/ للنووي مسالم صحيح ؤينظر/دح 

الزرذا;يشرح ، ٢١٨/١\لأحوض تت'، ٢٢٧/١المبرئ عون ، ٣١١ا/يطر/ءتحاواري )٣( 
.الأحباررسوخ م١، ٨/١محمد الإمام لموطأ الممجد التعليق ، ٩١الموطأ على 



يرجحهالدي وهو أصحابه بعض صعقها أحمد عن رواية وهو يه، العمل 
اكوكانيل١،.
وفيه:مائية، بن العرباض حديث وبأحدهم بهم المرجحن ودليل 

بالدليلوالأحد ، ال٠هلييناا الراشدين الخلفاء وسنة نتي بفعليكم  ٠١
*سنتهم اناع من هو منتهم وافق الذي 

محالغنامض وترك بدليل عْالوا أو قالوا إذا الراشدين الخالفاء ولأن 
لحجة.إلا الأحر الص يتركوا لم أنهم 

الفلزيقوى الخلفاء عمل شك ولا الغلن، غلبة ءلرفة اكرحح ولأن 
مرحح.الفلز في قوي وما الأقوى، هو به عملوا الذي الدليل بأن 

منوملازمة صحبة الله رمول أصحاب أكد الراشدون والخلماء 
ا•على تربهم فقدم همرهم، 

معارصنبدليل الأربعة الخلفاء عمل إذا بأنه المخالفون وامتدل 
لأنهباكاني؛ الحمل ركوا أنهم لجواز ترجيحه؛ على ^■j، لا فإنه بآحر، 

رحوحيتهعلى دليلا له تركهم حينئذ يكون فلا يبلغهم، لم 

نيالممهد ، ٣٦/١اعٍر الحاوي •آ/>ه>ل العدة ، ٤٥١-Y/ الث اصول في يظر/اسص )١( 
،١٩٨م الحابب ابن مخمر ، ٣٢٤أ/ الأعام أصول ني الإحكام ، ٠٢٢ م/ الم أمول، 

تدرب،، A٤٧٤ الماح الشذا اJونمن؛/ا<ااو«؛ا، اعلأم ، ٣٤٧;٣٢الفتاوى مجموع 
،الإمابةص٦٣إجمال،، sUAhالسل المم ، ٤٣٢١;تحفةالسؤول، ، ٢٩٢٨الراوي 

إرشاد، Y٢٠٦/ الرحمومت، فواتح  ٨٠١٦٢ التحرير سر ، ١ ٠ ٠ ه/ الفقه أصول، في الواضح 
.١١٣٩٨الفحول، 

تخريجه.تقدم )٢( 
الكوكب،رح ث A؟«U، الروضة مختمر شرح  ٠٣٢٤الأحكام؛/ أصول ني ؛نظر/الإحكام )٣( 

الحاجب،رم ، ٢ ٠ ٦ / Y الرحيّويتح فوانح  a٤٢١٢/ التحرير شرح التحبير ، ٧ ٠ ١ ؛/ المنير 
.١٦٢التحرض^ نستر ، ٦٣١؛/

٤٣٢٤;الأحكام أصول، في الإحكام )٤( 



عددفي والمحدثين الأصوليين بعمى عند كما للمسالة ؤيمثل 
كانافه رسول أن نهئا عائثة حديث ففي العيد، صلاة في التكسرات 

سوىالأحرة في وحمأ الأولى، الركعة في سعا الحييين في يكبر 
لماوحديقة الأشعري موسى أبي حديثا في وقع بينما \روصآص ذكيرتي 
الأصحىفي يكبر اطه رسول كان كيم، العاصي• بن معيد مالهما 

فقالالجنازة، على كتكبيرْ أربحا يكبر كان ت موسى أبو فقال والمهلر؟ 
حبنرالبصرة فى أكبر كنت، وكيلك ت موسى أبو فقال صدق، ت حذيفة 

^٠٢^٢،.كنت، 
المحدثينمن كثير فرجح التكبيرات عدد في الحديثان تعارض فقد 
نهالراشدون الخلفاء اتفق الذي هو لأنه ؛ عائشة حدين، والفقهاء 

به.انمل على 

فال:أبيه عن حنبل بن أحمد بن صالح رواه ما له التمثيل ومن 
أنهوروي ، المارا؛ مت، مما ررتوصئوا فال! س نبي الأن روي 

(.٢٤٤)ج• و-1اس ( ٢٤٣٦٢^؛ YT•؛/المني في أحمد دوام )١( 
(١٠ ١ ٤ )حاُ  ٤٧٥/ ا العيدين في التكسر باب ~ الصلاة كتاب — داود وأبو 
_AYYالعيدين صلاة في الإمام يكبر كم فيرن جاء ما باب ~ الصلاة كتاب — ماجه وابنر 
الأuنى.صححه (. ١٢٨٠^

١(.١ ^٢٠  iTAl\المدين صلاة -تاب المتدرك في والحاكم 
وخرجاْاا.ولم صحح يإستاد عزيزة منة B_،، ت وقال 

آم"اه)حةصا(.أحمد رواه )٢( 
(.١١^٣٥  ٤٧٦ا/ العيدين في التكسر باب ~ الصلاة كتاب — داود وأبو 

صعيف.إمناده ١لألاز^ت وتال الخطابي، وصعقه 
الصواب.وهو الألباني: تال عول. جمابن عر وتفه اليهقي ورجح 

المصابيملمشكا٥ الألباني دأحميق ، ٢٠١٧؛/الألباني أحكام مم داود أيى ينظر/صحيم 

النارهت مما الوصوء باب ~ الحيخى كتاب — لم مرواه ٠ هئم هريرة أبي حديث من )٣( 
(.٣٥٢ا/مأخآآ)-،



بكرأبي إلى ~ أجمد يعني ~ فنظر ، يتوصارار ولم ومحلي عظما ، ارنهزأ 
الروايةتكافأت فقد النار، مست، مما يتوصئوا لم وعلي وعثمان وعمر 

افهرمحوان بفعلهم فرجح فيه، 

نهعمر أو أبوبكر بأحدهما وقال، دللين تعارض ة! الخامالصورة 
قبلها،التي المسألة من أحص وهي معا؛ هما أو أحدهما به عمل أو 

المابقةالخسألة فى حالم، من بعض حتى الأصوليين جمهور قال وفد 
عنقفلا ه عمر أو أبوبكر به عمل أو به قال الذي الدليل بترجيح 
الأئمةمنصوص هو وفعالهما بقولهما بالترجيح والقول عليه، اتفاقهما 

الأربعة.المدام، من الفقهاء وجماهير وأحمد والشافعي مالك، الثلاثة 

وعملهماوعمر بكر أبي بقول الترجيح نفي إلى المجوسي وذهب 
الدليلين.بأحد 

إذاأنه وهو بالتفصيل قولأ للشافعي القديم في وجها بعضهم وحكى 
فيهالذي القول قدم فيهم الأئمة وعدد عددهم في المختلفون اوي ن

بالكثرة.فالترحح أئمة أو عددأ أكثر هما أحي. كان فان الشيخان، 
فييكن لم ما غيرهما أقوال على يرجح قولهما أن وهو رابع وقول 

بالعلمه النبي من يمدحه مخصوص صحابي قول الأحرى الأقوال 
الممدوحالصحابي فقول فيها الختلف، المألة ذات، فيه تدخل الذي 
لجهعل٤،.المرداوي به ونوالغزالي العاني نصرة يقدم، 

واحد.بمعنى هما ت وتل بجمتعها، الأحد والنهش الأمتان، بأطراف اللحم أحد النهس )١( 
\.T-\/oالحدت غريب الهاة؛ي ، ٤٧٧ا"/يطال لاين الخاوي صحح يفلر/ثرح 

٢٧٣٥٤^ Tii/iOj( ٢٧٠٩١٤)- T<\/loالمني في أحمد الإuم رواْ حكم أم من )٢( 

.١٠٥١م العدة )■١( 

\دضت، ٥٥٨ص المخول ، Y0U/Yالأدلة قواطع ، ٢٥١ا/والخفق بمطر/الفف )٤( 



باتباعالأمر على الدالة بالأدلة ا وعماإهم_بقولهما رجح من استدل 
بكرأبا يطيعوا ررفان ت )جهلغ حديث من كقوله ؛هما والاقتداء الشيخين 

بكرأبي، بعدي من اللذين برراقتدوا ه•' وقوله ،، دوا<اأ يرث وعمر 
ررلووعمرت بكر، لأبي قال و. المي أن الأحر الحديث وفي ،، وعمرا؛ر 

٠حالفتكها،١ ما مورة في اجتمعتما 

>ظفي•الصحابة فعل هو وعملهما بأقوالهما الترجيح ولأن 

فخاصمونيالعراق أهل من ناس لقيني قاوت الزبير، بن همداف فعن 
فيالمراجعة وهبت عليهم، الرد بعض امتهلمت، ما فواض القرآن، في 

قرأْقد القرآن )ران الزبير: فقال الزبير، أبي إلى ذللل، فتاكون القرآن، 
إليلث،رجموا فإن مواصعه، وأحهلاوا أهوائهم، على فتاولوه قوم كل 

أعلمأنهما يجحدون لا فإنهم ه، وعمر بكر أبي تن بفخاصمهم 

الموافقات، ٤٣٠٠;افن معالم ، ٥١ص اللمع الطالمن\\/\أل \/\'دووضة 
iioU/i  ضالفروع تخريج في اشهد إ/ا<اا، الموشى اعلأم ءل؛ام، الردة
رحث نمير ، A٧٠/ المسل الحر ، ٢٣٧م/المهاج شرح ني الإبهاج ، ٥٠ص. الأصول 
رحث انمير ، ٣٣٧و؟/ ٩٠ا/ u_ اي، موًلأ ئى الزرناني ثمِح ، ٤٢١٣/٨التحرير 
.٧٠١أ/الخير الكوكب شرح ا//ماآإ، التحرير 

تعجيلواسحباب الفاثة، الصلاة تضاء باب ~ الصلاة ومواصع الماجد كتاب — ملم رواه )١( 
شاتها

تاليمان بن حذيفة حديث من )٢( 
(.٢٣٢٧٦^و\/مه.م )حه؛آمآ(  ٢٨٠; ٣٨ه اليمان بن حديقة حيينه - أحمد دوام 
رحا-أه(. To^/\J( ١٩٨^ ١٨٧و١٨٦/١الصحابة فقاتل كاب في أحمد رواء كما 

مداونال: ( ٢٣٧٩٩^ ٦٢٧/٥فهء يام بن عمار باب.نانب - الخانب، كاب - والترمذي 
حسن.حديث 

وصحّحه)حباّ(  ٣٣ا/ س الله رسول أصحاب نفاتل غي باب ~ المقدمة ~ ماجه وابن 
الأياني•

(.١٧٩٩٤^آآ/ياه المد في رواءاحمد )٣( 



قامواما فواممه وعمر بكر أبي بتن فخاصمتهم رجعوا فلما متهم، بالقرآن 
فعدوارالولا مص، 

بهعمل فما تعارضا إذا الحديثين أن من الحالم أهل بعض يعلله ولما 
الأحر.فهو الشيخان 

أنيرون رركانوا يقول! الحاواء حاليا صمعت نيين بن حماد قال 
وعمر،اربكر أبو عليه كان ما . اف رسول حديث من الناسخ 

لمرى»إنا حالي: قال والمتفقه الفقيه في البغدادي الخف_ا وعند 
وعمرا،أبوبكر عليه ماكان ه الله رسول نول من الناسخ 

لحا،يث— المار ت مما يتوضأ مكحول رركان الأوزاعي• قال 
عنفأحبره رياح أبي بن عمياء لقي حتى ~ النارا، ْت مما ارتوصئوا 

ولمصلى ثم كتما أو ذراعا أكل الصديق بكر أبا أن عبداض بن جابر 
النار؟مت مما الوضوء أتركت له فقيل الوضوء، مكحول فترك يتوضأ 
يخالفأن من إليه أى الأرض إلى الماء من بكر أبو يقع لأن فقال: 
افرسول 

عنالنهي باب ~ الشؤمة الغرق ومجابة التاجية القرفة شريعة عن الإبانة في بملة ابن دواه  ٢١١
(.^٧١٨ ٦٢•T/ القرآن في ايرا، 

.r٣٠٣/المهد ني ى مدأ عوالبر ابن دوام )٢( 
.٣١٤ا/بطال لأبن الخاري صحح شرح ا/خأا، وذظر/الأطكار 

إذاالصحابة من الواحاو القول في حاء ما باب ~ والمتفقه الفقيه في البغل.ادي الخهليب رواه )٣( 
ذلكيكن لم مخالف، له يعرف ولم الصحابة، علماء في يتتثر ولم فرلأ، الصحابة بمص قال 

لأ؟.ء.،او حجة مو وعل إحماعا، 
النارت، ممما الوضوء باب ~ الحيض كتاب، — لم مرواه • >ءهبم هربرة أبي حدين، من  ٢٤١

(.)ح٢٨٣/١٢٥٣
)حا/آآم. ٣٨٧إ/مندالثامن في الطراني رئاء( ٥١

 JرفىاكءياJ٣٣٥٢;وابنبلا.



الظنعلى يغلب المتعارصين احد عمل من فعلام أو قالاه ما ولأن 
،•أ مرجح الغالب والفلز والدليلين، الأمرين آحر أته 

بأنوعملهما ه وعمر بكر أبي بقول الترجيح يرى لا من واستدل 
ائرككقول قفولهما الاحتجاج، في ميزة له ليس عنهما صدر ما 

بهيرمح فلا عليهم الله رمحوان الصحابة 

بعضفان أقفل الثلاثة اك لأنا أنواع أي أدلة تعارض هذا ومثال 
بكرأبي عن صدر ما أدلتهم من وجعلوا الإفراد وقفلوا رجحوا العلماء 

.له تفضيلهما من وعمر 

ولايةحدث في وغيرهم المسبا بن وسعيد وعائثة عمر ابن عن 
كانررفلما ت وفيه بعض— في بعضهم حديث لحل وقد — الهلويل بكر أبي 

وأفردنة النالك بالناس أبوبكر حم عثرة اثنتي نة ّالحم وفت، 
الحج«ص.

تعالى!نوله في قال الخهلابا بن عمر أن يلغنا ت الزهري وقال 
واحدةكل تفرد أن تمامهما ُمن قالا [ ١٩٦لال1منة: ؤآمحنب تلج َأبموأ  ٠رورابموا 

لأحرى«ل؛،اس 

أتمارإو قال؛ }جهلته الخهلابا بن عمر أن ها عمر بن عبداممه رواية وفي 
[١٩٧]النمزة: ه معلوعتت أنهر الحج أشهر من تفردوها أن للعمرة 

درحابيمضسضرانجفىأ/؟أه.)١( 
الحطالمم ، ١٢٤,, ١٢٣مالث أصول يي يطر/اكالخص )٢( 
(.٣٤٣١^ ١٨٧م/اسات ني سد ابن دوام )٣( 

٣٢٠،م/يثق م-ارخ صام وان 
نواهدوله حن إسناد ارمذا توله؛ ممو ابن عن ؟؛ U/Y؛الأحاديث جامع في الموطئ ونقل 

بالقبولء.وتلقاه القوس تمله هذا رمثل أحر وجوم من 
(.١٧٠٨٤)- TTT^/تفسر، حاتم،ي أي ابن دوام )٤( 



سواهنفيما واعتمروا الحج فيهن فأحلصوا الحجة، وذو القعدة وذو شوال 
،.الشهور((١من 

فيهورد فقد اصار من الشيوخ فتل في الأدلة تعارض ذلك ومن 
،فانيا® شيخا تقتلوا ءرلأ ت وفيه خهثه أنس حديث في . قال كما الهي 

قال؛. الني أن فهبه سمرة حديث قي كما قتلهم جواز من جاء ما مع 
شرحهم®واستحيوا المشركين، شيؤخ اراقتلوا 

عليهالذي هو لأنه قتالهم من المنع أدلة الفقهاء بعض فرجح 
الشيخان

جيشعلى أمره لما سمان أبي بن ليزيد بكر أبي وصية في جاء فقد 
أبيبن يزيد ْع يمشي فخرج الشام، إلى جيوشا بعث، ١١له! فقال للشام 

بعشرموصيلث، إني فقال؛ الأرباع، نالك، من رع أمير يزيد وكان سفيان، 
هرما#أ؛،.كبيرأ ولا صبيا، ولا امرأة، تقتلوا لا حلال؛ 

داليانرالمع، القران كره من كراب باب — الحج كتاب — الكبرى السنن ني البيهقي رواء )١( 
(.٩١٣٤^١ >،/ الإفراد احترنا مما ؤإن جائز ذلك جمع أن 

^،.٧٧١وصث (. ٢٦١٤)ح -آ/٧٣ الشرتمن دما، في باب - الجهاد كتاب - أبوداود رواْ )٢( 
(.٢٠ ١٤٥)ح  ٣٢١م أحمد دوام )٣( 

^،.٧١٥١وضض (. ٢٦٧•)ح  ٥٤م الماء نتل في باب - الجهاد كتاب - وأبوداود 
ونال،;(، ١٥٨٣)ح  ١٩٧مالحكم عر الزول في حاء ُا باب - المر أبواب - والترمدي 

غريبء.صحح حس حديث ءهدا 
الحديثوهو ثارخ، جمع والشرخ أحياء، اتركوهم أي ت امتحيوا شرحهم٠ *واسحيوا ت ومحوله 

يبتوا'لم الذين الغلمان والشرح• أوله، الش-ابت وشرخ السن، 
شغوياس شرح ، r١٩٧/اكر-ذي يفلر/من 

٦٣٥/٣الغزو في والحسان الماء، نتل عن ايهي - الجهاد كتاب - اووطأ في رواء )٤( 
<.١٦٢٧)ح 

(.٩٣٧٥^ ١٩٨ه/العدو بأرض الشجر عقر باب - الجهاد محاب - المش، في وءبدالرزاق، 
الرمانمن ب قتال لا من ٣، ترك باب ~ ثر الأبواب جماع الكركا~ السنن يي داليهقي 

(.١٨١٤٨)ح  ٩١٥٢; وغيرهما والكثير 



امرأةتقتاوا لا ٠١فقال! قيس بن سلمة وصى أنه )قهتء عمر عن وجاء 
شخا«را،.ولا صما ولا 

مابض ذكر لما الخرقي مختصر شرح فير الحنبلي الزركشي قال 
كلمن الجمع تعذر لو راثم الأدلة؛ بين الجمع من العلم أهل بعض قاله 

آحرأنه على دليل وذلك عاليه، الشيخين لعمل أولى، فحديثنا وجه 
،•٢١٠اض رسول من الأمرين 

وأخذنة الأو الكتاب من دليلين نعارصى ادسةت الأاسالصورة 
الصحابي.بأحدهما 

فإذاالمطهرة المة من أو الكريم الكاب من دليلان تعارض إذا 
به.يرمح فانه به قال أو ؛احدهما الصحابي عمل 

ينغلر. الّثي عن الخبران تنانع اءإذا سنته! في أبوداود الإمام قال 
أصحابه®به أحن. بما 

الصلاةئْلع أحاديث من رواه لما حما الإمام مقولة ت، وكان
رفعه~ ها عباس ابن عن حديث في كما والكالئ، الحائض بالمرأة 

مماروا0 وما والكاو_ؤاال؛،، الحائض المرأة الصلاة ر)ثني قال! - شعبة 

أمالكن زن «فءذا قال: مسن ااس أن رالآ'ار"اا/أ'إأآ \ب■ في المهض غال ولما 
هذايقول؛ لكن حنل بن أحمد أن إلا غيره، مراسل من انوي الميب، ابن نمراميل مقطعا، 

أنينكر لكن أنه يزعم عبد١اش ابنه ولكن أنكره، لأجله الغ.ى المعنى على أتم، ولم منكر حاوين، 
أءالم«.والد الزمري، حديث من ذلك يكون 

٢(• ٤٧٦^٢ ١ Y/٦ الفطين حويث — الجهاد كتاب — السنن ني متصور بن بد رواء )١( 
ا"/بمأ0.الخرش مر ملي الزركثى شرح )٢( 
.Y١٧١/داود أبى سن )م 
(.yyt\ رح  0٦٩٣إأحمد (!)U،؛ رواْ )٤( 

مترةالمصلى يدي بين يكن لم إذا يقطع لا وما الصلاة يقطع ما ذكر ~ القبلة كتاب — ار والن
Y1/Y ■(٧٠١٤.)



صلىالله رسول قال نال! تقهنه سعيد أبي كحديث القملمر عدم على يدل 
ماوالرنوا شيء الصلاة يقطع ارلأ I وسلم آله وعلى عليه تعالى افه 

تقوله رجهدا؛< معيد أبي عن بسنده روى لم شيهيازا؛ هو فإنما استطعتم 
يقطعهالا الصلاة ارإن 

فعلأو قول بينها يرجح الأحاديث من المتحارصات أن فرأى 
النيعن الخبران تنانع ررإذا عنده! للأصل تقريرا بقوله فختمها الصحابي 
لا( أصحابه به أحد يما ينظر 

عادةمن كان  ١٠٠١١١المورود! الحدب المنهل في السبكي محمود قال 
آخرباب فى يعارضه الذي ؤيذكر باب في الحديث يذكر أن المصنف 

بهياأتى المصلى يدي بين شيء لمرور الصلاة قطع أحاديث في فعل كما 
فحلوأن شيء مرور يمهلعها لا الصلاة أن عنده الراجح أن لبيان 

التعارض١١عند مرجح الصحابي 

)حمأ*ب(.)/٧٨] الصلاة ما باب ~ السترة أبواب تفرع ~ داود وأبو ~
(.٩٤^٩  ٥٣٠ / ١ الصلاة مايقطع باب - فيها والسنة الصلاة إقامة كتاب - ماجه وابن 

الألباني.وصححه 
(^١٩١٩١٧]/ شيء الصلاة ضلمر لا ت قال من باب ~ السترة أبواب تفرع ~ داود أبو رواه )١( 

الألباني.وصعقه 
(^١٩١٠٢٧)/ شيء الصلاة لا ت قال من باب ~ السترة أبواب تفرع ~ داود أبو رواه )٢، 

الألباني.وصعقه 
.١٧١٨ض ر ضن )٣( 

أهلبعض تال ؤإن الأدلة، بين الثرحيح من وجه هو تعار اف رحمه أبوداود إليه ذهب وما 
القطعأدلة بعضهم خرجح المسألة في المعارضة للادلة أحرى الترحيحات من بوجوه العلم 

منوهناك  ٨٠عباس بن الله كعبد به القول من الصحابة بعض عن يروى بما للترجح استندوا 
،صعيل• وأبي وعثمان علي عن روي كما بها الصحابة بعفى لعمل القفر عدم أحاديث رجح 

الكراهة.عر التهي أحاديث بحمل الأحاديث بين جمع من وهناك 
،Y٨٤/ الامتدكار ، ١ ٤ ١ Y/ بطال لأبن الخارى صحتح شرح ، ١/١٨٩ الخن ينغلر/معالم 

,٤٢٥/ ٢ مسالم بقراتي المعالم إكمال 
ه/باا.الورود العيب المهل )٤( 



سهءمحبم
يهابونبعدهم ومن التابعين من والخلف اراللف النامحليي؛ محال 

محيالمعنى هذا تجد ما وأكثر بموافقتهم، ؤيتكثرون الصحابة، مخالفة 
مذاهبهمعينوا إذا محتجدهم المعتبرين؛ الأئمة بين الدائر الخلاف علوم 

فياعتقدوا لما إلا ذاك وما الصحابة، من إليها ذهب، من بذكر قووها 
وكرغيرهم، دون مآخذهم وقوة تعثليمهم، من مخالفيهم وفي أشهم 
التفلرعن فضلا وتقاليدهم متابعتهم يجعيا مما وأنهم الشريعة، في شأنهم 
.، فيه١١ ظروا فيما معهم 

قولهبمقاصد الناس أعرف عليهم الاله رضوان الصحابة أن ؤيب ولا 
)٢(.

وعلته،الحكم على دل أحدهما حبرين تعارضي السابعة؛ الصورة 
معالوالحلة الحكم على دل ما فيرحح فقهل، الحاكم على دل والأخر 

الثاني.من بالحكم الاهتمام في أقوى لأنه 
مهللوبحينئذ فيحصل القبول وسهولة الانقياد سرعة يوجب ولأنه 

الكلفيزرأ،.ص الفعل ذلك تحصيل من الشارع 
دينهبدل ؛امن قال ه عباس ابن بحديث، له ؤيمثلون 

بعضفي مقتولة امرأة وحييت، محال؛ ها عمر ابن حديثا مع فاةتالوه،ا 

.loAfiالوافقات ١( 
الأصولنفاض ،  ٤٨١إ/ والمان التحقيق ،  ٨١٣٢ الحصول ،  ١٦٩ص ينفلر/السض ٢( 

صس.الهاح الغث ، ٣٧٧١\<إ 
حاثية،  ١٥١ص الوصول غاية الوصول ير تن، ٠٣٧٤ A/ الوصول ينفلر/نهاية ٣( 

الففأصول يي .دكرة ، ٢٩٣آ/المود نشر ، ٤ ١ ٠ Y/ الخلار 
حاثية، ص١٥١الوصول غاية ، ٢٣٩أ/الوصول تيسير ، A٣٧٤٠/ الوصول بمفلر/نهاية ٤( 

.ص٢A٣الفض أصول ز .LJ/; ، ٢٢٩٣;الود نشر ، ٤ ١ ٠ Y/ انمنار 
تحريجه.تقدم ( ٥ 



اءالتقتل عن و. الله رسول هى ت"ف.، الله ول رماني مغ
علةأن على واكسه الإيماء لك بميدل الأول محالحدث . ا، والصبيان 

والأش•الذكر فشمل الدين نديل هي هنا القتل 
ذكردون الحكم — الثاني الحديث يعني — ررمحفيه ت الثنميهلي قال 

الحتم(ارآ،.مع العلة لدكر الأول عليه فيقدم العلة 
الخلفاءقول أحدهما وعضد قياسين تعارصن الثامنة؛ الصورة 

يرجحأنه أصوله محي الجصاص أبوبكر نص به، الممل أو به الرائدين 
الراشدون.الخلفاء به عمل أو به قال الذي القياس 

أولىهو الراشدين الخلفاء قول يعفدْ الذي القياس ا١وكذلك محال؛ 
ؤياكونالأول، القياس عارض إذا الخلفاء هؤلاء محول يخالفه ياس قس 

الرجحان٠١لس صرب القياس لهذا 
ررفعاليكم• محيه والذي )قهنه المريانحى حديث الترجيح هذا ودليل 

؛عديااس المهديين الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي 

وترجيحهموروايتهم وعملهم الخلفاء قول حجية على دث دليل وكل 
عليهمالله رضوان — هنا به الاستدلال يصح 

أوبقول القياسين س المتعارض رجح س كل لازم هو القول وهذا 
صحابيلكل به قال لما إذ الأتية، المسألة في سيأتي كما الصحابي فعل 

عليهمالله رضوان — أولى باب س الأربعة الخلفاء وعمل يقول فالترجيح 
"•أجمعين 

وْعوالقياس الخلفاء أحد محول اتعارض الصورة تكون أن ويمكن 
يوافقه؛؛.قياس الخليفة قول 

.٣٨٢ص الفقه أصول قي مذكرة )٢( تخريجه• تقدم  ٢١)
-شوم-ضجء.)٤( . ٢١الأصول؛/• في الفمول )٣( 



فيأصله في مقدم الصحابي فول أن يرى من هذا ؤيرحح 
اكاس.عر الاستدلال 

الصحاية!لأحد قول أحدهما وْع قياسين تعارض التاسعة! الصورة 
عملاأو للمحاض ئولأ أحدهما ووافق ان قيامحتعارض فاذا 

وافقهالذي القياس ترجيح يرون الشافعية وبعض الحنفية فان بمقتضاْ 
المحايي.

فيالشافعي قول مقتضى هو بالترجيح القول أن العلائي ؤيرى 
الإجماعفي قولك سممت قد فقال! .. ١١فيها! قال حين الة الرس

أقاؤيلأرأيت رموله، ومحسنة اض كتاب حكم في قولك يعد والقياس، 
وافقما إلى منها نمير فقلت! فيها؟ تفرقوا إذا اض رسول أصحاب 
القياس،،في أصح كان أو الإجماع، أو السنة، أو الكتاب، 

قيامحانتعارض إذا أنه أيفا ؤيقتفي . ١٠١١معقبا! العلائي قال 
الصحابي،،لقول الموافق القياس يقدم أنه الصحابي هذه_، وأحدهما 

بناءالقياسين من الصحابي قول عضده ما ترجيح الجويني ونفى 
به.يرجح فلا به يستدل لا ما أن على 

الصحابيلقول الموافق القياس يرجح فقالوا الشافعية بعض وفصل 
}الخفيرل يقدم ولا جليا، كان إذا 

مقدمةحجة الصحابي قول أن الصحابي! يقول يقول س ل واستل. 
قياسعلى صحابي وقول قياس يقدم فلأن التعارض، عنل. القياس على 

أولى•باب من 

 )١(\4iLji ■ ٠٩٦ص . )الإءاةص\/م.إجمال )٢
تمنيالم، Y٢٤١/السرهان أ/ا<«آ، دطر/افسولنيالأَل )٣( 

.a٦١/ المحيط البحر ، و٥٧ ٣٨ص الإصابة إجمال ا  ١٣٣المحصرلأ/



قولموافقة بان استدل فقد الصحابي بقول يقول لا من وأما 
الأشباه.بكثرة يغلب كما له ومغلب للقياس مقو للقياس الصحابي 

قولعضده الذي القياس بترجيح للقول هنا الاستدلال محي ؤيصح 
فيدث دلل وبكل وحجيتها، أقوالهم اعتار على ئد دليل بكل الصحابي 

به.عمله أو له الصحابي يترجح الل>ليلين أحل ترجيح على عمومه 



امحاصمتايمث 

الإحماعترحيحات 

اذظوكا>ذدك

الإجماعاتترجيحات تأصيل 

التالية!النقاط ش الإجماع ترجيحات تأصيل يمكن 
أنيمح هل يمض الإجماعان؟ يتعارض هل مهم: موال الأولى: 

معارصين؟.حكمين على إجماعال الواحدة المسألة قي يلغ 
يجرممخالفته تحرم معصوم إجماع يير كتف هو الموال هدا ومثار 

الحكمبه تمر ويالحق هو وغ لما أنه الإجماع اعتبار أدلة حلال من 
الإجماعوقؤع محصلته تكون لخلاف وعدْ يؤذن ثم مخالفته تحرم الذي 
حلافبحرمة الحلم مع أولا، عليه أجمع لما المخالم، القول على 

.،؟ لونمقه الأول الإجماع 
هوالأدلة منه وتحير الإجماع طبيعة تقبله لا الذي المشهد وهذا 

حكمفي اختلفوا الوعيد، من فيها وما للادلة الإجماع مخالفان حرمة على العلم اعل اتفاق مع 
المغالف.

الظنيالإجماع منكر يق وتفوالمتواتر، القفي الإجماع متكر تكفتر على فالجمهور 
والآحادى.

مامتكر تكفير وعدم بالضرورة، الدين من معلوم هو الذي الإجماع منكر بتكفير بعضهم ونال 
المعلوم؛•.الثلاهرة غير الأحكام من عليم اجمع 

، ١٣٦م/ الروضة مختمر شرح ، ٣٣٧ص الخمول تشح ثرح ،  ١٣١■ه/ الأفهام يفلر/رياض 
صفتح ، ٦٤٩٨;الحبل الحر 



الإنكار،أشد الإجماعض تعارض إنكار على الأصولين بعض جمل الذي 
تقريرْ.ذلك كثر حش ووجوده نموره بعمهم يحيل بل 

آخرمرصع ومحي الإحماعين؛اطلل١،، تعارض أن يمرر 
الإحماعينتعارض إن ت قلنا *ؤإيما ت بقوله ؤيعلله البطلان هذا يؤكد 

تتعارض؛لا المعصومة والقواطع قاطع، محموم الإجماع لأن باطل؛ 
المعصومةالقواطع عالي والباطل بعضها، يهللان يوجب تعارضها لأن 

سال\^.

تعارضرراستحالة ت بقوله ؤيبررْ استحالته يؤكد ثالث موضع وفي 
.٢٣قاطعة((^حجة الإجماع أن على بي الإجماعين 

الهنديالصفي الإجماعبن نعارض سطلأن قضى وممن 
والصنعانيالكا>دةلص، إمام وابن ا والرهونير ، والأصفهاذيل

وغترهم•

تعارضكان الخعلأ عن الأمة عصمة تقرر رالما الصنعاني! قال 
يصحلم يعينه شيء حكم على الإجماع انعقد فإذا ياطلأ، الإجماعين 

،.نفيه((١٩على إجماع 
وذكروأحكامه الإجماع ائل لمالأصوليين عرض تتبعنا ؤإذا 
أوالأهوال من كثيرأ أن واضح وبشكل نجد مجرئيانه بعض محي الخلاف 

تعارضيلازم من عليها ينبني لما الأصوليون يردها الاستدلالات 

.٧٣ jxالروضة مختمر شرح )٢( . م/٢٧الرومحة مختمر نرح ، ١١
ا"/\،ا*ا"آ.الوصول نهاة )٤( اروصة •خصر شرح )٣( 
Y٠٢٤٤/ المريل تحثة )٦( . ٥٣٤ا/ الخمر يان )٥( 
،١٤٩ص الائل إجاة )٨( ه/آ-ااؤ ارصول تسر )٧( 
ر'هالأ ١٤٩ص إحاةالماتل )آ(

(٤)

(٨)



إمكانيةإنكار على واصح دليل وهو ، تناقضهما أو الإحماعين 
عندهم.الاجماعين بين التعارض 

الإجماعانعمد إذا وهي الإجماع في لمسألة يعرصون والأصوليون 
الإجماعأي حلاقه، على بعده الإجماع ينعقد أن يجوز فهل حكم على 

الأول.للإجماع معارض الثاني 
علىإجماع انعقاد يجوز لا أنه على الأصوليين من فالأكثرون 

عبدافأبي عن نقل ما إلا جوازم يعلم ولم له، ابق سإجماع حلاف 
الرازي•وقوام ، البصري 

فيفصل الإجماع لانعقاد الحصر انقراض يشترمحل بأنه قال ومن 
فيالمجمعين ذامت، من صادرأ الثاني الإجماع كان إن فقالت المسالة، 
شرؤلهتحقق لعدم بعد، ينعمل. لم الإجماع لأن فيجوز، الأول الإجماع 

يجوزأفلا يعدم عصر من كان ؤإن العصر، انقراض وهو 
عاليأمتي ارلاتحتمع ؛ قوله بمثل الجواز لعدم واستدلوا 

صلألة.فالأحر حقا أحدهما كان إن وقعا إذا والإجماعان ضلالة١١ 

صول النهاية الماظر روضة ا/ا<بأ، الأحكام أصول في ءثلأ/الإحكام يطر )١( 
،١٥٣٠;المختمر بيان ، ٢٥٤٢ا•/الوصول نهابة , ٣٣٦١٦الروضة مخضر شرح ، ٢٩٦

.٦٠٥أ/النقاب رقع ، ٥ ١ ٢ أ/ المحيط البحر 
نفانس، ٩ ٠ ٥ آ/ والبيان التحقيق ، ٢ ٠ ٢ / ٤ المحصول ، ١٥٥ص المتممي / مثلا ينغلر )٢( 

.٢٤١"U/ الأّرار كثف، ^ W0U\/الأصول 
به.، العريفتقدم بجعل، المعروف، أيوعيداض، البصري، علي بن الحستن .( ٣١

الإبهاجص0\ص الفصول تشح شرح ، ٢٧٧١٠آ/الأصول نفاض ، ٤٢١١; يطر/المحمول )٤( 
نثنيف،أ/بماه، المحيط البحر ، ٦٢٦٧٠; الوصول نهاية ، ٢١٠٧٤;المنهاج شرح في 

.١٢٢٧;الفحول إرشاد ،  ١٦٧٣■A/ التحرير شرح التحير ،  ١٤٤السامع"ا/ 
ماللتخ:بن أنى حدث من )٠( 

)ح.ها<مأ(.\ T^/yالأعظم المواد باب الفتن- كتاب - ماجه ابن رواْ 
يل،أن يإحثارْ الجماعة بلزوم أمره في ه عنه ذكر ما باب — المنة كتاب في عاصم أبي وابن 

ا/ا؛)ح؛\/(.الجماعة اش»ع 



حجةوالأول الإجماع كون وبأن الإجماعين، تمائم منه بلزم وبأنه 
له.مخالف آخر إجماع حصول امتناع يمتضي 

غيرالخطأ على ؤإجماعهم محالة لا حملآ أحدهما يكون "ولأنه 
جائز•

ممتع.وهو قطعيض تعارض من منه يلزم ولما 
بابعالينا انسد يخالفه إجماع بعد إجماع تجويز ءلرقنا متى ولأنه 

.مح١لأ وذلك الإجماع، بصحة الحلم 
لمعاليه الصحابة أجمعت حكم رروكل ت الشيرازي إسحاق أبو قال 

عاليهاءارأجمعوا التي الأحكام كسائر حلاقه على الإجماع للتابعين يجز 
لمعلميه الصحابة اجتمعت حكم وكل ١١ت عميل ابن الوفا أبو وقال 

رالأحكام(( كسائر حلاقه على الإجماع للمتابعين يجز 
إجماعاتنقلوا العلماء أن وهو الاهتمام حيز في إشكال ؤيبقى 

الإجماعين.تعارض جواز عدم مع ملت فكيفا متعارصة 
فيكما الفقه، عن فضلا الفقه أصول قضايا في حصل هذا إن بل 

.الست، المجتهد تقليد مسألة 

حدآ.صعيف إسناده الألباني! ال ق —
إجماعوهو الفقه أصول من الثالث الأصل في الكلام - والمتفقه الفقيه في الغدادى والخليب 
(.٤١٥)ح٢٢٩/١اJجهدين

اينءْرتحدتث دس 
وقال!(، ٢١٦٧^ ٤٦٦؛/الجماعة لزوم ني جاء ما باب ~ الفتن كتاب ~ الترمذي رواه 
الوجه®.هذا من غريب حديث ®هذا 

)حيا<مأ(.٢ • ل/ - العلم محاب - انمدرك في والحاكم 
XUA\/الجامع صحيح في كما الألباني وصححه 

نهاية، YUUY^-الأصول نفائس ، ٣١٨/٤الفقه أصول في الواضح ، ٤٢١١; طلر/الحصول )١( 
.٢٢٧ا/إرقادالفحول ، ١٤٤*ا/الساهع -ثيف، ، ٦٢٦٧٠! الوصول 

. ١٥٧ه/الفقه أصول الواصحفي )"١( التمرة )٢( 



A^_L  ،م،,
محِ-م

الرازكالالإمام الميت المجتهد تقليد جواز على الإجماع نقل فقد 
،.غيرهمالعنهما نمله ثم ، البيضا والإمام 

تقليدجواز عدم على الإجماع المنخول في الغزالي نقل بينما 
المي.ت،أ؛،.الجهد 

ؤإنماوقوعيما، تحقق إجماعين بين تعارضا ليس هدا أن والجواب 
حتىدعوى يظل القول أن يخفى لا إذ الإجماع، نقل في تعارض هو 

عندهمللاحماع الناقلين وبعض كيف تحققه، على الدليل نانله يقيم 
مماالعلماء بين إجماعا يمي ما حقيقة في اختلاف هع نقله، في تساهل 

فيه.والخلاف تقريره ذكر الفقه أصول كتب، في مبثوث هو 
فيماهو الإجماعين تعارضى أحكام في الأصوليون يبحثه فما وعليه 

النقل.في منهجه وباعتبار الناقل، باعتبار إجماعا كونه نقل 

والقعلعيالقهلحيين تعارضي في الخلاف وفر ئد كان ؤإذا الثانية! 
الإجماعين،تعارضي في الخلاف نمى وقع فقد الأدلة، عموم في والظنى 

قطعيإجماع وتعارض منه، القطعيض تعارض الأصولمن بعض ض جث 
وظني•

يقبللم قطعيين كانا فإن الإجماع ®وأما الرازي! الإمام نال 
لأنالترجيح يقبل لم فلنيا والأخر نهلعيا أحدهما كان ؤإن الترجيح 
ال٠ظنوناارعلى مقدم العلوم الإجماع 

يتصورلا — التعارض يعني ~ هدا أن راواعلم ت الهندي الصفي نال 

وآي. ٧١٨)١( 

.١٤٧آ/الول نهايت شرحه *ع الوصول *نياج )٢( 
١.• ٩٨٨الفحول إرشاد ، ٢٩٧ا•/الحط المم ه/؟ا'آ، المهاج شرح في طر/الإبهاج )٣( 
.٤٥١ه/ المحصول )ه( . ٥٩١ص المخول )٤( 



يتصورلا ولأنه القاطعين، بين ترجيح لا لأنه القاطعين، لاحماعين ا في 
الإحماعينبين يتمور فإيما ذللث، نمور لو بل بينهما التعارض 

الظمحن*

وترجيحا.واسدلألأ فولا هاك كالمالة ها المالة في والقول 
علىوهي ىّيرة، وأنواعا صورأ للأجماِع الأصوليون ذكر ت الثالثة 

محيهدا يوئر لم ومن القوة في والمترلة الرتبة مختلفة واعتبارها بها القول 
بعض•على بعضها وترجح محنها التعارض لغ 

المعنىهذا الكرحي الحز أبي عن الجحاص أبوبكر نقل وقل 
فدممعتبرين لإجماعين التمثيل مع المقام هذا في يالموص وشبهها 
الرتبة.في عليه ترجيحه وعلل الأحر على أحدهما 

إنI ذلك، في — الكرحي يحني — يقوله لروالل.ي الجماص; فال 
منآكد بحفها يكون المصوص، كمنازل محتلمة الاجماعاتر منازل 
ألابعض، ترك في يجرز ولا بعضها، ترك في الامحهاد ؤخ ؤيبعض، 

النصبمنزلة حجته لزوم في لتس معناه على المتفق المص أن ت ترى 
حكمكذللث، ثابتة، عندنا جميعا حجتهما كان ؤإن معناه، في المختلما 

تقدمهقد الذي الإجماع بين يفرق أن هذا على يمتغ فليس الإجماعات، 
..ا؛حلاف،.يسقه لم ااذ.ي الإجماع وبين احتلافح، 

هي،المتحارصين الإجماعين بين المرجيح أوجه من كثير الرابعة: 
الموجب،فيها يتحد المي تللثح حمومحا الهين بين المرجيح أوجه ذاتها 

.٣٧١٧\إالوصول نهاة )١( 
الهامعانمث مآ/0إا، اتامع تشنف ، ٣٧٥١ا</ الأصول ارالة/نفانس غي ؤيطر 

 a( ٣٤٠م/الأصول ش الفصول.



محمي#ت• 
والقلية،لكلقطعية الإجماعين، أو الصين من المعارصن بين للترجح 
والباقيبعدهم، ومن الصحابة من كان وما قيه، ، والمختلفعليه والمتفق 

.وأمثالهاتخصيمه، فى اخلف، أو حصص ما على عمومه على 

لمرححاتقديمه في الهندي الحفي له نبه الذي هو وهذا 
صمتهاؤإنما الإحماعين بتعارض خاصا فصلا يفرد لم وأنه الإحماعين 

الإحماعايتجتعارض صور بأن لث، ذلوعلل الأحبار تعارض أبواب، 
اللفغلباعتبار الخبر ترحح في مترحمة بيتها واكرحح 

قوتهاحيمثإ من الإحماعايتثإ ترتسبا الأصوليين بعض ذكر I ة الخام
العارض.محي سها الرجيح على يوثر يما 

ررإحماع! هكدارتبها حيحإ أصوله في الحنفي الئاشي هؤلاء ومن 
ومكومحنتإالبعضن بنمن إحماعهم يم نصا الحادثة حكم على الصحابة 

ثمالسلف، قول فيه يوحد لم فيما بعدهم من إجماع ثم الرد، عن الباقين 
١^٢٢.أقوال أحد على الإجماع 

المجمعين.بائبار الإحماعاُتج رست، الشاشي أن يخفى ولا 
القوةفي متفاوتة الإجماع ام أنررمراتب ت بقوله رتبها والملوفي 

لضعف،آآحادأ، المنقول العلقي ثم المتواتر، العلقي ت وأقواها والضعف، 
المنقولكوني الثم المتواتر، كوني النم التواتر، عن الأحاد 

آحادأ«رص.

نهلقى،متواتر وأعلاه ت هاكذا رتبها المنقول تحرير فى والمرداوي 
فسآكوتيلأ،.فاحاد، 

.٢٩١ص«بمآ,,\ص أمول )٢(  rwU/Aنهاة!لوصول )١( 
.٣٤٧ص المقول تحرم )٤( م/ا/آا. الروضة مخمر ثرح )٣( 



تفقال تنميلأ الترتيب هذا التحرير ثرح التحبير في وزاد 
النهلقيالإجماع يليه يم ، غيرْ على مقدم فهو المتواتر النهلقي اروالإجماع 

ىزلاك*را،.الاحاد تم التواتر، الكوني الإجماع ثم بالاحاد، الثابت 
.الثبومحت، طريق باعتبار كان لها ترتيبهما أن يخفى ولا 

اكميرهمحاضم/أآال



اسّءص
الإجماعاتترجيحات 

الأصوليون؛ذكرها الش الإجماعين بين التعارصات صور أهم هذه 
لأنالظني، الإجماع على القطعي الإجماع يرجح الأولى؛ الصورة 

لايحتملوما يحتمل، والفلني غيره، ولا الخلاف يحتمل لا القطعي 
يحتمله.ما على مرجح الخلاف 

الظني،ض والاحتلافإ بالقطعي العمل وجوب على وللامحلباق 
.فيه المختلف على مرجمح عليه والمتفق 

الإجماععلى به القول على المتفق الإجماع يرمح الثانية! الصورة 
والمعلوممعلنون، فيه والمختلف معلوم عليه المتفق لأن فيه، المختلف 

المفلنونعلى مر-ح 

الذيالإجماع على يرجح صعيف حلاف فيه الذي الإجماع أن ومنه 
قيهالخلاف 

لأنالمتآحر، الإجماع على المتقدم الإجماع يرمح I الثالثة الصورة 
يالخيريةله المشهود س الّكا رس إلمح، أقرب دائما السابق 

.٥٢٤ا/والقوي الردود )١( 

الها،عالغث ، ٢٧٢٨التحمل ، ٥٣٦مالساع تشنيف , rw\-\lsالوصول ؛بفلر/نهاية )٢( 
.٦٠٢المتر؛/الكوتمّ، ثرح \ّ/مأاإ، التحرير شرح التحير ، ٦٨٤ص

.٦٠٢المتر؛/الكوكب، شرح ، A٤١٢٤/التحرير شرح ثئلر/التحير )٣( 
.٦٠٢/٤الخير ادكوتمب، شرح ، ٦٨٤ص الهاح الغيث، ، ٥٣٦/٣السامع ، بفلر/-ضيف)٤( 



علىبخلاف بق يلم الذي الإجملع برحح الرابعة: الصورة 
لأنهأولى؛ بالمخالفة بق يلم الذي لأن بخلاف، المسبوق الإحماع 

فهوالفلز على أغلب كان وما الخلاف، عن وأبعد الغلن على أغلب 
مرجح•

علىاطلعوا لأنهم أرجح بخلاف بوق الم إن ت آخر نول وفي، 
أهوى.فكان عليه أجمعوا ما مأحذ واختاروا المآخذ، 

مرجحامنهما واحد كل قي لأن مواء؛ هما وقيل: 
علىءصرْ انقرض الذي الإجماع برجح ة: الخامالصورة 

عصره.يقرض لم الذي الإجماع 
معارصه.بخلاق عصره انقضى ما لاستقرار 

ينمضلم فيما والخلاف عمره، انقضى ما اعتبار على وللاتغاق 
فيهالمختلمه على مرحح عليه والمتفق ، عصره 

على۶^٠٠١ اف رصوان الصحابة إجماع يرجح السائمة: الصورة 
بعدهم.من إجماع 

بايمرية•لهم المشهود . الممح، زمن إن، وأقرب رنة أعلى لأنهم 
بعا؛_هممن ؤإجماع المتواتر والخبر لأية ا مثل الصحابة إجماع ولأن 

المشهور.على مرجحان والمتواتر والأية الحديث،، من المشهور بمنزلة 

يهمقطوعا كان والمتواتر لأية ا يمثابة كان لما الصحابة إجماع ولأن 

المامعتثنف ، Y،>A؛/الأحكا. اصرل، في الإحكام ، ٣٤• ٣; الأصول، ني طر/الضول، )١( 
 /T٥٣٦ oWj . ،التحرير شرح التحسر ، ٦٨٥ص الهامع الضث /a التحريرتسر ، ٤ ١ ٢ ٤
•٣/٤.٦المر الكوكب شرح ، ٣٢٦٠; 

إ/مهآ.الإحكام أصول ني الإحكام )٢( 



علىمرجح به والمقهنيع بعدهم، من إجماع بخلاف جاحد0، يكفر حتى 
المظنون.

فيجاء كما بعدهم من على ه تقديمهم في جاء ما ولعموم 
نمقرني، ررحيركم ت قال و. المي أن ه الحصين بن عمران حدث 

Wjالمي أذكر أدري لا عمران: قال يلونهمء. الدين نم يلونهم، الدين 
ثلاثة،أو ترنين بعده 

عدالةبخلاف ورسوله.ؤ تعالى اف بتاكيد ثابتة عدالتهم ولأن 
همرهم•

منوغيره حجة، الإجماع بكون القائلين بين عليه متفق ولأنه 
عليهوالمتفق —، صعيئا الخلاف كان ؤإن ~ فيه مختلف الإجماعايتج 

فيه.المختلف على مرمح 
أقربوحها ومنناسخها وعلى الأحكام أدلة على اطلاعهم ولأن 

غيرهم.اطلاع من 

الغير'من أعظم ال-اطل الحق تحمق على رهمتهم ولأن 
الحقلمأ،بإلى أقرب نولهم فكان 

اكابمين•ناص إجماع علمح، التابعين إجماع يرجح المابعة؛ الصورة 
كمابحدهم، من على وتقاويمهم تفضيلهم على الأدلة من جاء ما ودليله 

الدينثم قرني،' ررحيركم قال: ه المي ارأن ه: عمران حديث، فى 
يلوّمااص.١^٠>، نم يلونهم، 

تخريجه.تقدم )١( 
الأحلك.اصرل، ني الإحكام ا/ها"ا، رحى الأصول ، T٢٧١/ الأصول يي يظر/الخمول رآ( 

،٦٨٤ص الهامع انمث، ، ٥٣٦"T/المامع -ضيف '٢، ٧١٦/٨الوصول نهاية إ/عهآ، 
١. ١٢وانمرم/القرير 

تخريجه٠تقدم )٠١( 



ه

المرجحاتاترابع: المصل 

٦،^*

أغلبيكون فإحماعهم الصحابة بعد النبوة لعهد الأقرب ولأنهم 
مرححر١/الغلن على والغالب الظن، على 

ماعلى والعامة والمد الحل أهل كل إجماع يرجح الثامنة؛ الصورة 
العامة.فيه حالمر 

^٢،.الخلاف عن وأبعد الظن عر أغلم، الكل إجماع لأن 
وغيرالإجماع أهل من لموا العامة بأن هذا يوهن أن ؤيمكن 

الإجماع•تقوية في لوفاقهم أثر فلا فيه، معترين 
الخلأهل قول على المشتمل الإجماع يرجح التا>اسا،ةت الصورة 

لبسواالن.ين الأصوليين أو أموليين، ليوا ين ٠٧ااك^^^ء وقول والمد، 
الخلأهل قول على المشتمل الإجماع على العوام، قول دون فقهاء 

شل.العوام وقول والعضد 

علىمرجح الغلن فيه قوى وما أكثر الأولى الصورة فى الغلن لأن 
فيه.صعق ما 

العوامفان الثاني بخلاف بأصولها أو الشرعية بالأحكام ولمعرفتهم 
٠،٣رفةر٠Jاتك لهم ليس 

علىالأصولي قول على المشتمل الإجماع يرجح ت العاشرة الصورة 
الفقهاء.قول على المشتمل الإجماع 

،•الفقيه^ دون أصولها من الأحكام استنباط من الأصولي لتمكن 

.Y٣٠٤/ النود نشر ، YOA؛/الأحكام أصول في طر/الإءكام )١( 
 )Y( ؟/الأحكام أصول ني ذظر/الإحكامY،>U ، امعالمتشنيف الوصول نهانة

/T٦٨٥ص الهاح الغث ، ٥٣٦.
الوصولنهاية الأحكام أٍرل يي طر/الإحكام )٣( 
الوصولنهاية ، Y٥٧/٤الأحكام أصول ر يطر/الإحكام )٤( 



—-حصص
الإحماععلى المنطوق الإجماع يرجح عشرة! الحادية الصورة 

الباقون.وسكت البعض يه نهلق ما وعلى الكوتي، 

كونيوالواعتباره، إعماله على متفق المنعلوق الإجماع أن ودليله 
قيه.المختلف على مرمح عليه والمتفق فيه، مختلف 

مرجحوالقهلعي خلتي، كوني والئملعي، المنعلوق الإجماع ولأن 
ضالظنى'م

الإجماععلى بالتواتر المقول الإجماع يرجح عشرة! الثانية الصورة 
يالأحاد.المقول 

عليه.يبي ما فكذللث، الأحاد، على مر-»ح أصله في المتواتر لأن 
فييفيد والأحاد واحدأ، قولا والفعلع الملم يقيد المتواتر ولأن 

علىهي هل إفادته في الخلاف بعضها وفي اتفاقا، الفلز صورْ أغلمإ 
^٥٠١١يفيد ما على مرجح وباتفاق دائما ^ ٥٠١١يفيد وما ، الغلن؟ أم ^ ٥٠١١

حائفوعلى منه صور في 

الإجماعتعارض صورة والاستدلال القول في الصورة هده ومثل 
الأحادي.الكوش والإجماع التواتر الكوني 

التحريرشرح التحسر ، ١٢٨م/الروضة مختمر شرح واوأ،  ٢٩٠ص اكاشي ينفلر/أصول )١( 

.٤ ١ ٢ ٢ A/ التحرير شرح التمر  i\^A/Xالروضة عختمر يننلر/شرح )٢( 



ايارمتالمث 

الآفيسة

\ل2ددثلأدك

الأقيسةترحيحات تأصيل 

الآتٍة:المماط في الأمة بين الترجيح اصيل ينكن 
بإزاءوالعمل القياسض تعارض حكم عن الأصوليون تكلم الأولى: 

بينالترجيح بعدم الفول من الحنفية لبعض ثب لما التعارض هزا 
القياسين.

الحنفيةبعفن يه قال القياسين بين الترحح بعدم والقول 
التعارض®أما قائلا! التوجه هدا الحنفية بعض عن بادئاه أمير ذكر 

تحريأدى أيهما أي مله شهد فبأيهما العمل إلى احتيج إذا القياسين في 
علىلأحدهما ترجيح لا أنه ظهر إن به العمل عليه يجب إليه المجتهد 

بعددليل لا إذ شرعي دليل بلا العمل إلى يودي لأنه يسقهلان، ولا الأحر 
قالوا«لأ،.كدا إليه يرجع القياس 

الموهمالقياسين بين الخرجيح يماكن لا أنه يبين بالشام أمير وقول 
المجتهديختار ؤإنما التعارض، لأحل يتاقهنان لا ولآكنهما تعارفهما، 

قلبه.احتار ما القياسين من 

.v١٣٧/اكرض سر \، T/y\مص طر/اءرل )١( 
-سراكميرم/بما.)٢( 



كماالأمة تعارض نفي القياسن بين عندهم الترحح عدم ومصدر 
الأحدهما لأن القياسين بين التعارض يقع ءولأ ت بقوله رخي القررْ 

موجبهو فيما إلا يكون لا المسخ فان للأخر، ناسخا يكون أن يجوز 
الوذلك تاؤيخ، عن إلا ذلك يكون ولا ذلك يوجب لا والقياس سم 
،•القياميزلأ في يتحقق 

والترجتحالماسين تعارض رأى آحر مرصع ومحا رحكا الأن غير 
ارفأماأصوله! في يقول الترجيح، هلريقة في الجمهور حالف ؤإن بينهما 

الأحرعالي أحدهما ترجيح أمكن فإن القيامين بين اسرض وقع إذا 
العمليجب الأحر في مثله يوجد لا أحدهما في قوة وذللا، مرعي بدليل 

يوجدلم ؤإن النصوص، في التاريخ معرفة بمنزلة ذلكر محنكون بالراجح، 
أوحق متهما واحل كل أن باعتبار لا ثاء بأيهما يعمل المجتهد فإن ذلك، 

فىعندنا المدمي، هو ما على حملآ والأخر أحدهما فالحق صواب، 
فىبه العمل في معدور ولكنه أخرى، ؤيخشء تارة بميت، أنه المجتهد 

.<ارى.ذللأط.س أقوى بدليل الخهلآ له يتبين لم ما الغلاهر 
الأقية.الترجيح بنفي القول الباقلأني بكر لأبي وسب، 

ولاتقديم المفلونة ة الأقيفي ليس القاصي ارقال الجويني: قال 
قولالجويني علل ثم الأتماقات« حب على الفلنون ؤإنما تأخير 

هومهللوب الفلن مجال في ليس أنه في أصله على بناه اوهدا الباقلأني؛ 
يكنلم إذا هذا على بانيا قال المجتهدين، نفلر ومهلمع لبين تنوفح

الوفاق«ل"آ،.حب على المقلون ؤإنما التعيين إلى ؤلريق فلا معللوبح 
محإجراءالقياسين بين التفاويتؤ إمكانية يرون الأصوليين ص والجمهور 

أصولالمر-نميآ/مم)١( 
.٦٠آ/ ايرمان )٣( • ٨١٤ رخي الأصول،  ٢٢)



منهمابالراجح والعمل القوة وجوه بحب المتعارصين بين الترجيح 
،.١١انموص من لكلدللن 

امتحفلمالجويني فإن ولذا والظاهر، المثّتءر هو القول هذا ولعل 
لوهائلة عظيمة هفوة وهذه ١١ت قائلا عليه وعلق الباقلاني عن نقله ما 

،.محانله١٠١ نحو القرع ٌّّهام لفوقت غيرْ من صدرت 
الترجيحوجه ؤيبين القيامين تعارض يقرر الأم قي الشافعي والإمام 

هذافمتل ث قيل فإن نعم، قتل الحكم؟ في هذا ؤيكون ت قال ءافإن ت فيقول 
فيعرفاها قد محيل: الصواب،؟ موضع على دلالة الحكم في كان إذا 

شبهالأصلين فى لها فيوجد تقاس أن تحتمل نازلة تنزل أن وذللثج يعفه، 
فهلقيل: فإن فيحلفان، غير0 أصل إلى والأخر أصل إلى ذاهب فيذهب 

اختلفاما بعض في حجة صاحبه على أحدهما يقيم أن إلى السبيل يوجد 
أحدتثبه كانت، فإن المازلة، تنفلر بان تعالى، اف ثاء إن نعم قيل: فيه؟ 

الأسينفي أشبهته الذي إلى صرفت اثنين في والأخر معنى في الأصلين 
الأصلينبأحد شبيها كان إذا وهكذا واحد محي أشبهته الذي دون 

أكترلأ؛،.

فيالأُصار ْع الأنيسة تعارض مقررأ تيمية ابن الإسلام شيح وقال 
فيأمارتان أو قيامان يعتدل أن يجوز ررلأ والترجيح: التعارصى قضايا 

أحدهمايوجب، بأن واحد شيء على يختلفان خبران أو الواحدة المسالة 
فإنأحدهما، فى المزية وجود من بد لا بل الإباحة والأخر الحظر 

، Y٠٧٤/ الروضة شرح.خمر ،  0١٥٣٨اطر/الدة )١( 
والمرق؛ماترنه، أو للومي التهيؤ ص كئاية لص الوتر، هم، نوقه جعل إذا هام؛ الفوتت  ٢٢)

الور•بمع حث الهم رأس مشق 
ا،/لأه'ا،اللخث تهوس، ، 0YYfl/يتفلر/انمن 

.r\KlSالأم )٤( اور،مانمها•. )٣( 



طلبهافي يجتهد أن وجب عنه حمتت ؤإن إليها، صار للمجتهد ظهرت 
ايتئه أن إلى ؤيقف 

حقيقةباب من هو فإنما القيامين تعادل من الجمهور نفاه وما 
عنفيبحث المجتهد لدى اشتباههما وليس — الأدلة كسائر — التعارض 

مرجح•

كسائرحقيقتهما في القياسين تحايل جواز عدم مبينا يعلى أبو قال 
أنيجز ®فلم التخيير ومغ به يوحل بينهما راجح من بد لا وأنه الأدلة 
واحدكل ولأن أحدهما، في الرجحان وجود من بد ولا قيامان، يعتدل 

التخييرلأن اجتمعا؛ إذا كيلك التخيير، يوجب لم انفرد لو القياسين من 
يجزلم التخيير اعتبار مقتل ؤإذا بدلالة، إلا إثباته يجوز فلا زائد، محنى 

ترجيحطلمتا في يجتهد أن ؤيلزمه ، عليهما \لانوع يقيس أن للمجتهد 
،.٢١ذلك((يتبين أن إلى والوص أحدهما، 

منهو إنما الجمهور من الأقية بين التعارض نفى من أن بدا ففلهر 
أهلجميع ومن الأدلة جميع عن المنفي الحقيقي التعارض نفي باب 

للمجتهد.يقع الذي الصوري التعارض نفي به يرد ولم الإسلام، 

ثبوتأدلة بأن القياسين بين الترجيح على الجويني استدل وقد 
ر'والدليلفقال• فيه المتعارصين بين الترجيح أدلة هي وحجيته القياس 

عولناالذي فإن القياس أصل يثوت على الدليل هو الترجيح، ُبوت على 
فكذللث،ة، بالأقيتمسكهم علمنا وكلما الصحابة. إجماع إثباته في عاليه 

منوغيرها الشبه وجوم يذكر بعض على بعضها بترجيح 'تعلقهم علمنا 
الترحح(٠صروب 

ه/ههااس )٢( . ٤٤٦ص المودة )١( 
T^tTj T٣٢٢/ الم أصول م اكلخص )٣( 



القطعيينالقيامين تعارض لمالة الأصوليين بعض عرضن الثانية! 
بينالأقية في التعارض ؤإنما اكلعيين، القياسين تعارض يمكن لا وأنه 

شل.بها القلي 

استبعدة الأميترتيب أراد حين فإنه الحرمين إمام هؤلاء ومن 
فيلذكره حينئذ حاجة فلا التعارض، مشكلة من المعلوم القهلعي القياس 
لأقية.ا ترس—، معرض 

الالعلوم فان فيه، الترتيب لذكر معنى فلا المعلوم! ررفأما قال! 
ومحلولالمأخذ وبعد القرب في تفاوت، فرض فان وقوعها، عند تتفاوت 

ءلما<را،.س أبين علم يتصور فلا ؤإلأ العلوم مقدمات من فهو الفلر 
البرهازأائرح في الأبياري عليه أقره ما وهو 

تعارضفي الخلاف فؤع المسألة أن أعلم— —والله يفلهر والذي 
.هناالوارد هو هناك فالقول منها، وجزء المهلمحن 

صوريالتعارض أن دام ما القملعيين تعارض جواز ترجيح تقدم وقد 
للمجتهديحرض أن مانع فلا حقيقتها، في لا الأدلة، في النامحلر عند 

حقيقتهما.في ليس دام ما القهلعيين تعارض 
القياسلهلبيعة نتيجة سعته واسع، باب ة الأقيتعارض الثالثة! 

تعارضأن يرى الأصوليين فبعض ولذا والمعاني، الاجتهاد على وقيامه 
للاجتهادلأ مجا وأكثر النصوصي في التعارصى صور من أكثر ة الأقي
.منها

وهوبأنوامه المحمولين الا.ليلين ررترجيح بقوله! الجار ابن إليه ينير 
،.الاجتهادءال مجال اع انوفيه اكراجيح، باب من الأعفلم الغرض 

.٣١١/٣اكءشقواUن)٢(  ٠٦٢/٢اJرئن)١( 
.٧١٢أ/اّ الكوكب ثرح )٣( 



منالأعظم الغرض وهو ة الأقيررتراجيح ت بقوله الزركشي ويؤكدْ 
القول!مكماد العراهي ؤيضيف الاجتهادا، اع انوفيه التراحيح باب 

القياسين(ارأ/نافس ررأو 
عندبينهما ؛الترجيح يشتغل اللذان المتعارصان القياسان الرابعة! 

حلافيخفى لا إذ واحتجاج، استدلال موصع عنده كانا ما المجتهد 
حجيةبرى لا من كل إذ القياس، من كثيرة أنواع اعتبار في الفاء 
به.يحتج مما غيره يعارض لا فإنه القياس من نهمع واعتبار 

يجريررإنما فيقول! ة الأقيتعارضان فى هذا الجوينى يقرر 
،•التعارض^ وجهة من إلا عليها يعترض لا أقية في الترحح 

لها،ثابت فهو بها الاستدلال صحة جهة من عليها يعترض لا أي 
.لهاالأقية من غيرها معارضة من صادر الاعتراض ؤإنما 

أنوثرؤله التعارض صحة عموم في داخل القيد هذا أن ؤيب ولا 
.به الاستدلال يصح مما دليلين في يكون 

بينكثير حلافا محل كانتا اجتهادية عملية باعتباره والقياس 
وقوادحه،وشروطه وأركانه يأنواعه ثم حجيته باصل ابتداء الأصوليين 

منالواحد عند منه المعتبر مراتب، فى تماويت، في أثر ذا صار هذا وكل 
غيره.مع الخلاف، فيه يجري عما فضلا الأصوليين، 
العلمعلى مبنيا فيها الترحح يكون المتعارضة اُنت، القيامت ة الخام

حقائقهامحرفة دون بينها الترجيح لايتمور إذ بأفرادها، دقيقة ومعرفة بها، 
ضعفه.أو مقابله على قوته مصدر يعلم منها فرد كل فبحقيقة 

.T٥٣٩/م تثجف )١( 
 )Y( ،٦٨٥ص الهامح انمث .■(YY،\/Y jU^Jl (Y.



يترتبالأمة، ترجح في ررالكلام بقوله! لأياري ا يقررْ الذي وهو 
عرفتإذا حتى منها، نؤع كل حقيقة وبيان أفرادا، معرفتها على 

بعفن®على بعضها ترجيح في ذلك يعد ننلر المفردات، 

فيكونوصحيفها، وقويها برتبها يعرف الذي هو بأفرادها الحالم وهذا 
الرم،.هذه باعتبار الترحح 

بالأقيةالتخصيص الترجيح في المعتبر ررالأصل أن! الجويتي يقول 
القلن®أفي الجمع اجتماع ْع الرم، تفاوت من ينشأ 

منفينتج التماوت، الظنيان وشأن كله، ظني أصله في والقيامحن 
حصره.يمكن لا ما المعنى لهذا التعارض صور 

أمثلةمجرد إلا ليس ة الأقيتعارض من الأصوليون يذكرْ ما فكل 
العارضات.لصور 

العلنيانعلى لمائه اجتهادي ة الأفيفي المرجيح أن يتقرر ومنها 
متفاوتةالأقية قائلون! ®ونال بحفهم! عن ينقله فيما الجويني قال كما 

وكلالقرائح حسب على القلن يرجح ؤإنما المفلنونات في لها قرار لا 
ا.فكره(١١ بمبلمر يليق أمرأ يقلن 

الأدلةبين الترجيح مناهج ة الأقيتعارضان على يهلبق المادمة! 
علىالمتأخر بتقديم القول أن وهو واحد وجه في إلا بسواء، مواء 

يتحققلا هذا فإن بمرجح، والترجيح الجمع تعذر عند الأدلة في التقالم 
أثرفلا المجتهد، ومصدره التبوة عمر بعد القياس لكون ة، الأقيفى 

القيامض•ش مؤثر معنى أي وليس والتاحر، للتقدم أبدأ 

.٣٢٣/٤اكءمقواUن)١( 
 )Y( الٍرهانYY،\/Y . )٩٨)٣.



هية الأقيبين وترجيحاسما التعارصات صور من كثير ت السابعة 
تردالأخار في ترد هي كما فهي الأحبار، تعارض ور لم مطابقة صور 

للترجثح،والاستدلال الترجيح وفي الوقؤع في مثلها فهي، ة، الأقيفي 
فيالصور هده ذكر من تخففوا الأصوليين من كثيرأ أن نجد المعنى ولهذا 

منوفيهم الأحبار، في يدكرها استغناء ة الأقيوترجيحات تعارصات 
اختصارأ.لبعضها عرض 

الصور:هده ومن 

ثابتةعلته أحدهما وكان قيامان تعارض إذا الإسناد: مجال فى 
آحاد.بخبر والأحر متواتر بخبر 

أحدهماعلة وكانت محان قيا تعارض إذا اللففلية: الدلالة مجال وفي، 
التخصيص.طاله بعام والأخر يخصص لم بعام ثابتة 

وكانان قيامتعارض إذا الشرعي والحكم المدلول مجال وفي، 
أومبيحا، والأخر موجبا أحدهما كان أو نافيا، والأخر مثبتا أحدهما 

له.دارئا والأخر للحد موجبا أحدهما كان 

ووافقاقياسان تعارض إذا الخارجية بالأمور الترجيح مجال وفي، 
مقابله.على يرجح فإنه بحجيته يقول لا من عند الصحابي قول أحدهما 

كثيرة.فالصور ؤإلأ للبيان أمثلة مجرد وهده 

قوسماحسن، من ة الأقيترتستح في الأصوليين بعض اشتغل الثامنة: 
الض.ميم،،على والقوى( القوى(، عالي الأقوك( يم تقل. من يتضمنه ا يمس

الأصعم،.على ا والفعيف

أميرابن قرره ما ة الأقيترتيب موجب يلخصي، ما جميل( ومن، 
المقصودكان ارإذا فقال: الترتي.ّ_ا يضبط بتقعيد هدا اختصر حبشا الحاج 



الأشرفشرفآ نتاجها ترتيب باعتبار الضروب رتبت نتائجها الأمة من 
فالأثرفا<لا،.

الباقلأنيبكر أبي القاصي عن الغزالي حكام ما الأنيسة ترتيب ومن 
فملالمقاييس ترجيح في الخوض على تقديمه من بد لا ®ومما ت فقال 
ميشفيها الفلر فقال: الأقية فواعد في الغلر ترتيب في القاصي ذكره 

فيهيتفاوت ما وعني؛المتفاوت والمتفاوت، ه نففي يتفاوت لا ما إلى 
مينقيتفاوت لا الذي والنظر قال؛ الخواطر، فيه وتتعارض الفلار نظر 
عامدبالمثقل والقاتل ، ^ ٠٠٣٠٠١اأن كعالمنا البديهي مرتبة في يقع ما إلى 

الفلريمرتثة في يقع ما ؤإلى عقله، في يسفهلص حلاقه أصمر ومن للقتل 
القصاصمن الثارع مقصود علم من فإن عليه القصاص بوجوب كعلمنا 

ولاالقصاص إيجاب القهلمر على نغلر بأدنى استبان والمصمة المحقن في 
يته٠٠يتمارى أن ينتغي 

®أمابقوله؛ البرهان في المحرمين إمام ة الأقيمراتب عرض وممن 
ماالقسمين بين يتردد ئد يم والشبه المعنى قيامحي إلى م فينقالمفلنون• 

فهوالمعنى؛ قيامحي وأما نفصله، ما على بالشبه وتارة بالمعنى تارة يلتحق 
تقبل،لا رتبا يترتب ه نففي القسم هذا نم وصفه محبق كما يناسب الذي 

النسبةألفاظ من فيها والخفاء الجلاء نم الخفي ومنها الجلي لمنها الضعل 
ماإلى بالإضافة خفي دونه ما إلى بالإضافة جلي ، بطرفيزلمحتوثى فكل 

واحدكل انفراد قدر لو معنيين تعارض بفرض يمحن ذللثإ في والمر فوقه، 
شراتهلاستقلاله عند لامحتجماعه حكما لاقتضى مستقلا ®بالإضافة١٠ منهما 

الخانق.ت ولعلها المطبؤع، ر كدا )٢(  ٠٥٨ا/والتحبير التقرير )١( 
.٥٤٥ص المخول )٤( :لخ. ىلافىاوطوع،وّا)٣( 
دالمبمع•الإحا٠ل؛' معانه؛ ومن خوس من لهما، جامع بهما محتمل أي • بطرفين محتوثى )٥( 

ا/ا"ها.الض المباح ا/ا،"اه، الس طر/جمهرة 



فىيتعارصان كمعنيين مقتضاه نقيض مقتضاه معنى عارضه فإذا المحة 
فهما<اأالظر سيل قياني واكحريم اكحليل 

الأقيسةتترتيب أوجه أبرز حصر يمكن تقدم ما خلال فمن 
علىالاتفاق منها متعددة! جهات من القياس قوة حيث من وذلك 

هلوالخلاف به شبهه وقوة النص من قربه ومنها فيه، والاختلاف إعماله 
القياس.من أم الص من هو 

الخضمحارمعلى الجلي، القيام، ترجح ذلك وم، 
فيالمختلف، القياس على مرُبمح صورته اعتبار على المتفق والقياس 

اعتباره.

نفيالمظنوj، القياس على مرجح فيه الفارق بنفي المقهلؤع والقياس 
الأدنى.وقياس اوى الم قياس على مقدم الأولى وقياس فيه. الفارق 

بالهلردننا يبما أن، يرى لأقية ا ترتيهبط على كلامه في الحرمين ؤإمام 
الألفاظ.مجرى لجريانه الأشباه من غيره على مقدم والعكس، 
البابهذا في الواقعة الترجيح في بعضهم راواعتمد المرافئ: قال 

أميز،تعش 
الما على راجح فهو العقلية، بالعلل أشبه كان، ما كل أن ) أحدهما

بالأصل،أشه كان كلما والفرع ١^٣٢، أصل العقل لأن كذلك؛ يكون 
أقوى.كان 

 )Y( الس أصول في /الواضح يطر /Y ،موق •٥\YA/Y ،اض نف، ؛\rwir ,المم
.٢١٤ص للمحلي الورقات شرح \ا/'؟أا، المميل 

نمنومآلاتها، أثرها وفي أصلها، في المنة أهل محي لم نلم القل* أصل العقل رأف مقولة: )"٢( 
فيالواحل. حبر رد الها ومن المفترض، العارض موهم في الئل على المقل تةا.يم : الها

وآثاره.الأصل المنة أهل رد وني. أقوى، هو الذي المقل معارضة فى لأنها القاني 
٢٠٧٩٦!المرسلة الصواعق الضمي، هدا لإطال كله فالكتاب والنمل، العقل تعارض ينفلر/درء 



فيه،مختث يكون مما أولى فهو عليه، متفئا كان ما كل أن ؛ وثانيهما 
أكثر؛فيه الخلاف يكون ما على راجح فهو أنل، فيه الخلاف كان ما وكل 

.، .اب والشبهة. الشالث، حصول على يدل فيه الخلاف وقؤع أن فيه• والسب 
فىللتفاوت، هو إنما الأقبة بين التعارصات أن نفرر حين ت التاسعة 

فإن— الجامعة والعلة الأصل وحكم والفرع الأصل — الأربعة أركانه قوة 
يترجحخارجي معنى من أو الأركان هذه نوة من مستمدأ يكون الترجيح 

مقابله.على القياس به 

أوأمله، جهة من إما للقياس العاصي الترجيح I١١ العلوفي قال 
الأخر®أعلى فيترجح تعقده، الميامين بأحد تقترن نرينة أو علته، 

ماهيةرر؛ءص_ا ت أنؤع سبعة على الأقية بين الترجيح يجعل والرازي 
عليتها،على يدل ما ؛ءصّ_، أو ، وجودها على يدل ما يهحسسسا أو العلة، 

ذلكمحل ؛حك، أو الأصل، في الحكم نبومتا على يدل ما بحب أو 
ذلك(ارم.عن مممصلة أمور بحب أو محالها بحب أو الحكم، 

حمةإلى القياس في المرجحات، تقسيم هو الأكثر عليه والذي 
تهم، أنواع 
العلة.باعتبار الترجيح أولا 
الأصل.حكم دليل باعتبار الترجيح ت ثانيا 
الأصل.حكم باعتبار الترجح ! ثالثا 

•الهمع ثاعتبار الترجيح • رابعا 
خارجي.أمر باعتبار الترحح ت خامسا 

المرجحات،ذكر فى هنا للئ، ميالذي وهو 

.TVlT<</الأصول نفاض )١( 
.0iii/المًمول )٣( ب سر شرح )٢( 



اسءص
الأقيسةترحيحات 

الأتي،"التقسيم ومحق الأقية ؛ثن، المرجحات عرصل محيكون 

.العلة باعتبار الترحح ت أولا 
الأصل.حكم دليل باعتبار الترحح ت ثانيا 
الأصل.حكم باعتبار الترجيح : ثالثا 

•الهمع باعتبار الترجح • رابعا 
حارجي.أمر باعتبار الترحح خامسا! 

بهالتعليل يمح ما على مبني وهو • العلة باعتبار الترجتح أولا• 
التعليل.في المعاني ويتفاوت ويالخلاف، بالاتفاق 

الترجيحبتعريف العلل بين الترجيح عن كلامه أ؛والخهلاب استهل 
العللبين، الترجتح وفائدة العلتين، بين، الترجيح يصح متكى وبيان العلل، ين 

الترجيحيصح ولا الأحرى، عش العلتمن، إحدى تقوية ررالترجيح؛ فقال؛ 
اللأنه انفردت، لو للحكم محلريقا منهما واحدة كل تكون أن إلا بينهما 
الفتنتقوية يالترجيح: والفائدة ليس؛هلريؤ،، ما علير محتريؤ، رحيح يصح 

تعارصهما((عند العلتين إحدى، عن الصادر 

ةلخمتعود العلل، مرجحات أن المستصس قى الغزالي جعل وقد 
هما'مجامع 

.٤/٢٢٦ الفقه أصول ش )١( 



قوةفإن الانتزاع، منه الذي الأصل قوة إلى يرجع ما ت لأول ا
العلة.تزكي الأصل 

.ذاتهافي العلة نفس تقوية إلى يرجع ما الثاني: 
أوإجماع أو نص من العلة إثبات محلريق قوة إلى يرجع ما الئالث،: 

أمارة.

.بهاالثابت، الحلة حكم يقوي ما ت الراح 
لهاوموافقتها الأصول بشهادة تتقوى أن الخامس؛ 

الخلافوير ما على يرجح بالإجماع ثابتة عالته ما بان القول ومعر 
علتهما على يرجح منموصة علته ما بان والقول بها، التعالسل في 

اتالقيامذكروا الأصوليين فان اتفاق، محل يكون يكاد وهذا تنبهلة، م
علتهالثابتة كالقياس والاجتهاد، بالأتاٍل علملها الثابتة المعارصة 

لينتجترتيبها في بينهم الخلاف قوي والشيم بر والوالدوران بالمناسبة 
.بهاالتعليل من الصادرة القيامات ترجح 

المناسب،،ثم المؤثر، أنواع! أربعة ارالقياس ؛ هكذارتبها والغزالي 
الهلرد«رآ،.ثم الشبه، ثم 

الثايت،! هكذاتنبهلة المبالحلل الثابتة القيامحا>ت، رتب والبيضاوي 
الأقربإالحاجة حيز في التي نم الدنيوية يم الدينية الضرورية بالمناسبة 

الشبهثم بر الثم محلين في ثم محل في الدوران ثم فالأقرب،، اعتبارا 
اكلردرم.ثم الإماء ثم 

متعارضانوهما بر والالدوران ثم المنامحثة بتقديم رتبها والقرافي 

المضص«أآ)■ا(. ٣٧٩ص المص )١( 
.٣٩ص•السؤل نهايت ، ٢٤٠م الإبهاج شرحي مع الوصول سفلر/مهاج )٣( 



مالأ-بماس ثم الطرد نم _، 
الأصولتض•محن حلاف محل الترمحب في وغيرهم قالوْ وما 

عاُإيالسءبر وصفه علة اسسمةل الذي لمامحن ا ■جبمب الم^ا فابن 
المعارصنانتفاء المبر لتضمن يالمناسبة وصفه علية استنبط الذي القياس 

خلافالأصل، في 
ستما على بر بالبت ما رجحوا والمرداوى بكى والوالأمدي 

بالماسة^.
علىيتوقف كما \ذذو؛أ في الحكم بأن الترجيح هدا الأمدي وعلل 

بروالالأصل، قي معارصه انتفاء على بتوقف الأصل في مقتضيه تحقق 
إثباتبخلاف المعارفس، وإبهلال المقتضي لبيان التعرض فيه والتقسيم 

أولىاالوالتقسيم ثر الفكان بالإخالة العلة 
الحلة:باعتبار القيامين بين الترجيح صور ومن 

علىمرج^ عليها مجبمع علة على المبني القياس • لأولى ا المحورة 
فيها.مختلف علة على المبنى القياس 

.فيه ، المختلفوصعق، عليه المتفق لقوة 

فيه.، الختلفعلى راجح حقيقته في عليه المتفق ولأن 

.٤٢٧ص الفصول تقيح شرح )١( 
.V٣٩٩/المختصر يان شرحه مع الخختصر )٢( 
،٦٨٩ص الهاْع الغيث شرحه هع الجوامع جمع ، ٢٧٢؛/الأحكام أصول في ينظر/الإحكام )٣، 

.A٤٢٣٢/ التحرير شرح التحير 
.٢٧٢الأحكام؛/أصول في الإحكام )٤( 
شرح، ٢٠١ص الوصول تقريب ، ٤٢٦ص الفصول تنقيح شرح ، ١٥٣١ه/ينظر/المدة )٥( 

.٧١٦/٣الروضة مختصر 



أ^٦٣١—بمت
حلافأرا،.الأكثر عر خلافآ الأقل العلة ترجح ذلك ومن 

القياسعلى بها مقطؤع علته الذي القياس يرجح الثانية؛ الصورة 
مفلتونة.علته الذي 

منهصورة وهذ0 الظن، على مرجح القهلمي لأن 
علىمرحح منصوصة علة على المبنى القياس الثالثة! الصورة 

متبطة.علة على المبني القياس 

المجتهد.اجتهاد س أور ١^٠١^ نص لأن 
مرجحوالمعصوم المجتهد، اجتهاد بخلاف معصوم النص ولأن 

بمعصوم.ليس ما عر 

•، صحتهال علامة العلة على النص ولأن 
إلمحايرجع ررما فقال؛ وغيرها الصورة ليتناول الترجيح الغزار وعمم 

■>كدالأصل قوة فإن الاتزاع، منه الذي الأصل قوة 
القياسعلى مرجح لدليل موافقة علة على القياس • الرابعة الصورة 

لدليل.موافقة غير علته الأوي 

علتهفي الموافق فالقياس لعمومه، الواقفة هنا بالواقمة والمراد 
يرىمن عند صحابي، لقول أو . النه رسول ستة أو تعار اممه لكتاب 

• ٢٠١ص الوصولر تقريب ، ٤٢٦ص الفصول تشح شرح / ينفر ٢١١
المختمربجان ، ٢٤١•١; المنهاج شرح ني الإبهاج ، rr-\/iأصول في ذظر/اشهد )٢( 

.A٤٢٣١/ اكحرير ثرح ض م/\،ا،م، 
صْأا،الجا-ل، ني المعونة ، ٣٢٣م/الفف أمول في اكلخيص ، ،\ JY،\/oطر/العدة )٣( 

شرح، ص١٠٢الوصول تقريب ، ٤٢٥ص الفصول تشح رح ث ل0جي الإثارة 
.٧١٦/٣اروئ مخضر 

.٣٧٩ص المنى )٤( 



موافقةليت عالته مما مقابله على مرحح المحابي بقول الاحتجاج 
للأحدها 

والموكدمقابله، دون يه مؤكدة دليل ليموم الموافقة العلة أن ودليله 
المزكي.غير على مرجح 

القياسدليلان! حكمها في اجتمع دليل بعموم المؤكدة العلة ولأن 
دليلانفيه اجتمع وما له، المعارض القياس ؛خلاف، المموم وموافقة 

واحد•دليل فته ما على مرجح 
ستةأو بكتاب لأصل علته مردودة القياسين أحد يكون أن ذللئؤ ومن 

أولى؛فتكون ذللث،، بخلاف والأحرى صريح، نص أو إجماع أو متواترة 
الأصل١بقوة يقوى الهمع لأن 

علىمرجع كثيرة أصول لعلته شهد الذي القياس ة! الخامالصورة 
أصول.له تشهد لم ما 

يشهدما كثر فكلما الأصول، بشهادة تحصل إنما الفلز غلبة لأن 
فهوالظن فيه غلب وما صحتها، الظن على غالبا الأصول من لها 

)٣(
•مرجح 

للتهشها> ما على أكثر أصول نملته شهد ما ترجيح ذللث، ومن 
فيه.الغلن لزيادة أفل، أصول 

الكثيرةعلى ، الأوصافالقالبلة انملة نرجح ة! ائسايالصورة 
الأوصاف.

ييالموة ، ٣٧٩ص المممنى ، rn/Tالفف أصول ش التلخص ه/آآه؛، بفر/اس- )١( 
.YYnالفف؛/أصول ش اكمه؛او ، ١٢٧ص الجاJل 

•١.٢ ص الوصول ب ، ٣٤٤ص لياجي طر/الإثارة )٣( 



العلةبأن للشأنمة وجه وفي والمالكية، الشافعية أكثر ترجيح هذا 
؛محواءر هما ت وقيل الحنابالة، لبعض فول وهو أولى، الأوصاف كثيرة 

معالحكم تعلق وصح الحكم، في له أثر لا الزائد الوصم، ولأن 
عدمه.

كاجتماعفكان الفروع إلحاق فيها يفل الأوصاف اوكئيرة ولأن 
والقاصرة.المتعدية 

ادالممن وأسالم الأصول على أجرى أوصافها قلت، ما ولأن 
فهواد الممن وأسلم الأصول على أجرى كان وما أولى، فكانت؛ 
مرجح•

كثيرته.من أولى فكانت، فروعها، تكتر الأوصاف قليلة ولأن 
ومشابهةتنبثا أقوى أنها الأوصاف كثيرة بترجيح قال من واحتج 

؛الأصلل٢،.للأصل 
المقدمايتؤمن الأقل عالي الموقوفة العالة ترجح ت السابعة الصورة 

منالأكثر عر اJوةوفة عر 

أقلمقدمايتح على توقف ما أن المقدمات نليلة بترجيح استدل 
الفلنينبأرجح والعمل منها، أكثر على ، يتوقفمما الظن في أءد_ا 

واجمح>ء،.

أصولفي التمهيد ،  ٤٨٩ص التمرة ، ١٢٦ص الجدل ني المعونة ، ١١صزااللمع ينغلر/ ( )١ 
اكسر، Y'UAالمودة»_، ٨٧ص الإشارة < r٢٣٦/الأدلة قواطع إ/آآآ، الفض 
.٧٢٤؟/المتر اتكوتم_، نرح التحرير شرح 

شرح،  ١٢٤البحر ، ٢٢٦/٤الفف أصول في المهتد ، ٤٨٩ص يطر/التمرة )٢( 
.٢٧٥٨الفحول إرشاد ، ٤٧٢٤;الخير الكوكب، 

.٢١٥Mالمٍيط النحر )٤( • ٢١٥Mالممط الحر )٣( 



الأمةبين الترجيح الأصل: حكم دليل باعشار الترجيح ثانيأ: 
الأحكام-أدلة ين الترجح نفس هو الأصل حكم بون دليل باعتار 

ثبتالذي تندم محكم القياس أصل احكم مقعدأ: الهلوفي ثال 
■الأيية® أصول من يه بت ما قدم تندات، الم من قدم فما به، 

دليلترجح ما المتعارصين القيامين من ررفيرجح نوي• الإّوقال 
فيالمذكورة المرجحات بأحد الأحر الأصل حكم دليل على أمحله حكم 
ماوه«لأ،.اإباب 

السنةأو الكتاب من المستمد يالإجماع حكمه يت الذي فالقياس 
السنة.أو الكتاب س حكمه دليل بت ما على مقدم هما أو 

علىراجح السنة، تواتر أو الكريم يالقرآن الثابت الأصل وحكم 
الأحاد،بهلمريق المروية بالسنة ت أي السنة، باحاد الثابت، الأصل حكم 

ؤوهكذا احادها، على السنة ومتواتر القران،، يقدم كما 

فيهاللفغلية الدلالة بقوة الأصلين حكمي لأحد اكرجيح ذلك، ومن 
الممىأمحله حكم على دل الذي فالقياس ~ تْاوم ما وفق ~ الأحر على 
الظاهر.أصله حكم على دل الذي الماس على مقدم 

القياسعلى مقدم اللففل منهلوق أصله حكم على دل الذي والقياس 
.وهكلءااللففل، مفهوم أصله حكم على دل الذي 

الترجيحفي يدحل مما وهذا الأصل! حكم باعتيار الترجٍح ثالثا: 
المنصوصى.في الوارد بعمومه النحؤر ومل.لول الحكم باعتبار 

فيهالأصل حكم أن، باعتبار معارصه على القياسين أحد فيترجح 
تعارضفي الواردة الترجيح ياعتثارات الأحر أصل حكم على مرجح 

.٣٩٢ص نهاتة )٢(  ٣/١٧١٥ اررمحة مخممم شرح 



والتمثيلتأصيلها سبق والتي الحكم أو المدلول حهة من المنصوصين 

القياسعلى الأصل عن الناقل القياس حكم ترجيح ت ذلك ومن 
له،النافي القياس على للحكم المثبت القياس وترحيح له، المبقى 
.وأمثالهاالقياسين في الحكمين س الأحم، أو الأشد وترجيح 

نعارضفي كالقول ة الأقيأصل حكم في هنا فيها والقول 
وترجيحا.واستدلالا فولا هنا المدلولين 

باعتبارالمرجحات في له التطبيقي والتمثيل تأصيله تقدم كله وهدا 
المدلول.

الترحيحفي أصل القياسين بين للترجيح الإسنوي عرض ولما 
بحسسجإالترجيح ١^١^٠؛ ررالوجه فقال: الممى هدا الأصل حكم باعتبار 

منه،السائس الوجه في الأحبار ترجيح في بيانه سبق وند الحكم، كيفية 
للطلاقوالمثبت، المبيح، القياس على المحرم القياس فيرجح وحينئد 
الاقلا<أعلى الأصل بحكم والمقي لهما، النافي على والعتاق 

قوةلمعاني مقابله على القياس يرجح الفرع! باعتبار الترجيح رابعا 
مقابله.على قوة س أحدهما به يكتبما المتعارصين الفرعين أحد فى 

اماعلى أوصافه أحص في أصله يشارك فرعه الذي القياس فيقدم 
•منها صور في وهو أوصافه عموم في يشاركه الذي 

لأصلهمشاركا فرعه يكون بأن القياسين أحد ير"؛ح - الأولى الصورة 
الحكمجنس في لأصله مشاركا الأحر وفرع العلة، وعين الحكم عين في 

المشاركةفما بالعكس، أو العلة، وعين الحكم حنس أو العالة، وجنس 
أولى.الحكم وعين العلة عين في فيه 

.٣٩٣ص الول ,،[ية 



_مح
—-ح@ص^ب

والأعمالأخص المعنى في الاشتراك باعتسار التعدية أن ودليله 
الأب'".المس ني الأفراك س الظن ض أغف 

منأظهر فرعه في العالة وجود الذي القياس يرجمح • الثانية الصورة 
المعارض.الفرع في وجودها 

ومنمنه الأحمى من والوجود الدلالة في أقوى الظاهر لأن 
الخفيل٢،.عر رجح ظاهرأ كان وما الخفي، 

بالنصفيه الفرع حكم ئيت الذي القياس يرجح الثالثة! الصورة 
بالص.فيه الفؤع حكم يشت لم الذي القياس على تفصيلا لا جملة 

ثابتايكن لم التفصيل، ميل على بالنص الهمج حكم ب لو لأنه 
بالماس-

الإجماليالدليل دليلان، فيه اجتمع جمالة حكمه ثت ما ولأن 
دليلانفيه اجتمع وما القياس، إلا دليل فيه ليس ومعارمحه والقياس، 

واحدرم.دليل فيه ما على مرجح 
قطعي،الهمج فى علته وجود الذي القياس يرجح الرابعة• الصورة 

ظي.الفرع في عكه وجود ماكان على 

المهلعيةفي متماوتان حقيقتيهما في القيامين أن الترجيح ودليل 
علىمرجح القطعي لأن القعلع، صنته فيما الرجحان فكان والفلنية، 

القش.

المنتصريان ، ٣٧٣١; الروضة مختصر شرح الأئكام اصرل ني ين>/الإحكام )١( 
.A٤٢٦٢/ الخرير شرح الخير ، A٣٧٨١/ الوصول، نهاة ، /٧٣، ١ ٤ ٠ ٤  ١٢

.٧٣٢و ٣٧٣١; الروضة مختمر شرح )٢( 
الخريرشرح اكمحر الممحمرم/ه>أ، ؛تظر/يان  ٢٣)



فيه،القادح احتمال عن أبعد قطعي فرعه في العلة وجود ما ولأن 
رل وأولى مرجح فيه القادح احتمال يبعد وما 

المؤعحكم ثبوت من يلزم لا الذي القياس يرم الخامة؛ الصورة 
محذور.فرعه حكم ثبوت س يلزم ما ^، محذور، فيه 

أولعام، تخميمأ يكون بان الفرع حكم في المحذور عدم ومثلوا 
وكلهالمجاز، حقيقة أو لموول، بالفلاهر للعمل ترك أو لمهللق، تقييد 

دليلها.قام 

مافيكون يضعفه، الحكم في المحذور لزوم أن الترحيح هذا ودليل 
ماعلى مرحح فيه محذور لا وما التعارض، عند عاليه راجحا يحتمل لا 

بسزور"<.

فيالحكم نوت س بلزم لا الذي القياس يرُح السادسة؛ الصورة 
ذللثج.يلزم الذي على أصله دليل في الذي الحصر بمللأن فرعه 

عائشةحدين، من ه بقوله لها ومثل الهندي الصفي الصورة ذكر 
والحديا،والعقرب، الفأرة، الحرم! في يقتلن فوامز، ررحص ها؛ 

الحلفي آخر مزذ فتل جواز فقياس العقور«أم والكاو_، والغراب، 
قياسإلى ية بالنمرجوحا فيكون المن.كور الحصر يبعلل عليهن والحرم 

قتلهجواز عدم يقتضي احر 

يماثلالخارج ص والمرجح حارجي؛ أمر ؛اعشاد الترجتح حاما؛ 
بينترجيح ءندْ صح من فكل النصين، تعارض القياسين تعارض فيه 

القيامين•بين به الترجيح عنده صح حارجي بدليل نصين 

؛A٢٦٣/التحرير شرح الخمر •٨، أ/ الأحكام اصول يي بظر/الإحكام )١( 
.A٣٧٨١/الوصول نهاية )٢( 
.A٣٧٨٢/ الوصول نهاية )٤( تخريجه. )٣( 



—>>لأجمأ><
أمرؤإلى ١^٢^٤ حكم إلى اليائية الترححات وأما ١١ت الأمدي مال 

المتقولأتا،لفي أسلفناه ما فعلى حارج 
يأمرالمامحسن بن الرحمح يحلون الأصولن من كر كان ولدلف 

هذانتاج من فكان ، المنقولات® في به الترجيح فى فرروه لما حارجى 
الخارجية،بالأمور القياسين بين المرجحات ذكر عن بعضهم أعرض أن 

التمثيل.مثيل إلا هو ما يمضهم ذكره وما 

هوحارجى أمر باعتبار الأمية ترجيح في الأصوليون يقوله ما وكل 
ذلك:ومن خارجي بأمر آخر على دليل ترجيح مشكاة عموم من 

اشرسول عن أير يعقده بأن القياسين أحد يقوى ١١الجصاصى: قال 
أحدعاصي فإذا مخرجه، لضعف حكما يوجب لم ه بنفانفرد و له 

فيكونالخبر، بهيا الأخر على ورجحان مزية القياس لهذا صار القياسين 
أورءص-

الالفناهر فان هر، ١١٥١ياالمعتقد القياس ترجح ١١الجوينيإ ومال 
واعتقددليلا يستقل لم فإذا الغلاهر لإزالة يملح قياس مع دليلا يستقل 

القياسينأسمهل من على مرد ولا وتلويحا، ترجيحا أفاده مياس به 
ةرب*رالأول الدمتؤ يهللان بعد والأمر ؛الفلاهر لث، وتم

العلة:في للأصول موافقا القياسين أحد يكون ررأن الزركشي: ومال 
علىفيرجح الشؤع، في المهدم الأصول وفق على أصله علة تكون بأن 

.٢٨٠أ/ الأحلكم اصول م الإحكام )١( 
A'o/r\دض يان ، ٢٨•i/ الأحكام أصول، يظر/الإحكام؛ي )٢( 
.٢١٠الأصول؛/م الفصول )٣( 

الواحد.حبر أنواع يعص الاصتولأل ردهم في الحقين مذهب، على متوجه الم،جتح وهذا 
 )٤(Jن١u٠٢٤١/٢ر



قرةعلى دليل الكثيرة الأصول في وجودها لأن واحد، أصل موافقة 
،•ر أدرا؛ قهي الئرع نظر قي اعتارها 

الخالفاءنول يعضده الذي ارالقياص الجماص! نول ذلك ومن 
عارضإذا الخالماء، هؤلاء قول يخالفه قياس من أولى هو الرانيين 

ه•'لقوله الرجحان؛ من صرب القياس لهذا ؤيكون الأول، القياس 
رعدياا١س الراشدين الخلفاء وستة تي براعليكم 

أنهالصحابي مذهبا وأحدهما قيامحان تعارض ررإذا I العلائي وقول 
الصحابي،؛لقول الموافق القياس يقدم 

.ق

.YTV/Aانميط البحر )١( 
.٢١الأصول؛/• ني الخمول )٢( 

تخريجه.نندم والحديث 
.٣٨ص الإصاة إجمال )٣( 



س0جمث><

،٧٧١ايمث 
فيهاالمختلف اإة؛دلة ترحيحات 

\لدكضك

فيهااتمختلف الأدلة بين الترجيح تأصيل 

فيالمختلف الأدلة بين والترجيح التعارض تأصيل إجمال يمكن 
مائل؛في حجتتها 

الإماممحي فيها المختلف من الدليل حجية في الاختلاف الأولى: 
يرىصحيحان دليلان المدهب أو الإمام محي كان فما المدهب، أو 

لعدمغيره ئد يصح لم ؤإن ~ ئده بينهما التعارصى يصح فإنه حجيتهما 
وآخربه يقول دليل بين التعارمحن يتحقق فلا ~ أحدهما أو بهما احتجاجه 

به.المحتج به الاحتجاج يصح لا ما يعارض لا إذا به لأيقول 

من؛.هدا تقرير تقدم وفد 
بهاالمحتج الأدلة ترتيب في منهج مدهب أو إمام لكل الثانية: 

حيثمن بها يحتج التي الأدلة بين تفاوتآ يرى مدهب أو إمام فكل محده، 
الرتبةفي المقدم الدليل ويرجح فيقدم القوة هدْ بحب فيرتبها قوتها، 

محه.المتأخر على 

بينالتحارصات في ؤيسرى عليها المفق الأدلة في يري كما وهدا 
الأدلةتعارضان في أيما محار فهو فيها والمختلف عليها المتفق الأدلة 

فيها.المختلف 



.>س؛سحبمت,جم
نل.الأئمة عند الأدلة ترتيب تقرير تقدم وقد 

عندالمعتبرة وهي فيها المختلف الأدلة إن قالما إذا الئالنة: 
الصحاييررقول ت ة حمميها — غالبأ — الخلاف نصب في الأصوليين 

نجدفإن المرسلة، والمصالح والاستصحاب والامتحان فبالنا من ومرع 
فقط:منها ائين في المرجحات في الكلام يقرئون الأصوليين أن 

صورهاوتذكر تقرئ وهذه الصحابي نول في التعارصات الأول؛ 
منوعند به، يقول لا من وعند الصحابي قول بحجية يقول من عند سواء 
به.يقول لا من وعند الصحابي بتقليد يقول 

عندتنثر ولكنها تقرئ لا وهده المصالح في التعارصات الثاني! 
موصعتن•ش الأصوليين 

العللترجيح في حصوصأ القياس في الترجيحات عند ; أولهما
.وأوصافها

المقاصد.باعتبار التعارصات فى I وثانيهما 

بالدكر.الترجيحات في أثر له يكن فلم الامتحان وأما 
أسلوبهو الجمهور عند بذاته الاستحسان أن يخفى لن ولكن 

الدليللقيام اوكلي على الجزئي بتقديم والجزئيات الكليات بين ترجيح 
ؤإنالجملة في الجمهور عند الاستحسان هو هذا بالجزني، الخاص 
عندهم.له التعريفية العبارات احتلمت 

الدليلين"بأقوى القول رروهو تعريفهم؛ ومن 
تركفمنه  ١١أنواع؛ وأنه لامتحان ا بيان في الحربي ابن نول ومنه 

.٧٩ص الفض اصرل ر الإشارة )١( 



أهللإجماع الدليل ترك ومنه للعرف، الدليل ترك ومنه للمصيحة، الدليل 
علىالتوسعة ؤإيثار المشقة لرفع ير للتيالدليل ترك ومنه المدينة 

الخالق«لا،.
ّ)آ(

)٣(.

الدليلينءربأقوى قول ®هو تعريفهم: ومن 

،•الجليُل الماس يعارض دلل لضرب *اسم وقولهم؛ 
مرعيلدليل ذذلائرها عن المسالة بحكم ررالعدول وقولهم: 

حاصا<رن.

منه،اأقوى لدليل القياس ®ترك وقولهم: 
أنعلى تدل كلها أمثالها من وغيرها التعريفات هده وكل 

الأدلةبين بذاته ترجيحي منهج أصله في الجمهور عند ان الامتح
حمرمن أم الترحيح، في عمم من سواء ومدلولاتها، ودلالاتها 

صورة.فى بالترجح الامتحان 

ياوحلأن فيمكن قبلنا من وشمع للامتصحاب ية بالنالرابعة: 
أمرين:حلال من بالأّتملأل لا باكع وفيهما بينهما الترجتح 

علىدلالة فيها زكون حيث الأدلة ترتيب في الأئمة مناهج الأول: 
الواحل.الدليل صور وترجيح بينها فيها المختلف الأدلة ترجيح من سيء 
•بينها 

المعمولةعلى المنقولة الأدلة ترجيح على العلماء اتفاق فمثلا 
عليه.وترجيحها الأدلة على الامتمحاب تأحير يقتضي 

.١٢١ص الاوع )مآ(. ١٣١ص السؤل )١( 
٣١٩٧;الروضة سمحصر شرح )٤( . ٢٢٦٨;الأدلت ئواطع )٣( 
.١٠١أ/الفض أصول ي الواضح )٥( 



منمهناك امممحاب، هو إذ الأصلي التفي من الموقف ذس ومن 
بينماالأصلي، النفي على النص تقديم على والجمهور النص على يقدمه 

الشيعورود نل الأصلي النفي إلى النظر أن الشافعية ماحري بعض رأى 
^١،.٨١١الأدلة قي الطر بق ي

الكليةالترحيح قواعد في الأدلة هذه ترجيحات لحول الثاني! 
أوالأنيسة أو النصوص تعارصات في توصع كانت ؤإن التي الخامة 

.فيها يدحل أن يمكن ما كل تتناول عامة فهي المعاني 
مارجح فيهما المختلف من دليلان تعارض إذا مثلا! ذلك ومن 

٠لاجملع وا والستة للكتاب وأقربهما أمثههما كان 
عضدهما فيرجح فيهما المختلف من دليلان تعارض إذا ! ومنها

آخر.دليل وقوام 
إذفيها، والخلاف والمافي المثبت اكلياJين تعارض ومنها 
.إثبات استصحاب أو نفى استصحاب يكون الاستصحاب 

ازنرروضة ، ٣٧٤ص طر/الممس )١( 
مواصعها,قى الكتاب هذا قى مدروسة القواعد وهذه )٢( 



^^'>كإهأ><

فيهاالمختلف الأدلة بين المرجحات 

•منها صرر ولها 

بينالخلاف ونع فشد والمساس ^١^١^١، ١١حبر تعارض إذا 
الأصولتض•
وتقديمرجح إلى والحنابلة والشافعية الحنفية من الجمهور ذهب 

الواحد.حبر 

بعضوشكك القياس، وتقديم ترجيح إلى المالكية بعض وذهب 
لمالك،.القول هذا نسبة في الأصوليين 

خرعلى الجلي بالقياس العمل ترجيح إلى الحنفية بعض وذهب 
كان،U فإن العالومة، الأصول لقياس مخالفا الخبر كان إذا الواحد، 

عندهم.يه العمل يلزم لم ، كدللث، 

عالماصابعلآ الخبر راوي كان إن إنه إلى أبان بن عيي وذهب، 
،٠القياسل قدم ؤإلأ حبره، تقديم وجب 

المحيلينجمهور قول هو القياس على الواحد حبر بترجيح والقول 

يعصوحجية امار ؛ي الخلاف لومع مها، المختلف الأدلة ش ءذْ المروة ءاوْ جعلت، إنما )١( 
الواحد.حير صور 

والإشارة ، ٤٣١المحمول؛/، ٣٦٠ا/الأدلة تواطع ، ١١٤ م الأصول ش بمفلر/الخمول )٢( 
إعلام١،  ٠٢;١٦والتحمل المان ، ٣١٧ص التمرة ، ٣٨٨٨;انمدة ، ٣٤ص الفف أصول 

الفضاصول في مذكرة ، ١r٩٨/١rوالتحيتر التقرير . ٦٨١٦المحيمل الحر ، ١٣٧٤;المونمن 
.١٧٥ص



السنةشراح من 

،أمره من الواحد حبر أن الواحد حبر لتقديم الجمهور واحتج 
الوعيدبهيا حاء ومد لأمره مخالفة وغيره القياس من عاليه غيره وتقديم 

-صنمأو قئنة ميمم أن •_ :ط}ضث0َ آلإبن ينحدر ؤؤ ت تعالى قوله في 
[.٦٣ثوابأوثه<]امر; 

تحكم؟رربم ت فقال لليمن ه الّبي بعثه لما فهم معاذ ولحدث 
.،اف رسوله منة قال؛ تجد؟ لم فإن قاوت اممه، بكتاب أحكم ئاوت 
اممه.ترمول فقال ألو، ولا رأيي أجتهد قال: تجد؟ لم فإن قال! 

ورسوله®الله يحيه لما الله رسول رسول وفق الذي لله الحمد 

مهالذي الاجتهاد عالي الثئة قدم ه المبي أن الدلالة وجه 
والأحالأم.مها المواتر شاول عامة والسة القياس، 

فإذابالقياس الحكم عنهم المشهور من فإن ه،، الصحابة ولفعل 
الواحد.لخير قياسهم تركوا واحد حير فيها لهم ثبتا 

منافعاعتبار وهو قياسه ترك خهثه بن عمر أن ذلك، ومن 
بينفرق أن فيها قياسه كان ؤإنما الأصاعء دية في الواحد لخبر الأصاع 

منفعتهال٤،.لتفاوت ديتها 

النبيأن عمر عند ~ أعلم والله ~ معروفا كان لما الشافعي®: ١٠قال 
الجمالمختلفة أطرافإ حمسة اليد وكانت، ين، بخماليد ش قضى 

اJوطآشرح المتقى ، Y١١٠٦/للعطار العمدة شرح ني اك؛ ،  Y١٣٧/الملم _طر/إكمال )١( 
 /iلمهم ، ٢٦٢! U اازري نتح ، ٤٣٧٢; سالم مماب تلخص س ]ص\Y٣٤٤.

تخريجه.تقدم ( ٢ ) 
.٣٧٢يلم مماب لخص س أشم U اJفءم )٣( 
١. ١٧/٣التحرير بم ، ٢١٧ص التمرة ، ٨٩•م العدة ٠ المة يطر/ثرح )٤( 



ديةمن بقدره الأطراف من واحد لكل فحكم منازلها، نزلها ت والمنافع 
الخبر«لا،.على ماس فهذا الكف، 

حمىالأي، في جعل عمر، أن المس_، بن معيد عن جاء كما 
وفيتسعا، البنصر وفي عشرا، الوسطى وفي عثرأ، السبابة وفي عثرة، 

ا|أنالله رسول عن حزم ال عند كتابا وجدنا حتى متا، الخنصر 
فأحدسواء كلها الأصاع 

فىالبغدادي والخطسب، المصنف فى عبدالرزاق عند أيضا وجاء 
بنعمر ارفضي سعيدت قال عمر، رجؤع في أصرح بلفظ والمتفقه الفقيه 

حزملأل ه الّبي، كتبه بكتاب أحتر ثم بقضاء، الأصابع في الخطاب 
أمرهوترك به، فاحد الإبل، من عثر هنالك مما أصبع كل ®في 

الأول«رم
اليمنأهل إلى  Wjكب الذي الكتاب هو حزم بن عمرو وحديث 

علىفقرأت حزم، بن عمرو ،ع به ويث والديات، والسنن الفرائص فيه 
عشروالرحل اليد أصابم من أصم كل رردفى ت فيه مما وكال الممن أهل 

مزالإلأز

.٤٢•ص الرِالأ )١( 
رح ٣٨٤ه/ الأصاح باب ~ العقول كتاب — المحنف في عبدالرزاق ندم بسعيد عن رواء )٢( 

١٧٦٩٨.)

والرجليناليدين ليت تاب الض~ دون فيا الديات أبواب جماع ~ الكمى السنن ني واليهقي 
(.١٦٢٨٦)ح والأصابع 

(.١٧٧٠٦)ح  ٩٣٨٥! الأصاح باب العقول- كتاب الرزاق- لمد العصف )٣( 
دارهاالتي آرائهم عن الصحابة رجؤع من روي ما ذكر ~ البغا.ادي للخطب والسنف والفقه 

.٣٦٤ا/ ووعوئ ّممئ إذا ه الني أحاديث إلى 
واختلافالعقول، في حزم بن عمرو حديث، ذكر — امة القكتاب — اتئ النرواه اللفغل بهيا ر؛، 

الاقالينلهم/يه)حمهخ؛(.
(.٢٤١٦)ح  ٣١٥٣٤; الأصابع دية في باب - الديات كتاب ومن - والدادس 

الألباني.وصعقه صحته٠٠ في "واحتلفوا : ٤  ٤٣ص المرام بلؤخ حجر؛ي ابن تال 



حبرتقديم أن يرى والطوذيأ٢، يعلىر١، كأبي الأصوليين وبعض 
لفعلعليهم الله رمحوان الصحابة من إحماعا كان القياس على الواحد 

أقرو0لما القياس تقديم رأوا ولو الصحابة، من بمحضر كان فإنه عمر، 
تركه.على 

الواحدحبر أن القياس؛ على الواحد خر ترجيح على دليلهم ومن 
فيجبالتواتر كالخبر به العمل يوجب ه الله رمول عن فهو صح إذا 

التواتر.الخبر يقدم كما القياس على الواحد حبر تقديم 

بلاالنبي فول إلى تند يالواحد بخبر الحكم إثبات ولأن 
أولى،بالخبر إثباته فكان بواسطة قوله إلى تند م بالقياس ؤإثباته واسطة، 

.بوامهلة ثبت ما على مرجح وامْلة بلا لمتا فما 

امتنبامحلوالقياس وقوله، المعصوم كلام . النبي قول ولأن 
الظنفيه ءد-ا وما الغلن، غلبة إثارة في أبلغ المعصوم وكلام الراوي، 

حازلما الواحد حبر أن ت الواحد حبر على القياس رجح س واحتج 
القياسعلى يجر ولم والتخصيص، والكذب والمهو والغلهل الننح عليه 

فصارالعالة بهده معلول الأصل هدا أن وهو واحد، وجه إلا اد، لماس 
المخفيه لايجوز ما لأن عليه، يقدم أن فوجسا الواحد، حبر من أقوى 

منوالنسيان الخيلآ فيه يجوز وما فيه، يجوزان ما على مرجح والغلمل 
وجهل٣،•من أكثر س فتهما يجوزان ما على مرجح واحد وجه 

.Y٢٤٠/ الروضة مخضر شرح )٢( . ٨٨٩"ا/اس )١( 
العدة، ٤٣١أ/المحمول ، ٣٦٠ا/الأدلأ نواطح ، ١ ٤ ١ ٣; الأصول غي الفصول بمطر/ )٣( 

المرقعينإعلام ، ١ ١ ٠ Y/٦ واوعط،ار العدة شرح ني العدة ، ٣١٧ص التبمرة ، ٨٨٨م/
.١٧٥ص الفقه أصول قي مذكرة ، Y٢٩٨/والتحير التقرير ، ٦٢٥٢; المحيط المحر ، ٣٧٤\/ 



ؤإحماعهمالمحاه فعل هو الواحد حبر ترجيح أن شاك ولا 
المعاني•على مرجح أصله قي حال بكل والخر 

تقديمرروالمواب ت بقوله المالكية استدلال الباجى أبوالوليد رد وقد 
المجتهدالناظر على فيه يجوز والغلهل هو اللأن الميل؛ الواحد حبر 
الفقيه«لا/الحاففل ازقل عر يجوز مْا أكثر 

بنعمران حديث معارمة والقياس الواحد حبر تعارض ومثال 
-المر أو - الفلهر صلاة . اض رسول بنا صلى ت قال تقهبع الحصين 

ولمأنا رحل! فقال الأعلى؟® ربك اسم بح بحلفي قرأ ^٢ ١١١فقال! 
فهذا،، حالجنيهاءالبعضكم أن علمت ررقد قال: الخير، إلا بها أرد 

والجهريةرئة الفي الإمام قراءة حال المأموم قراءة مع على دل الخبر 
فيالمأموم قراءة س الخغ عدم في القياس عارضه وقد الحديث، لعموم 

٠ريه ال

المأمومقراءة يقتضي اروالقياس التحصيل! مناهج في الرحراجي قال 
للمنع!الوحبة الملة لأن بالقراءة؛ الإمام فيه ر يفيما الإمام حلم، 
جازارلعدم! فإذا الإمام، مع الجهر 

فيالمرأة وصوء بفضل الرجل وصوء عن النهي تعارض ومثاله 
بفضلالرجل يتوصأ أن ارنهى ه اش رسول أن عمرو بن الحكم حديث 

.٦٦٦ ١ft^ ض المتقى )١( 
)حإمامه حلف بالمراءة جهره عن المأموم نهي باب ~ الصلاة كتاب "" ملم رواْ )٢( 

٣٩٨.)

أيالمنازعة، والمخالجةت ، حاذبتيهأ أي الجذب، وهو الخلج من ءاحالجسهااا وقوله 
وتجاذيتا.القراءتان تداحلت يقرأ والني قرأ لما أنه والمراد ، نازعنيها 

باJرلاين النمهيد  ٨٠٦^/المن يظر/معالم 
ا/ههأ.التحصل ماهج )٣( 



ث؛يصتث؛—^ءت؟،مح-—  ٠٠٠٠،
نتوضأأن للمرأْ حاز لما أنه وهو عارصه القياس أن ْع المرآة؛؛ وضوء 
المرأة.وضوء بمقل الرحل وضوء عليه نفاس الرجل، وضوء بفضل 

فقالواالقياس عالي رجحوه للحدث رواية في الحنابلة ولتصحيح 
رالقيا على وقدموْ بالحديث 

بإطلاقوالمقصود بإطلاق. الصحابة أقوال تعارض الثانية؛ الصورة 
إذمتعارضان، لصحابيين قولان أنهما غير لأحدهما ميزة توحد لا أنه أي 
كانأو المستة أو الكتاب إلى أثرب أحدهما يكون كان ميزة كان لو 

محلله فهذا وعمر بكر كابي قوله بالدليل معتبر لصحابي قول أحدهما 
القولين.خارج س معتر مرحح لوحود آت، الفلر من 

فيمسحالإطلاق بهذا الصحابة أقوال نعارض فى العلماء احتلفإ 
ولذلكجميعا، فيهما حجة لا التعارض لأات أنهما إلى الأصوليين بعض 
يعارضهألا الصحابي قول حجية في النزاع محل نحرير من إن ؛ قالوا
الأر،من ؛الاحتجاج بأولى أحدهما ليس لأنه ، آحر صحابي قول 

دونبدليله الصواب عن البحح، ؤيجسا جميعا، يلغيهما قوليهما فتعارض 

القولتن•

أصحاباختلاف في *ليس قال؛ أنه مالك عن وهب ابن روى 
كلإن يقول فمن له: قيل واحد، في الحق ؤإنما سعة، ه اف رسول 

(.٢٠٦٥٧)ح  ٢٠٤إم/أحد ورام )١( 
وصححه( ٣٤٣)ح المرأةونمو، فضل ص المهي باب - السام تحاب - رالماتي 
ص
(.٨٢)ح  ٢١ا/ ذلك عن المهي باب - الطهارة محاب - وأبوداود 

(.٦٤)ح  ٩٣ا/المرأة طهور فضل كرامة في باب ~ الهلهارة أبواب ~ والترمن.ي 
(.^٣٧٣ ١٣٢^إ ذلك عن الهي باب - وتها الطهارة كتاب - •اجه وابن 

\ا\0\.\دنني بمظر/الدةمملأف )٢( 



ولوصوابين"، مختلفان قولان يكون لا راهدا ت فمال مصيب؟ مجتهد 
مسائلوأن الاجتهاد، باب فتح جهة من يكون أن قيحتمل مالم؛ 

غيرلا الاجتهاد مجال بتوسعة سعة فيها اض جعل قد الاجتهاد 
ذلك«لا/

ررإنمات قوله إساعيلر؟، القاصي عن والتامحلي همدالمر ابن ونقل 
الرأي،اجتهاد في توسعة . الله رسول أصحاب اختلاف في التوسعة 

يكونأن غير من منهم واحد بقول الأسان يقول أن توسعة يكون أن فأما 
اجتهدوا،أنهم على يدل اختلافهم ولكن فلا، فيه عنده الحق 

ئخالفوا((رم.

رركلأمت إسماعيل القاصي مقولة على محلقا عبدالبر ابن قال 
جدأراحمن هدا إسماعيل 

بواحدلأيوخذ الدليلين كتعارض فهو قوليهما تعارض عند ولأنه 
المرحح.عن ييعصنإ ؤإنما ابتداء منهما 

لغيرها.منها يخرج ولا منها يتخر أنه إلى بعضهم وذهب 
الرأسفحلى الني. عن ثت ارما قوله: حنيفة أبي الإمام عن نقل 
عنجاء إذا وأما أقوالهم، من تخيرنا الصحابة اختلف ؤإذا والعين، 
رجالءالوهم رجال فنحن التايمز 

.ه/٥٧الواممأت )١( 
ثمالمرى مولاهم الأزلي نيد ين حماد المرة محدث بن إسماعيل بن إمححاق بن إسماعيل )٢( 

مالكيةوشخ التمانيف >_s محا الحانفل المالكي الإسلام نيح الإمام إسحاق، أبو البغدادي، 
وغيرهما.القرآن ومعاني القرآن أحكام له رماثنين، ثتتين ستة وخانه وعالمهم، المراق 

.١ ٤ ٩ Y/ الحقانل -دم؛ ، ١ • ٥ A/ جان لأبن الثقات بفلر/ 
.٧٥ه/ الموافقات ، ١  Y٦٤/ وخفاله الملم بيان جامع )٣( 
،٨.ص الإصابة إجمال )٥( . Y١٦٤/ وخضله الملم ب؛ان جامع )٤( 



لكلجومارأصحابي ه; بقوله أقوالهم بين للتخير ذهب من ؤيستدل 
٠اهتديتما؛ اقتديتم بأيهم 

العلم.أهل صعقه والحديث 
لمصحيقة لكلها وأمحانيده مشهور، الحديث ®هدا السهةيت قال فقد 

■الم.•'٢' ص بمح م الكلام •هزا دُال"الزار: 
موضع®.®حدث ت حزم ابن وقال 
,الني عن يمح لا الكادم ررهدا ت أحرى مرة وقال 

عندأنه إلى والأوزاعي همدالعزيز بن وعمر محمد بن القاسم وذهب 
السعة.باب من بأيسرها ياحد فإنه أقوالهم تعارض 

النبيأصحاب باختلاف افه نفع ررلمد محمد! بن القاسم يقول 
سعة،في أنه رأى إلا منهم رحل بعمل العامل يعمل لا أعمالهم، في 

عمله®قد منه حيرأ أن ورأى 
الناسعلى اض أوسع ررلند ت محمد بن القاسم قال رواية وفي 

منهالث، نففي يكن لم به أحذت ذللئ، أي .، محمد أصحاب باختلاف 
ميءء,،)٦(

تخريجه.تقدم ( ١ ) 
٦/^٦^للزيي الكثاف تنم ش الواتحة الأحادث ص )٢( 
،٨٨٤— ٠ ص والمختصر المتهاج أحاليث تخريج في المعتم ، ١٩٠،/الحسر التلخيص ينفلر/ )٣( 

٢.• ٠U-Y ص0 المهاج أحادث بمخرج الابتهاج 
.٨١• ٨ الأحكام أصول في الإحكام )٤( 

نيالناظر يلزم ما بيان حاعع باب ّ وفضله العلم بيان جامع في بسندْ عبدالجر ابن رواه  ٢٥)
(.^١٨٨ Y١٦٠/ - العلماء اختلاف 

نيالناظر يلزم ما بيان جامع باب ~ وفضله العلم بيان جامع في بسنده عبدالّر ابن رواه )٦( 
(.^١٨٨ Y١٦٠/ - العلماء امحلأف 



الله.رسول أصحاب أن أحب ررما I هقة عبدالمحزيز بن عمر وقال 
أئمةوأنهم صيق، في الناس كان واحدأ نولأ كانوا لو لأنه يختلفوا؛ لم 

.في كان أحدهم يقول رجل أحد فلو بهم، يمتدى 
أنلو رني براما •مدالعزبز؛ بن عمر ئال بطة ابن رواية وفي 
تكنلم يختلفوا لم لو لأنه ، يختلموا لم .ؤ الله رسول أصحاب 

رخمة«رآ/

سألهلما يجسه بكر بن صالح إلى كتب فقد الأوزاعي الإمام أما 
فيعاما منهجا له ؤيبين ؤيوصيه القدر، مسألة في عاليه أثكل عما 

عليهكان ما إلى تننلر ,.. ١٠محال; مما فكان الصحابة أقوال مع التعامل 
وافقلث،بما فخد فيه اختلفوا كانوا فان الأمر هذا من افه رسول أصحاب 

ا.,,؛ال سعة، في منه حينئذ فانلث، قاؤيلهم، أس 
بنكعمر عة بالالأخذ أراد أنه يحتمل هقفت الأوزاعي الإمام وقول 
أهلمن فيكون التخيير ذايت، إرادة ؤيحتمل إليه، نسس، وكما عبدالعزيز، 

الثاني.القول 
أهوالهمأحد وكان الصعحابة أقوال تعارصت، إذا الثالثان؛ الصورة 

يرمح,فإنه الإجماع أو السنة أو الكتاب إلى أقرب 
يرجحأنه الشافعي الإمام عن الشافعية بعض يذكرها الصورة هذ0 

الأحرعلى الخممين أحد اعترض إذا نمل - والمتفقه الغب *ي العدائي الخف، رواه و =
(.^٤٦٣٧ ٠ ٤ ا/ — اصله يرده أن خله أصله يخالف، بثيء 

فيالناظر يلزم ما بيان جاهع باب ~ ونمله العالم بيان جامع في نده ب-الر برابن رداه )١( 
(.^٢٨٨رال■؛  ١٦•Y/ - ا، العلماخلأف، 

(.٧١)ح.  Y٥٦٥/ اوذم.ة ١^ ومجاب ازحة القرة شريذن عن الأباة )٢( 
إذانمل ~ والمتفقه الفقيه في البغدادي الختليب رواه رحهة٠ تكن لم يختلفوا لم 'لو ■ له م.وبدون 

(.^٤٧٢٧ ' ٤ ا/ - باصله يرده أن فاله أصله بثيءيخالف، عرالأمّ الخصمين أحل اعترض 
(.١٨٥٥^ ١٢٤٥إ/ اودمو.ة الفرق ومجانة التاحا القرفة رمة ش عن الأباة )٣( 



والهء".امماب س للدلل أنوالهم س والأرب ؛الأب 
قال،، عمدالأعلى ين يرئس همن بمسنده البغدادي الخهلسب روى 

مختلفةأقاويل التمي، أصحاب عن جاء ارإذا I يقول الشافعي، سمعت 
يه١١فيوحد والسنة بالكتاب أشبه هو ما إلى ينظر 

الصحابةأقوال أن عنه ؤينقالون أحمد الإمام عن الحنابلة ؤيدكرها 
والسنةبالقرآن أشبهها رجح تعارضت إذا 

أحمدتالإمام عند الاستدلال أصول يحرر وهو حمدان ابن قال 
فمدهبهأحدهما يرجح ولم قولين مسالة في الصحابة عن ذكر ررفإن 

احتلميإذا قال! لأنه الوجهين، أحد في محنة أو كتاب من أقربهما 
به١١وأحد والسنة بالكتاب أشبههما نغلر قولين على الصحابة 

لالحنفيةعقيل بن الوفاء أبو يه القول وعرا 
أنعلميهم افه رضوان الصحابة أقوال من القولين بأقرب والمراد 

أوالستة أو الكتاب وعمومات ومقاصد أصول مع متوافقا القول يكون 
دليليكون أن معناه وليس اللمففلية، أو المعنوية العمومات الإجماع 
قولعلميه يدل الذي الحكم نفى ينتج الإجماع أو السنة أو الكتاب 

.0ooT/أيوقص أيلام ، v٣٩٨/القي أصول ني الواضح -ل \/-والمفف يظر/الفقه )١( 
إذاالصحابة من الواحد القول في جاء ما باب ~ رالمتفمبم الفقيه في البغدادي الخفب رواه )٢( 

.٠٤٠ \إ الصحابة علماء قي يتتشر ولم فولأ، الصحابة بعص فال 
،٩٨ص والمسشى والمفتي الفتوى صفة ، ١٦أ/هاو يعلى أبى لأبن الحنابلة دنفلر/طمات )٣( 

الفقهأصول غي الواصح ، y٢٤٤/ الفتاوى مجمؤع عالي المستدرك ، ٥٣صن• المردة 
منالراجح معرفة في الإنصاف ، ا/٥٣الموسى إعلام \دنو\ئد1إس بيانع ، ٣٩٨/٣
امافل، ١١٦ص. أجمد الأمام مدهت ال , المدحا، ٢٦/٢الماص الفك ، ٢٥١; ١٢الخلاف 

.٠١١٧ممأوليالأبمارص
٠٩٨صى والخستفتي والمفتي الفتوى صفة )٤( 
.٣٣٩٨;الفقه أصول في الواصح )٥( 



المنةأو الكتاب في ابمداة ثابتا لكان كيلك لوكان !ذ الصحابي، 
.عليهاالمتفق الأدلة ْع الصحابي لقول اعتبار ولا الإحماع أو 

الموافقفإن ية المحا أقوال تعارض مع أنه الترجيح هذا ودليل 
مقابلهعلى فلن قوة يكب وعموماته ومقاصد٥ وكلماته الاستدلال لأصول 

دونهما على مرحح فيه الفلز ثوي وما عليه، وتقديمه ترجيحه وتوجب 
القلية.في 

أنإلا " "فيهالاختلاف ْع — بحجيته القول مع الصحابي قول ولأن 
أنحنها شك فلا ه، منهم اجتهادية أزال هي أقوالهم من الأغلب 

والصواب،للحق أقرب والإجماع والمنة للكتاب الأقرب الاجتهاد 
معارضه.على رجح ولذلك 

والأبوينالزوج توييث مسألة في ه الصحابة اختلاف ذلك ومن 
وللأببقي ما نلث، وللأم الصنم، للزؤج خهنه! يايت، بن زيد فقال 
ثلث،وللأم النصف، للزوج أن إلى )جهنع عباس ابن وذمت، ، ثلثاْ 
فللأبيقي وما المال، جمح 

القرآنفي الواريح، مة قأصول لموافقته ها نيد قول فرجحوا 
القرانفي الحصوصايت، أن جهة من بالمنموصات المسالة اعتبر أنه وهو 

ووردم7وإد ^ دش ل،ن >أؤؤن تعالى! قوله في كما الأم صعق، الأب تعطي 

)ح ١٨٩٤أ/ وأبوين وامأة وأبوين زوج ني باب: - الفرائص كتاب ومن - الدارمي منه رواه )١( 
٢٩١٢.)

(.١١)ح  ٥٥ا/وأبوين وزوج وأبوين امرأة مراث - الفرائض كتاب - مننه منصورفي بن وسعد 
(.١٩٠٢١)ح  ٢٥٤/ ا ٠ — الفرائض كتاب — مصنفه ش وعبدالرزاق 

)ح ١٨٩٧وأبوين؛/وامرأة وأبوين زوج في باب: - الفرائض كتاب ومن - الدارمي عنه رواء )٢( 
٢٩١٨.)

(.١٩٠١٨)ح  ٠yor\/- الفرائض كتاب - ممتفه في وعدالرزاق 



أبواه.إلا وارث له وليس مات فيمن وذلك [، ١١]الثناء: ألفوث،ه هلأني أبواه 
فيالتركة قمة منهج أصول بموافقة اجتهاده على زيد احتج ولذلك 

أب.على أما مقل لا أنها ومنها القرآن 

عنأسأله ثابت بن نني إلى هماس ابن ارسلني ت قال عكرمة، عن 
وللأببفي، ما ثلث وللأم النمف، راللزوج ت ل فما وأبوين، زوج 

اربلقال! تراه؟ رأي أم وجدته اش كتاب أفي ت عباس ابن فقال الفضل؛؛، 
لهاءيجعل عباس! ابن وكان أب* على أما أقفل أن أرى لا أراه، رأي 

المالا؛جمع س ا١^؛، 

لمإذا المريقة تعاويل باب من فهذا معلقات الخطابي قال 
.عليه؛؛ بالمنموصس اعتبرها أنه وذلك نمس فيها يكن 

صدرأحدهما وكان للصحابة قولان تعارض إذا الرابعة! المحورة 
يعلىأبي القاصي عن تيمية ابن الأملأم شيخ نقل حكما: والآحر فتيا 

عكهوالثاني يرجح، أي؛القضاء بالحكم الصادر القول أن ، قولان 
يرجح.بالفتيا الصادر القول أن 

)حوأبوين وامرأة وأبوين زوج في باب؛ - الفرائض كتاب دمن ~ الدارمي رئاء را، 
٢٩١٧.)

وى]،( 0١٦٣')ح  ٦Y-UO; الأم فرض باب - الفرائض تحاب - الكرى المن في والمهقي 
البخاري،.ثرط طى صحح ااو٠نؤا :  n١٢٣/الخلل إرواء في الألباني 

(.١٩٠٢•)ح ٠- الفرائض محاب - ْمؤث في وبدالرزاق 
٢٤٢م ٦ هي؟ كم من دأبوبن' زوج ني الفرائص- كتاب - مصنفه في سة أبي وابن 

.i٩٠/المن معالم )٢( 
.١٦٨٨الفتاوى مجموع على المثّرك ، ٣٤٢ص يفلر/اوودة )٣( 

اطلاعيحب — للقاصي العدة في أحده ولم 



الحكمأن دليله! بالحكم القول فترجيح محول! لكل الدليل وذكر 
السعةعلى ئد ما على يرجح اللازم الحكم على ئد وما أولى، فهو لازم 

الحكم.في 

الحكم،وقت من أومحع الفتيا وقت أن دليله يالفتيا القول وترجيح 
متازعتهيمكن ولأنه 

فيأقوى أيهما هو الترجيح مصدر أن - أعلم والله ~ يظهر والدي 
رأىفمن ، بالقفاء؟ أم بالأفتاء صدر ما هل للأقوال العلمي الأعشار 

ءنا.همرمح أنه انبتى أحدهما في القوة 
القائلونوكان الصحابة أقوال ئعارصت إذا ة؛ الخامالصورة 

أنفالفناهر الصحابة أقوال تعارصت إذا الأحر؛ من أكنر بأحدهما 
قولترجيح بعدم عمومها، في الصحابة أقوال تعارض فيع المسألة 
•م ض محزي 

الكثرةاعتبار جهة من المسألة في مغايرة إلى نفلر بعضهم أن غير 
الصحابة.من الأكثر إليه ذهب من منها فيرجح الترجيح، في 

للشافعيرواية هو الصحابة من الأكثر عاليه كان ما بترجيح والقول 
كانولو حتى الصحابة من هم من إلى الطر دون الشافعية يعص نقله كما 

يعلمالممدوحين أو الأربعة الخاإفاء من بالأقل القائل 

الفتاوىعالي.جموع المدرك ، ٣٤٢ص يفلر/المودة )١( 
—.احللاعي ب، ح— لكاصي العدة ش أحد.ه ولم 

الموقعيناعلأم ، ٥/٢٠٨ الفقه أصول في والقضاء/الواصح الإفتاء بين الفرق في ينفلر )٢( 

صالإصابة إجمال آ/ا'بم، المحتح الجا.ع لشرح التوضيح ، ٤٤٢ا/والخفقه ينظر/الفب )٣( 
A٠٣٩٩٥/الوصول نهاة السل؛/ها"م، المم ، ٨٠



الأكثرإما التخير على المرجح جعل الوصول تقريب في جزى وابن 
رالراشدين^ الخلناء قول من كان ما أو 

المحابةمنزلة باعتبار الترجيح أن رأوا ففد غيرهم جمهور وأما 
منهموالأعلم وعمر بكر وأبي الرائدين الخلماء أقوال بترجيح الخلمية 

.مياز كما حاص بعلم 

الترحمحعلى القياس هو القائلمن بكثرة بالترجيح القائلين ودليل 
،•الرواةل بكثرة 

ْعأحدهم أو الراشدين الخلفاء محول تعارفي إذا السادسة؛ الصورة 
قولأن وغيرهم الأصوليين عند المقرر الأصل الصحابة: من غيرهم قول 

أحدهماليس لأنه له، آحر صحابي مخالفة مع حجة يصير لا الصحابي 
إنالأصوليين بعض محال ؤإن أصلا، حجة يكونان فلا ، الأحرأ من بأولى 
منالصادرين المختلفين المولين بين الترجيح إلى يجنح الأمر 

الراسيينللخلفاء جعلوا لأصوليبمن ا من را كأن غير ، صحابيين 
عليهمالله رضوان الصحابة سائر من لغيرهم ليس منزلة المهديين 

تأجمعتن 

ذهبما فيرجح أمحعالهم أو الصحابة أقوال تعارفت إذا ذلك ومن 
وفعاله.غيرهم قول على ؤيقدم الراشدون الخلفاء إليه 

.a٣٩٩٥/الوصول نهاة )٢( . ١٨٤ص الوصول تقريب )١( 
صحيحشرح ، ٤ ٠  ٤٦و/ الأصول نفائس ،  ١٨٤ص الوصول تقريب ، ١ ٢ ١ ٠ ؛/ العدة ينظر/ )"٢( 

الصحيحالجامع لشرح التوصح ، ١  ٩٢م المنهاج شرح في الإبهاج ، ٣١/ ا للنووي سلم 
،٧٨ص الإصابة إجمال  ٢١٧/٣الأسرار كنف ،  r١٨٥/الروضة مختصر شرح ، ٦٤٤/ ا٠ 

جامعةلطيفة رسالة ، ٣٩٦/١الفحول إرuد ، ١٩٨/٨اuري فح ، ٥٢٨/٤المحيط البحر 
•١  ٩٨ص الفقه أصول في مذكرة ، ١٠٩ص

.١٩٨ص الفقه أصول ني مذكرة ، ٣١/ ا للنووي ملم شرح ، ١٨٤ص الوصول ينطر/تقريب )٤( 



ص><مأ><
ذكرمن كل نول هو الأربعة الخالماء عمل أو بقول والترحيح 

}والمحدننل ، الأصولسنل من المسألة 

((أم.ذلك على يدل الملف أكثر ءركلأم I رجب ابن قال 
الذيالمرياض حديث شارحآ المنة شؤح في البغوي الإمام ومال 

راوييه١^ ٠؛،،من المهديين الراشدين الخلفاء وسنة نتي بررفعليكم فيه 
منغيره وحالفه قولأ قال إذا الرائدين الخلفاء من الواحد أن على دليل 

القديم٠١في الشافعي ذهب ؤإليه أولى، فوله إلى المصير كان الصحابة 
الراشدينالخلفاء سنة على بالثبات ه راوأمر ت العيد دقيق ابن قال 

لماالترجيح والثاني• النغلر، عن عجز لمن التقليد •' أحدهما ت لأمرين 
الصحابه٠١احتلاف عند إليه ذهوا 

فولعلى الأولى روايتين الشافعي الإمام عن الزركشي ونب 
ترجحفلا سواء القولين أن والثانية الجمهور، 

الأنه ازلكية اتفاق للموطأ ثرحيه في الربي ابن الإمام ونقل 
١٥٧المحامحول قولهم حالف إذا بعضهم ولا الخلفاء بقول يرجح 

،١٣٠أ"/المسرل، ، ١٨٤ص الرمرل، ب، تقري، ٤٥١م/ الث أصول ثي ذظر/اسص )١( 
البحر، ٤ ٠ ٤ ١ A/ الأصول نفائس ، ٨٠ص الإصابة إجمال ،  ١٨٢آ/ الفقه أصول الواصح،ي 

المحربرثرح الممر  M١٣٩٩٥ الوصول نهاية ، ٣٣٦ص المودة ،  M٥٥ المحيط 

شرح، ١٢٣٨والحكم المالوم جامع \إلأ'ك المنة ثرح ، ٤٣٠١;المنن بمظر/معالم )٢( 
x^U\/المام محي شرح اكاش؛ي ، ٩٧ص انمي دقق لأبن الوويت الأرمن 

.١٢٣٨والحكم العلوم جاح )٣( 
•٧/١.٢المة شرح )٥( مدمتخريجه• )٤( 
•؟ Aj ٩٧ص انمل- ينق لابن التوؤيه الآ;بمن همح ( ٦١

.٤٥٢/٦الحط الحر )٧( 
؟٣٨/٧اللخ، شرح.وطأ يي المالك، ، ٩٩٥/ ٣ أنص بن U^، موطأ شرح ش القص )٨( 



،هتحثئمت,ْ,م
بقولهم•الترجح المالكية من كثير لنصي إشكال نقله وفي 
فليسالأربعة، الخلماء إلا الصحابة نول بحجية يشل لم من وأما 

معارضولا امتدلألأ، ابتداء بقولهم يأحد فهو حينئذ، تعارض عند 
•الآحر؛نلا، قول حجمة لعدم غثرهم، س لقولهم 

إليهذهب ما على الراشدين الخالفاء إليه ذم_< ما ترجيح ودليل 
الأتباعوجوب في خصوصيتهم بيان من جاء محا الصحابة من غيرهم 
ررفعليكموفيه: ه ارية ّبن الخرياض حديثا في كما سنتهم ولزوم 

منالمهديين الراشدين الخلفاء وستة نتي ب

بحجيةالقول عدم على مبني فقولهم أقوالهم ترجيح ير لم ومن 
والترجمح•الاستدلال في سواء، وغيرهم ضم وتمنها قولهم، 

معأحدهما أو وعمر بكر أبي قول تعارض إذا المائعة: الصورة 
الصحابةمن غيرهما قول 

علىها وعمر بكر أبي وعمل قول نرجمح إلى الجمهور ذميا 
ه.الصحابة من غيرهما 

جماهيرفول وهو ، وأحمدر ، لوالتافعي ، مالك١ الأئمة نص وهو 

نقطالأربعة الخلفاء اقوال ني هي علتهم اف رمحوان المحابة أنوال من الحجة بأن القول )١( 
ما- لأحد موب غتر انه غير ألة، المر الأقوال عدة من الفقه أمحول كتب ني محكي 
عليهاءللعتا 

مخالفتهم.لهم ذسوغ الصحابة اما الصحابة، يعل لمن أقوالهم حجية بعضهم وحمى 
للجراعيالفقه أصول مختمر ثرح ، ٣٩ص الإصابة سظر/إحمال 

تخريجه٠تقدم )٢( 
.٣٣٧ا/'بموأ/الإدمئك،مءلأض الزرقاني شرح )٣( 
٠١٨٣ا•/المحصول )٤( 
.١٧٠ أ/ الخير اعوكب، نرح ، ٤٣١ ص المودة )٥( 



مح.ة><
مذاهبهمر١/

التابعين.يعفى إليه ذهب الذي هو أقوالهم بترحح القول أن كما 
فيفوحل-ت الني عن احتلاف يلغك ررإذا ت قال الختياني أيوب عن 

نة((الوهو الحق، فانه به، ياللث ثو وعمر، بكر أيا لاحتلأف ا ذلك 

علىالشيخين أقوال يرحح أنه وهو ثانيا قولأ الأصوليين بعض وقال 
مخصوصصحابي قول الأحرى الأقوال في يكن لم ما غيرهما أقوال 

فيهاالمختلما الممالة ذات فيه تدخل الذي بالعلم ه الّثي ٌن بمدحه 
يرجح.الممدوح الصحابي فقول 

والمعانيالجو الإمام ونحرم القول هلزا ذكر وقو 
للجمع المرداوي ونسبه ر والماليل 

فيهمالأئمة وعل-د عددهم في المختلفون اوي نإذا ت الثالث القول 
أئمةأو عددآ أكثر أحل-هما كان فإن الشيخان، فيه الل-ي القول قدم 

وقل-،، الة-ديمر في للإمام وجها الشافعية بعض ذكره ؛الكثرة، فالترحيح 
بيانه.تقل-م 

الفقهأصول، ني الواضح ،  ٦١٣٥/ المحصول ، ٥١ص اللمع ، ٤٠٧ا/المتمفى ينخلر/ )١( 
الإبهاج، ٣١ا/ ملم مححح شرح ، ١١٩؛/اJرشن إعلام ؛، OU؛/اJواممات، ، ١٨٢٨

التحريرشرح انمر ٤، الممفى ، A٧٠/ السل البحر ، ٢٣٧م/المهاج شرح في 
٠.٤ ٤ ١ ا"/ الأصول نفائس ، A٣٩٩٥/ الوصول نهاية ، ٤٢١٣٨

)ح؟(.٤ ا/ القيمة في اعرى المن إلى الموحل ني المهقي رواء)٢( 
قالإذا المحابة من الواحد القول فى حاء ما باب ~ والخفقه الفقيه فى اJاناJادى والخطيب 

ذلكيكن لم مخالف، له يعرف ولم الصحابة، علماء في ينتشر ولم قولأ، الصحابة بعخى 
(.١٢٣^ ١٦٠ا/ الأوسط في الخذي وابن (. ^٢٥٤لا؟ أو حجة هو وهل إجماعا، 

.٢٥٧/٢الأدلة قواطع )٤( . A٣٦/٢اJرUن )٣( 
.٤٢ a١٣/اكحرير شرح التحبير )٦( . ٥٥٨ص المخول )٥( 
المحيملالبحر . ٩٩٨الصحيح الجامع لشرح التوضيح ، ٤٤٢ا/والتفقه بمفلر/الفقيه )٧( 



ولمثولأ الجويني ذكره مطلقا يأقوالهما الترجيح نفى من وهناك 
رعن وجها النووي وجعله يعزْلا،، 

غيرهماقول على أحدهما محول أو محولهما بترجيح القائلون استدل 
كقولهيهما والاقتداء باتباعهما الأمر على الدالة بالأحاديث الصحابة من 

حديثفي وكما وهممرارأ بكر أبي بعدي من الدن البااارامحتدوا هؤ.' 
وعمربكر أبي إلى فنظر ه الله رسول مع كنت قال! حنهلب بن عبدالله 

والبهبمر((المع راهدان فقال! ها 

بمنزلةالدين هذا من إنهما عنهما، بي غنى لا ااإنه رواية! وفي 
•، الرأساال من والبصر المع 

وعمربكر أبا يطيعوا ارمإن ثههنه! قتادة أبي حديث من ه وقوله 
يرشدوا«لا"،.

الشيخينأقوال يقدمون كانوا عليهم اممه رضوان الصحابة ولأن 
هعنهم تكاثر مما وهذا واجتهاداتهم، أئاؤيلهم على ؤيرجحونها 
عباسابن سمعت، قال! يزيد أبي بن الله عبيد عن جاء ما ذللث، ومن 

\yr/Tأصول ني اكلخيص )١( 
تخريجهنندم )٣( . ٣١/ ا مسالم صحح شرح )٢( 
كليهماA وصر يكر أبي سام، ني باب - اش. رّول عن المانب كتاب - اكرعذي رواه )٤( 

T/o ■\\^وصححه ( ٣٦٧١yUVl.،
(.^٦٨٦ ٤٣٢\إ الصحابة فقائل محاب في أ-ءمل. الإمام ورواه 

بنالصديق يكر أبو - ينهم تعالى الله لصي الصحابة معرفة كتاب - المستدرك في والحاكم 
ا؛يقحافةخمم'أ)حآمإأ(.

الدمي،وحسنه يخرجاه ولم الإصناد صحح حديث هدا ت وقال 
اا/^آ)حأأآ(.١^ ١^٢ م الطرانى رواْ)0( 

(.٤٩٩٩^ ١٧٨ْ/الأوسط العجم وفي 
تحرجه.تقدم )٦( 



كتابفي يكن لم ؤإن به، قال اض كتاب في كان فان شيء عن سئل إذا 
عنولا الله كتاب في يكن لم فإن به، قال اممه رمحول عن وكان اممه 

كتابفي يكن لم فإن به، قال وعمر بكر أبي عن وكان اممه. رسول 
•، ررأيه'؛ اجتهد وعمر يكر أبي عن ولا و. اغ رسول عن ولا الله 

هوفيه وعمر بكر أبى قول أن الغالب فإن الاختلاف عليه ما ولأن 
.أقوالهمالترحح مقتض وهذا ه الني عن الأقوال آحر 

قوله؛آدم بن يحيى عن نده بالأوسهل في المنير ابن محاق ففد 
عمليقال كان ؤإنما آخر، قول أي افه رسول قول مع يحتاج ليس ١١

عليه،ارم.مات ه الني أن ليعلم وعمر بكر وأبو ه الني 
غيرهما،على أقوالهما لتقدم موجب منزلتهما وعلو فضلهما ولأن 

الدليور؛،.الغزالي الإمام ذكر هكذا 
لمما غيرهما أقوال على الشيخين أقوال يرجح إنه قال من واستدل 

(.١٦٨^— الشدة بى يه وما المثا باب ~ المهدئ ~ السنن ش الدارمي رئاء )١( 
الأمرش صحيحة أحبار هذه - العالم توقير في نمل ~ الإيمان كتب المستدرك" قي لحاكم او 

)حهّآ؛(. ٢١٦ا/يخرجاه لم مما يديه يئن والقعود إليه الاختلاف عند العالم بتوقير 
الدهبي.ووافقه يخرجاه، ولم توقيف وفيه الشيخين شرط على صحح حديث ®هدا ت وتال 

المفتييه ؤشي القاصي يه يقضي ما باب ~ القاصي آداب كتاب ~ الكبرى نن المحي واليهقي 
١١ ٥ ا/ ٠ يالأّتحان أديفض يحكم أن ولا دهره أهل من أحدأ يقلد أن جائرله غير فإنه 
^٢٠٨٤٣.)

ثقاتء,رواته إمحتاد ءهدا ١  ٤٣ه/ المهرة إتحاف ش البوصيري تال 
محنةوفاته العراق، أهل عنه روى ثقة الكوفة، أهل من أبوزكريا، سليمان، بن آدم بن يحنى هو )٢( 

وماتتين.ثلاث 
حانلابن الثقات ، h٣٧٠ الكبرى ؛نفلر/الطقات 

x١٢٤)ح١٦١/١الأوصلفي اسر ابن عنه رواه )٣( 
الأدلةاستعمال ترتيب باب ~ نده بوالمتممه الفقيه في البغدادي الخهلتب اقه مكما 

ه(.)ح٣١٣/١١٧- واستخراجها 
ارصنىا/ب•؛.)أ(



هاض من بمدحه مخصوص صحاش نول الأحرى الأقوال في يكن 
الصحابيفقول فيها المختلف المسألة ذات فيه تدخل الذي يالعلم 

بعمومهاالمادحة الأدلة بين الجمع مقتضى هو هدا أن يرجح الممدوح 
لوعمرا( بكر أبي بعدي من باللذين اااةتدوا ه؛ كقوله للتسخين 
حاءسأآ،.علم في بخصوصها الصحابة لبعض المادحة والأحاديث 
فيهمالأئمة وعدد عددهم في المختلفون تساوى إذا قال: من ودليل 

أئمةأو عددأ أكثر أحدهما كان فان الشيخان، فيه الذي القول قدم 
الترجيحصح عدمت فإن أظهر بالكثرة الترجتح ثوم أن الكثرة فالترجح 

ها؟وعمر بكر أبي وعمل بقول 
الاحتجاجيصح لم لما أنه بقولهما الترجيح بعدم قال من ودليل 

.به الترحح ولا ترجيحه يصح لم بقولهما 

فإنأقفل؟ الثلاثة اك الأنأنواع أي في، العلماء اختلاف ومثاله 
أبيعن صدر ما أدلتهم من وجعلوا الإفراد وفضلوا رجمحوا العالماء بعض 

غيرهماقول على نولهما رجحوا حيث للأفراد، تفضيلهما من وعمر بكر 
الصحابة.من 

ولايةحديث في وغيرهم المستإ بن وسعيد وعانثة عمر ابن عن 
كانررفلما وفيه — بعض في بعضهم حديث دخل وفد — الهلويل بكر أبي 

وأفردالسنة تللثح بالناس يكر أبو حم عثرة اثنتي سة الحم ومتط 
المءحا'ر؛،•

.Y٢٥٧/الأدلة ،ماطع ٨٣٦/٢اJرUن)٢( تخريج، )١( 
أجى الخالخيص )٣( 
.٣٢٠•م يثق -ارخ في صام وابن  xriTs)^ ٣١٨٧;الطقات في ذّ ابن رواْ )٤( 

شواهدوله حن إستاد ارهدا توله• كثير ابن عن ٤  Y٩٧/ ٤ الأحاديث جامع في يومحلي الونقل 
بالقبول،.وتلقاه التقوس تقبله هذا ومثل أحر وحوم من 



^^ل><إمأ><
تعالى!نوله في قال الخطاب بن عمر أن رابلغنا الزهري! وئال 
واحدةكل تفرد أن تمامهما ررمن قال! [ ١٩٦]ال؛همة; ثأ^ ؤأمحن؛ تلج 

الأحرى«لا،.من 
إلقال! رغهه< الخطاب بن عمر أن تجهّع عمر ين عبدالله رواية وفي 

]الثن،:مملوثت،حه أسهر I الحج أشهر من تفردوها أن للعمرة أتم 
فيماواعتمروا الحج فيهن فأحلموا الحجة، وذو القعدة وذو شوال [. ١٩١^

،•الثهورلأ من سواهن 
بالعمرةالحج عن العمرة فصل إرادة على ه عمر فول حمل ومن 

التمثيليصح فلا عبداض ابنه وعن عنه بيانه ورد كما الحج أشهر غير فى 
الصورة.لهدم هنا يه 

فال:الخطاب بن عمر أن عمر؛ بن عبداض عن نافع عن مالك عن 
أحدكم®لج أتم ذلك فإن • وعمرتكم حجكم، بين ررافصلوا 

فإذاه! عمر نول مح بكر أبي قول تعارض الثامنة! الصورة 
قولعلى >ها بكر أبي فول يرجح فإنه عليهما الله رضوان هولهما احتلف 

عمر.

أبىمع فالصواب وعمر بكر أبو احتلض ®فإن الميم! ابن نال 

(.٠٥٧٠ )ح ٥ ١ ٠ آ/ احد رواه )١( 
/ابباب - بانمرة والمع الحج، إغراد ني الأخيار أبواب جماع - الكرى المن ر والمهقي 

(.٨٨٧٤)ح  ٢٩ه/ الإيراد اختره مما ؤإن حام ذلك جمع أن واليان والممغ، القران رْ كس 
(.١٧٥٨^ TTT\/تمر، يي حاتم ابي وابن 

رالجيانوالتمتع، القران كره من كراهية باب ~ الحج كتاب ~ الكبرى السنن في البيهقي رواْ رأآ 
(.٩١٣٤^١ 0إ الإفراد اخرنا كا ؤإن جائز ذك جميع أن 

(,٦٧)ح  ٣٤٧ا/العمرة ر جاء ما حا*ع باب ~ المح كتاب ~ الموطأ في مالك رواه ^٣، 
.١١٩،/إعلام )٤( 



—^بمتْاط-
.لراض الزرممى ما> الذي وص 

هنبيها بعد الأمة أعلم أن على الأمة إجماع الترجيح هذا ودليل 
عمر.لم أبوبكر هو 

تيميةابن الإسلام وشخ بطال ابن الإمام الإجماع نقل 
العلم.ني دونه هو من على الأعلم قول فيرجح 

منهأعرف فهو عمر من ه للنى وصمة ملازمة أكثر بكر أبا ولأن 
مرحح.فقوله . الّي بأحوال أعرف كان ومن وأهواله، بأحواله 

كانها وعمر بكر فأبو ءروأيضأ ت تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
أكثركان بكر وأبو غيرهما، اختصاص فوق ه بالنبي اختصاصهما 

والدين،العلم في يحدثه الليل عامة عنده مر يكان فانه اختماصا، 
عنمعاؤية أبو سا شيبة أبي بن بأكر أبو روى كما لمين، المومصالح 
يمره الله أرمول فال؛ خهثع عمر عن علقمة عن إبراهيم عن الأعمش 

،٠معه«ل وأنا لمين المأمور من الأمر في بكر أبي عند 

المطالمم )١( 
أبواولكن ه■' الخيري ّع؛د ايي  J_jiس ١ ١ ٥ Y/ اJخاري صحح رثرح يطال ابن تال )٢( 

بحضرةبدلك له شهد محعيد أبا لأن الصحابة؛ أعلم بكر أبا ان رنيه أءالمنا..،..ا بكر 
أحده*ذلك يكر ولم جماعتهم، 

دالبمائ:ة الأعل سقي بمرض وعر •٧ وا  ٧٠• المة؛،/ مهاج ني الإّلأم شخ نال )٣( 
ذكررئل- صر، ثم كر أبو ه اف رسول بعد الناس اعلم إن ت وهم ءإو< اتفق ما اؤيتولون 

موضعيا•.مبرطث؛ي ذلك ودلائل كلهم، الصحابة اعلم بكر أبا أن عال الإجماع واحد غير 
.٤٣١اعرى؛/الفتاوى )٤( 

ضقق بالنص أحص بكر أبا أن ملي والدلالة المراد في أوضح سة أبي ابن محي بنصه والأثر 

صر،ص ء-لفمة، ص إبراهيم، ص الأعمش، عن معاؤية، أبو أسسا شيبة: أبي ابن نال 
وأناالملمين، أمور س الأمر في كدللث، الليلة بكر أبي محل. يمر هإ اه رسول ركان قال: 

معه'.وأنا ليلة، ذات ئا_ء ممر وأته معه 



أبيمع عمر سلوك هو عمر نول على بكر أبي قول تقديم ولأن 
مخالفته،وعدم بكر أبي بهدي تمسكه نبين عنه المرؤيات فإن بكر، 

اجتهاده.على يكر أبي قول وتقديم 
سأقول®إني الكلالة، عن بكر أبو مثل ت قال الشعبي، عن 

الشيهلان،ومن قمتي حطأ يكن ؤإن افه، نمن صوابا يك فإن برأثي، ء؛ها 
منلأستحي ®إني ت قال عمر استخلف، فلما والوالد®، الولد حلا ما ت أراه 
بكر((.أبو قاله شيئا أرد أن اممه، 

تخهثع بكر أبا أخالفح أن وحل عز اطه لأستحي ®إني لنقل؛ ومي 
والوالJaل١،.الولد ماعدا الكلالة 

ها.عمر على بكر أبا يقفلون كانوا ه، الصحابة ولأن 

يعني— ذلك في رخص من باب ~ متمرنة وأبواب والإمامة التطؤع صلاة كتاب لممنف ا ~
)حا،هأأ(. ٧٩٨المربمدالخة 

(.١٢٣^ا/هأا المحاة فقاتل كاب أحمدفي الإمام يراء )١( 
(.٢٩٧٢^ ٢٤٦٢; الكلالة باب - الفراتص كاب - المنن ش دالدارس 

(.١٩١٩١^٠٣٠٤ا/الكلالة باب - الفراتض كتاب - المنف في وعدارزاق 
بالأبكانوا من والأخوات الإخوة حجب باب ~ الفرائض كتاب ~ الكمكا المنن ش داليهقي 

آ/ماآآ)حبمماآآا(.الابن وابن والابن 
الحكمفي والتابمين الصحابة عن روي ما ذكر ~ والمتفقه الفقيه في البغدادي والخطب 
(.٥٢)ح، ٦٨٠! الماس وءلرثق بالاجتهاد 



المئءاكاض

بمقاصدالترحيح 

وفقجاءت أحكامها أن المطهرة المكرمة الشريعة هده عفلمة من 
الأحكاموواقع والسنة الكتاب دلالات من مستلهمة عفليمة مقاصد 
.واستقرائها لها العالماء بتتع الشرعية 

ميوالاجتهاد الشريعة روح فهم في علية المقاصد هذه ومنزلة 
أحكامها.

مصالحوتحقيق تعالى ض العبودية وينفلمها المقاصد هده يجمع 
وتعغليمالغيوت علام تعفليم على القالون المقاصد هذه فتربي المكلفين؛ 

عنهموتدغ والأخرؤية، الدذيوية المصالح المقاصد هده وتجلب شريعته، 
والأحرؤية.الدنيوية والمضار المفاسد 

سروطمن السريعة بمقاصد العلم ن الاصولمن كر وحعل 
بمعرفةإلا الاجتهادية الأحكام إدراك من يتمكن لا التي المجتهد 
المقاصد.

الأوامرش المقاصد لومؤع يتفطن لم 'ُومن الجويني• الإمام قال 
الشريعةا<لوصع في بصيرة على فليس والنواهي 

بوصفين:اتصف لمن الاجتهاد درجه تحصل ارإنما الشاطئ: ؤيقول 
منالتمكى والثاني: كمالها، على الشريعة مقاصد فهم • أحدهما 

^٢،.١٠فيهافهمه على ساء الأمشاط 

jUpi  )0٤٢/اأو)٢.



بناءفي أثرها لعظم المجتهد ثرط من الشريعة مقاصد جعلت، ؤإنما 
والموارنةلامتتماط وا والاستخراج الفهم في الاجتهادية العلمية الملكة 

المجتهد.سمات، من هو مما وغيرها والترحح 
فيأيرها وعظم المقاصد منزلة عظم يفلهر تقدم ما على وبناء 

أنفوجسا مجتهد، للتعارض الدافع المرجح إذ التعارض، ودفع الترجيح 
الشريعة.بمقاصد العالم سماتها من والش الاجتهاد لألة مالكا يكون 

التعارضتوهم تقليل في الكثير الأثر الشريعة لمقاصد أن ثلثج ولا 
وقوعه,حال دفعه وفى 

العالمأهمية يبرزون حين المقاصد علم في المؤلمون والعلماء 
التعارض.ودفع الترجح في أثره نمراته من يوكلون وغايته وتمرنه 

وحصرهالمقاصد لعالم الفقيه حاجة عن عاشور بن الهناهر تكلم ولما 
لاحت،التي الأدلة يعارض عنا ارالبحش، I ثانيها جعل أنحاء حمسة في 

أنتيقن ليمادلولأنها، استفادة في نفلره إعمال استكمل والتي ، للمجتهل. 
فإذاوالتنقيح، بالإلغاء عليها ؤيقضي دلالتها يبهلل مما سالمه الأدلة تللئ، 

فينفلر معارضا له ألفى ؤإذا أعماله، المعارض عن سالم الدليل أن امتثيقن 
الاحرلأعلى أحدهما رجحان أو معا، ؛الل.ليلين العمل كتفية 

الترجيحفي المقاصد أثر جهة من الترجيح، في المقاصد ولارتباط 
هتاالكلام فإن ها، نفالمقاصد بين التعارض لغ جهة وس الأدلة، بين 

معلالس،1ثلاثة فى سيكون 

المتحارصة.الأدلة ترجح في المقاصي. أثر الأول المءللس، 
المقاصد.ترجيحات، تأصيل ت الثاني المهللب، 
المقاصد.مرجحات، الثالث، المهللس، 

r/الإّلأبن الثربمة .قاصد 



محلك

اتمنمارصاالأدلة ترجيح في المقاصد أثر 

يكونأن الأدلة بين الترجيح في المقاصد أثر مقام في ؤيحن 
الأتي;وفق معالم في عنه الحديث 

لدفعالشرعية الرؤية تشكيل في عفليم أثر الأول; المعلم 
يقعمنهج تحقيق في الكبير الدور للمقاصد كان حتى التعارض، 
الأمور;هذا وأهم أجل ومن العارض، 

بناءهو إنما والتوفيق بالجمع التعارض لدم البداءة أن الأول; 
العماليللتكاليف جاءت الشريعة أدلة أن جهة من عغليم مقاصدي 

لإهمالمجال فلا القصد هدا ولتحقيق ومدلوله، دليل بكل والاعتقادي 
الإعمالوالسنة الكتاب إنزال من الشائع قمقمي إعماله، يجن، بل دليل 

المصيرصرورة فوجب، والتوفيق الجمع يحققه ما هو وهدا الإهمال لا 
لنعيره.إلا تركه يجوز لا إليه 

فهؤهووأ اف ع؛ر عند ين َكار( إز التنءائ تثدبرو0 ^١٥،؛ ; ه،اممه نال 
[.ATأغبمثا 

بينهمابالجمع التعارصين الدليلين إعمال صرورة على الأية ت، دل
إمكانمع هما أحل. أو دلالتهما إسقاؤل يجوز لا وأنه أمكن، ما أولأ 

فيالاحتلأف، الله نفى فلما بينهما، الجمع أوجه من بوجه إعمالهما 
معاإعمالهما عن العجز عند هما أحل. أو الا.ليلين إسقامحل كان الشريعة 

الجمعوكان صوريا، التعارض كان ؤإن تعارضهما، ثبهة في موقعا 





١٧٣^^—-

بمرجحأو منهما بمرجح متعارصين بين ترجح كل ت الثاني المعلم 
الشرعيةالعاني باعتبار فيه حاصر المقاصدي فالتعليل خارجي نمى من 

يالمقصدالترجيح ولكن اللمغلي، المرجح هذا اعتبر أحلها من التي الخامة 
السعية علاقة المقصد والخلاقة بالنص ترجيح هو ؤإنما أصلا، ليس 

اصتقلالية.

النصية،أدلته قامت، الضابهل على الأصبهل رواية ترجيح ت فمثلا 
ليسما لحول من وصيانته ل، والتثبت، الدين حققي لقصد محقق ولكنه 

مه.مه 

الخامدلالة بقاء مع به خاص هو فيما اّ، على الخاص وترجيح 
ندمتجمع وهو ؤيب، بلا النصوص من دلياله قام هذا بقي، فيما 

منالشؤع أدلة حمع إعمال إن، إذ معا. الدليلين باعمال الشرعية القاصد 
التنزيل.في الئريعة مقاصد 

الالتبعية باللاقة نسميها أن نستطع مما الخلاقة هذه أن ثلث، ولا 
الامتقلالية.

فيهاالشرعية المقاصد أثر يكون المرجحايتح من أنواعا هناك أن غير 
الأكبرالموتر هي بل للترجيح، حاصرأ يالمقاصد والتعليل جليا واصحا 

فه.

بابمن إلا ل والدليل ؛الترجيح المتفردْ هي هنا القاصد وليست، 
هذافي تفعيلها نم القصد هل.ا اعتبار على التواتر الدليل لقيام التجوز 

القاءل.ْأقيمت، كما الدليل، مقام ؛القصسد الترجح تعليل فاقيم الترجح، 
دليلها.مقام الفقهية 

محلسنكون التاصيلية القضايا بعمى في صور المعنى ولهذا 
التالي.الحلم في الحدين، 



بينالترجيح في حاصر، المقاس كانت إذا الثالث: المعالم 
الأصوليونيقررها التي المرجحات من ثلاثة فإن بآثارها، المتعارضان 

وهى:؛المقاصد وومحليدةكبيرة علاقة ذات 

الأصوليينبعض ميه يما أو المدلول! باعتبار الترجيح الأول؛ 
ذاتمن ليس المرجح أن به يفصد والذي الحكم، باعتبار الترجيح 
دلاما باعتبار ترجيح هو ؤإنما دلالتهما ولا بسندهما الدليالين 

الأحكام.من عليه 
تعليلفي الأول المؤثر هي الشريعة مقاصد أن شالثج بلا سنجد 

الترجيحفي المختلفين عند حتى الأحر، على الحكمين أحد ترجيح 
منفريق كل ينغلر بحسثإ به، يملل شرعي لمقصد منهما كل سيسمتند 

هذاباعتبار الدليلين أحد فيرجح معتبر شرعي مقصد إلى المختلفين 
المقصد.

علىالدليل بعضهم يقدم والمحرم، المبيح الدليل تعارض فمثلا: 
الشريعةر يوالأصل التكليف سم والأصل الأصل، لأنه الحل 

وبهالأحومحل، هو به القول لأن سيقيمه التحريم بدليل والقال وأمثالها، 
وأمثالها.والعرض للدين وصيانة بالقوة الدين وأحل الذ.مة براءة 

منأشد أحا..هما أن غير تكلميمخ فيه وكلاهما الدليلين تعارض ومثله 
تقديمه،فوجب، أكثر الأشن. في المصلحة لأن الأشد، بعضهم فقد،م الثاني، 
هوالأشد أن الغالب، فإن والأحق، الأسد الدليل تعارض عند ولأنه 

وهوالتشرح نج تل. مع المتأتي هو إذ المتقدم؛ هو والأحق، المتأحر 
أكثرالأشد ولأن ثقة، زيادة وفيه العقلاء، أحوال من المألوف، مع المتوافق 

قالومن درجاته، ورفع الأحرة في العبد مصلحة مع متوافق وهل.ا ثوابا 
المثماق،ونفي الشريعة ر يأدلة بعموم ل استن. لأشد ا على الأحق، بتقديم 

الضرر.نفى من فيه ولما التكالف،، وترك ؛الأرفق، الأحل. الشريعة من وأن 



المعنىعلى يقوم ة الأئيفترجيح ة، لأئسا ترجيح ت الثاني 
فيوالتعليلأت والعاني الجكم على تقوم ة الأقيلأن القاصدى، 

شميعأجله من الذي المعنى فكان للمكوتات، ونقالها الختموصات 
عنه.لالمكوُت، نقله توجب الى العلة هو المنصوص في الحكم 

المنعةهي إذ الشريعة، مقاصد معالم من واصح معلم هي والحلة 
فيالحكم ش-رع أجلها من التي والمضرة ية المنأو والمملحة 

iإليه نقلت، عنه الكويت، قى ولوجودها عاليه المنصوصى 

منامحبا!ومجنا تكون أن وشروطها الملة صفايتح من أن ريب ولا 
يدفعأو مملحة الوصف بهذا التحليل يجلما أن الأصوليون يه ؤيعني 
مفسدة

الترجيحهو ة الأميبين الترجيح مقومايت، أعظم من فإن ولذلك، 
مقصدتحقق علة فكل الملمحة، على مبنية الخلة لأن الملة، باعتبار 
علىمقدمة فهي وأتم أكر بشكل دة المفدلمر أو المصلحة ؛جال_، الشاؤع 

العلل.من يقابلها ما 

وممالمحهاالشريعة روح بمعاني غني مقاصدي دليل القياس و® 
هيالتي الملة لواسهلة الخصوص وغير الخصوص بين يربعل وحكمها، 

وتثست،ا،المالح تتبين حلالها ومن الحكم مناط 

لمنيالقياس ررأما '' يقوله الهراني يختمرْ الذي هو المعنى وهذا 
والصالحا(الحكم على 

المحطالهم ،، TU/T"الروئ مختمر شرح ، ٢٧•r/ الأحكام أصول غي ؛نظر/الإحكام )١( 
/U٠٦٩^،حلاف لعبالاترهاب الفقه أصول عالم ، ١  ٦٨

الفقهيوأثره صوابطه يالمقاصد الترحيح )٢( 
الأصولنفاض )٣( 



المصالححنى إلى راجعة بها العلل ررالعاني الشاطبيت ؤيقول 
المقامي،١أو فيها 

مذهبعلى القياس منهم يصح ص وصف يذكر حين القرافي ونجد 
بلفقط، وأحكامه القياس محرفة ليس قياسهم ثرط أن يؤكد إمامهم 

والمفاسدبالصالح وعلاقتها والقياس العلل مراتب محرفة اشتراط وعلى 
أحاطممن — القياس يعني ~ يصح ررإنما فيقول! للترجيح المقتضي وهو 

رتبومعرفة مفصلة، عليها اعتمد الش وعلله ته وأقيوألكه إمامه بمدارك 
الصالحباب س هي وهل الشرعية، الصالح إلى بتها ونالعلل تلك 

الذيالنامما باب من هي وهل التتميمية، أو الحاجية أو الضرورJة 
بابمن هما وهل الحكم جنس في ه جنأو الحكم نؤع في نوعه اعسر 

نهدتما قبيل س أو الصالح، رتب أدنى هي التي الرملة المصالحة 
أوالمناميا أو الشبه قياس باب من هي أو بالاعتبار، ١^٠٢^٤ أصول لها 

سذللث، عير إلى القرب، الماسم، أو الإحالة قياس أو الدلالة قياس 
٠١المجتهدين عند الشؤع نفلر في العلل ورنم، ة الأقيتفاصيل 

فيالشؤع بمقاصد ونحارضاته القياس علاقة أيضا القرافي ؤيلخص 
؛وترتيبهاالخمس الشريحة كاليايتج ذكره بعد فيقول الفصول تنقيح شرح 

علىالمروري فيقدم ة، الأقيتعارض عند أثرها يفلهر الرتمب، *وهذه 
اكمةاالعلى والحاحي الحاحي، 

بينفقدت إذ المرجحات فان الخارجية: المرجحات ; الثالث،
المرجحأن رب فلا خارجهما، ص بمرجح الترجيح واّتفزع الدليلين 

أنغير فيها، المختلف، أو عليها المتفق الأدلة س حارحي دليل س يكون 
وممامحتا.مقومايتإ له المر-بح هذا يار خا 

\إ\\والواقفات )١( 
النمولتشح ثرح )٣( ١. • U/Yالفروق )٢( 



الدليلإعمال مجال في الشرعية للمقاصد رعايته سماته أهم ومن 
ماوالقرب والاستدلال، الأدلة أصول موافقة على والحرص وتعظيمه، 

وفقالمرجح ليكون العارض فيها وقع الش المسالة أحكام أدلة من أمكن 
المقاصدئة.أصوله 

مقصديحقق وهو بالكثرة الترجيح هو بالخارج الترجيح وأصل 
اختارهفيما الثارع مراح بتحقيق الفلز غلبة أو اليقين بوصول الشارع 

تكرارهالحكم استقرار من أن في الشمع لمقصد وتحقيقا المجتهد، 
واوسةزا،.الكاب جادة هي كما عليه، والتاكيد 

والمنة،بالكتاب أسمه كان ما التعارمحين من يرجح وعندما 
أوبعمومه ولو آخر دليل عليه ئد قد المتحارصين أحد كان ما ؤيرجح 
الشرعيالنص جادة للك، تقصدأ يعني هدا فإن ، لأصوله موافقا 

وظواهره.بعموماته ولو ولزومه وتعفليمه 
،به الصحابة بقول أحدهما فيترجح دليلان يتعارض وعندما 

أنهمحجته من كان فإنما ، والشيخين الراميين الخلفاء بقول ؤيتآكد 
بلقوله، ومقصد ولففله بلحفله وأعرفهم . بأحواله الناس ، أعرف

والصحبةوالرفقة والزماني المكاني القرب إذ عموما، التشر؛ع ويمقصد 

رفع، ٢١٦"Y/المهاج شرح ئي الإبهاج . ٣٩٦آ/ ازفلر روضة ، ٤ • ٤ ه/ ينظر/المسول )١( 
١.٤ >_Y عيي التمر ، ٣٩٤"T/ الممحمر بيان ، ٤ ٩ ١ ه/ المماب 

،٢٦٤ ftأصول ني الإذكام ، ص٣٢١ الجدل غي المُرنة صه\/، بم>/الوع )٢( 
.A٣٧٣٩/الوصول نهاة ، ٢٣٥٣;الث أصول في الواضح 

الأصولنفاض ،  ٤٨١؛/ وال-ان التحمق ،  h١٣٢ اJحمول صزوآأ، ;نفلر/المصنى )٣( 
.ص٣٨٦الهاح انمن، ، ٩٣٧٧١; 

فيالمهد ، ٣٦/١امر الحاوي ، ١ •٥• م اس ، ٤٥١م الفف أصول في طلر/اسص )٤( 
،٢١٩A/الءاج_، ابن مخمر ، i٣٢٤/الأخك١م أصول في الإحاكام ، ٣٢٢٠; الفف أصول 

الونمناكلأم الفتاوى مجموع 
ودةالم، ٤٥٧؛/المواغقا-ت، ، ٢٢٥٧; الأدلة نواْلع ، ١٢٥١; والمممف دثلر/الفب )٥( 

.A٤٢١٣/التحرير شرح التحير ، ١١٩الرنمن؛/اعلأم ، ص؛١٣



فيمعتسرآ يكون ما والمرادات المقاصد بمعرفة الاختصاصي من لها 
ه•الوحي مقاصد إرادتهم 

الأصوليبمعناه القياس ت المتعارصين س للقياس الموافق وترجيح 
العنايةمحاني من محنى هو الخاص الفقهي بمعناه القياس أو العام 

لموافقةاختيار هو وقياساتها الشريعة أصول موافقة إذ بالمقاصد، 
سالمعاني هده تجلبه بما الأ-حاكام عليها تبنى الش ومصالحها ومنامحباتها 

المفامحيودرء المصالح جلب، 
دونوعلته الحكم على دل لكونه آخر على خبر بترجيح القول وكدا 

فقعدرى.الحكم على دث حسث، الأخر 
يقومألا المتعارصن بين الخارجية المرجحات، من بعضهم وجعل 

سلأحدهما مرجح ولا اؤيان، متهما بل الأدلة، ذات، س مرجح دليل 
مقابله،س وأقوى أعفلم أحدهما تحقيق في للشارع المقصد ولكن دليل، 

ذاتمن أي — منهما لأحدهما مرجح لا دليلين بتحارض لهذا ومثلوا 
أحدهمايرجح خارج من دليل يوجد لا أي ~ من ولا ~ الدللين 

يحققومقابله صرورية مصلحة لحقق به عمل لو أحدهما أن ير غ~ 
فيه.المقصد وأولوية لعظم عليه الأول فير-ح حاجية، مملحة 

الأدلة،باعتبار وجه كل س اؤيين المثالمنعارصين ترجيح ومثله 
مافيرجح تحينية مصالحته ومعارصه حاجية مصلحة مقصده وأحدهما 

حاجية.مصالحته كانتا 

إلىأفضى شرعه اما أن من الأمدى ةررْ ما عندهم ذللث، تني وم
أولى®يكون الشرع مقصود تحصيل 

.YAV؛/•وايان انممق ، ص٥٦١الأحبار رمحوخ ، ١٩٢٨؛نظر/الرئن )١( 
نيمذكرة ، Y٢٩٣/المود نثر ا-/همآ، الوصول تسر ، ٣٧٤« A/ الوصول بمفلر/نهاية )٢( 

»_YArاص أصول 
.٢٦٢أ/الأحكام أصول ني الإحكام )٣( 



المرجحاتالرابع: المصل 
مجملهن؛

اسكصني
المقاصدترجيحات تاصيل 

تأصيلهايمكن المقاصد تعارصات ترجيح أحكام نتع حلال من 
بالمعالم

لتعددهاوذلك المجتهد، عند نتعارصي المقاصد الأول؛ المعلم 
فيمتفاوتة كانت( ؤإن العلمي، بالاجتهاد تخالمة مولكونها وتنوعها، 

بالأستمراءثابتا هو ما ومنها وص، متص هو ما فيها أي( جهة من مدركها 
وكلمنها، الجزئية حصوصا بالامتنثامحل هو ما ومنها التام، شبه أو التام 
ارمعلى أثر محلبعيا، أمرأ تحارصها لكون أن على ^، ٠۶١؛التوصيم( هذا 

ومصدراجتهادي، حكم في اختلافا كثيرأ فتجد الامتنباحلي، الاجتهاد 
لواحدمجتهد كل نفلر المتحارصين للمحكمين مفمدين تعارض ( ختلافالا 

وأصوله.قواعده وفق المرجح المقوي نفلر منهما 
فانهتتعارض، - المقاصد مصدر وهي - الشرعية الأدلة كانت، ؤإذا 

،الشامحليي قرره كما معناها في ما تعارصى صح تعارصها صح لما 
المقاصد.ومنها 

أولىباب من هو المقاصد محن الأدلة عن نتج ما تعارض بل 
يردلا ما الفهم واختلافه الإشكال من العاني على يرد لما وأحرى، 

المريع،في منها وأجدر أحرى الأصول في الملامة ولأن الأدلة، على 
الأدلة.فرؤع والقاصد 

.٣٤٤م/\وو\ظ\ت :١( 



M-

المقاصدأعمل ْن أول عليهم اف رمحوان الصحابة ت الثاني المعلم 
منومعلوم متفرر هو كما النوازل، أحكام استخراج وفي الاجتهاد في 

الإمامقال كما فهم العلماء، عليه يطبق مما وهو يالضرورة التشريع تاؤيخ 
قواعدهاوا وأمفحصلوها، الشريعة مقاصد عرفوا ارالدين هم الشاهليت 

تحقيقفي الجد وأعملوا آياتها، في أفكارهم وحالت وأصلوها، 
مبادئها

وظاهرهالرسول بباطن الناس ارأعالم تيمية! ابن ومحقهم وكما 
ومراياه،١بمقاصده الناس وأخبر 

وبكلكلها وبناتها المقاصد معاير من يكونوا أن عجب فلا وحينها 
وأنواعها.أحكامها 

عرضفقد المقاصد لبنات وصعوا كما الصحابة أن ذلك من وكان 
اشتغلمن أول فكانوا تعارصها، ذلك ومن إءمالها مشكلات بعض لهم 

المقاصد.تعارض يدغ 

يرجحونكانوا ررالصحابه اجتهادهم! وصف في الغزالي الإمام يقول 
بعض((على المصالح بحض ؤيقدمون الأدلة 

واحدمصحف في ازكريم القرآن جمع في قولهم تعارض في ولعل 
لتتانعحبا مثالا أجمعين ها وعثمان بكر أبي الراشدين عهد في 

وهوعظيم مقصد منحه وتهئب ا توقففمن وتعارصها، والمصالح المقاصد 
لمالعمر أبوبكر قال حتى ، اضرسول يفعله لم شيء فعل من الخشية 
اضرسول يفعله لم شيئا أفعل رركيف الأول! الجمع أمر عليه عرض 
المعنىهذا لأثر إلا ذاك وما بكر، لأبى ئايت، بن ليد وقالها ه؟اا 

\إ\الوافقات )١( 
^٣٥.المخول )٣( ي/م'ه. الخاوي مجموع )٢( 



منبرهان فيه عندهم يكن لم شيء وعمل البيعت من الخوف في مقاصديآ 
الخير،هو هدا أن ذلك بعد أبوبكر ومعه عمر رأى بينما ه، الني عمل 

ارهوعمرت فمالها الدين به يحففل الدي تعالى الله كتاب حففل من فيه لما 
رحير٠١ واممه 

ؤإعمالالشريحة مقاصد رعاية على مثنى هو وغيره كله وهدا 
قال•حين الشاطبى عنه عبر ما وهو الشريعه، وأدلة لقواعد منها الأقرب 

٠ٌ عندهم المصلحى النظر اقتضا٥ حبمأ عليه الناّس ررحمل 
علومأوعر من الشريعة مقاصد علم أن المعلوم من الثالث،؛ المعالم 

ذللتا،وجوم بيان من به المحنقون العلماء عالله لما وأدلها، التاصيل 
الإصافية تكون أن عامتها والمضار المناني *أن الشامحلبى؛ ناله ما ومنها 

حال،دون حال في مضار أو منافع أنها إضافية كونها ومعنى حقيقية، 
منولغيرها ، وفتا® دون ونتا أو شخص، دون شخص إلى وبالنسبة 

الأسباب.

مقصد،من أكثر الواحد للحكم ؤيكون كثيرة متعددة المقاصد ولأن 
المقاصدفيه وتتنانع مقصد من أكثر الواحد الحكم يتجاذب ما كثيرا بل 

ثمالمقاصد هذه إدراك على العلمية العملية تقوم وحينها المتعددة، 
والأرجحوالأحق الأولوية باعتار والموارنة الترجيح 

فإدراكهاالراسخين، قان وتهلثيقا الحلم؛المقاصداصيلأ كان ولدا 
المجتهد.لدى العلمي الكمال معالم من الوصم، بهيا 

*؛(بّأبًئا ثذ نولث •آتءًفم • ثوله ياب ~ القرآن تمر كتاب - البخاري رواه )١( 
٧١ا■/ الرا؛ة• امن [ ١٢٨]\لقوتة: نج[نه تءوش أنهميثث شط! حرممر متن تا عف 
^٤٦٧٩.)

راا<آ. ٢٩٠اووامماتأ/)آ(
صببم'ا.مقاصدالشارع عن الكشف >ق )٤( . ٢٦٥; اJواiق١ت )٠١( 



الراسخينشأن من أيضا الترجيح بوجوه ودفعه التعارض كان ولما 
بينالجامعون الأئمة به للقيام يكمل راؤإنما ت الملاح ابن قال كما 

الدءيةة'االعاني على الغواصون والفقه، الحديث صناعنى 

الركبفان والترجيع التعارض ودقة المقاصد علم دقة ظهرت فإذا 
الدقةفي الغاية بالغ يكون بينها والترجيح القاصد تعارض وهو منهما 

والتأمل.النظر قوة من وكثير الرسوخ من لمزيد المحتاجة 
أوالمالح من المقاصد مرجحات الكثيرين عالي تخفى فقد ولهدا 

ذاتها.المقاصيس عليه يخفى كما المفاّد، 

الممبمالحبحض ترجيح يخفى قل. رروكد.لك I لأم ءبل.البن العز قال 
بعضاواة ميخفى وقد بعض، على الفاسد بعض وترجيح بعض على 

التفاوتيخفى وكذلك لبعض، الفاسد بعض ومساواة لبعض، المحالح 
إليهالوصلة بطرقه ذللث، عن البحمنر فيجب والصالح، المفاسد بين 

أحطأومن به، ظفر وبما بقصده فاز فقد ذلك أصات ومن عليه، والدالة 
؛عثادْااورقما محبحانه الأة من رحمة حهلئه عن وعقي قمده على ألمسا 

المقاصدبين الترجيح وعناء صعوبة لأم عبدالبن المز ؤيختمر 
بعضعلى الخيور بعض ترجيح في الحناء يطول ®إنما فيقول وأثره ومحببه 

بضترجيح وفكا الخيور، بض على الشرور بض وترجيح الشرور، 
علىالوقف فإن بعض، على الشرور بعض وترجيح بض، على الخيور 

فيماسئما ولا العلماء بين النزاع وطال الخلاف عظم ولأجله عير ذلك 
ذرة®بمثقال الشرور أو الخيور من رجح 

لعملية— تقل.م كما — الأشهر الممهللح هو الترجيح الراح! المعالم 

ص'مه.المقاصطو اختصار في الفواثد )٢( . ص٤٨٢الملاح ابن منيعة )١( 
JU.UJIاحممار ش الفواند )٣( 



المقاصدبين الترجح تسمية على اصطلاحا غلب أنه غير التعارصى، دفع 
الترجيح،لعموم يستخدم والموارنة الوازنات، فقه أو الوازنة بمصطلح 

القاصد.تعارض دير في ألصق صار أنه غير 
فقهارمنهج بقوله! الوازنات فقه الموسوة عيدالجيل الدكتور عرفا 
بينالوازنة عملية تضبط التي والمعايير الأس مجموعق هو الوازنات 

أي؛دللث، ليشين الصالح، سمر التعارصة الفاسد أو الخنعارصة الصالح 
فيقدمحهلرأ أعظم المدتين وأي غيرها، على فتقدم أرجح الملحتين 

تعارضهماعند المدة أو الملحة من لأي الغلبة به يعرف كما يروها، 
اده،الفأو الأمر ذللئ، بصلاح الغلبة تللث، على بناء ليحكم 

علىموقوف هو إنمّا الترجيح في القاصد اعتبار الخامس؛ العلم 
مرجحأو ألة المأدلة ذات من المرجح انعلءام وهي واحدة حال 

الترجيحيجوز ولا يسوغ فلا الشريعة، وص نم من غيرهما من لأحدهما 
وحولمع المجتهد، أدركه مقاصدي بمحنى المريعة أدلة من دليلين بين 

سارصه.على يرجحه آحر نص من أو منهما النصين أحد سمر مرجح 

لين؛يعود ذلك ومرجع 
ماأو انمليلين ذات من يكون إنما الترجيح في الأصل أن ؛ أولهما

هيبل بياتها، بادلة لمت، والقاصد الأحرى، الأدلة من أحدهما يموي 
معانيها.على مقدمة الأدلة وذات الأدلة، من تقاة م شرعية معان 

لأحدهماالمرجحة التعارصين خاصة في النصوصى أن I وثانيهما 
فلاعامة، أدلة القاصد وقواعد المسألة، أو المليلين بذات خاصة أدلة 

الخاص.اكليل وجود سمر العام المليزغ يقدم 

البحوثمجلة في منشور وهر وم، الإسلامية الشريعة في الموازنات فقه منهج بحث )١( 
.٥١العدد المعاصرة الفقهية 



المقاصدفي النظر مغ في الحكلم تنمية ابن الإسلام شيخ ؤيلئص 
هووالمفاسد الصالح مقادير عتبار  ١٠ت فيقول النصوصي؛ وحول مع 

عنها،يعيد لم التمحبموص اتباع على الإنسان قدر فمتى الشريعة؛ بميزان 
منالنصوص ثعوز أن ونل؛ والنفلائر، الأشباه لمعرفة رأيه اجتهد ولا 

الأجمكام«رأ،.على ودلالتها بها حستا كون 

المتأحرينالمقاصدسن بعض عند فشا ما منه وأفد هدا من وأسوأ 
تقدمالحالة هده في وأنه والنصوص، المقاصد تعارض إمكانية أن من 

فيهدا وليس واحتماليتها، النصومر فلنية ْع القهلعية لاكتسابها المقاصد 
الأنفس.تهوى لما اتاع إلا حقيقته 

فهيالعباد لمصالح أنها سالم إذا الشريعة وصع ررأن الشاطئ! يقول 
علىلا حده، الذي الحد وعلى الشائع، أمر بحب عليهم عائدة 

علىثقيلة الشرعية التكاليف كانت ولأا وشهواتهم، أهوائهم مقتضى 
والنواهيفالأوامر بذلك؛ شاهدة والتجربة والمائة والحسنر التقوس، 

تحتمن يأحاوها حتى أغراضه، واسترسال طعه دواعي عن له مخرجة 
الأهواءمخالفة عين وهو الراد، هو ا وهن. المشرؤع، الحد 

والأغراض«لآ،.

جالبجملتها في هي إنما القاصد كانت لما المادس؛ المعلم 
فإنانمام، يمعناها المنهيات في الفاسد ودرء المأمورات في المالح 

فيتتفاوت المفاسد أن كما المصلحة، عفلم في تتفاوت المالح هذه 
بينها،المالح ترجيح مصائر أكبر هو التفاوت وهن>ا ل.ة، الفعظم 

والصالح.الفاسد وترحح بل بينها، الفاسد وترجيح 

.٢٩٤■آ/)٢( . ٦٣٨الامامأ 



والأحسنالحسن إلى المصالح ررتنشم لأم! عبدالبن العز قال 
والرذيلوالأنبح القبيح إلى المفامحد م تنقكما والأفضل والفاضل 

اؤياتمتومنومطات ودانيات عاليان رتب منها واحد ولكل والأرذل 
٠٠همتساؤيات وغير 

رتبةعالي لست، التأكيد في والنواهي ®الأوامر ت الثاطبي وقال 
المصالحتفاوت بحسب، ذلك، ؤإنما التركي، أو المعلي الطلس، في واحدة 

عنالناشئة والمفاسد النواهي، واحتناب، الأوامر امتثال عن الناشئة 
ذللأ،«ل^.مخالفة 

تحصيلعالي مبناها ®الشريعة تيمية! ابن الإسلام شيخ وقال 
الخيرينحير ترحح والولع وتقليلها• المفاسد وتعهليل وتكميلها المصالح 

أدناهما(ارم.حصل ؤإن الشرين شر ودفع أدناهما ؛تفويت، 
حيث،من يرتبها للمصالح فهرمححا بوضع العلماء بعض واستغل 

التعارض.حال بعض على بعضها ترجيح أثره من ليكون قوتها، 
المصالح!وترتيب، تفاوت على الأدلة قامت، وقد 

ؤإنالصالحة الأعمال أفضل بيان في حاء ما عموم الأول! الدليل 
بتفاوتتفاوتت، ولكن كلها الصالحات رتبة في والمفضولة هي كانتؤ 

مصالحها.

آثمإق دعا نثن نص • وبحمده بحانه سقوله في كما 
أبيحديث، في وكما [، ٣٣لسف،: المينزه ين إنج، ؤبماد صنلحا وعمل 
باق®إيمان قال! أفضل؟ الأعمال أي ه النبي سئل قال! خهتع، هريرة 

صا<م.اختمار1وقاءد في اهم1ئ،و )٢( . ٣٥٣٦; \وو\فق\ت )١( 
الخاويسبموع )٣( 



تقال ماذا؟ ثم ت قيل ^١٠ ١١سبيل في ررجهاد ت قال ماذا؟ ثم ت قيل ورسوله١٠ 
مردراراد"حج 

أقرايآلسبمد ؤبماره هخ سماة لقلم ؤ I تعالى قوله الثاني؛ الدليل 
ثأُو\ةي أس بمد ِدسئق0 ؛؛٠ أس سيل ؤ( نيهد ألؤر وأإ؛تح إش ءاس َةن 

[.١٩أصنهلام;ة: أؤم بجوي 

نفتالأية ولكن وفاصله، صالحة هي الأعمال من ذكر ما فكل 
منها.المصالح عفلم في لتفاوتها الأحر، وعفلم الفضل في تساؤيها 

.اس رمول نال قال؛ هريرة، أبي حدبمث، القالثؤ! الدليل 
إلهلا قول فأفضلها شعبة، — ومتون بضع أو ~ وسبعون بضع "الأيمان 

•، الإيماناال من شعبة والحياء الطريق، عن الأذى إماطة وأدناها اف، إلا 
الملوفي الدين بها أتى التي المصالح تفاوت على الحل.سث< دث 
الأذىإماطة وأدناها التوحيد، شهادة فى متمثلا أعلاها كان فإذا والرتبة، 

العلافي متدرج المصالح من الطرفين هذين بين ما فإن الطريق، عن 
منهماركل إلى والبعد القرب مال.ى حب بينهما والنزول 

؛ومنهاالمفاسد وترتيب تفاوت على الأدلة دلت، كما 

والمعاصيالذنوب تفاوت على الدالة الأدلة عموم الأول؛ الدليل 
ماً=قباُر محنخبوأ ؤءن تعالى؛ اض كقول بعض من أعفلم بعضها وأن 

(.١٥١٩^ Y١٣٣/اس الحج شل باب - الحج كاب - الخارى رواء )١( 
(.١٣٠^)/٨٨ الأصال أشل تعار باق الإبمان كون يان باب - الإيمان كتاب - وسالم 

^٩(. ٥١ا/ ان الإبش باب الإيمان- محاب المتاري- رواء)٢( 
وكونهالحياء وضالة وأدناها وأنملها الإيمان يب عدد بيان باب الإبان— محاب لم— وم
له.والكفل )حْم،  ir\/الإيمان ُن 

٠٨٧صه٨~ ليجدي الفقهية القواعد منظومة شرح )٣، 



[،٣١لالن1اء: 'ربماه ندحلا وندحلمهمحكم سنثاة$م عنكم نكبر عنه نموف 
[،٣٢]النغم: اقم4 إلا وألءجض. ولإيَ بميرف، ^١^•؛؛ ت تعالى ونوله 
بمفروذاهئم غبيأ ما وإدا وآلئيبج( الإي َكىر بميوف تعالى؛ وقوله 

أسهعن بكرة، أبي بن عبدالرحممن حديث، من ه وقوله ، ٣٧]الثوري: 
بلى؛ قالواثلاثا، الكبائر؟،؛ بأكبر أنبثكم ررألأ الغي قال قال• ؛،؛<، )٤٠
وكانوجالس ~ الوالدين وعفوق، باق، ارالإشراك ثال(؛ اض، رمول، يا 

عننجيتع، هريرة أبي حديث، وفي ، الزور" ونول ألا ~ فقال، متكئا 
هن؟وما اممه رسول يا ! قالواالمو؛قامحث،،،، الع اااحت؛بوا قال؛ ه الني 
بالحق،إلا افه حرم التي النفس وقتل والسحر، باق، الشرك ١١قال؛ 
المحصنات،وئذنه الرحم،، يوم واكولي اليتيم، مال وأكل الربا، يأكل 

النافلأت،«لى.الؤْنات، 

وهداوالدنوب،، المعاصي تفاوت، على دالة وأمثالها الأدلة هده فكل 
لترتيب،الشارع رعاية ففلهرتؤ ومضارها، لغامدها ير-بمر إنما التفاوت، 
النهيتأكد الممدة عفلمتؤ وُكلا مضارها، عظم حيث، من المفامد 

الكيائرلأأكبر إلى الممسية تنتهي أن إلى والتهديل• والن"م بالوعيل• عنها 
الجد،في بال أعرابيا ررأن ؛ ماللث، بن أنس حديثؤ اكاني؛ الدليل 

قصي،ماء من بدلو دعا ثم ، تزرموه لا . اض رمول فقال إليه، فقاموا 

(.٢٦٥٤^ ١٧٢م/ الزور شهادة ز قيل U باب - الشهادات ى1ب - الخاري رواْ )١( 
(.١٤٣^ ١٩١; راترئ اعاتر يان باب - الأيمان محاب - وملم 

ؤإن[و;بث:محنآمدمحيللئانعار: اض قول باب - الوصايا كتاب - الخاوي دوام )٢( 
(.٢٧٦٦^١ ٠ ؛/ [ ١٠]النناء: سع،راه ونثوث ثارآ بملوبهم ؤ، ^^0 إثما 

)حه؛ا(. ٩٢ا/اعائروايرئ يان باب - الإيمان محاب - وسلم 
.ص٢٣١احصار ثي الفوائد )٣( 
يوله.عليه لاتقشوا والمرادت ١كني وهو الزرم من )٤( 

١.• U/Tالحدث رب قي الفائق ، ١ ٠ ا/مآ• سلام ين للقاسم الحدث ثم/رب 



.٢١١((عليه 

منبد لا بل حميعا، رفعهما يمكن لا يتان مقعرصت فقد 
التبيرجح منها، أدنى ية ومنعالية مفسدة فيهما كان فلما إحداهما، 

الأعظم.لجنب، مفسدة لأقل ا. 
أعلىدرء باب من هذا ه النبي ®وفعل عثمض؛ ابن نال 
إحداهمامقيتين ارتكاب، من  JLJلا كان إذا I يعنى بأيناهما، المقيتين 

ينحمرأن لأحل ت أولا ، أحف، يبول بقاؤه الأحق،، ارتكب، أحف،؛ 
بوله؛؛انقهلاع الأعرابي هذا يتضرر لئلا ت ثانيا واحد، مكان في البول 

ولأنعليه، صرر فيه الإنسان منعه ثم للخرؤج تعل.أ مكان إذا البول لأن 
حوليترثرش البول وصار عورته )دن ثوبه كاشفا قام لو الأعرابي 
كانفلهيا مفسدة، هناك وكان الثوب، لتنجس ثوبه ل أمي. ولو المكان، 

شرعا((المقررة الأمور من بأيناهما يتين المقأعلى درء 
المصالح،لترتيب، تقعيدأ العالم أهل بعض وصع الساع؛ المعالم 

وقيتطهانت، وكلما رححمتط، المملحة عفلمتح كلما أنه لها والجامع 
رحمتإ.المضطوة 

والفلنية،القطعية منها I كنيرة أمور تتجاذبه المملحة وعظم 
وميالة،هو وما مقصاس هو وما وقلته، الأثر وعظم وعدمه، والشمول 

مصلحةمن اوة ؛المفؤيحتف عارضة، اوة مجفمن بالمصلحة ، يحتفولما 
هووما أصلا مقصود هو ومجا الفعل، في والكثرة للقلة وبالنفلر عارضة، 

الموثرايتج.من وغيرها تبعا، مقصود 

)حهأآ.ا•(.الأم قي ارفق باب - الأدب محاب - المعادي دوام )١( 
فيحصلت إذا النجاسات من وغيره الرل غل يجوب باب ~ الطهارة كتاب ~ لم وم

)ح؛خأ(. ١٢٣٦; طرئ إر حابة غم س بالما،، -طهر الأرض ران المجد، 
الخلتيأ/؟ا.الحرم دروس )٢( 



حثمن المصالح تعنيف في البوحلي الدكتور ذكره ما ذلك ومن 
الترتس_،فى مؤثرة جوانب ثلاثة من جعلها حيث الأهمية، 

فىوترتيبها ذاتها، حيث من قيمتها فى النغلر الأول،؛ الجاب 
ذلك،.ص، الأهمية 

شمولها.مقدار حيث من إليها النفلر الثاني! الجاب، 

١، ر عدمه أو نتائجها حيث، من إليها النظر ؛ الثالث، الجانبج 

ثالحاجيامحت، ثم الفروردامحت، ترجيح تهلبيقا الجومحلي عليه ومحني 
٠التحسينيامحتؤ 

دم

ثمالدين حفغل التعارض؛ عند الخمس الكليالإتإ ترسب، عليه محنى كما 
المالرأ،ؤثم المل ثم المل حففل ثم القس حفغل 

الممالحجل، جمالتها في المقاصد كانت، ؤإذا الثامن؛ المعلم 
المصلحةلعلو هو إنما المقاصد هذه بين الترجيح وأن الفاصد ودفع 

إنماالترجيح اعتبار فإنما منها، الأعلى لدرء الممدة ونزول لتحقيقها، 
الممدةوتحقق الظن، أو اليقين سبيل على المسلحة هذه بتحقق هو 

الصالحوالاعتبار الترجيح هذا من ليخرج الظن، أو اليقين سبيل عر 
وغيرها٠بينها ترحح فلا الموهومة والفاط. 

علىمملحة ترجيح يجوز فلا هذه علمتا إذا ار.ؤ. البوطي؛ يقول 
درجةأو قيمتها كايتح مهما الوقؤع موهومة أو مئكوكة كانت، إذا أحرى 

مفلنونة،أو الحصول مقaلوءة تكون أن هذا جانس، إلى بد لا محل شمولها، 
المظنةنزل قد الثسارع فلأن الظنونة وأما فواصح، الحصول مقهلوعة أما 

الإّلأبالشرح نى الممالحث نحوايط )١( 
.٢٠٢- صا،أآ' الإّلأب اب ش صراط )٢( 



ض8ص><
معارضا؛بيمين الظن ينخ لم ما الأحكام، عامة في المتنة منزلة 

صابطفي العيال دقيق لابن نفيس نفعيي وهو ■ التاسع المعلم 
أنيجب، ميزانا لها أن جهة من بها، والترحيح المقاصد بين للترجيح 

بها.الاستقلال للعقل يمكن ولا الصوص، وهو منه تصدر 

وعدموالمفاسد، المصالح تعارصى عند الكلية القواعد ُرمن قال• 
وتركالمملحتين، أعلى ترجيح والرفع، التحصل في الجمع إمكان 

ماذلك من لكن أحفهما، واحتمال يتين، المقأعفلم ودير أحفهما، 
ماعلى الدنيوية والمفاسد المصالح إلى بالفلر إما الترحيح؛ فيه يظهر 

تقتضىالتي الشرعية القواعد إلى بالفلر ؤإما والوجود، العادة تقتضيه 
الفهمويسفل يظهر ما ذللئ، من ثم الأحر، على الأمرين لأحد الرجيح 

علىالأمرين أحد الشيع تقديم جهة من إلا يعلم ولا يخفى، ما ومنه به، 
والمياسد،الح المصأعداد معرفة أن ت لث، ذلفي بب والالأحر، 

نردقد بل به، العقل نقل يلا المقادير، بين والترجيح ومقاديرها، 
بالتساويالنفس شعور مع الأحر على الأمرين لأحد الشؤع في الترجتح 

ظاءرأ\أ/

٠٢٥ص؛ الإّسلأمة الشريعت قي المصلحة صراط )١( 
.٤٩٨؛/الإّم شرح )٢( 



حس

الطذت\دادق

المقاصدمرجحات 

بينللترحيح وجوها الأصول علماء ويعفى المقاصد علماء يذكر 
أربعةفي جعلها ~ نفلري في ~ شتاتها يلم أن يمكن الشرعية المقاصد 

تالمقاصد تميم وفق أنواع 
أقسامهاباعتبار المصالح تعارضان بين الترجيح ت الأول النؤع 

والتحيتياتوالحاجيات الضروؤيات الثلاثة؛ 

الدارين.مصالح قيام في منها بد لا التي وهي الضرورية• المقاصد 

الضيقورير للتوسمة إليها يحتاج التي وهي ■ المحاجية والمقاصد 
والمشقة.والحرج 

ومكارمالحادات يمحامن تليق التي وهي • التحينية المقاصد 
روالمشقة الضيق إلى غالتا تركها يودي لا والي الأخلاق، 
أوصرونية مصلحة يحقق أحدهما وكان تعارض مسألة في ورد فإذا 

مصلحتهما ثم ضرورية مصلحته محا تقديم المتقرر فإن تحسينية، أو حاجية 
تح>سينيةلمصلحته ما ثم حاجية 

أحد؟فيه يخالف لايكاد العلم أهل بين اتفاق محل هذا 

علم، ٢٣١م/ض ين للطاهر الأسلاب النرمة .قاصد  i^U/rطر/اسماممات، )١( 
صرآلأللخادُي اكرهمة 

.>_YUللخادس الثرب القاصد عالم  iVrv/iالمزول تحفة آ/با، الواقعات يطر/ )٢( 



المصالح((أم الضرورJات رالأن الضرورJة المصيحة ورجحت 
والتحينية،للحاحية أصل الشريعة في الفرورية المقاصد ولأن 

يلزمولا بإطلاق، باحتلاله لاحتلأ بإطلاق، الضروري احتلال فرض فلو 
بإطلاق((الضروري احتلال أحدهما احتلال أو احتلالهما من 

بهومؤس المروري للأصل حائم يني والتحالحاحي ولأن 
الخاصة١لمورته ومحسن 

فيهتختلف لم ؛حيث، ملة، كل في ارمراعى المروريان؛ نم ولأن 
الشريعة،وقواعد ازين، أصول فهي الغرؤع، في احتلمتا كما الملل 

الطة«ر؛/ولكيات، 
منمصلحة فالصلاة للوصوء ماء يجد لا الذي المكلف ومثاله 

تتركفلا التحسينيايت،، كليات من مصالحة والوضوء الضروريات كليات 
التيمميعه ؤإنما الوضوء لتعذر الصلاة 

بالحاجيةالحاجة لتحالق التحينية على الحاحية المقاصد ورححت 
التحينيةدون 

ولبىللمكلف وكلفة مشقة عنه ينتج قد الحاحية تموين، ولأن 
التحيتي.في كذللثؤ 

المروؤية~ المصالح هذه من واحل لكل أن العلماء قرره ولما 
باب،في قرروا فقد ومتممات مكملات — والتحينية والحاحية 
•الرحبمءلأ^ار، 

شرح-بسرالتحرير اكسرثرحانمريرح/ه؛آأ، ، fA/Yبمفلر/الموافقات )١( 
.i٧٦٧/المتر الكوكِ، 

.Y٤٢/اJوايقات )٣( . آ/١٣اJراممات )٢( 
.٣٥١؛،/اووا»قات )٥( آ/مأء اJواiUت )٤( 
.٢٣١والتمترم الضرير )٦( 



ع-.\■

فالفروريات، ومكملاته متمهاته على مقدمة المصلحة أصل أن 
والتحينيات.الحاجيات وكدا ، متمماتها على مقدمة 

منرتبته علت ما مكملات ترجيح يرون العلماء فان المكملات أما 
الرتبة.فى دونه ما أصل على الثلاث المصالح 

الحاجيةالمصالح أصل على مرجحة اكروؤية المصالح فمكملأت 
والتحسينية.

المصالحأصل على مرجحة الحاجية الممالح ومكملات 
■نه الح

الثارعاعتبار من ست ما على المكمل من المكمل لقرت وذلك 

تآكونفد — والتكميلية والحاجية الضرورية — الثلاث المصالح وفي 
مننؤع كل في تعارضتا فإذا أحرؤية مملحة تكون وقد دنيوية مصلحة 

الدنيويةل"آ،.على الأحرؤية المصلحة رجحت المصلحة أنواع 
تخلدنيوية مصالحة اعتبار يصح لا ررإذ •' بقوله ذلك الثاطي وعلل 

لمقصودموافق غير الأحرة بمصالح يخل ما أن فمعلوم الأحرة، بمصالح 
باْللألأ؛،.فكان الشارع؛ 

بتعارضوالمقصود واحدة، رتبة في مصلحتين بين التعارض وفى 
المتعارضتانالمصلحتان تكون بان واحدة رتبة فى وكلاهما مصلحتين 

تحينية.كلاهما أو حاجية كلاهما أو رويية كلاهما 

شرح، ؛/٩٨التحرير تسر ، ٤ ٢ ٤ ٩ A/ التحرير شرح التحبير ، ٣ ٢ ٧ / ٤ المسوول ينفلر/تحفة )١( 
.٧٢٧،/الخير الكرف 

والتحسرالتقر؛ر التحرير شرح التحسر "؛، IT؛/؛لأبن.نلح الث بمفلر/امول )٢( 
.٢٣١"؛/

.١٢٤"؛/الموافماّتق)٤( التحرير تسر )٠١( 



الكلياتباعتيار المصلحتين متعلمات باعتبار الترجيح يكون فحينئذ 

ومنهاالخمس الكليات باعتبار مصلحة كل قي صور ولهدا 

المصالحةعلى الدين بحفثل المتعلمة الضرورية المصلحة نرجح 
حقفلنم العقل حففل ثم النسل حففل ثم النفس، بحفغل المتعلقة الضرويية 

اJال.

الحاجيةالمصلحة على بالدين المتعلقة الحاجية المصلحة وترجح 
الخص.الكليات بقية في وهكذا النمس، بحففل المتعلقة 

المصلحةعلى الدين بحففل المتعلقة الحاجية المصالحة وترجح 
الكلية.تعارضان صور بقية قى وهكذا النفس بحففل المتعلقة الحاجية 

الخسرآ،.الشرعية الكليات تعارضان بين الترحح الثاني! التؤع 
وحففلالعقل وحففل المال وحففل النفس وحففل الدين حففل وهي 

،.العرضأ حففل وهو سائما بعضهم وزاد المثا، 
يحففلأن وهو ة؛ حمالخلق من الشؤع ®ومقصود الغزالي! نال 

هذهحففل يتفمن ما فكل ومالهم، لهم ونوعقلهم ونفسهم دينهم عليهم 

صآ0مأ.الإملأب الثربمث المس،ي صوابط )١( 
المهالحةام أتعندعم فهي الضروؤية، المصالح خاصة الكلمات سْ الأصرلين بعض يجعل )٢( 

صشة.الحاجية بمقامل اكروؤية 
الثلاث.المصالح جمع نتناول المخمس الكليات هدم أل والظاهر 

بنللطاهر الشريعة معاصي ، U٢٦٦/ المحيُل مآ/ه*آ،البحر الروصة مختصر شرح ينظر/ 
,_xUللخادمي الشرعية القاصد علم ،  ٦١٧٠! عاشور 

شرحالماءعمها، -شق،م/ا،.آ، الرونحة مختصر شرح ، T٢٠/بمظر/المواسات )٣( 
.١٣٩٨اكلويح 



ممدةفهو الأصول هذه يفوت ما وكل مملحة، فهو الخمسة الأصول 
ممال>ةاارودفعها 

منهامرجح ولا الأدلة وتعارض الشرعية الأحكام بعض تعارض فعند 
الدليلمقتضى باعتبار يرجحون العلماء فان خارجي دليل من ولا لأحدها 

الدينلحففل مقتضيا يكون فما الكليات، هذه لحففل تقريره في الحكم أو 
التمثل.سيل على وهدا العقل، حفغل يخض ما على مرجحا يكون 

منهميكن ولم الخمس الكليات هده تعارض في العلماء اشتغل وقد 
اتفاق.محل اجتهاد 

الدينحففل أن القوة جهة من ترتيبها يجعل الأصوليين من فكثير 
العقلحففل ثم النسب حققي نم النفس حففل نم الكليات باقي على مقدم 

،.الال١٢حفظ ثم 
ررفماالجمع: على الدين حففل وترجيح تقديم معللا لأمدي ا قال 
نيلمن وثمرته مقصوده إلى نفلرأ أولى يكون الدين أصل حفغل مقصوده 

الأنفسحفثل من سواه وما العالمين، رب جوار في الأبدية عادة ال
تعالى:قال ما على أجاله من مقمودأ كان فإنما وغيره والمال والعقل 

[.٠٦]الذارنات: ، لعد٧اهأ ولا ؤالإص آلخن ثننئ ورما 
معالكليات هاوْ من كلي بين التعارض كان ما ذللث، من تثنى ؤي

الجزئياتهده لكون وذلالث، للمريض، الفهلر كاباحة الدين حففل من جزئي 
بالإJهلالؤالكلية أصولها على تعود ولا تخلفها يفر لا 

.١٧٤ا/الممحص )١( 
الهامعالغث ، ٢٦٥وم•٢ آ/ الموافقات ، ٢٧٥إ/الأحكام أصول في بمفلر/الإحكام )٢( 

شرح،  ١١٦٢ أ/ مفلح ابن الفف أصول ، ٤  ٠٣م المختمر بيان ، ٢٣٧٢; الفائق ، ص٦٧٥ 
.٣٣٢١; والتحّر التقرير ،  ١٥٩المرأ/الكوكب 

.٢٧٥إ/ الأحكام اصول، ز الإحكام )٣( 



الباقةالكليات جمع لأن النفس، حففل الدين حفظ يعد يقدم ثم 
وأعباءالتكاليف، بوظائف تأتى حتى منعمة مرفهة النفس ارلبقاء هى إنما 

العباداتءرا/
إلىيعود لكونه والمال، العقل حفظ على مرحح النسب حفظ ثم 

عليهما.مقدم وهو متهما بالنفس تعلقا أشد وهو التقى، حففل 
مركب،ارلكونه الأمدي; فال المال حققن على الحقل حفثل ؤيرحح 

كدللئ،ولا وامعلة غير من بنفسه للعبادة ومهللوبا التكليف وملأك الأمانة 
افل،<م.

الدين.حفظ على الأرع الكليات، تقديم إلى قلة وذهب، 
الضيقعلى مبنى وهو الأدمي حق الأرح الكليات أن ذللث، وعللوا 
مبنىوهو تعالى اش حق والدين بفواته، ؤيتفرر والمهلالبة والمشاحة، 

يقرروالحبي حلمه، عن عنى يهحانه موالله والمسامحة، ر التعلى 
مصالحهبفوات 

والأقوى.الذلاهر وهو الجمهور عليه الذي هو والأول 
بينالتعارصى أي والمفاط، المصالح تعارضان الثالمث،! النؤع 
والمفسدة.المصلحة بين والتعارصى المفسدتين بين والتعارصس المصلحتين 

أنهاإلا الكل في موجودة كانّتت، ؤإن المأمورات في فالمصالح 
فمعالمنهيات في المفّاسد في الحال وكدللثإ المصلحة، قوة في تتفاوت 

وقدأيضا، متثفاوتة المفاسد أن إلا منهي كل في المفسا-ة وحوي تحقق 
مفسدة.ؤيزاحمها مملحة توحد 

L(A>r/y U؛)٢( . Tvnأصول!لأحلكم؛/ني الإحكام )١( 
.1YUU/الأحكام أصول في الإحكام )٣( 
.٣٢١م/ واكمتر القرير ،  ١١٦٢ شلح؛/ لأبن الث ,طر/أصول )٤( 



Iصور ثلاث فتحمل 

ولمالممنمن تعارض حال في المصلحتين: نعارض الأولى؛ 
اعلاهماؤيرجح يقدم فإنه المملحتين كمال لتحقيق بينهما الجمع يمكن 

مملحة.وأكثرهما 

بضعلإيمان راا اض رمول قال نال: هريرة، أبي لحديث 
اف،إلا إله لا قول فأفضلها ثعبة، - ومتون بضع أو ~ بعون وس

الإيمان«أا،.من شعبة والحياء الطريق، عن الأذى إماطة وأدناها 
مملحةالأعفلم وتقديم المصالح، تماوُت، على الحديث، دئ 

فالأعغلمل٢،.
فيقل.مالشارع لمقاصد الموافق هو الأعفلم المصلحة ترجيح ولأن 

فالأعفلمل٣،.الأعفلم المصالح إدراك في الشؤع لمقمود تحقيقا 
أعفلم،مصالحته لأن الواحسب،؛ قدم ومندوم، واحّا تعارض فإذا 

الإمام.ْع يدحل يل يتنقل، فلا الصلاة اهيمت، وفد المسجد يحل كمن 
عندالمصالحتين أعظم لتقديم عديدة صورأ العلمام وصع وفد 
التمارض.

الدنيوية.المصلحة على الدينية المصلحة تقديم : منها

الدنيا،من وأمرق، أعلى الأحرة كانت، ل-ا إذ منها، أعلى فإنها 
وأقفلوأرجح أعلى الأعلى فمملحة 

تخريجه.تقدم ( ١ ) 
.٨٧صهح~ للعيي الفقهية القواعد منظومة شرح )٢( 
إهملأم ١٩١■Y/المرية ثهاجالمة الاستقامة ، ١١٢٤;الأحكام طر/هماءد )٣( 

اووسنمأ/'ااآ.
.٩٤*ا/اJوا٠قات )٤( 



س<جمة><
مصالحإلى الدنيا لمصالح ية ن®ولا ت لأم عبدالبن العز قال 

وأبمى*لا،•منها حير لأنها الأحرة 
الخاصة^المملحة على العامة المصلحة ترجح ! ومنها

أوفرالعامة بالمصالح الشؤع اعتناء ®... عبداللأم! بن العز مال 
أالخاصة،، يالمصالح اعتتائه من وأكثر 

الخاصةعلى العامة والمصالح المقاصد لترجيح الشاطئ وامتدل 
واتفاقللبادي، الحاصر بيع وعن السلع، تلقى عن النهي رربدليل فقال: 

فيزادوا وقد الأمانة، فيهم الأصل أن مع الصناع، تضمين على السلف 
يفضيوذلك لا، وما أهله رصي مما غيرْ من و. اض رسول مسجد 
يلحقلا بحيث لكن الخصوص، مصلحة على العموم مصلحة بتقديم 

ممرة((ل؛،.الخصوصي 
القاصرة.المصلحة على مرححة المتعدية المصلحة أن إ ومنها 

هوحيرها ينال والمتعدية ممهل، فاعلها تنال القاصرة المصلحة لأن 
بها.قصد ومن 

القاصرة،على وترجيحها المتعدية الأعمال قفل على الأدلة ولقيام 
أمامةحديثا في ه فوله في كما العابد على العالم تفضيل ذللث، ومن 

أدناكم(\ْ،.على كفضلي العابد على العالم ®وفضل الباهلي: 
غيره،به ؤينقع لنفسه به ينتفع الحالم عمل لأن عليه فضل ؤإنما 

عليه.قاصر عمله والعابد 

.٥٧م/،^، ١^١٥)٢( ب؟. المقاصد اخصار ز اهمامم )١( 
.٥٨ jOW/Tالوا٠قات )٤( . A٨٩ الأحكام نواعد )٣( 
(.١٦٢٢٦^١٦٤٨٦احمد دوام )>،( 

وقال:(، ٢٦٨٥^ 0٥٠إ المادة عر الفض شل لي حاء عا ياب ~ العلم أبواب ~ واكرمن.تم، 
الألباني.وصححه غرس،؛ صحح حس حديث ®هذا 





حمسفهدم غيرها، في نومن لا ممدة من الخوف من بأمنها تترجح 
ل ١١منها واحدة يعدم أن قل الترجيح، من جهات 

بقواعدهمصلحة على مصالحة ترجيح من العلماء يقرره ما كان ؤإذا 
الأصل.باعتبار معيد هو فإنما عندهم المقررة 

التيالمعتبرة المعاني من الصور بعض على يرد لا أنه يعني ولا 
فيمتقد.ما فاصلا والمفضول الرتبة، في متآحرأ محفضولأ الفاصل تجعل 
فيكونالمكلف للفاعل أو به احتف وما الفحل في نام لمعنى الرنة، 

وتقديما.ترجيحا أوجبت مصلحة 

حاصةحالات في المتعدية على القاصرة المصالحة ترجيح ذللث، ومن 
ومناط.الأعمال أصل لأنه والمن.قة، الزكاة على وترجيحه الإيمان كتقل>يم 
تبولها.

أصلهما على مفضولأ الأعمال من أصله ما ترجيح ذللث، ومن 
ذلال؛،ايقتصى معنى من به يحتف لما فاصلا 

فيالفاصل على المقفول يقدم رروثد لأم! عبدالبن العز قال 
الأذكارومحائر القراءة على جدتين البين الاو.ءاء كتقديم الأطوار، بعض 

الأذكاروسائر القرآن على والقعود الجود، في والتشهد الدعاء وكتقل.يم 
الظعات((لأ/من بها بماUّ حال كل في ثرع ه اممه فإن 

سأللمن إجاباته تعدد في إسكالأ المحققين بعمى أورد وقد 
هريرةأبي حال|سثإ في كما واحاوأ الجوامحب، يكن فلم الأعمال، أفضل عن 

باض)اليمان فال: أقفل؟ الأعمال أي M المبي سئل قال: ه، 
قال:ماذا؟ ثم قيل: اف،، سيل في راجهاد قال؛ ماذا؟ نم قيل: ورسوله١١ 

.١٢٤واهمادJفىاصاراسمصدص٣٢١)٢( طارجاتلكينا/ه«0. 



بنسيصتتثبمت,,وء.
أي. المي ال مرجلا أن خهتء عود مابن وحديث بردر" ُرحج 

فىالجهاد نم الوالدين، وبر لوثتها، ررالصلاة قال! أقفل؟ الأعمال 
الفاعلباعتبار للأعمال تفضيل هو بينها جمعهم فكان اف١١ سبيل 

إليه.والحاجة الفعل تعتري وصفاينج 

بمافيختمى السائل وال لحوائج اروهذا عبداللأم! بن الحز قال 
إلاالأفضل عن بمالون كانوا ْا لأنهم الأعمال، س بالمائل يليق 

ر؟أقفل الأعمال أي قال: المائل فكأن الجلال، ذي إلى به ليتقربوا 
علىيقدر لمن وقال ببرهما، يشتغل والدان له لن الوالدين® رربر ت فقال 

،الله١١مسل في ررالجهاد إليه: بالسمة الأعمال أفضل عن ماله لما الجهاد 
ؤيجبوقتها<ا، أولى على راالصلاة والجهاد الحج عن يحجز لن ونال 

الفضيلاال٣،.فى الكلام يتاقض لئلا هدا ْثل عر اكزيل 
أنعلى يدل جميعها  ١١: منهابشيء التمثسل بعد الثاهلبى فال 
بةيالمهو إنما القصد بان ءلاهرأ إثعارأ ؤيشعر بمهللق، ليس المفضيل 

،.المائل١١١٤حال إلى أو الونت، إلى 
العبادآحاد حق في بعض على المدوياتر بعض ترجيح ذلك، ومن 

وعظيمبالعبادة ه وأنإيمانه ونيادة قليه صلاح في معان من له عرض يّ 
منأكثر المندوب، بهيا انتفاءه عفلم توجيج وملوكه فلبه على أيرها 

مقابله.

~لحبا..الثه قيل قال؛ سفيان عن المصنفج في سيثة أبي ابن روى 

تخريجه.تقدم )١( 
لمنصلاة ءلأ ت وقال ، الصلاة ه النبي وسمى باب ~ التوحيد كتاب ~ البخاري رواه )٢( 

)حةّآهي(.الكتابء بفاتحة يقرأ لم 
(.١٣٧^^/٩٨ الأصال أضل -مار باق الإبمان كون يان باب - الإبمان محاب - وسلم 

.0٣١ا 1ورامحات )٤( وا-ا■. ا/ْا■ الأحكام تواعد )٣( 



منأن أحاف رُإني ت فقال الصوم، مخ إناك ~ عود مابن يعني 
اكوم((لمن إلي أحب القرآن قراءة فإن القرآن، قراءة 

القيام؟بطول أم الركعايت، بعدد اللل قيام هل باز ابن الإمام وسئل 
نفهكانت إن أصالح هو ما ينظر الإنسان حال كل ®على جوابه■ فكان 
فإنذلك، فيفعل والتدبر القراءة ويكثر الدعاء إكثار لأجل للطول ترتاح 
وأؤيحله أحشع هدا وأن الركعات وكثرة للتخفيمح ترتاح نفسه كانت، 
وطيب،صدره وانشراح راحته إلى الأقرب هو ما يفعل ذللت،، يفعل لقسه 

العملبهيا ه نف

فإنالشريعة أحكام في مقرر هو وكما يتين؛ المقتعارض الثانية؛ 
يمضىلا مقيتان تتعارض حين ولكن ؤإزالخها، نجسها يجب المفاسد 
لتجنمب،والأحق، الأقل ية المنإتيان يرجح فإنه بأحدهما إلا الحكم 
ومضرةفسادأ وأقواهما أعلاهما 

يمكنلا الأحرى من أقبح أحدهما يتين مقءكل أن والتقعيد 
أقبحهما؛اللغ تعين يرنهما 

لدفعيتين المقأحف، احتمال على متظاهرة الشؤع وارونواعد 
*لأعظمهما 

تقريرالثوية والمعالجة المجد في رقه؛4، الأءرابي بول حديث وفي 
بأدناها.المفاسد أعظم دير نبوي 

(.٨٩٠٩^ ٢٧٤آ/ الموم يقل لكن من - الصيام مماب - انمف ني شية ر ابن دوام )١( 
.٥١ا/ • نوديرالدرب نتاوى )٢( 
تيميأنلأبن الخاوي مجموع ، iw\/شكي والفلائر الأثباْ ،  ١٧٠ا/ الأحكام ؛نظر/قواءاو )٣( 

٠.٩ - AA_5 عيي للالفقهيت القواعد متفلومة شرح ، ٤  ٤٧أ/ المير الكوكب شرح ، ٠٣٢ / ا٥ 
.ص١٠عبداللأم بن للعز المقاصد احممار ؛ي المواتي )٤( 
1/حها,منم صحح شرح )٥( 



فقالإليه، فقاموا المسجد، قى بال أعرابيا ارأن I مالك بن أنس عن 
عليه١١فم، ماء من بدلو دعا يم تزرموه" "لا • اف رسول 

باحتمالالفرؤين أعظم لغ رروفيه ت الحديث فوائد من الووي قال 
لمصلحتينيعوم قوله كان ت العلماء قال اادءوهاا لقوله أحمهما 

فكانحصل قد التنجيس وأصل تفرر بوله عاليه قمل لو أنه إحداهما 
حصلقد التنجيس أن والثانية به، الضرر إيقاع من أولى نيالته احتمال 

وبدنهثيابه لتنجت بوله أثناء في أقامو0 فلو المجد من يسير حزء فى 
١١أعلم واض المجد• من كثيرة ومواضع 

أمكنفإن المحفة المقاصد احتمعت، ارإدا عبداللأم! بن العز قال 
والأرذلد فالأفد الأفدرأنا الجميع درء تحذر ؤإن درأنا، يروها 

اويالنفي يختلف وقد يتخير وقد يتوهم، فقد اومت، تفإن فالأرذل، 
والتفاوذ،االم.

متفاصلةأحنامحي الحنان، أن ررفكما تيمية؛ ابن الإسلام شيخ وقال 
فاصل.ه جنمما أقفل المواضع من كثير في الفضول يكون وقد 

الثات،١١^٤،.فكدللث، 

علىترحح الدنيوية ة ل. فالفالصالح يقال المقاصد وتعارض 
انمامةية الخفعلى ترجح الخاصة ة ل والمقالأحرؤية، ة ل الف

المعدية.الممسية على ترجح القاصرة والفسدة 

ةالأحر مفاصل , إر الدنا لخاصد ة نلا راو عداللأم! • ٠١الد قال 
لأنهاشرمنهاوا؛فى«ص.

ا٩ ١ "Y/ مسالم صحح شرح )٢( تخريجه. تقدم )١( 
٠٦٦٠/١١الخاوي مجموع )٤( الأحكام قواعد )٣( 
٠٣٩^^المقاصد اختصار قى الفوائد )٠( 



المكروه.مفاسد من أعظم المحرم مفاسد وكيلك 
تفلهرفقد التقعيد، حيث من المصالح كتعارض المفاسد ويعارض؛ 

منفادأ أعظم لأنه الترك واجب أنه يظن ما أن فيها يظهر وأحوال صور 
لاعتبارية المنهده هون قام لمعنى ذلك غير على الأمر ؤيكون معارصه 

الفاعل.أو الفعل في محام 
الغراءالشريحة منهج من ! والمقاس،..المصالح معارضر الئالئة؛ 

أنوكيانه التهريع ايس من وكان والجفاسد، الجمسالح بين الموارنة 
وخوفاالمفاسد لخهلر تعفليما وسحقها، المفاسد لإهل.ار متشوفة الأحكام 

ناحرت.ؤإن تدرك المصالح ييتما إزالتها، عن والعجز تمددها من 
قولهفي كما للمؤمنين القرآن رسمه الذي هو المنهج هنأا كان 

للثاّبمومثبخ ًضر إتإ غؤثآلإ مل رآشم ألم م ت تعالى 
منافعفيهما والميسر فالخمر [، ٢١٩]اصزة: سؤثاه من آحفير وإئثهمآ 
الله.حرمها أعظم بمفسدة معارضة المنفحة هده كانت، لما ولكن للناس، 

فيكما بالمامورات، اعتنايه من أشد بالمتهيات الشارع واعتناء 
فاجتنبوه،شيء، عن نهيتكم ررفإذا قال ت قال خهغ هريرة أيي حديث 

للمنهياتكلي باجتناب أمر ، استطعتما؛ ما منه فاتوا بأمر، أمرتكم ؤإذا 
بفعلوأمر بالأستط_اءة، يقيده ولم والمضار المفاسمد من فيها لما 

بالقدرةوقيدها والمعالح المنافع من فيها لما كلها المأمورات 
والاستطاعة.

مملحةيجلب هما أحل. حكمين بين المسالة فى التعارض كان فإذا 
أهلقول من اشتهر ما هي للترجيح القاعدة فإن ية، منيدرأ والأحر 

المصالح((.جلب على مقدم المفاسد رردرء العلم! 

تخريجه.تقدم )١( 



بهنجلب والأخر ية منبه لدفع أحدهما عملان تعارض فإذا 
الممسدةربه تدرأ الذي الفعل تقديم وجب مصلحة 

المصالح.جلب على المفاسد درء لتقديم الأدلة بعص ذكر تقدم وقد 
لحكمةمنافية مضار من المناهى على يترتب بما أيضا معلل وهو 

النهي•في الشارع 

حنن•بعد ولو آحر بفعل تتحمل قد الأمر قي المصلحة ولأن 
الريحمن فيهم ما ْع والدخان والمخدرات بالخمر الاتجار فتحريم 

أغالبالاتجار هدا من المتيقنة ية المنلأن حرم الاقتصادية والمنفعة 
المفلنونة.المملحة من وأعفلم وأكثر 

دةوالمفراححة المصلحة كانت إذا القاعا1ة هذه من ؤيستثتى 

الكذبجواز ومنه الراجحة، المصالحة يقدم فإنه فعلن عالم بتد مرجوحة 
لأنامرأته؛ الرجل وحديث الحرب وفي الناس بين به يملح الذي 

الكذب.ة ل. مقس أرجح فيه المصلحة 
والمفاساوالمصالح تعارصت، ®إذا ت تيمية ابن الإسلام شيخ نال 

إذافيما منها الراجح ترجيح يجب فانه تزاحمتا أو والسيئات والحنان 
الأمرفإن والمفاسد، المصالح وتعارصتا والمناملل المصالح ازدحمتا 

المعارضفي فينظر لوة مفودير مصلحة لتحصل متضمنا كان ؤإن والنهي 
يكنلم أكثر المفاسد من يحصل أو المصالح س يفوت الذي كان فإن له 

مصالحته®من أكثر ل.ته مفكاتتح إذا محرما يكون بل به مأمورا 

بوق\ت، ١٠٥ا/للكي و\ئظ\ئو الأثا، ، ٣٦٥; المنهاج شرح في ؛طر/الإ;هاج )١( 
ص•؟.عيي للالفمهيت القواعد مطلوعت ثرح ، UA_Sنجم ابن والفلامِ الأشباه ، ٠٣٠ ه/ 

.٦١٦٨الاسقامة )٢( 



للشريعتالعاهة المقاصد باعتبار الترجح ت الراع النؤع 

تعتبرأو بينها، تتعارض أن ؤيمكن وكثيرة، متعددة العامة والقاصد 
بها.فيرجح الملحة في 

المتعارصين:بين الترجيح في لأثرها هنا التمثل ؤيمكن 
لهلا.ءةهواه عن يتخلى فالبر سالي لنه المبودية مقام رعاية الأول؛ 

النفوسمقتفيات حلاف على جاءت الشريعة أحك_ام فإن مولاه، 
لاهتعفلسما الشرع في منفية غير المقدورة والمشقة والكلفة ومحبوباتها، 

والعادةوالحس القوس، على ثقيلة الشرعية التأكاليفذ كان ررولذا ولأمره 
محلبعهدواعي عن له مخرجة والنواهي فالأوامر ذلك، ناهية والتجربة 

هووهذا المشرؤع، الحد تحت، من ياحدها حتى أغراضه، وامترسال 
والأءراءساالا،.الأهواء مخالفة عين وهو الراد، 

أصله،في والنهي الأمر معارضة في الشقة بدعوى لاعبرة وليلك 
معنىلتحقيق مطلوبة بل منفية، غير للمكلف، المقدورة الشقة إذ 

دعمملحة على مرجحة هذْ والحالة مجح العبودية قمقمي العبودية، 
الشقة؟

عباداتصغ إلى تعديها وعدم تعالى الله حدود تعفليم ذللئج ومن 
محبته.وفي اممه إلى مقربة عللها في كانت، لو حتى الأنفس تهواها 

فىالاجتهاد من حير المنة فى ررالاقتماد حول! مبن عبدالله يقول 
الخءة<^٢،.

.٢٩٥-  Y٢٩٤/الرانقات )١( 
الزسصوها)حأأم(.محاب أحمدش الإمام رواه )٢( 

نيجه الئتي ص للي ٌا ساق "■ والجماعت المنة أعل اعتماد أصول نرح ني واللألكافي 
١(.)ح، ٥ ٠ ا/ ايها ردعا احّاعا وس المنة حفظ من ثواب 



أكملفيه ض العبودية لكنت كلما أن جهة من الترجيح في أثر ولهذا 
يقدمفبه معارضه، مع أدلته اولت، نإذا غيره على مرجحا كان وأتم 

.بها لإذن ا على المحبوبا>تج من الخغ يقدم وبه غيره، على الواجب 

أجئمن الشريعة ر يإذ الشريعة، في المر رعاية المانى؛ 
الأيسروالمدلول الحكم تقديم جهة من الترجيح في أثر ولهذا مقاصدها، 

والدالالحرمة، على الدال على الإباحة على الدال فيقدم مقابله، على 
وهكذا.الوجوب، على الدال على الإباحة على 

ثانياشؤع ثم أولا أصله في مشرؤع شرعي حكم كل أن ذلك ومن 
إتيانالأفضل الراجح لكن والترحص، التخفيف، موجب، فعرض تخفيفا 

تعالى.الله محبة وهو الرخصة، 

يحبالله ررإن الله رمول قال ت قال ه عمر ابن حديث وفي 
،.١١معصيته(توض أن يكره كما رخصه، توتي أن 

تقفيالتمحب الأبواب كل بد الذراع، مد مقصد رعاية ! الئالن،
إليها،يوصل طريق كل ومتع الموبقايتط، في والولؤخ الحرمالتف، لانتهاك 

التحريمفيقدم الإباحة، على والمح الحظر جالم، يغلمإ القصد وطا 
الختروعيةعلى المشروعيه عدم جالما يقدم كما والكراهة، الحل على 
بالاحتجاج.ينهض لا صعقا صعقا أو دليله يقم لم فيما 

فإنمفسدة يفتح ما أحدهما وفي عملين بين تعارض فكل وعليه 

)ح\اا"ا ٣٢٠ا/ الن.وُة الفرق ومجاب الاجمن شريعة ص الإبانة في بملة وابن 
^٨٨(. ١٣٠; المة محاب في والروزي 

)ح«مإ(. T٧٢/ وأمل الكلام ذم في الهروى إساءل وأبو 
(.٥٨٦٦^أحمد رواء )١( 

)ح1ا"ه(.م/ا' الخيل إرواءفي الأJاني وصححه 



معارصهكان إن هدا دة، للمفودفعا للمدUtO سدأ الراجح هو تركه 
فيهليس ومقاياله يفتح ما منع أولى باب فمن مملحة، يجلب 
أصلا.مملحت 

لمافعله على التسبيح ترك لغهنع عود مبن عبداض ترجح ذللث، ومن 
إليه.ذؤيعة أو يدعن على كان 

بالحمىبحون يبالكوفة أناما أن حدُث، }جهنع عود مبن اف فعبد 
حصىل١،،كومة يديه بين مهم رحل كل كوم وقد فأتاهم، الخجل، في 

وطول•'المجد، من أحرجهم حتى بالحصى يحصهم بزل فلم ت قال 
،٠ل علماا؛ ه؛ محمل. أصحاب فضلتم قد أو ؤللما، بدعة أحل.ثتم ارلقد 

علما،محمد أصحاب سبقتم لمد تحمون، اش ارعلى رواية• وفى 
ظالمارا؛دعة أحدثتم لمد أو 

مقاصدمن المسالمين، بين والأحوة الوحية رؤح كث الرابع; 
علىوالحرص الأمة كلمة وحدة الأحاكام في رعاها التي السريعة 
الملمين.بين والأخوة الوحدة روح وبثا احتماعها 

المتعارضبين الترجيح وفي الأحكام بناء في أثر المقصد ولهذا 
نمتهمن فيه الأمة لم وتالقلوب به اض يجمع ترجيح فكل منها، 

المقاصد.تعارصامحت، في ومقدم مرجح فهو ا الاحتلأف

واصد•معروف : ٣٥١"ا/ الباري نتح ني حجر ابن الواو؛ال< وسكون الكاف بفتح الكوم ، ١١
الثيء•.من العثلمة القطُة 

)حا"ا(.ص٨١ - اليع من يكره ماباب ~ المع كتابه ش وصاح ابن دوام ، ٢١
^٧١(. ١٨٠^~ المع من يكرم ما باب ~ المع كتابه •ي وصاح ابن رواه ، ٣١

.٣٨١!/الحب يي نمم وأبو 
الساببن عمتاء وب الكسر، لي الملبراني •رواه : ١٢٢٢!الزوائد مجمع يي الهيثمي وقال 

اختلط.ا.ولكت* وهوثقة 



علىمرجوح تقديم على الصحابة حمل الذي هو المقصد وهذا 
أولى.باب من مرححا باعتباره فالقول الاختلاف، فتنة خشية راجح 

بكروأبا ه اش رسول ررأن قتادة عن معمر عن ءبا-الرزاق روى 
إنثم ، ركعتين وبمني بمكة يملون كانوا خلافته من صدرأ وعثمان وعمر 

أربعافصالي قام نم فاسترجع عود مابن ذللث، فلغ ، أريعآ صلاها عثمان 
ثرا،لررالخلاف قال! أربعا صلسخ ثم استرجعت ت له فقيل 

والاختلافالخائف ساين، موننع الإسلام أهل وحدة أن ييب ولا 
للتساهلموحب أنه العلم أهل من المحققون منه يرى عظيم مقصد 

للكلمةصيانة والاجتهاديات الجزئيات في المخالفين لموافقة والتنازل 
للبيضة.وحففلآ 

الجهرفي الخلاف يحكي وهو تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
يثؤعقد به يجهر لا ما أن فالصواب هذا اءومع ملة؛ المفي والإسرار 

المأمومين،تحليم لمثل أحيانا للأمام فيشؤع راجحة، لمصلحة به الجهر 
أنأيضا ويسوغ أحيانا، اليسيرة بالكلمات يجهروا أن للمصلين ؤخ وي

التفير،من خوفا الكلمة واجتماع القلوب، لتأليف الأفضل الإنسان يترك 
لكونإبراهيم؛ قواعد على البيت، بناء و. النبي ترك كما يصلح عما 

أنورأى بذلك. تنفيرهم وخشي بالجاهلية، عهد حديثي كانوا قريش 
قواعدعلى البناء مملحة على مفاأمة والائتلاف الاجتماع مملحة 
إبراهمم•

عليهوأنكر عشمان، خلم، الصلاة أكمل لما ~ عود مابن وقال 

(.٤٢٦٩^ Y٥١٥/- الفر ني الصلاة باب - ممض في مدالرزاق الإمام رواء اللففل بهذا )١( 
و'ا\اا. Y١٨١/المحرى الفتاوى )٢( 



كأحمدالأئمة نص ولهذا —؛ ثر الخلاف — فقال ، ذللث، في له فقيل 
العدولفيه مما ذلك وغير الوتر، وصل وفي ملة، يالبذلك على وغيره 

أوالمأمومين، ائتلاف مراعاة المقفول، الجائز إلى الأفضل عن 
أءالملأ١،.واش ذلك، وأمثال الة، لممريفهم 

مرسرعة، ١ ص، الكلية الفقه قواعد إيضاح في الوجيز الفقهية/ القواعد تعريف غي ينظر ( ١ ، 
،٤٢ص' للبريتي الفقه قواعد ، ٢٢\ا وتهلبيقاتها الفقهية القواعد ، ٢٠ا/ الفقهية القواعد 

صرا١.عيي للالفقهية القواعد مطومة شرح 



ء><إسثيصمت,.^

المم،ثاسم
الضتهيةبالتواعد الترحيح 

الفقهيةبالقواعد الترجيح تأصيل 

النفع،عفلسمة القدر جليالة التأصيل علوم من المنهية القواعد 
لكنهله، تعليلا أو فقهي، لحكم تاصيلأ يرد فقهي أصل الفقهية فالقاعدة 

أمحاعش ع أي؛ أغلهم،، م ل أفرادْ، جمع علك، يأتي، كله لم، 
القواعد،أغالي، بعد تثنيان، المالقواعد اء علمِيورد ولذلك، ؛ ومعفلمها 

لك؛ةلا،.فإنها الأصولية القاعدة خلاف، 
تمتنوعة الفقهية والقواعد 

لأربعةكبرى جعالت، القواعد وهدم الكبرى، الكلية القواعد فمنها 
،بها القول، وعموم أصلها على العلماء من اتفان( محل أنها • منها أمور 
فينتناول ولأنها وتهلبيقانها، فروعها بعض في الاحتلأف، ونع ؤإن 

عتهاولالفقه، في خاصة ليمثإ ^٥^، الشريعة أحكام حمئر التطبيق 
منفقهي وبابؤ كتاب يخلو أن يندر إذ الفقهي، التطجيق في وشمولها 

وتندرجعنها تتقئ قواعد لها لكلها عليها، فرعية قواعد ولماء لها، فرؤع 
تحتها.

فيرتييقاتها الفقهية القواعد ، ٣٢\إ الفقهية القواعد مرسومة التقسيم/مقدمة مذا ني ينظر )١( 
منفلومةشرح ، ١  ٦٠٠٣ٌتد لأبن الفقهية القواعد في منفلومة شرح ، ٣٢ل/ الأربعة المداهي، 

ص٣١.عيي للالفقهية القواعد 



حبم<
يزوللا اليقين قاعدْ يمقاصدهأ، الأمور قاعدة I قواعد حمى وهي 

صرار،ولا صرر لا وقاعدة ير، التيوجال_، المشقة وقاعدة بالشك، 
محكمة.العادة وقاعدة 

ءا-افيما الكلية القواعد وهي الكبرى: غير الكلية القواعد : ومنها
اركتهالمكلية القواعد هذ.ه ومحمينؤ الكلية، والمماة المتقدمة الحمى 
وبناءالتطبيق في المعة من حصائصها بعض في الكرى الكلية القواعد 

ونتناولالأنفاق، محل المتفرعة القواعد تكن لم ؤإن عليها فرعية قواعد 
الكبرى.الخمس للقواعت. مماثلة الشريعة أحكام جمح 

إهماله،من أولى الكلام إعمال قاعدة: القواعد: هده ومن 
بالفبممازؤالخراج وقاعدة: امتقلألأ، يست، لا ما تبعا يثبت وقاعدة: 

منتخصص ولا تندرج لا قواعد وهي المغرى: القواعد ومنها 
ثمولأأقل لأنها صغرى وهي بمضمونها، مستقلة هي بل الكبرى القواعد 

فيتكون بل الشرعية، الأحكام أبواب جمح تهلبيقانها في تتناول ولا 
كثيربل العلماء بين اتفاق محل ولمست، منها، أبواب في محصورة العالم، 

الخلاف،.فيها لمب منها 

حجة®الإقرار وقاعدة: ®، _؛lJ4ينقثس لا ررالاجتهاد قاعدة: ومنها 
،.قاصرهءل

التيالتاصيلية الشريحة علوم من الفقهية القواعد علم أن ينب ولا 
بمثابةفهي بقواعدها، فروعها متفرق وتجمع المريعة أحكام اشتارتؤ تلم 

المائل.لخفرق الجامعة الأوعية 
الشرعياتفي النفلر في الملكة لنيل وسعى الاجتهاد بلؤغ رام ومن 

ررقواعدفهي لمثتغاْ ؤيوصاله علمه يهذب ما أولى من الفقهية القواعلء فإن 

الفروقلالهمافىا/ما.:١( 



ء0س؛عتثتمت,>جم.
الشؤعأسرار على مشتملة المدد عظيمة العدد كثيرة جليلة فقهية كلية 

يحصى®لا ما الشريعة ني الفرؤع من ناعية لكل وحكمه، 

قواعدهبضط العالم صط في أثر من الفقهية للقواعد ما يخفى ولا 
أوعىهو المتحدة القوانين في المتعددة المنتشرة الأمور صهل ارفإن 

لأحلها«وصع التي العدد حكم إحدى وهي لضطها وأدعى لحفغلها 
شتامتهتلم ناعية هي ؤإنما بياتها، دليلا لمت، الفقهية والقاعدة 

تحتها.المندرجة الفقهية الفرؤع 

نيامنتيجة الفرؤع، أحكام ثبوُت، في بها يستأنس شواهد هي ؤإنما 
علىالدليل هي القاعدة على الأدلة عموم فتكون بياتها، عليها الدليل 

علىة المقايمن متقى الحكم فكون بالاستقراء يبوتها أو الحكم، 
المريع•مجمؤع من المستفادة الأحكام 

أو؛الكتابا لها يستدل الفقهية القواعد من كثين كان لما ولكن 
نجدولخا مقامها؛ وقائمة الأدلة بمثابة أصبحت، الأمة، إجماع أو الثنة، 

بهاص.للجزم هي بها يستدلون الأعلام الأنمة من كثيرأ 
والأحكام،الأدلة بين الترجيح في وأثر علاقة لها الفقهية والقواعد 

Iالأتية بالعالم الترحح في الفقهية القواعد أثر إبراز ؤيمكن 
بياتها،أدلة لست، الفقهية القواعد أن تقرر حيث الأول؛ العلم 

لماولكن الفقهية، القاعدة ؛داُت، الدليلين بين بها الترجيح يصح فلا 
الأحكامفتعلل عليها الأدلة لقيام الأدلة مجرى جاؤية القواعد هده كانت، 
أحر.على دليل بترحح التعليل في استخدامها أيضا فصح 

٢.ص١ الفقهية القواعد متظومة شرح )٢( . ٦٥\إ الممهية القواعد قي المنثور )١( 
.٢ ١ ٩ Y/ للورنر الفقهية القواعد موسوعة )٣( 



قضاياأن نجد الفقهية القواعد أغالب باستعراض الثاني! المعلم 
وأنواعمجالات وفي متكاثرة وبكثرة فيها حاصرة والترحيح التعارض 

•كره 

الفقهية.القواعد بامتعراصى حليا هذا يتضح 

الفقهيةالقواعل. من كثير بين الكبير المشترك القدر وحول ؤيبرره 
الشريعة.مقاصاأ . ١٠وفواالفقهية والقواعد الأصولية، والقواعد 

الفقهأصول في الترجيح قواعد مهمة كانت إذا الثالث: انملم 
هد.اشاركتها الفقهية القواءل٠ فإن بها، ل المن. الأدلة تعارض في متحلمهة 

الأدلة.تعارضان بترحح الفقهية القوا-ئ. فعتيهت الهم 
هوإنما الفقهية القواعاو في الترحح قواعل. في الأعفلم الجل أن ساو 

ومعانيها.المقاصي، وقي ومتعلقاتها، الأحكام في 
تقف،لم ولكن الاختصاص، لهلبيعة هو إنما الأكثر هي وكونها 

بينالترجيح في قواعد — تقدم كما — الفقهية القواعد ش بل عليها، 
والقاصد.الأدلة 

هوما فيها القواعث. أن الفقهية القواعد ائل ممن الراح: المعالم 
ومقتضاهامعناها أو بلفنلها القاعدة ذات على ؤإجماع اتفاق محل 

حلافج.محل هو ما ومنها الكبرى كالكليات 

محلهي ما ففيها منها هي الفقهية القواعد في الترجيح وقواع)، 
يه.خاصة مدم، في قاعدة أو خلاف، محل هي ما ومنها اتفاق 

عليهايغلب، والمقاصن.ي الأصولي ؛الترجيح المتعلقةالقوا^٠ وتظل 
القواعدفي الخلاف يكون ما وأكثر الاتفاقية، الفقهية . Xpالقوامن كونها 

اكزهبية.متنع تاخد ولذا الأحكام، في الفقهية 



الإعماللترحيح لاهي إهماله من أولى الكلام إعمال ناعدْ فمثلا 
هدايظهر اتفاق، محل قاعدة وهي الإهمال، احتمال عارصه إذا للدليل 

اعتبرهافالكل عليها، وتفريعهم بها، تعليلهم حلال من عمليا الاتفاق 
بعضفي الخلاف وقع ؤإن أصلها، في مخالفتها أحد عن يرد ولم 

•عنهارا، يهمع وما جزئياتها 
يقعلا ارالترحيح وقاعدة! ا العللاال يكثرة لأيقع ُُالترجيح وقاعدة؛ 

الذينالخفية جمهور عد مقررة فهي حلاف محل والعلللأ٣، الأدلة بكثرة 
بالكثرة•الترحح لايرون 

تردوالترجيح ؛التعارض المتعلقة الفقهية القواعد بعض أن ونجد 
فيلأن أو القاعدة، في الخلاف وحوي على الدالة الاستفهام صيغة على 

الحكم.في لجزم لا لبيان يحتاج تفصيلا القاعدة 
يقدماارأيهما واللففل القصد تعارض ارإذا كقاعدة! 

أوالأصل بيوحذ هل والغالمب، الأصل تعارض ارإذا وقاعدة! 
الغالب«لْ،.

~حلافئة بأنها موح الاستفهام بأسلوب القاعدة صياغة أن ومعلوم 
•~ القواعل. أهل منهج هو كما 

فييرد الأصوليين عند الخاص يمعناْ الترجيح الخامس! المعلم 
عاليه.دالة أحرى بألفاظ يرد كما الترجيح، اللقفل! ؛دايتج الفقهية القواعد 

XiA/rالحكام درر الأخيار ي/ا-إفىمةءين الرائق /البحر يطر )١( 
.T٢٧٤/ الفقهة القواعد يطر/صّوء؛ن )٢( 
،٩٠٣آ/الأربمة اJاJام، على وتفقاثما الفقهية اكواس ، ٠٧٢آ/للمقري ينظر/القواعد )٣( 

.٢٨٣)/الفقهيان القواعد •رّوعة 
.٢٣٩)/للمقري القواعد ، ٣٢٩/١الفقهية القواعد ش المثور ، ١١١إ/يفلر/الفروقلالقرافى )٤( 



—-ح©ص
العبرة،يختار، ؤيقدم، مقدم I مثل التقوية على تدل ألفاظ ومنها 

•قوى ، والعلب علب 

اليرجح، لا يساوى، لا مثل! المساواة نفي على تدل ألفاظ ومنها 
يعارض•

أقوى،حير، أولى، ت مثل والتفضيل الأولوية على تدل، ألفاظ ومنها 
أمهل.أرذل، أكل، أحفص، 

آخر.على محنى أو دليل ترجيح تضمن لففلية صيغ وكلها 
الصيغ.بهدم القواعد هذه من نماذج الثاني المعحث، وفي 

بالتعارضمتحلقة أحكام والترجيح للتعارض السادس: المعلم 
عندمقرر هو كما المرجحات، ذكر قبل وصوابهله والترجيح وصوابعله 

ونحعتإيفهية قواعد هناك أن نجد الفقهية القواعد ويتأمل الأصوليين، 
والترجيح.التعارض أحكام لضعل 

بينوالترجيح التعارض يقع منهج وضع في ساهمت، قواعد فهي 
العام.ومحناْ الأدلة 

المال!سيل على ومنها 

يطلسإلم بون، الحيا من الميز بين التاوي يع لم ُُإذا قاعدة: 
،.التعارض،اللعدم آخر وجه من الترجح 

ليجبالمتعارضين بين اوي للتالأصوليين اشتراط عين وهي، 
الترجتح•

وبينالسبب من الضعيف بين التعارمٍ، يقع لا رُ ناعية■ ومثالها 
امى.>".

ح\اص\.م.ض السوط )٢( . TTA،/اص؛ اماس .؛ ١:٣٢( 



إنمالأنه بالترحيح، يشتغل لا الحقين مراعاة أمكن ارإذا I وقاعدة 
بهماالعمل إمكان عند أما بهما العمل نعذر حال بالترحيح يثتغل 
ذلأ«لا،.

صرورةهو إنما الترحيح أن الأصوليون يقرره لما مقتفية وهي 
المتعارصين.بين الجمع عن العجز 

يجتمعانا؛لا ارالمتنافيان وقاعدة! 

حالوهو المتعارصين بين الجمع تعذر حال عن سين وهي 
أحدهما.وتقديم للترحح بالخروج تنافيهما، 

والعلل؛الالأدلة بكثرة يع لا ءالترجح وقاعدة 
يرونلا الذين الحنفية جمهور عند المقررة الترجيح قواعد من وهي 

بالكثرة.الترجح 
علىأقواهما الشاؤع يقدم يجتمعان لا أمرين اركل وقاعدة! 

أفعمهما،ار

يرجحالمتعارصين بين الجمع عدم حال في أنه على دالة وهي 
الأضعمؤ.على منهما الأقوى 

بمر->حااإلا الحقوق على التزاحم في أحد يقدم لا ٠١وقاعدة! 
كانؤإلأ بمرجح، إلا لايجوز أنه الترجيح شرومحل من مستقاة وهي 

ها.ل

ا"/هآ.للرخي الموط )٢( الفقهة الغواس .وّوءث )١( 
.Y٢٧٤/ الفضة القوايد يفلر/ممئ )٣( 
الفضثالضاءاّ مّوءت ، ١٣٤ i/ له الل-مرة قي مها ؤوب ،  ٣١٣٥;الفروق بنلر/ )٤( 

XiT/A

•^١١ليرهمء الفقه الحارا/با■، صمام،الور نجم لابن والفلاتر يفلر/الأشاْ )٠( 



موجبا#يصاح لا مرجحا بملح ،اما توقاعدة 

فيفيمل الأحكام، إثبات من أمهل أمرْ الترجيح أن تعني وهي 
ايتداة.الامتدلأل ش شل لا ما الرحح 

 Iوانعدامالمعارصة تحقق عند بالاحتيامحل الأحد رايجمب، وقاعدة
الترحح«رأ،.

والترحيحالجمع انعدام حال بعضهم إليه يذهب ما على دالة وهي 
المبي>الأحياط.الدليل زوم لس 

الترحح®توجب لا الاستعمال ®كثرة وقاعدة! 

فالترححاستعماله، يكثر المتعارصين أحد بكون الترجيح تنفي وهي 
يالاستعمال.لا بالقوة يكون 

التعارضحال ترجيح عن تكثف قواعد من جاء ما إلى لاصافة يا 
تعالىالله ثاء إن ~ ١^^-، بالمطلب له متمثل مما 

القواعدأن من إليه الإلماح سبق ما بيان المهم من الساع! المعلم 
Iتلاثة أنواع أنها للترجح المتضمنة الفقهية 

مشتركقدر همهي الأدلة، بين للترجيح متضمنة فقهية قواعد الأول؛ 
تكتممبالقواعد فى أنها غير الفقهية، والقواعد الفقه أصول بين 

اكوجزة.اللفنلية الصياغة : أولاهما

فيكانت! ؤإن أنها لسبب ذكروها الفقهية القواعد أهل أن ؛ وئانيتهما 

.0١٢١/ المسوط )١( 

.U٤٧٢/■الفقهة القوامحو مّوطت ص^، الفف بفلر/ماءاو )٢( 
الضأالقواس مّوئ )٣( 



آه٧١٧———هت
للأحكامحض الإعمال في ماصة أنها إلا الأغلب الاستعمال وهو الأدلة 

المتعاقدين.ونصوص 

القواعد!هده ومن 

اكاكيد«.من أولى ®التأسيس قاعدة! 

.^٠١١١٧١على مقدمة ®الحقيقة وقاعدة! 

الب؛ا.خصوص دون اللفظ بعموم ®العبرة وقاعدة! 
الص((.لايعارض ®العرف وقاعدة! 

المريح®.مقابلة في للدلالة ®لاعبرة وقاعدة! 

الحقيقة®.لابعارض ®المجاز وقاءل>ة! 

فيتتناول أي المقاهدي، للترحيح متضمنة فقهية قواعد الثاني! 
معالقواعد أهل عند وأوردت مثله، على مقاصدي معنى ترجيح صياغتها 

المتعاقد>ينونصوص الأحكام في ترحيحا لتضمنها مقاصدية كونها 
ومعاملاتهم.

القواعد!^.٥ ومن 

المصالح®.جلب من أولى المفاسل. ®درء قاعدة! 
الثرين®.أهون ®يختار وقاعدة! 

أعهلمهما®.على الضررين أهون ®ترجح وقاعدة! 
بارتكابصررأ أعظمها روعى يتان مقتعارض ®إذا وقاعدة! 

أحفهما®.

الأحق®.بالضرر يزال الأشد ®الضرر وقاعدة! 

أضرهما®.ليفر الفرؤين أحف #ارتكاب وقاعدة! 



—حبم<^— 
العام((.الضرر لدغ الخاصى الضرر اريتحمل ت وقاعدة 
الفقهية.بالأحكام متامحلقه أنها غير ترجيحية فقهية قواعد ١^^^! 

القواعد!هذه ومثال 

الابتداء*.من أولى ارالامتدامة قاعدة: 

العامة((.الولاية من أقوى الخاصة ارالولأية وقاعدة: 
االنادراا.لا الشاغ للغالب راالعبرة وقاعدة: 
بالعرف((.المستش من أقوى بالشرط ررالخستش وقاعدة: 
المتحقق،(.يعارض لا ءالوهوم وقاءل.ة: 



الظلمءس
اائقنمهّض مل ا

والكليةالكبرى الكلية أنواعها بكل الفقهية القواعد في الترحح حاء 
.١^^١٢والكليان الوعين ض عن يتفرع وما 

فيبالترحيح بالتصريح إما يقع فيها المتعارضات بين الترجيح وكال 
الترحح.وجوه من وجها معناها بتفمن أو القاعدة صيغة 

الكبرىالكلية القواعد أولا: 

منهايتفمع وفيما أصلها في الكبرى الكلية القواعد بعض تضمنت 
ترجيحية.فواعد 

وهييالشاكا< لايزول رراليقين فاعدة؛ الكبرى الكلية القواعد فمن 
صاغهاولدا الغلن، على اليقين وتقديم الشك، على اليقين لتقديم متضمنة 
والترجيح•التقديم في صريحة بصيغ بعضهم 

الغلزآرلعلى مقدم اراليقين قاعدة: مثل 
.أنفضلا اليقين الفلز يساوى *لا وقاعدة: 
.٢٤بالقلن((^يحمل لا اليقين على ارالقادر وقاعدة: 
اليقينءيعارض لا ®الشك وقاعدة: 

تقريرلا تعارصاتها ة دراسالكتاب مهمة لأن هتا، المذكورة الفقهية بالقواعد أعرف أن أشأ لم )١( 
حقائقها.

المرئيلأبن المحمول، )٣( . YU'\/Aالفقهية القواعد .ِوسوعة رآ( 
\ا\-دالبوًل )0( الأشاْواكلاتريشا/بمآا. )٤( 



المتحقق١١يعارخى لا ارالموهوم وقاعدة! 
المريح((رمقابلة في للدلالة ءرلاعبرة وقاعدة! 

وهيص-راراا، ولا »لاصرر قاعدة! الكبرى الكلمة القواعد ومن 
منفيها وما والمضار المفاسد أحكام لتضمنها الترحيحية بالقواعد زاخرة 
وتعارضالمضار أنواع في والترتيب الضرر، إزالة منهج توصل قواعد 

المصالح.،ع المفاسد 

القواعد!هذه ومن 

المصالح((حلب من أولى المفاسد ®درء قاعدة! 
الثرJنااأهون ®يختار وقاعدة! 

١١أعفلمهماعلى الضررين أهون ®ترحح وقاعدة! 
بارتكابمحررأ أعفلمها روعي يتان مقتعارض ®إذا وقاعدة! 

أحفهما<ارا'،.
الأحق١١بالضرر يزال، الأشد ®الضرر وقاعدة! 
١١أضرهمالدير القرنين أحف ®ارتكاب وقاعدة! 

_UU.الفض ثراعد وماح ش الوجتز ،  ١٨•f/ المائر مون _طر/ءمز )١( 
.١  ٥٤ا/ وتيقاتها الفقهية القواعد ٢، • ص١ القواعدالكلية يقلو/الوحٍزفي )٢( 
صسللمور والظم الأشباْ ، ١ ٠ ٥ ا/ للكي والظ؛ر الأشباْ ، ٣٠م/• اJوا٠قات يقلو/ )٣( 
الفقهيةالتواعد ، ١ ٤ ص• للمرممي الفف نواعد ، ٢ ص؟' للزرنا الفقهية القواعد شرح بمفلر/ )٤( 

.٢١٩ا/الأئمة عراJذام، وطيقاتها 
٠٥١٦/١شرحالميراممير )٥( 
._lUنحم لأبن والطاتر الأشباه ، _UAلليوطي والطائر يطر/الأشباه )٦( 
القواعدموسوعة ، ٨٨٠٠٢٥للبركتي الفقه قواعد ، ١ صزوه للزرتا الفقهية القواعد يطر/شرح )٧( 

,٦٦٢\اليووي مسلم شرحّصحح )٨( 





نفيتقديم يتضمن المواعد أهل عند متقرر هو كما القاعدة ومعنى 
صورأكبر تقديم ينقمن كما الإعمال، وتقديم المحن لإهمال احتمال أي 

تعددتولهدا إعمالا، الأقل الصور على وترجيحها الممكنة الإعمال 
:ومنهاالترجيح، دلالتها والتي القاعدة هدْ عن المتفرعة القواعد 

التأكيد«لا،.من أولى )رالتاميس قاعدة: 
الإءادة((رآ،.من حير )رالإيادة وقاعدة: 
السارالخصوص دون اللففل بعموم ررالعبرة وقاعدة: 
الحقيقة®يعارصن لا المجاز ١١وقاعدة: 

لأقربصرفه تعين حقيقته على اللففل حمل تعذر ®متى وقاعدة: 
لغة«لْ،.إليه الجازات 

أولىٌلأ"،•الذهن إلى يتبادر ما إلى اللففل حمل ١١وقاعدة: 
الحلالاجتمع ®إذا قاعدة: للترجح المتضمنة الكلية القواعد ومن 

الحرامءأغلبإ والحرام 

كثف١\/jUi ،^ ,\\rكح ، ١ ٠ Y/ التثرب >ح ، Y٣٧٥/ الررفة مخصر بطر/شرح )١( 
الفقهيةالقواس شرح ، ص٥٣١لفوطي والطائر الأثباء ، ٩٧م/ال-زدوى ثرح الأسرا; 

مرثاصل«ير

الفقهيةالقوائ موسوية ، ١ ١ ٠ ١; البدانع نمول، ، ٢  Y١٣/ الموصيح ض التلويح ينظر/ )٢( 
yoo/T.

نح١٧^أ/هيا، الأثباءوالطائربي أ/بمم، اJوانقاذه ، 1oU/؛نظر/اوحمول، )٣( 
.٢ا/٨٧الفقهية الموائد موسوية ، ١ ص٨١ الأصولية لقوايدوالغواني ا ،

.Y/1الحكام درر ، ١٦٣دع/السوط الرحى طلر/اصول، )٤( 
.٢٣٦/١٢لاكرافىالذخيرة )٥( 

.٢٠١أ/ المواءاJ مومرية ، ٢٧٤ا/للسكي والطائر ؛طر/الأثباْ )٦( 
فيالوجيز ، ص٣٩نجيم لأبن والطائر الأثباْ ، ١ صء• يوطي للوالطائر ؛نظر/الأثباْ )٧( 

.Y٦٩٥/وممليقانها الفقهية القواعد ، ص٦٢٢الكلتة القواعد إيضاح 



الأصوليين،محي والحرام الحلال تعارض من دلالتها في أبعد وهي 
القامحوة.دلالة من جزء المعنى فهدا 

جانبفيقدم والمحرم الحلال فيه احتلهن ما أيضا تتناول والقاعدة 
حراما.كونه فيقدم والحرام الحلال بين فيه المشتبه وكدا الحرم، 

الحرمرجانب فيقدم ومحرم حائل من التولد تتناول كما 
"الولايةت قاعدة ترجيحي معنى على تدل التي الكلية القواعد ومن 

،.العا٠ة«١٢الولاية من أقوى الخاصة 
والإمامالسالهلان بوجود العامة الولاية تعارض عند تقتفي وهي 

الولايةتقدم فانه واليتيم والماكاح الوقف، على كالولأية الخاصة والولاية 
الخاصةلالولاية وجود مع العامة للولاية تأثير ولا الخاصة، 

للاجتهادلغ مررلأ ت قاعدة للترجيح المتضمنة الكلية القواعد ومن 
أالنص(( مع اجتهاد ررلأ أوت الص«ل؛، مورد في 

بعارضفلا للنص، المعارض الاجتهاد اؤلراح دلالتها في وهي 
عليه.دائما راجح النص بل بازائه، يقف، ولا النص الاجتهاد 

فيتتناول حيث الأصول المعنى من أوسع إعمالها مجال في وهي 

رحث انموتة الأحكام  ■_، ٢٣٦ْ/الراثق اتحر ، ص٣٣١ نجم لابن والطاتر 
وتطبيقاتهاالفقهية القواعد ، ص٨٣١ للبركتي الفقه قواعد ، ٣١صرا للزرقا الفقهية القواعد 
ا/أ\اد

._YAYالفقهية القواعد في مظوُة شرح )٣( 
الفقهنواعد ، ١ >_A؟ للزرتا الفقهية القواعد شرح ، ص٧١ العدلية الأحكام سثلر/مجالة )٤( 

وتهلبيقاتهاالفقهية القواعد ، ص١A٣الكلية القواعد إيضاح في الوجيز ، ١  ٠A_sللبركتي 
القواعدالفقهية.رّوعة ا/\<ا<؛، 

.ا/٩٣القواعدالفقهية موسوعة ، ص٣٣الكلية القواعد لماح في يقلو/الوجيز )٥( 



وهوالأحكام لدرك المجتهد اجتهاد مع الشرعي التحى تعارضي المواعد 
والموقفوالموصي المتعاقدين نص تتناول أنها ُالاصافة الأصولي، شأن 

الاجتهاد*على فيقدم ونحوهم 

متفرعتقواعد فيها يوحد ناع؛' ارالتاع قاعدة! الكبرى القواعد ومن 
القواعد!هدم ومن الترجيح، قواعد من هي عتها 

ال٠توعااعلى يتقدم لا راالتاع قاعدة! 
التاع®مرتة فوق المتبؤع ررمرتبة وقاعدة! 
التاع،ادلالة مراعاة من أولى المتبؤع دلالة رامراءاة وقاعدة! 

أحكاملها رلالوسائل ! وأمهاوالمقاصد الوسائل فواعد وفي 
ببعضهاعلاقتهما تحدد والمقاصد الوسائل بين ترجيحية قواعد المقاصد® 
بعضا•علمحا بعضها وترجثح بينها والترتيب 

القواعد!هده ومن 

المقاصد®من رتبة أحمقي ررالوسائل قاعدة! 
الوسائل®من أفضل المقاصد ١٠وقاعدة! 
الوسائل®سائر من أفضل المقاصد إلى الوسيلة ١١وقاعدة! 

الأشباْ، ٢٣٦ا/المنهية القواعد يي المثور ، ٥٦آ/للرانعي الوجيز شرح يطر/العزيز )١( 
للبركتيالفف قواعد ، ١ صرم• نجيم لأبن والنفل،ئر الأشسا0 ، ١١ص؟ يوطي ليوالطائر 
ه.

ا/ا،هم.اJفاتح .رعاف ، ٣٣٦/١اJفاتح .رناة طر/ )٢( 
0اسم\.الوصول نهاية ، ١٩٨آ/المهاج شرح يي طر/الإبهاج )٣( 
موسوية، ٢٠٨/٦الشاب رفع ، ١٢٦١م/الأصول نفائس ، ١١١ا/؛نذلر/الفروقسرافي )٤( 

.ا/٨^١٦رمملبيقاتها القواعدالفقهية ،  ٢١٩٩ا/الفقهية القواعد 
للقراشالفروق )٥( 
.A٧٧٥/الفقهية القواعد موّوعة ، ١٢٣ا/عبداللأم بن للم الأحكام يفلر/قواعد )٦( 



اءءآ

الوسائل،ارأفضل المقاصد أقفل إلى راالوسيلة ت وقاعدة 
الوراتل(الأرذل هي القاصد أرذل إلى ®الوسيلة ت وقاعدة 

وهى!ترجيحية قاعدة يوجد واعتبارها الشرومحل قاعدة وقى 
١١يالشرط يثبت مما أولى و\ذشو؛أ ست ررما I قاعدة 

يالشرطابست ما على مقدم و\ذثوع ثبت راما أحرى• صيغة وفي 
الصغرىالقواعد ثالثا! 

تعارضيصورة محتعلقة فقهية قواعد فهناك المغرى القواعد أما 
كبفي الفقهاء عند مقرر هو ما منها — تقدم كما وهي الترجيح، وبيان 

•خلافية قاعدة هي ما ومنها عمليا ولو اتفاقا يكون بما القواعد 
القواعد!هده ومن 

ا١اكني! صيغهايعص وفي ، الرءع'ا من أسهل ر٠اكفع قاعدة! 
،.١^١١١٦من أقوى 

اارءع*لى•ْن أمهل *المتع منها؛ وقريب 

،1Y«U/ر»عالقاب ا/'آهل ■؛^; ٧١آ/٣٣، الفروق صا<أأ، الفصول تشح .طر/شرح )١( 
.٦٧٨ل/ومملتقاتها الفقمحت القواعد 

.١٥٤; مداللأم بن للز الأحكام ثواعد )٢( 
ا</٣٧.اكقهٍة اماءد موسوئ للسكي ^١١; ١١١يطر/الأشاْ )٣( 
القواعد، ١ للميوطي والطائر الأساْ ،  ١٣٤إ/ الفقهية القواعد غي بمفلر/المثور )٤( 

ه/٣٧.الفقهية القواعد مومرعة ، Y٧٤٤/ وتيقاتها الفقهية 
،Y١٧٣/الحقائق تبين ، ٣٥٢ا/البدائع نمول ا/يأا، طر/الأشباْواكلائربي )٥( 

.Y٣٨٢/ الذكام درر ، ٦ ٠ U/ الهداية شرح انماية 
٠٧٣ا</الفقهية القواعد مّوءة ، Y٧٤٤/ وتيقاتها الفقهية القواعد 

القواعد، ص٨٣١ يوطي للوالطائر الأشياء ،  ١٥٥ا/ الفقهية القواعد في يطر/المنور )٦( 
.Y٧١٦/ونطبيقاتها الفقهية 

القواعد، ٢٧•Y/ الصانع بدائع ، ٣٢٣;رجب ابن نواعد ،  ٤١٠٠; ندامة لأبن يظر/اسي )٧( 
١. ٠٣١ا/ ١ الفقهية القواءاJ موسوعة ، Y٨٦١/ وممليقاتها الفقهيت 



بعدالحكم رفع من أمهل الحكم يمنع الذي العمل أن تقتضي وص 
الأحكام.جهة من الاعتبار قي عليه مقدم فهو وقوعه 

فيرريغتفر ت وبمعناها آ، الأJتاJاءاار من أقوى ررالأستدامة وقاعدة! 
والابتداءأقوى ررالاسدامة و: الأ؛تداء(الى، في يغتفر لا ما الاستدامة 

أضعف«ص.

منوأبقى أقوى مضيه بعد ؤإمفاءه للحكم الاستدامة أن تعني وص 
الابتداء.قي يصح لا ما الاستدامة في فيصح للابتداء، به الإذن 

هالمثامرة غلثت والمثاسر، ثك، المتاحتمع ررإدا ت وقاعدة 
٠الميامرأآ إلى الحكم يفاف والمتثث، المثاسر اجتي^ ارإدا وبصهيغة٠ 

والإتلأف،الجناية صمان كون بترجيح الضمان مجال، في وهي 
فيه.المتسب، لا ، الإتلافباشر من على ونحوهما 

ر١النفعوبصيغة! ، القاصراآر النفع من حير المتعدي ررالنفع وةاعل.ةت 
منأقفل المتعدي ءالعمل وصيغة; ،، الماصرآارمن أقفل المتعا.ي 

القامجراآرو،.من أقفل ارالمتعدي وصيغة! ،، ر القاصر(( 

لأبنالكاني ا/\رآه، ^ المجموع ، ٤  A٠٣/ مو؛اني \دذب بحر بمفر/ )١( 
ونفقاهالفقهية القواعد ^U، الكية القواعد في الوجيز ،  ٣٤٧١; رب ابن قواعد 

صا"امالدلاثل إبماح ١، • م/ يجب لأبن ^ ٢١طر/ذح )٢( 
.Y٢٨٦/ الفقه أصول في الوانحح ، ١١ص؟ الخول ش الخونة ينظر/ )٣( 

الخريرالخيرض روضة 
الفقهقواعد ، ٤٨٠ا/ وطيقاتها الفقهية القواعد >_U؛؛، للزرقا الفقهية القواعد رح ث ينظر/ )٥( 

صا"ه•ليرض 
.Y١٦٠/ الحاج لأبن بمظر/الخ.خل )٧( . ٤١د^ب١/ لابن س يطر/نح )٦( 
الفقهيةالقواس \إ{<\ص الوuج الجم ، ٤٢٠وم \/^TT الفقهية القواس في ؛نظر/المثور )٨( 

.UY<\/Yوممليقاتها 
الفقهيةالقواس ، ٤٧٠ ١٩الفقهية القواس موّوعق ، ١ ٤ ص؛ والفلاذر ينفلر/الأشّاْ )٩( 

.Y٧٢٩/ومملتقاتها 



المتعديوالعبادات الأعمال وتقديم ترجيح تفيد متضمنها في وهي 
فيوذك القس، على شيها يقصر التي والأعمال العبادات على للغير نفعها 
بالجميع.الإتيان معه يمكن لا الذي التعارض حال وفي المندوبات مجال 

بنفسالمتعلقة راالفضيلة قاعدة! الترجيح في الفقهية القواعد ومن 
بمكانها((لا،.المتعلقة من أولى العبادة 

أصلهمنها كثيرة أمور بحب أجره ؤيعفلم يفضل كان لما فالعمل 
وحقيقته؛لءاته فضله العمل في تعارض إذا فإنه وزمانه ومكانه وحقيقته 

فضلما الأجر وتعفليم الأفضلية في الراجح فإن المكان فضل مع وهيئته 
كاته.العمل به 

منأقوى ارالسنة قاعدة: الترجيح في المنهية الةواءال ومن 
الإقرارلأى.
البئنةإذ والقضاء، والخصومات الدعاوى مجال في نحمل وهي 

والإقرارمتعدية، حجة وهي والإجماع، والمنة بالكتاب ثابتة شرعية حجة 
عاليه.ؤيقصر وحده يلزمه وهو المقر مقول 

ررالفرضقاعدة؛ الترجيح سبيل على الواردة الفقهية القواعد ومن 
اص>"ء.من اقفل 

المندوباتمع تعارضها عند الواجبات أن في الدلالة واضحة وهي 
جميعا.بفعلهما الجمع يمكن لم إذا الواجبات، ترجح فإنه 

الفتيةالقواس ، للتوطيواJفلاتر الأشاْ  iorfrالفقيآ القواس في بمقلر/المثور )١( 
.Y٧٣٨/ونفقاتها 

،٣٨٣ا</الءا.اة شرح الماة الوجيز ،الميزشرح ٧٨٩/٢اكاوىفي يفلر/اكف )٢( 
الفقهة'ا/خمآا.القوائ مّوءة \سير كح .< rro\/الراتق الحر 

،١ والفلائرالأشباْ ، ١٨٥ا/ليش والطاتر الأشباْ ، ١٣١; الأحكام بمفلر/فواس )٣( 
الفقهيةالقواس ، a٢٤/ المشهية القواس موسوعة ، ص١٣١نجيم لأبن والمفلالر الأشباه 

.٧٣٥آ/و-شقاتها 



العأدالمث 

المرححاتتعارض 

مرححعن للبهصت تدل والمالعالم يجتهد لن لدل١ تعارصل عند 
يجدوقد ؤيفماله، القول لأحدهما مرححا يجل فمد لأحدهما، 

يوجس،ما والاعتبار القوة من أحدهما مرجح أن غير ، مرححا منهما لكل 
والغالب،.الأصل هو بل كثير، وهدا الأحر، مرجح وامحلراح التقديم 

فتتعارصناؤية ماو مماربة الدللمن مرجحالتا تكون قد ولكن 
التسويةإلى المتعارصين ترحع يل للتقوية، بنمها تنهض فلا المرححامحت، 

بمصفي يحمل وهذا بينها، يرجح لما المرجحامحتإ فتحتاج بينهما 
للرامخين.إلا المنال صعب، الأغوار بعيد فيها الطر فيكون ائل، الم

بهاالإحاطة يمكن لا واسعة أصلها باعتبار المرجحامحت، كانت، ؤإذا 
®أي!وتفاصيله  ١١ت فقال الجار ابن قال كما وتفاوتها الفلنون على لابتنائها 

بهاالتي الفلنون مثاراين، لأن وذللث،! تنحصر، لا  ١١الترجيح تفاصيل 
تعارضفإن ،، ؛عيد،ل فحصرها جدأ. كثيرة والترحيح الرجحان 

قالكما سعة ولا وعورة ولا كثرة عته يقل لا بينها والترجيح المرجحامحتإ 
٠٣١باوهو الرححامحته، بين الترجيح يكون قل. أنه ارأعلم I الشنميهلى عنه 

يهاالآ،ّالإحاطة تمكن لا واسع 
الإماموصفه بينها والترجيح الرجحارتi بتعارض العمل عوبة ولم 

.٧٥٢المر؛/الكوكب شرح )١( 
.٤ صرا٠ الفته أصول مذكرة؛ي )٢( 



٠٠٠٠٠—
.الأصوو* معضلان من الترحح في "والترجح ت بقوله المربي ابن 

فيهاالنظر من والمنيل الناظر تعفي، لا ودقتها صعوبتها مع وهي 
هذهبعض في التعارض وقع ررفإن ت الثوكاني قال كما ترجيح نظر 

منهاراتعارض ما بين يرجح أن المجتهد فعلى المرجحات، 
تعارضدفع في العلمي المهج تعالى اض رحمهم العلماء يقرر وهنا 

المرجحاتتعارض إذ الترجيح، وقواعد أصول من منطلقين المرجحات 
عنه.فؤع 

وغلبتهاوقوتها الفلنون على مبنية أصلها في المرجحات كانت، ؤإذا 
تالرزركثي قال كما التقعيا٠ هذا وفق هو آحر على مرجح تقوية فكذللث، 

وغيره،العدالة وقوة الرواة كثرة في كما المرجحات، هذه تتعارض راوقد 
خله(١٣،.على غال_، ما ذلك قي المجتهد فيعممل 

ارقل.أوسع! بشكل هذا يقرر وهو النهاية في الهتدى الصفي وقال 
قوةوبين مثلا، الرواة كثرة بين كما المرجحات هذه بين التعارصى يقع 

فينبغيعدلين، من القس في أقوى عدل فرب وشهرتها، الراوي عدالة 
ظهرتإذا وكذللثح ظنه، على يغلب، ما على ذللف، في المجتهاو يحتجد أن 

جمعبتزكية الأحر وءل.الة باطنه بخبرة لكن قليل جمع بتري راوي عدالة 
ظنعلى يغلب، ريما الأول فان الثاطنة، الخبرة تللث، مثل في لا لكن كثير 

ظننه*وأمثاله فيه المجتهد فليحكم صدقه 
تقديمفي خصوصيته تعارض لكل أن له التنبه يجب، مما أن غير 

تعارضفي يكون فقد ومتعلقاته. ودلاله الص باعتبار المرجحين أحد 
يجبما مسألة في أحدهما فيقدم مرجح منهما ولكل مسألة في دليلين 

أحرى.مسالة في مقابله تقديم 

.Y٢٦٨/الفحول إرشاد )٢( •١. ٣٧/١اضطأرح م المس )١( 
.A٣٦٧٩/الوصول نهاة )٤( ، ١٨١^ا الممط المم )٣( 



تأمور ثلاثة — ظني في ~ هذا في والغاط 
ذاته.في المرمح قوة الأول! 

بهذْفرجح الأحر مرجح من أقوى لدليل المرجحين أحد يكون فقد 
القوة.

مابغير الدليلين من واحد كل اعتقل. ررؤإذا الهندي! الصفي قال 
الأحر،عقده ما على راجح هما أحل. عضلء ما لكن الأحر، به اعتضد 

كل.لكارليس ما على رامح الرامح عقده فما 
معارصه.على الأصل في ترجيحه من فوته يستمد الأقوى والعاصي 

مفهومأحدهما ثم ويتساويان، دليلان يتعارض حين فمثلا 
آخر،دليل في مخالفة مفهوم الثاني ؤيعضاو آخر، دلمل في موافقة 

المرجحاتبين الترجيحى الفلر خلال ومن لكن المرجحات، فتعارصت، 
المخالفة،مفهوم على الموافقة لمفهوم الأصل في الترجيح يخفى لا لهما 
كانما على الموافقه مفهوم من مرجحه كان ما فترجح كذلك يكون وهنا 

المخالفة.مفهوم من مرجحه 
المرجحات.كثرة الثاني! 

عددها.في مقابله المتcاارصين أحد مرجحات تفوق فقد 
وبعضهاواحد، دليل في ترجيحه يكون الأدلة بعض أن م تقل. وقد 

حمحها،فى العلمي الجهل. عند حصوصا العلماء عنالؤ مرجحاته تتعدد 
وتغلبه.الظن تقوي للدليل المرجحات فتكاثر 

؛الا.ليالينالمرمع تعلق قوة الثالث! 
تعلقاأثوى المرجح يكون المرجحات من لمعارصه ية بالن

.A٣٧٤/• الومحرل نهاة )١( 



مافكل الأحر، معارصه مرجحه تعلق من بترجيحه قام الذي بالمعارض 
عليه.وقدم مقابله من أقوى كان تعلقا أقوى الرمح كان 

دليلالعاصي أي بخصوصه، يعضده مرجحه كان ما أن ذلك مثال 
أوبعمومه المرجح عقده ما على مرجح فهو بخصوصها المسألة على 

العام.من تعلقا أقوى الخاص لأن شبهه، 
مابعض أن ارواعلم ت وترتيبهما والثالث، للثاني منبها الرازي قال 

فيالخبران امتوى إذا فينبغي بعض، من أقوى يكون قل. الخبر به يرجح 
كيفيةأقوى الجانبين أحد كان فإن الكيفية تعتبر أن الترجيح وجوه كمية 

به٠العمل وجب، 

اولت،نررإذا بانه الرازي ناله ما على الهندي الصفي ؤيخسيفج 
منالترجيح ؤيهللم، تتساقعل فإنها الكيفية وفي الكمية في الرجحارتإ 

إلىالرا-سمر المرجح أن الأصول ميزان في المرفندي يرى بينما 
يرحعفما ١١مرجحات قال والحال الكيفية على المرجح على مقدم الذات 

لوجهين؛أول5، الذات إلك، 
مبهللأالتع لصار مرجحا اعتبر فلو لالذ.ات، تع الحال أن ! أحدهما 

فاسد.وهو للأصل، 

الذيالاجتهاد بمنزلة فصار الحال، من أسبق الذات لأن والثاني! 
مناستويا إذا فأما مر، ما على حاديث،، باجتهاد يبهلل لا ت حكمه أمضى 
بالحال،ايرجح فحينئذ ت الذات حين، 

ه/آإإ.المحصول )١( 
.١٧٤ الأصول منان )٣( . A٣٧٤٤/ الوصول نهاة )٢( 



ارترؤجقال! ظثع رافع أبي حديث المرجحات تعارض ومثال 
أناوكنت حلال، وهو بها وبني حلال، وهو ميمونة اف رسول 

تزلج. النك، ارأن ه عاص ابن حديث مع ،  ١١٠بينهمافيما الرسول 
أ(محرم وهو ميمونة 

منوالأعلم لأفقه ا أنه وهو مرجح فيه رف^ا عباس ابن فحديث 
رب•بلا معتر مرجح لهدا ؛>،، ١^١٧

غيرالفهو للقمة المباثر أته وهو مرحح فيه رام أبي وحديث 
ؤيب.بلا معتبر مرحح وهو الرواية، لذات أصبهل فهو بينهما، 

مقابله.مرحح عارض مرحح منهم ولكل متعارضان دليلان فتحمل 
عباسابن كون أن لوحدنا المتعارضين المرجحين إلى نغلرنا ولو 

المرجحاتكل في عامة فضية هذه لكن فيه، ثلثا لا مما عالما فقهيا 
هذانير الهو رام أبي كون بينما لوحده، المروي بذات متحلقة وليت 
تعلقاوأقوى وأقرب،، ألمق بها فهو والرواية القضية بذات متعلق مرحح 

فرححوالمسألة، بالرواية 
لمإن معارضه على يقويه لاال.ليل المرجحات تكاثر أن شلث، ولا 

قوةأو المرجح لذات الذاتية القوة يقتضي ما أحدهما مرجحات في يكن 
حكمأو المعارض الدليل بأصل علائنه جهة من الواحد المرجح في 
الدليل.ومدلول ألة الم

لتعددالفلر دون ه ينفقوة الدليلين أحد بهم يكسا أمران فهذان 
المرجحات!

تخريجي.تقدم )٢( تخريجه• مل-م  ٢١)
وبامحاراتالروايات لكل المرجحات عن مجموعت محرما أر حلالا بونة زواجه بقمة تحف  ٢٣)

أنغير وغيرها، والأصل والإثبات والنفي ومباشرها القمة وصاح—، ازواياُت، ككثرة كثيرة 
ينهما.والترجح المرجحات لتعارض الساني التمثيل بغرض كان والمباشرة بالفته هنا التمثيل 



ححاتاتص الاوع: اثمصاُ
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دلالةتكون لكن ذاته، من النوة به يكمرجح فيه يكون أن ت ول ألا 
وعدمه.للقصد المحمل الأحر الدليل دون مقصودة الحكم على 

فيهالمختلف الحكم بيان به قصد قد أحدهما دليلين تعارض ومثاله 
يكونلأنه أولى؛ يكون للحكم البيان به قصد فالن.ي الأحر، ، بخلاف
يالمقصود.أمس 

بالحكم،علاقته قوة جهة من أرجح الدليلين أحد يكون أن والثاني• 
الخاصكالدليل فيه. له المعارض الدليل من بالحكم علاقة أقوى فهو 

مماالعلاقة في أقوى بخصوصه الحكم يتناول ما إذ العام، الدليل مقابل 
آحر.مرجحا يتهللسا ولا الترجح، في لكف، فهدا بعمومه، يتناوله 

تكونوتتكاثر تتعل.د حين المرجحات' أن ؤسخ فلا ذللثج عدا ما وأما 
علك،الدليلين أحد بترجتح الغلنون مقويات من فهي الترجيح، في مؤثرة 

الأحر.
مصدره،هو بل الترجيح، في مؤثر قوتها في الفلنون وتفاوت 

الفلنون.تقوي والكثرة 
علىالأدلة بكنرة أحاأهما يتقوى المتع-ارصان الدليلان لكن ؤإذا 

المرجحاتبكثرة يرجح فلأن ~ تقدم كما ~ الراجح على مقتضاْ 
أولى.يابج من مقابله على حل، الوا 

جانيةالترجيح ررفوجوه بقولهI الشاطئ الإمام قرره الذي هو وهذا 
دلالتهاوبقوة بقوتها سواء التحارصى؛، محل على الواردة الأدلة مجرى 

وبكثرتها•
فلنفلراجتهاديا الترجيح أصل لكن لما أنه البال عن يغسب، ولن 
الترجيحاتهازْ مثل في راقالمرجح الثولكنيI قال كما أثر فيه المجتهد 

إذاغيره على أرجح عتد0 لكن ما فيقدم المطلق المجتهد نفلر هو 

.YiT/oالموافقات )١( 



فيأعمق هو بل ، هو المرجحات بين الترجيح فإن 
الاجتهاد.قضية 

بعضيفي التعارض وغ رافإن ت بقوله أيضا الثوكاني قرره ما وهدا 
٠١منها تعارض ما بين يرجح أن المجتهد فحلى المرجحات، هده 

طريفةالترجيحات وجوه من كثير قوة في م أروالكلا الرازي• قال 
الأجتهاد«م.

بينالترجيح في الاجتهاد أثر سين ما الأتي المني كلام وقي 
المرجحاتلهده تمتد المجتهدين أنفنار وأن المتحارصة، الترجيحات 

موصلافيقول المتعارضن من واحد مرجحات ترجيح في وتجتهد 
الرواةكثرة بين كما المرجحات هده بين التعارض يح ارقد وممثلا! 

عدلن،من المس في أقوى عدل فرب وثهرتها، الراوي عدالة قوة وبين 
إذاوكيلك ظنه، على يغالب ما على ذلك في المجتهد يعتمد أن فينبغي 
الأحروعدالة باطنه، بخبرة لكن قليل جمع بنزكية راوي عدالة ظهرت 
ربماالأول فإن اuطنة، الخبرة مثل في لا لكن كثير جمع بتزكية 
ظنها<لأ،.وأمثاله فيه المجتهد فليحاكم صدقه ظن على يغلب 

بهايرجح التي والمرجحات المتعارضات في نظر فمن وبالجملة 
توعبهتلا المعة عفليم اجتهادي باب المرجحات تعارض أن أدرك 

الترجيحيكون قد أنه اعلم ١١الثنقيهلي! قال كما القواعد، وتضبطه الصور 
به٠٠؛الإحاطة تمكن لا وامحع باب وهو المرجحات، بين 

.T٢٧١/الفحول إرشاد )١( 
.ilT/oالسول )٣( . YnA/Yالفحول إرشاد )٢( 
.٤ صرا٠ الفقه زأصول عدكرة )٥( . a٣٦٧٩/الوصول نهاية )٤( 



—محْص-— حص 

ءتِايأدكث المث 

المرححاتنمدد 

بائهالترجيح وأن وغلبته، الظنون طريقها المرجحات أن ثبت لما 
صحيحوجه من المتعارصين بأحد ينهض أن شأنه من ما كل في واسع 
الواحد.للدليل المرجحات سد من صير لا فحينتد العلماء عند معتبر 

يجدالمرجحات في بالتأمل ئم معارض له ؤيرد الدليل يرد فقل. 
المعتبرةالترجيح وجوه من وجه من أكثر من ترجح أحدهما أن الناظر 

الأصولمن.عند 
اثنان!أهمها لعل كثيرة فوائد المرجحات ولتعدد 
وجودكان فإذا والثاحمث،، للناظر ث والظمأ الثقة نيادة ! أولهما

يزيدالمرجحات تعد.د أن ؤيب فلا الطمأنينة على باعثا الأوحد المرجح 
والثقة.الطمأنينة هن.ه فى 

يكبالدليل ورود فإن الدليل، لورود هذا في مماثل وهو 
الدليلمن أولى بشكل العلمأنينة يك_، الأدلة وتضافر الهلمأنينة، 

المرجحات.في فكدلك، الأوحد، 
بأنالمرجحات، تعارض عند أثر له المرجحات تعدد أن وثانيهما! 

بهوالأحن. إليه بيل الكان مرجحاته تعددت فما مرجح، دليل لكل يكون 
مقابله.من الظن فى أغاو_< وترجيحه 

علىالأدلة بكثرة هما أحن. يتقوى المتعارضان الا!.ليلأن كان ؤإذا 
للدليلالمرجحات بكثرة يرجح فلأن ~ تقدم كما — الراجح على مقتضاه 
أولى.باب من مقابله على الواحد 



الترجيحارفوحوه I بقوله الشاطئ الإمام قرره الذي هو وهذا 
دلالتهاوقوة بقوتها يعني التعارض® محل على الواردة الأدلة مجرى 

وكثرتها.

ذاتهفي لأحدهما قوة المتعارصين بين المرجحات في يكن لم فإذا 
كانالدليلين تعارض نتيجة قوليه تعارض نتج الذي بالحكم تعلقه في وقوة 

السابقالمبحث فى تقريره سق كما ~ المرجحات لكثرة الفصل 

أحدهمااحتف متعارصين لدليلين تدريبي تطبيقي مثال وهذا 
متعددة!يمرجحات 

فعالتهالغل، وجب الختانان التقى ءاذا ؛ ئالت، )^٠٦١ عائشة حديث 
معارصةعلى مرجح الثنقيعلي قال كما ، فاَغتالنالأ ه اض ورمحول أنا 

تقدم.كما ، الماء،ال من ررالماء .ت قوله في >ه سعيل. أبي حد>يث 
سعيدأيي حدسك على عائشة حديث العلماء به رجح ما نتأمل وحين 

ذكرؤإنما جميعها، منهم واحد يذكرها لم متعددة، يمرجحات أنه نجد 
محاولةهنا أذكره وما للترجيح، به اكتفى مما بعضها منهم واحد كل 

متقرقاماذكروه لجمع 
هاممه رمحول مع هي حالها من تحكيه فيما عاثشة حبر أن ت ول ألا 
ئههغ•الخيري سعيد أبي حدبن، ، ؛خلاف

مقدمحبره لها المباشر أو القمة صاحب أن الترجيح قواعد ومن 
غيرْل؛،•حر على 

تخريب.مموم )٢( ْ/ا'أأ. الموافقات )١( 
تخريجه.تقدم )٣( 
،U<\،،/Yالأصفهاني رح ث مع الوصول مهاج الأحكام اصرل ني ذئلر/الإحكام )٤( 

الروفةمختمر ثرح ، ٣٣٤ص الأصول معرفة في الإثارة ، ص٣٢٤الفصول تنضح شرح 
.٦٣٧أ/المر الكوكب، ثرح آ/إها، المحط الحر ، ٦٩٤م



أحر.أحاديث من يقويه يما عضد قد عائشة حديث أن ت الثاني 

بينجلس ارإذا قال: و. المي أن ه هريرة أبي حديث ت منها 
الخلا<,وجب فقد جهدها، ثم لأرع ا شمها 

ئزل((لا،.لم راؤإن ملم: رواية وفي 
رسولسأل رجلا إن قالت: النبي. زوج عائشة، عن وحدينا 

وعائشةالغل؟ عليهما هل يكل، نم أهله يجامع الرجل عن ه اش 
ئموهده، ا أنذلك، لأفعل 'راني ه.' اممه رسول ال فقة. جال

نضل«رآ؟،.

ؤيعفدام.يقويه ما بورود معارصه على يترجح والدليل 
عدمْع الغل وجوب عدم على دل معيد أبي حديثا أن الثالث،: 

بالمتهلوق.وجوبه على دل رؤ،-ا عائشة وحديث، المخالفة، بمفهوم الإنزال 
المخا^مفهوم على مقدم والمتهلوق 

نمالإسلام أول كان إنما الماء من الماء بأن الحكم أن الرابع: 
الصحابة.يعص عن ورد هكل،ا الختانين، بالتهاء بالغل نخ 

المبيأدرك قد وكان الأنحاري، مهل ررئال أحمد: الإمام قال 
الفتياأن كعب،: بن أبي حدثني زمانه، في عشرة حمس ابن وهو ه، 

تخريجه.تقدم )١( 
الختاسنالتقاء الغل ووجوب الماء من الماء نح باب — الحيض كتاب — لم مرواه ، ٢١

(.٣٥)ح. ٢٧٢ا/
نهاية، ٢١١١٦;الوصول نهاية ، ٥٣٤المحمول، الفمهول>_UrUأحأكام بمثلر: >م 

.٤٦٣٤;المير الكوكب شرح ، ١٠٣•م اّظر روضة ، ٤٧١إ/الول 
الروضةمختصر ثرح ، ٢٥٤الأحكام؛/ أصرل، في الإحكام T/؟U>،، ٨ الحمول منلر: )٤( 

 /Tيما<ا<ا؟اليان أضواء ، ١  ١٦٩/٢الوصول، نهاية ، ٧٣٠



بهارحص . اض رسول لكن رخصة الماء من ®الماع ت يقولون لكنوا اش 
يعدها®أبالاغتسال أمرنا ثم الإسلام، أول في 

الماءمن اّء كان إنما ت كعب بن أبي نال الترمذي رواية وفي 
•^٠^٢، نهي ثم الإسلام، أول قي رخصة 

النبيأصحاب من واحد غير روى ®وهكذا الترمذي! الإمام نال 
حدج•بن ورائح يب، بن أبل، هم• مه 

الرجلجامع إذا أنه عر العلم: أهل أكثر عند هذا عر والممل 
،•سزلأ"للم ؤإن الغل عليهما وجب المرج في امراه 

فيالصحابة عن المرؤيات بعض اق حمأن بعد الشافعي الإمام قال 
عندناوهو الإسناد، نايمت، الماءا، من ®الماء ؛ ®وحديثاالحديث،! نح 

الرجلغتب إذا ؤيجب اّء، من الغل فيجب، حكستا، بما منسوخ 
حشمته«أ؛/يواري حتى المرأْ فرج في ذكره 

فقال:مرجح ا لعليفمعنى من العربي ابن الإمام قرره ما الخامس: 
فائدةفيه ليس الختانين التقاء من الخل وعدم الماء'؛ مى ®آناء *أن 

الحكمتعلق وعدم الماحة وفراغ الذمة براءة الأصل لأن محددة؛ 

(.٢١١•أحمده'ا/بآ)ح• دوام )١( 
(.١١وا ١١ ٠٢) ١١٧١; اناء الماءمن جاءان ما باب - الطهارة أبواب - رواءالزُذي )٢( 

صحح',حن حديث امذا ت وقال 
٣٨٤\االختانان التقى إذال الغوجوب ماجاءقي باب ~ الشمم أبواب ■" ماجه وابن 

(.٦٠٩)-؛
وفي(، ٤٤٨^ ٠١٤ ١/ الصابح مشكا٥ لأحادبّثا وتضعيفه تصحيحه في الألباني وصححه 

(,١١٧٠^ ٤١٧؟/الحان التعالثمانه 
,١١٧١;نناكرذي )٣( 
,a٦٠٧/ الأم كتابه ْع ٌطوع الحديث اختلاف )٤( 



><س؛ي؛محيبمت,٣٧٣
فكانتالختانين التقاء من الغل وجوب ذلك بعد حاء ثم بالأساب، 

قبلها((را،.ما على بها فقضى ثانية وحالة محددة فائدة 

منطائفة رروثال قوله! في رجب ابن الإمام عنا0 ما هدا ولعل 
الغلباحاليث الأحد وجب هدا في الأحاديث احتلمي لما I العلماء 

ولممعارض، لها يشت لم التي الزيادة من فتها لما الختانين، التقاء من 
حم_امْ الختانس'. التقاء أن تحفة, قد لأنه الاغتسال؛ يدون الذمة ١ نم 

لءلهارة(الأ/

الأصلعن للماقل الافي، على بالمثبت للترجيح متضمن وقولهما 
له.المتي على 

فيلا الاحتلام في هو إنما الماءءا من ارالماء حا.يث! أن السادس! 
يردالم لأنهما الختانين، المقاء لحديث مع.ارصا لايكون وحينئذ الجماع، 

واحل.محل على 

هذاعباس ابن عن روي اروثد الباري؛ فتح في رجب ابن قال 
عن" أيضا ~ وروي مقال، فيه وجه من الترمذي حرجه التأؤيل، 

طائفة«رم.إليه وذهب عتكرمة، 

الماءمن الماء ررإنما )جهنه! قوله هو عبامحي ابن عن روي بما ؤيقصل. 
فيالأحتلأم<اأأ،.

.١٣٨٤; ازري يح )٢( . ١١٧٠; مالك نرح،وطأ في القس )١( 
.٣٨٤فتحالباري؛/)٣( 
(.١٩) ١٧٣المحاه؛/فقاتل في ]ض رواء )٤( 

١(.^٢١  ١٧١\إ(اناء محن اناء أن جاء باب،ا - اللهارة أبواب - لترُذى او 
دونصحيح وهو موقوف، الإستاد ءصعيف ت ١ ١ صن داواد أبي محن صعيفم في الألباني قال 

افىالأحتلأم«.ءوله:



م

ب

•الأحوط هو الختانين بالقاء الغل الأحد أن الساع! 
فيعندي الأمر ت م الئامبن أحمد رواية في أحمد الإمام قال 

الماء((من الماء ت أقول ولا فيه، يالاحتيامحل آحذ أن الجماع 
عليهإحماعا كان حتى الختاذين التقاء بحديث العمل استقر ت الثامن 

حلاف.بعد الصحابة من 

ارلأالمنبر! على يقول عمر، سمعت قال! المسيب، بن سعيد عن 
عاقبته((إلا ينزل لم أو أرل يغتسل ولم امرأته جامع أحاو،أ أحد 

المهاجرينمن بمحفر هذا عمر قاد راوقد رجب؛ ابن قال 
رأحد(( فيه يخالغإ ولم والأنصار، 

أنهذللث، مرجحاته، ذكر في وأسهب القيم ابن ذكره مما ثان ومثال 
أنويعد ه، الخم، فعل أيهما والقران الإفراد أدلة لتعارض عرض عندما 

القرانأدلة أن ذكر للقولين والرؤيات الأدلة هدم عرض فى أسهب 
بالإمارةكلامه وحتم سبعة، عليها زاد ثم ساقها أوجه عشرة من تترجح 

ذكر•ما غم مرجحات وجود إلى 

المرجحات،.لتعدد جميل أنموذج لأنه هنا ذكره ما وأورد 
عثرة.لوجوه القران روى من لرواية الترحح رافحصل فقال! 

تقدم.كما أكثر أنهم ! أحدها

.٣٨٥ا/ص ي )١( 
٠٩٠ه/ الطبقات في صعد ابن رواْ )٢( 

-الجنابة من الاغتسال محاب - والخلاف رالإحماع المن في الأوسهل كتاب في المناور وابن 
Y٧٩/ منه المرأة مس ما ل غؤإبجاب ينزل لم إذا جامع عمن ال الاغتقاحل امحذكر 
٧٧٠^.)

.٣٨٧ا/الباري فتح )٣( 



بيناه.كما تتوهمن بدلك الأحبار محلرق أن الثاني! 
منوفيهم صريحا، ولفظه صماعه عن أحبر من فيهم أن • الثالث 

لهربه أمر عن أحمر من دفيهم ذلك فعل بأنه ه نفعن إلجمارْ عن ألحبر 
الإفراد•في ذلك من شيء يجئ ولم بدلك، 

لها.عمر أرع اعتمر أنه روى من روايات تصديق الرابع• 
الإفراد.روايات بخلاف التاؤيل تحتمل لا صريحة أنها الخامس! 
نفوها،أو الإفراد أهل عنها سكت نياده متفمنة أنها السائس! 

المافي.عر مقدم والمثبت الساكت، على مقدم الزائد والذاكر 
وابنوجابر، عمر، وابن عائشة، أربعة! الإفراد رواة أن السابع؛ 

ملت،رواياتهم، تساقط إلى صرنا فإن القران، رووا والأربعة عباس، 
وجبالترجيح، إلى صرنا ئن معارض، عن للقران عداهم من رواية 

وأنس،كالبراء، احتلفتؤ ولا عنه، الرواية تضعلرب، لم من برواية الأحد 
تقدم.ممن معهم ومن وحفصة، حصين، بن وعمران الخهلاا٠_،، بن وعمر 

عته.ليعدل يكن فلم ، ريه من به أمر الذي لث، النأنه الثامن• 
يكنفلم ١^٢،، ساق من كل به أمر الذي السالخ، أنه اكاسع! 

ؤيخالفه.الهدي هو يوق نم الهدي، ساقوا إذا به ليامرهم 

أناني٠ ت يقول العقيق بوادي س اش رمرل ممعت ت مال هتع الخهلاب بن عمر لحل.يث به يشتر )١( 
حجة(.ني عمرة رتل; المارك الوادي ْذا ني صل فقال: ه، ريي من آت اليلة 
(.١٥٣٤^ ١٢م/ْمارك■ راد 'العقٍق ه؛ ام، قلل باب ~ الُح كتاب ~ الخالي دوام 

الوداعحجة في ه الحم، ُع حرجنا ■ نالت أنها ه؛ عاتثة حدسث، غي ه نوله مثل به يعني )٢( 
يحللا ثم العمرة، بالحج،ع نليهل هدي معه كان رمن ه■' الهم، قا؛ا ثم بصرة، ناهللنا 

جميعا•.مها يحل حتى 

(,١٥٥٦^١ ٤ ٠ Y/ اء والفالحائض تهل كيم، ت ياب، ~ المج كتاب ~ البخاري رواْ 
والقران،والتمتع الحج إفراد يجوز وأنه الإحرام، وجوم بيان باب ~ الحج كتاب ~ لم وم

(.١١٢ ^١  ٨٧٠/ ٢ نكه من القارن يحل ومتى العمرة، عر الحج إدخال وجواز 



،لهم واختاره بيته، وأهل آله به أمر الذي المسك أنه العاشر؛ 
ه.لفاختار ما إلا لهم ليختار يكن ولم 

إلىالحج في العمرة ءادخالت قوله؛ وهو عشر، حادي ترجيح وثمة 
كالجزءأو منه، جزءأ صارت قد أنها يقتضي وهذا ، القيامة(( يوم 

يكونكما المج مع تكون ؤإنما وبينه، بينها يفصل لا بحيت فته، الداخل 
معه.الثيء في الداخل 

بنللصي،  ٥٠الخطاب بن عمر قول وهو عشر؛ ثاني ونرجيح 
بنسالمان أو صرحان، بن نيد عاليه فانكر وعمرة، بحج أهل وقد معبد 

يوافقوطا ، محملل نبيالث، لمنة هدست، ١٠عمر؛ له فقال ربيعة، 
فدل، حميعا بهما بالإهلال الله من حاءه الوحي أن ه عنه عمر رواية 
بها.له اممه أمر وامتثل فعلها، الير سنته القران أن على 

فيوع«.رة محمل أل يا ءأهلوا ت يقول أهو اش رمحرل اممت ل هالت، ملمة ام حديّث، به يقصد )١( 
)حخأ0أ'ا(. ١٧١; ٤٤المد احمدني رواْ حح«. 
وفاطمةانهن ؛ قلنا•فلهذا به؛ متدلأ وقال ،  ١٦٦ص الوداع حجة في ندم بحزم اين ورواه 

آلومن به، أمرهن هإما اف لرمول ءه~،'نا يهن يظن ان لم ليحو لا إذ قارنات، كن 
الشقة'.على محمد 

٢(.١ )حء١  ٢٣أحمد،/رواه ها. عباس ابن حل.يث من اللففل بهيا )٢( 
الألاتيّوصححه )ح'ا،با( \ ٦0٦إالحج إفراد في باب - المناسك كتاب - وأبوداود 

)حآما<(. Y٢٦٣/ومنه باب - الحج أبواب - واكرمذي 
(.١٨٩٨^١  ١٧٨٨الحج أشهر قي امحمر من باب - الماسك محاب من - والدادس 

>جينهاجابر حديث، من فهو أبد' لأيل. بل •لا مرتتن الج' في الخمرة •دخلت ت وبلففلو 
(.١٢١^٨  ٦٨٨٦إ هؤ الني حجة باب ~ الحج محاب ~ ملم رواه 

(.٢٧١٩^ ١٤٦م/القران - الحج مامك محاب - والمار ^٣٨(.  riofsاحمد دوام )٣( 
الأuتي.وصححه ( ١٧٩٨^الإقرانفي باب - الماسك كاب - وأبوداود 

؛والى،افه رسول ٌممّت، قالا فخنع الخطاب بن عمر حديث من تخريجه مامبق به يعني )٤( 
عمرةوقل: المارك الوادي هذا في صل فقال: ه، ربي من آت الللة 'اأت١ني يقول؛ الشق 

.٠١حجة فى 



المكين،من كل عن أعماله تقع القارن أن ت عشر ثالث، وترحيح 
عنوقوعه من أكمل وذلك، معا، عنهما وسعيه وطواقه إحرامه فيقع 

حدة.على فعل كل وعمل أحدهما، 
الهديمحوق على اشتمل الذي النسك، أن وهو ت عثر رابع لنرجنح 

واحدكل عن هديه كان قرن، فإذا الهدي. عن حلا لاج نمن ؤيب بلا أفضل 
أمر~ أعلم واض ~ ولهدا هلسي، عن منهما لأ، نيخل فلم المكين، من 

ذلك،إلى وأثار معا، والعمرة بالحج يهل أن الهدي محاق من ه اف رسول، 
وقرنت®الهدى سقت أرإني •' بقوله الراء حديث من عليه المتفق في 

الإفرادمن أقفل الممتع أن ثستإ قد أنه وهو عشر: حامى وترحح 
ينقالهمأن ومحال( إليه، الحج بقح أمرهم أنه. ت منها كثيرة، لوحوه 

دونه.هو الأي الممف.ول، إلى الفاصل من 
أمريمن امحتهبلت، ارلو بقوله! يفعله لم كونه على تأسفا أنه ت ومنها 

،٠عمرة،ار ولجعلتها الهاا_ي سمث، لما استد؛ريت، ما 
الهدي•سمح، لم من كل به أم أنه ؛ دمنها
لمنالقران أصحابه وفعل فعله عليه استقر اكى الحج أن • ومنها 

ءدْااغير كثيرة ولوحوْ الهدي، يق لم لمن والممتع الهدي، ا3، م

(.٢٧١٩^القرآن - الحج مامحك كتاب المار- رواء)١( 
الأزر.وصححه ( ١٧٢٥\^iA/rالقران ني باب - المامحك كتاب - رابوداود 

إلاكلها المنامّاك الحائض تمضي .ياب' ~ الحج كتاب ~ البخاري رواء عانثة حديث من  ٢٢)
الوت رلففله ١(  ٦٥)ح١ ١  T٠٩/والمروة الصفا ين وضوء غير على سص ؤإذا باليت، الطواف 

الهديمعي أن ولولا ا أهديت ما استدبرت  ١٠٠أمري من استقبلت 
والقران،والتمتع المحج إفراد يجول. وأنه الإحرام، وجوم بيان باب ~ الحج كتاب ~ ومسلم 
٠٢١٢١^١ Y/٩^١٨ نسكه من القارن يحل ومش الخمرة، عر الحج إدحال وجواز 
أحلنم أشتريه، حتى معي الهدي سقت ما استدبرت، يا أمري من استقبلت أني لأولو •' ولفعله 

كماحالوا؛؛.

.١٢٨المعادزاد )٣( 



اكانشِالمث 
الترحيحفي فواعد 

فقدوالترحيح التعارض لقفايا العلماء عند الممارمة كثرة نتيجة 
ترجيحيةقواعد الترجيح أحكام حلال من نتائج فواعدي وبشكل تشكلت 

فىوالفقهية الأصولية للقواعد مماثلة أصبحت حتى وامتمرن ذاعت 
بها.والاستدلال بها التعلل 

قاملما ولكن بياتها، للترحيح أدلة تكن لم ؤإن القواعد وهده 
الدليلقيام عن كافيا بها التعلل أمححى الغالب في واستقرت دليلها 

دليلهاتوافر التي القاعدة هده في المرجح هدا بدحول اكتفاء للمرجح 
عنه.ذكرها فاض 

منإليه اللجوء تكاثر ما إفراد رأيت الكتاب بهيا العمل حلال ومن 
الترجيحفي تقرة مفواعد حقيقتها في أصحت التي الترحيحية المعاني 

دليلها.ذكر عن بها بالتعليل ؤسنغنى لشهرتها بها يحلل 

منهانماذج عرصى ولكن اس-سماؤها ولا حصرها هنا يتمصد ولم 
:أهمهاص-فىنظرى-صمن قواعد بعشر أكفي 



ا>ذدرعاذق\عامحه 

ممتنعمرجح غير من الترجيح 

صرورةمن لكن الأحر، على الدليلين لأحد تقوية الترجيح كان لما 
علىالقوه مزية يمنحه الدليل لهدا بمرجح التقوية هده تكون أن ذلك 

الترجيح.لهل،ا المقلمة الشرعية القواعد وفق مقاباله، 

إثباتيمح لم فلما بالدليل، الحكم كإثبات الدين من والترجيح 
دليل.بلا ترجح إثبات أيضا يصح لم دليل بلا حكم 

الترجيح،على الدليل قيام الترجيح ثرومحل من أن العلماء قرر ولدا 
معتبر.ترجيح فلا قيامه عدم ومع 

،٠ممتغ١١١ مرجح غير من ررالترحح ت تيمية ابن الإملأم شيخ قال 
عدهتكافأت إذا يحبنا الاختيار بمجرد الترجيح اروأما أيضا! وقال 

الإسلامأئمة من أحد قول ليس فهدا واختياره. إرادته بمجرد يرجح الأدلة 
الكلام®أهل من ءلائفة قول هو ؤإنما 

إثباتعلى اتفقوا الأصوليين أن I *والرابع الثاءلثىت ؤيقول 
إعماليمح لا وأنه الجمع، يمكن لم إذا المعارضة الأدلة بين الترجيح 

.الأخر...١٩على ترجيحه فى نفلر غير من جزافا متعارصين دليلين أحد 
 sمرجحبلا الترجيح منع على وغيرهم الأصوليون يهلبق ولدلائ

.١٠٧/٢المشم الصراط امحاء )١( 
.Y٩٣/والماثل الرسائل جامع )٢( 
.٦٤ه/مآو )٣( 



والتمحبلالجانز وغير والمحذور ^^١ ٠٠١باؤيمفونه 
تحكم^.وأنه والفاّدرْ، 

يكونالأدلة من المرجح يعدم حين أنه تحالته وام امتناعه ووجه 
الشريعة.لاتقرْ باطل وهو مالموما، وتشهيا هوى الترجيح 

فيباطل وهو والشهوة الاختيار بمجرد »الترجيح القيم: ابن تمال 
الثارع«لين.تمرقات 

بالهوىإلا لايكون مرجح غير من الترجيح أن ؤيفرر 
واب،•
يكنلم لو وأنه محال، مرجح بلا الترجيح أن القرافي يقرر سما 

هانفللحجة إيهلالأ به القول لكان لأ محا 
دليلبكل مرجح بلا الترجيح من للمنع الاستدلال يمكن فإنه وعليه 

دلل•دون النمس ذات من والتشهي الهوى اناع من المنع على دل 
وسأهواءهم شؤزى أثما ئآعدإ لك يتمحيبؤأ ؤ ؤؤ0 تعالى: كقوله 

المملا آممه إلى اثو نرى هدمح، تنر هؤبنه أج منن أنل 

٦ytr!المختمر يان صا"أمأ، الول يظر/نهاة ١( 
.١١٨١ jrالوصول نهاة رمأ( . ٣٩١"A القاب ينع ٢( 
،٣٠٣ا/الورقة مختصِر شرح الفصول تشح ثرح ،  ١٨٣ا/يتظر/المحمول ٤( 

.A١٢٣٦ لأبن.فلح الدلح أصول \اخ'\, الأمرار كنف ، ١٤أ/• المارى إرuد 
كثفالأمارا/أاآ.٥( 
التلويحشرح \اس الوصول نهاة ،  ١٥٢آ/ الرافقات ، ٨٢٢ الروضة يختمر طر/شرح ٦( 

\Xarl.

،A١٧٣ والتحبير التقرير ، A٢٢٦ اد>ول تحفة ، A٦١٧ الورقة مختمر طر/ئرح ٧( 
.٤١٦/٧المسد البحر 

٠٢٦٣Aالفوائد بيانع ٨( 
٣٦٨/١ّالأصول نفائس ١( )• . A١١٨ الروضة مخممر شرح ٩( 



•اق—y,—وت؟؛؟;—— 

opردءَكن نن تذ عل ءؤأهمنَكاث ت تعالى وقوله •ْء، ]اضص: آشتيس4 
[.١٤ت ]محمد ؤإنجؤأ ض-إهء سمؤء لمحي 

تعالىافه إلى بالرحؤع للأمر مناف والتشس بالهوى الأخذ أن كما 
الواجبوهو سننه طريق عن ه للسي الرجؤع ؤإلى كتابه ط;ّيق عن 

يىةكه7ثيء بن فيه كلثم ^^،١ • تعالى قال كما مسلم، كل على المتعين 
وآطيزأق ألجزا ^١ ؛١٣ "ق^^؛٦١ ت تعالى وقوله •١[• لالث-ورى: ادلإه إل 

ومونَقبم إن وأووف اس إل ردوْ سء 1، َثنبمأ يلأ؛ن ألالإ دؤ4 ^٣١، 
[.٥٩]الئتاء: وأؤ>يه وتصن حير يبلق آلام واتوو اؤ 

مضادفهذا الهوى؛ اتباع عن بالنهي جاء اروالثميع ت الساطي قال 
ثيءؤ( ثنثزعم ءؤ؛0 تعالى• لقوله أيضا ومضاد عليه، المتفق الأصل لدلك 
يصحفلا تنانع؛ موصع الخلاف وموصع [ ٥٩]الئثا،; وألئعووه أس إل ملوم 

منالراجح تين وهي الثريحة، إلى يرد ؤإنما النفوس، أهواء إلى يرد أن 
.للغرض<ارا، الموافق لا اتباعه فيجب القولين 

الرازي^نقله كما بالتشش القول حرمة على الإجماع وير وقد 
الأدلةغير ؤإعمال الخلاف لرفع يكون إنما الترجيح ولأن 

ولايدفعالمقصد، هد يحقق لا مرجح بلا والقول المعتبرة ومرجحاتها 
للقرآنوالأدلة الأقوال يرجع المعسر الترجيح لأن يزيده، بل التعارض 

المتعددةالناس أهواء إلى يرده مرجح بلا والقول وأصولها، والسنة 
والمشارب.الأغراض 

أثبإز ردوه ثيء ؤ سرعم ءؤ؛ن القرآن: اءوفي الثاطمب؛ ال ق
فإنهوالاختلاف؛ التنانع رفع في صريحة لأية ا وهذه [ ٥٩وأفيول،هلاشا،: 

وا-/بمم. ١٧١اوسولا/)مآ(اووامماته/هه. )١( 



يرتفعولا الاختلاف، ليرتفع إلا ذللث، وليس الشريعة، إلى الخازص رد 
يقتضىما فيه كان لو إذ واحد؛ شيء إلى بالرجؤع إلا الاحتلافح 
،•اطوارأ وهدا تنانع، رفع إله الرجؤع في يكن لم الاختلاف 

\حسْ'\ي

اثترجيحمن أولى الجمع 

المالكية— الجمهور مذم، عالي التعارض أحكام في متقررة وهي 
وتهليقآ.عملا الجمح ميمه على ومتقررة تاصيلأ، — والحنابلة والشافعية 

دفعفي الجمهور منهج بيان في القاعدة معنى بيان تقدم وفد 
التعارض.

الترحيحأن منها استدلالية معان الترحيحية القاعدة بهذه وللقول 
والتوفيق.الجمع عن العجز عند علمية صرورة هو إنما الدليلين لأحد 

فاذاللجمع أولأ عون يدليلين تعارض يناقشون حين الحلم وأهل 
الترحح.من وأولى حير الجمع هذا بأن عاللوه قرروه 

بينهماالجمع يمكن أحدهما مان فالمختلف ؛انم النووي! قال 
الث-اؤعكلام حمل أمكن ومهما جميعا ؛الحديثين العمل ويجس، فيتعين 

إليه®المصير تعين للفائلءة أعم يكون وجه على 

.٦٠ه/)١( 

٠٣٥ا/ ملم صحح شرح ^٢، 



——عيقمحي—^^ته،حء-
والفمهاءل، والأصولسنل ، ١ والمحدثين رين القعند هذا 
وخمرم•

الإجماعنقل الكافة عند عمليا الترجيح على مقدما الجمع ولكون 
تأصيلا.الحفية حلاف من يخفى لا ما مع القرطي عليه 

منأولى وهو الجمع، ؤيصح التعارض ررفيرتفع القرطبي: قال 
الدليالين،من واحد كل إعمال فيه لأن الأصوليين، باتفاق الترحيح 

لأحدهماا( إسقاط فيه الترجيح أو يالنح والقول 
المهللقوحمل الخاص، على العام حمل من تقدم ما الجمع ومثال 

وتبعيصمكانين، أو نمانين أو حالض على الدللض وحمل المشد، على 
الحكم.

غتحاوّان*ا/ا"\،فى القدير فح •ا/ه-ك \مطي لجر طد/فرارازيأا/ميا، )١( 
اوانل/إ«'اأضراءأ/آه"ا، 

الأحكاماصرل م الإحكام ، ٣٥\ا لم مصحح ثرح ، ١  ٤٣ا/ ال٠وءلأ ثرح المنض ينفلر/ )٢( 
\اس.ازدي نح ، ٣٢٣;القرب >ح 

أصول،الإثارة»ي ،  ٤٣٥أ/ الفقه أصول، قي التلخيص ص٣٨، اللمح ، ١ • ١ ٩ م/ المدة ينثر/ )٣( 
الموافقايتؤ، ه/٦٧الفقه أصول، ني الواضح ، ٣٧٥ا/البزدوى رح ث الكافي ، ص٣٨الفقه 

.r٢٩٥/والتمير القرير ، ٤٩٢ه/القاب، رفع ، y٢٣٢/اللوح شرح ، ٢٦١ر ٢٦•ا/ 
،٣٢٢;١١الهواة ثرح الماة ، ٦٤٦٧;الهداة ثرح انماة ، ١٧٧آ/يفلر/السل )٤( 

المدمحفي الوّبل ،  ١١٧٤;• الذخيرة ،  trfsالجهد بداية ، ١٢٢٠; التلقين شرح 
/U١لكبير،الشرح ١  ١٠٦/١لمقح ئرح في الممح ، ه١ ٢/١الهن،ب، ئرح المجمؤع ، ٤٢٩

.U١٥٠/ الممع الشرح ، ٦٢ا/قيامة ابن الفرج لأبي 
•ا/ه•؟.القرطي نفير )٥( 



اذق\صة\ك\كمح

رسولهوسنة الله بكتاب أشبه كان ما يرجح 

الكتاببأدلة وعلاقة صلة بالضرورة لهما المتعارصان الدليلان 
علىأحدهما مرححات فمن العلاقة، هذه فيهما تفاوتت ؤإن والسنة، 

والسنة.للكتاب وأقرب أشبه أحدهما يكون أن الأحر 

حاءقد السنة أو الكتاب من الدليل يكون أن هدا معنى وليس 
موجودالحكم أن يعني فن.اك هو حكمه في المتعارصين أحد بموافقة 

كأنالعمومي يمعناه يكون أن المراد ؤإنما السنة، أو الكتاب فى ه ينف
قواعدمن كلي نفعيي أو نصي عموم في يدخل المتعارصين أحد يكون 

ومقاصدها.الصوص 

لمونالمفيه تنانع قل. أمرأ كان ررؤإن ت تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
أشبهكان الأراء فأي رأيه، ووجه رأيه منهم كل من تخرج يأن فينبغي 
إلمدوه ثيء ؤ ثترعم I تعالى قال كما يه عمل رسوله ومنة افه بكتاب 

[٥٩دأؤللأيملاشاء: ولحس -كر دللك آلام ؤاثوو أؤ وينول كم ^ والثبمول أم 
تمنها وصور مواصع في الشافعي رسمه القعيال. وهاأ،ا 

فيأشههما يأخذ فإنه . المبى عن خبران تعارض إذا أولا: 
وطقه.هذا أصل وقد الكتاب، 

يحتمللم ارفإذا قوله! من عنه البيهقي رواه ما فمئاله تأصيله أما 
يكونأن : أحدهماوجهان: فيهما فللاحتلأف الاختلاف إلا الحديثان 

.TAAj YAU/YAالفتاوى سرع 



0ستتحءت,ْوه
والأخر!المنسوخ، ؤيترك بالناسخ فيعمل منسوخا والأخر ناسخا أحدهما 

إلىنذم_ا فلا منسوخ أيهما ولا ناسخ أيهما على دلالة ولا يختلفا أن 
منأقوى إليه ذمنا الذي أن على يدل سب إلا غيره دون منهما واحد 
إلىفنذمب، الأخر من أثستؤ الحديثين أحد يكون أن وذلك تركنا، الذي 

١١..اشرسول ستة أو اف بكتابج أشيه يكون أو الأثست،، 

والرسالةالأم في خصوصا كتبه في تطبيقات، له فإن تطبيقه وأما 
والسنة.للكتاب، المتعارصين أقرب ترجيح على هبتي فيها ترجيحه 

لتعارضالموهمة والإسفار التغليس أدلة ذكر لما أنه ذللث، ومن 
هؤاف رسول مع يشهدن المؤمناات، اء ن"كن • قالت هنأ عائشة كحديث، 

يفضنحين بيوتهن إلى ينقلن ثم بمروطهن،، متلفعات المجر صلاة 
كالواردالفجر تاحير أحاديث، مع ا الغلسااأ من أحد يعرفهن لا الصلاة، 

أعظمفإنه بالفجر أسفروا ٠٠ه.' قوله فى خديم بن رافم حديثا من 
للأحرا،رص.

اعتمادابالفجر فر نأن ترى نحن قائل: لي قال : ااالشافعيااراقال 
أنترى وأنت، ذللث،، في الفضل أن وتزعم خديجاا بن اررافع حديثا على 

مخالفاهذا نحد ونحن ناخذ؛أحوهما، أن الحديثان اختلم، إذا لنا جاتزأ 
عائشة١١.لحديثؤ 

يلزمناالذي فكان ارءائثةاا، لحديح، مخالفا كان إن له: فهالت، مال: 
وأنتمنحن نسي ما أصل لأن دونه، عائشة* ٠٠حديث، إلى نمير أن ؤإيالث 
إلاغيره دون منها واحد إلى لمم_إ لم اختالمت( إذا الأحاديث، أن عليه: 

تركتا.الذي من أقوى إليه ذهنا الذي أن على يدل ب، بب

(.٣١^١  ١٨٠ا/ ه يفش ومايقضى وما >ه، الصحابة أقاويل — والآئار نن المعرفة )١( 
تقدمتخريجي.)٣( تقومتخريجي. )٢( 



الب؟ذلك وما قال: 

اممهكتاب أشبه فإذا اممه، كتاب أشبه الحدشن أحد يآكون أن قلت: 
الحجة،،رفيه كاك 

كونمن الشافعي إليه ذهب ما وجه الثيهقي الإمام وصح وقد 
عائشة،حديث الشافعي، فرحح ١١فقال: بالقرآن أشبه هتا عائشة حديث، 
آلمتثلو؛تعق >اؤ.محففلوأ يقول: تعالى ايله لأن اطة، بكتاب أشبه بأنه: 

المملينفأولى الوقت، لحل فإذا [، ٢٣٨تالأدنةت و\إ3؛كفف 
للصلاة...،ارالمقوم بالحافثلة: 

بالكتابأشبهها يرجح فإنه ه للصحابة قولان تعارض إذا الثاني: 
عبدالأعلى،بن يونى عن نده بالبغدادي الحهلب>با روى كما والسة، 

أقاؤيلالبي، أصحاب عن جاء ررإذا يقول: الشافعي، سمعت، قال: 
فيوحد؛4،والمنة بالكتاب أشبه هو ما إلى ينفلر مختلفة 

منرحلين أن نزعم ؤإياكم ررألمنا الشافعي: يقول الأم وفي 
كانبالقرآن أشبه أحدهما قول فكان احتلما لو المبى أصحاب 
بمابالقرآن أشبه فقولنا بالقرآن القولين أشبه إلى نمير أن علينا الواجب، 
.، ٤١لك((وصفت، 

بمابينها اكرجيح فإن عموما العالخاء أقوال تعارصت، إذا : الثالث،
قوله:المدحل في عنه البيهقي الإمام نقل ا كمِوالمنة، بالكتاب أشبه هو 

مختلفينقولين شيء في منهم الرجلان قال ؤإذا خهئه: الشافعي ررقال 

ألمنوالآ'ارآ/ا،ا'آ.سرنت )٢( . YArالرسالأ»_)١( 
إذاالصحابة من الواحد القول في حاء ما باب ~ والمتفنه الفقيه في البغدادي الخطيب رواه )٣( 

٤٠ا/ الصحابة عالماء في ينتشر ولم قولأ، الصحابة ؛طى قال  ٠.
.A١٨٢ الأم )٤( 



سننمن سنة أثبه أو اف بكتاب أشبه أحدهما قول كان فان نظرت، 
يخالفهالذي ْع ليس يمثله يقوى شيئا معه لأن يه، أحدت الله رسول 

٠ثالهاال١/

الإمامعند الترحح جادة هو والمنة بالكتاب الأشبه بترجيح والقول 
حنل•بن أحمد 

تأحمد الإمام عند الاستدلال أصول يحرر وهو حمدان ابن محال 
فمدهبهأحدهما يرجح ولم مولين مسألة في الصحابة عن ذكر ارمإن 

احتلفتإذا نال لأنه الوجهين، أحد في سنة أو كتاب من أقريهما 
به((وأحد والمنة بالكتاب أشبههما تفلر قولين على الصحابة 

العياءرم.عمل عليه جرى الذي وهو 

بعضهم!فقال العلم من باب في اختلفوا اءؤإذا الأجري! الإمام قال 
ومنةه، اممه بكتاب أشبه القولين أي نظر! حرام الأحر! وقال حلال، 
.؛؛أاممه رسول 

هماوالمنة الكتاب أن هو الترجيحي التقعيد لهدا تند م أعفلم ولعل 
أقربهماللحق فيهما فالأقرب تعارض من فيهما كان فما الاستدلال مصدر 

للدلالة.منه 

ثمرر... وفيه! شرح للقاصي كتابه في خهع عمر بقول له يستدل كما 

يرقةد به محيتدل مها ،^ ٢٥إذا ه الصحابة ا؛ارثل باب - الكيرى نن الإلى المدخل )١( 
)ححّا(•١ ٠ الأمصار فقهاءأكابر من بعدهم رمن والتابعين الصحابة 

ص٨٩.والمتض والمض الفتوى صنة )٢( 
،r-'/Tالدبءن.ذمطلك الكرىلابيخ/أ؛،، طر/النن )٣( 

.٥٦٢/٢والإلكJلالتاج 
اكريم؛/اا<آا.)؛(



الأمورقاص ثم سنة ولا زآن في ليس مما إليك أدلى فيما الفهم الفهم 
ترىفيما اممه إلى أحبها إلى اعمد ثم والأشباه، الأمثال واعرف ذك عند 

الحق.هما والسنة الكتاب أن ولاؤيب ،  ١١بالحق..وأشبهها 

منهاالتقعيل. هذا على مرجحات الأصوليون بني ومحي 
تعالى.الله بكتاب أشبه كان ما الدليلين من يرجح ~  ١
المعلهرة.النبوية بالسنة أشبه كان ما الدليلين من يرجح —  ٢
أوالكتاب من آآحر لدليل موافقا منهما كان ما الخيرين من يرجح ~ ٣ 

الةس.
أوبالقرآن أشبه كان ما تعارصها عند الصحابة أقوال محن يرجح ~  ٤

السنةرم

بأحكامشبها أقوى كان ما تعارضهما عند القياسين من يرجح —  ٥
لأصلمردودة عالته القيامين أحد يكون أن وذلك والستة، الهران 

،ذللث، بخلاف والأحرى صريح، نص أو متوانره سنة أو بكتاب 
ي\ووص.

المقضيعار القاصي حكم يحل لا باب - الثّهادات محاب - الكيرى المنن في التهمي رداه ، ١١
عنهعاواحد على الحرام ولا حراما منهما واحد على الحلال يجعل ولا والمقضي له 

•ا/«ها)ح:أيىا'آ(.حلالا 
(.٦٠٤).،١  ٠٢٤ ; ١٤والنهود الخصوم ر القاصي ض U - والاثار المن معرفت وفي 

(.٤٤٧٢^- ذلك وغٍر والأذكام الأنفان كتاب المن- في لدارتطي او 
الحكمفي دال-ابعين الصحابة همن روي ما ذكر ~ والمفقه الفقيه في العدائي والخطب 
)ح\اآ0(..٩ ٢; - القياس ُ>يق بالاجتهاد 

أصولفي الإحكام ، ٤ ل/ب• الأدلة قواطع ص"آآا، الخيل في المعونة يطر/الدع )٢( 
.A٣٧٣٩/الوصول نهاية ، Y٣٥٣/الفقه أصول في الواضح ، ٢٦٤إ/ الأحكام 

الفتاوىمجمؤع عر الخنيرك ،  ٥٣• ص المودة ، ٤ • • / ١ والتفقه الفقيه ، ١  Y٨٢/ الأم ينفلر/ )٣( 
،>/٥٣الموقعين إمحلأم ، ٧٧/٤الفرانربدائع ، ٣٣٩٨; الفقه أصول في الواضح ، ٢٤٤٨
١.١ أحمد الإمام م، مذ إلى ١^٢٠٠٠ ، ٢٥١/ ١٢الخلاف، من الراجح معرفه في ، الإنصاف

.١٥٣١ه/العدة )٤( 



ص؛ثيجتْْم
تفصيلالا جملة بالنص فيه المرع حكم ثبت الذي القياس يرجح —  ٦

٠يالنهس فيه حكم شتؤ لم الذي  ٠٢القياعلى 

\ك\صةار\س

غيرهمترجيح على مقدم الأمة سلف ترجيح 

وحينئذالمرجحون، ؤيتعدد المرجحات وتعدد الدليلان يتعارض 
هووالمنة الكتاب بموارد لأثبه وا للحق الأقرب الترجيح من يكون 

•أجمعين عليهم اش رضوان والتابعين الصحابة من الأمة صلف ترجيح 
وأسابه،بالنزول ومعرفتهم ه الني من القرب مزية من لهم ولما 
والفتن.الأهواء عن والبعد اللغة، ملامة ْع الشريعة مقاصد ؤإدراكهم 
الذيكان حبران، و. النبي عن تعارض اومتى ت القدورى مال 

أوتيءامنهما الملم، عمل أو أولى، الصحابة عمل وافقه 

المبيعن روي ررمتى القرآن: أحكام في الجصاص أبوبكر وقال 
عملظهر الذي كان هما ياحل. لف العمل وظهر منقادان حبران 

يالإثبات«لم.أولى به المف 
عملفيه ظهر ما كان فيه، الأحبار احتلمت، لو أنه راوعلى وقال: 

بالامتعمال®أولى الأول، لمس، ال

عليهموالثناء الأمة ملف مدح على الأدلة توافرت لما أنه ري._، ولا 

^٦٦٣\إض شمح س ؛نظر/ياناسسرم/ْ•؛، )١( 
امآنا/ا'مأحلكم )٣(  ١٩١٧؛/)٢( 
.٥٨٧ا/الطحاري مختمر شرح )٤( 



عنوبعدهم للحق قربهم ت ومنها منه اكتسبت اش المعاني من لهذا كان 
الخطأ.

يكونفلأن ابتداء بهم والاقتداء ياتباعهم صدر قد الأمر كان ؤإذا 
حموصا~ أولى يكن لم إن مماثلا للمتعارصن ترحيحاتهم في هدا 

الأمةسلف عليه اتفق وما الصحابة 

:ومهاالمس هدا في الأصوليين؛ترجيحات من كثير قال هدا ومن 
بهرجح الصحابي وبينها اللقفل مجملات تعارصت إذا —  ١
بهرجح التابعي وبينها اللففل مجملات تعارصت إذا —  ٢
عملاأو منهم قولأ المتعارصين من الصحابة به أحد ما ترحح ~ ٣ 
المعارصيزل؛،.الدليلين من الحرمين أهل به عمل ما ترجح ~  ٤
؛أحدهماالمدينةأهل بعمل المتعارصين بين الترجح ~  ٥
الصحابةمن الحا..يث راوي عمل أو بقول المتعارصين بين الترجح ~  ٦

.، القيامحي على الصحابي قول ترجح ~ ٧ 

الممهد، ١  Y١٠/ الأحكام أصول ني الإذكام ، ٥٨٨٨العدة ، ٦٨السرخس يطر/أمول )١( 
والأملالوصول متش ، ١٩٠م الفف أمول يي 

، ٨٩٨١ ا.ع ال-شيق ، الهامع البث، ، ١٩٢■م الفض اصرل يي طلر/التحه؛د )٢( 
.١٦١ا/ إرثادالفحول ، ص٩٩٢القواعدرالفواثدالأصولة 

ِطر/اىلعصهم،مانيالأدلأا/ب•؛.)٤( . ١٧١٨داود بفلر/ضا;ي )٣( 
الففاصول ني الواضح ، ٤٢٦٤;الأحكام أصول ني الإحكام •١، ٥٢٨؛نئلر/المدة )٥( 

,,_AATالسؤل نهاة إا"ا، T/ المختمر يان ص"اأأ، الفصول تشح شرح ، ١ • ١ م/ 
ص'مآأ.ائل انإحاة ، ٦٨٢ص'الها.ع انمث، 

يان،  ١٣٠م/ الأمحرار كثف، آ/\وص المرمحي أصول ، ص١٧٣الفصول تشح يطر/شرح )٦( 
.٣٧٦م/الممحمر 

والمففٍالفب ، ٥٨•آ/ العدة ، ص٦٥٢الأدلة تقويم ، ٣٦١م الأصول ني بمفلر/الفصول )٧( 



-ة الأقيمن مقايله على المحاش به قاله الذي القياس ترجيح ~ ٨
را،.القياس على وتقديمه الصحابي قول حجية ير لم لمن وذلك 

فيهالمختلف على يرجح علبه المتفق 

عليهاواستندوا الأصوليون وأجراها أعملها الترحيحية القاعدة هذه 
الترجيح•ُي كثيرا 

عليهالمتفق في القوة من الاتفاق في بما لثبوتها الأصوليون واستدل 
فيه.المختلف لايدركه مما 

ثبوتهعلى ؤيدل قوة، له يوجب الشيء على ارالأتفاق • الْلوفى مال 
فىتزلزله على ؤيدل صعقا، له يوجب، فيه ، والاختلافبابه، في وتمكنه 

ثبوته®على القاءلح البرهان ينم لم ما بابه، 
غيرفيه المختلف، وأن واصح، عليه ارالمتفق الشاطثيت وقال 
واصح«رص.

سومحذره الاتفاق على حاقة جاءت المهلهرة الشريعة أن ييبخ ولا 
الاتفاقمنزلة علو على دليلا ذلك فكان الاتفاق ومدحت الاختلاف 

•عليه والمتفق 

— \/iiTV  ٩٣الغض أصول في الواضح ، ص٥٩٣التمرة/T ، صه؛أ،الفصول تشح شرح
.T١٨٧/الفحول إرشاد 

ا/ها'ا،تمني ال، ٢٤١٨الهرمان أ/بم'آ، الأصول في ِسنلر/الفمول )١( 
.A٦١/ السل البحر و0ص ,_A'Y الإٍاة إجمال اوحمولأ/مما، 

٠٣ ٠٩م/الوافقاته )٣( . ٣٦٩٢; الروضة مخمر شرح )٢( 



ةثزمأه]1لءامنان:وثُ 1نياثا أش ^ji ءؤوآعم^نوأ تعالى! اض قال 
منفإن تختالفوا، ررولأ عود! مبن عبدالله حديث من وقال ّا'ا[، 

فه1كوا«لا،.اختلفوا قبلكم لكن 
فيمؤثر معنى من للأتماق جعل ما بالاتفاق الترجيح يدعم ومما 

الكتاببعد لالآ'حكام مناطا الإجماع اش جعل حيث الشريعة، أحكام 
والسنة.

بهايرجح التي الترجيح قواعد من الاتفاق العلماء اعتبر فقد ولذا 
فيه.المختلف على عليه المتفق 

مثلا؛ومنها التعارصات صور من كثير في الترجيح حكم عليها بني وقد 
فيالمختلف على حل. الوا خبر من إساده على المتفق ترجيح ~  ١

إمناده.

رفعه.في المختلف على رفعه على المتفق ترجيح —  ٢
اتصاله^في الختالفا على اتصاله على المتفق ترجح — ٣ 
وقعالذي الراوي ض على عدالته على المتفق الراوي خر يرجح ~  ٤

^!.١^،.في الاختلاف 
متفقايكون بأن أيضا رريرجح البغدادي؛ الخطيب قاله ما ذك ومن ~  ٥

مختلفوالأخر إليه، ومرفوعا س، الله رسول عن مروي أنه على 
فيهمختلفا كان ما لأن موقوفا، وأخرى مرفوعا تارة فيروى فيه، 

عنأنه أجمع فيما ذك مثل يمكن ولا مرفوعا، يكون ألا أمكن 
.٠^٤،•المى 

.٦٩٢م الروضة مخمر ثرح )٢( تقدم )١( 
١.صُ الاثار من والمنسوخ الناسخ قي الاعتبار )٣( 
.ص٥٣٤الكفاية )٤( 



ةلآإ~
٢

أحدهمايكون بأن يرجح ١١بالاتفاق! الترجيح معللا أيضا قاله وما —  ٦
فيالحديث منه يروي من فمنهم راؤيه، على المقالة اختلف قد 

ذلكض مي عنه برؤيه من ومنهم ه، المكب عن حكم إسات 
أحدهما®روى أنه في نقلته يختلف لم والأخر الحكم، 

فيهالمختلف الإجماع على عليه المتفق الإجماع يرجح — ٧ 

علىحمله على عليه المتفق إلى الثاؤع كلام إضافة يرجح — ٨ 
فيه^.

قولهلفؤب المختلف، الخاص على قبوله على المتفق العام يرجح -  ٩
الموافقةمفهوم لأن المخالفة، مفهوم على الموافقة مفهوم يرجح — ١ ٠ 

فيهمختلف المخالفة ومفهوم عليه متفق 

متفقالتعقيب لأن الترتيب؛ على التعقيب الفاء معاني من يرجح " ١١
فيه®مختلف والترتيب عليه، 

المبنيالقياس على عليها مجمع علة على المبني القياس يرجح -  ١٢
فيهامختلف علة على 

صه'افاممايث )١( 
xy\\/Aالوصول نهاة ، ١٤©م ا.ع او-شف )٢( 
.Y-A/Yص رفع )٣( 
.٢٩٢الأ.مارا/كثف )إ( 
.٦٧١؛/ ٤; المٍر الكوكب شرح ،  ١١٦٩٨\فصول .،[ية يفلر/نهاة )0( 
.٨٦١'القاب ربع )٦( 
مختصرشرح ، ٢٠١ص الوصول تقريب ، ٤٢صزآُ الفصول تنمح شرح ، ١  ١٥٣ ه/ العدة ينظر/ )٧( 

الروضة



أد\دتكالق\عامحة 

الظنيعلى يرجح القطعي 

مكانلا التقعيد هدا فإن القطعي يعارض لا الظني إن ت نقول حين 
العارض.ميع والترحح أصلا، المعارصة وجود لدم له 

التعارصىأن ياعتبار المجتهد لدى تعارصهما بإمكان القول وعلى 
الظني•على مقدم المشي أن فلاينب المجتهد ذهن وقي صورى 

لهبالامتدلأل الاشتغال عن أغنى هو للمهلعي الترجيح وهذا 
وتعينه.لوصوحه 

الترجيحي:التقحيد هدا مملبيق صور ومن 

الواحدوحبر قطعي، القرآن لأن الأحادية، المنة على القرآن يرجح —  ١
فيه.الأصل وهو فلني أغليه 

الأحاد.على التواتر الخبر يرجح ومثله ~  ٢
قطعيالأول لأن كوني الالإجماع على الخملوق الإجماع يرجح - ٣ 

ام،را،•عز يرجح القشمح، والإجماع ظني، والثاني 
دلالتهالصريح لأن المريح، غير النص على المريح النص يرجح ~  ٤

الفلنيعلى مقدم والقملمي ظنية، دلالته الصريح وغير قْلعية، 
والظاهردلالته، في قفي النص لأن الذلاهر، على النص يرجح ~  ٥

(٣)الفلنيلمّعلى مرجح والقشي غلته، أو الظن يفيد 

.١٥٢٤;والقوي الردود )١( 

٠.٤ ص؟ الفقه أصول لمائل الجامع ، صاُ'ا؛ اتل ايي؛ظر/إجابة  ٢٢)
صه"اما.الألفانل دلالات تعارض ، ٦٩٨*ا/الروضة مسر طر/نرح )٣( 



.0جم0ثتييثوت,جم
لبيانهيق لم ما على لأحله وسيق الحكم بيان به قصد ما يرجح ~ ٦ 

قهلعية،عليه دلالته للحكم سيق ما لأن عليه، دئ ؤإن به نمد ولا 
الفلتيعلى مرمح والقهلعي فلنية، عليه دلالته له يسق لم وما 

العاملأن المبمنمبمص؛ العام على يخصص لم الذي العام يرجح ~ ٧ 
لحلهالذي بخلاف لأفرادْ، تناوله محي قعلعي يخصص لم الذي 

علىمقدم والقهلعي أقرائه، على دلالته محي محلني محهو التحسس 

علىالمتفق على مرجح تخصيصه في المختلف العام ومثله ~ ٨ 
بخلاففلنيته على متفق تخصيصه على المتفق العام لأن تخصيصه، 

فهووالفلنية، القهلعية بين حلاف محل فهو تخصيصه في ا المختلف
أقربط.رم.للمه1عية 

الأمسلأن معارفه، من بالمقصود أمس هو الذي العام يرجح ~ ٩ 
عليه،دلالته في فلمي والأخر عليه، دلاته في قطعي بالمقصود 

،.الظير على مقدم والقهلعي 
علتهالذي القياس على بها مقمحلؤع علته الذي القياس يرجح ~ ١ ٠ 

منهصورة وهذه الفلن، على مرجح القني لأن مفلنونة، 

,٦iiT! الفقه أصول ني الوجيز ، ٣٤ص'الأصول معرفة في يفلر/الإثارة )١( 
المحمول، ١ ١  Y٩٩/ اJرUن ، ١ 0م• م/ اس؛ ، ٦ ٠ ص• المربي لابن المحمول بمفلر/ )٢( 

البحرص«با، الأحبار رسوخ الفياح الشذا اكحريرم/هها، تيسير ، ٥٧٥؛،/
.٥٣٣م/السامع -شيق المحيطّ 

نهايةصهاُا، والأمل الوصول منتهى ، ١٧٦ا/حزم لابن الأحكام أصول في ينظر/الإحكام )٣( 
٠.٧ ٦ إ/ المير الكوكب، شرح ١، • Y/٠٣مفلح لأبن الفقه أصول ، ٥ ١ • إ/ المول 

،YY>_؟الحجاج ترتيي، في المنهاج ، ٧٤٩الفمولY/إحكام ، Y٣٩٧/ينظر/الخمفيى )٤( 
.ص٨١Yالتقيحايتج ، ص٥٨٤ الفقه أصول فى كر٥ ١jالتا

Y ٦ / ٤ الفقه أصول في التمهيد يتفلر/ ( )٥   Y ، المنهاج نرح في الإبهاج /Xالمختصربيان ، ٢٤١
A٤٢٣١/ الخحرير شرح النمير 



ايابعةاذق\عامحة 

أقوىفيه اثظن لكن ما الظنيين من يرجح 

صوروأغلب التعارض، ونؤع في الاتفاق محل هما الفلنسان 
جهةمن أحدهما في القوة كانت ما فكل الفلنسن، بين هي إنما التعارض 

ومقابله,معارصه على راجحا كان أقوى الظنية 

كانتفما الفلنون، قوة على مبني المتعارصين بن الترجيح إن بل 
معارصه.على مرجحا كان الظن في أقوى التعارض محل على دلالته 

ودلائلأمارات عليها الفلنون رافإن ت تيمية ابن الأملأم ثيخ قال 
بالضرورةمعلوم أمر وهذا ظن، على ظن ترجيح وجودها يوجب 

نيءالعلى شيثا ورجحت، به جاءت والنريعة 
إفادتهكان ما ومناهلها كثيرة، التراجيح أن أرواعلم الزركشي! وقال 

الأرجحاءرأ،.فهو أكثر للظن 
لملما أنه جهة من للمجتهدين، ملاذأ الترجيحي التعقيد كان ولذلك 

هوالمتعارصين في الفلز نوة اعتبار كان التعارض صور حمر يمكن 
للترحح•السيل 

ؤإرادةالمرجحات من جمالة ذكر يعد الأصوليين على غلب وقد 
هوأنه إلى إثارة الدللن في الظن قوة إلى الترجيح في الإحالة الانتهاء 

الشامل.المحح الترجيحي التقعيد 

تفيه فالفايهل كثيرة، الترجيح وتفاصيل I١١ العلوفي قول، ذللث، ومن 

.A١٨١/ الممط المم )٢( ١.  ١٤/ ١٣'^١^ ١١ ٤٣٠٠٠



^^^ثبمت٣٦ص-
خاص،أو عام اصطلاحي، أو نقلي، أمر الطرفين بأحد اقترن متى أنه 
؛،،؛١^رجح فلن نيادة ذلك، وأفاد حالية، أو لففلية، أو عقلية، قريتة أو 

وما، الظنا؛ الترحح ررمنشأ أن الجويني الإمام يؤكد المعنى ولهدا 
التعلقمبنى ٠٠ت وقوله ،، الظنون؛ار لتلرى تغليبات الترجيحايتن، ررإنما يقرره 

.، ٤١١بالترجيحات،حرية وهي الفلتون غلبات على بالفلاهر 
تومنه الترجيحات، صور من ينحصر لا ما فيه يدخل التقعيد وهذا 

أخرى،بأدلة مدلوله وكثر آخر دليل وافقه ما اكليلين من يرجح —  ١
الظن،من أقوى دلتلتن من، الحاصل والظن اليمين، تقوي الكثرة لأن 

واحدأْ،•دليل من الحاصل 

مؤكداكان ما مسألة حكم في المتعارصين الدليلين من رجح ي ٢
،.دلألته١٦لقوة الفلز على أغلب تكونه الأحر دون أحدهما 

ماعلى أحدهم أو الأربعة الخلفاء به عمل ما الدليلين من يرجح ~ ٣ 
أغاو_الأنه أجمعين، عليهم الله رصوان الصحابة من غيرهم به عمل 

الظنس■مح،

Y/؛،n.اليرهان )٢( . UYY/fشرحها الروضة،ع مخمر )١( 
 )Y"( نUرJا/Y١٧٦ . )٤(jU،^l آ/ها،د
Y الناظر روضة ، ٤ ٠ ٤ / ٥ المحمول، ينظر/ )٥(  /  Y المنهاج ثرح في الإبهاج ،  ٩٢٠ /Y"رغ، ٢١٦

أا،"ا. IXالمختمر يان ، ٤٩١ه/ القاب، 
أصول،في الإحكام  iT\x/yالعضد ثرح الحاجب،»ع ابن مختصر ، ٤٣٠٢م/يتفلر/المحمول )٦( 

الوصولنهاية ، ١  ٠٩٢الزواثدأ/شرح الفوائد  iXWW/Aالأصول نفائس ، ٢٥٢أ/الأذكام 
 ;٠ ٦ ٨iXw  مفالح لأبن الفقه أمول /Yفيمذكرة ،  ٤٦٦٨; السير الكوكب، شرح ، ١ ٠  ١٨

.١r٨٢صالفقه أصول 
الكوكب،ثرح ، ٧٠٩•ا/الروضة مختمر شرح أ/أص الأذكام أصول في بمفلر/الإحكام )٧( 

الحاجب،رفع ، Y٢٠٦/الرحْوّت، فواتح  ٨٤٢١٢;التحرير شرح المصر ، ٧٠١الخير؛/
.١٦٢يبرالتحرِضم/، ٦٣١؛/



بمالاقترانه لالقساس، مواغما منهما كان ما الخبرين من يرجح ~ ٤
لمعارصه على القلن غلبة يوجب 

.الض قول الواحد حبر لأن القياس، على الواحد حبر يرجح -  ٥
أبلغالمعصوم وكلام الراوي، امتنبامحل والقياس المعصوم، كلام 

مرجحرالفلز فيه غلب وما الفلز، غلبة إثارة في 
لهتشهد لم ما على كثيرة أصول لعلته شهد الذي القياس يرجح ~  ٦

ماكثر فكلما الأصول، بنهاية تحمل إنما الغلن غلبة لأن أصول، 
صحتهارم.الفلز على غلب الأصول س لها يشهد 

علىالموقوفة على المقدمات من الأقل على الموقوفة العالة ترجح - ٧ 
أغلبصدقه أقل مقدمات على توقف ما لأن المقدمات، من الأكثر 

•واجب٠^٤٢ الغلمن تأرجح والعمل أكثر، على يتوقف مما الفلن في 

ألت\منةاذق\صه 

دليلله يكن لم إذا الطارئ على يرجح الأصل 

دلالةاكون ما ومها الدلالة، في أصليا يكون الدلالات من كثير 
يدلللجل ياتي حض إلا الهلمارئ على الأصل يرجح أن فالأصل ٍنارتة، 

له.الترجيح فيكون الدليل نفس في الطارئ تقوية على 

.٢٨٣!/ والسان التحقيق ، ص٥٦١ الأحيار رسوخ ، ١  ٩٢أ/ الرهان يثغلر/ )١( 
،٣٧٤)/الموقعين إعلام ، ١ ١ ٠ ٦ آ/ للحطار العمدة شرح في العدة ، ص٧١٣التبصرة ينظر/  ٢٢)

صهب\.الفقه أصول ش مذكرة ، Y٢٩٨/والتحسر التقرير ، ٢٠٢أ/المحيْل البحر 
.٢٠ص١ الوصول تقريب ، ٣٤ص؛ ^٢>، ينظر/الإشارة )٣( 
.٢١٥/٨اJحيطالحر )٤( 



!منهامرحجات ولهدا 

الدليليرد حتى ينخه الفول على الدليل نح بعدم القول يرجح ~  ١
ءلارئل١،.والمح أصل الإحكام لأن المح، في المعتر 

عاليحمله على للأمة العموم على النبوي الفعل حمل يرجح ~  ٢
فعلهعموم لأن التخصيص، دليل يأتي حتى . له الخصوصية 

١^٢،.هو لأمته 
لأنالتأؤيل، على الدليل ياتي حتى المؤول، على الظاهر يرجح - ٣ 

طاركأرم.والموول الأصل هو الظاهر 
التاؤيلعلى إصمار غير من لففله يوافق الذي التاؤيل يرجح - ٤ 

والإضمارالإضمار، عدم هو الأصل لأن بإضمار، لففله يوافق الذي 
طارا؛،.

علىالدليل يأتي حتى تحميصه، على عمومه على العام بقاء يرجح ~  ٥
والمخميتسعمومه على العام بقاء الأصل لأن التخصيمى، 

المخصصلْ/الدليل 1تي أن إلا طارئ، 
الممدرالدليل يأي حش تقييد بدون الطلق ؛قاء الأصل ومثله ~  ٦
العدمهو القي لأن ت قال الئست، على المافي الدليل يرجح قال من ~ ٧ 

طارئ^.والإنات الأصل وهو 

.Y١٨٣"؟/الفتاوى .جموع )٢( ص'ها. المض )١( 
الأذكامأصول ني الإحكام ، ١٤١ا/العدة ^إ^\A الوهان ص'ها، الفصول يفلر/إحكام )٣( 

الوصولمفتاح ، ٢٢ص• الإبجال إلى الإثارة ، ١ ٠ Y/ الفقه أصول في الواضح ، ٣٧٧م/
.٤٦٠؛/ المير الكوكب شرح صم؛آ، 

.٣٤٢رفع )٥(  ٠٤٤٤الألفاظ دلالات، تعارض )٤( 
.Y٣٥٠/ الفقه أصول في الواضح )٧( صها"اآ• المتصفى )٦( 



دليليقوم حتى وجوبها على المادات في الوجوب عدم يرجح ~ ٨
الأصلهو الوجوب عدم لأن الوجوب، 

علىوالمطعومات والمشروبات المأكولات في الإباحة ترجح —  ٩
،•الأصلءر هو فها الحل لأن التحريم، دليل يرد لم ما تحريمها 

لأنالمجانية، على الدليل يقم لم ما المجاز على الحقيقة ترجح — ١ ٠ 
الخيمة^.هو اللفظ في الأصل 

الأحرىالمعاني على الأصلية معانيها المعاني حروف في يرجح — ١ ١ 
علىالدليل يقوم أن إلا بالأنابة أو بالمجاز له تستخدم مما مواء 
ًلارئ•والثاني أصل الأول لأن المرجوح، المعنى إرادة 

ادت\بمّع\كاك\عامحة 

يحتهلما على يرجح يحضل لا ما 

مماولففلآ مصدرآ كلها الدلالة في أقوى لايحتمل ما أن ذلك 
يحتمل.

تمنها الترجيح من صور المعنى ولهدا 
التاؤيللايحتمل المحكم لأن المتشابه، على المحاكم يرجح ~  ١

يحتملهوالمتثابه 

لأنبمعناه، رواه ما على ه بلفغله الحديث، روى من رواية ترجح ~  ٢

.٣٢٢/YYالفتاوى مجموع )٢( . SA/Aالممط المم )١( 
.الكتفيامآناميمص٣٧١)٤( نهاةالمولا/مما. )٣( 



محتملمعناه من الراوي يقوله وما مراده، في صريح الشريف لففله 
غيرهاؤيحتمل لإرالته 

يحتملوالفعل لايحتمل القول لأن فعاله، على ه فوله يرجح ~ ٣ 
منهماالخاص لأن ، عمومهما على السنة أو القرآن حموص يرجح " " ٤

تناوله،ما غير يحتمل لا وجه على بخصوصه الحكم يتناول 
يحتملوجه على بعمومه الحكم يتناول وعمومهما 

يحتمللا القياس إن قال! الواحد حبر على القياس رجح من ~  ٥
يحتمللا وما يحتمله، فهو الواحد حبر بخلاف التخصيص 

جحرا فهو التخصيهس 
إلايحتمل لا المصرح لأن المبهم، على الممتح اللمقل يرجح —  ٦

ْضرس أكثر يحتمل والمهم واحدأ، أمرأ 
يحتملوالظاهر لايحتمل المحن لأن الظاهر، على المحن يرجح — ٧ 
العاملأن قال! الأدلة عمومات على القياس بتقديم قال ومن — ٨ 

شيثالايحتمل والقياس المجانية، أيضا ؤيحتمل الخصوصن يحتمل 
■سذلكص 

الذيالقياس على يالإجماع علته ثبتت الذي القياس رجح ومن ~  ٩
التاؤيلولا المح يحتمل لا الإجماع لأن قال: بالضن علته ثبت 

الضبىّ.بخلاف 

ا"/ا'آآ.الوصول بم  iTAr\/الول نهاة ، ٤/٢٤٨ الأحكام أصول يي طر/الإحكام )١( 
صأ"اا.التمرة )٣(  Y'0/rاروصة مضر ثرح )٢( 

»_AU،.التمرة )٥( ا/ا،ه'ا. )إ(ماطعالأدا؛ن
،الفقهأصول ني الخمر ، ٦٩٨"T/الروضة مخمر شرح ، ١  Y١٨٧/طر/الرئن )٦( 

صه"امل.الألفاظ دلألأُث، تمارض 
المممضص'هير)٧( 
• ٢٤٦٥ه/ المقارن الفقه أصول عالم قي )٨( 



\دا\نّة\ذه\عامحة 

باطلفهو الشريعة أصول خلاف ترجيح كل 

متضطةمستقرة منتظمة وأصول قواعد وفق الشريعة أحكام جاءت 
اصطراب.ولا فيها حلل فلا ه نبيه وستة تعالى اف كتاب من منمية 

أحكامومنها تتناوله ما كل في للشريمة والأصول القواعد وهذه 
والترجيح•التعارض 
لأصولمخالفا كان إذا يقبل ولا يصح لا بعمومه الاجتهاد كان ؤإذا 

فلاوالترجيح، التعارض أحكام منه فإن والاستدلال الشريعة وقواعد 
والأصول.القواعد هال.ه وفق إلا آحر على لدليل بترجيح يحكم أن يجوز 

ؤيتقحدوالاستدلال الأدلة مجالها شرعية اجتهادية عملية والترجيح 
ابنالإسلام سيخ يقول كما الباًللين أبطل ودير الحقين أحق بيان بها 

ا،اJا٠االينا١١ أبطل ؤيدفع الحقين، أحق التعارض عند ررؤيرجح ت تيمية 
قواعدووفق أهله من صادرأ يكون أن يجب الذي الاجتهاد من جزء فهي 

الشريعة.

عيالفي الشاؤع مراد يحقق الشريعة قواعد وفق الترجتح ؤإعمال 
فيمؤثر لكل وسحق ننع وفيه للحق، للوصول الأسلم الطريق مر 

وصعإن بل النفس، وحفل الهوى من الشريعة أصول حارج من الترجيح 
حظوظعن البعد أجلها مجن مقاصد له الشريعة أصول وفق الترجح قواعد 
فيهااكرجيح ®ولكن الشاطبي; قال كما والهوى، للمحاب والميل النفس 

تقدم،كما الهوى اتباع من أبعد لأنه منه؛ بد لا ~ المن.امسا عني ي~ 

ه/س.المائل جامع )١( 



المرجحاتالرابع: الفصل 
:—ئ—^٩٦٧

•، الأجتهاد'اأائل مقي الشائع نمد تحري إلى وأقرب 
الشريعةلقواعد ماف لأنه العلماء أبطاله للامتدلأل منع كل فإن وعاليه 

الأدلة.بين المتعارصات بين الترحح في إعماله يجوز فلا وأصولها 
ولابالإلهام ولا بالنامات ولا بالذوق الترحيح مثلا فلايجوز 

يصحلم لما وأمثالها فإنها وأمثالها، بالتشهي ولا النفس باستحسان 
أيضا.بها الترجح يصح لم وذمها إبهلالها على الأدلة جاءت بل بها، الاستدلال 
الشريعةفى معتبر دليل بغير الاستدلال أن فكما جلي واضح وهدا 

فولهفي كما عنه الله لهى مما وهو علم بغير تعالى اش على القول من هو 
كئ.تررأحمام ؤهندا حلل نذا هلءب أناقتكم يصف لما ثزلوأ • تعالى 

[،١١٦أ__ح_ل: لاللا آش عز نروق آك؛ذ إة آس عز 
.آ"؟[ ]الإّزا،; علمره يمء لك دل ما مف ت تعالى وقوله 

القولمن الشريعة في يعد دليل بلا الدليلين بين الترجيح فكذلك 
علم.بلا تعالى اش على 

اللهرحمهم العلماء يفعله ما التقعيد هذا إعمال معاني من ولعل 
بلابترجيح يقولون لا فإنه الدليلين بين مرجح وجود عن العجز عند تعالى 

إلىيجنحون علم بلا الله دين وعلى الله على القول لهية ؤإنما مرجح، 
جمهورقول هو كما المرجح فلهور وعدم الأدلة لتشابك التوثق 

وأبي، والجويني ، عيدالملأ ن كالعز المافعية وبعض ،، الحنا 
واعتبارهمرجحا فيه يجد لم فيما المجتهد إءن.ار أو ، الشيرازي إسحاق 

الحرمينإمام إليه ذهب كما المجتهدين من غيره يقلد أن له العامي بمنزلة 

صا<؛مالمودة )٢( . 0٢٨٠/ الرافقات )١( 
.Y٥٢/الأحكام تواعد )٣( 
^WXامر الشرح الورقات.ع ، ١  Y١٨٣/يظر/اورئن )٤( 
ثرحالاوعا/\<هم.)٥( 



ابنالإسلام شيخ إليه وذهب ٢ المحيهلر البحر في الزركثي إليه وعزاه 
. .)٢(

سمه

بلاترجيح لأنه التخيير، إلى ذهب من قول، المحققون العلماء ورد 
دليل•

بحيثالاختيار بمجرد الترجيح اواما تيمية! ابن الإسلام شخ قال 
أحدقول ليس فهذا واختياره. إرادته بمجرد يرجح الأدلة عنده ذكافات إذا 

طائفة٠اله ولكن الكلام أهل من طائفة قول هو ؤإنما الإسلام أئمة من 
المختلفين.الشين بين يخير إنه المستفتي: العامي في الفقهاء من 

فيالأمران عنده استوي إذا المالكين من طائفة أن كما وهدا 
تستندلا التي الإرادة بمجرد فالترجيح ؤإرادته ذوقه بمجرد رجح الشريعة 

والزهد،العلم أثمة من أحد به يقول لا ظاهر ولا باطن علمي أمر إلى 
مقلل.أو لمجتهد جوز من لكن هدا، يقولون لا والصوفية الفقهاء فأئمة 

بمجردالترحح للسالك شؤع من نغلير فهو ؤإرادته اختياره بمجرد الترحح 
وذوقه«رم.إرادته 

الشريعة،وقواعد أصول وفق يكون حين واعتباره الترجيح وصحة 
والصوابالحق عن كان؛عل،ْ ؤإعمالها قواعدها عن المرجح بعد ؤإن 

وقواعدها.الشريعة أصول عن ؛عا!.ه بقدر 
نظره،في قوة الناظر يزيد ما على الترجيح ®مدار الشوكاني: قال 

فصلد.لك محصلا كان فما الشوشة، للمسالك , مهنا١٥صحع، وجه عل. 

اب-صا،؛؛.)٢( . A١٢٩/ الممهل المم )١( 
.٢٨٢آ/الفحول إرقاد )٤( . ٦٩٣!الراثل ي )٣( 



الحاو«ة

الخاننمة

فىطويلا وقتا يمضى حين والكاتب المؤلف يجد ما أصعب من 
الاحرونيطالبه أو ه نفيطالب أن طويلا كلاما فيها ؤيدون ائل مدرامة 

كتب.ما ُتلخيص وكتابته قوله يختم بان 
نتيجةهى قررتها كلمة كل أن ترى ائل المتدرسن حين فأنت 

إليه.انتهيت ما كل هنا تكتب أن لك فأش وخلاصة 
التقعيديةالمخرجات عن تكشف أن شأنها من والخواتم النتائج إن 

أنتجتهاعالمية برؤية اوكتاب ومهلالب ومباحث فصول منها انطلقت التي 
والبحث.الدرامة 

الغرضكان ما والترحيح التعارض درامة هم حملت وحين 
كلفي الراجح هو ما منها لأستخرج المرجحات ائل مدراسة والهدف 

صورة.

أصلهفي ودفعه للتعارض نفعييية تاصيلية برؤية الخروج الهد>ف كان 
إيمانا،الكاتب بها يزداد كامنة، وقواعد أصول وفق بالترجيح دفعه أو 

المغرصين؟شبه بها ؤيدير المتعارصين، من الراجح بها ؤيكثف، 
وماغير، لا المعيار هذا وفق النتائج أقتم فإني خاتمة أكتب وحين 

عليه.والتفرع المكملات باب من هو عليه يريد 
عنتغني لا الخواتيم قراءة أن العلم إدراك في المستقر من فإن ولدا 

الكتب،.ذات قراءة 

أنيغير النقص، نهمة منه تنته لم ؤإن الموصؤع إن أقول وحينها 
الشريعةأحكام في زادأ أولأ لنفي، منه نهلت، والفضل والمنة الحمل« وف 



اللهلعباد نافعا يكون أن الكريم الله وأمأل بموصوعه، المتعلق خصوصا 
تعالى.

النبوةعهد مند التأريخي وامتدادْ التعارض نشأة دراسة أن ؤيب لا و٠ 
فيكبير أثر له كان بها قام من وأول استثارته وحيثيات أسيابه وبيان 
إزالته.ومن منه الوقف تجلية 

مصطلحاتهبتحدي والترحح التعارض في التأليف حركة رصد الكتاب و٠ 
انملميكيانه أس من على واقفا الفنون، كل في حقيقته واتحاد 

تطورهاثم المتقدمين للعلياء فيه التأليف في الأولوية وسجل التأليفي، 
المعاصر.الوقت، حتى وتشعبها 

فنونأهل كل عند دفعه ومناهج للتعارصى الشمولية النفلرة أن ما ك• 
—المقارن والفقه والأصول والمقيدة والسنة التفسير علماء — الشريحة 
فيهتتكامل التحارهمر، لمعالجة موحد علي سرعي منهج عن يكشف، 

احتلفتفمهما المنهج، زكاء من بعضا بعضها قي ؤيالجهود 
واحدالعلي فالوعاء الأمثلة وتنوعت، الخاصة العرفية الاصهللاحات 

الكرام.والصحابة الموة منهج هي واحدة مشكاة من يصدر 
أصولفي ؛تشكيكهم الإسلام أهل على الشبهات تتكالب، حين و• 

نفيعن الكلام يكون الطهر الشريف، الوحي وأصول إسلامهم 
القويةوالحجج الدامغة بالأدلة وأدلتها الشريعة أصول في التعارض 

بينالتعارض مفهوم حصر من هذا يوجبه ما مع الدين، لحفغل صرورة 
دعواهمفي البطلين شبه وحمر للمتوهم، لا لحقيقته ورده الأدلة 

منهي~ كما ~ لتكون شبها توهموه ما وقاو,_ا بل وردها، وتفنيدها 
تعارضنفي أحلها من لحكم قامت، وأنها ومحاسنها الشريعة ماكارم 

فيها.، الاحتلأفونفي المطهرة الشريعة 



الخاتمة

ءء هة><سمبمتص;
محيرعن الكاب كثف فقد الوحي أدلة في التعارض لنفي تبعا و٠ 

منلدلك تجره أسساب من يحمله بما المجتهد ذات وهو التعارصى 
منالدلالة اتحاد توهم و الأدلة حميع على الاطلاع وعدم العلم نقص 

فيالملبعي البشري والتفاوت والمحال، الاختلاف وقؤع ْع دليلين 
وأدلتهابالشريعة والتشح العلم اتسع كلما ولدا والمدارك، الأفهام 
المجتهد•لدى التعارصي توهم انحر 

يماتتقوفق الأدلة من التعارض فيه يقع ما بيان إلى الكتاب عرج و٠ 
علىيرد التعارض أن إلى وحلص وطنية، قطعية أدلة من للأدلة العلماء 

حقيقةفي لا المجتهد ذهن في صوؤيا التعارض كان لما إذ الجميع، 
ودلالاته.أدلته وأنواع صوره كل وفي عنده وحوله من مانع فلا الأدلة 

ودلالة.ستدأ الفلنيات في هو إنما التعارض أكثر أن ينفي لا وهدا 
فييكون ما مثل والمعقولأت المعاني في يكون التعارض أن ما ك٠ 

المياساتمن وأعفلم أكثر المعاني في وقوعه بل معية، الالأدلة 
فيوالتعارض الاجتهاد، على لابتنالها والفقهية، الأصولية 

العلميالكمال من فكان الاجتهاديان، في منه أقل المنصوصات 
المعانيبين والتعارض والمعاني، النصوص بين بالتعارض العناية 

منفلمة.بقواعد التحارصات هن.ه وتأصيل ها، نف
أسبابمن العلماء ذكره ما أحصر أن الكتاب فى اجتهدت قد ل •

بابوأسالتعارض اب بأسبين التفريق صرورة مع التعارض، 
الخلهل.وعدم التنبه يوجب فرق فبينهما الاختلاف، 

كليغير لكنه باب، الأسبعض في واشتراكا سبها أن يخفى ولا 
أسبابأحد هو التعارض إذ أعم، الخلاف فاسباب الاتحاد، ليوجب 

أغلبها.وهو الخلاف 



محبطومناله ليتحئق، للتمارض العالمة الشروط صبمل أن ييب ولا 
أثرمن التعارض شروط لفبهل لما متأكد، أمر ليصح الترجيح شروط 
لجرمالمبالغة عدم من أم وجهه على التعارض تحقق من مواء عظيم، 

فيماتحققه في الترجيح شروط أثر لعظم وكذا كذلك، لست، ور لم 
ترجيحاأو تحتاجه لا لصور الترحح ينجر ولئلا حقيقة، ترجيحا يكون 

لايمح.يما 
منكثير إهمال إلى كثيرأ جر الذي هو الترجيح شروط صهل عدم ؤإن 

بثيء.الشريعة ميزان في لمت، مرجحاُتؤ وتوهم الأدلة 
عدممورد من ورديت، التعارصامحت، في البيع أهل توهمامت، أغلح ؤإن 

الترجيحشروط صبعل وعدم تعارضا، ليكون التعارض شروط تحقق 
يه.الشرعي الترجيح يتحقق لا بما فيرجح 

المعارضشروط بين والخليل التشابالث، لبعض الانتباه وجوب، مع 
جهةمن الترجيح وشرومحل التعارض وشروٍل جهة، من والمناقض 

المروط.هذه دراسة فى بظلاله هذا ألقى حيث، أحرى، 
أذهانفي صوؤيا حقيقته" في متقرر هو كما المعارهمر" كان ؤإذا 

تقللعالمية مقترحامحتؤ الكتاب وضع فقد الأدلة حقيقة في لا الماظرين 
توهممن التقلل على صبطها من وتساعد وتخففه، التعارض توهم من 

بأدلةالإحاطة كضرورة وروده، بعد ورفعه لفحه سرعة أو العارض 
يتللمما ءليه المتفق وبيان به، يستدل لا وما يه يستدل ما المريعة 

الشرعي،المنهج وفق الاستدلال وحسن منها، فيه والمختلف، به 
والقويالقوي على الأقوى لتقديم قوتها جهة من الأدلة ترب وصهل 

بلكلمه، الأصول وعالم الألفاظ بدلألامتخ والعناية الأضعف،، على 
مقاصدكعلمي الترجيح في وأثر علاقة لها التي التآصيلية العلوم وكل 

الفقهية.والقواعد المرعية 



اتخاتمة

أمالأدلة صفة من الترجيح هل العلماء الأجلاء بين الخائف وقع قد ل ٠
ومزيةفضلا جعله للأدلة صفة الترجيح رأى فمن للمجتهد؟ فعل هو 

جعلومن القوة، هذه عن كاشف والمجتهل الدليلين، أحد في وقوة 
يظهرالمرجح بها يقوم اجتهادية عملية جعله المجتهد فعل من الترجيح 

ورجمتاالخلاف وحررت الأدلة، من والأقوى الراجح حلالها من 
تختلفولم الترجيح حقيقة على نمرة ذا يكن لم الخائف أن وأبنت، 
العمليتين:على متفقون وهم كيفإ المعنى، لهذا الترجيح أحكام 
لإفلهارالمجتهد اجتهاد وضرورة الدليلين أحد في قوة صفة وجود 

الأ/ى.

وتدلالترحح بإزاء تستعمل وممهللحات ألفامحل عن الكتاب كثف، قد ل •
أهلمن المتحمالين عند عاما اصطلاحا ليس بعضها كان ؤإن عليه، 

احتلفؤإن واحد الراد ولكن فن، لأهل خاصا يكون ؤإنحا العلم، 
الفنون.أهل امتحمال 

علىيهللق أنه الترجيح مصعللح عن الحديمثا مقام في به يعتني مما و• 
معنيزت

ترجيحا،مى نالتعارض لتوهم معالجة فكل عام، محنى ؛ أولهما
أونخ أو ترجيح أو جمع من يتضمنه بما الترحح في العلماء فمنهج 

العام.المعنى بهذا ترجيح هو اقعل ت
لتقديمتعذ.ره عنله الجمع بمقابل الترجيح وهو خاص، معنى ! وثانيهما 

إذالمرجحامتإ، فيه تحشر الذي وهو له، مرجح بوجه الدليلين أحد 
وسيلته.هي 

منالمتعارصممن، بن الترجع^ لوجوُب لادله ا بجمع الكهابط عتنى ا ٠
الماركة.الشريعة هذه طيعة تقتضيه ما وهو والعقول، المقول 



العملجواز وعدم الترجيح بعدم قول لوجود إلا هدا كان وما 
وصراحةصحة عدم تهافته أول متهافتا قولأ كان ؤإن وهو بالراجح، 

يوجبالعلمي المقام أن غير معتبر، لعالم بته نوصوح وعدم دليله، 
للأموالللسثمرين ودفعا الأمة، بقول العلمية للثقة بعثا الناية، 

الشبه.ؤإثارة الريب أهل من الشاذة 
ولاعليه يشوش لا المرجوح ؤإمحلراح بالراجح العمل بوجوب القول و٠ 

واحدةصورة بل قليلة، صور في به يعمل الرجوح بأن القول يكدره 
صرعيلمعنى استثناء لكان باؤللاق صح لو فهو ،، الحلافمراعاة وهي 

وحتىبل اتفاق، محل ليستا صورة وهو كيفا به، قال من عند معتبر 
تأتيها.يندر ؛ثرومحل جعلها بها قال من 

الرجوحالدليل أن من وهم من يرد ما بتقريره الكتاب اعتنى مما إن ؤ٠ 
عملاولا أصلا الإسلام أهل دأب ليس فهدا حاشاه، بكليته، مهلرح 

الل.ليلقام ما إلا ؤيترك يهلرح فلا الشريعة، نصوص مع تحاملا ولا 
ط^ه.نعل^ 

منهأقوى هو ما يقابلها التي دلالته في له ترك فهو الرجوح وأما 
وهداياته.دلالاته بقية في لإعماله الشرعية الضرورة مع فيها، 

الترجيحقفية في الثحن، عني فقد وأحكامها وأدلتها الشريعة صيانة ل ٠

يستقيملا إذ المتعارصين، بين المرجح وجود صرورة أولاهما 
منالترجيح وأن دليل، بلا استدلال يستقيم لا كما مرجح بلا ترجيح 

وأحكامها.الشريعة بائلة العيث، من هو معتبر مرجح غير 
كانلما إذ وسرومحله، العلماء من بالترجيح القائم صفة ! وثانيتهما

منهو بل اجتهاد، نؤع فالترجح بها يتصفإ أن يجب ثرومحل للمجتهد 



لفلرفتعود متفاوتة ظنية والترحيحات كيف المجتهد، عمل أحص 
منأحدهما أو بهما يحتما وما لهما المرجح وفهم المتعارضين 

مرجحات.أو مرجح 
مقاصدعلى قائمة وفروعيا بأصولها المهلهرة الشريعة كانت ما ل •

حاولبه، الشمع يحققها مقاصد فاله منها، الترجيح فإن عظيمة، 
تنافقهاونفى وكمالها الشريعة جمال فى أثرها وبيان حصرها الكتاب 

الأدلة،إعمال و النموص تعظيم من الترجيح يبثه وما واحتلافها، 
أحكاماستقرار من الترجيح ينشر0 ما مع ، منها شيء إهمال دون 

داعيؤإزالة الأحكام، جمع ؤإجراء المستدل، وطمأنينة الشريعة، 
وأهلالمطلين شبه ورد الأدلة، بين التخيير داعي ؤإزالة التشهي، 
الشبهات.

المعيناتأعظم ومن التعارنحات حسر وسائل أعفلم من أن تقرر ما ل ٠
وفق— القوة جهة من الأدلة بترتيب العلم هو توهمه عند إزالته على 

وثمرته،الأدلة ترتيب، لحقيقة الآكتاب عرض فقد - إمام أو مذهب، كل 
أثرهوبيان الأدلة، ترسب، في المعتبرة الأربعة الذامث، منهج وبيان 

غالبإذ آحر، على دليل ترجيح في المذامت، احتلافج في الكبير 
الأدلة.ترتببج في الخلاف، آثار من أثر هو المرجحات في الخلافج 

والخلاف،العلماء عند التعارض دفع منهج عرض في الكتاب مهب أ ٠
ومدرسة— والحنابلة والشافعية المالكية "" الجمهور مدرسة بين فيها 

؛هن|هالإجمالي التقسيم كان ؤإن وهو أجمعين، الله رحمهم الحنفية 
وفيالجمهور، وص من الحنفية في إذ أغلبي، أنه غير الصورة 

فيأهله بين اختلاف منها منهج كل وفي الحنفية، وافق من الجمهور 
فيه.جزئيات 



وحنالأدلة حلال من حملته في الجمهور منهج رجحان ظهر لقد ٠
وعدميعضها وصحة صحتها، أو المخاشن مذهب وتضعيف دلالتها، 
إعماله.موضع في لهم الموافقة 

الصوري،المخ أم الترجح هو هل الجمع بحد فيما الجمهور حتلنا ا ٠
ثمالمرجيح تقديم هو أءالم~ وافر الراجح— فان المسألة دراسة وبحد 

بالمتآحر.فالعمل يمكن لم إن 
فلمعليه، جار العمل وأن عليه، المليل لقيام صح إنما الاختيار وهذا 

بأحدالعمل تركوا أنهم الجمهور عند المملى التهليقي الوايع في نر 
ؤإنبالمتاحر بالأحذ فالقول متاحرأ، لكونه مرححه قام لما الدليلين 

الممل-واممهمحل يكن لم نغلرى - ظني في ~ هو المرجح وجد 
-.أعلم 

بهؤيريدون المخ مصهللح الترجيح في التقدمجون الملماء ستخدم ا ٠
فهوالمرجح، أو الجمع وجود عدم عند وترجيحه بالتأحر الممل 
هووليس الدليلين، من تأحر ما وترجيح بتقديم صورى نسخ عندهم 
ؤإنماالكريم، الكتاب موضوعات في ي؛حح< الذي الحقيقي المخ 
تركجهة من الحقيقى بالمسخ لشبهه الرجيم عملية فى بالمخ سموه 

المقدم.
الوضعينفي الص3للح أن منهم ظنا المعفى على هذا اشتبه وقد 

بمراد.وليس قهلعا حهلآ وهو واحد، بمعنى 
لقيامحكمه أو رممه في اثمليل إلغاء هو القرآني المرس في المخ إذ 

يفرضحتى غيره يعارض لا الحقيقة في وهذا يلغيه، متأحرعنه دليل 
الترجيح■نهج مس 

بهسمي صوري هو ؤإنما حقيقيا ليس الترجيح لرص في المخ محانما 



ذاتفي أقيم مرجح وجود لعدم الحق أنه لمفلنة يالمتأحر العمل لأن 
المخ.مقام المسألة 

ليسالحقيقي فالمح جالية، واضحة الحكمية الفروق أن شك ولا 
المنسوخ،التمى دلالات لكل ملر وهو عليه، بالحي هو بل اجتهاديا 

المنسوخ.يعارضه لا به والمنوح 

يجدولم الترجيح له عرض لمن اجتهادي الترجيح باب في والمح 
أوالجمع فيجر غيره يخالفه وقد والمرجيح، الجمع من لكا م

صورةفي يعمل لم ؤإن وهو والمتاحر، بالمتقدم عبرة فلا المرجيح 
محورةغير في إعمالها واجب باقية ودلألمه محآكم فالملبل العارض 
المعارض.

فيالصوري والمخ والمرجيح الجمع عن الجز بعد الجمهور ختلف ا ٠
الأصليةللبراءة والرجؤع والمخيير اكوقف، I أقوال أربعة على انممل 

فيها.ترجيح له بان الذي المسالة في للأعلم والمقليد 
الإحكامدون الشهي باب يفتحان الأولين القولين أن يظهر والذي 

إذراجحا يبين ولا الثأكلة لايحل والمالث الشريحة، بقواعر للمسألة 
فيه.لمختالف رجؤع هو 

فيالخامي بمنزلة يكون للترجيح الأدلة في الماظر عجر فإن وحينها 
لتتجلى لحين الملم أهل من يرضاه من فيقلي فنعل، المسالة هذه 

الصورة.

الماميكعجز الجز صرورة هو وفعاله الاجتهاد، كما يتجزأ والمقلين. 
-.أعلم والله - المفلر أصل عن 

بهمافيعمل حكم على منهما واحد كل بحمل اكلملين بين لجمع ا ٠
وفقيكون أن يجب أنه غير إمكانه، مع تركه لايجوز الأي هو جميعا 



غيرفي يتكلف ولا موصعه في سرك لا الجمع فيه يصح علمي منهج 
اهتمكما وشروطه، الجمع حقيقة سيان الكتاب اهتم ولذا محله، 
فيوطبقوها العالماء عليها نص التي الصحيحة الجمع طرق يرصد 
التارصين.بين الجع 

تكلفبلا والعقل، واللغة الثميع ناوْ يحيث ومقصود متات لجمع ا ٠
كيلككان فإن اوساليم، والعقل والالغة الشمع يوافق لا تمحل ولا 

الترجتح•إلى عنه الإعراض وجب 
حلالومن وصعت لها، صور وذكر المرجحات أنواع عرض نل و ا

الخطومحلبمثابة هي الترجيحا؛ في كلية راقضايا سميته ما الترحح أحكام 
منتوحاة ومتماه موهي الترجيح، ؤإجراءات آلياتا لفهم العريضة 
منمهدره ذللث، مبل وهي إعمالها، لتوافر أو عليها بالحي العلماء 
عليهم.اللة رضوان الصحابة عمل ومن النبوية والسنة الكريم الكتاب 

;احممارها هى ها نقاحل فى مرنة جاءت ومحي 

لكمالنمقا كان ؤإلأ لمرجيح، يؤول أن بد لا تعارض كل 
١— وحاثاها — أدكها باصهلراب ؤإقرارأ الشريعة 

معالترجيح إذ به، الترجيح صح به الاستدلال صح دليل ل ك~ 
بابمن الرجيح في صح الاستدلال في صح مما الاستدلال، 

أولى•
منكثير يرجح فقل. ولذا الامتلءلأل، باب من أسهل لترجيح ا ~

استدلالا.به يقول لا كان ؤإن فيه، ، المختالفبالدليل العلهاء 
أفواهاكان متفاوتة كانت لما إذ الظنون، قوة هو الرجح تند م  ~

•أرجحها 
أنغير بصور، حصرم أو بعدد المرجحات صبهل يمكن لا ~ 



الخاتمة

بفبطالاشتغال فكان التطسق، ملامة تنتج التقعيد سلامة 
والأجير.الأحرى هو القواعد 

شأنكونه من لوازم، له وهذا اجتهادي، أمر لترجيح ا ~
الشرعيالاجتهاد جادة لزوم ووجوب غيرهم، لا المجتهدين 

محلبعىأمر فيه فالخلاف، ولاجتهاديته وقواعده، بأصوله فيه 
فلايجتهد قد المجتهد إن نقول وعندما عة، للومح،وإ وسائغ 
المتعارصينبين نغلره يعمل أن يمكن فكذا للحق بنفلرْ يتصل 

راجح•يصل ولا 
أنغير النصوص بين الشريعة في المرجحاُت، لجملة الكتاب رض ع٠ 

تعالى.اش بإذن الأيح هو رأيته لكا مملك، الكتاب 
يزيدبما وشققتها المحتبرة الأدلة وفق المرجحات، يم لتقمعمدت فقد 
ارايعالفصل في جلي واصح هذا ولعل الأصول كتب في السائد عن 

؛المرجحات.الخاصى 

الأصولهزه د وتعل. المرجحات، لأصول الشمول هو المقمل- وكان 
النغلرولمت، العلمية، ظروفه وفق كن العميقة والدراسة الإفراد يوجمن، 
بالفلواهرالاهتمام غمرة في عتها يغفل قد المرجحات من لأنواع 

المرجحات.من والمشهورات 

منالمرجحات حتى بل الأدلة، ذات من المرجحات على أقتصر م ل ٠
الفقهية.والقواعو الشريعة بمقاصد الترحح أدحلت، ولذللث، المعاني، 

قسمتن؛قمح، مرجح كل غالآ- - جعلت بل الصور بذكر أكف ولم 
الدراسة،محل في للترجيح المنظّمة القواءل٠ يقرر تأصيلي أولهما 

الحلمأهل كلام من ئم الشريعة، نصوص من والمتنبهل المستفاد وفق 
وتهلبيقاتهم.المحققين 



محو
——-حبم<<ءتء

غيرفهذا ~ الحصر تتفصد لا فيه المرجحات من نماذج ذكر ؛ وثانيهما 
الصورأولى من تكون أن الحرص كان أمثلة ؤإنما ~ تقدم كما متات 

وأهمها.

مابقدر واضحة ومعالم أمحلر في المرجح نأصيلأت برصي العناية ؤإن 
أنيمكن ما أو يذكر لم فيما عليها والعمل لتشكلها للكاتب مفيد هو 

مسددأ.القول يكون أن افه وأسأل للقارئ، كذلك فهو يستجد، 
والأحاديثالأيات في التمثيل يكون أن الكتاب، أهداف، من كان 

أهميتهامع - التخصص كتب في المكرور من ليس المتعارضة 
شروحوكتب التفسير كتب بتتح شديدأ الحرص كان بل —، وقيمتها 

لتعارضفيه عرضت مما أمثلة باستخراج المقارن الفقه وكتميج السنة 
فقاّولذا الترجيح، وجوه أو ووجهه التعارض سبب المؤلف فيه بثن 

كثيرةأمثلة من طسبا بقدر ~ ونعمة الله من بفضل — الكتاب، زخر 
جديدة.

كماالترجيحات تتعارض أن الطعي فمن اجتهاديا الترجيح كان ولما 
القاءل>ةأضع أن الكتاب، في حاولت، وهنا أصلها، في الأدلة تتعارض 
العلم.أهل عند المّرجحات لتعارمحى المقلمة 

دفعفي الموتر أن التأمل حلال ومن الملم كلام من استنتجته ومما 
ثلاثة؛أمور المرجحات تعارهمر 

ذاته.في المرجح قوة ؛ أولها 
المرجحات.كثرة ! وثانيها

•التعارض فيه وير الذي بالدليل المرجح تعلق، قوة ؛ وثالثها 

الكتاب•قمح، وتمثيل وبيان تفصيل علك، 
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أنشاك فلا اجتهادي أمر التعارض لدفع ذاته في الترجيح أن وكما 
ومعانيأحكام فياخذ أيضا كذلك هو المرجحات تعارض معالجة 

المقررة.الاجتهاد 

وفيظني الترجيح أن يدرك المتعارضين بين الراجح عن لباحث ا •
يالفلنالتفوه أن عله يخني فلن وحينها ومهمته، عمله الظنيان 

بواعثمن قوته إذ إليه، يفضي ثرعي طريق بكل المرجح من مطلوبة 
مرجحعلى اقتصاره ينبغي فلا وحينها الترجيح، في والثقة الهلمأنينة 

فانوسحه، بقدر المرجحات عن يبحث أن شأنه بل عنده، يقفا واحد 
وأثرالمرجحات لتعدد عرصت، ولذا ؤيغلبه، الظن يقوي تعددها 
الأمثلة.له وربت، تعددها 

منبعشر حرجت، وتحليلها مادته وجمع به والعمل الكتاب، وحي من و٠ 
ونقلت،عليها، ودللت، قررتها كلية، ألها أرى التي الترجيحية القواعد 

أنواعائر عمن الأمثلة لها وصريت، لها، لأئمة ا المجتهدين اعتبار 
•وهى المرجحات 

ممتغ.مرجح غير من الترحح ! الأولى القاعدة 
الترحح.من أولى الجمع ت الثانية القاعدة 
رسولهوسنة اممه بكتابط أشبه كان ما يرجح ت الثالثة القاعدة 
غيرهم.ترجيح على مقدم الأمة ملقط ترجح I الرابعة القاعدة 
فيه.المحتلم، على يرجح عليه المتفق ة الخامالقاعدة 
الفلني.على يرجح القطعي ؛ المادمة القاعدة 
أقوى.فيه الظن كان ما الظنيين من يرجح • المائعة القاعدة 
دليل.له يكن لم إذا الهنارئ على يرجح الأصل اكامنةت القاعدة 



يحتمل.ما على يرجح يحتمل لا ما ت التامحعة القاءل>ة 

باطل.فهو الشريعة أصول حلاف ترجيح كل ت العاشرة القاعدة 
بهاالله نفع - والترجيح للتعارض توصل كتب صمن الكتاب هذا و٠ 

والتمثيلالتعلبيق في تفاوتت ؤإن وتقعد، توصل أنها غير — جميعا 
والمقعدةالمنظمة الأطر تضع فهي التعلبيق، بزيادة الأثر فيعظم 
لغمهارة في الاجتهادية المالكة بتاء في وحدها تغني لن ولكنها 

التعارض.

كتبفي العلم طالب يقرأ ما ونوطيف الاجتهادية العملية فالمجارمة 
بالقواعدوالربط والتحليل، الإكثار مع القواعد تهلبيق لحفل المعلولأيتج 

تدل،والمللناظر واقعا ؤيتتقل أكله، التتفلير يؤتى فهنا والضوابهل، 
والاستدلال.النفلر ملكة بناء في ؤيساهم 

وهدايةفتحا يرجوه بريه اللائي وبدل المقل جهد هو تقدم وما ؛ هلزا 
اللهفرحمة يصهما لم فان الصواب، بإدراك الأجرين يدرك لحله للحق، 

كريم.غني واش الاجتهاد، أجر وهو واحد أجر يفوته أن أوسع له 
لهأر يقاربه، أن ولا عنه رصاه كاتبه يبير أن يمكن لا كتاب وهو 

وتزداد،للباحث تفلهر والأدلة يتسع، والاجتهاد يتجدد، والفكر ذللث، 
بالتقصير،تبوء نفس مع قائمة، المفيد ؤإحراج والتأليف البحث ومحوق 

والزيادة.للعلم بالحاجة وتقر 

راغبانقص وكل يميله، أن طامعا لحفل لكل الكاسب، لم استولو 
لميثبعها، أن النفس منه وتاقت، مسألة دراسة من نهمة وكل يكمله، أن 

أ؛ل.أ.كتاب له يستقم 
للقوس.سلوة الأولين المؤلفين هدي وفي 
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عليهستدرك الساني الرحيم لعبد الأصفهاني العماد كتب فقد 
الدهب.بمداد يكتب بكلام عبدالرحيم فأجابه كتب ما بعض في 

أحبركأنا وها لا؟ أم لك أوير أدرى وما شيء لي وغ رروقد فال! 
غده:في قال إلا يومه، في كتابا ان إنيكتب لا أن رأين، أني وذلك، به، 
هداقدم ولو نحن، يهدا نيد ولو حمن، أ كان المكان هدا غير لو 

دليلوهو العبر، أعخلم من وهدا أحمل. لآكان هدا ترك ولو أقفل، لكان 
البشر<الم.على القص استيلاء على 

الن.يفهو الكريم، كتابه حمائمي من الكمال تعالى الله حعل ولقاو 
هدينمن الماس كتبا تسلم ولم اضطراب، ولا نقص بلا كله بالحق نطق 

لكتابه.الكمال يكون أن إلا اممه ليابى 
يرامْا عليه فيرد رمالمه على يقبل حين الإمام الشافعي أعفلم وما 

أنلإدراكه مهلمئنة، بنفس ذللئ، فيقابل والصحيح الممويب إلى محتاحا 
الكمال.محل لت كبهم وأن ر الحلبعه هى هده 

محلمؤانبن الربثع عن نده بالسافعي مناقسمه في البهقى روى 

بنمحمد بن حامد الرحا أبي الدين نفيس بن محمد الغرج أبي الدين صفي بن محمد محو )١( 
الكابالل.ون، عماد العزيز، أحي بابن المعروف اش هبة بن محمود بن علي بن عبراف 

بعضوتولى شعر، وله الأدب، وفوز الخلاف أتقن شافعي، فقنه أبوعبئاه، الأمحبهاني، 
البرقكتاب العصر وجريده القصر حريدة له مائة، وحموتحين سح سنة وفاته الولايات،، 

وغيرهما.الساعي 
٠.٤ • ل/ والخلل القدص بارخ الجلل الأنس ،  ٥/١٤٧ الأعيان يفلر/وذات، 

الدينمحني المصري ثم العقلاني نم اني الياللخمي المحن بن علي بن عدالرحيم محو )٢( 
وتعينت، مسنة وفاته البلاغة، وشيخ الإنشاء• •ديوان حب، ها الناقل، القاصي أبوعلي، 

.٥٣٠/ ٦ الدهب، شذ.رات، ١،  ٣/١٥ غير ص حبر فى العبر ينخلر/ 
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فمامرة، وثلاثين نيفا الشافعي على المصرية١، الرسالة ®كتاب فرأت قال! 
يكونأن افه أبى I آخره في الشافعي قال ثم يصححه. كان إلا مرة من 

كتابه.غير صحح كتاب 

َكاذا>اؤوفي I وتعالى تبارك اطه قول ذلك على يل.ل الشافعي! قال 
[.٨٢]الثتا،: حكثتجإه أحنقها فه زجدوأ أش عيرّ عند 

يخالف،مما هذه كتبي في وجئتم ارفما روايته! في عّاكر ابن زاد 
عنه١٠رجعت فقد السنة أو الكتاب 

والتصوبوالتكرار العمل لهاوا الشافعي للأمام حاد من كان وما 
محمدبه جاء الذي المحق من هو يده ْلره تما أن إيمانه إلا والتصحيح 

بعلومه،بعده من منه ؤيسمتفيد بأحوره كاتبه تقيد ييضع لا وهو هؤ، 
نض'.الشافعي الإمام علمتا هكن.ا الكتب، تأليف فقه من وهذا 

٠يقول لبويُلي ١ ممعسا يقول المزني عن نده باكر عابن روى 
يلتفتونلا والناس وتصنيفها الكتب تأليف، فى تتغنى إنلث، للشافعي! قلت، 

الوالحق الحق هو هذا إن لى! فقال تصنيفك،؟! إلى ولا عليك 
٢() ٠

■

الإخلاصفيه وارزقنا الحق، وأقلامنا نتنا أل على أجر فاللهم 
آمين.اللهم عبادك.... وانفع به وانفعنا ^٣٧، 

العالمينرب فه والحمد 

٣٦٠و  ٣٦٤; ٥١يثق -اريخ )٢( . ١٣٦٥ه/يطق -ارخ 



الفهارس

المطهرة.القرأنية الأيات فهرس —  أ

الشريفة.النبوية الأحاديث فهرس — ب 

ار•الأتفهرس ~ ج 
وايترجيحالتعارض صور فهرس -  د

الترجيح.قواعد فهرس — ه 

والمراجع.المصادر فهرس - و 

الموضوعات.فهرس - ز 





اتمذلهرةانقرآنية الأبات فهرس 

المطهرةالقرآنية الأيات فهرس 

الصفحةرقم الأية يقم ةالآُ

اتبقرةسورة 

آتآتكت...هعق تم ا'لأسمآءطه1 م ءؤوعل؛| 
ه.. مثيها٠ آر عث؛ربثتآ ءايوآوناسهايأت ثن ثنخ ؤت\ 

ه•• إمحيثم• ثئايّ ثآنئايأممنذوأبن إلنا؛بم  ٤٤٠■ثئئاآبين 

ظآصئآثصأضتاوسءنخثا
هنمنها.., تلا ةورِدنلئ التِعآ؛ ق نيهك ئثلب رئ ^٥٤ 

آلث؛نؤ...هثوج ئن وجهد  ٠٣^ؤ 
محآمحدآضدميئآلآيل-"ه

أنتثنوأ..,هأدي وإن ألحي الكنت ثري آثت يآة ؤد'لك 
هئتمرن... ث،لءقلم ألأنف بتأول حجأ ألإمثاْور ؤولآلإذ1 

لآك^ا؛تب...ههدل \لمرءان مؤ أنزل كا أقيرعضان 

■••هأثدي يف أسنمز فا 1ذلهتإ' قي يألثن؛ نلج ؤونج\ 
•ه• رثث• ميىأقعمح" تىزض ثنلوعس آقهث ؤألثع 

٠١٤•••أتنثاو نف ظثل ل أس■ نأيهم أن إلأ تشون 
دتثخ•ًًقتت إيم ييثآ وآلهمرثل ألفم عب 

ه• • ئؤيكئ• ولأنه ثويف ألنعتتئ ئكثوأ وتلا 

٥٣١ ١٤

٩٨ ٣١

٦٧ ١٢٥

١٤٣ ١٤٢

١٤٣ ١٤٤

٥٨• ١٤٨

٤٧١ ١٥٥

١٢٨ ١٧٦

•اه-أاه ١٧٩

٤•٥٤٨٧ ١٨٥-

٦٦٤-٥٩٦-٥٤٢ ١٩٦

٦٦٤-٥٩٦ ١٩٧

٤٦ ٢١٠

٧٠٢ ٢١٩

٤٦٣ ٢٢١



٠٤أؤأت...ذل£زنؤ\ أذى هو أتجهىئق عن ؤوثظوئلئث 

هوتهفرأ... ئخأ ل ابصظإ ■ئنأت؛ أس محظوأ ^٥٦ 
.هأنادأزم.. لتن •مثن أولتئس بجس ؤوأيإد'ئ 

أمسهنؤ..يميرثس أردجأ ويذووذ بغتمحإ يثومة ؤوآؤا0 
آثء...هخنين فناءرنِئددءيى عقكم جثاخ ٠^^٤٠ 

ي...م يايغؤ' لأ ثآ٥٠ ألمتوقت ويني، آتيوأ أس ؤسما 
هستص... أحم إك ة؛ن إداثدايمم ؛؛ ^١٣ا؛ؤةأدتاآل;ُى 

ىإلأثعايثامم£،...مح

عمرانآل سورة 

نحكت.نه؛اتك ٠؛؛؛^ آنزو ؛_ 

.٤<سقاد ألكمن يتيم ■بمش لعئ، ^؛^١ 

هئثثاثيلأ..١ نهدأممي ئئروة و\اأدي 

ب.ّهأثي فت وأدكروأ هثرمإ ري جميعا آم بم-ز، أعتمموأ وؤ 
م5إث،أمو؟نثوةآهثوفوبمنن...ه>ؤوأقفيندغمه 

آذدس.ا.هوأختاوأنوأئ^^١ غ؛ثؤإ 

تذ-روأنمآذلأنآئموأآق...هأثأ ترمحأ 
ألثتؤد،...هميها رناًئاوجثن تنبن}تي 

—ح©ص—— 
كشحها رقم لأية ا رنم 

٤٨٨ ٢٢٢

٩٩ ٢٢٤

١٢٦ ٢٣٣
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١٠٠ ٢٣٥

٥١٠ ٢٧٦

١^٤١" ٢٨٢

١٢٦ ٢٨٦

ا
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٧
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٥٤٧ ٧٧

٧٥٨ ١٠٣

٣٠٨ ١٠٤

١٢٨ ١٠٥

٣٤٢ ١٢٣

١٣٣



انالأس

المطهرةالقرآنية الأيات فهرس 
٧٩١و به م ء ئ

ايساءسورة 

صؤأأتيقاينلأ'ما/..ه

ه. ■ ةكء3أماءلاذت> أبس ينطوأؤ آب جغم 

ه. أ'لآشون.. حظ يئل للدئ طآ أوقد تي■ ثم آ ؤ
.ه. آاسني. نى »اثآرءكم >؛ؤأ ئتكحوأ•،١ 

ثلم'تحغأ...همنكم ؤ-مذت.،^٩٥^٢ 
 Aj٠٤ثم...يكنن ثنن مائموة عمموأ>=^؛

سأصنثظعنى...ه

محأآمحلمحمبج..ه

يثهنِ...متاشبمتر ثذيموث ^٠^لوهثُ.وينوثحئ 

 ١٥١^-LJjJJC ،أأمزتالوفيكالينسشأف...ه؛

آذاعوأدبء.--هأؤ الش ين آتر ودإداآءهم 
ثؤ؛ئاإلأخْاق...هيمثل أن لئومي ؤوثا'؛ث 
يمم...؛ءل-اإُ—ت ننقم ألقظ؛و• قهم نيم،أفت ؛كث 

الصشحةرنم لأية ا رنم 

٥٢٨ ٢

٠١• ٣

٦٨٥ ١٠

٤٦٢-٤٨٧-٦٥٤ ١١

OW-IW ٢٢

هاأ-يأإ-اآه ٢٣

٦٨٥ ٣١

٤٣٣ ٤٣

٥٩

•أآ-مآآ-ه^-
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٢٧٤ ٦٥

جمآاا-«أا- ٨٢

-١٣٥-•١٤-٢٦٦

-٢٧٢-•٣٥-٦٦٩

٧٨٦

٨٣

٤٧٨ ٩٢

٥٧٨ ١٠٢



همحتأاّيثلإه
ةالآّ

المائدةسورة 

هيدء... آمي كم أبو ونآ أهتير نثم وأليم ألسثد ئؤهأ ؛ؤ-رث 
محيخامُمحمحأأمحإمح...ه

هناعسلنأ... ق0كؤ\ إق فنتر ءانتوأ^١ أئتجآ؛ث< 

ه. َةثتا.. _1 نواأييب4أاحآ، هآئْلوآلثاJSه 

4•• بمن• 'آلأدقأ ثآمحاي وأيي؛ز أقر ءؤكآ.لإاأئن؛١^١إنما 
^:اضألأقمأمم;أتملإب..ه

يممحئأمنساظامس„ه
٠٤موهأ...قد2>^؛ إن أس؛، ثانو_ألأسأراس تآت؛اأده ئؤ 

ئ؛لأبم3تجشئلس4
الأنعامسورة 

ما...هثاعنيف أيآ ويتفدمم وؤ، بتوثن ذ؛،ل إظ 
نيأزأذةأرظنتةأا..ه

ه. طاءمِ)تثث*؟.٠ إلأمحزمأمق آدؤ لالدذتآ 
ًمجآؤ؟قيخآوئمح:محلأ..؛

الأعرافسورة 

ه• • وأتى• نأ%لإ بًلث دتا ء ظئر ُا آلمحس دذ *دم ■٩ 
٤ّ ّ وثنية. ثوبمله ديء ين'؛؛=٤^، ١^'^ ف، ت رًتقبثا ءؤ 

0أه0
الصضحةرقم الأية رقم 
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٩٠
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١٣٠
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ةالأي

المطهرةالقرآنية الأيإت فهرس 
ابد '4' 

الصضحةرقم لأية ا رنم 

التوبةسورة 

يظنبممحان...ه
٠٤ءاس...أئرايَةن ألسحي ربمارْ هخ سماث ءؤلْعلبم 

ماعنتتِ...؛عقي عنزي ائيهظم ين وسولث_- جدًطم بقت 

ه* ٠ فنادق. يدء ثت ما النمل آبت مى عثك يقص 

يوسفسورة 

جاإفزأفيآبماؤا.،.ه

الرعدسورة 

ه٠ ٠ ألخكس. أم وبموه7 وفت نثاء ما أللم 

اتحجرسورة 

^^همحزةاؤوئبمممحن...ه

النحلسورة 

ئها-صأ...هثتتقك نحدوفيته وألقي آشفي، قنئمتت 
••-هآئيمم نف ءثهِ ئهيدا فيَةزمحؤ ئث جبوهي 
هيرن... ا أننريوأس ءانؤ مصقاث دلتا؛انة ورإدا 

0\U-iU-\AV ٥

٦٨٤ ١٩

٦٧٩ ١٢٨

١٣٣ ١

٥٧٠ ١٢٠

٥٠٩ ٨٢

١٤٢ ٣٩

^Uy-\yi ٩

٣٠٩-٣٩ ٩٢

٢٥٩ ٤٣

١٩٢ ٦٧

٢٧٤-١٢٧ ٨٩

\iT-\iy ١٠١



دنج■' 

الصفحةرقم ؛؛ ١١ا رمم ةالأي

ثةماهبساءل.به

الإسراءسورة 

وأبترؤآلمواد...هنلرإةألثنع مصثاقسثكيب، ؤوي 

الكهفسورة 

هيآ... لا, بجتل ق أتكنب ثد، عك أنزو تآ أو لن >ؤآئتت 

مريمسورة 

^فيإلأونيهاكالوهئاشثا...ه

آلْلنلبوكثينا؟بما•..هأقمأرئدر  ٧٢تغ، وئم 

طهسورة 

هألثلوءِلذءقرلإ،... وأن؛ِ امأ إلأ' لاإلن أممئ ١، ؤءيآ 
ههثلإألىقمحأ...ه

مي.أنمثيت ثئعن ألا و ظآ' نأتهم إل تعك تا ثهمهق ؛^٠١١، 

٣٦

٧١

٧٢

١٤

٧١

الأنبياءسورة 

٤٧ه . ٠ ٠ ثحيثا دمس ظالم ثلأ أكنمة يئم أكتل كيجآ ؤوبمتع 
—٧٨٩٧ه .. ألموا؛ِ. عنم مؤ مثئ إذ أ-درث ؤ( ممثتظثان إي نتثتس اؤداود 

الحجسورة 

١ه، قل... اووآلئتس أ/دؤني ؤ( ؤعن ألثع^رiتي دثسفي بجث ق لق ر وألم 
٤٧نمداسرلثم،أسئدل..ه 

٢٧٥-٧٦٩

٢٦-٧٦٩■

٣٠

٣٠

٥٨٠

٥٢٨

٧٤

٧٩٠٧٨

٤٢٢

٧٣-٧٤



الآ0

كحلهرةا ك^^أسة ا الأيأت ني^رءس 

الصفحترنم لأية ا رنم 

المؤمنونسورة 

سآؤث...هإزيثا صتيثا )\ذآؤ\ أثثت ين أث، تؤ 

فهكئ.وش رإلأ;ه شتيت ١^٣ تح؛لص أظ 
هدتآ،ئ... ممِان،؛■ ينهر أماب ثلأ آلقؤي ف ^لإدانفخ 

اتخرسورة 

٠٠٤وك...ئتق, م يثث م؛jj_ •ثثأ، ب>هم اثن أن ر وؤ 
ه.. بمضأ. سك؛ يئ،ءئلمكء اؤمو دكثآ، >ؤب 

محبمهلم"-هبمشأ 
اسوٍره 

ه٠ ٠ سرم. عم ين بماء هنئ •مش ق يدك ؤآنقئ 

٥٠ه ٠ • أهؤاءهتأ. ئميى أئا فاعئإ لك ثصإ صؤ 
موما سؤرة 

٢٧يئثنممحس..ه 

لقمانسورة 

١٣ه . . اثه. ثنه لا يجى يثن ؤهو لإنوء لئس ،ئ 

السجدةسورة 

٥ ٠٤يوانجَكان•..ق إقه يعج م لأله، ١ إل الثء يكن ألأمر 

٧١

ه-ا"

٤٣

٦٣

•٣١٣

٣٢

٥١٠

٢٧٥

١٢٣

iWi

٥٢٣

٦٤٥

٥٦٩

٧٤٦

٢١٧

٤٦١-٤٦٢
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امفم

الصفحةرقم الآ|وة رقم انالأس

الأحزابسورة 

٠٤■' يتمأ٠ انت<ع>؛ ثثثت يره ه رثؤل ؤكدكاي(إمؤ، 
وآلثوعشا...هوللسإثت« ألمتيؤن ؤءن 

ءامتوأ...هأفيئك تلإأ1 أفي عق ثننؤث ؤثكفتنر أثت ^٧ 

سبأسورة 

محأثئبةلآلأممح"-4

اتصافاتسورة 

ؤهسمونيبمآ؛ص...ه
زبسث>.-.هأز أف يأئت إك أرطقه وؤ 

الزمرسورة 

I٠٠هديهم.لإككأرمت ثنسنهأ تيمن ألئؤد ثتنمعؤق ؤآر؛ث 
حلؤد..*؛ينه يقشعز ثث1يى نئثيها ممدث،تا نحسن رق وثم 

هآن... تن، تن رنبمظم نن إقكم مي تآ لئس وأبتأ 

فه^دطسوره 

يي...هثألمإ ٢^١؛؛ ^،؛؛١ ثتيإ لأ آفيزكثثيإ ؤو،ذ 

^^إلشيبزمجلحاوهاد...ه

ه• * ■بجر• ثذ ثربل ولاثى"محي، ثديي محا يأيوأبؤل؛ى ولا 
هألثؤ... تثة نإدا وبماِءنلفيء أمض ألإش أتتاعئ ؤن]>؟آ 
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١٨

٢٣
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ايحلهرةاك^آثم الأيات ههر،س 

اكضةرقم ^١^ 

الشورىسورة 

١٠ه • • • و؛و< أف د'إكم آثو إل ن1تمم1 ييوبن'؛يء أثنننم 
٣٧بممحئ---ه محام بمبجرة،-الإي ؤثأؤ!ث 

اثزحرفسورة 

١٢ءيرصلآمحناصن...ه 

محمدسورة 

دلإٍءةبتوأآهمآتب..؟

اثححراتسورة 

^^عأ1عموقشتي..ه

الدارياتسورة 

إثثثرنا..هأين 

ظ-فيموسملإويستنيأش..ه

الطمحرسورة 

صزيتجمآ؛في...ه

•بجي• نص إلا ند إن و ألوة ءي يطى ^^١ 
^^رن،ممنصإلأاو
ع

سلأئلسهمءلءبجظقى.4

س

اتنجمسورة 

الرحمنورة 
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ةالأي

الواقعةسورة 

اشمن0هاص..4
اثحديدسورة 

ألثء...هثحنئ وقؤ ثغفزءين >ؤثاُئواإق 

ا1مأحادثةسورة 

ه• ئازأقم؛؛ررثو•• ت ؛، ٧١٣م.نتبيم ثن ثظنهنحن اؤوأل؛ِ، 
همهن..٠ زى أئن إلى ررثؤ أنا محملمك آس فنب يؤ 
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الشريفةالنبوية الأحاديث فهرس 

الصفحةرنم الحدث 

٢٤٦. ...... ......دض_ي...« أوثر لا واف لا الغلام: محال ، مؤلأءأ أطي أن لي رص 
v٤٢-v٤١. ...المارك... الوادي هذا في مل محال: •أ-انىالأوالةآتسريىه، 

٦٨٥الووقاتب..اا الح ءاجتنبوا 
٣٩٠يالهار...، وامحه يالليل، ءاجعاليه 
٥٤٠استطعتم..؟( ما الملمين عن الحدود رادرءوا 

٠ءالتوصآ.ا.اا يعود، أن أراد ثم أهله، أحدكم أنى ءإذا   ٠...٠ ٠ ٠  ٣٤٥. ّ............ّ..........٠
٠٤ ~١ ٣٤٢. .....ه.......... ........ستدبرؤها...٠ ولا القبلة، سقبلوا يلأ الغاممل أتيتم رادا 
٥٤٧. ............ه ..هٌّ.. .......قتل...ا يعرمحه أصاب ؤإذافكل، بمحدْ أصاب راذا
٧٣٦انمل..آ وجب الخا1ن التقى "اذا 
٤٦٦-٣٣٩الخث...« يحمل لم القالتين الماء بلغ ءاذا 
٤٦٤. ......ّءفء.ّ...........ّ..................أحدكم...١ إليها بمع فلا بالصلاة ثوب "إذا 
٧٣٧-٢٩٩-٢٣١. ....... .. ..الغل...I وجب محي جهدها ثم الأربع شعبها ين جلس أإذا 

٢٣٢. .........ّ.......ب....ِ.........الختان.».أاالختان وص الأمح.ع شمها محن جلس إذا ٠
١٥٤— ١٥٠. ....فاجتهد...■ حكم ؤإذا أجران، فله أصاب ثم غاحتهل. الخاكم حكم 'إذا 
ركعتين...■فليركع الجل أحدكم لحل 'إذا 
.هه......ّ.ِّ.ّء.ّ..ء.ّ.....ب.ّ...........فأفهلروا...® رأيتموه ؤإذا فصوموا، رأيتمرْ ءإذا 
٣٤٤الإناء...■ في يتتئس فلا أحدكم شرب ءإذا 
٤٠٤. ٠. ... . ..... ... ّ......ليزرءهاا.ؤ■ أو أحاْ فليضحها ارض لأحدكم كانت ءإذا 
٠...ُّ صدفة...؛١ من إلا ثادئة: من إلا عمله محه انقطع الإنسان مات ءإذا   ٥٦٥. .٠ .٠ . ٠ .ّ، .٠ ، ّ ٠
٤٣٩. ..... ....٠ ..٠ ٠ .٠ ,٠ ء ّ ■ ٠٠منه.فأتوا بأمر، أمرتكم ؤإذا فاجتنثوْ، شيء، عن نهيتكم أرإذا 
٢٠٧وزنتمفأرجحرا...■ "إذا 



اكفحةرنم الحديث 

٣٤١. .....................يلونهم...؛ا الذين ثم يلونهم الذين ثم حترأ، يأصحابي رراستوصوا 
٩٧عارض...« وأنه أنحبريلسارضام1نمئ، راأسرإليالمي.ت 

للأجر...«اعفلم بالفجرفإنه ارأمفروا
٣٩٨٣٩٠|ءتقلأ..« ض الولاء فإن »اثتريها 

٣٢٣رااث.ربوامنأبنهاوأبوالها.ء.|( 
ههاساهآُاهتاديهم...اا افتييهم يأيهم كالنجوم ُُأصاحابي 
٤٤٧فمفاركع..ؤ« قال: لا، قال: فلأن يا "أصف،؟ 

٠.الكلم...،، جوامع لاأعهلست،  ٠ . ٠ ٠ ٠٠......٠......۶ ٠ ٠ ٠ ٠....٠ ٠ , ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠...٠..٠ ٠ ٠ . ٠٥٠٨٠٦ ..٠..٠
ق؛را:أحد يعطهن لم ا حملأأعطِتا 

٤٨٣— ٤٧٠— ٤٣٤٣٤٠ثهر...اا يرة مبالرب نمرت 
٣٧٣. .........................نئات...اا زيد وأقرضهم والخرامّْعاذ، بالخلال اراعلمهم 
٠...............ذلك،...٠ رأيتن إن ذللث، من أوأم ا، أوحمثلاثا، لأاءسلتها  ٠ ٤٤١. .....٠
٥٦٥ولأتحنهلوه،...،ا ثوين، فى وكفنوه وسدر، بماء ااغسلوه 

٠٣٥٢أفرصةمزيد...« 
٠.........وءمرّ..« كر أي بمءي من د١سين اراقتدوا  ٠ ٠..٠  ٦٦٣—٦٦١—٥٩٤. ............٠

٠....٠شرجهم...« واستحيوا \دحرينi شيوخ قتلوا ١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠....٠...٠ . ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠....٠  ٠٥٩٧
١٢٨ا->تلفتم...« فإذا قلوبكم، عله اسلفت، ما القرآن ءاقرءوا 

٣٢٤. .......ّ..............أن؛الها؛..« قل بشهادته الذي؛1تي الثهو.اء خر أخركم )رألأ 
Y-UYYUY...« . ١^ رمول صلاة لكم أصلي ٠ألأ 
٠هن.ا...« يومي علمني مما جهلتم، ٌا أعلمكم أن أمر_نى ريي، إن ُرألأ  ٠  ٠٠ ٠  ٠............٠  ٠٤٩٥

٦٨٥»ألأأنذكمبأتجاعائراب.« 
٧معه...« ومثاله القرآن إني ءألأ 
٤٦٦-٣٣٩لونه...« أو ؤيحه أو ْلممه على ب، غالما ءإلأ 

٠.....فقال...« متكثا وكان وحلى الوالدين، وءموفى بالله، ءالاشراك   ٠........٠  ٦٨٥. .....٠
٣٩٦. .........................ويوترالإفا0...« الأذان يثغع أن لمى.بلألأ ، ررأمر 

٣٧عمرى...« أعمر من فإنه تفدوها ولا أموالكم عليكم ءأمكوا 



اكشحةرقم الحديث 

٣٣. ...........قي...® أشك هو؟ ما ت التعارض وهم أورد لما للرجل قال هيه عباس *ابن 
إليه...أآفقاموا السجد، فى بال إعراسا ارأن 
٦٤٦. .................................................فأحييه,,.® سواء كلها لأصاع ان 
٥٥٣"١  ٠٥٨ .٠ . .... يعلمهن,,,® لا مشتبهات أمور ويينهما بين، الحرام ؤإن بين، الحلال ءإن 
٥٩٩شيء,,,® ضلعها لا الصلاة ®إن 

٤٧٨. .......................عاليه.,,اأ استكرهوا وما ^^يان 

٠......معصيته,,,® تؤتى أن يكرم كما رحصه، تؤتى أن بمحب اش *إن  ٠ ٧٠٥. .........ؤ......٠
٠.سهم...« أن أوشك يديه على يأخذوا فلم الظالم رأوا إذا الأس *إن  ٣٠٨-٣٧. .........٠
الفجر,,,«بعد الصلاة عن نهى المي. *أن 
٧٣٢—٣٧٩محرم,,.® وهو ميمونة تروج ه النثكا  ۵١٠
٥٤٠سوار...« ت وفيها الكمة يحل الني. *أن 
٤٠٠قائما...® عن،الشرب زجر ه المي ءأن 
٣٤١" ٣٢٤. .اا..ا.....بيستشهدون,,,® ولا ؤيشهدون يوتمون، ولا يخونون قومجا بعدكم را1ن 
٤ ٩٦يده,,,« ش فنمق خرما رجلا رهن رجلا *أن 
٣٤٣للصائم,..® المياشرة عن . النثي، سأل رجلا ُرأن 
٠٧٣٧ ....١ ..١ .....٠ ٠ أهله.,,® يجامع الرجل عن ه الاه رسول ٌال رجلا ®إن 
٣١١الله,,,« رسول إلى دابة ادعيا رجلين *أن 
٣٧٥وفرمه,..« لرجل أسهم س الثه رسول *أن 
٤٨. ....................تمضى؟,,,« ءكف اليمن، إلى محاذأ بعث ه اش رسول *أن 
٠.........وعثمان,,,® وبلال نيد بن وأمحامه الكعبة يحل هؤ الله رسول *أن   ٦٧. ...... ......٠
٣٨٩. .......٠ ٠ ..١ ..٠ ..٠ ..سلمه..,« أبى على حاد وهي سلمة أم على يحل افه رسول *أن 

٣٢٦يأرومة,,,« ركعتين صلاها ^وراض^^ 
٣٢٥الشمس...® انكسفت حين صلى ه افٌ رّول *أن 
٥٩٢سبعا,,,« الحييين في يكبر فه.كان ا رسول ررأن 
٤٠٠قائما,,.® الشرب عن نهى افه. رسول *أن 
٥٠٣المنع.,,« عن نهى اطه. رسول ءأن 



الصفحةرقم الحدث 

٤٤٤. ...............................ء ل. يليا زوجها وفاة يعد نفت ؤهأ لأسلمية ا محسيعة ررأن 
٤٢٥—٤١٦فلا,«,١١ شئت ؤإن قوصأ، شئت ءان 
١٠٠ ١١الكذب..,عن لمتدوحة في ءإن 
oA،{-T،\oالأذان...١١ هذا ى ه اف نى »أن 

٥٥٠. .............كذا...١١ بمكان ائتيتا ثم فأهلي، التنعيم إلى فاحرجي طهرت فإذا ارانمملري 
٣٨. ..........٠ ٠ ..٠ ..ولشاك,,.اا لك هى ت يقول أن ه اش رسول أجارها اش انمرى ءرإنما 
TV،\-^Tyاواء...أا من الماء ءإنما 

٤ ٩٢— ٢٢٨. .........ألحن.,.اا يكون أن بعضكم ولعل إلي، تختصمون ؤإنكم بشر، أنا ارإنما 
٢٩ ١١يهلك...الحساب نوقش ْن ولكن؛ العرض، ذلك ®إنما 
٤٥٤ئوليلأصأةواحد0.,,اا امرأة لمائة ءولي نما 
٤٠٨الأرض,..١١ يكفيه ه البى فضرب هكذا يكفيك كان ®إنما 

٥٤٢^اهوبضهاةصكأوجسدك,,,اا 
٠..... ..........الخاهلية,.,ا< ش كاثإحداش وقد حر،   ٠..٠ ٣٨٩. ٠

٦٦١. .................. ١١.والبصر,. الممع بمنزلة الدين هذا من إنهما ، عنهما بي همي لا ®إنه 
٥٠٤ ١١الخلة,,,حبل ح عن نهى وأنه 

٠.,......... ١١رأيت.,, ما عليه فألق بلال ْع فقم الله، ثاء إن حق لرؤيا ر١إنها  ٠ ٠ ٠  ٥٩٠. .....١.٠
٧٤٣إنيثتالهدى..,اا 

٧٣٧مسل..,١١ ئم وهذه،  ٧١ذلك، لأفعل »إبي 
٧٤٢رأأطواياآلمجحمل؛عمرةفىحج.,,اا 

٢٠٨ ١١ركعتين,.,فصل المسجد ®ائت 
٦٩٣ ٠١٠ذكره,,مس إذا أحدنا ®أيتوصأ 

٦٤٨ ١١ ٠٠لأعلى؟,ا ربك امم ئسبح حلفي قرأ ررأيكم 
٥٦٢ ١١وليها,,,من بنفسها أحق ®الأيم 

٥٦٢. ...٠ .٠ ............ .....باءللداءلل,,,١١ هلل 
٠. . ٠ . . ١ ١ . ١  ١١باطل,,,فنكاحها وليها إذن بغير نفسها نكحت، امرأة ®أيما   ٠٥٨١ . ٠ ٠ . . .١ ١ . . ١ ٠ ٠ . . ..٠
٣٧. .٠ ٠ . ...٠ ٠ ١ ١ ١ ٠ . الذي,,,١١ إلى ترجع لا Jعهلاها للذي فإنها ولعقبه له عمرى أعمر رجل ®أيما 



الصفحةرقم الحديث 

٦٩٥~٦٨٤. ..................... ٠٠٠فأكلها,^عونأوضعوسوننميه، 
٢٧٧^ق،والإمْاحاكفيئ،رك...اأ 

٥٠٨الكلم...٠ بجوامع ءبعثت 
٣٢٢. ................لآخمكت،ىدالمبة,..ا ، يستترسلا أحدهما لكن ءربلى، 

٣٨٣. ............ .......... ........محالج®,,,* ^١^ صر ان محال ه، ف
اش،بكتاب أحكم ت قال تحكم؟ وبم 

٦٤٥. ..............................فسة,..« قال: تجد؟ لم فان قال: 
-٣٤ه٢٧٨»؛نىالإّلأمعرَ,,,® 

لاالمانبالخارمالهطرقا,.,«
٤٤٧اض.خهلبيومالخهاُة,.,® 

٧٣٢-٣٧٩وصحلال,..، ءتزوجرمولافهب 
٢٠٩ستين,,,® ت بنت وأنا النيئ التزوحتي 

٤٢٣النىهمةمة.,.« ل»توصأ
الار,,.«ست مما »توصؤوا 

٤٤٧فيهن••-® نملي أن ينهانا النآٌ رسول كان ساعات ءيلاث 
٤٢٣الشفق,,,، غاب حين العشاء صلى ررثم 
٥١٥المحصي...، قي أشؤع حتى اليمص يده عسل راثم 

٣٨٩. ..........٠ ....توقي,,,، ابنتي إن الله، رّول يا فقالت اش رسول إلى امرأة الحاءت 
٥٨٣حار0,,ّ، سمعة أحق ®الجار 
٥٨٣مال.,,، كل قي الشفعة ه افه رمحول ارجعل 

٣٤٠وطهورا...١٠ مسجدأ الأرض لي ررحعلت 
٥٣٩بقراءته,,,، الخسوف صلاة في التي. *رجهر 
٥٤٣. ........................ ......ؤ............اؤؤ...........واعتمر,,,® أبيك عن ®حج؛ 

٤٥ -٦ ٢٧٧. .........الناس.,.® من كثير يعلمها لا مشبهات وبينهما بين والحرام بين ررالحلأل 
١٣٦. ...........ق..............ؤ.متشابهات...® أمور دلك وبين ين، والحرام محن ُُالحلأل 
١ ٩٧ورسوله,,,® الثه بمحبه لما الله رسول وفق الدي لله ®الحمد 



ةهرسالآ.عادثاصبماصبمة
————————^هءته*ص-بم—————— 

الصضحةرقم ١لحديث 

٦٣٧" ٤٢٧. ........................والعقرب الفأرة، ت الخرم ش يقتلن ررحسضاّق، 
١٦ ٥-؛  ٠٢-٣٤-\ ٤Ty ..............يلونهم...« الذين نم يلونهم، الل-ين نم قرني، ااح؛ركم 

٧٨■ منه•••® حرج حتى يصل ولم كلها، نواحيه ؛ي دعاالين، الض. اردحل 
٠٠ ٠ ....ُ. .٠ُ النه...« رسولي كان كيف أيي له فقالي الأسلمي، برزة وأتيي أنا ®يحك   ٦٠٠.......٠ ٠

o-X'-ooT-oixyUVلأيريبم،؛..« »دعمايرياكإرئ 
٤٩٦»ذم،حقلث،...« 

٥٤٠زيدلأ..« بن هووأسامة الكعبة يحل اه. رسول، اررأين، 
٦٦٥. ............. .......ئ.أييبكرفىالأمرمنأمورالمدّينااا« 

٤٠١—٣٤٣...« . الحم، فرأبتأ حفمة بت عر يوما ®رقيت 
٠،.........................................ج........................وأرجح...« ارزن  ٢٠٨. ٠

٣٩١»الأ؛عةبالترابّّ.« 

٤٠٠زمزملأا.« من الله. رّول( ®محقيت، 
٤٨٧جميعاب..« والعمرة بالخج يلي، ه النك، "سمت 

٦٩٨-٦٨٤. ...............ورسوله...« »إبمان؛اله : ( juأفضل؟ الأصال أي الني. ّئل 
٦٨٥. ......، ...ّ. ٠ ٠ ّ ٠ .ّ. .٠ .إلا؛الخق...« اض حرم التي النص وقتل والحر، باض، #الشرك 

٥٨٣»الشفعةفىكلطل،لهش-م...« 
٠...الرقاع...« دايت، يوم اض رمول ®سهد  ٠  ٠٠  ٠٠ ٠٥٧٧ .. .٠

٦٩٧. ...............٠...صدقة...« انتان: القرابة ذي وعلى صدقة، المكين على #الحدقة 
٥٧٩وقها...« لأولي #الصلاة 
٠.......... ٠٠الجهاد..ثم الوالدين، وبر ، لوقتها ءالصلأة   ٠.... .........٠ ٠  ٠٦٩٩

٠.... .....................اارصالواىارأضوش,,.ء  ٤٨٣. ٠
٣٩٣ركعتين...اأ فصلى بيتي حل ئ• ثم العصر . اش رسول راصر 
٤٩٣ ٠٠واحل.,بوصوء الفتح يوم الصلوات ُاصلى 
>،U_rU\صلاتي...1 إحدى و. اف رسول بنا ءاصر 
٠..الط-ائفتين,,.® بإحدى الخوف صلاة ه اش رصول ®صلى  . ٠ . ٠ ٠ ٠ . ٥٨٦~٥٧٧......,٠...ؤ.٠

٤٢٣بعيره...٠ على الوداع حجة قي ه الخما راحيأف 



الصمحةرقا الحديث 

٣٩١. ........ .....أولأهن...اا مرات مع يغسله أن الكلب، فيه ويغ إذا أحدكم ُلءلهورإناء 
٥٠٨. ............................ ٠٠٠٠مبعا يغسااه أن الكلب، محيه ويغ إذا أحدكم إناء وطهور 

٤٠٣لاضهضضرمامجج"ا' 
٧٤١»المقوادبركا؟ّاا 

ا،؛ا-'آه'\\<"اآ•. .....................مدى...« من وذالخلفاءاراس بش ءعلكم 
٤ ٩٣. .............................................................عمر'..« يا صنعته من.! عء 

٣٣٧. ق. .ق. ق. ............٠ .......٠ ......٠ّ ٠ ٌ ٠ .محتلم...« كل على واحب الجمعة يوم ررغل 
٧٠٢. ه.هههس ه.. ... ......منه".« فأتوا بأمر، أمرتكم ؤإذا فاحتشو0، شيء، عن نهيتكم ٠^١ 
٥٨٣الطرق...« وصرفت الحدود ونمت ارفإدا 

أبمه~ااُا"بكروعمرورئدوا...« أيايهليحواُرءإن 
٠...الملأئكة...« كصفوف صفوفنا جعلت يثلأث؛ الناس على ارقفلنا  . ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٤٧٠~٠٣٤١

٦٥٩-٦٠٨-٦٠١T٧٦T٥٢. ....اوهليين...« الراشدين الخلفاء وّة بش *نملكم 
أه؛-آا"؛-ا'آ•ه .ه...ّ.........ّ..,.,..واكمان...« ، ٧١قل عن رّ.ولإاش. »فهى 

٠٨٠دينار...« )افىالخلالنمةفيكلفرس 
٤٩٧. ..............ّ......،.....ّ......الحشر...« عثريا أوكان والعيون ماء المقت ارفيما 

٥١٨. هه..ّ.سهّهه.....،..ملوا...« ولا ممJروا، ولا ملوا، ولا اغزوا باض، 
٤٦٢تفلتون...« هوكما ليس اش. رمول ®فال 

٢٧٤-١٢٢. ........طللث،...« إلا بحدي عنها يزيغ لا كنهارها ليلها اليهاء عر تركتكم )١^ 
٦٤٨حالجنيها...« بعضكم أن علمت ررقل. 

٣١٤. ................الار...« ت مسا الوضوء ترلث. اض. رسول من الأمرين آحر ركان 
٢٣٣حلم...« صر س جما الني.صح ®كان 
٣٤٣ءاوم...« وهو ؤسائر الني.يمل ررلكن 
٠٥٠٥ ٠ ، ٠ .٠ ّ . ٠ ٠ .٠ّ .ّ. .٠ .٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ .٠ ٠ ء ٠ ٠ .ور...« الجز لحم يتيايعون الجاهلية أهل راكان 
٣٤٥حيا...، كان إذا اش. رمول »كان 
٠...عثر...« سة المقدس، نحوست صلى اش^^ رسول «كان  ٠ ٠ ٠ ٠  ٠٠  ١٤٣. ........... .....٠
٣٤٥وهوحن_،...« ينام اض. رمول ®كان 



الشريفةالنيوية الأحاديث فهرس ٠- 

الصفحةرقم الحديث 

٣٩٨حرا بريرة زوج لكن 
٣٩٧—٣٩٠عبدا بريرة زوج لكن 

٥٣٨اش...ء رمول عهد على الشمس الكسضتا 

١٤١محن كلأكما 

٥٧٩— ٦٦. ..........متلفعات.„اا الفجر صلاة اش. رسول ْع يشهدن المزمنان نساء اركن 
٤٠٨لعائشة...١١ عقد فهلك ه اش رسول ْع رركنا 

........يكن...« فازلم قال: تعالى، اش كتاب ني بما أمحي فقال: مضي؟ اركف 
٥٩١٢ ١١فيلأضحى...ركشلكنرٌو_لافيكتر 

٥٤٧. ................٠. ق٠ّ٠.....الآحر...« على تم ولم كالبم، على ست إنما تأكل، «لأ 
٠...... ١١١يالففة..والقفة ، بواء مواء إلا بالن.م، الذم، تيعوا ®لا  ٠ ٣١٣. ...ّءه..ه..ه.٠ 
٦٠٦ ١١ضلالة...على أمي تجتمع ارلأ 
٠ ١١يكون...أن إلا اوكتاب فاتحة فيها بمرأ لا صلاة تجزئ »لأ   ٠....٠ّ  ٠٠ .٠  ٠٠  ٠٠ .٠ ٠  ٠٠  ٠.. ٠  ٠٣٨٧ ٠
٧٥٨-١٧١rفهما.ؤ.اا احتلفوا مالكم كان من فان تختلفوا »لأ 
٥٩٧فاث..ؤاا سخا تقتلوا »لأ 

٥٦٣. .ّ...ه...ءٌ.ء..ه.... ...............نماءدأ...اا دينار رع في إلا ارق اييد ظخ رلأ 
٣١٤٣١٣إلأفيالبةبلأ.(ا االأربا

٤٦٦. ..............صلاة...١١ بعد صلاة ولا الشص تغرب حتى العصر صلاة بعل صلاة ءلأ 
٤٧٩٣٨٧الكتاب...١١ فاتحة يقرأ لم لن صلاة «لأ 

٥٥١صرار.ؤ.أا الاضررولأ 
٥٨١بوليّء.اا إلا نكاح »لأ 
٠ ١١تركناهصدقة...نورمث،ما ®لا  ٠ ٠ ٠..٠ُ.٠ّ.ّ..٠ .  ٠٤٦١٢ .٠

٣٠. .٠ .... ٠ّ.٠٠ .٠ٌ ٠ ٌ ّ . ..ّ. ....٠ .أحد...١١ الشجرة أصحاب من الله، ثاء إن النار، حل ين. اءلأ 
١٤٧ثريذلة...اا بتي في العمرإلأ أحي. بملين ®لا 
٠شيهلان...أا هو فإنما امت3لعتم ما وادرووا شيء الملأة فقير ألا  ٠  ٠٠ ٠  ٠٠ ٠  ٥٩٩. .............٠
٤٠١ ٠١يخلب..ولا ينكح، ولا المحرم، ينكح الأ 

٧٧٦ضلالة...« على »لأتجتءعأئي 



اكضحترثم الحديث 

٧٠٥االأصررولأصرالأ..« 

٣٨٣حجا و عمرة لسك 

١٤٩حدثا احدث من اض 'لعن 
٣٧٥صهم■■-• وللراجل مهمان اللفارص 

٢١٧. .............رحمني,.,ا إن ت العرش فوق عنده فهو كتايه في كب الخالق اش قضى الما 
٤٦١. .....٠ . .٠ ........٠ ٠ طني...ه' إي٠نث٠ر ينوأ ُؤ ءامتوأ • نزك لما 
٥٩٤ ٠٠حالفتكما,,ما منورة في احتمعتما الو 
٠٧٤٣ ٠ . . ١ ٠ ّ ٠ . ٠ . ٠ . . ٠  ٠٠عمرة,,ولجxالتها الهدي سقت لما امحتدبرت ما أمري من امحشالت الو 
٠ ٠٠الهدي,,مص أن ولولا أهديت، ما امحتدبرت ما أمري من امحتقبلت الو   ٠.٠ ٠٧٤٣ . ؛..... .٠
٥٤٧~٢٣٠. .،.....ُ....ّ..وأمحواض,,,، رحال دماء ناص لادعى بدعواهم، الناس بملي ؛الو 

٢٤٦. .....ّ..ّ.،....ّ......ُّ.هيجدوا,,,، لم ثم الأول والصف الداء في ما الناص ررلويعلم 
٥٨٥صدفة,,,، فرّه في ولا عده في الملم عر اليس 
٤٩٧.....,,,٠ صدقة أومحق ة حممن أقل فيما أليس 
٧٤٣أمر,,,، اكب ح للولي ءلمس 

٣٨٢الدين.,.« ثم والهي الأحلام أولو مكم اليلني 
٣٩٢ ٠٠٠عندي.العصر يعد ركعتين ه الد رصول ترك *ما 
0٦-\00\أخذ...• إلا شين ين اض. رسول خر ءما 
٠٤٩احتار,..• إلا أمرين ين عمار خر  ١٠٠
٣٩٢رنمن..,« صر إلا العصر بعد يوم في يأتض ه الني كال اما 
لأص'؟ ١٠لا.,نم يغيروا أن على يقدرون ثم فيهم؛اكعاصي يعمل نوم من اما 
٣٨٩أممالمة؟,..« يا هدا،  ١٠٠

٤٦٦-٣٣٨شيء ينجه لا ْلهرر »الاء 
٧٣٦-٧٣٩ّز ....»اواء،ناواء,,,«

١٤٩. .......... .حدث...• فيها يحدث ولا شجرها، ؛؛٥^ لا كذا إر كذا س حرم ارالمدينة 
٢٤٠واحد...• أحر فاله وأخطأ اجتهد ومن أجران نله وأصاب اجتهد *من 
٥٤٧فيه...• ليس ما هذا أمرنا قي أحدث *من 



الصفحةرقم الحديث 

٥١٣.....................ربه...«عد الحول عليه يحول حتى عله زلكة غلا عالا اسفاد امن 

٠......حتالهاؤ..«فا مصراة، غنما اشترى ُامن  ٠ ٠ ٠ ٤٣٥. ....ه..,....,....ِ.................. ٠
٢٣٣أضلر...« رضان ني حنا أصح »_ 

٦٠٠— ٤٥٢ِ ءعنودلدينفاتتالو0,..« 

٥١٠. ..٠....... ........الطب...« إلا اممه يقل ولا طب، كب ُن تمرة يعدل صدق رمن 
٠. ....ّ . ...٠ . ..... ........ء أفضل...« فدلك اغتل ومن ونعمت، مها توضأ امن   ٣٣٨. .٠
٢٣٠ءدب،..ّ« حوب •_ 

٤٧٩له.ب.« قراءة إمامه فقراءة إمام له كان امن 
٧٤١. . . ء . . ٠ ٠ . . . ٠ . . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ حتى...« يحل لا ثم العمرة، •ع بالحج فليهل هدى معه كان امن 
٥١٨لها.؟« صام فلا الفجر، مل الصيام يجمع لم امن 
٥٤٢فاوتوضآ...« ذكر0 محس امحن 
٣٤٠. ... ... ُ . ..ّ . .٠ ..٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠  ٠١ذكرها..إذا يمليها أن فكفارتها عنها نام او صلاة نص امن 
٥٨٠-٤٦٦-٢٩٧. .........لهاؤ..« كفارة لا ذكرها إذا فلصلها محها، نام أو محلأة نص امن 

١٢١. ...ه....... .ّأساتهم...« على باخلافهم ملكم، محن الأمم أهلكت، بهيا نوم، يا امهلأ 
١١١ ٠٠بدمنهم.. ؤيعى دمارهم تتكافأ ءالمومتون 

٥٧٢~٢٤١الراتر...« يتولى وافه بالظاهر نحكم انحن 
٤٣٤. .......... ...قههج.سه.......ج...،ء...،........،.ق.....صهر...« رة مبالرعب انمرمت 

٠مّاغ...« فرُبج ٌءع، كما ملغه شيثا متا صهع امرأ اش انصر  ٠ ٠ ١٥٩. .ُُ....ط.ب.............٠
الإل...«لحوم فتوضأمن 'نعم 

٤٠٤انهاظرّول،ار1ههءنأمركاننئضا...« 
٥٩٣ُ . ٠ . ....٠ . ..........٠ ّ . ٠ ّ ي.توصأ...« ولم وصلى عفلما انهن 
٠..المرأة...« وخرء بمقل الرحل يتوصأ أن 'نهى  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦٤٩. ........ق..ج...ّ..............٠
٥٨٠~٢٩٧ج ......ّ..ّ...حتينملنياكمس...« الفجر يعد ت صلاتين عن افه رصول أنهى 

٤٣٢'نمح،يوم-ضّءر،أماكوم•••* 
٦٦١اارهوانالذعوالصر...اا 

١٣٨منه,..اا فاقرؤوا أحرف سيعة على أنرل القرآن إن أنزلت، ®هكذا 



الصفحةرقم الحديث 

٤٨١متته...* الحل ماؤْ الْلهور ررم 
٦٧الملة...« »_ 

١٠٤. ....................الله،...٠ حكم على تنزلهم أن يأرادوك حصن أعل حاصرت اؤإذا 
»واكا.نةضْالرابا..«

١٠٩٢المابؤ..أ الخامة ْ ضو 

٥. .٠ .ٌ. ق. ...٠ ٠ ٠ ..٠ ..٠ .........بهاسقاءنقية...«جثتكم لقد يادْ نفى 'والذي 
Urv-y^{'»وإنلم؛بزلؤ..« 

٤٨٣ءلهورأ.ا.« لخا تربتها وجعلت، ٠
٦٩٦أئكم...« على ممضلي العابد على العالم »وكل 

٤٨٤ثاة.ّ.« ثّاة أربعين كل ش الغنم 'ادش 
٤٨٤. .................. .................أربعين...« كانت، إدا ائمتها ٌر الخم مجدفق ُُدُي 
٠.الإبل•••' من عشر والرجل الثد امحابع س أصع م "وش  ٦٤٦• ■. ..٠ ٠ . ..٠..........٠
٣٨٩. ...................الحول...«رأس ■صلى بالعره ترس الجاهلية ش إحداكن كانتح ءوند 

١٤٠سكانماحتلفوافهالكواء؛.« 
١٨٧اؤلأمتلوازودا...« 

٢٤٩-٢٤٧الحجر...« وممعاعر لأفراثى رالولد 

٣٧م . .٠ ....٠ ٠ ّ ٠ ٠ ...ّعوصعها...« غير على وتضعونها الأية عدم تقرءون إنكم الناس، ايها 'يا 
٢٢٩. ..............ناس...« أتاني ؤإنه العصر، بعد الرىرتين عن سألت، أمية، أبي بتت، ايا 
٥٥•........ُ..........ّ.........بنك؟...' وأصدر بنكين الخاس بمدر النه رٌول 'يا 

٥٥١تعسروا...« ولا ايسروا 

٣٢٢يءاو؛انوعايعذؤ؛انفىتمير...« 
٥٩٨والكل،...« الحاتض المرأة الصلاة 

٠٢٢٨ .ّ. . ّّ ّ . ........٠ ........ّواأ...«القراءة في كانوا اممه،»إن لكتاب، أفرزهم القوم »,>م 



الشريفةالنيوuت الأحاديث فهرس 

ارالأثفهرس 

الصفحةرقم القائل ر ثألا 
منحتلف ا ما أن عالم وا حدثتك، ما عني حفظ ا لإ 

١٦٠_١٢٣_عيداشينماس٤٣القرآن...« 
١٩٧الخطأب بن عمر . ...يه...ا فانص وجل عز اف كتاب ش أمر حاءك ءإذا 

٦٦٤الخلاب بن عمر - ٠ ..--- -- - -- - - -ءانماوواينحجكموصركم...ا 
٤٧٠ سعود ين اف عد الاجماد..-• من حير السنة في ءالانصاد 

٣٠٩أبوبكرالصديق . .....»ألأإنالآةاشأزلاشفىانيلدوانيانم..« 
٦٦٤- ٥٩٧الخلاب بن عمر . ......سمرهأنمردوهامنأثمرالخج,.«ا؛ 

٦٣٧عمر بن اش عيد والأبدان..،ء اكرق به المراد الخديث ش
فقالالأحتين عن ءفانا بن عثمأن مأل رحلا ُأن 

٥٦٠ءثمان؛نءفان أحالتهما...٠ عثمان 
٧٠٧قتادة . ...........وءثمان...ء وعمر كر وأبا اف رصول ءأن 

٧٣٩ءبداش؛نءياس . ...............الاءمنالماءفىالأخلأم...« »إنما
٧٣٨كعب بن أبي . ؤ......اؤ... .......رحصة... الماء هن الماء كان إنما 
٣٩٢عباس بن الله عبد . ...............ركعتين••، اش. رسول صر إنما 

٧٠٠معود ين اف عبد ِ . .....٠ ...القرآن...® ثراءة من يمتعش أن ^حاف 
٦٦٦المحطاب بن عمر . ....أبابكر...® أحالف أن وجل عز اف لأستحي ُرإنى 
٦٦٦الح0لاب بن عمر . ....أبوبكر...® قال ئسثا أرد أن اض من لأمحتحي ُإني 
٥٩٧الصديق بكر أبو . .......امرأة...® تقتلوا لا ت حلال بعثر موصك أراني 
٠....، اشد يأحذ| أن موسى أمر   ٠.٠ ٥٤٩عباس بن الذ عبد - .٠...٠ 
٧٥٤ءمربنالخلأب الفهم الفهم نم 

٧٠٧مسحود ابن شر الخلاف 



اسةرقم القائل ر الأث

٢٨٣المديق يكر أبو . ....سنا...٠ عن يحفنل. هن فينا جعل الذي فه ءالحمد 
٣٧٢عم بن اف صد ٨ ....٠ّ............٠بالتكسر... انتح المي. رأيت 
٦٥٤عاس بن عداف . . . . -..-٠وللأم... التمف للزوج أن هماس ابن ذب 

٥٧١الأشعري موصى أبو . .............ءيص...اا بن الله عد هذ.ا عليكم ءاللأم 
٦٦٢—  ٢٨٤يزد أي بن اه عبيد . ... ٠١١كان..يإن شيء ص ّثل إذا ماس ابن ؛اّمعت 

فيهاسأقول ت فقال الكلالة، عن أبويكر ُرمئل 
٦٦٦اك|لبيق بكر أبو  ١١برأيي...

٥٥٣نيد بن الرحمن ءّاو . ............ءوداف..باا فقال أريعا بمي ءث٠ان رمحلى 
٢٣٢عالثة »ءالىالخترثلت،...ا 

٧٠٦عود مبن اف عبد . ..محماو...اا أصحاب سقتم لقد تحمون، اف 'على 
ثابتبن زيد إلى ءاس ابن أرسلك، ذال عكرمة، 

٦٥٥عباس بن عداه زوج•••® عن أسأل 
٢٧٣\- yrTTءداف؛نء؛اس . ...بمطالث،القرآنفإنكلأمنمحداس...أ 

أبوبكرحج عثرة اثنتي سنة الحج ونن، كان 'نلما 
٦٦٣-٥٩٦الصديق بكر أبو  ١١بالماس...

٠...بكيا...١١ فيه قضى ه اش مي أن تعلمون 'فهل  ١ ٩٧الماJيق بكر أبو . ٠
إلاشيء القرآن من لص إنه شيء؟ الأن نلبم، في 'فهل 

٢٧٣ ١٢٣-٣٤ءداضبنعباس أنزلفٍه..باا وذو 
رأسبعض 'يحلق تنال المنع وما لنافعت 'نلمت، 

٥٠٣نانيمل،اينعم اكك،-• 
١ ٩٧مهران بن بر,ن . ......٠ ...٠ ٠ .حصما.ب عله ورد إذا خهلغ بكر أبر كان 
٤٩٩عمر ابن مولى نافع . ...٠ .٠ّ ٠ .........ء. ..ب.الأ..اشتري إذا عمر ابن كان 
٥٠١عمر ابن مولى ناغ ّ . ٠ ..........عشرين و نح ليلة كان إذا عمر ابن كان 
٥٩٨الخناب بن عم . .م. .٠ ق.. ط, .ط. ٌُ . ُ . ...صٍا...ا ولا امرأة تقتلوا 'لا 
٢٧٨عمر بن اش. عبد . ...٠ّ ..٠ ء ٠ . ١١يشع...حنن القوى حقثقة المد يبغ 'لا 





وام^اضارضات فهرس 

الصفحةرقم المسورة 

تلأدله ا من التعارض فيه يع ما 
١٦٣اكلعي مع القطعي تعارض ت لأولى ا الصورة 
١٦٧الفلتي مع القشي تعارض ت الثانية الصورة 
١٦٩الظني مع القلي تمارض ت الثالثة الصورة 

اكرححيامحاراراوي:
٣٧٠ااصورةالأور:صاسمالأمرواة 

فيمعتبر بوصف مقابله على راؤيه في مرجح بوجود الخبر ترجيح ت الثانية الصورة 
٣٧٢. .....ب...................ب.٠.الرواية 

رصوانالصحابة من غيرهم رواية على الرائدين الحلفاء رواية ترجيح الثالثة؛ الصورة 
٠٣٧٥ ■..-٠. .. ..............................................أجمعين عليهم الله 

٣٧٧. ..........................لها المباشر أو القصت صاحب حبر ترجثح • اإرابءة الصورة 
٣٨٠. ..-ب.........اا.ا....ؤ...متقدمه على الإمحلأم متاحر رواية ترجتح ت الحاسة الصورة 
٠٣٨٢ ٠ . ٠.٠ ..٠ ٠ ؤ ٠ ...٠ الصغير رواية على الكبير رواية تر"؛ح ■ المادّة الصورة 

الروايةاعتار الترجيح 
٣٨٤الاحاد على المرام رجح الأولى: الصورة 
٣٨٦. ..٠ . .......٠ ٠ ٠ . .٠ ٠ . .٠ رفعه ش المختلف على رفعه على المتفق ترجح ت الثانية الصورة 
٣٨٨المرمل على المني ترجح ت الثالثة الصورة 
رواهما على أحدهما أو ~ ومسلم البخاري ■ الشيخان رواه مجا ترجيح ؛ الرابعة الصورة 

٣٩٠عترهما 

٣٩٣. .........الإثاد.نازل على الإسناد عالي المني الحديث ترجح الخامة: الصورة 



—^--وت،اوه
الصفحةرقم ورة الم

المروي:باعشار الترحح 
٣٩٧حجاب وراء من سمع من خر على حجاب شر سمع من خر رجح الأدرت الصورة 
٣٩٨فعله على . توله ترجثح ' الثانية الصورة 
٤٠١تقريره على ه فعله ترجح ت الثالثة الصورة 
فييضهلرب ولم يختلف لم الذي لففله في المتفق الحديث ترجيح ت الرائعة الصورة 

٤٠٢فيه المأ>ظاس المضهلرب على لففله 
٤٠٤. ....... ...............بمعناه ورد ما على . بلفظه ورد ما ترجح ت الخامة الصورة 
■عنه المروي باعتبار الترجح 
٤٠٧. ...........راؤيه أنكره ما على عنه الروي بكره لم ما ترجح ت لأولى ا الصورة 
٤٠٩. ...منهبالقراءة الممؤع على الشح لمقل من بماعه رواه الل.ي ير"؛ح ت الثانية المورة 
٤١١. ....أحدهما عن الأحر يرؤيه ما على وكتابه حففله عن يرؤيه ما ترجح الثالثة الصورة 
٤١١. ......... ّ.م..ّ...لإحازة با يرؤيه ما على ماع باليرؤيه ما ترجح • الرائعة الصورة 
الألفافل;دلالات فى الترجح تأصل 

٤١٥ٌ ■ .ّ. .قّ . . ٠ . ٠ ...٠ُ ..٠ . واحدةقضية في انتان دليلان يتعارض أن ت الأولى الصورة 
٤١٦. واحد لنقل من واحد نص اللفنلية»ى الدلالات التعارض»ى يكون أن الثانية; الصورة 

الأولسل:والاسعمال اللخة منشأ باعتبار الأكظ فىدلالات المرجحات 
٤٢٠اّيزاسوسن ض التعارض الأولين الصورة 
٤١٢٤والشرعية اللغوية الحقيقة بين التعارض الثانية: اكورة 
٠٠ ٠ٌ ٠ .٠ ٠ .٠ ّ ٠ ..٠ ....٠ المرئية والحقيقة الشرعية الحقيقة بين التعارض الثالثة: الصورة  .  ٤٢٦. ٠
٤٢٦. . ..م ّ، ُ. . . ه . .العرفين والحقيقة اللغوية الحقيقة ين التعارض الرابعة؛ الصورة 

والخصوص:العموم بامحار الألفاقل دلالات نى المرجحات 
المامين:تعارض أولا: 

منك بعرض ما نتيجة نوة أحدهما فى ليكون المامان الدليلان يتعارض ول: ألا 
إعمالهوفى وروده مجال فى اعتبارات 

٤٤٥مخصص غير والأحر مخصص احدهما عامين تعارض لأولى؛ ا الصورة 
٠يالمقمود أمس وأحدهما حكم على الدلالة فى عامان تعارخى إدا الثانية: الصورة  ٤٥٠،. ٠



الصضحةرنم الصورة 

٤٥١. ............الأحر دون سبب على وارد أحدهمأ عامتن بين التعارمحن ت الثالثة الصورة 
٤٥٤. ...........................مشافهة أحدهما ورد عامان تعارض إذا ت الرابعة الصورة 
علىدلالتها فى بنمه جهة من قوة أحدهما نى ؤيكون العامان يتمارض الثاني: 

انموم:
يصغةحاء الذي العام على الشرمحل ميغة جاء الذي العام تعارض ت الأولى الصورة 

٤٥٥المب الكرة 

أويال محواء ض باكر الوارد والعام الث.رءل يصنن الوارد العام تعارض الثانية الصورة 
٤٥٦بالإصافت 

الاستفهاميةأو الشرمحلية أو الموصولة و٠امااا من®  ١١د العام تعارض الث١ائةت الصورة 
٤٥٧المعرف الجنس بامحم والعام 

٤٥٧. .........ف المم الجنس يامحم والعام المحلى بالجمع العام تعارض ت الرابعة الصورة 
الخاصين!تعارض ثانيا! 

المامهزا يتناوله عام على معهلوف هما وأحد حاصان تعارض إذا ت لأولى ا الصورة 
٤٥٩الأول مثل عام على مسلوقا ليس والاحر 

٤٥٩. ............الأحر دون سبب على والود وأحدهمّا حاصان تعارض إذا أ الثانية الصورة 
تعارضالماموالخاص:ثالثا: 

خاص،الأحر هوفي وجه من عام أحدهما دليلان تعّارض إذا الأولى: الصورة 
٤٦٥. .ق . ..... . ...... ...والآحركل.لاكمحوءامسوجههوفيالآحرحاص 

والضد:الإءللأق باعتار الألفاظ دلالات فى المرجحات 
٤٦٩. .٠.... ... ....٠.والجب الخكم ش والمقيد المهللق يتحد أن لأولى: ا الصورة 
٤٧٠. ٠...ّ . الخكم فى ؤيختلفان جب الش والقيد المعللق يتحد أن الثانية: الصورة 

٤٧٣. ............سيدفىاسإوملفانفىالب 
٠، ب..ب......،..والخكم بب الفى والمقيد المهللق يختلف أن الرابعة: الصورة  ٠ ٤٧٤. ..٠

لأحكام:ا على >ق'دلالها باعتبار الألفاظ دلالات فى المرجحات 
٠٤٧٧ .٠ ٠ .......٠ .٠ ....٠ ..٠ .المريح غير الص على الصريح النص يرجح • لأدر ا الصورة 
٤٧٨اكلاهر على الص يرجح اكانية: الصورة 



الصضحةرقا الصسورة 

٤٧٩. .............التبرئة السنة من وظ\ظوو الكريم القرآن من ظاهر تعارض ت الثالثة لصورة 
٤٨٢المفهوم على المتعلوق ترجتح • الرابعة لصورة 
٤٨٤المخالفة مفهوم على الموافقة مفهوم ترجتح * ١دئمة لمحورة 
٤٨٥. .......... ....... . ...... ...........الخالقة مفهوم أنواع تعارصن • ايادمة لصورة 

الوضوح:باعبار الألفاظ دلالات في لمرجحات 
٤٩٠تعارض الأور؛ كودة 
٤٩١والموول الظاهر تعارض ت الثانية لمؤورة 

٤٩٤اكارضينمح كود؛اكاكت:
دالاحرآخر، في مجمل شيء في بيان أحدهما دليلين نعارض ت الرابعة لصورة 

٤٩٦. ...........يانا الأول فيه فيما ومجمل مجمل فه الأول نما بيان أي سكه، 
٤٩٨المحايى وينه المجمل محتملات تعارض الخامة لمورة 
٥٠١التابعي وض المجمل محتملات تعارض ت ة اد،اللصورة 
المجملالحديث راوي وين نبوي حديث في المجمل معاني تعارض ت المائعة لصورة 

٥٠١"معانيه ياحل. 
٠..ليعقول أقرب العاني وأحد الأية محتملات تعارضي ت الثامنة لصورة  ٥٠٥. ..........٠

;اللففلُأحوال باعتبار الألفاظ دلالات رحيعحات 
لصور

لصور

لصور

لصور

لصور

لصور

لصور

لصور

لصور

لصور

٧الأور:رحٍحالقلءرالأشتراك 
٨ترح؛حالإضمارضالأشراك الثانية: 
٩الاشتراك التخممصعلى ترجيح الثالثة: 
٠الاشتراك على الجاز ترجيح ت الرابعة 
٦الإضمار ض التخصيص ترجح ة: الخام

"١الخل على الإضمار ترجح ادّة: ال
٤والمجاز الإضمار تعارض المابعة؛ 

٦المل عالي اكخم.يءس ترجح اكامنةت 
^١الجاز على التخصيص ترجح ت التامعة 
٨القل عالي الجاز ترجح ت العاشرة 



اكشحةرنم ورة الم

ورجحانها:المعاني حروف تعارض صول 
أنهعلى متفق أحدهما وكان معنيان، الواحد الحرف في تعارض إذا ت الأولى الصورة 

٠٥٣ فيه مخالف الأحر والمعنى الحرف هذا معاني 
فيحقيقة أحدهما وكان محنيان، الواحد الحرف في تعارض إذا 1 الثانية الصورة 

٥٣٠المجاز باب من عله حمله والأحر الحرف، 
لهالأصلي المحنى هو هما أحد وكان معنيان الحرف في تعارض إذا ت الثالثة الصور؛ 

٠٥٣ تبحي معنى ولكنه صحح والأحر 
أحدأن غير وجهين وكانا معنيان، الواحد الحرف في تعارض إذا ت الرابعة الصورة 

٠٣١الأخر الوجه من بالحرف أولى اوعن؛ين 
هومعناهأحدهما وكان معنيان الواحد الحرف فى تعارض إذا ة! الخامالصورة 

٥٣١. . . ... .... ........ ..........حرفآحر عن فيه ناب لمعنى والأحر الأصلمح،، 
إرادةيقوي السياق وكان محنيان، الواحد الحرف فى تعارض إذا المادصة الصورة 

٥٣٢أحدهما 

تالماولول، باعتبار المرجحات 

٥٦١. ........ّ.ّ.. ِ........ٌ..ّ.ٌيؤكد لم  ١٠سر الموكد تعارض الأولى؛ الصورة 
أكثر،أو وجهين من مطلوبه على دالأ أحدهما وكان دليلان تعارض إذا الثانية الصورة 

٥٦٣. .....الأحر دلالة جهات من أنل جهات أو واحدة جهة من إلا يدل لا والأخر 
بهيقصد لم والأحر الحكم بيان به فمل. وأحدهما دليلان تعارض إذا الثالثة الصورة 

٥٦٤عليه دل ؤإن الحكم بيان 
٥٦٥. ... قّ ههسههسهه...ب..ب..الومحعي والحكم التكاليفي الحكم تعارض الرابعة; الصورة 

عليها:المتفق لأدلة ا من الخارجية المرجحات 
أوالمنة أو الكتاي، محن 1خر لدليل موافق وأحدهما ■تحريز تعارض ت لأولى ا الصورة 

٥٧٦المياس 
٥٧٨. ..المنة س أوعموم الكتاب س عموم أحدهما وسر دليلين تعارض ت الثانية الصورة 
٠٥٧٩ ق ٠ ّ . ٠ ٠ المنة س فناهر أو الكتاب س ظاهر أحدهما سر خيرين تعارض الثالثة؛ الصورة 
٥٨١. ،....ب.ّآخر خبر الأخر ومعر القرآن ظاهر أحدهما معر تحريز تعارض الرابعة؛ الصورة 



الصفحةرنم الصسورة 

٥٨٢. .......^مهومتلوقآحرماك الخامة؛ لصورة 
٥٨٤. ..........آحر بمفهوم المنطوق واعتقد ومفهوم، منهلوق تعارصن ت السائمة لصورة 
٥٨٤. ..... ......................بأحدهما الأمة وعملت دليلين تعارض ث ايايعة لصورة 
٥٨٥. ٠؛ .. ؤ.؛..إل.أل... ... ....٠.للقياس موافق وأحدهما حبرين تعارض ٠ الثامنة لصورة 

تفيها المخيف لأدلة ا س الخارجية لخرححات 
٥٨٧الأئمة بأحدهما عمل دليلين تعارصن * لأدر ا اصٌورة 
٥٨٧. . ؤ ؤ ٠ ٠ . .ؤ. ..........٠ . ... الخرمين أهل بأحدهما وعمل دليلين تعارض ت الثانية لصورة 
٠٥٨٨ ؤ . ٠ . . . . . . ٠ . . . ٠ ، . ٠ ٠ ٠ . ٠ . . . . . المدينة أهل بأحدهما عمل دليلين تعارض •' الثالثة لصورة 
بأحدهماعليهم الله رصوان الأربعة الخلفاء أحد وقال دليلين تعارض ت الرابعة لصورة 

٥٩٠أوءملبه 
يهعمل أو ها صر أو أبوبكر بأحدهما ونال دليلين تعارض ت الخامة لصورة 

٥ ١٩٣ , . ١ ١ . . ٠ ١ . . ١ ١ ؤ . ١ . . ١ ١ . . ١ ١ . ٠ ١ . . ١ . . . . . . . . . . ٠ . . ١ . . . . ١ . ٠ . ٠ . ٠ . . . معا أوهما أحاسهما 
٥٩٨. .....الصحابي بأحدهما وأحد النة أو الكتاب من دليلين تعارض ت ايادمة لصورة 
علىدل لأحر وا وعلته، الخكم على دل أحدهما حبرين نعارض ت السابعة لصورة 

٦٠شل الخكم  ٠
٠٦٠١ به العمل أو يه الراشدين الخلفاء فول أحدهما وعقد تياسين نحارصي ت الثامنة لصورة 
٦٠٢. ....... ...........الصحابة لأحد محول أحدهما وهع تياصين تعارصن ت التاسعة لصورة 
ت!عا لإحما ا ت رححا 

٦١٢الظي الإجماع على القطص الإجماع يرجح الأُرت لصورة 
٦١٢. .....ب المختلف الإجماع على به ت الثانية لصورة 
٦١٢. ..............الماخر.الإجماع صر المقدم الإجماع يرجح الثالثت: لصورة 
٦١٣بخلاف الموق الإجماع على بخلاف بميق لم الذي الإجماع ير"؟ح ت الرابعة لصورة 
ينفرضلم الذي الإجماع على ءصر0 انقرض الذي الإجماع يرجح ؛ الخامة لصورة 

٦١٣عصره 

٦١٣. ..بعدهم من إجماع على عليهم الله رصوان الصحابة إجماع يرجح ٠ المادمة لصورة 
٦١٤. ...............التابعين تابعي إجماع على التابعين إجماع يرجمح لصورةالابُةت 



الصفحةرنم الصررة 

٦١٥العامة فيه ماحالف على والعامة والعقد الحل أهل كل إجماع ير"أح * الثامنة الصورة 
الفقهاءوقول والعقد، الحل أهل نول على المثتل الإجماع يرجح ' التاسعة الصورة 

علىالعوام، نول دون فقهاء ليسوا الذين الأصوليين أو أصوليين، ليسوا الذين 
٦١٥. ...... .....شل العوام ونول والعقد الحل أهل قول عر المشتمل الإجماع 

المشتمللإجماع ا على لأصولي ا قول على المشتمل لإجماع ا يرجح • العاشرة الصورة 
٦١٥الفقهاء قول على 

مجاوعلى الكوني، الإجماع على المنهلوق الإجماع يرجح ت عشرة الحادية الصورة 
٦١٦. ..... ...... ..........- ....ء.....اليانون وسكت البعفن يه نعلق 

٦١٦بالأحاد المقول الإجماع على ^ولداكوار 
لأمةا ت ترجيحا 

اكرجيحدامحارالالةتت أولأ 
عشالمبني القياس على مرجح عليها مجمع علة على البي القياس ااصواّةالأوايى• 

٠٦٣ فيها مخلف علة 

١٦٣ . ...مجفلنونة علته الذي القياس على بها مقعلؤع علته الذي القياس يرُجح ٠ الثانية الصورة 
علةعلى ١لمتني القياس على ٌمّجح منصوصة علة على البني القياس ٠ الثاكة الصورة 

٦٣١متيطة 

غيرعلته الذي القياس على ٌرجح لدليل موافقة علة على القياس ت الرائعة الصورة 
٠٦٣١واiقةلدليل 

لهتشهد لم ما على مرجح كثيرة أصول لعلته شهد الذي القياس I الخامة الصورة 
٦٣٢أصول 

٦٣٢. .......... ..^ةالأوصافءلىا٠ثيرةالأوصاف.الصررةاuدمت: 
علىالموقوفة على المقدمات س الأقل على الموقوفة العلة ترجح • المائعة الصورة 

٦٣٣الأكثرسالقدئت 
ثامع باعتبار اكرجح رابعا! 

الحكمعين في لأصله مشاركا فرعه يكون بآن القياسين أحد يرجح الأولى* الصورة 
٦٣٥العلة وعتن 



الصفحةرقم الصسورة 

الفرعفي وجودها من أظهر فرمه في العلة وجود الذي القياس يرجح ت الثانية الصورة 
٦٣٦اJعارض 

علىتفصيلا لا جملة بالنص فيه ^٢٠٤ ١١حكم ئت الذي القياس يرجح • الثالثة الصورة 
٦٣٦بالنهى فيه ١^٤ حكم يثبت لم الذي 

وجودماكان على تْلعي، المرع في علته وجود الذي القياس يرجح ت الرائعة الصورة 
٦٣٦ظي المع في عك 

علىمحذور، فيه الهمع حكم ثبوت س يلزم لا الذي القياس يرجح ' الخامة الصورة 
٦٣٧محذور فرعه حكم نوت س يلزم ما 

الحصريطلان فرعه في الحكم ثبوت س يلزم لا الذي القياس يرجح ■ السادسة الصورة 
٦٣٧ذلك يلزم الذي على أصله دليل في الذي 
فيها:المختلف لأدله ا بين المرجحات 

٦٤٤■ • الأصولض محن الخلاف وقع فقد والقياس الواحد -ض تعارض إذا ت لأولى ا الصورة 
٦٤٩إحللأق الصحاية أقوال تعارضي ت الثانية الصورة 
أوالكتاب إلى أقرب أقوالهم أحد وكان الصحابة أقوال تعارصن، إذا ت الثالثة الصورة 

٦٥٢يرجح فإنه الإجماع أو المنة 
٠.حكما والأخر فتيا صدر أحدهما وكان للصحابة قولان تعارض إذا ٠ الرابعة الصورة   ٠٦٥٥
٦٥٦الأخر من أكثر ياحدهما القائلون وكان الصحابة أقوال تعارصن، إذا ' الخامة الصورة 
منغيرهم تول •ع أحدهم أو الراندين الخلفاء قول تعارض إذا ■ المادسة الصورة 

٦٥٧الصحابة 

منغيرهما نول مع أحدهما أو وعمر بكر أبي قول تعارض إذا ٠ المائعة الصورة 
٦٥٩الصحابة 

٦٦٤هآ عمر فول مجع بكر أبي نول تعارض ت الثامنة الصورة 
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٤٢٨أول الحقيقة إل الأثرب 
٥١٦، ٥١١الأش عل عقيم اتمالأ الأم 

٥١٧الأماسسالأيرححضالأش 
١٧١المرارات لا الأحاد هولاخار الممارضإنما أم 

٧٤٦دالتثهمح، بالهوى إلا مر س الترجثح أن 
١٠١٠حقيقة ;مختالفين فليا الدليلين ين العبمع أمكن إن 
٢٥٥تحارض ^ الجمع أمكن إن 
٣١٠١أور الخرحح كان مكلفا الجمع كان إن 

٧٦١"الفلنون لعلرق تغليثات الترحيحات إنما 

بسوءحقها يعهلها ولم عليه تدل لا ما ~ الأدلة يعل " حملها من والتنال التعارض يظن إنما 
١٨١وتأويله نظره 
'١٢٢'فالاحر الأحر ه اش رٌرل أص س يوحذ إنما 

٧١٧، ٥٤٢، ٤٨٥، ٢٢١اكأسيسأورمناكأك؛د 
٤٩٥. ............................مقابله عر مرج^ إصمار عير من لففله يوافق الذي التأؤيل 

١٦٠له اكرجح ظهور الاءلرلخJم محي الأدلة غأ 
*اه"ا. .......ّ . . ٠ . ........... الأرجح فهو أم للظن إفادته كان ما وماطها مجرة، التراحح 

و\٦'٢آ"؟ ٠ ١ ١ . ٠ . ....قالرنة ل يليه الذي ثم المقدم منها القوي يان مه القصد الأدلة ترتيب 
٤١٨. ........التل عر أنيقومدJل إلا ، إليها المقول الدلالة عر الأءاليت الدلالة رجح 
٤١٨اممية انملألة عر القطعية الدلالة رجح 
٧٢٠، ٧١٦أءفلمه»«ا عر المرنين أعون ترجح 

٦٩٧منها المغول عر العادات من الفاض ترجح 
٢١٠٥ِ .ّ..,..ِ........ّ...؛............العقول بدائة ل ممتغ الراجح عر المر,جوح ترجح 
٠..الخاصة الصالحة عر الخامة المالحة ترجح  ٠ ٦٩٦. ء...ّ.........ّ........ء.........٠

٦٩. ٠اكعارهمي ئد يكون إنحا اكرجح 
١٨٧النار محي يكون إنما اكرجح 
هه"ابه الإحاطة نمكن لا واّع باب، اكرجمح 



^ص>هة><
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٥٧٤الاسدلأل باب من أوّع بابه الترجح 
٥٣٦. . .. .\ددفو باعتار المرجحات عر اكرحح قي مقدم اللفظية الدلالة باممار الترجح 
٥٣٦. .............المدلول ياعتيار المرجحات على الترجيح في مقدم الند باعتبار الترجيح 
٧٤٦محال محرمح بلا الترجح 

٠.اكائ ضرفات ش وهوباش كهرة  ٠ ٧٤٧، ٧٤٦. . ..... .٠
٢٦٠امححيناسمصزعسسمفينالأش 

٣٥٦اجتهادي أمر انمارصن الدلين ين الترجح 
٢٣٥إب احتاج حمث راكمع سل 

٢٤٧■ باس ^ركانمليالمرمح 
٧٥٥..غيرهم ترجتح على مقدم لأمة ا سلف ترجيح 

٢٢٤الترجيحiرعالخارض 
٧٢٩الأصول معضلان من الترجيح قي الترحح 
١٧٠بدليل نمك غير من المداهب في له مدخل لا الترحح 
٢٧٧شاك معه يبقى لا الترجح 
٥٧٥، ١٣٥ حكم *ه يثبت لا بما يجرر لا الترجح 
٢٥٥الجيع إمكان «ع إليه بمار لا الترجح 
٠....أحدهما بموجب العمل لوجوب والظن الرأي تغليب إلى به يتوصل ما الترجتح  ٢٣٧. ٠

٧٤٥^حُنالدتنكإناتامالدلل 
٢٢٤اكرجحمنعيرمرجحم( 

٢٨١والترجح الترتيب محن أعم الأدلة محي التصرف 
١٧٨الخلاف أساب أعظم العارض 

٧٣٤. ....القواعد وتضيهله الصور لأستوعبه المعة عقلتم اجتهادي باب المرجحات تعارض 
٥٤٦شاك موصع الدليلين بين التعارض 

٤١٤— ٢٥١. .................حمم بحر بعض على بعضها وترجيح الأقوال دلالات تعارض 
٥٤١. ........................................................٠.............شبهه التعارصن 

١٨٧. ...........الأحر بنمي إلا أحدهما استعمال يمكن لم إذا يمح إنما الأثار فى التعارض 



—^-#ت٢٨ْآظ-
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٣٤٩. .....................المستوش طباع من ولكنه الأدلة حصانص من لس التعارض 
١٨٨اوي التشجة اكعارض 
٧٧٣أغلبها وص الخلاف أساب أحو م الخارض 

٥٠٤فناهره يخالف لم إذا •قدم الراوي تمر 
٠٣٣١ . ..١ ٠ . ّ . ...٠ ٠ ٠ . ٠ . ٠ ٠ ِ ٠ ّ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ٠ ٠ ء . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ أمكن ما الترحح على الجمع تقديم 
٠....الاJنيوية المصلحة على الدينية الملحة تقديم  ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠...٠.,.. ..٠ ٠ ٠ ٠ ٦٩٥. .٠.. ....٠

٢٦٠الأحكام على كالجرأة الترحح على الجرأة 
٧٤٨، ٣٠٧البمعأولىساّ 

٣٣٦تامهاومصاوذنانيا من أول الأش ين ^^٠ 
٣٣٤الشرعيات نى الفلر أدق عن الأدلة ين الجمع 
٣٣٦— ٢٤أمكن ما ئى واجب الأدلة ين الجمع 
٣٤٥. ...................تكلف يلأ والمقل واللغة ١^٧ ندم يحيث، مقهّوي. و متأت الجمع 

٤٧القرآن يعارض لا الواح،■ حبر 
٧١٧المالح حلب من أور النامي درء 
٧٠٢، ٧١٣المالح حلب على مقدم الفاسد درء 
١٩٢للشريعة صيانه التعارض دسر 

٠.... ..........الملحة حلب على مقدم الضرر لغ  ٠ ٠.. . ........... -..،....٠  ٠٠ ٠  ٠٣٢٣
٢٥٤س هٌطّ.ّ.ء.ّ....ممه....ممهوعه كل على لاJلأك تابعة دلالة •فهومه حزء على اللففل دلالة 

١٦١بحفه يعارض لا الواحد الاليل 

٠.ويعضد.0 يقويه ما بورود معارفه على بر"؟ح الدليل  ٠ ٠.. .................٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠٢٩٩
٤٠صوره بعض تعدى »ى يختلف ما على مرحح باتفاق صور0 كل نى حكمه يتعدى الذي  ٠

٣٥٤. ............................المدلول إفادته فلن أو نوه ني بالزيادة هو الدليل رجحان 
٤٢٠راجح للفهم السابق 
٤١٧اللنة على مقدم الشؤع 
٧١٩، ٢٢٢مارضاليقين لا الشلن، 
٧١٧الأحق، بالضرر يزال الأشد الضرر 
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٣٥٤تنحصر لا الترحح محلرق 
٤٩١الدلالة حفي •كلى ٌرجح الدلالة ظاهو 
١ ٦٨ومتمل مضمحل القطع معارضة في الفلن 

٣٠٤■ ■ ■ ■ . . . ظن محلى ظن رجح لجوئها يوجب ودلائل أمارات علها الظنون 
١٦٧اسي يعارض لا اممي 
١٦٧قوته في ماؤيا ليس الظني 

١٨٠. ........التعارض إلى مودية فهي الأولين على اعتمإد غير من اعتبرت إذا الأدلة ظواهر 
٤٢٦غيوم عرف على مقدم المتكلم عرف 

١٦٤العلم١^^٧شل١^^ 
٧٢٦القاصر من أقفل المتعدي العمل 
٦٣٣واجب الظنيين يأرجمح العمل 
٢٣٥وقرعا عقلا متعين بالأر-بمح العمل 
مهمابواحد العمل من أولى وجه دون وجه من منهما واحد يكل العمل 
٢٠٥الثاني دون وجه ل كس 

١٩١التعارض يثبت لا المحل احتلأف عند 
٦١٤مرجح الفلز على الغالب 
٤٤٦مقدم الغالب 

٤٧٨المحتمل عر يقدم المحتمل غير 
٠.٣٨٨ ٠ ٠ . - . ۶ ٠ . . ّ ّ . . . . . . . ُ ٠ . . ٠ . . . . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . . ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ فيه المشكوك عر مرج^ فته المشكوك عير 
٤٠٣المضهلرب عر مرجح المضطرب غير 
٤٣٤إليها المفتقر من أور للقرينة المفتقر غير 

٦٢٦أقوى كان بالأمل، أشه كان كالما الفرع 
٥١٣فيها دونه من عر مرجح واللغ الفصيح 
٧٢٧ٌ ٠ .. . . . . . . ٠ ٠ . ٠ .٠ . .. . . . . ٠ . . ٠ . . ّ . بمكانها المتعالقة من أور العبادة بنفس المتعلقة الفضيلة 

٢٧٤الباطل وإب3لال الصحح تصحيح الترجح من القصد 
٢٤٧بالكلية الرجوح حكم يقطع لا ؛الترجيح القفاء 
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١٦٣اضلمي بمارض لا اكلعي 
مآ0إ،ا،ب؛،ها1اسيمححضاهم 
٤٧٨، ٤٤٦اسيثلمضاهم 

٧٦٠الظتي على يرجح القطم، 
١٦٤وعقتماها عرجبها يتتانص لا القطمايت، 

٧٠٠. ..................أعفلمهما لدغ المفدتض أخف، احتمال على متذلاهرة الشرع قواعد 
٣٨١-٣١r٦-٣١٣. ........أم، من فالأحدط، الأحدث تعون اش. دّول صحابة كان 

٥٧١r، ١٩٠ئرةالأدلة-مدتقويةاكلن 
٧١٦اممح كثرةالأسسال،لأتوجم_،

٧١٥. ....ّ...ّ..........ج...ُ..جأصعفه.ه.ا على أقواهما الثاؤع يقدم يجتمعان لا أمرين كل 
٧٦٨. ..٠ .٠ ...ّ. ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ .....٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ فهوبامحلل الشريعة أصول حلاف ترجح كل 
٣٤٩المممارصن ين ترجح إلمح، أني}ود بد لا تعارض كل 
١٢٧■ • ■ ■ وجه على مهما التعارض يحول يصح فلا يهما تكلم الني. أن علم خرين كل 
٣٥٠به الترجيح صح به الأستال.لأل صح دليل كل 
١٨٥. .............عند0 الاحتجاج يه بمح الذي الر"ليل بمارض لا إمام به يحبج لا دليل كل 
١٧٧للتعارض سب ص للخلاف ستب كل 
٦. . ... .. ...٠٠ .يكونكيلك، لا ما على فهوراجح الملة، بالعلل أشه كان ما كل   ٠٦٢٦ ٠
٦٢٧. . . ُ ِ ّ . ّ . . ء ّأمحر ب الخلاف يكون ما على راجح فهو اتل، ب الخلاف كان L كل 
٧٣١. ُ. م ُ ، ِ ، ٨ ٠ .....ءء . ءء . ءعله وندم مقابله من أقوى كان تعلقا أقوى المرجح كان ما كل 
٦٢٧فيه مختالئا يكون مما فهوأولى عليه متفقا كان ما كل 
٤٢٥عادت4 حطابه فهم ني يقدم متكلم كل 
٧٠٠. ...... ....٠أبحهما لغ تمن يروهما يمكن لا لأحرى ١ من أقح أحدهما منسيين كل 
٢٩١الترتيب قي ءدْ الأدلة من دليل اعتبار رأى من كل 

٦٨٦. ةّ . ..ء. ٠ ء . ٠ .٠ّ ٠ ٠ رجحت، ة الممل. وقلتإ هاننإ وكلهما ، رجحت، المصلحة عثلمتإ كلما 

٥٧٠أنت، القلّ، كان أكثر، والدلالة البرuن كان كلما 
١٧١. . .. ...... ي. .سههههالفقهية الأقية في يكون والأحاديث، الايامته فى التعارض يكون كما 
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١٨٦

٠٥ ■ ■■■■....ب.. ..ب.ب س س ب . .......................الدليلين زمن اختلاف مع تناقص لا 
١٦٨. .........................ب......................مجالللمظنونْعوجودالمقعلؤع لا 
٢٩٠متسوخا أحدهما يكون أن إلا القواءني في التعارصى يتصور لا 

٢٩٠يظن علم تعارض يممور لا 
y\rjy^\. ............ ........ ..لأِصورفىامن-طرضكالأصرفياس.

١٨٩الخرع ز لا 
٣٣٢ُالاطال أذهما  ١١ءاوسا د  UUسا ,•. JUjJlحمم ١ ج. لا 

٢٢٧لأيجوزكاتاسمفىضالأم 
٣٤٩.سبب.تسب .....س...........................................المرجح حفاء يجوز لا 
٣٥١ّ ...ُ.................دليلا يجعل أن يجوز يما إلا الآ"؛م عر الدلتلين أحد يرجح لا 
٧١٩، ٢٢٢يعارضه أن قفلا اليض الفلن اوي لا 
٧٧٦. . ..... ..ّّ ..... .ه .. ...دليل بلا استدلال يستقيم لا كما مرجح بلا ترحح يستقيم لا 
٧٧٦نخه على الدليل تام ما إلا يترك ولا يطرح لا 
٦٨١الخاص اثمليل وجود الخام.ع الدليل يقدم لا 

٢٦٩ّ ّ . .....٠ ٠ ٠ ء . ٠ ء . ..ء. ء. .يمضيان.وجها لهما كان U الاختلاف إلى الخليثان يشت، لا 

٥٦٠الخرام غلم، إلا والحرام الحلال اجتمع ما 
U ٠.........واحد دليل نيه ما على ُرجح دليلان نيه اجتمع ٦٣٦، ٦٣٢. .مّ..ّ......ّ.٠ 
٥٨٣. ٠ . . . ّ ٠ . . ٠ . . . . . . ق٠ . . ٠ . ٠ . واحد وجه من به استدل ما عالي ءر-بمح وجهين من به استدل ما 
U ١١٧باطل فهو الأدلة تكافؤ امتلزم
٠٥٥٧ . ٠ . الأدني الفسدة به تدرئ ما على مرجح الأعلى لمفدة ١ فدرء بمفسدة قيه استركا ما 

الخلمإفادته في احتلف، ما على مرجح صوره كل فى باتفاق الخلم أفاد ما 
٣٨٤الصور بعض في 

٦٠٣والتردد الخك أفاد ما على راجح اليقين أفاد ما 
٣٩٧فانم فيه حتمال الا  ١٠على مرجح مسف فثه حتمال، الا ما 
٤ ٥٣تبعا به أمر  ١٠على مرجح قصدأ به أمر ما 
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٣٩٤الخلل يحتمل ما على مرجح ب الخلل يعد ما 
٥٦٤..............................................قرب ما عر ئ-اّمح حتمال لا ١ عن يعد ما 
٧٣٥- ----•قابله من الغلن في أغالب وترحيحه به والأحد اله السل كان مرححاته تعددت ما 
٥٣٨...........................................................مرحح فهو أدلته تكاثرت ما 
٦٤٧بوامهلة ثت ما على ٌر.جح و-اّطة بلا ثنت ما 
٤٨٦. ...............................................للمهحكم يمعارصن فلن نحه ستا ما 
٥٧٧دليلان فيه حولف ما على مرجح دليل فيه خولف ما 
٦٥٦- الحكم في السعة على ئد ما على يرجح اللازم الحكم على دئ ما 

٤٨٢ئملمسالأكاس.شوم 
٦٧٦. ................................أور يكون ^٠٤ ١١مقصود تحصيل إر أفضى شرعه ما 
٧٣٠كدللث، ليس ما على راجح الراجح عضده ما 
٥٥٠دنت ما على رمح مصلحته عفلمت ما 
٥٦٢مرجح فهو الفلن على غلب ما 
٥٦٤، ٥٦٤مرجح فهو الفلز فيه غلب ما 

٣٩٤صعق ما على مرجح واتر*م اللأمة جاب ب غلب  ١٠
٣٨٥منه يعل ما على مرجح التواتر من قرب  ١٠
٥٦٥مرجح بذاته قصد  ١٠
٤٥١الحكم ييان يه يقصد لم ما على مرجح فهو الحكم بيان يه قصد ها 

٤٠٢الخلاف، فيه كثر ما على مرجح فٍه الخلاف قل ما 
٤٠٢إليه الاحتمال اكلرق كثر ما على فهومرجح مرجح إليه حتمال الا تهلرق قل محا 
٤١٠فيه كثرت ما على مرحح غيه الخaلأ مذلان قلت، ما 
٤٨٦شاذأ أو صعيفا اعتبارْ ر الخلاف، كان ما على مقدم الخالف، فيه قوى ما 
٧٨٧، ٤٩٠فيه صعق، ما على مرحح الفلز فيه قوى ما 
٦٣٣مرحح فهو اد الممن وأسلم الأصول( على أجرى كان ما 

U ٠٤ -٥ ٣٩٧أرجح كان أضبْل كان
٥٥٧مصلحة منه أقل كان ما على قدم مصلحة أعفلم كان  ١٠



الضحةرقم دة القاع

٤٠٠أرجح فهو الفلن على أغاب لكن محا 
٦١٢مرحح فهو الفلن عر أغلب لكن محا 

و'آهة ٤٥٢.الكنإفادت4كثلنأئرضالأرحح 
٥٠٦مرجح فهو الضط إلى أثرب لكن ما 
٥١٢. ................... ..... ......امصالأ الأقل على راجح فهو اتمالأ أكثر لكن ما 
٥١٨. .........هّ.ه....ِّ............ء..م...فاود>ه محك ما على مر"أح فهو فائدة أكثر لكن ْا 
٠.٠ ٠ ...........ِ....كل.لك ليس ما على مرّجح لمنمود يا أْس ن لك ما  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.. ....٠ ٠  ٠٥٦٤
٣٨*مرحح فقوله الأمرين آحر ءندْ لكن ما 
٥٥٦منه مميلة لا ما مقدم مصالحة فيه ن لك ما 

ا،■؟؛الحاملذهأئلضأضى مالكنت 
 U٥١٨، ٥١٤، ٥١٢، ٥٠٩. ...................اساله ئل ما على مرجح اتماله ثر ك
٥٠ فوايل. قلأإ ما على مر^ح فائدته كثرت ما  ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۶ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠٥١٨
٦٣٣محل.ور فيه ما على مرحح فيه محذور لا ما 
٥١٥يطله ما على مةا-م المعنى يطل لا ما 
٥١١أحيانا فيه يتوقف ما على مقدم أيدآ إعماله فى يتوقف لا ما  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
٠فيه يجوزان ما على مرجح والغلهل التح فيه يجوز لا ما  ٠ ٦٤١^ه ...ّ.ّ....ٌّ.ٌ..ّط.........٠
٠لقرية يحتاج ما على مرجح لقرية يحتاج لا ما  ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.؛٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠٥٠٩

٤١٠يحتمله ما على مرمح ه لاشتيا ا يحتمل لا ما 
٤٠٥يحتمله ما على مرجح الخهلآ يحتمل لا ما 

٠.يمحتمله ما على مرجح الخلافا يحتمل لا ما  ٠ ٠ . ٠..ِّء.٠ ٠ ٠ ٠ ۶ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠  ٠٦١١
٤٥٧~٤٥٦بمحتمله سا أقوى . اّانيحتمل لا ما 
٦١٠١^٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ التعارصى عند يحتمل ما على راجح يحتمل لا ما 
٤٧٩، ٣٨٨يحتمل ما على مرحح يحتمل لا ما 
٣٩٩يحتمل ما على يرجح يحتمل لا ما 
٤٥٠التأؤنل شل ما عر مقدم التأيئل شل لا ما 
٥ ١٣يقضيه مما أولى النسخ يقضي لا ما 



الصفحةرنم دة القاع

٤٤٩حاض uوانيالأصلمجحضما 
٥٦٧خارجه من مرجحه ما على الترجح في فهومقدم ت *رجح ال"مح ٌن فيه لجد ما 
٤٨٦. ........الخلاف ب نوى ما على مقدم به الاحتجاج في الضعف الخلاف ب وقع ما 
٦٣٧وأولى مرحح فيه القادح احتمال يعد ما 
٦٤٧وجه من أم من فيهما يجوزان ما على مرحح واحد وجه من والنسيان الخطأ فيه يجوز ما 
٥ ٤٧سواه ما على ٌرمح الثارع مقصود ي1حقق ما 

٣٩٩شره يدل ما على مر"؟ح بقه يدل ما 
٧١٦موجا صلح لا مرجحا بملح ما 
٦١٦. ......خلاف وعلى منه صور في اكير يفيد ما على مرجمح وباتفاق دائما ^ ٥٥١١يفيد ما 

٤٩٥يحتاجه  ١٠٠على مرجح للإصمار بمحتاج مالأ 
٤٢٧المتهدم على مرجع المتأحر 
٤٢٧غيره على مجرُجح للذهن المتبادر 

٧٢٦اJتعدىأضلمجنالقاصر 
٤٠٥فيه من أرمح عليه المتفق 
٥١٣محيه المخالف مجن أولى عليه المتفق 
٦٣٠فيه المختلف على راجح حقيقته ش عليه المتفق 
فيهالمختلف على مرجح علته المتفق 
٤٤٦،٣٨٨،١٩٥، ٤٩فيه المختلف على مقدم عاليه المتفق 
٣٨٦. ..............وجوهه يئض فى فيه المختلف على ُر.مح اترجوْ جمح من عليه المتفق 
٧٥٧فيه المخظلف على يرجح عليه المتفق 

يقدر،لا والعامي بعض، على بعضها لأدله ا ترجح على يقدر المجتهد 
٢٦١الخوام على الترجح لعسر 
٤٠عيره يحتاج الذي على مرجح غترْ إلثه المحتاج  ٠

٢٦٩غيره يستوحل إلا يمض لم ما المختلف 
صحح،وجه على ، نفلره فى نوة النانلر يريد ما على الترجح مدار 

٣٥٧، ٢٨٦. ؤ........معتبر مرجح فهو محصلا كان نما اكري، كساك، طابق 



اكمحةرثم دة القاع

الذهنصفاء يامحلاف وهويحتالم، للناهلر، يقوى ما على الترجح مدار 
٣٥٦-٢٦١وقوةالذكاءوالفمام 

٣٥٥محصورة غير المرجحات 
٣٥٥قاكها ولا كثرتها ولا عددها ز تشط لا المرجحات 

٤٢٠. .......................................دليلا ليس مقابله عند المرجوح 
٣٦٨يالراحح التمسك يد؛، لا المرجوح 

٣٥٣الظنون تفاوت الأدلة بين المرجحات مصدر 
٣٥٣الظنون قوة الأدلة بين المرجحات مصدر 

٦٩٦القاصرة المصالحة على مرجحة المتعدية المصلحة 

٦٣١بمعصوم ليس ما على مرجح المعصوم 
٤٠٦بمعلل ليس ما على ■،رجح المعلل 

٦١١المفلتون على ٌر"أح المعلوم 
٤٤٩نم\ءد6 على مرجح الأصل مقارب 

٧٢٤ارّال س أقفل القاصد 
٦١٢. ...... ..........ّ.....قءء،.ط.......................المفلنون على مر"؛ح يه المق2لوع 

٢٧٣، ٢٦٩بالأدلة العمل الترجح مقاصد \يم س
٣٥٠امجحأسهلسالأتولأل 

٦٦٠مرجح فقوله ه الحم، بأحوال أعرف لكن من 
٠.يه فيرحج بحاله اعلم فهو أحد من أقرب لكن من  ٠ ٠  ٠.٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ....... ....۶ ٠ ٠  ٠.٠ ٠ ٠  ٣٧٥.. ....٠

٩٧٨ضأالرج؛حاكلن 
١٧١. ...... ...المقولة والعاني الموعة الألفافل س الفلمة الأدلة مو إنما الترحح مورد 
٤٨٩غيره على مقدم الدلالة مؤكد 

٦٣٢، ٥٦٢اسمكد ض ض مرجح الزكي 
٧١٨،٢٢٢الوهوملأت١رضانمقيى 

٧١٨المحمق يعارض لا الوهوم 
٦٣١الجتهد اجتهاد من أدلى نص 







والمراجعالمصادر فهرس 

الكريم.القرآن -  ١
العبادىقاسم بن لأحمد الجوامع لجمع المحلي ثرح على المتنان الأبات —  ٢

^١٣٨٩القاهرة الكرى، الخديوى مطعة ( ٩٩٢)^،

افعبيد اف عبد لأيي المذمومة الفرق ومجانبة الناجية الفرقة شريعة عن الإبانة ~  ٣
آدمف ا عبد عثمان تحقيق ^( ٥٣٨٧١٠)^العكبري بطة |ن محمد بن 

^١٤١٨السعودية - للنشر الراية دار الأيوبي، 
محملسبن الحسين بن محمد يعلى أبي للقاصي الصمات لأحبار التأؤيلأت إيطال ~  ٤

دارالنجدي، الحموي حمد بن محمد تحقيق )تمه؛ه( الفراء ابن حلف بن 
الكويت.الدولية، إيلاف 

علقالغماري، الصديق بن محمد بن لعيدافه المنهاج أحاديث بتخريج الابتهاج ~  ٥
ه>١ ٤ ٠ ٥ بيروت الكتب، عالم المجدوب، طه سمير نحريجاته وصهل عليه 

وولدهبكي العبدالكاني بن لعلى المنهاج- شرح في الإبهاج ~  ٦
المكتبةإسماعيل، محمد ثعبان د. له وقدم حققه ه(، رت١٧٧عبدالوهاب 

هأ؛اه.الكية 

عليبن أحمد الفضل لأبي العشرة أطراف مجن المبتكرة بالفوائد المهرة إتحاف ~  ٧
السنةخدمة مركز تحقيق ه( )ت٢٥٨العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن 

لْلباعةفهد الملك مجمع نشر الناصر، ناصر بن زهير د• بإشراف والسيرة، 
بالمدينة.النبوية والسيرة السنة حرمة ومركز يالخدينة، الشريف الخمحم، 

بنمحمد بن عبدالعزيز د. الشرعية الأحكام في وأثره الرانيين الخالفاء اتفاق ~  ٨
٠٠٥١٤٣٢الرياض الرشد، مكتبة الحويد، إبراهيم 

آه(١ )زا الميوش عبدالرحمن الدين حلال للمحافغل القرآن. علوم في الإتقان ~ ٩
ه.١ ٤ ٢ ٥ القاهرة الحديث،. دار على. بن أحمد تحقيق 



-(٠١ ١٨٢)^،المنعاني إسماعيل بن لمحمد الأمل. بغية ثرح الس-ائل إحابة — ١ •
الرالة،موصة الأهدل. محمل. حن ود. ياغى الأحمد بن حين تحقيق 
ه. ١٤٠٧بيروت 

العلائييكلوي بن حلل الدين لصلاح الصحابة. أقوال في الإصابة إجمال - ١ ١ 
مركزمنشورات من الأشقر، ييمان بن محمد عليه وعلق حققه ( ٠٥٧٦)ت١ 

ه١ّ ٤ ٠ ٧ بالكويت الإسلامي التراث إحياء بجمعية والتراث المخهلوءلات 

اللكنويعبدالحي محمد الحنان لأبي الكاملة العشرة للامتلة الفاصالة الأجوبة ~  ١٢
ه.١ ٤ ٠ ٤ حلب، الإسلامية، المطوعات مآكتب، ه(  ١٣٠)ت؛ 

أبيبابن المعروف الضحاك بن عمرو بن احمد بكر لأبي والمثاني• الأحاد ~  ١٣
الرياصريالراية. دار الجوابرة. أحمل. فيمل باسم د. تحقيق ه( ٢٨v)تعاصم 

بنأحمد ودراسة(. )عرض الكريم القرآن ير نففي الواردة المشكلة الأحاديث، —  ١٤
-.٥١٤٣٠اليمام والتونع، للنشر الجوزي ابن دار المضير، مقرن بن العزيز عبد 

ابنالقثيرى وهبا بن علي بن لمحمد الأحكام عمدة سرح الأحكام إحكام —  ١٥
مومسةسدس، ومدثر مصطفى شيخ ممهلفى تحقيق )تأ.يهد(. العيد دقيق 

-.٥١٤٢٦بيروت، الرسالة، 

الباجيحلف بن سليمان الوليد لأبى الأصول. أحكام في الفصول إحكام —  ١٦
بيروتالإسلامي. الغرب دار تركي. عبدالمجيد وتقديم تحقيق )ت؛؟؛ه-(، 

حزمبن سعيد بن أحمد بن ■علمي محمل. لأبى الأحكام. أصول في الإحكام —  ١٧
القاهرةالحل.يثا. دار عثمان. حامل محمل. ئ. وتعليق وتحقيق صبهل الظاهري، 

٥١٤٢٦.

الأمدى،التغلبي محمد بن علي أبى بن لعلي الأحكام• أصول في الإحكام —  ١٨
الرياضوالتونيع، للنشر المميعي دار عقيقي، عبدالرزاق العلامة تعاليق 

٠٥١٤١٤

العربيبابن المعروف ■ءثد\ظ4 بن محم-د بكر أبي للإمام القرآن. أحكام —  ١٩
العربي.الكتاب دار المهال.ي. ءّل.الرزاق تحقيق هc ٥٤٣)ت



محمدتحقيق الجصاصس، الرازي "ٌليا بن أحمد بكر لأبي، القرآن• أحكام ~  ٢٠
٠٠٥١٤٠٥بيروت الحربي، التراث إحياء دار القمحاوي، الصادق 

البصريالقرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء لأبي الحديث علوم اختصار ~  ٢١
بيروت،العلمية، الكتب، دار شاكر، محمد أحمد تحقيق )ت٤م^٧ه( الدمشقي ثم 

بن;^^ ٥١بن محمد الله عبد لأبي بالأم، ملحقا )مْلبوع الحالي،نإ اختلاف ~  ٢٢
القرشيالمطلبي مناف عبد بن المطلب، عبد بن شاغ بن عثمان بن العباس 

ه.١ ٤ ١ ٠ بيروت المحرفة دار ( ٠٠٥٢ )ت؛ المكي 

الشوكانيافه عبد بن محمد بن علي بن لمحمد الأدب، ومنتهى الطلبح أدب ~  ٢٣
بيروتحزم، ابن دار الريحي، يحيى الله عبد تحقيق ( ٠٥١٢٥)ت• اليمني 

٠٥١٤١٩

النوويشرف بن يحص الدين مصي زكريا لأي والمشي والفتي الفتوى آداب -  ٢٤
.٥١٤٠دمشؤرخ الفكر، دار الجابي، الوهاب عيد م يا تحقيق )تآ'ماأ*ير( 

محمدتحقيق البخاري، إسماعيل بن محمد عيدالله أبي للأمام المفرد الأدب ~  ٢٥
٠٥١٤٠٩بيروت الإسلامية، البشائر دار عيدالباؤي، هواي 

المعروفالرحمن عيد بن عثمان عمرو أبى الدين لتقي والمستفتى المفتى أدب ~  ٢٦
العلوممكتبة الفائر، عبد الله عبد مويق، د* تحقيق )ت٣٤٦ه( الصلاح بابن 

٠٥١٤٢٣الوية بالدية والحكم 

)تا"لأأ"ه(النووي نرق بن يحيى زكريا أبي الدين لمحي النوؤية• الأربعين -  ٢٧
الأرناووطشعببإ تحقيق رحب، لابن والحكم اللوم جامع شرحه ْع مهلبؤع 

٠٥١٤٢٤بيروت الرسالة. دار باحس. ؤإبراهيم 

بنأحمد الدين شهاب العباس لأبي البخاري صحيح لشؤح الساري إرشاد ~  ٢٨
)ت٣٢٩ه(الممري القتيبي المسطالآني الملك عبد بن بكر أبى بن محمد 
.٥١٣٢٣مصر الأميرية، الكرى الطعة 

تحقيق، ٥(  ١٢٥٠)ت الثوكاني محمد بن علي بن لمحمد الفحول. إرشاد ~  ٢٩
٠٥١٤٢١الرياض الفضيلة. دار الأثري، المرمح، بن مامي حفص أبي وتعليق 

الألبانيالدين ناصر لمحمد المسيل منار أحاديّثج تخريج في الغاليل إرواء ~  ٣٠



هس١ ٤ ٠ ٥ بيروت الإملامي، المكتب الثاؤيش، زهير إشراف طع ئ  ١٤٢٠)ت 
)تخّاه(الزمخشرى عمر بن محمود القاسم أبي اف لجار البلاغة. أساس ~  ٣١

ه. ١٣٩٩بيروت المعرفة، دار محمود، عبدالرحم الأستاذ تحقيق 
ابنعبداف بن يوسف عمر لأبي الأمصار فقهاء لمذاهب الجاٌع الاستذكار ~  ٣٢

عاليومحمد عطا محمد سالم تحقيق ، C٤٦٣رتالقرطبي النمري عبدالبر 
٠٢٢ ٠٠٠بيروت العالمية. الكتبا دار معرض. 

ه()ت٨٢٧تيمية ابن عبدالحليم بن أحمد العباس أبي الإسلام لشخ الاستقامة ~  ٣٣
الإسلامية،سعود بن محمد الإمام جامعة نشر سالم، رساد محمد د. تحقيق 

الراضمأ،؛اه

بنبكر لأبي مالك الأئمة إمام مذهب محي السالك إرثاد سرح المدارك أسهل ~  ٣٤
بيروت.الفكر، دار ه(  ١٣٩٧)تالكثناوي اش عبد بن حن 

بنسليمان الوليد لأبي الدليل■ معنى في والوجارة الأصول معرفة محي الإشارة ~  ٣٥
المكتبةفركوس، على محمد ت وتعليق وتحقيق دراسة )ت؛ب؛ه(، الباجى حلف 

اوكة1أ؛اه.

عيدبن سليمان الربح أبي الدين لنجم الأصولية. المياحث إلى الإلهية الإمارات ~  ٣٦
دارءطسا، بن عبامحى حسن عاصم أبو للنشر أعده هc ١لطوفيرت٦١٧القوي 

اه. ٤٢٤القاهرة الحديثة. الفاروق 

العزيزعبد عزالدين الحاففل للإمام المجار أنواع يعص في الإيجاز إلى الإشارة ~  ٣٧
سعدالدينرمرى له وندم بطبعه اعتنى —( ٥٦٦)ت* السلمي عبداللأم بن 

ه.١ ٤ ٠ ٨ بيروت الإسلامية، البشار دار دمشقية، 

المعروفالدين صدر عبدالصمد بن ُكي ن صر بن لمحمد والنظائر. الأشباه ~  ٣٨
مكتبةالعنقري. محمد بن أحمد د. ودراس-ة تحقيق -( ١٥٧ )ت٦ الوكيل بابن 

\و1ضالرشد. 

بكيالعثدالكافي بن علي بن ءثدالوuب الدين لماج والمظائر. الأشباه -  ٣٩
اا؛أه.بيروت العلمية. الكتب دار (. ٠٥٧٧١)ت

-(٠٩٧الحنفي)ت'تجم بابن المعروف إيرامم بن الدين لزين والنظائر. الأشباه - •٤ 
٠٠٥١٤٢٦دمجشق الحربي. الفكر دار الحاففل. مطع محمد تحقيق 



٣

٩٣٣^^——-
■بدارصنالدين جلال للإمام الثانمة. ئه ونرؤع نواعد في والنظائر لأشاْ ا- 

١ه.٤ ٠ ٣ يرون العلمية. الكتب دار ( ٥٩١)ت١ ال؛وءلي بكر أبي بن 
شرحهمحع ميؤع الإسلام، فخر معحمد بن علي الحز أبي الرئوي• صول أ~ 

الرشد.مكتبة ةانت،ا محمد سيد الدين فخر وتحقيق للغنافي،دراسة الكافي 
.٥١٤٢٢لراض 

السرحسيسهل أبى بن أحمد بن محمد بكر لأبى رحي. الصول أ- 
؛يروُت،.المعرفة، دار الأفغاتي، الوفاء أبو أصوله حقق (، ٥٤٩٠)^،

مطبؤع( ٥٣٤٤)الشاشي إسحاق بن يصد بن أحمد علي أبي الشاشي صول أ~ 
.٥١٤٢٢دمشق الفرفور. دار الفرفور• الدين ولمح، لاا-كود الشافي شرحه مع 

وعلقحققه رت٣٦م١ير( المقدمي مفلح بن محمد الد.ين لشمس الفقه. صول أ~ 
.٥١٤٢٠الرياض العبيكان، مكتبة دحان، المحمل بن فهل. د. له وندم عليه 

محمدبن ءباJالعزيز دؤ ا. المنهج، في معالم — ها الصحابة عند الفقه صول أ~ 
وزارةالإسلامي، الرص مجلة إصداران صمن مهلوع العوبل•، إبرامم بن 

.٥١٤٣٢الكون فى الإّلأمة الثوون 

السلمي،نامي بن عياض الال•ىور للامتاذ جهله الفقيه بع لا الذي الفقه صول أ- 
الشاملة.الذان من ألكتروتية نسخة 

الختارمحمد بن الأمين محم،- للشيخ بالقرآن. القرآن إيضاح في البيان صواء أ~ 
دارالخالدى. عبدالمزيز بن محمد وأحاديثه آياته خرج -( ٠١٣٩٣١٠)^الثنبلي 

^٥١٤٢٤يرون العالمة. الكتب 

عثمانبن موسى بن محمد بكر لأبي الأنار من وح والمنالماسخ في الاعتبار -  ٤٩
آباد،ر حيد العثمانية، العارف دائرة )ت؛خْه( الدين نين الهمداني، الحازمي 

.٥١٣٠٩الدكن 

اللخميمحمد بن موصى بن إبراهيم إمحاق أبي الحقق للعلامة الاعتمام. ~  ٠٠
ليمان.'آل حن بن مشهور ءثيل.ة أبو له وقدم نصه صيهل ٩^١( )ت،• الشاؤلبي 

.٥١٤٢١الخامة التوحيد. ماكتبة 

الدمشقيالزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين لخير الأعلام -  ٥١
م. ٢٠ ٠٢يرون للملأين، اللم دار رث،آ"هماه( 

٨



المعروفحريز سعد بن بكر أبى بن لحمد العالمين• رب عن الموفمحن إعلام "  ٥٢
بنمشهور عبيدة أبو عليه وعلق له وقدم ئرأْ ^، ٧٥١)'٠^الجونية قتم بابن 

٠٠٥١٤٢٣حزا اليمام، الجوزي، ابن دار سلمان، آل حسن 
بنمحمد بن عبدالزيز ا,ئ. وتطبيقا، تأصيلا إهمال مجن أولى الكلام إعمال ~  ٥٣

اه. ٤٣٦اليمام الجوزي، ابن دار العويد، إبراهيم 
بنوهب بن علكب بن محمد الفتح أبي الدين ض الاصطلاح بيان ني الافزاح -  ٥٤

العلمية،الكتب، دار نماه( )ت٢٠ العيد دقيق بابن المعروف القشيري، مطع 
محروت.

تيميةابن عيدالحليم لأحمد الجحيم, أصحاب، لخالقه المستقيم الصراط اهتفاء —  ٥٥
القاهرةالمحمدية. السنة مطمعة الفقى. حامد محمد تحقيق ^ ٧٢٨)^،الحرانى 

بنأ،د،عبدالعرير أصولية، دراسة نفثأ وعمر بكر أبي، الراميين الخليفتين أقوال ~  ٥٦
الكويت،.الأثر، أهل مكتبة العويد، إبراهيم بن محمد 

اليحصيض عيا بن موصى بن ض عيا للقاصي ملم. صحيح شرح العلم إكمال ~  ٥٧
اه. ٤١٩الوفاء، دار الشاملة. المكبة إلكترونية. نسخة )تا؛؛هه( 

نينالفضل لأبي الحديث علوم في والتذكرة التبصرة دت المسماة العراهي ألفية ~  ٥٨
العراقيإبراهيم بن بكر أبي بن الرحمن عبد بن الحسين بن الرحيم تمد الدين، 

بنالله عيد بن الكريم عبد الدكتور الشيخ فضيلة ت وراحعها لها قدم ^ ٨٠٦٠٠)^!
دارمكتبة طي، لقريا ا الدائز العربي ودراسة تحقيق الخفير، الرحمن عبد 

ه. ١٤٢٨الرياض والتوقع، للنشر المنهاج 
بنض عيا الفضل أبي للقاصي السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إلى الإلماع ~  ٥٩

أحمدالسيد تحقيق رت؛؛ههآ السبتي اليحصبى عمرون بن عياضى بن موسى 
ير.١٣٧٩وتونس القاهرة العتيقة، المكتبة و التراث دار صقر، 

ه.١٣٩٣بيروت المعرفة. دار )ت؛ءأير( الثافص ادرس بن محمد للإمام الأم. -  ٦٠
همدبن محمد بن الرحمن همد اليمن لأبي والخليل القدس الجليل؛تارخ الأس -  ٦١

مكتبةنثاتة، الجيد عبد يونس عدنان هcتحةيق رت٨٢٩الحنبلي العليمى الرحمن 
عمان.دنديس، 



٦٣ -

 ٦;-

٦٦ -

١٠^-———
محمدلأبي الاختلاف أوجت التي والأمجاب المعاني على الميه في الإنصاف ~  ٦٢

رضوانمحمد د. تحقيق -( ٠٥٢)^،١ البطليوس يد البن محمد بن اش عبد 
،^.١٤٠٣يرون الفكر، دار الدائن، 

بنعلي المحن أبي الدين لعلأء الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف 
التراثإحياء دار )رت،هخحه( الحنبلي الصالحى متقى الد المرداوي سليمان 

ناصربن مليمان ين للدكتور الكريم القرآن ير بثفالمتعلممه التصنيف، أنواع 
;.٥١٤٣٤اليمام الجوزي، ابن دار الطيار، 

المنيربن ابراميم بن محمد بكر لأبي والاختلاف. والإجماع السنن في الأوسئل 
دارا. حنيفأحمد بن أحمد صغير حماد أبو د. تحقيق -( ٠٣ ١٨)^؛،ابوري الي

١ه.٤ ٠ ٥ الرياض حلمة. 

محمدبن اش عبد بن الرحيم لعبد ائل المبين المرق، في الدلائل إيضاح 
المسيل،محمل. بن عمر الدكتور ودراسة تحقيق ه( ٤^١ )لته١ الحنبلي الرريراني 

اه.. ٤٣١اليمام والتونع، للنشر الجوزي ابن دار 
الونشرسييحي بن لأحمان ماللث، الإمام عثداف أبي نواعد إلى الساللئح إيضاح 

حزم،ابن دار الغرياني، عبدالرحمن بن الصائل، وتحقيق دراسة -( ٥٩١رئتا؛ 
٠٥١٤٢٧يرون، 

عمربن علي بن محمل اف عبد لأبي الأصول برهان من المحصول إيفاح 
الإسلامي.الغرب، دار الئالي، عمار دّ تحقيق ٥( ْ )تs٦٣المازري 

محمدبن لصالح والأنصار الهاجرين بسيد للاقتداء الأمار أللمح، يم إيقاُل 
دار-( ٠١٦المالكي بالملأني المعروف العمري اف عبد بن نوح بن 

يرون،.المعرفة، 

نجيمابن محمد بن إبراهيم بن الدين لزين الدفانق. كنز نرح الrّاثقا الم،م 
يرونط.المعرفة. دار ( ٥٩٧٠)ت،

الزركشيبهادر بن اش عبد بن محمد الدين لبدر الفقه. أصول في المحيهل البحر 
الأوقافوزارة حلبع الأشقر، سليمان ين عمر د. بتحريره محام ه(، ٧٩٤)ت<

.٥١٤١٣؛اتكوينإ الإسلامية والشؤون 

٦٧

٦٨

٦٩ -

٧'

٧١ -



بنالواحد عجي المحاسن لأبي الشانعي الخومج نرؤع في المذهب يحر ~  ٧٢
العلميةالكتب دار المد، فتحى ٠لارق تحقيق ه( )تآ*ه الرؤياني إسماعيل 
۴٢٠٠٩

أحمدبن عود مبن بكر أبي الدين لعلأء الشراع. ترتيب في المناع بداغ ~  ٧٣
الثامالمكية س إللكرونية نسخة  U،>AUo)الكاساتي 

تيمابن الدين شمس سعد بن أبوب بن بكر أبي بن لحمد الموائد بيانع "  ٧٤
بيروت.العريي، الكتاب دار -( ٥٧٥)ت١ الجونية 

أحمدبن محمد بن أحمد بن محمد الوليد لأبى المقتصد ونهاية المجتهد بداية ~  ٧٥
القاهرةالحديث، دار ه(، ٥٩٥)تالحفيد رثد بابن الشهير القرحليى رثد ين 

نسخةه( ٢٨٧)تالقرهلبى وصاح بن محمد عبداش أبي وصاح لابن الميع• ~  ٧٦
الحديث.حاْع موغ من إلكترونية 

المعروفاللاعي، سعيد بن محمد بن للحسين المرام بلؤخ شرح التمام البدر ~  ٧٧
١٤١٤هجر دار الربن، عبداش بن علي الدكتور تحقيق ه(  ١١١)ت٩ باتغريى 

عبدالمحميدبن محمد العالم العلاء الإمام الشح تصنيف الأصول، في الطر ؛دل( -  ٧٨
زكىمحمد الدكتور مرة لأول ؤينشرْ عاليه وعلق حققه هc ٥٥٢)تالأسمندى 

هء١ ٤ ١ ٢ القاهرة، التراث، دار مجكتية عيدالير، 

عبداشبن ءبدالخلكإ المعالي أبى الحرمين لإمام الفقه• أصول ني البرهان ~  ٧٩
دارانميب، عبدالعظيم د. فهارمة ووصع وقدمه حققه رتدي؛ه، الجوينى 

— ٠١٤١٨المتصورة الوفاء، 

بهادربن عبداض بن محمد المين بدر عبداف لأيي القرآن علوم في البرهان -  ٨٠
العربيةالكتب إحياء دار إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق )ت؛هبه( الزركشي 

وشركاوهالحلي ايائى عيس 
بنأحمد ين محمد ين علي ين أحمد الفضل لأيي الأحكام أدلة من المرام بلوغ -  ٨١

القبسدار الفحل، ياسين ماهر الدكتور تحقيق ه( )ت٢٥٨ انمسقلأني حجر 
اه. ٤٣٥الرياض والتورع، للشر 



حسينبن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد لأي الهيابة ثرح المائة -٨٢
بيروت— العلسة الكتب دار -( ٠٨٥٥)تالعيني الدين بدر الحنفي الغيتابى 

•١٤٢.;،

لأييالبخاري صحح مختمر شرح وماعليها مالها بمعرفة وتحليها النفوس بهجة ~  ٨٣
بيروت.الجيل، دار )تههاُير( الأنلءلي جمرة أبي بن عبداش محمل- 

بنأحمل- العباس أبي اللين لقي الكلامية ؛دعهم تأّيس في الجهمتة تلمس بيان ~  ٨٤
الحرانيتيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن اف عبد بن عبداللأم بن عبدالحليم 

فهدالمالك مجمع نشر المحمقين، من مجموعة )تخآم\ه( الا-مثقي الحنبلي 
.٠٥١٤٢٦الخورة بالمدينة الشريف ، الصحفلطباعة 

عبدالوحمنبن محمود الدين لثمي الحاحبإ. ابن مختمر ثرح المختمر بيان ~  ٨٥
مركزمتشورات من بقا، مفلهر محمد دؤ تحقيق ( ٠٥١)زه٤^الأصفهاني أحمل- بن 

المكرمة.مكة القرى؟ أم جامعة الإسلامي، التراث، إحياء 
ابنأحمل. بن محمد الوليد لأبي والتعليل. والتوجيه والشرح والتحميل المال ~  ٨٦

الغربدار وآخرون، حجي محمل- دّ تحقيق -( ٥٤ ٥٠)ت القرحلبي ل- رئ
.٥١٤٠٨بيروت الإسلامي. 

مجموعةحققه الزبيدي، >/ض محمد للميل القاموس. جواهر من العروس تاج ~ ^١٨ 
الكويت،ّدولة الإعلام، وزارة بإشراف العلماء من 

صل-يقمحمد الق، لأبي والأول الأحر الطراز مآمّ جو_اهر س المكلل التاج ~  ٨٨
ه(١٣٠١)تمالقنوحي البخاري العيني اف لهلف، ابن علي بن حن بن حان 
٠٥١٤٢٨فهلر الإسلامية، والشؤون الأوقاف وزارة نثر 

بنالقاسم أبي بن يوسف، بن محمد عثداش لأبي حليل لمختمر والإكليل التاج ~  ٨٩
العلمية،الكتب، دار ه( ٨٩١)تمالمالكي المواق الغرناءiي، البدري يوسم، 
.٥١٤١٦بيروت 

الخفمهدى بن أحمد بن ثابت بن ء-لي، بن أحمد بكر لأبى ؛غل-اد تالاخ -  ٩٠
الإسلامي،الغرب دار معروف، عواد بشار الدكتور تحقيق )تمآ؛ه( البغل-ادي 

.٥١٤٢٢بيروت 



ءسامابن المعروف اش مة بن الحسن بن علي القاصم لأبي دمشق تاينخ -  ٩١
والتونيعوالشر للطباعة الفكر دار العمروي، غرامة ين عمرو تحقيق ( ٠٠٥٧١)ت 

١٤١٠.^

٩١r  - تا"هأهو(الجاري إبراهيم بن إّماعيل بن محمد عبداف لأبي الكبير التاريح(
بيروت•الثقافية. الكتب مؤسسة حان، عبدالمعيد محمل. د. مرانبة نحتا طع 

الدينورينتيثة بن لم مبن عيد.اض محمل. لأبي ينا الحدمحختالما نأؤيل ~  ٩٣
^.١٤١٩الإشراق، ْؤّة و الأملاص اوكت_، >( ٢٧٦)^،

-(٠٢٧٦٠)^الل«ينور.ى قتيبة بن مسلم بن عبداف محمد لأبي القرآن مشكل تأؤيل ~  ٩٤
بيرويتؤ.العلمية، الكتب، دار الدين، شمس إبراهيم تحقيق 

يومضبن علي بن إبرامم إسحاق أبي الإمام للشيخ الفقه. أصول ني التمرة -  ٩٥
دمشقالفكر. دار هيتو. حن محمل* د. وحققه شرحه ( ٠٥ُتجا*ي؛ ؤ الفيرؤءزآبادى 

"ا'؛اهب

القدوريحمدان بن جعفر بن أحمل. بن محمد بن أحمد الحسين لأيي التجريد ~  ٩٦
مراجأحمد محمل د أ. والأنممادية الفقهية ال.راساُتط مركز تحقيق ( ٠٠)ت\٦٤ 

.٠٥١٤٢٧القاهرة اللام، دار محمد، جمعة علي د أ• ث, 
المرداويمليمان بن علي الدين لعلأء الفقه. أصول في التحرير ثرح التحبير —  ٩٧

محمل.بن عوض ود. راح المحمل. بن أحمد ئ. وتحقيق دراسة ^( ٨٨٥)محت، 
٠٥١٤٢١الرياض الرثل.. مكتبة الجيرين، ءبال١اف٠ بن ءبارالرح٠ن ود. القرني 

(٠٨٨)ُت،هالمرداوي ليمان بن علي الدين لعلأء الفقه أصول في التحرير —  ٩٨
محمدبن أحمل. د. وتحقيق دراسة التحرير. رح ث التحبير له شرحه عع مطبؤع 
مكبالبمرين، همداش بن همدارّحمن ود• القرني، محمد بن عوض ود• السراح 
٠٥١٤٢١الرياض الرشد• 

بنلمحمل. والشافعية الخفية اصطلاحي بين الجامع الفقه أصول في التحرير -  ٩٩
شرحهمع مطجؤع (. ٨٦١)'^؛،الأسكنا.ري همام ابن ءبل.الحميد بن عبدالواحد 

٠٥١٢٠٥١القاهرة الحلبي. البابي ممعلفى مهلثعة التحرير. تيسير 
بنهما-الر"مم بن لأحمد والمحقول المنقول من الأصول منهاج في لما التحرير —  ١٠ ٠



^^ثتثثءْ؛^
نيومصورنها الأزهرية، المأكتبة في حطية نخة (، ٨٢)ثرا" العراني العين 
الفقهأهول، ( ٣٦٢يرنم)الإّلامية الجاسة 
بجامعةوالقانون الشريعة كلية من دكتوراه رسالة الكتاب، تحقيق من وسخة 
م، ١٩٨٣حمزة عيدالعفليم محمد أسامة للدكتور الأزهر 

سليمانبن علي المحن أبي الدين لعلأء الأصول علم وتهذيب المنقول تحرير — ١ ٠ ١ 
ءبدالعزيزبن عبداش ت تقريفل ه( )رت،ْخم الحنبلي المالحي الدمنمي المرداوي 

الأونافوزارة تنر العربي، هشام د. و هاشم الله عبد تحقيق عميل، بن 
.٥١٤٣٤تطر الإسلامية، واكزون 

ه(،٦٨٢رتالأرموي بكر أبى بن محمود الدين راج لانمحمول. من التحصيل — ١  ٠٢
٠٠١٤٠٨بيروت الرسالة. ة مجومزنيد* أبو عل عيدالحميلب أ.د. وتحقيق دراسة 

البيضاويعمر بن عبدافه الد.ين ناصر للقاصي المّنة مصابيح سرح الأبرار تحفة " ١٠٣
الأوئافوزارة نشر طالت،، الدين نور باصراف مختمة لجنة تحقيق ه( )ت٥٨٦

.٠١٤٣٣باعويت الإسلامية والشزون 

بنعبدالومحمن ممحملّ العلا لأبي الترمذي• ج-اعع بشرح الأحوذي نحفة — ١ ٠ ٤ 
٠٠١٤١٠بيروت، العلمية. الكتب، دار المياركفوري. ءثال.الرحيم 

بنإسماعيل الفداء لأبي المحاج—V■ ابن مختصر أحاديث، بمعرفة العنالبج تحفة — ١ ٠ ٥
الكببى.محمود بن حميل. بن عيلءالغنى وتحقيق دراسة )ت٤م١تم١ه( كثير بن عمر 
٠١٤٠٦المكرمة عكة حراء، دار 

موّك،بن بممك، زكريا لأبي، السؤل• منتهى مختصر ثرح في المؤول تحفة - ١  ٠٦
يوصفود« ثبيلى المحسسن بن الهادى له وتحقيق دراسة ( ٠٥٧٧٢١٠)^الرهوتى 
التراث،ؤإحياء الإسلامية للدرامأت البحوث دار منشورات من القيم، الأخضر 

،^،١٤٢٢المحدة المرية الإمارات دولة 

الأبياريإسماعيل بن للي الفقه أصول في البرهان مرح في والبيان المحقيق — ١  ٠١^
الضياء،دار الجزائري، ام بعبدالرحمن بن عالي ئ. تحقيق ه( ٦ ١ )ت٦ 

اعويت

الدينلجمال للزمخشري. الكشاف تفسير ني الوائعة والأثار الأحاديث، تخريج — ١  ٠٨





بنعيداض ين محمل الدين ليدر الفقه، أصول في الجوامع بجمع المساعع تشنيف ~ ١  ١٨
شهى،موس بن بن موس أ-د ودراسة تحقيق )ت؛هيه( الزركشى بهادر 
اهف ٤٠٦يالريانحى الشريعة كلية دكتورا©. رمالة 

المدينةالزمان، دار فاضل، نديم محمد د- الكريم، القرآن في النحوي الضمين ~  ١١٩
ه.١٤٢٦المنورة 

د.مقارنة، تطبيقية أصولية دراسة بينها، والترحيح الألفاظ دلالات تعارض -  ١٢٠
اه. ٤٣١الرياضي المنهاج، دار العويد، إبراهيم بن محمد بن عيدالعزيز 

عزيزعبداف عبداسيف الدكور الشرعية، الأدلة بين والمرحيح المعارضى -  ١٢١
اهر. ٤١٧بيروت العالمية، الكتب دار البررنجي، 

الدكتورللأستاذ الإسلامي الفقه في وأثرهما الأصولتن عند والترحح التعارض " ١٢٢
القاهرةوالتونع، والشر للطباعق الوفاء دار الحفناوي، محمد إبراهيم محمد 

رسالةالمعيدر، عيدالرحمن بنت لمني الثاحلبي الإمام عند والترحيح التعارضى ّ  ١٢٣
سعودبن محمد الإمام بجامعة الشريعة بكلية الفقه أصول نم من ماجستير 
بالراضىالإسلامية 

إبراهيمتحقيق )ت1اده(، الجرجاني علي بن محمد بن لعلي العريقات، ~  ١٢٤
اهف ٤٠٥يرون العربي. الكتاب دار الأياري، 

الحسنبن محمد برواية مالك لخوطأ شرح محمد الإمام لموطأ الممجد التعليق ~  ١٢٥
الموطأمع مهلبؤع رت؛هماه.(، اللكنوي عبدالحليم محمد بن عبدالحي لحمد 

دمشقالقلم. دار المدوي. الوين تفي د* تحقيق الحسن، بن محمد رواية 
١٤١٣^

منوشاذ© صحيحه، من سقيمه وتمييز حبان ابن صحيح على الحان التعليقات ~  ١٢٦
آدم،بن تجانب، بن نوح الخاج بن الدين، ناصر محمد همدالرحمن لأبي محفوظه 

ه.١ ٤ ٢ ٤ جدة والتورع، للتشر باوزير دار ه( ١ ٤ ٢ ٠ )ت الألباني الأشقودري 
بنللعلامة الوقف( كتاب أول قدامة)إلى لابن الكافي على عثمن ابن تعليقات -  ١٢٧

الشاملة.الكتبة من ألكترونية سمحة ه( ١ ٤ ٢ ١ رن العثيمين محمد بن صالح 



بنعبدالقوي بن سليمان اللبن نجم الربيع لأبي الأربعين شرح لي التعيين -  ١٢٨
عنمان،محمد حاج أحمد تحقيق ه(  ٧١)^،٦ المرصري الطولي عبدالكريم 

٠ه ١ ٤ ١ ٩ بمكة المكتة المكثية و ببئروت الريان مؤسسة 

بنمحمد بن علي بن أحمد الفضل لأيي البخاري. صحيح على الخليق تغليق -  ١٢٩
القزني•موس عبدالرحمن ّعيد تحقق )تأهمُ( قلاني العحجر بن أحمد 

ه-١  ٤٠٥بيروت عمار. دار 

د•تحقيق -( ٠٢١١)الحنعاني همام بن عبدالرزاق بكر أبي المنعاني ير نف—  ١٣٠
ها؛اهييروت العالمية، الكتب دار عيده، محمد محمود 

"،٠٣١٩رن• ابوري النيالمنير بن إبراهيم بن محمل بكر لأبي القرآن ير نف-  ١٣١
اه. ٤٢٣الموية ال٠اJينة المآثر، دار السعال، محمد بن ّعاو تحقيق 

تحقيقالمالكي الورغمي عرفة بن محمد بن محمد عبداش أبي عرفة ابن ير نف—  ١٣٢
• ٢١٩٨٦تونس الزيتونية، بالكلية البحوث مركر ننر المناع، حن د. 

المحافغلللإمام والتابعين. والصحابة س اش رسول عن العثليم القرآن ير نف-  ١٣٣
أسحدتحقيق ه( رت٧٢٣حاتم أبي ابن الرازي إدريس بن محمد بن عبدالرحمن 

م١٤١٧المكرمة مكة اوز، مكتبة الطبي،. محمد 

المروزىأحمد ابن عبلءالجبار بن محمد بن متصور المفلفر لأبي القرآن ير نق~  ١٣٤
وغنيمإبراعيم بن ياسر تحقيق )دتحهم؛ير( الشافعي ثم الحنفي الخيمي معاني ال

.٠١٤١٨الرياض الوطن، دار غنيم، بن تماص بن 
ه( ١٣٥٤)رصا رشيد محمد للشخ النار ير بتف، المعروفالمفليم القرآن نقير —  ١٣٥

-٠١٤٢٣؛يرومحت، العربي، التراث إحياء دار ر؛اُب،، مصطفى سمير وصحيح تعليق 
(٠٦٠٦٠)الرازي العين بن عمر بن محمد الدين فخر للإمام الكبير. التفسير —  ١٣٦

اهف ٤٢٢بيروت العربي. التراث إحياء دار 

كيكلديبن حلمل الدن لصلاح والأفعال الأقوال تعارض في الإجمال تفصيل -  ١٣٧
الحديث،،دار الحفناوي، إبراهيم محمد د. أ. تحقيق ( )ت١٦٧الشافعي اللائي 
ه١٤١٦القاهرة 

الدبوميعيي بن عمر بن عبداض زيد لأبي الفقه أصول في الأدلة تقويم " " ١٣٨



العلمية،الكتب دار الميس، الدين محيي خليل تحقيق )ت*'ّا؛ه( الحنفي 
ه. ١٤٢١بيروت 

الحسينبن عبدالرحم الدين نين الفضل لأيي المسائي وترتيب الأسانيد تقريب —  ١٢٠٩
شرحهمع مطبوع )تا"«اّه(، ١^؛^، إبرامم بكربن أبي بن همدالرحمن بن 

■مصر القديمة، المصرية الطعة التثريب، ًلرح 
محنيزكريا لأبي الحديث، أصول في الل-ير البشير سن لمعرنة والتيسير التقريب، — ١ ٤ ٠ 

عثمانمحمد وتعليق؛ وتحقيق تقديم -( ٠٦٧٦)^،النووي شرف، بن يحيى الدين 
ه.١ ٤ ٠ ٥ ُيرويت، العربي، الكتاب دار الخثت،، 

الكلبيجزى بن أحمد بن محمد القاسم لأبي الأصول• علم إلى الوصول تقريب، —  ١٤١
الأمينُحمل• بن المختار مح«ل. د. ودراصة تحقيق ^١هد( ٤١)محت،المالكي الغرناٍر 

-٠١٤٢٢'المحقق ازثر الششبملى. 

(٠٤ ٠٢)ت،"الباقلأني الهلمبؤ بن محمطو بن بكر أبى للقاصي والإرشاد. التقريب، -  ١٤٢
ه.١  ٤١٣الرسالة مومة رنيد، أبو علي عاوالحميلء د. عليه وعلق وحققه له قدم 

الحاجأمير بابن المعروف الحسن بن لحمد التحرير. نرح والتحبير التقرير - ١  ٤٣
-٠١٤١٧بيرومتج الفكر. دار ( ٠٨٧٩)^،

الدبوسيعمر بن عثداف نيد أبي للأمام الفقه. أصول في الأدلة تقويم —  ١٤٤
المكرمةمكة الجاز. مكتبة المسي، الدين محي حليل وحققه له قدم ( ٠٤٣٠)^،

يناللابن همدالرحتم الدين لزين الصلاح. ابن مقدمة ثرح والإيضاح التقييلو —  ١٤٠
المدينةالملقية، المكتية عثمان. ممحمد عبدالرحهن تحقيق ( ٠٠٨ )^،٦ الٌراةي 
.٠١٣٨٩المورة 

بنأحمد الدين لمهاب الكبير. الرافعي احادبثا تخريج في الحبير التلخيص -  ١٤٦
عليهوالتعليق سيقه وتنبتصحيحه عنى )ُتحأهخه( المقلأني حجر بن علي 

الل-ني.اليماني هاشم عبداش 
الجوينييوصف، عبداش بن ءملالااثح الحالي لأبي الفقه. أصول في التلخيص — ١  ٤٧

البشائردار الممري. أحمد وبشير المبالي حولم عثداش. تحقيق ( ٠٤٧٨)^^
.٠١٤١٧؛يرون، الإصلامية. 





عبدالعالعايش محمد ئ. ة ودراموتخريج وتعليق حقيق هل(  ٩٤التتائي)١٠^٢ 
الطبعة.معلومات تدون لم ثبير، 

تحقيق-( ٥٣٧٠الهروي)تالأزهري أحمد بن محمد منصور لأبي اللغة• تهيئي، ~  ١٥٦
والترجمة.للتأليم، المصرية الدار هارون؛ عبداللأم 

الدمشقيالجزائري معرني الصالح بن لهلّاهر الأثر أصول، إلى التفلر توجيه ~  ١٥٧
٣٣Ao) ،)الإسلامية،المهلبوعات مكتبة أبوغدة، ءبل.الفتاح الوكتور تحقيق افد

،.١٤١٦Jحلِح

حزبمةبن إسحاق بن محمد يكر لأبي ه الرب صفايت، ؤإتباتا التوحيد كتايؤ — ١  ٥٨
عبدالعزيزتحقيق ٣ه( ١ )ت١ ابررى النيالسلمي بكر بن صالح ين المغيرة بن 
.١٠١٤١٤الرياضي السعودية، ~ الرشد مكتبة الثهوان، إبراهيم بن 

محمل•عتداف لأبي والتفرد الاتفاق على وصفاته ه اممه أسماء ومعرفة التوحيد —  ١٥٩
عليهوعلق حققه ه( )ت٥٩٣العبدى منيم ين يحيى ين محمد بن إسحاق ين 

والحكم،العلوم مكتبة الفقيهي، ناصر محمل بن علي الدكتور أحاديثه؛ وحرج 
•ه ١٤٢٣سوريا، والحكم، العلوم ودار المنورة، المدينة 

ينإسماعيل ين ،حمل• إبراهيم لأبي الأفكار• تنقيح لمعاني الأفكار توضيح —  ١٦٠
محمدبن صلاح وحقيق دراسة ( ٠١ ١٨٢)تالمنعاتى بالأمير المعروف، صلاح 

.٥١٤١٧بيروت العلمية؛ الكتب، دار عويفة. 

بنإسحاق ين لخليل الحاجيإ لأبن الفرعي المختمر شرح في التوضيح -  ١٦١
أحمل■الدكتور تحقيق هؤ( )ت٦٧٧الممري المالكي الجنل.ى الا-ين ضياء موسى، 

ه.١ ٤ ٢ ٩ الترايثج وحدمة للمخْلوطات نجيبويه مركز نشر نجي،، _الكريم ءثاين 
أحمدبن علي بن عمر حفص أبي الدين راج لالصحيح الجامع لشرح التوصح -  ١٦٢

للبحكالفلاح دار تحقيق -( ٠٨٠)ت؛ الملقن بابن المعرون، المصري الشافعي 
اه. ٤٢٩دمشق النوادر، دار نشر الترايثج، وتحقيق العلمي 

المعروفالبخاري محمود بن أمين لمحمل- التحرير• كتائب، شرح التحرير تيسير —  ١٦٣
ه؛١٣٥١القاهرة الحلبي. البائي مصعلفى مهلبعة ه.( ٩٧٢)تبادشاه بأمير 

عد'يالناصر بن ءبا-اارحمن للشيخ المنان. كالم ير نففي الرحمن الكريم تيسير — ١  ٦٤



بيروتالة. الرسمرمة اللويحق. معلأ بن عبد>الرحمن ئ. تحقيق )تأ"يّآاها 

بنمحمد الدين لكمال والمعقول المتقول من الأصول منهاج إلى الوصول ير تي—  ١٦٥
درامة-( ٥٨٧)ت؛ الكامالية إمام ابن • ؛المعروف الرحمن عبد بن محمل. 

للطياعتالحار.يثة الفاروق دار الدحميي، قطب أحمل الغتاح عبد د. ت وتحقيق 
اه.٤٢٣القامرة والشر، 

تيالبالتميمي  JL٠أحبن حبان بن محمن. حاتم أبي حبان لابن الثقات ~ ١  ٦٦
٠٥١٤١٠بيروت الفكر. دار أحمد. الدين شرف السيد تحقيق ( ٥٣٥)ت؛ 

عبدالرحمنللحاففل الكبير والجامع وزوانده المغير الجامع الأحادثت جامع ~  ١٦٧
الشاملة.المكتبة من ألكترونية (.نسخة ٥٩١)زا السيوطي يكر أبي بن 

(٥٧٤٩)ت الكاكي أحمد بن محمد بن لمحمد المنار رح ث ني الأسرار جامع ~  ١٦٨
مكةالباز، مصهلفى نزار مكتبة الأفغانى، عبدالغفور الرحمن قفل تحقيق 

.٥١٤ ١٨النكرمة 

ابنيوسف عمر لأبى وحمله. روايته في ينبغي وما وقفله العلم بيان جامع ~  ١٦٩
ابندان. الزهيري، الأشبال أبي تحقيق ه( ٤٦٣)تالقرطبي النمري عبدالبر 

١٥١٤١٩اليمام الجوزي، 
(٥٣١)ت• الطري حرير بن محمد جعفر لأبي القرآن تأييل عن اليان جامع ~  ١٧٠

.٥١٤٢٤الرياض الكتب. دار التركي• عبدالمحن بن عبداف د. تحقيق 
همدبن همداللأم بن همدالحلم بن أحمد الناس أبو الدين لممي الرسائل جامع ~  ١٧١

-(٥٧٢٨٠)'—الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن اش 
٥١٤٢٢الرياض العطاء، دار سالم، رشاد محمد الدكتور تحقيق 

الحافنلللأمام الكلم. جوامع من  UjJLp-حمين شرح ني والحكم العلوم جامع ~  ١٧٢
ه()ت٥٩٧رحب، بابن الشهير البغدادي الدين شهات بن همدالرحمن الفرج أبي 

٥١٤٢٤بيروت الرسالة. دار باحس، ؤإبراهيم الأرناؤوءل شعبت، تحقيق 
القرطبيالأنصاري أحمد بن ُحماو عبداف لأبي القرآن لأحكام الجامع -  ١٧٣

محمودد. أحاديثه وحرج الحفناوي، إبراهيم محمل- وصيهله راجعه ( ٥٦٧رزا
ه. ١٤ ٢٣القاهرة الحديث. دار عثمان. حامد 



-.٥١٤٢٣خس الريا الكتب. عالم دار البخاري، سمير هشام بتحقيق أحرى ونسخة 
بنعبدالحليم بن أحمد العباس أبي الدين ئقي تيمية لابن المسائل جامع ~  ١٧٤

الحنبليالحراني تيمية ابن محمد ين القاسم أبي بن عبدالئه بن عبداللأم 
والتونع،للنشر الفواك عالم دار عزيز، محمد I تحقيق )تمآيه_( الدمشقي 

الرياض

عبدالكريمأ.د. الراجح، المذهب على وتطبيقاتها الفقه أصول لمسائل الجامع ~  ١٧٥
•آ؛اه.الرياض الرشد، مكتبة )تهم؛اه-.( النملة محمد بن علي بن 

بنكر أبي بن لمحمد الأنام حير محمد على الصلاة ضل في الأفهام جلاء -  ١٧٦
شعيبتحقيق ^ ٧٥١)ت الجونية قيم ابن الدين سمس سعد بن أيوب 

اه. ٤٠٧الكوت العروبة، دار الأرناؤوءل، عيدالقادر و الأرناووحل 

المحليشرح ٌع ٌطبوع ^ ٧٧١٠٠)^المبكي علي بن لعبدالوهاب الجوامع جمع ~  ١٧٧
الدرراللواْع.وحاشية 

منإلكترونية نسخة الأزلي، دريد بن المحن بن محمد بكر لأبي اللغة جمهرة ~  ١٧٨
الشاملة.المكتبة 

بنقاسم بن حس اكين بدر محمد لأش المعاني حروف في الم١نى الجني ~  ١٧٩
محباوةالدين فخر د تحقيق المالكي المصري المرائي علئ بن عبداش 

اه. ٤١٣بيروت العلمية، الكتب دار فاصل، نديم محمد والأستاذ 
بنأحمد المجاس أبي الإسلام لشيخ المسيح دين يدل لن المحيح الجواب —  ١٨٠

العاصمة،دار المحققين، من مجموعة تحقيق ه( )ت٨٢٧تيمية ابن عيدالحلبم 
،^١٤١٤الرياض 

القرشي،اف نصر بن محمد بن لخبدالقادر الحنفية حلبقات في المضية الجواهر —  ١٨١
حانه،كتب محمد مير ؛ نشر )ت٥٧٧^ الحتمي اكين محيى محمد، أبو 

كراتشي'

جمععلى ه( ١١٩٨)تالمغربي البناني اف جاد بن عثدالرحمن البناني حاشية —  ١٨٢
•الحلبي البابي مصهلفى مطبعة الحلي. الدين جلال رح ث •ع ممحلبؤع الجوامع، 

\'0س.القاهمة 



عمرلن أمين لمحمد الأبصار. تنوير شرح المحتار الدر على المحتار رد حاشية ِ  ١٨٣
بيروتوالنشر. للهلياعة الفكر دار )تآه'آاه( عابدين بابن الشهير ءيدالميز ين 

داررتآا*ماه( ال1>ن؛ااي محامم بن محمد بن لعيدالرحمن المرح الروض حاشية ~  ١٨٤
الرياض.والتونيع، للنشر القاسم 

محمدبن لحس الجوامع حهع على المحلى الجلال شرح على اليهنار حاشية ~  ١٨٥
الثالث.الإصدار الشاملة، الكبة ١^^، نسخة العطار)ت،همآاه( 

العلمية.الكتء.ا دار داود. أبى سن على بكر أبى بن محمد القيم ابن حاشية ~  ١٨٦
ه. ١٤١٥ييروت 

بنمحمد عبداض أبى الدين لتاج الفقه• أصول محي المحمول من الحاصل ~  ١٨١^
منشوراتناجى، أبو محمود عبداللأم تحقيق ه( )ت٢٥٦الأرموى الحسين 

٠٢١٩٩٤بنغازي يونس تان حامعة 
الشامحعىالبصري الماوردي محمد بن علي، الحسن أبى للعلامة الكبير. الحاوي —  ١٨٨

بيروت.الفكر. دار ؛ه(  ٥٠)ت 

القرطبىالأندلسي حرم ؛_، معيد بن أحمد بن عليي محمد لأبي، الوداع حجة ~  ١٨٩
للشرالدولية الأفكار بيت الكرمي، صهيب أبو تحقيق ه( ٤٥٦)تالظاهري 
٠٢١٩٩٨الرياض واكوزح، 

حماد.نزيه د• تحقيق )ت؛ما؛ه( الباحى حلف بن سليمان الوليد لأبى الحدود• ~  ١٩٠
،^١٣٩٢بيروت الزض. ة مؤّ

بنمحمد بن زكريا يحيى أبى الدين لزين الدقيقة والتعريفات الأنيقة الحدود -  ١٩١
الفكردار المبارك، مازن د. تحقيق )ت1'اهه_( الأنصاري زكريا بن أحمد 

بيروتالمعاصر، 

بحن،الترتوري، مطاؤع حين للدكتور والسنة الكتاب، أدلة بين التعارض حكم —  ١٩٢
الإملاميةوالدراسات التربوية الملوم ٥ م سعود الالالثإ حامعة م|جلة في منشور 

)ا(مآا؛ا،و.

الأصبهانيعبداف بن أحمد نعيم أبي للحافظ الأصفياء. وطقات الأولياء حلية - ١٩٣
;.٥١٤٠٠بيروت الخلية. الكتب، دار )ت.م؛ع( 



ءأسخسثبمتْْجم
)ت'ُا\،*اه_(العدائي عمر ين لعبدالقادر العرب لسان لباب ولب الأدب حزاتة ~  ١٩٤

اه. ٤١٨القاهرة الخاتجي، مكتبة هارون، محمد عبراللأم * وشمح تحقيق 
ابنعبدالخليم بن أحمد العباس أبي الإسلام لشيخ والقل الحقل تعارض درء —  ١٩٥

الإمامجامعة مهلبوعات من سالم، رثاد محمل الدكتور تحقيق )تحآم\ه( تيمية 
ه. ١٣٩٩الإسلامية سعود بن محمد 

بكرأبي بن عبدالرحمن الدين حلال للأمام بالمأثور. التفسير في المنثور الدر —  ١٩٦
القاهرة.المحمدية. الأنوار مطبعة بطيعه عنيت -(، ٥٩١)ت١ السيوطي 

حسنبن يوسف المحاسن أبي الدين لجمال الحرفي ألفاحل شرح في القي الدر ~  ١٩١^
بنمختار الدكتور إعداد ( ٠٥٩)ت؟• المبرد بابن المعروف الحنبلي عيدالهادي بن 

ه.١ ٤ ١ ١ حدة المجتمع، مكتبة غريبة، 
فهميالمحامي تعريب ه( ١٣٥٣)تحيدر لعلي الأحكام مجلة شرح الحكام درر ~  ١٩٨

بيروت.الهضة، مكتبة الحسيني. 

بنالمختار محمل، ين الأمين لمحمد الكتاب آيات عن الاصطراب إيهام دخ ~  ١٩٩
.٥١٤١٧القاهرة تيمية، ابن مكتبة ه( ١٣٩٣)تالشقيطى الجكنى عدالقادر 

العوغيحزم بن ثان بن قاسم محمد لأبي الحديث غريب غي الدلائل - ٢ ٠ ٠ 
العسكان،مكتبة القناص، عبداض بن محمد د. تحقيق )ت'ا*'؟ه( هلى رقال

^١٤٢٢الرياض 

أحمدبن حافظ العلامة للشيخ الاصطلاح فن تحقيق الفلاح أرباب دليل — ٢ ٠ ١ 
.www.hakmy.comالشيخ موقع من ألكترونية نسخة )تم\ي"آاه( الحتقمي 

بنعلال بن محمد بن علي لمحمد المالحين رياض لهلرق الفالحين دليل - ٢ ٠ ٢ 
مأمونحليل : بها اعتنى -(، ٥١٠٥٧)^،الشافعي المديقي البكري إبراهيم 

اه. ٤٢٥بيروت والتونع، والنشر للهلثاعق المعرفة دار شيحا، 
زيد(رأبي بن القّ عبد محمد عبداه لأبي ماللث، الإمام ب، مدهعن الذب — ٢  ٠٣

العلمي،محمد د. تحقيق ه(  ٣٨٦)^،اا٠الاكي القيرواني، النفزي، عبدالرحمن 
المحمديةالرابطة نشر عكلين، مصهلفى د. الجيلأنى، عبداللطيفج د. مراحعة: 
ايث،اك نوادر محللة — اث اك احاء ٠ الأمححاث ٠ اسايتح الدر ك م — للملما. 



تحقيق)ت؛حآُه(, القرانى انمنهاص 1دردس بن أحمد الدين لشهاب الذخيرة. —  ٢٠٤
۴١٩٩٤بيروت الغرب■ دار حجي* محمد 

المجتبى®شرح في العمى ررذحيرة المسمى النساش منن شرح العقبى ذحترة " ٢٠٥
وللشر الدولية المعراج دار الولوي، الإث؛ومح، موسى بن آدم بن علي بن لمحمد 

..٠١٤٢٤—  ١٤١٦واضزع للنشر روم آل دار 
عليبن محمد بن عبدافه الهروي إسماعيل أبي الإسلام لشتح وأهله الكادم ذم " ٢٠٦

الأنصاري،عثمان بن محمد بن عيدافه تحقيق -(، ٥٤٨١)ت الأنصاري مت بن 
الغرباء.مكتبة 

الحسن،بن رحب بن أحمد بن عبدالرحمن الدين لزين الحنابلة ءلقات ذبل - ٢  ٠٧
بنعيدالرحمن د تحقيق ه( )ت٥٩٧الحنبلي الدمشقي، نم البغدادي، السلامي، 

٠٠٠١٤٢٥الرياض العييكان، مكتبة العثيمين، سليمان 

عبدالملأمبن عبدالحليم بن أحمد العباس أبى الدين لتقي المنهلقيين على الرد -  ٢٠٨
الدمشقيالمصلي المحرانى تيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن عبدافه بن 

بيرومت،.المعرفة، دار ( ٠٠٧٢٨)^;،

البابرتىأحمد بن محمود بن لمحمد الحاحبر ابن مختصر شرح والقول الردود " ٢٠٩
ود.العمري عون ابن صالح بن اض صيف وتحقيق درامة ( ٧٨٦)^،الحنفي 

—.٠١٤٢٦الرشد مكتبة الدوصري• ربتعان بن ترحيب 

العلميثع الحالي تحقيق -( ٠٠٢ )ت؛ الشافعي إدريس بن لمحمد الرسالة. — ٢١٠
-,٠١٤٢٦بيروت الحربي، الكتاب دار الكلبي، شفيق وزهير 

كتابفي المذكورة بالفهم الخخلة العشرة الاحتمالات يمالة تتعلق حليلة رمالة " ٢١١
أحمدالدين لشهاب الرازي الدين فخر للإمام الأصول علم من الحصول 

٠٥٤  ٤٧برقم الأزهرية الكتبة في حطه نسخة )ت؛خأه-( المرافئ إدريس بن 
أصول.

بنعمر بن إبراهمم إسحاق أبي الدين لرهان الأحار منوخ في الأحار رسوخ " ٢١٢
محمدحسن الدكتور ت وتحقيق درامة ه(  ٧٣٢)ت الجحبري خليل بن إبراهيم 
بيروتالثقافية، الكتب مؤسسة الأهدل، مقبولي 



بنعمر بن إبراهيم إسحاق أبي الدين لرهان الحديث علوم ني التحديث رسوم -  ٢١٣
ابندار الملي، شريف بن إيرامم تحقيق ( j،>UrTcj)الجمري حلل بن إبرامم 

اه.٤٢١بيروت حزم، 

)تجكي العليا بن لمدالوهاب الحاجب،• ابن مختمر عن الحاجب، رفع " ٢١٤
١i،UU )_ ، أحمل•وعادل، معوض محمد علي ودراسة/ وتعلمق تحقيق

• ٠٥١٤١٩بيروت الكتتs■ عالم ، عياوالموحود 

بنب.السلأم بن أحمل. تيمية ابن الأسلأم لشيخ الأعلام، الأئمة عن الملام رسر —  ٢١٥
والإفتاء،الخلمية المحويث، لإدارة اّمة الرئآسة نثر الحراني، عباJالحليم 

..٥١ ٤٠٣الرياض 

الرحراحيطلحة بن علي بن حين علي لأبي الشهاب تقيح عن المقاب رفع -  ٢١٦
بنعبدالرحمن ود. راح المحمد بن أحمد د. تحقيق ه( )ت٩٩٨الشوشاوي 

.١٠٥ ٤ ٢ ٥ الرياض الرشو. مكتية الجبرين. عبداض 

محمودالفضل لأبي المثاني. والميع المفليم \ذ>توق ير نففي المعاني روح -  ٢١٧
بيروت،الملهية، الكتب، دار ه(،  ١٢٧)ت• الألومي شكري 

المؤويشرف بن يحيى انمين لمحي المفتين. وعمدة الطالبين هروصة 
.٠١٤٠٥بيروت الإسلأُي. اوكتِا ه( )ت٦٧٦

ميالقل. ندامة بن معحمد بن أحمد بن لمداض الناظر. وحنة الناظر روضة —  ٢١٨
الرياضي.الرشل.. مكتة النملة. على بن عيدالكريم الدكتور تحقيق ( ٥٦٢٠)ت 

؛>،سالم ؛>، عليابل، عمر حفص لأبي، الأحكام عمدة شرح غي الأفهام لناض -  ٢١٩
تحقيق)تاس الفاكهاني الدين -اج ازلكي، الإمكندرى اللحمي صدقة 

اه. ٤٣١سوريا الوادر، دار طالب، الدين نور ودراسة! 

علكاهمدالرحمن؛>، الدين حمال، الفرج أبي للإمام التفسير. علم ني الخير زاد -  ٢٢٠
ه.١ ٤ ٠ ٤ دمشق، الإملاعي. المكتب ه( ٥٩٧)تالجوزي محمد ين 

شمسسعد بن أيوب بن بكر أبي بن لحمد العباد حير هدي في المعاد زاد -  ٢٢١
المنارمكتبة ~ بيروت الرسالة، مؤسسة م١ه( )ت١٥الجونية نيم ابن الدين 

ه.١ ٤ ١ ٥ الكوت الإسلامية، 



انملمةالكب دار اّشر; \1ثم( )ت: الياني حنل بن أحمد للإمام الزهد -  ٢٢٢
محردت-

الدينلجلال اسوعة، اللأآلئ أذبل مي يراJوصرءات، على الزيادات -  ٢٢٣
حسن،حاج حالي رامز تحقيق ه(  ٩١)ت١ السيوطي بكر أبي بن عجدالرحمن 

.٠٥١٤٣١الرياض والترنيع، للشر المعارف مكتة 
ينمحمد الإمام للشخ الأحكام. أدلة جمع من المرام بلؤخ شرح الملام سل ~  ٢٢٤

انميايطيالدين عصام تحقيق -( ٥١١٨٢٠)١٠^الصنعاش اليمني الأمير إسماعيل 
^٥١٤٢٥القاهرة الحديث. دار الميد. وعماد 

مكتبةه( الألباني الدين ناصر لمحمد الخحيحة. الأحاديث طلة ~  ٢٢٥
الرياض.المعارف. 

ناصرلمحمد الأمة. على الميئ وأثرها والخوصوعة الضعيفة الأحاديث! ملسلة " ٢٢٦
الراض.انمارف. مت الأJاتي الدين 

الثمانيالسلنفي عبداض بن لمصطفى الفحول طبقات إلى الوصول ملم ~  ٢٢١^
محم-ودتحقيق ١ه( ٠ )تم١٦ ءرحاحى ود ءكاتب د المعروف 
تدئيق؛أوغالي، إحسّان اكين أكمل ت وتقديم إشراف الأزنازوط، عبدالمادر 

إرصيكا،مكتبة أؤيغرر، الدين صلاح •' الفهارس إعداد صالح، صعداوي صالح 
٠٣٢٠١٠تركيا إسانثول، 

ينالضحاك بن عمرو بن أحمر يكر أبي عاصم أبي ابن للأمام المنة• كتاب ~  ٢٢٨
المنةأحاديثه تخريج في الجنة حللأل مع مجطبؤع ه-( ٢٨١)تمالثيباني مخالي 
اهف ٤٠٠يرون الإسلامي- الكتب الألباني. ناصر لحمد 

-(٠٢ ٩٤)ت المروري الحجاج بن نصر بن محمد عبداض أبي للمروزي المنة• " ٢٢٩
هف١ ٤ ٠ ٨ يرون الملقين، الكتّب، مؤسسة الملقي. أحمد سالم تحقيق 

طبعه( ٢٩١)تمالترمذي سورة بن عيسى بن محمد عيسى أبي الترمذي سنن ~  ٢٣٠
الرياض؛.الملام. دار الشيخ. آل عيدالعزيز بؤ؛ صالح الشح معالي بإسراف 

اليدتحقيق ه-( )ت٥٨٣البغدادي اكاردهلني عمر بن علي اكارئطني سنن ~  ٢٣١
.٠٠١٣٨٦يرون المعرفة. دار ^٠،، ٠٧١يماني هاشم عبداش 



——^يجت٨ْ٩آظ-
د.حققه ( ٠٠٢٥٥٠٠)^الدارمي عبداJرحمن بن عبدافه محمد أبي الدارمي سنن ~  ٢٣٢

اه* ٤١٢دمشق القلم. دار ، الغاديب مصطفى 
ساليبإشراف طح جتاني)تهلأ\ه(، الالأشث بن ّفان داود أبي سن -  ٢٣٣

الرياض.الملام. دار المخ. آل عدالعزيز بن صالح الشخ 
الخرامحانيشعّة بن منصور بن . سعيالعثمان أبى منمور بن عّيالؤ .سن —  ٢٣٤

حمد.آل عدالرزاق بن ءيل.الأوه بن صعد د. وتحقيق ة دارمح( ٢٢٧٠)^الجوزحانى 
١الرياض الصميص. دار  ٠٥١٤١٤

عليبن الحين بن أحمد بكر أبي الحاذذل المحدثين لإمام المغير المنن —  ٢٣٥
جامعةمنشورات من ئالحجى، أمين عدالمحهلي د. أصل، وثق ( ٠٠٤ oAo)الثيهقي 

كراتشيالإسلامية. المار-ات 

سْثئالمهني علي بن الخض بن أحمد كر أبي للإمام الكرى المنن -  ٢٣٦
.٠٥١٤٢٠المكرمة مكة الثار. مكتبة ءهلا٠ عدالقادر محمد تحقيق 

عبدالغفاردّ تحقيق (، ٥٣)زم• اتئ النثعيب، بن أحمد للإمام الكبرى. المن —  ٢٣١^
"٠١٤١١بيروت الخليمة. الكتب دار حن. كروي وسد البح.ارى سليمان 

بإشرافطح ه-( ٢٧٥)تالقزؤيني يزيد بن محمل. ءباJاف أبي ماجه ابن صنن ~  ٢٣٨
الرياض.الملام. دار المخ. آل ءبالالخزيز بن صالح المخ معالي 

بإشرافطبع ٥( ائي)ت٣٠٣ الننعيب بن أحمد عبدانرحمن أبي ائي النسن -  ٢٣٩
الرياض.الملام. دار الشّيح. آل عبدالمزيز بن صالح الشخ معالي 

)تخ؛ماه-آالدهص عتمان بن أحمل بن محمد الدين لثّمس النبلاء. أعلام سير —  ٢٤٠
١بيروت الرالة. مرّة المحققين. محن حماعة حققه  ٠٥١٤١٠

الأبناسيأيوب بن موسى بن لإبراهيم الصلاح؟ ابن علوم من الفتاح الث1.ا -  ٢٤١
.٥١٤١٨الرياض الرشد. مكتبة ُللا فتحي صلاح تحقيق ( ٥٨٠٢)ت

القشيرىمطع بن علي بن محمد الا-ين تقي للحافظ الموؤية الأربعين شرح -  ٢٤٢
.٠٥١٤٢١الرياض القاسم. دار ( ٠٥٧٠)ت٢ العيد دقيق بابن المعروف 

بناف هبة القاسم العالم للإمام واساعة. المن أهل اعتقاد أصول ثرح -  ٢٤٣
طيبة-دار حمدان. سعد أحمد اككترر تحقيق )تحا؛ه( اللألكاتي المحن 
؛اه ٠٩الرياض 



وهببن عني/ بن محمد القح أبي الدين لقي الأحكام بأحاديث الإلمام نرح —  ٢٤٤
عليهوعلق حققه ه(  ٧٠٢)^،الميد دقيق بابن المعروف القشيري، مطع بن 

-.٠١٤٣٠سوؤيا النوادر، دار العداف، حلوق محمد أحاديثه وحرج 
المراثيءبل.الرحمن بن العين بن عبدالرحيم للحافظ والتدكره. التمرة ثرح —  ٢٤٠

المكتةإلكترونية. نخة فحل. ياسين ماهر د- بعناية ًلح ( ٠٠٨ )'^،٦ الدين نين 
٠١٤٢٣الخلية، الكتب دار الثاملة، 

لزينالنحو في التوضيح بمضمون التصريح أو التوضيح على التصريح نرح —  ٢٤٦
الممري،الأزهري الجرحاوي محمد بن بكر أبي بن عبداض بن حاك اكين 
ه.١ ٤ ٢ ١ بيروت العلمية، الكتب دار )ته*وه( يالوتاد يعرف ولكن 

المالكيالمازري التميمي عمر بن علي بن محمر عبداف لأبي التلقين ترح -  ٢٤١^
الغربدار النلامي، المختار محمي. الثيح ساحة تحقيق ( ٠٥٣٦)؛-;،

الإسلأس،خ"أم.

م١ه(٩٣)دتاالتفتازاني عمر بن عود مالدين لمعد التوضيح على التلويح ثرح ~  ٢٤٨
بممر.صب^ مكتية 

أبياكين لتهاب الأصول،. من المحمول احتمار في الفصول تنقيح ثرح ~  ٢٤٩
دارسعد. عبدانرووفج هله حققه ( ٠٠٦٨)ت؛القرافى إدريس ين أحمد المياس 

-٠١٣٩٣القاهرة الفكر. 

الحليإبراهيم ين محمل- بن أحمد بن محمل- الل٠ين لجلال الجوامع جمع رح ث " ٢٥٠
.٠١٣٥٦القاهرة الحلي. البائي ممهلفى مهلثعة ( ٠٨٦٤)^،الثافعي 

الوانيةعرفة ابن الإمام حقائق ليان الخافية الكافية الهيابة عرفة ابن حدود شرح -  ٢٥١
(٠٨٩٤٠)^المالكي التونسي اترصاع الأنماري قاصم بن محمد عبل.ارلنح لأبي 

-٠١٣٥.الخلية المكتة 

ألكترونيةنسخة -( ٠١٤٢١المثيميزرتصالح ين لحمن- الصالحين ^ ٣٥١٧شرح ~  ٢٥٢
الخاملة.المكتية من 

الزرنانييوصف بن ءبار،المائي بن لحملأ ماللث،. موحنأ على الزرناني رح ث ~  ٢٥٣
.٠١٤١١بيرون، الخلمية. الكتب دار ( ١١٢٢)^،



——-هت١ج-
عبدافابن محمد عداف أبي الدين لشمس الخرقي مختمر على الزركثي ثرح —  ٢٥٤

بيروتالعالمية. الكتب دار إبرامم. حلل ءبلالتر.م تحقيق ( jkVYYo)الزركشي 
١٤٢٣^،

شعيبتحقيق ه(  ٥١٠ت ) الينوي عود مبن العين للإمام تة. الثرح — ٢٥٥
أه. ٤٠٢٠وبيروت دمشق الإسلامي. المكتب الشاويش، زهير ومحمل. الأرjاؤو٠ل 

ئليجبن مغلطاي ١^^٠ لعلاء .إ. تته بالإعلام المسمى محاجه ابن منن ئرح —  ٢٥٦
مكتبةعويفة. كامل تحقيق عثدالأة أبي الممري البكجري عيدافه بن 

ادؤ٤  ١٩الكرمة مكة . jU؛

حسينين أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد لأيي داود أبي منن شرح -  ٢٥٧
إبراهيمبن حالي المنير أبو تحقيق ه( )ت٥٥٨العض الدين يدر الحتمي الغيتأنى 

ه.١ ٤ ٢ ٠ الرياصن الرشد، مكتبة المصري، 

بنعلي بن حين بن أحمد الماس أبي الدين لشهاب داود أبي منن ثرح -  ٢٠٨
يدارالباحثين من عدد تحقيق! ه(  ٨٤)ت؛ الشافعي الرمالي المقدصي رصلأن 
الفيومالتراث، وتحقيق العلمي للبحث الفلاح دار الرياحل، حالي بإشراف الفلاح 

٠٠٠١٤٣٧

الرحسيالأئمة سمسن ص—هل أبي، بن أحمد بن لمح^مءد الكسر السر سمح ~  ٢٥٩
٠٢١٩٧١لادعادنات الشرقية الشركة نشر )تنآلأ؛ه(، 

بطالبن عبدالملك بن حلما ين علي الحسن لأبي البخاري صحيح شمح ~  ٢٦٠
الرشد.مكتبة إبراهيم. ين ياسر تميم أبو تحقيق )ته؛؛ه(، القرهلي البكري 

الراضمأ؛اه.

أحمدين عيدالغفار والل.ون ^ ١٠١١لعضي الحاجب. ابن لمحتصر العقد شرح ~  ٢٦١
الكلياتمكتبة إسماعيل. محمل. شعبان د. ونصحح مراحعة ه( )ت٦٥٧الأيجي 

^١٤٠٣القاهرة الأزهرية. 
أييبن محمد ين علي الدين علاء ن محمد الدين لصدر الهلحاؤية المقيدة ثرح ~  ٢٦٢

شاكر،أحمد تحقيق الدمشقي الصالحي الأذرعي الحنفي، العز 
ه.١ ٤ ١ ٨ والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامية الشؤون وزارة ! نشر 



تحقيق^ UTAo)الحرأني تيمية بن عدالحليم بن لأحمد الفقه. محي العمدة شرح ~  ٢٦٣
٠٠٥١٤١٣نحى الريا العسكان. مكتبة انمليشان. صالح ين سعود د. 

عبدالهاديبن أحمد بن حسين بن ليوسف الأصول علم إلى السؤل غاية شرح ~  ٢٦٤
دارالعنزي، طرقي بن أحمد وتحقيق دراسة ا،ه( ٠ )ت\، المبرد بابن المشهور 

هر.١ ٤ ٢ ١ بيروت الإسلامية. م البثا 

عثمانبن مصهلنى بن محمد ين محمد سعيد لأبي الخادمي قواعد شرح ~  ٢٦٥
ابندار الأزهري، محمود مصطفى وتحقيق شرح ١ه( ١ )ت٧٥ الحنفي الحادمي 

م.٢ ٠ ١ ٢ والقاهرة الرياض عفان، ابن ودار القيم 
ومراجعةسيق ( ١٣٥٧)تالزرقا محمر الشخ بن لأحمد الفقهية. القواعد شرح ~  ٢٦٦

١ه.٤ ٠ ٩ دمشق القلم. دار غدة، أبو عثدالستار د. 
قيامةبن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن الفرج أبي الدين لشمس الكبير الشرح ~  ٢٦٧

بنعبداف الدكتور تحقيق والإنصاف، المقغ مع مملبؤع ه( )ت٢٨٦ المقدمي 
للهلباعةهجر دار الحلو، محمد عبدالفتاح الدكتور و التركي المحسن عبد 

اه. ٤١٥القاهرة والإعلان، والتونع والشر 
تحقيقه.( )ت؛ها، الحيادي قاسم ن أحمد للإمام الورقات على الكبير الشرح -  ٢٦٨

اه. ٤١٦قرطبة مؤسسة ريح، وعبدافه عبدالحزيز سيد 
الحيويأحمد بن محمر ن أحمد للشخ حليل مختصر شرح قي المجير الشرح ~  ٢٦٩

الفكر،دار عليه، الدسوقي حاشية مع مطبؤع ١ه( ٢ ٠ )ت١ بالدردير المعروف 
محروت'

بانالمعروف القتوحي عيدالعزيز ن أحمد بن محمر المنير. الكوكب شرح ~  ٢٧٠
مركزمطبوعات من حماد، نزيه ود• الزحيلى محمد د. تحقيق ه( ٩٧٢)تالنجار 
المكرمة.بمكة القرى أم بجامعة الإسلامي التراث ؤإحياء العلمي البحث، 

^،٤٧٦)^،الشيرازي يوسف بن علي، ؛>، إبراهيم إسحاق لأبك، اللمع• شرح ~  ٢٧١
.٠٥١٤٠٨بيروت الغرب. دار تركي، عبدالمجيد فهارسه ووصع له وقدم حققه 

الهلومحيعبدالكريم ين عبدالقوي ن سليمان الدين لنجم الروضة محتصر شرح ~  ٢٧٢
بيروتالرمالة. مؤسسة التركي، عبدالمحسن بن عيلءالله د. تحقيق ه-( )ت٦١٧

ه.



الحنفيالجماص الرازي علي بن أحمد بكر لأبي الطحاوى مختصر شرح ~  ٢٧٣
دو يكداش ساند ئ. أ. و محمد اش عنايت افه عصمت د. تحقيق ه( )ت٠٧٣ 

وراجعهللعلبائ الكتاب أعد فلانة، حسن محمد نيتب ود حان الله هميد محمد 
اه. ٤٣١السراج ودار الإسلامية الثار دار يكداش، سائد د. أ. ت وصححه 

بنعبدالملك بن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر لأبي الأثار مشكل رح ث ~  ٢٧٤
شعيبت تحقيق ^ ٣٢١)^!،يالهلحاوي المعروف المصري الحجري الأزلي ملمة 

.٠٥١٤١٥الرسالة مؤسسة الأرناووحل، 

الحق،جاد سيد محمد و الجار زهري محمد لها وندم حققها أحرى وسخة 
عالمالمرعشلي، عبدالرحمن يوسف د I وأحاديثها وأبوابها كتبها ورنم راجعها 
الكب

لعميمينا محمد بن لث^ صا بن لمحمد لمهستقنع ا راد على ا لسرح ا ~  ٢٧٥
^١٨٦٠اسم الجوزي، ابن آر )ت\آأ\ه( 

سرحالسعدي، ناصر بن عبدالرحمن للشيخ الفقهية. القواعد منظومة شرح ~  ٢٧٦
اه. ٤٣٧الثانية الطبعة العويد، إراهيم بن محمد بن عبدالعزيز الدكتور 

الدكتورشرح البصري، سند بن لعثمان للشخ الفقهية. القواعد في منظومة شرح ~  ٢٧٧
-.٥١٤٣٦الأولى الطيعة العويد، إراهيم بن محمد بن عبدالعزيز 

لهه-(فدم )ت٩٤٧الأصفهاني عثدالرحمن بن محمود الدين لشمس المنهاج شرح ~  ٢٧٨
الريامحنالرشد، مكتبة الممالة، علي بن عبدالكربم د* أ■ علمه وعلق وحققه 

عاليبن أحمد المنحور تأليف، ،  ١٠٢٠٥المان■ نواعد إلى المنتخب، المنهج شرح ~  ٢٧٩
دارت الماشر الأمين، محمد الشخ محمد ت وتحقيق دراسة هر(  ٩٩٥)^،المتجور 

الشقيعلى.عبداش 

بنلقاسم القيرواني نيد أبي لأبن الرسالة متن على المنرحي ناجي ابن شرح -  ٢٨٠
المزيدى،فريد أحمد ت به أعش )تلاص(■( القيرواني اكوحى ناجى بن عيس 
-.٠١٤٢٨يرون العلمين، الكتب 

بنعلي الدين نور الحز لأبي الأثر أهمل مصطلحات ني الفكر نخبة ثرح ~  ٢٨١



أبوعبداكاح الشخ له قدم ه( ١ ٠ ١ رن؛ القاري الهروي الملأ محمل رسلطان( 
بيروت.الأرقم دار تميم، نزار وهيثم تميم نزار محمد ت عليه وعلق وحققه غدة، 

الرياض،الملم، دار الفوران، صالح ين عبداممه للشخ الورقات شرح ~  ٢٨٢
البغداديالأجري عبداش بن الحسين بن محمد بكر أبي للاحري الشريعق كتاب، ~  ٢٨٣

الثالث.الإصدار الشاملة، المكتبه الكترونية، سحه -( ٥٣٦)ت• 

الجوهريحماد ين محسماعيل نصر لأبي العربية. وصحاح اللغة تاج الصحاح• ~  ٢٨٤
ه. ١٣٩٩بيروت للملأيين. العلم دار عيدالغفور. أحمد تحقيق ه( )ت٣٩٣ 

فتحشرحه ْع متلبؤع ه( ٢٥٦)تالبخاري إسماعيل بن محمد البخاري. صحيح —  ٢٨٥
اه. ٤٢١الرياض اللام. دار فواد محمد بترفبم حجر لأبن الباري 

)ت*آ؛اه(الدين ناصر لمحمل. الكبير( )الفتح اإصغير_ولادته الجامع صحيح ~  ٢٨٦
ه.١ ٤ ٠ ٨ بيروت الإسلامي، المكتب، 

بترتسبط)ت؛همه( الستي التميمي حبان بن محمد حاتم أبي حبان ابن صحح ~  ٢٨١^
اهف ٤١٤بيروت الرسالة. مؤسسة الأرناؤوءل. سعسب، تحقيق الإحسان، بلبان ابن 

الهلثعةبهده عني ه( ٢٦١)تابوري النيالقشيري الحجاج بن لم جمصحيح ~  ٢٨٨
ه.١ ٤ ١ ٨ القاهرة الحديث،. دار الذهبي. مصطفى د. عليها وأسرف، 

الحرانيثبسب.، بن حمدان بن أحمد للإمام والمستفتي. والمفتي الفتوى صفة ~  ٢٨٩
بيروتالإسلامي. المكتب، الألباني الدين ناصر محمد تحقيق ه( الحنLلى)ت٥٩٦

عبداهبن للأم عيدا بن ءيدالحاليم بن أحمد العباس أبي الدين لقم، الصفدية ~  ٢٩٠
تحقيقرتمأتم\ه(. الدمشقي الحنبلي الحراتي تيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن 

اه. ٤٠٦القاهرة تيمية، ابن مكتبة سالم، رشاد محمد الدكتور 
أيوبثن بكر أبى بن لمحمد والمعتللة الجهمية على الرد فى المرسلة الصواعق " ٢٩١

الدحيلمحمد بن علي تحقيق تم١ه( )ت١٥الجونية فيم ابن الدين سمس سعد بن 
اهف ٤٠٨الرياض العاصمة، دار اش، 

لتقيوالمثعل الإسقاحل من وحمايته والغالمل الإخلال من مسلم صحيح صيانة ~  ٢٩٢
ه(٦٤٣رتالصلاح بابن المعروف عبدالرحمن بن عثمان عمرو أبي، الدين، 
١ه.٤  ٠٨بيروت الإسلامي، الغرمحبح دار عيدالقادر، عيداش موفق الدكتور تحقيق 











محمدالدين لزين السماوي• القاصي أحاديث بتخريج ماوى ال الفتح —  ٣٣١
الرياض.العاصمة. دار مجتبى. أحمد تحقيق اه(  ٠٣١)^،المناوئ •مدالوووف 

-(،٥٩٧رن'نجيم بابن الشهير إبرامم بن الدين لزين المنار. لشرح الغفار فتح ~  ٣٣٢
آآ؛اه.يرون - العالمة الكب دار 

الهمامبابن المحروق اليوامي عبدالواحد بن محمد الدين لكمال القدير فتح —  ٣٣٣
الشاملة.المكتبة من ألكترونية نخة الفكر، دار نشر ( ١٠٥٨٦ )ت 

بنض ابن لمحمد الضير. علم من والدراية الرواية فني ين الجامع القدير فتح -  ٣٣٤
القامرة.الحلبي. البابي ععلبعة ( ٠٥١٢٥)ت• الشوكاني محمطو 

ءثلالرحم,نين محمت• عثدالرحمن أبي للأمام الحديث. ألفية بشرح المغيث فتح ~  ٣٣٥
مكةالباز. نزار محكية رضوان. جاُع رصوال وتحقيق ثرح ( ٠٠٩)'!،٢• الخاوي 

.٥١٤٢٠الكرمة 

٠٠١٤٠٣يرون العلمية. ااكت_، دار أحرى، ونسخة 
قام( ٥١٣٣٠)^،الولأتي يحيى محمد للعلامة عود المراقي على الردود قح -  ٣٣٦

الولأتي.يحيى محمد عثداش محمِد بابا ه حفياو ومراجعته وتدقيقه يتمحح 
بنإديم، بن أحمد انما-ى لأبي الفروق• أنواء في الريق أنوار الفريق كتاب -  ٣٣٧

والاثتمادية.الفقهية الدارصات مركز تحقيق -( ٥٦٨٤٠٠)^الصهناجي عبدالرحمن 
^١٤٢١السلام دار 

الدينشمس محمد، بن حمزة بن لمحمد الشراغ أصول في البداتع فمحول —  ٣٣٨
حسنمحمد حسين محمد تحقيق -( ٥٨٣٤)ت الرومي المثري( )أو فناري لا 

م.٢ ٠ ٠ ٦ بيروت العلمية، الكتب دار إسماعيل، 
دراسة)تهس( الجصاص الرازي علي بن أحمد للأمام الأصول. في الفصول -  ٣٣٩

الإسلامية.والشؤون الأوقاف وزارة مجهلبوعات مجن الشمي. عجيل د. وتحقيق 
^١٤ ١٤اعوت دولة 

وحرجحققه -( ٥٢٤)زا الشيباتي حنبل ين أحمد عيداش لأبي الصحابة• فضائل " ٣٤٠
ؤإحياءالعلمي البحث مركز مجهلبوعات من عباس، محمد بن الله وصي أحاديثه 
ه.١ ٤ ٠ ٣ المكرمة مكة القرى• أم بجامعة الإسلامي التراث 



لأنكرالعالس المهد نشر الوكيلي، محمد الضوابط، ني دراسة الأولويات نقه -  ٣٤١
ه.١ ٤ ١ ٦ مرجينيا الإصلأس، 

البغداديالخطيب ناس، بن علي بن أحمد بكر لأبى والمتت. الفف -  ٣٤٢
م١ ٤ ١ ٧ اليمام الجوزي- ابن دار العزاري، يوش بن عائل، حققه )تآآُ؛ه(ا 

محمدبن العربي بن الحس بن لمحمد الإسلامي الفقه تايخ في السامي الفكر ""  ٣٤٣
بيروتالعلمية، الكتب دار ه_( ١٣٧٦)تالقاسي الجعفري التعالي الحجوي 

داره( )ت١٥٧الجونية نيم بابن ، الروفالزرعي بكر أبي بن لحمد الفوائد. -  ٣٤٤
^١٣٩٣بيروت العيية. الكب 

بيروتالمعرفة، دار المديم. بن اسماعيل بن يصد الفرج لأبكا الفهرست• " ٣٤٥
ه١٣٩٨ّ

الأكنويعثرالحي بن محمد الحنان لأبمح، الحنفية تراجم في، البهية الفوايد "  ٣٤٦
بيروت.، المعرفة دار ه(،  ١٣٠)ت؛ 

-(٥٨٠)ت؟ الأبناسي موسى بن ابراهيم إسحاق لأبي الزوائد. ثرح الغواني —  ٣٤٧
الرياضالتدمجرية، دار العويل، إبراهيم بن محمد بن ■مدالعزيز ئ. أ. تحقيق 

اه.٤٣٢

مجهلبؤععبدالثكور، بن الدين لح-ا الثبوت. لم مبث|رح الرحموت نواتح ~  ٣٤٨
بيروت.العالمية. الكتب، دار لاغزالي. المممبمفى كتامحب، أسفل 

بننخيم( غانم)أو بن لأحمد القيرواني نيد أبي ابن رسالة ءش الدواني الفواكه -  ٣٤٩
الفكردار ه( ١١٢٦)تاuلكي الأزهري الفراوي الدين ثهاُب مها، ابن سالم 

عليبن عبدالرووف الا،دن لزين الضير؟ الجامع ثرح المدبر فيمم، -  ٠٣٥
.٥١٣٥٦مصر الكرى. اكجارية الأكتة ه( الخاوي)تام.ا 

عالمه( )ت٧١٨الفيروزآبادي يعقويبح بن محمد الدين لمجل. المحيهل. القاموس — ٣٥١
يروي—،.٠ الكتب، 

الأشبيليالمازي الحربي بن بكر أبو عدافه بن محمد لاقافي التأؤنل ثانون -  ٣٥٢







عاصبن علي بن محمد بن علكب الحسن لأبي الأصولية. والفوائد القواعد -  ٣٧١
مأكتةالشهراني. عبداف بن عاص وتحقيق دراسة )تم*خه( اللحام ابن العلي 
^١٤٢٣الرياض الرشد. 

محمدبن أ-حمن. بن عبداف الدين موفق محمل- لأبي أحمل. الإمام فقه في الكافي ~  ٣٧٢
المثوييقدامة بابن الشهير الحنبلي الدمشقي ثم محي المقل، الجماعيلي قل.امة بن 

(j،nY«o ) ١٤١٤الخلمة الكتب دار.;،

غنائيالعلي بن ين حالدين ام لحالبريدي• أصول نرح الكافي ~ ٣^١٣ 
لرياضالرشد. مكتبة قانت. محمد محيي الدين فخر وتحقيق (،دراسة )ت١١٧

بنمحمي. بن عبل،الثه بن يوسفسؤ عمر لأبي المالكي؛ المل،ينة أهل فقه في؛ الكافي، ~  ٣٧٤
وللأحيل، محمل. مبميمد تحقيق؛ ه( ٤٦٣)>-ت،القرطى المري عاصم بن ءبا-الر 
.٠٠٥١٤٠ الرياصى الحديثة. ألرياض مكتبة الموريتاني. ماديك 

ه()ت٦٣ْ الجرجاني عدي بؤ، عبداض أحمد لأبي؛ الرجال. ضعفاء في الكامل -  ٣٧٥
.٠٠١٤٠٥؛يرون، الفكر. دار 

اللينعلاء محم-د، بن أحمل، بن لعبل،العزيز البزدوي أصول شرح الأسرار كشّما ~  ٣٧٦
الإسلامي.الكتاب دار ^( ٧٣٠)ت الحض الخاري 

أحمي.بن ءبل،اف البركات لأبي المار. على المصنف شرح الأسرار كثف، -  ٣٧٧
١٠١٤٠٦بيروت العلمية. الكتب درا ( ٠٧١)ت. المض، 

بيروت.الفكر. دار حليفة. لحاجي الظنون؟ ، كثف—  ٣٧٨
العويل،،إبراهيم بن محمد بن ءبل،العزيز أ.د. الورقات، بشرح المجملات كثف، ~  ٣٧٩

.٠٠١٤٣٨بالرياض الحميعى دار نثر 

بنعبدالرحمن الفرج أ؛ي، الدين؛ لجمال الصحيحين،. •حديثإ من؛ المشكل؛ كثف، — ٣٨٠
الوحلن،.دار الواص،. حسيني علي، تحقيق ه( ٥٩٧)تالجوزي ابن، محمد ين؛ عليخ 

..٠١ ٤١٨الرياض 

بنعلي بن أحمد اكر أبي الحدُث، الخاففل للأمام الرواية. علم في، ا3كفاية -  ٣٨١
بيروتالعلمّة. الكتّتط دار ه١( ٤٦٣)تالثاندادىا بالخطسّتج المعروف، ّنط ئاب

١٤٠٩^،



عاليين محمد بن أحمد العباس أبي الدين لنجم التنبيه شرح في النبيه كفاية ~  ٣٨٢
سرورمحمد مجدى تحقيق ^٠( ٥٧١)ت• الرفعة بابن المعروف الأنصاري، 

,٢٢٠٠٩بيروت العالمة، الكتب دار باسلوم، 

عدنانتحقيق الكفوي، الحسيني موسى بن أيوب البقاء لأبي الكالئات- كتاب *"  ٣٨٣
اهد ٤١٩بيروت الرسالة. مجوسسة المصري. ومحمد درؤيش 

العدائيإبرامم بن محمد بن علي الدين لعلأء التنزيل. معنى في التأؤيل ياب -  ٣٨٤
ه١٣٩٩بيروت الفكر. دار بالخازن، المشهور 

أبيبن علي محمد أبي الدين لجمال، والكتاب السنة بين الججع في اللباب ~  ٣٨٥
د.تحقيق -( ٠٦٨٦)^،المنبجي الخزرحي الأتماري عود مبن زكريا يحص 
وبيروتبدمشق الشامية والدار العالم دار المراد، عبدالعزيز فضل محمد 

آه.

عادلابن ءالي بن عمر حفص أبي المفسر للإمام الكتاب. علوم في الياب " ٣٨٦
الكتبدار ، وآخربن، عبدالموجود أحمد عائل تحقيق -( ٠٠٨٨ )ت الدمشقي 

م١٤١٩بيروت العالمية، 

دارم\ه( ١ الأفريقي)تا منظور بن مكرم بن محمد الفضل لأبي المرب لسان ~  ٣٨٧
بيروت.صادر، 

اعتنىه( ١٤٢١)تالعثيهين محمد بن صالح بن لمحمد المفتوح الباب لقاء " ٣٨٨
الشاملة.المكتبة ألكترونية، نسخة الخليار، محمد بن عيداف الدكتور بإحراجه 

الشيرازييوسف بن علي بن إبرامم إسحاق لأبى الفقه. أص-ول ني اللمع -  ٣٨٩
عليؤيوسف مستو دبب الدين محيي عاليه وعلق له وقدم حققه ه( ٤٧٦)ت

اه. ٤٢٣دمشق كثير. ابن دار بديوي، 

دار؛ه(  ٩٠)ت رحي الصهل أبى بن أحمد بن محمد بكر لأبى المبسوط. -  ٣٩٠
ه١ ٤ ١ ٤ بيروت المعرفة- 

المالكيالدينوري مروان بن أحمد بكر لأبي العلم وجواهر المجالسة ~  ٣٩١
التربيةحمعية نشر سالمان، آل حسن بن مشهور أبوعييدة تحقيق ه( )ت٣٣٣

اه. ٤١٩بيروت حرم، ابن دار الحمم(، أم ~ رالبحرين الإسلامية 



ود

لكزحانةمحمد نور نشر العمانية، الخلافة وفقهاء ءال«ِاء العدلية. الأحكام مجلة —  ٣٩٢
النشر.تارخ يذكر لم تجارت• 

محمدالدين لجمال الأحبار ولطاث التنزيل غراستح في الأنوار بحار مجمع —  ٣٩٣
مجالسمطبعة نشر مح( )ت٦٨٩الكجراتى الفتى الهنا.ى الصل.يقى على بن ٠لا٠ر 
الثانيةالعارف دائرة 

)تي«س(الهيثمى بكر أبي بن علي الدين لمور الموائد. ومنح الزوائد مجمع -  ٣٩٤
^١٤٠٢بيروت العربي. الكتاب دار 

الرازيالقزيئك، زكرياء بن فارم، بن أجمد المن أي فارس لأبن اللغة مجمل ~  ٣٩٠
بيروتالرسالة، مؤسسة سلطان، المحس عبد رهثر وتحقيق درامة )تهه'ُآه( 

المؤويشرف بن يحيى انمين محي زكريا أبي للإمام المهذب. رح ث الجموع -  ٣٩٦
بيروت.الفكر، دار المعليص، نجيمجس، محمد وأكمله عليه وعلق حققه )تآ'ماا"ه( 

٢١٩٩٧.

عبا-السلأمين عبدالحاليم بن أحمد تيمية. ين الإسلام سيخ فتاوى مجمؤع ~  ٣٩٧
بع٠^٥٧ ناسم. بن محمد بن عبدالرحمن وترتسج جمع ه-( )ت٨٢٧الحراني 

الراضمآ؛اه.الحكومة، 

أسرفه( ١ ٤ ١ رن؟ باز بن عبداض ين عيدالعزيز الشيح ومقالات ختاوى مجمؤع ~  ٣٩٨
للبحوثالعامة الرئاسة طع الشويعر، سعد بن محمد د. وحليعه جمعه على 

الراض.والإمحاء. العلب 

كيكلديبن خليل الدين صلاح للحاففل المذهب قواعد في المذهب المجمؤع ~  ٣٩٩
أحمدالدكتور و العبيدي علي مجيد الدكتور تحقيق ( )ت١٦٧الشافعي العلأتي 

هآ؛اهل.المكية، والمكتبة عمار دار عباس، حضير 

٤٠ ععليةبن غالب، بن عبدالحق محمد لأيي المزير الكتاب تفسير في الوجيز المحرر " ٠
يدوالالأنمساري إيراهيم بن عتداض وتحليق تحقيق )تا*ئهه( الأتال.لمي 

اهر. ٤٢٨قطر• بدولة الإسلامية الشؤون وزارة مطبوعات من إبراهيم، عبدالعال 

العربيين عبداض بن محمد بكر لأبي الأصول. علم ني المحمسول - ٤ ٠ ١ 



فيعلمية رسالة الحمد، أحمد بن عبدالالْليم، تحقيق المالكى)تمأ؛هه(، 
الشوية.بالمدية الإسلامية الجامعة من الفقه أصول 

الرازيالحسين بن عمر بن محمد الدين لفخر الفقه. أصول علم في المحصول —  ٤٠٢
بيروتالرسالة، مؤسسة العلواني، فياض جابر طه د. وتحقيق دراسة ( ٠١٥٦ )ُت،آ 
اه. ٤١٨

د.تحقيق )دت،خه؛( سيا.ه بن إسماعيل بن لعلي الأعفلم. والمحيهل المحكم —  ٤٠١"
ه. ١٣٧٧القاهرة الحلبي. البائي ممهلفى مهلثعة نمار. حسين ود. القا ممعلفى 

بنصعيل. ابن أحمل. بن علي محمد أبي المحدث الجليل الإمام تصنيف—، المحلى. — ٤ ٠ ٤ 
العربية.الجمهويية مكتبة طالبة. نيدان حن بتصحيح طبع )تآ"ْ؛ه( حزم 

القاهرة

لأبيعنه اض رضي حنيفة أبي الإمام فقه العماني الفقه في البرهاني المحيعل — ٤ ٠ ٥ 
البخاريمازه بن عمر بن عبدالعزيز بن أحمد بن محمود الدين برهان المعالي 
العلمية،الكتّت، دار الجندي، امجي مسالكريم عبد تحقيق ا"ه( ١ )^،٦ الحنفي 

.٥١٤٢٤بيروت 

ه(٦٦٦)تالرازي عبدالقادر بن بكر أبي بن محمد الدين لزين الصحاح مختار — ٤  ٠٦
-.٠١٤٠٠بيروت الرسالة، مؤسسة اف.، فتح حمزة وتحقيق حاطر محمود ترتستا 

بنمحمل. بن لممحمل والمعهللة، الجهمية على المرسلة الصواعق مختصر " ٤٠٧
تحقيقه(، )ت٤٧٧الموصلي ابن الدين، ممس البعلي رصوان بن ءثل٠الكريم 

—ه ١ ٤ ٢ ٢ القاهرة ، ين، الحي،دار إبراهيم، سلو 
تحقيقه( )ت٧٧٧الحنبلي علي بن محمد الدين لبل.ر الممرية. الفتاوى مختمر — ٤  ٠٨

..٥١٤٠٦اليمام القيم. ابن دار الفقي. حامد محمد 
بابنالمعروف عباس بن علي بن محمد بن لخلي الفقه. أصول في المختصر - ٤ ٠ ٩ 

بقا،منلهر محمل، د. وفهارمه حواشيه ووضع له وفدم حققه اللحام 
القرىأم حامعة الإسلامي، التراث ؤإحياء الخلمي البحنج مركز مهلثوعات من 

٠٥١٤٠٠،

بابنالمشهور بكر أبى بن عم بن لخئمان والأمل. الوصول منتهى مختمر - ٤ ١ ٠ 



مظهرمحمد د, بتحقيق المختصّر بيان شرحه مع مجطبؤع ■(، ٥٦٤٦)^،الحاحب 
المكرمة.مكة القرى- أم يجامعه الإسلامي التراث إحياء مركز مهلوعات ا بقا 

مدْبابن المعروف اللغوي النحوي اّماعيل بن علي الحسن لأبي المخصص - ٤ ١ ١ 
بيروتالربي، التراث إحياء دار حمال، إبرامم حاليل تحقيق )تخه،ه( 

النوعيبكر أبي بن لحمد سعين. ؤإياك نمد إياك منازل بتن السالكن مدارج -  ٤١٢
الكتابدار الفقي،. حامد محمد تحقيق ^١٥-( ٥١١٠الجونية)^قيم بابن المعروف 

^.١٣٩٣يرون الرش. 

المالكيالقاصي المبدري محمد بن محمل- عبواف أبى الحاج لابن ال٠اJحل. —  ٤١٣
-٥١٤٠١يرون الفكر. دار )ت\س( 

سْ؛ه(الميهقي علي بن الحض بن لأحمل الكبرى. المنن إر الدخل -  ٤١٤
الرياضالملف. أص؛ّواء مكتبة الأعفلم,ىب الرحمن صياء محمل. وتحقيق درامة 

٥١٤٢٠.

اكمثّمي،بئران بن لعبدالقادر حنبل. بن أحمد الإمام مذهب، إلى يحل ال-  ٤١٥
الرسالة،موس—ة التركي، عثدالممس ين عبواف د. عليه وعلق له وقل.م صححه 
.٥١٤٠٥يرون 

عبدبن للدكتور الأصحاب وتخريجات أحمد الإمام كومبا المفصل الخوحل -  ٤١٦
*سدبن غيهب بن يحص بن عثمان بن بكر بن صداق ن محمد ن نيد أبو اف 

.٥١٤١٧بالرياض العاصمة دار ( ٥١٤٢٩),!،

ئ)ناو^١١ ني اّ. الأصبحي عامر ن ماللث، ن انس ن ماللث، للأمام المدونة —  ٤١٧
.٥١٤١٥العلمية الكتب، دار 

ءبدّالقادرن المختار محمل؛ ن الأمين محمد للعلامة الفقه أصول لي مذكرة - ٤  ١٨
.٣٢٠٠١الخورة الخوية والحكم، العلوم مكتة ( ٥١٣٩٣)^،الشقيطي الجكس 

الشرنبلاليعلى بن عمار بن لحن الإيضاح نور متن ثرح الفلاح مراني -  ٤١٩
العصريةالمكتبة زرزور، نعيم وراجعه: به اعتى ( ٥١٠٦٩),!،انمفى الممرى 
٥١٤٢٥.



محمدبن الله عبيد الحسن الحسن لأبي المصابيح مشكاة شرح المماتثح مرعاة ~  ٤٢٠
المباركفوريالرحماني الدين حسام ين الله أمان بن محمد حان بن عبدالسلأم 

—السلمية الجامعة — والإيتاء والدعوْ العلمية البحوث إدارة تشر -( ٥١٤١)ت؛ 
الهتدينارس 

ينالأمين محمد للشخ السعود. مراقي على الورود نثر شرحه ْع السعود مرامحي ~  ٤٢١
ولدسيدي ولد محمد د. ؤإكمال تحقيق )تّآ\ُ'ُآاه( الشتقيءفى المحتار محمد 
هر.١ ٤ ١ ٥ حدة والتونيع، للنشر المنارة دار تونع الثنقيهلي، حييب 

)سلهلان(ين علي نورالدين الحسن لأبي المصابيح مشكاة شمّح المفاتيح مرئاة ~  ٤٢٢
ه.١  ٤٢٢بيروت الفكر، دار ( ٠٠٥١ ١ رن؛ القاري الهروي الملأ محمد 

السيوطييكر أبي بن عبدالرحمن الدين لجلال وأنواعيا العرية علوم في المزم -  ٤٢٣
ومحمدبك المولى حاد أحمد ُحمل حواشيه وعلق وصبهله شرحه ه(  ٩١)'—،١ 

القاهرة.التراث، دار البجاوي، محمد وعلي إبراهيم أبوالفضل 
هوزل ثأيئوأ \سِ أينرا :١^( \وئ ه تعالى: قوله في الأصولية السائل -  ٤٢٤

نثرالعويل، إبراهيم ين محمد ين عبرالحزيز أ.د. [ ٥٩]الثناء: .ه ٠ مم. اّاهم 
-.٥١٤٣٢الرياصن وعلومه، الكريم للقرآن السعودية العالمية الجمعية 

الحريىابن فه عبد بن محمد بكر أبؤى للماصى ماللث، موهلآ شرح في الك الم~  ٤٢٥
الحسينبن محمد عليه: وعلق قرأه ؤتم؛هه( المالكي الأشبيلي فري المعا 

اه. ٤٢٨الإسلامي العرب دار الثليمانى، الحسين بتت وعائشة الثليمانى 
الحاكمعيدافه بن محمد عبدالله أبي للإمام الصحيحين* على المستدرك ~  ٤٢٦

-.٥١٤١٨بيروت المعرفة. دار ؛ه( ٠ )تء النيسابوري 
بيروتالعالمية. الكتب دار عطا، عبدالقادر مصطفى أحرى؛تحانيق ونسخه 

.-٥١

)ت٨٢م١ه(عبدالسلأم بن عبرالحليم بن احمد تيمية ابن فتاوى على المستدرك ~  ٤٢١^
الثامجالة.المكتبة إلكترونية. نسحة قاسم، بن محمد بن عيدالرحمن العلامة حمع 

-,٥١٤١٨الرياصن. القاسم. دار 
)ته*هه(،الغزالي محمد بن محمد حامد لأبى الأصول. علم من المستصفى ~  ٤٢٨

حاففل.زهير بن حمرة ئ، وتحقيق دراسة 



شرحهمع ْطّوع عيدالشكور، بن الدين لمحب الفقه. أصول محي الثبوت مسلم ~  ٤٢٩
بيروت.العالمية. الكتب دار المستصفى. بحاشية الرحموت فواح 

د.بإشراف تحقيق ه( الشيماني)تائآ حنبل بن محمد بن أحمد الخسند.لأمام —  ٤٣٠
١ه٤ ١ ٤ بيروت الرسالة، دار التركي. عبدالمحسن بن عبداض 

-(٥٣٦)ت• الهلبراني القاسم أبو أيوب بن أحمد ين لمليمان الشاميين مند —  ٤٣١
-.٥١٤٠٥بيروت الرسالة، مؤسسة الملقى، عبدالمجيد بن حمدي تحقيق 

تيميةابن عيداش بن عبدالملأم الدين مجد تيمية لأل الفقه. أصول في المودة ~  ٤٣٢
حققهعبدالحليم، ابن أحمد الدين وتمي عثداللأم بن عبدالحليم الدين وشهاب 

الفضيلة.،دار الذروي، عباس بن إبراهيم بن أحمد د. عليه وعلق نمه ونحبط 
الراض

القاهرة.المدني، مهلبعة عيدالحميد، الدين محي محمد بتحقيق أحرى ونسحة 
بنموسى بن عياض الفضل أبي للماضي الاثار. صحاح على الأنوار مشارق -  ٤٣٣

التراث.ودار العتيقة المكتبة -(. ٥٥٤)ت؛ الميتي اليحصبي عمرون بن نحى عيا 
٢١٩٧٧.

بنحبان بن محمد حاتم لأبي الأقطار فقهاء وأعلام الأمصّار علماء مشاهير —  ٤٣٤
حققه-( ٥٣٥٤)تالتستي الدارمي، التميمي منيد، بن معاذ بن حيان بن أحمد 
والتونيع،والنشر للعلياعق الوفاء دار إبراهيم، على مرزوق ت عليه وعلق ووثقه 

اا؛اه.المنصورة 

أ.د.مقاصدية تأصيلية دراسة المكلف ذات من الصادرة النفس على المشقة -  ٤٣٥
يجامعةالتربية كلية المحوث مركز نشر العويد، إبراهيم بن محمد بن عيدالعزيز 

-٠١٤٣١الرياض سعود، الملك 

اه. ٤٣٨بالرياصى الصبي دار نشر أحرى وطيعة 
الخطيبعجداف بن محمد انمي،ن ولي عبدافه لأبي المصسابيح" مشكاة ~  ٤٣٦

الإسلامي،الكتب الألباني. الدين ناصر محمد تحقيق -( ٥٧٤التبريزى)تا 
؛اه. ٠٥بيروت 

الأنصاريفورك بن الحسن بن محمد بكر لأبي وبيانه الحديث مشكل —  ٤٣٧



بيروتالكتب، عالم علي، محمد مومحى تمحفيق هدآ  ٤٠٦رت الأصيهاني، 
٢١٩٨٥.

أييبن أحمد الا.ين سهاب العباس لأبي ماجه ابن زوائد في الرجاجة ممباح ~  ٤٣٨
الشافعيالخاني البوصيري عثمان بن قائمان بن سليم بن إسماعيل بن كر 

.٠٥١ييروت'؟*؛ العربية دار الكشناوي، المنتقى محمد تحقيق )ت*؛حه( 

عليين محمد ين أحمد الماس لأبي الكير الشرح غريب في الخير المصباح ~  ٤٣٩
بيروت.العلمية، المكتبة ( ٠٥١^٧٠)تنحو الحموي نم الفيومي 

شيبةأبي ابن إبراهيم بن محمد بن عبداه بكر أيي الحاففل للإمام المصنف. — ٤ ٤ ٠ 
مكتبةاللمحيدان، إبراهيم بن ومحمد الجمعة عبداه بن حمد تحقيق ( ٢٣٥)ت

الراضهآ؛اه.الرشد. 

ه(٢ ١ ١ )ت الصنعاتي نالمر بن همام بن عبدالرزاق بكر أبي للح.افذل المصنف. —  ٤٤١
ه.١ ٤  ٠٣دصسق الامادمى، المكسب الأع^لاى، ارح^هن حسب تح^^اق 

البغويمسعود بن الحسين محمد أبي المنة محيي للإمام التنزيل. معالم —  ٤٤٢
الحرس.وسليمان صميرية وعثمان النمر محمد أحاديته وحؤج حققه -( ٥٥١)ت٦ 

\رو\ضدارية. 

ه(الخطأبي)تخخم إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان لأبي السنن. معالم ~ ٤  ٤٣
٠٥١ ٤٠بيروت* دارالمعرفة، الفقى، حامد ومحمد ثاكر محمد أحمد تحقيق 

(٠٠٥٦ )ت٦ الرازي حسين بن عمر بن محمد الدين لفخر الفقه أصول في المعالم — ٤ ٤ ٤
المعرفةدار معوخى، محمد على و عيدالموحود أحمد عائل وتعليق تحقيق 

٠٠٥٦

الحروفالبصري، نم اليلخي بالولاء، المحاثحي الحسن لأيي القرآن محاني ~  ٤٤٥
القاهرةفراعت، محمود هدى الدكتورة ت تحقيق -( ١٥٢ )ت٥ لأوسهل ا لأحفس با 

الفراءالدبلمي منظور بن عبداف بن نياد بن يحيى زكريا لأبي القرآن معاني -  ٤٤٦
عبدالفتاحو النجار عالي محمد و المجاني يوسف أحمد تحقيق آه( ٠ )تم١ 

والترجمة.للتاليف المصرية الثلبى، إسماعيل 



شرح)تااس الزجاج الري إبرامم بن إسحاق لأبي وإءرا؛ه. القرآن ساني -  ٤٤٧
.٠٥١٤٠٨بيروت. الكب. عالم سلى- عبده عبدالجليل د. وتحقيق 

بهادوبن عبداش بن لمحمد والمختمر الخهاج أحاديث تخريج في المنبر -  ٤٤٨
الكويتالأرقم، دار الملقي، عبدالحيي- حمدي تحقيق ( ٩٠٥^١ )ت؛ الرركثي 
'هؤ

الأفران(ومعترك القرآن )إعجاز ئى ئثالدآن، إعجاز في الأفران معترك -  ٤٤٩
العلمية،الكتب، دار .( ٠٩١)زا السيوطي الدين حلال بكر، أبئر بن لعبدالرحمن 

اه. ٤٠٨بيروت 

البحريال3إيبا بن علي بن محمد الحسّن لأبي الفقه أصول في المعتمد -  ٤٥٠
٠٠١٣٨٤اف، حء.يال. محمد وتحقيقه ؛تهذيبه اعتنى ٠( )تآ'م؛ المتزر 

(٠٣٦)ت. الطبراني القاسم أبو أيومت، بن أحمد بن ليمان لالأوسهل. الجم -  ٤٥١
دارالحسيس، إبراهيم بن وعبدالمحسن محمل- بن اه عوض بن طارق تحمق 

.-٠١٤١٥القاهرة الحرمين، 

(٠٣٦)ت. الهلبراني القاسم أو أيوب بن أحمد بن ليمان لالكبير الجم -  ٤٥٢
-٠١٤٠٤الموصل والحكم، العلوم ماكتبة لفي، العثدالمجيد بن حمدي تحميق 

تحقيق( ٠٤البيهمي)تخه الحين بن أحمد للإمام و_الآث-ار المنن معرفة -  ٤٥٣
ودارالوعي، دار الإسلامية، الورامحات جامعة نشر قلعجي، أمين ءبل-الءلي 

.٠١٤١٢دمشق حالبا، بباكتان، كراتشي قتيثة 

الدينشص للإمام الأصول. علم إلى الوصول منهاج ترح الخهاج معراج -  ٤٥٤
إسماعيل،محمد ثعبان د. له وقدم حققه ( ١^١٠)ت\ الجزري يوسف بن محمل 

.٠٠١٤٢٤بيروت حزم. ابن دار 
(٠٠٤ )ت٥ الحاكم الحاففل عبداف بن محمد عبداض لأبي الحديث، علوم محرفة -  ٤٥٥

.٠١٣٩٧بيروت العلمية، الكت-تا دار حسبن، معظم السيل. تحقيق 
المازريالتميمي عمر بن علي بن محمل- عبداض لأبي، لم مبفوائد المعلم ~  ٤٥٦

يةالوناووار اليفر، الثاذلي محمطو الشيح فضيلة تحقيق ه( ٥٣٦)تالمالكي 
ءاكحقم.لكحمة الطن.ت االماصس.ة ائ ُالح'ا للكتا'سالطن.ة ة المآن١ للش 

■. ٢١٩٩خو,سس\:,



عبدالوهابمحمد لأيي أنس بن مالك الإمام المدينة عالم مذهب عر المعونة ~  ٤٥٧
عيدالحق،حميش تحقيق )ت'آ'آ؛ه( المالكي البغدادي الثعلي نصر بن علي بن 

المكرمة.مكة الياز، أحمد مصعلفى التجاريةا المكتبة 
الشيرازييرسف بن علي بن إبراهيم اسمحاق لأبي الجدل في المعونة -  ٤٥٨

التراثإحياء جمعية نشر الخميرسي، عبدالخزيز علي د. تحقيق )تآ"ب؛ه( 
امتب»؛اه.الإسلامي، 

الفكر،دار -( ٥٦٢)ت• الخقدّى قيامة بن أحمد ين عبداض محمد لأبى الغنى. ~  ٤٥٩
^١٤٠٥٠محروت 

الحلو،وعبدالفتاح التركي عبدالخحس بن عيداض الدكتور بتحقيق أحرى ونسخة 
هجر.دار 

المبجلالإمام مذهب على الأحكام في اصيرة ازكتب عن الأفهام ذوى مغني -  ٤٦٠
عبدالهادىبن الحس بن يوسف الدين حمال العلامة للإمام حنبل ين أحمد 

مكتبةعيدالقحبحود، بن أشرف أبومحمد يه اعتنى آه( ٠ )'-!،٩ الحنبلي الدمشقي 
اه. ٤١٦الريانحى المالف، أصواء ومكتبة حلبرية دار 

بنيوسف بن عبداض محمد أبى الدين لجمال الأءاريب كتب عن اللبيب معني ~  ٤٦١
والمبارك مازن د. تحقيق ه( )ت١٦٧هشام ابن يوسف ابن عبداش بن أحمد 
٠٣١٩٨٥دمجشق الفكر، دار اف، حمد علي محمد 

أحمدبن محمد الدين لشمسي المنهاج ألفاظ معاني محرفة إر المحتاج مغني ~  ٤٦٢
اه. ٤١٥بيروت العالمية، الكتب دار هJ(، ٩٧٧)تالشافعي الشريينى الخهليب 

بنأيوب بن بكر أبي بن لمحمد والإرادة الملم ولاية ومنثور المعادة دار مفتاح ~  ٤٦٣
بيروت.الملمية، الكتب دار ه( )ت١٥٧الجونية قيم ابن الرين سمى سعد 

أحمدبن محمد عبداض لأبي الأصول على الٌروع بناء إر الوصول مفناح ~  ٤٦٤
المكتبةفركوس، علي محمد وتحقيق دراسة ه( )ت١٧٧ اني التلمالمالكي 

ه.١ ٤ ١ ٩ الريان ومؤسسة الكية 

بالراغبالحروف محمد بن الحسين القاسم لأبي القرآن عريب في المقرئات ~  ٤٦٥
وانمارالقلم دار انماودي، عدنان صفوان تحقيق )تآ*هه( الأصفهاني 

اه. ٤١٢وبيروت دمشق الشامية، 



بنعمر بن أحمد العباس لأبي لم مكتاب تلخيص من أشكل لما الممهم —  ٤٦٦
نسخةسو. الدين محي تحقيق )تآهآه_( القرطبي الأتماري إبرامم 

٠٢١٩٩٦بيروت. و دمشق كثير- ابن دار الثامالة. المكتة الكترونية. 

عاشوربن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر لمحمد الإسلامية الشريعة مقاصد —  ٤٦٧
الأوتافوزارة تشر الخوحة، ابن الحبيب محمد تحقيق )تمأ؟'ُااه( التونسي 
ه.١٤٢٥تطر الإسلامية، واكزون 

الرازيالقزيثني زكريا بن فارس بن أحمد الحسين لأبى اللغة مقاييس -  ٤٦٨
هه'ُآاه.الفكر دار هارون، محمد عبداللأم تحقيق )تهوّآه( 

بابنالمعروف عبدالرحمن بن عثمان عمرو أبى الرين تفي الصلاح ابن مقدمة ~  ٤٦٩
الفكردار سرنيا، الفكر، دار عتر، الدين نور تحقيق -( ٠٦٤٣)ت الصلاح 

م١٤٠٦يرون المعاصر، 

تيميةين ءبداالسلأم عيدالحليم بن أحمد الإسلام لشخ التفسير أصول في مقدمة ~  ٤٧٠
الثالث.الإصدار الشاملة، المكتة أوممروني، نسخة ه( )ت٨٢٧

المنجىابن أمعد بن عتمان بن الئنجى الدين لزين المشع شرح ني الممتع -  ٤٧١
بنعبداف بن عبدالخالك الدكتور وتحقيق دراسة ه(،  ٦٩٥)تالحنبلي التنوحي 
اه. ٤٢٤المكرمة مكة الأسدى، مكية دهيش، 

بييروت،والشر للطباعة التنوير دار حنفي، حسن للدكتور الثورة إلى المقيدة من ~  ٤٧٢
م. ١٩٨٨بالرباط، والشر للثقافة المربي الثقافي والمركز 

*-،١٣٥٣١صويان بن سالم بن محمد بن لإبرامم الدليل شرح في المجيل منار -  ٤٧٣
ه.١ ٤ ٠ ٩ يرون الإسلامي، الكتب الشاويش، زهير تحقيق 

المدويبن مصهلفى وتحليق تحقيق آه( ٤ )زو حميد بن عبد للحاممل المنتخب -  ٤٧٤
هه؛اه.الكويت الأرقم. دار شلباية. 

بنعمر ثن محمد الدين لفخر الفقه. أصول علم في المحصول من المنتخب —  ٤٧٥
دكتوراه،رسالة حريزا عيل.الخزيز بن عبدالمحز حققه ٦ه( ٠ )ت٦ الرازي الحسين 

ه.١ ٤ ٠ ٤ الرياض الإسلامية. سعود بن محمد الإمام سمة الشريعة، كلية 
بنأيوب ين سعد بن حلف بن سليمان الوليد لأيي ®الموطإ® شرح المنتقى ~  ٤٧٦



مصرعادة، المهلبعن )ت؛م\؛ه( الأنيلي الباحي القرطبي التجيبي وارث 
١٣٣٢.^

عمربن عشمان عمرو لأبي والجدل الأصول علمي في والأمل الوصول متتهى ~  ٤٧٧
بدرمحمد السيد يتصم،حه عنى )تآُإآ"ه( الحاجب بابن المعروف بكر أبى بن 

ه. ١٣٢٦مصر العادة، مطبعة الحلبي، اني العالدين 
ئ.حققه ( ٠٠٧٩)ت؛ الزركشي بهادر بن محمد الدين لبدر القواعد. في المنثور ~  ٤٧٨

الإملامية.والشؤون الأوناف وزارة إصدار محمود. احملؤ فائق تيسير 
الكو؛تآ«؛اه.

عليشمحمد بن أحمل. بن محمد عبداش لأبي خليل مختصر رح ث الجليل منح ~  ٤٧٩
٠٠١٤٠٩يرون الفكِ، دار ع( ١٢٩٩)تافالكي 

محمدبن محمد بن محمد حامد أبي للإمام الأصول. تعليقسات من المنخول ""  ٤٨٠
دارمتو، حن محمد د. عاليه وعلق نمه وحرج حققه ( ٠٠٥ )تء الغزالي 

٠٠١٤١٩يرون الفكر. 

لأييمشكلاتها وحل المدونة ثرح في الناؤيل لطاف ونتائج التحميل مناهج —  ٤٨١
الدناطيالفضل أبو به: امحض ( ٠٦٣٣)نعد الرجراجي معيد بن علي الحن 
٠١٤٢٨حزم ابن دار علي، ين وأحمد 

ثر:١Jا( ٠١٣٦٧)^،الزنناني عثدالعظيم لمحمد القرآن علوم ني العرفان مناهل -  ٤٨٢
وشركا0.الحلبي البائي عيي معلثعة 

إسماعيلمحمل الوكتورعيدالمجيد الإسلامية، الشريعة في الموازنات، فقه منهج ~  ٤٨٣
٠٥١الطود الخاصرة، الفقهية البحوث مجلة ش منثور ؛حنا ومرة، ال

دمشقالفكر، دار عتر، الدين نور للدكتور ين، الحل علوم في التقي منهج ~  ٤٨٤
'هّ

ه(٧٢٨)ر،تيمية بن عبدالحليم ين أح،مد الإسلام لشيخ السوية• المنة منهاج ~  ٤٨٥
سعودبن محمد الإمام حامعة مطبوعات، من سالم، رثاد محمّل. د. تحقيق 

٠١٤٠٦الرياض الإسلامية. 

ثرفبن بحيى زكريا لأبي الحج-اج- بن لم مصحيح ثرح المنهاج "  ٤٨٦
.٠١٣٩٢يرون الحربي. الراث إحياء دار ير( ٦٧٦٠الووى)ر



المالكيالماجي حلف بن سليمان الوليد لأبي الحجاج ترتيب في المنهاج —  ٤٨٧
الرشد،مكتبة علوش. لميدالملأم المنهاج على راج المع مهلبؤع ه(  ٤٧)ت؛ 

ْمأ؛اه.الرياض 

عليبن عمر بن عبا.اش الا-ين لناصر الأصول. علم معرفة في الوصول منهاج —  ٤٨٨
له.الأصفهاني شرح •ع )تهخا"ه( البيضاوي 

المول.نهاية الإمنوي شرح مع أحرى ونسخة 
بنمحمد بدرالدين عثداف لأيي النوى الخدث علوم مختمر في الروي المنهل ~  ٤٨٩

د.ت تحقيق ^ UV'U)؛_'الشافعي الحموي الكتاني حماعة بن اف صعد بن ابراهيم 
.٠١٤٠٦دمشق الفكر، دار رمقان، عبدالرحمن الانين محبي 

حْلابإمحمد لمحمود داود أبي الإمام سنن رح ث الورود المدب المنهل —  ٤٩٠
الجزءيعد )من حءلاب محمد محمود أمين وتصحيحه: تحقيقه عش المبكى، 

.٠١١٠٥٣-  ١٣٥١القاهرة الاسقامة، مطعة ٦( 

تطبيقية،نظرية دراسة انله ملتحرير القارن، الفقه أصول علم في المهيب —  ٤٩١
مكتبةه.( )تهم؛ا الملة محمد بن علي ين عبدالكريم الدكتور الأستاذ 
.٠١٤٢٠الرياض الرشد، 

اللخميمحمد بن موس بن إبراهيم إسحاق لأبي الشريعة أصول في الموافقات —  ٤٩٢
ابندار سليمان، آل حن بن مشهور عبيدة أبو نمه صبهل ( ٠٧٩)ت. الشاطبي 

.٠١٤٢٤القاهرة عفان. ابن ودار القيم 
ينعلي بن أحمد الفضل لأبي المختصر. آثار تخريج في الخبر الخبر موافقة -  ٤٩٣

سليمانبن أحمل بن عبداف بتحقيق الأول الجزء ( )ت٢٥٨المقلأني حجر 
عامالخورة بالمدينة الإسلامية يالجامعة المة شعبه في دكتوراه رسالة الحمد، 
٠١٤٠٣.

أحمدبن صدم محمد د. وييان وترتبث، وحمع تأليف الفقهية. القواعد موسوعة -  ٤٩٤
^١٤٢٤بيروت• الرسالة، مؤسسة اليورنو، 

صححهه(، ١٧٩)تالأصيحي عامر بن مالك بن أنص بن مالك، للأمام الموءلأ٠ -  ٤٩٥
الكتبإحياء دار عبدالباتي، نوال محمد عليه وعلق أحاديثه وحرج وريمه 

مصر.العربية. 



أحمدبن النفلرمحمل شمس الدين لعلأء العقول. نتائج في الأصول ميزان —  ٤٩٦
الدوحةطابع عبدالبر، زكي محمد د. عليه وعلق حققه -(، ٥٥٣٩)^،المرقدى 

نطر؛*؛اه.

حمقيالثلمدي، محمد بن الحسين ن علي الحسن لأبي الفتاوى في اكف -  ٤٩٧
والمرنان دار الناهي، اكJن صائح الدكتور المحامي تحقيق -(، ٥٤ ٦١)ت 
ه. ١٤٠٤بيروت و ن عما الرمالة، ة موم

الثنقيهليالمختار محمد ن الأمين محمد للشح المعود. مراقي على الورود نثر ~  ٤٩٨
دارالشنميهلي. حبيب ولد سيدي ولد محمد د. وإكم.ال تحقيق ه( ١ ٣ 

.٠٥١٤١٥بيروت حرم• ابن ودار المنارة 
بنموسى بن محمد التاء أبي الدين لكمال المنهاج ترح في الوهاج النجم -  ٤٩٩

المنهاج،بدار علمية لجنة تحقيق )تخ*خه( الشافعي الدميري علي بن عيي 
ه.١ ٤ ٢ ٥ حدة 

بنمحمود لأبي الأثار معاني رح ث في الأحبار مباني تنقيح في الأفكار نخب —  ٠٥٠
العينيالدين بدر الحنفي ض الغجتا حسين بن أحمد بن موسى بن أحمد 

والشؤونالأوقاف وزارة نسر إبراهيم، بن ياسر تميم أبو تحقيق ه( )ت٥٥٨
بقطرالإسلامية 

لأبيالأثر. أهل مصطلح في الفكر نخبة توصيح في النظر نزهة مع الفكر نخبة — ٥ ٠ ١ 
لمخة)ت'آهخه( العقلاني حجر بن أحمد ن محمد ن على ن أحمد الفضل 

الثاملة.المكتية من ألكترونية 
بنعبدالرحمن اك؛بن كمال ت البركا لأبى الأدباء، طبقات فى الأبء نزهة -  ٥٠٢

المرائي،إبراهيم تحقيق ه(  ٥٧٧)تالأنياري الأنصاري اض عبيد ن محمد 
اه. ٤٠٥الزرقا المنار، مكتبة 

نعلي بن لأحمد الأثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النفلر نزهة — ٥  ٠٣
اللهصيف بن عيدالله د. أ. تحقيق ه( )ت٢٥٨ العسقلاني حجر بن محمد 

؟آ؛اه.المنورة المدبمة الرجلي، 
طبعالسنقيهلي، العلوي إبراهيم بن لخبدالله العود مراقي على البنود نشر " ٥٠٤

المتحدة.العربية والإمارات المعرب ش الإسلامي التراث إحياء صندوق 



بنيوسف بن عبداه محمد أبى الدين لجمال الهداية. لأحاديث الراية نصب — ٥ ٠ ٥
بيروتالربان، موسة عوامة، محمد تحميق ه( )ت٢٦٧الزيلعى محمد 

٠٠٥١٤١٨

عليبن الرباط حن بن عمر بن لإبراهم ور والالايات تناب في الدرر نقلم -  ٥٠٦
الماهرة.الأسادمي، الكتاب دار ه( )ت٥٨٨البقاعي يكر أبي بن 

رسائل)تةخآ*ه( المرافئ إدؤيس بن أحمد الدين لشهاب الأصّول. نمائس ~  ٥٠١^
عليبن عيدالكريم وأ.د. السلمي نامي بن عياض أ«د• وتحقيق دراسة دكتوراه. 

٠٠٥١٤٠٧خس يالريا الشريعة كلية المتلير، عيدالرحمن ود. النملة. 

القاهرةللنشر، سينا دار أبوريد، حامد نصر للدكتور الديني الخط-ات نمد —  ٥٠٨
؛.٠١٩٩٤

بنعبداه بن محمد الدين بدر عبداه لأبي الصلاح، ابن مقدمة على النكت — ٥ ٠ ٩ 
فرج،ياي محمد بن العابدين رين د• تحقيق ( ٠٥٧ ٩٤)ت الشافعي الزركشي بهادر 

.٠٥١٤١٩الرياض اللف، أضواء 

المريالماوردي حبيب بن محمد بن علي الحسن أيي تصنيف والعيون• النكت — ٥ ١ ٠ 
الكتبدار عبدالرحبم، بن المقصود عبد اليد عليه وعلق راجعه -( ٥٤٥)ت* 

بيروت.العلمية. 

عيدالرحيمالدين لجمال الأصول. علم إلى الوصول منهاج شرح في المول نهاية " ٥١١
إسماعيل.محمد شعبان د. سواهد0 وحرج حققه ( ٠٥٧٧٢)تلإمنوي ا الحسن بن 

اه.٤٢٠يرون حزم. ابن دار 

بيروتالعلمية، الكتب دار حلبعة الشاملة المكتبة من ألكترونية أحرى ونسخة 

ابنالجزري محمد بن المبارك الدين لمجد والأثر• الحديث غريب في المهاية —  ٥١٢
١٠٠٥ ٣ ٩ ٩ بيروت الفكر، دار الهلناحي، محمد محمود تحقيق ( ٠٥الأثير)تاا*.آ' 

يومفبن عبداه بن عبدالملك المعالي لأبي المذهب دراية في المطلب نهاية ~  ٥١٣
Iفهارسه وصنع حققه ( ٠٥٤٧٨)ت الحرمين بإمام الملقب الجويني محمد بن 

ه. ١٤٢٨المنهاج دار الديب، محمود عبدالعفليم أ.د/ 



عبدالرحيمبن محمد الدين صمي للشيخ الأصول. دراية محي الوصول نهاية —  ٥١٤
بنسعد ود. اليوسف ن مليما ين صالح د. تحقيق -( ٥٧ ١٥)^،الهندى الأرموى 

1ا؛اه.الكرمة مكة اكحاؤية، الكية المويح. سالم 
البيض-اويتفسير على السيوطي حاثية الأفكار وسواري الأبكار نواهد —  ٥١٥

أمجامعة نشر -(، ٥٩١)^،١ السيوحلي الدين حلال بكر، أبي؛ بن لعبدالرحمن 
ه.١٤٢٤القرى 

ه( ١٢٥٠)ت الشوكاني محمد بن علي بن لمحمد لأحبار ا منتقى شرح لأوطار ا نتل " ٥١٦
ه. ١١٠' ٤٥المنيرية الخطبعة إدارة الدمشقي، منير محمد تعليقات مع مطبؤع 

ه( ١٣٢')ت* الولأتي يحيى بن محمد للعلامة الوصول مرتضى على السؤل نيل ~  ٥١٧
الولأتي،يحيى محمد عيدالثه محمد بابا حفيده ومراحعته وتدقيقه ؛تصحيمؤه محام 

ه.١ ٤ ١ ٢ الرياض الكتب، عالم مهلاع 
البغدادي،باشا بن لإسماعيل المصنفين واثار المؤلفين أصماء في الخارقين هدية " ٥١٨

بيروت.، الفكر دار 

الدينجلال بكر، أبي بن لخيدالرحمن الجوامع جمع شرح في الهوامع همع -  ٥١٩
مصر.التوفيقية، المكتبة هنداوي، عبدالحميد تحقيق ه( )ت١١٩السيوءلى 

البغداديعقيل بن محمد بن عقيل بن عليخ الوياء لأثي، الفقه أصول في الواصح ~  ٠٥٢
الرسالةمؤسسة التركي، عبدالمحسن بن د.عباساش تهحقيق ه، ٥١٣ؤتالحنبلي 

)ت؛أيه(الصفدي عبدافه ين أيبك بن حليل الدين لصلاح بالوفيات الوافي —  ٥٢١
اه. ٤٢٠بيروت التراث، إحياء دار مصهلفى، وتركي الأرناووط أحمد تحقيق 

دارالزحتلي، مصطفى محمد الدكتور للأستاذ الإسلامي الفقه أصول في الوجيز -  ٥٢٢
ه. ١٤٢٧دمشق والتونيع، والنشر للطباعة الخير 

بنأحمد بن صدفي محمد الدكتور الشيخ الكلية، الفقه قواعد إيضاح في الوجيز —  ٥٢٣
اه. ٤١٦بيروت الرسالة، ة موسالغزي، الحارث أبو بررنو آل محمد 

سهبةأبو سويلم بن محمد بن لمحمد الحديث ومجصطلح علوم في الوسيط " ٥٢٤
١^٠الفكر دار )تيم1\ه( 

الثالث.والإصدار الثاني الإصدار إلكترونية• مكبة ~ الشاملة المكية "  ٥٢٥





اكفحةرنم الموضع 

١١٦التعارض أركان الثاني: الممث 
١١٧............................الأدلة ين التعارض وقوع ث: الثالالمحث 
١٣٢وتفنيها الحقيقي التعارسمر بوجود القائلين ثبهات الرابع: المبعحث 
١٥٧التعارض مصدر الخاص: المث 

١٦١. . .......الأدلة من التحارض فيه يقع ما السادس: المبحث 
١٧٧التعارض أمبات ابع: ايالمبحث 
١٨٤.,,.,.,........,.,.....,...,,..,,............التعارض.شروط الثامن: المبحث 

١ ٩٣التعارض لحر معينات ع: التامحالمبحث 
٢٠٥الترجيح الثالث: الفصل 

ميحئا:عشر أربعة دب 
٢٠٧. .الترجح.تعريف الأول: المبحث 

مهناف:ثلاثة وفيه 

٢٠٧اللتة في الترجيح تحريف الأول: المه1ال_، 
٢١٠, ,,., ,,..............,..,.الاصعللاح.ش الترجيح تعريف الثاني: المعلق 
٢١٥. .... .. .............الملة ذات وايمظلحات الألفاظ الثالث: الطلم 

٢٢٣. .................الأصءللأحي انمنى في اكرجح دلالة الثاني: البحث 
٢٢٤أركان؛لترجح ث: الثالالمبحث 
٢٢٧الترجيح" حكم الرابع: المبحث 
٢٤٥. ,.,,..,..,,.....,..,....,..,.,,.,. ,العمل؛المرجوح.مجال الخامس: المبحث 
٢٥٢..............................................الترجح.شروط السائس: المبحث 
٢٥٩المرحح شروط السساع: المبحث 
٢٦٦مقاصدالترجح الثامن: المبحث 



——-هتاس-
٢٨٠الأدلة ترتيب ت التامع المحث، 
٢٩٢. ...........................التعارض دغ قي العلماع مناهج العاثرت المبحث 

;_UJ_، ثلاثة وفيه 

٢٩٤. . .. .... ... . ..... . .والاسدلأوله الجمهور مهج الأول: الطالب 
٣٢١له والاستدلال الحفية مهج اسمباكانى: 

٣٢٩. .. . . ... ..المهجتن ين الترحتح الثالث: الطلب 
٠٣٣١ ١ .... المتعارضين ين الجمع شروط عشر: الحادي المبحث 
٣٣٦ّ .بهق. ......ه ه..هبالتعارصين ين الجمع >ق ر: عثالثاني البحث 
٣٤١^الجمعين تعارض عشر: الثالث المبحث 

٣٤٩الترجيح في كلية قضايا عثر: الرابع المبحث 
٣٦١. ات المرجحالرابع: الفصل 

مبحثا:عشر اثنا وفيه 

٦المني باعتبار المرجحات الأول: البحث  ٠ ٣٦٥ا .ُاّّطّّ... .ء.. .ء.طق.ٌ... .......٠
طالب:ة حموفيه 

٣٦٥الأسانيد في الترجيح اصيل الأول: الطالب 
٣٧٠. ....ُ،....... ... .الراوي باعتياد الترجيح ي: الثانالمطلب 
٣٨٤الرواية باعتبار الترجيح ث: الثالالطالب 
٣٩٧. ّ . ... ط. الروي باعتبار الترجيح الرابع: الطلب 
.U.؛.............................عنهالمروي ياعتبار الترجح الخاص: المهللب 

٤١٣. ... .. ..... ...... ..الألفاظ دلالات باعتبار المرجحات الثاني: البحث 
طالب:سعة وفيه 

٤ ١٣. . ... . ......الألفاظ دلالات في الترجيح تأصيل الأول: الطالب 



الصفحةرنم الموصؤع 

اللغةمنتا اعتبار الألفاظ دلالات فى \ووجح\ت الثاني: المْللب 
٤٢٠سل الأول والأسال 

٤٣٧. ....الملف.باعتار الألفاظ دلالات و المجحات ث: الثالانمللب 

انم-ومبامحبار الألفاظ دلالات في المرجحات الرابح: المطلب 
٤٤٣والخصوص 

الإطلاقباعشار الألفاظ دلالات ض المرجحات الخامس: الطلب 
٤٦٨والتقييد 

دلألمها>ق باعتبار الألفاظ دلالات في المرجحات الماص: الطلب 
٤٧٦الأحكام عر 

٤٨٩. ....الوصرح.باعتبار الألفاظ دلالات في المرجحات الم—ايع: المطلب 
٥٠٦٠...الكفل أحوال باعتبار الأكاظ دلالات في الرجحان الثاس: المطلب 

فرعان:دفيه 

٠٥ ٦ . ٦.. .. .الكفل.أحوال باعتبار الألفاظ دلالات ترجيح اصيل الأول: الارع 
٥ ٠٧. ...... .....الافغل أحوال باعتبار الأكاظ دلالات ترجيحات الثاني: الارع 

٠٥٢ ء . . ...العاتي.حروف دلالات في المرجحات التام: المهللب 
فرعان:وفيه 

٠٥٢ . .... . . . .. ....العاتي.حروف دلالات تعارض تاصيل الأول: امع 
٠.. ........وترجيحاتهاالمعاني حروف تعارض صور الثاني؛ الفرع  ٥٣٠. ..٠
٠.....٠٠ .... ..المدلول باعتبار المرجحات الثالث: البحث  ٥٣٤. . ... .. . ..,.٣

مطالبان:وفيه 

٥٣٤. ..... . . ..... ...... المدلول باعتبار الترجيح -اصيل الأول: الطلب 
٥٥٨المدلول باعتبار المرجحات الثاتى: الطلب 



٥٦٧الخارجية المرجحات الراعت المبحث 
مطالب;ثلاثة وفيه 

٥٦٧. ....................الخارجية الترجيح،المرجحات اصيل ت الأول المطلب 
٥٧٦. ّ........ّعليها المتفق الأدلة من الخارجية المرجحات ت الثاني المهللب 

٥٨٧. ه . . . ه ه.مه..فيها المختلف الأدلة من الخارجية المرجحات ت الثالث الطلب 
؛،آ.......,...ه.........ّ....................لإجماع ا ترجيحات الخامس المبحث 

تمطلبان وفيه 

٦٠٤..............................الإجماعات ترجيحات تأصيل الأولأ المطلب 
٦١٢ترجيحاتالإجْاءات الثاني: الطالب 

٦١٧لأمة ا ترجيحات المادس؛ المبحث 
:jوةيهمهللثا

٠.ّ.ّّ.آا.ُّق... .... ....٠ة الأقيت ترجيحا -اصيل الأول: المطلب  ٠ ٠ ٦١٧. ....٠
٦٢٨الأقية ترجيحات الثاني: الطلب 

٦٤٠. ........ط...ّّ......ه.ّه.ٌ.....فيهاالختلف الأدلة ترجيحات الماع: البحث 
مطليان:وفيه 

٠٦٤ . ................ .فيها المختلف الأدلة بين الترجيح -أصل الأول: الطلب 
٦٤٤فيها المختلف الأدلة بين الرجحان الثاني: الطلب 

٦٦٧. ٠............... . ..ط هّطههه......ّالثريعة يمقاصد الترحح الثامن: المبحث 
مطالب:ثلاثة وفيه 

٠................انمارصة الأدلة ترجيح في القامحا، أثر الأول: الطلب   ٠٦٦٩
٦٧٧ط ..٠ّ..٠.ّ..ُِ ِ. ّآ.٣. ط.ط ٠. المقاصد.ترجيحات -اصيل الثاني: الطلب 
٦٨٩المقاصد مرجحات الثالث: المهللب 

٧٠٩الفقهية يالقواعث. الترجح التامع: البحث 



وئهمطدانت

٧٠٩......................الفقهية بالقواعد اكرحح -اصتل الأول: الطالب 
٧١٩لكرحح المضمة الفقهية القواعد اكاني: المطلب 

٧٢٨. ...ّ.. ... ...ّ........................المرجحات تعارض العاشرت البحث 

٧٣٥المرجحات مدد عثرت الحائي البحث 

٧٤٤. ..ٌ. ..ٌ.ٌ ءهٌ.......... ّ. . . ...اكرحح في نواعد عثر؛ اكاتي البحث 
٧٧١الخاتمة 

٧٨٧الفهارس 

٧٨٩المطهرة القرآنية الايات نهرس - أ
٨٠٠الشريفة النوية الأحاديث نهرس ~ ب

٨١١ار ج-فهرسالآث
٨١٤دالترجتح اكعارض صور نهرس ~ د
٨٢٢الترجيح قواعد فهرس ~ ه

٨٣٥والمراحع المصادر فهرس و— 
٨٨٩الموصوعات فهرس 




