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وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل والسالم والصالة العاملني  رب هللا احلمد
بعد: أمجعني.. أما

دراسة  يف متميز منهج له ~ العثيمني صالح بن حممد العالمة شيخنا فإن
والرتجيح. حسن التقرير عنه وعرف وحتريرها، املسائل الفقهية،

الفقهية، املسائل يف والرتجيح االجتهاد، منهج يتبع  شيخنا أن املعلوم ومن
النبالء. احلنابلة عىل أقوال يقترص وليس مقلداً

تقيمها التي العلمية)، حممد العثيمني الشيخ (جهود ندوة حماور أحد وملا كان
بجامعة القصيم، حمور: اإلسالمية والدراسات الرشيعة كلية

  

الرتجيح  يف عند شيخنا التميز معامل ـ البحث خالل هذا ـ من ز برِ أُ أن رأيت
الفقهية. للمسائل

 

ييل: كام البحث رتبت

العثيمني. صالح بن حممد لشيخنا خمترصة ترمجة األول: املبحث

العالمة  شيخنا برتجيحات وعالقتها األدلة، بني الرتجيح أسباب الثاين: املبحث
.~ عثيمني ابن
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عثيمني ابن العالمة شيخنا  عند الفقهية الرتجيحات  أسباب الثالث: املبحث 
.~

 

برتجيحات عالقتها بينت ثم اهللا، رمحهم العلامء، عند أسباب الرتجيح ذكرت
.~ عثيمني ابن شيخنا العالمة

الرتجيح، يف منهجه عىل الوقوف بغرض شيخنا ترجيحات تتبعت ذلك بعد
الرتجيح، وقد من أسباب غريها عىل ويقوهيا هبا، التي يرجح األسباب ببيان وذلك
من ببيان الشاهد ذلك، عىل ثم علقت آخر، عىل قوالً فيه رجح الذي كالمه ذكرت

الرتجيح. وكيفية الرتجيح

شيخنا هبا رجح التي الرتجيح أسباب  بيان خالل  من يتبني شيخنا ومنهج
خرياً. لشيخنا وجيزيه يغفر اهللا أن أسأل ،~

نبينا عىل وسلم اهللا  وصىل العاملني، رب هللا احلمد أن دعوانا  وآخر
وصحبه أمجعني. آله وعىل حممد،

كتبه 
اخلليل حممد بن أمحد د.

جوال: ٠٠٩٦٦٥٠٥١٣٩٠٧٩
فاكس: ٠٠٩٦٦٦٣٦٢٢٧٧٤

ahmed@alkhlil.com
www.alkhlel.com
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األول املبحث

     

العثيمني صالح بن حممد مة نبذة خمترصة عن العالّ
(١٣٤٧ ـ ١٤٢١هـ)

 

حممد الزاهد، الورع ، املفرسّ الفقيه املحقق، العامل الشيخ الفضيلة صاحب هو
متيم. الوهبة من بني من عثيمني آل سليامن بن عبدالرمحن بن حممد بن صالح ابن

عنيزة يف ١٣٤٧هـ عام املبارك، شهر رمضان من والعرشين، ليلة السابع يف ولد
السعودية. اململكة العربية يف ـ القصيم مدن إحد ـ

 

أمه، جهة  من ه  جدّ عند  الكريم القرآن ليتعلم تعاىل، اهللا رمحه والده، أحلقه 
بن عيل املعلِّم بمدرسة التحق ثم  ،~ الدامغ سليامن  بن عبدالرمحن املعلِّم
وملّا  قلب، ظهر عن عنده الكريم  القرآن حفظ حيث ~ الشحيتان عبداهللا

بعد. عمره من عرشة الرابعة يتجاوز

فدرس ،~ السعدي نارص عبدالرمحن بن العالمة شيخه يف حلقة جلس ثم
واألصول، والفقه، والتوحيد،  النبوية، والسرية واحلديث،  التفسري، يف عليه 

العلوم. هذه يف املتون خمترصات والنحو، وحفظ والفرائض،

قرأ  عنيزة، يف قاضيًا ~ بن عودان عيل بن عبدالرمحن الشيخ كان وعندما
النحو،  يف ~ عفيفي الرزاق عبد الشيخ عىل قرأ كام الفرائض، علم  يف عليه

املدينة. تلك يف ساً وجوده مدرِّ والبالغة، أثناء
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شيخه  هو السعدي~  نارص  بن عبدالرمحن العالمة الشيخ فضيلة ويُعدّ
بمنهجه غريه، وتأثر عن أخذ مما أكثر وطريقةً العلم؛ معرفةً عنه  أخذ إذ األول؛

للدليل. وطريقة تدريسه، وإتباعه وتأصيله،

به، يلتحق  أن إخوانه بعضُ عليه  أشار الرياض يف  العلمي املعهد فتح  وملا
فاستأذن

باملعهد  والتحق له، فأذن ~ السعدي نارص بن العالمة عبدالرمحن ه شيخَ
١٣٧٢ ـ ١٣٧٣هـ. عامي

ـ العلمي الرياض معهد يف فيهام انتظم تني اللّ السنتني خالل  ـ انتفع ولقد 
حممد الشيخ املفرسِّ العالمة ومنهم: حينذاك، فيه سون يدرِّ كانوا الذين  بالعلامء
ث املحدِّ والشيخ رشيد، نارص بن الفقيه عبدالعزيز بن والشيخ األمني الشنقيطي،

اهللا،تعاىل. رمحهم اإلفريقي،، عبدالرمحن

باز بن عبداهللا بن  العزيز عبد العالمة الشيخ بسامحة اتصل ذلك أثناء ويف 
هو   ~ باز بن العزيز عبد الشيخ سامحة ويُعدُّ به، وانتفع عليه،  فقرأ ،~

به. ر والتأثُّ التحصيل الثاين يف شيخه

 

وهبهم الذين العلم، يف الراسخني من تعاىل، اهللا رمحه الشيخ، فضيلة  دُّ عَ يُ
واستنباط وإتباعه الدليل معرفة يف  عظيمة، لَكة ومَ ، تأصيالً ـ وكرمه بمنّه ـ اهللا
وإعراباً َ العربية، معاينِ اللغة أغوار وسرب والسنّة، الكتاب من األحكام والفوائد

وبالغة.

العلم بني واجلمع احلميدة، وأخالقهم العلامء اجلليلة، صفات من حتىلَّ به وملا
القبول اهللا  ورزقه التقدير، كل  اجلميع ره وقدّ عظيمة، حمبة الناس والعمل، أحبَّه 
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العلمية، وآثاره دروسه، وفتاواه، عىل وأقبلوا الفقهية، واطمأنوا الختياراته لدهيم
ومواعظه. نصحه من ويستفيدون علمه، معني من ينهلون

عام ١٤١٤هـ. اإلسالم ~ العاملية خلدمة فيصل امللك جائزة نح مُ وقد



شهر  من عرش اخلامس األربعاء، يوم مغرب قبيل ة جدّ مدينة ~ يف تُويف
األبرار، رمحة شيخنا اهللا رحم احلرام، يف املسجد عليه يلِّ وصُ ١٤٢١هـ، عام شوال،
لإلسالم م  قدّ عام  وجزاه ورضوانه، بمغفرته عليه نَّ ومَ جناته، فسيح وأسكنه

ا(١). خريً واملسلمني

واختصار. مع ترصف الشبكة عىل بن عثيمني شيخنا حممد موقع (١)
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املبحث الثاين

     
~    

أدلة بني والرتجيح التعارض فروع من الفقهية، األقوال بني الرتجيح كان ملا
بني الرتجيح  أسباب يف خمترصة مقدمة وضع املناسب من رأيت األقوال؛  تلك

.~ عثيمني العالمة ابن شيخنا برتجيحات ذلك بينت عالقة األدلة، ثم
صحيحاً سبباً تثبت وال نظر، فيها يكون قد األسباب هذه أن بعض خيفى وال
فقط. بذلك التمهيد بل القصد الباب، هذا مناقشة ليس املراد هنا للرتجيح، لكن

بني األدلة؛ الظاهر سببه التعارض يف بني األدلة الرتجيح أشري إىل أن وأحب أن
بني النصوص، حقيقي أنه أي األمر، نفس يف يكون أن إما التعارض وذلك ألن
غري املجتهد وفهمه للنصوص، أما االحتامل األمر فهو نظر جهة من يكون أن وإما

نفسها. الرشعية التعارض للنصوص فيه نسبة إطالقاً ملا ممكن

العلامء(١). بني خالف بال ممكن فهو الثاين أما االحتامل

: إمجاالً األدلة بني الرتجيح أسباب نأيت اآلن إىل *

التعريف هبا كمقدمة للموضوع إذ املقصود مناقشة، غري من خمترصة وسأذكرها
ليس إال.

املتن(٢). يف أو اإلسناد إما يف وهي

الطبعة األوىل ١٤١٧هـ/١٩٩٧م. عفان، دار ابن ٤٨١/١٠ املوافقات ينظر (١)
يف  اإلحكام ،القر أم املنري ٦٢٨/٤ ط. الكوكب الكليات األزهرية، ط. ٢٣٣/٣ املنهاج رشح اإلهباج (٢)

العريب. الكتاب دار ط. ٢٥١/٤ لآلمدي األحكام أصول
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واآلخر السالم، عليه منه مسموع أو أكثر، أو أحفظ، رواته بأن ١ ـ الرتجيح
مكتوب.

به. احلكم إثبات عند رواته اتفق أو السالم، عليه إليه رفعه متفق عىل ٢ ـ أو
القضية. صاحب راويه ٣ ـ أو

بالعربية. عاملاً أو فقيهاً، راويه يكون ٤ ـ أو
سبب ذكر أو الكثري، بالعدد علمت  أو باالختبار،  عدالته عرفت أو  ـ   ٥

عدالته.
األوقات. بعض يف عقله خيتلط مل أو ٦ ـ 

زمن  يف رواية له تعرف مل أو واحد، اسم له أو الصحابة، من أكابر كونه أو ٧ ـ 
الصبا.

ذلك. يف مجيع خالفها واآلخر عىل ـ

   

االضطرابات.  من السامل يرتجح ـ ١
املراد.  يف والنص ـ ٢

ختصيصه.  عىل متفق أو غري ـ ٣
غري سبب.  عىل ورد أو ـ ٤

موضع.  يف اآلخر به عىل ـ أو قىض ٥
خمتلفة. بعبارات ورد أو ٦ـ

عليهم. اهللا الصحابة رضوان عن نفي النقص يتضمن أو ٧ـ
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حقيقة. لفظه أو اللفظ، فصيح يكون أو ٨ـ
بالتكرار. لفظه وجهني، أو يؤكد من عىل املراد يدل أو ٩ـ

العقل. حكم عن يكون ناقالً أو ١٠ـ
عليه. االطالع مع خالفه عىل السلف أو الصحابة يعمل بعض مل أو ١١ـ

.البلو به تعم كان فيام ال أو ١٢ـ
ذلك. مجيع خالفها يف عىل واآلخر ـ

 ~     
مع  اجلملة يف أهنا تتوافق نجد التي ذكرها العلامء الرتجيحات هذه إىل إذا نظرنا

.~ شيخنا ذكرها عن التي سيأيت الرتجيحات

ييل: يالحظ ما إال أنه

نادرة، وقد ال  حاالت يف إال الشيخ هبا ال يرجح بعض الرتجيحات املذكورة ـ ١
األمور التالية: أحد ذلك يف ولعل السبب مطلقاً، هبا يرجح

أقو منها. بام هو يكتفى ـ أنه أ 
. ال ير صحتها أصالً أو ـ  ب

مل أجد أين علامً منها يشء عىل اشتمل مما فيها رجح التي تكن املسائل مل أو ـ ج
الرتجيحات. حول هذه مفصالً كالماً لشيخنا

أسباب  ذكر ممن الفقهاء من غريه عليه عند مل أقف بمعنى شيخنا قد يرجح ـ ٢
ذلك: ومن الرتجيح

معناه الصحيح. عىل بحمل احلديث الرتجيح ـ أ 
الفروق. ببيان والرتجيح ـ ب
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املبحث الثالث
~    

وقد ،~ شيخنا هبا رجح التي بيان أسباب الرتجيح خالل من املنهج يتبني
الرتجيح. من أسباب عرش سباباً أربعة عىل الوقوف تيرسيل

كونه من أعم هو ما الرتجيح بسبب املراد أن اهللا شاء  إن خيفى ال تنبيه: *
يف العمدة الرئيس، السبب كونه من أعم هو وما غريه، أو معه الوحيد، السبب

بغريه. أو كان يعتضد الرتجيح،

     

الرصحية. بالنصوص باالستدالل الرتجيح ١ـ
الفروق. ببيان الرتجيح ٢ـ

األصول. بموافقة الرتجيح ٣ـ
الراشدين والصحابة. اخللفاء بعمل الرتجيح ٤ـ

ومعناه. احلديث بعلة الرتجيح ٥ـ
للحديث. وروايات بألفاظ الرتجيح ٦ـ

الرتجيح بالتعليل. ٧ـ
الصحيح. معناه عىل احلديث بحمل الرتجيح ٨ـ

الرضورة. بوجود الرتجيح ٩ـ
األصل. بتقرير الرتجيح ١٠ـ

الراوي. ثقة بزيادة الرتجيح ١١ـ
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األصل. عن احلديث ناقل بأن الرتجيح ١٢ـ
العام. اخلاص عىل اخلرب بتقديم ١٣ـ الرتجيح

املفهوم. عىل املنطوق الرتجيح بتقديم ١٤ـ

والتعليق ،~ من كالم شيخنا مع شواهدها األسباب هذه وسأذكر
والفالح. أسال التوفيق واهللا البحث.. يف منهج بينته كام عليها

   

داللة عىل إعتامداً األقوال،  أحد شيخنا يرجح بأن وذلك واضح؛ واملرادمنه
النصوص الصحيحة الرصحية.

األمثلة: ذكر ييل وفيام

  *

يستقم مل سقط إذا العمود ألن كافر، فهو الصالة «من ترك :~ شيخنا قال
،S رسوله وسنة اهللا، كتاب عليه دل الذي الراجح القول هو القول وهذا البناء،
مقتىض  وهو من الصحابة، إمجاعاً القول حتى حكي هذا { الصحابة وأقوال
الصالة؟ ترك حيافظ عىل أن اآلخر واليوم ملؤمن باهللا يمكن كيف إذ النظر والقياس،

يمكن هذا أبداً». ال

  *
قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

.«S وسنة رسوله اهللا، كتاب عليه دل الذي الراجح «القول

عنهام. والسنة ويصدر بنصوص الكتاب يرجح هنا شيخنا يف أن ظاهر وهو

  *
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كان بأن اليمني، استعامل استعمل إذا الطالق أن «الراجح :~ شيخنا قال
أو التوكيد، التكذيب، أو التصديق، أو منه، املنع أو اليشء، عىل احلث القصد منه
   *  )( ' & %  $ نث ! " #   تعاىل: اهللا لقول اليمني فإن حكمه حكم
    <    ;:  9  87  6   5   4  3   2  1   0    /   .  -,   +
(إنام :Sالنبي ولقول يميناً، التحريم (التحريم: ١ - ٢)، فجعل اهللا =  <   مث 
اليمني، نو وإنام الطالق مل ينوِ وهذا ،(١)(نو أمري ما لكل بالنيات وإنام األعامل

يمني»(٢). كفارة جيزئه فإنه فإذا حنث اليمني معنى نو أو
  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

نث !  "  #    $  %  &  تعاىل: اهللا لقول استعمل.... إذا الطالق أن «الراجح
استدالل بالنص فهذا '  )( *   + ,- .  /   0 مث (التحريم: ١)،

تقدم». كام الرصيح
   *

تغرب، فال مل أهنا تبني ثم الشمس، غروب ظاناً أكل «إن :~ شيخنا قال
يف  أفطروا أهنم } أيب بكر بنت أسامء حلديث الراجح، القول عىل قضاء عليه

يؤمروا بالقضاء(٣)».(٤) ومل الشمس طلعت ثم غيم، يوم النبيSيف عهد

برقم (١٩٫٧). (١) رواه البخاري برقم (١) و (٥٤) ومسلم
عىل الشبكة. العثيمني حممد الشيخ موقع الدرب عىل فتاو نور (٢)

وابن ماجة(١٦٧٤)، وابن ،(٢٣٥٩) داود  وأبو   ،٣٤٦/٦ وأمحد ،(١٩٥٩) برقم  البخاري أخرجه  (٣)
عهد  عىل أفطرنا قالت: } الصديق أيب بكر بنت عن أسامء البخاري: لفظه يف و (١٩٩١) خزيمة
معمر:  وقال من قضاء، بد ال قال: بالقضاء، فأمروا هلشام الشمس، قيل طلعت Sيوم غيم، ثم النبي

ال. أم أقضوا أدري هشاماً ال سمعت
عىل الشبكة. شيخنا عثيمني موقع ابن العالمة جمموع فتاو ومقاالت (٤)
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4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

واضح. واستدالله بالنص بكر»، بنت أيب أسامء حلديث الراجح «القول

     

الدالة الصحيحة، وجود الفروق بسبب أحد األقوال؛ شيخنا يرجح أن املراد به
آخر. بحكم إحلاقها ومناسبة بحكم، املسألة إحلاق منع عىل

األمثلة: ييل وفيام

  *

اهللا، عند من معناه القديس احلديث الراجح: أن «والقول :~ شيخنا قال
لوجهني: وذلك ،Sالنبي لفظ ولفظه

أعىل  لكان ومعنى؛ لفظاً اهللا عند من القديس احلديث كان لو األول:  الوجه 
القرآن...... من سنداً

بينه وبني  يكن اهللا؛ مل عند من احلديث القديس كان لفظ أنه لو الثاين: الوجه
تساوهيام تقتيض واحلكمة تعاىل، اهللا كالم التقدير هذا عىل كليهام ألن فرق؛ القرآن

األصل. يف اتفقا حني يف احلكم

كثرية: القديس فروقاً واحلديث القرآن بني أن املعلوم ومن

تعاىل  يتعبداهللا ال اإلنسان أن بمعنى بتالوته، يتعبد ال القديس احلديث أن منها:
بتالوته والقرآن يتعبد حسنات، عرش منه حرف كل عىل يثاب فال قراءته؛ بمجرد

حسنات. عرش منه حرف بكل

مثل  ومل يرد منه، آية أو القرآن، بمثل الناس يأيت أن حتد Å  أن اهللا  ومنها:
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القدسية. األحاديث يف ذلك

i h gنث سبحانه: قال كام  Å؛ اهللا  عند  من حمفوظ  القرآن أن ومنه:
ففيها ذلك؛ بخالف  القدسية واألحاديث ،(٩ (احلجر:  مث  m   l  k  j
يكن وإن مل وهذا موضوعاً، أو كان ضعيفاً، ما إليها أضيف بل واحلسن، الصحيح

والنقص. والزيادة والتأخري، التقديم وفيها إليها، نسب لكن منها،

القدسية؛  األحاديث أما املسلمني، بإمجاع باملعنى قراءته جتوز ال القرآن أن ومنها:
جوازه. عىل واألكثرون باملعنى النبوي احلديث نقل جواز يف اخلالف فعىل

قراءته،  بدون الصالة تصح ما ال الصالة، ومنه يف قراءته ترشع أن القرآن ومنها:
القدسية. األحاديث بخالف

القدسية. األحاديث بخالف األصح، عىل طاهر إال ه يمسّ ال القرآن أن ومنها:

بخالف  الراجح، القول  عىل  يغتسل حتى اجلنب يقرؤه القرآن ال أن ومنها:
األحاديث القدسية.

حرفاً  أنكر منه فلو اليقيني، للعلم املفيد القطعي ثبت بالتواتر القرآن أن ومنها:
منها أنكر شيئاً لو فإنه القدسية؛ األحاديث بخالف عليه؛ لكان كافراً، القراء أمجع
كافراً  لكان S قاله؛ النبي أن مع علمه لو أنكره أما مل يكفر، يثبت؛ مل ياً أنه مدعّ

.Sالنبي لتكذيبه

القول املضاف  يف واألصل اهللا، إىل Sأضافه النبي كون عن وأجاب هؤالء
قائله معنى ال إىل يضاف قد لكن األصل، هو هذا أن بالتسليم لفظ قائله يكون أن
أهنا نعلم ونحن قائليها، إىل أقواالً يضيف اهللا تعاىل فإن الكريم؛ القرآن يف كام لفظاً؛
والنملة؛ فإنه وكالم اهلدهد وغريهم، قصص األنبياء يف كام لفظاً، ال معنى أضيفت

قطعاً. اللفظ هذا بغري
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4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

القول»(١). هذا رجحان وهبذا يتبني

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

كثرية». القديس فروق واحلديث القرآن بني أن املعلوم «ومن

القول». هذا يتبني رجحان «وهبذا رسدها: بعد قال ثم

والقرآن القديس احلديث بني أن تبني منه الذي املؤثر، الفرق ترجيح ببيان فهذا
اهللا، ولفظه من عند معناه القديس احلديث أن والنتيجة تساوهيام، من متنع فروقاً

اهللا. القديس من احلديث لفظ اعتبار يصح ال وأنه ،Sالنبي لفظ
  *

اهللا بن باز، رمحه العزيز عبد شيخنا «الراجح الذي اختاره :~ شيخنا قال
وهو مذهب ،~ امحد اإلمام عن جتب فيه الزكاة، وهو رواية احليل أن تعاىل،
قول فهو مذهبه، عىل الوسطى  العصور يف  املسلمني عامة كان الذي حنيفة أيب
زكاة ال أنه القياس إن قال من يغرنك وال بمنسوخ،  وليس به، معمول  راجح
مقابلة يف قياس وكل مقابلة النص، يف قياس أوالً هذا ألنه فيه كالثياب والفرش،
أنه ثانياً  معترب، غري يعني االعتبار، فاسد األصوليون ويسميه فاسد، فإنه النص
الزكاة، إال إذا عدم فيها األصل وما أشبهها والفرش ألن الثياب الفارق مع قياس
من شيئاً أن ادعى فمن الزكاة، فيهام فاألصل والفضة الذهب وأما للتجارة، أعدت

الدليل». فعليه فيه زكاة ال والفضة الذهب
  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

الثريا. دار ط. ٢٣٦ النووية ص األربعني رشح (١)
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عدم فيها األصل أشبهها وما والفرش الثياب ألن الفارق مع قياس «ثانياً أنه
الزكاة....».

باعتبار مؤثر فارق واحليل، وهو ونحوها، الفرش بني الفرق ترجيح ببيان فهذا
األصل وهذا الزكاة، وجوب فيهام واألصل والفضة، الذهب هي  احليل مادة أن

فاسداً. القياس جيعل

   *

سواء  عليه إعادة ال أنه ها: كلِّ املسائل(١) يف هذه اجح «والرَّ :~ شيخنا قال
أم النَّجاسات، من أهنا جهل أم أهنا أصابته، يغسلها، أم جهل أن نيس أم نسيها،

الصالة....... بعد أم الة، الصَّ قبل أهنا أم جهل حكمها، جهل
؟ ناسٍ أو وهو جاهل حمدثاً ىلَّ صَ ما إذا عىل قياسها منع الذي قائل: ما قال ولو
يُطلب به؛ مأمور يشء وء ضُ فالوُ ترك املأمور، باب من وء ضُ فاجلواب: أنَّ ترك الوُ
عنه، يتخىلَّ أن اإلنسان من يُطلب منهيٌّ عنه؛ يشء به، والنجاسة يقوم أن اإلنسان من
عنه مع في عُ إذا املحظور فعل ألن املأمور؛ عىل ترك املحظور فعل قياس يمكن فال
مع املأمور ترك ا به، أمَّ لعدم اإلثم اء؛ وَ سَ مل يفعله فاعله كمن كان والنسيان اجلهل
لكنه يمكن عامداً؛ تركه كمن اإلثم يف فليس تركه؛ فيُعفى عنه حال والنسيان اجلهل

فإنه واضح».(٢) للفرق فتنبَّه به، املأمور الوجه عىل بإعادته مصلحته تدارك

ثالثة أقسام: اجلهل سبق: فيام قوله إىل يشري (١)
املؤلِّف. ذكره ما وهذا م، سلَّ أن بعد لكن الصالة يف النَّجاسة كانت أن يعلم أن األول:

ال. أم الة الصَّ صحة من املانعة النَّجاسات من أهي يدري ال لكن الصالة، وجودها يف يعلم الثاين: أن
النَّجاسات من أهنا فتبنيَّ ال؟ أم املعفوِّ عنها النجاسات من أهي يدري ال ؛ بُقعٌ ثوبه صىلَّ ويف ل جُ رَ مثاله:

عنها. يُعفى التي ال
واضح. واملثال الة. الصَّ ة لصحَّ رشطٌ إزالتها ال يدري أنَّ لكن الة؛ الصَّ يف وجودها يعلمَ أن الثالث:

.٢٣٣/٢ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (٢)
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4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
واضح». فإنه للفرق فتنبَّه قياس....... يمكن «فال

املأمور، وترك املحظور بني فعل الفرق بوجود اإلعادة وجوب عدم رجح فقد
ترك املأمور. يف املصلحة تدارك إمكان الفروق املهمة: من مجلة وذكر

    

دلت ملوافقته لألصول الرشعية، التي األقوال؛ أحد شيخنا يرجح أن به املراد
النصوص. عمومات عليها

األمثلة: ييل وفيام

  *

يصف فإنه تم؛ قد والصف جاء إذا «من الفوائد، أن اإلنسان :~ شيخنا قال
خلف النبيSجعل املرأة أن ذلك عليه، ووجه وال حرج الصف وحده، خلف
لإلنسان يكن إذا مل فكذلك رشعاً، الصف يف هلا مكان ال ألنه وحدها، الرجال
وهنا ذلك، يف عليه حرج وال وحده، الصف خلف يصيل فإنه يف الصف؛ مكان
الصف،  خلف وحده يصيل تم فإنه قد والصف جاء إذا أنه األوىل حاالت: ثالث

جائز. وهو األفضل، وهذا هو
فعل  ألنه إذا جتوز ال وهذه أحداً من الصف ليصيل معه، أن جيلب احلالة الثانية:
يفتح وألنه املفضول، إىل  الفاضل الصف من أخره حيث صاحبه إىل أساء ذلك
تعاىل،  اهللا قطعه صفاً قطع النبيSمن قال وقد الصف، فينقطع الصف يف فرجة

املصيل. هذا عىل يشوش أنه ثم
ألنه  ملاذا؟ أيضاً غري صحيح وهذا اإلمام، مع ويصيل يتقدم الثالثة: أن احلالة
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Sوهو خيطب  الرسول أن حتى منهي عنه، الصفوف، وختطي الصفوف يتخطى
، قلنا مكاناً جيد ومل آخر بعده اإلمام وجاء مع دخل إذا آذيت)، ثم فقد (اجلس فقال:
جرا، وهلم أربعة، صاروا آخر جاء ثم إذا ثالثة، صاروا ذهب اإلمام، مع يذهب
املوافق الراجح القول أن تبني ولذلك السنة، خالف وهذا تاماً، اإلمام صفاً فيكون

خلف». وحده فله أن يصيل والصف تام جاء اإلنسان إذا أن الرشعية لألصول

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

فله تام جاء والصف أن اإلنسان إذا الرشعية لألصول الراجح املوافق القول »
خلف». وحده يصيل أن

خلف الصف  املرأة بوقوف واستدالله الرشعية، األصول بموافقة فهذا ترجيح
رشعاً فإنه يف الصف مكان له ال من أن األصل إذ األصول، هلذه تقرير إال هو ما

اخللف. يف وحده يقف
  *

ينضبط ال  فيام يصح  ال وهلذا بالصفات، ينضبط «السلم :~ شيخنا قال
هو بل القياس؟! خالف وعىل لألصول خمالفاً يكون أن يصح فكيف بالصفات،

ميرسة»(١). سهلة واسعة الرشيعة اإلسالمية ألن وذلك واألصول؛ القياس

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

ميرسة». سهلة واسعة الرشيعة اإلسالمية ألن وذلك واألصول؛ «القياس

.٤٩/٩ زاد املستقنع املمتع عىل الرشح (١)
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4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

الرشيعة  ألصول  العقد  هذا ملوافقة وذلك السلم عقد صحة يقرر فالشيخ
التيسري، جتلب املشقة أن األصل أن املعامالت الصحة، كام يف األصل أن عىل الدالة
سهولة مع يتناىف كام القواعد، هذه مع يتناىف خمالفاً لألصول عقد السلم واعتبار

الرشيعة. ويرس
   *

تشهد األصول األصول، بل عن خارجة القسامة «وليست :~ شيخنا قال
تشهد فاألصول النفوس، وهتكت الدماء، لضاعت مل نعمل بالقسامة ألننا لو هلا؛

ي»(١). عِ دعو املدَّ تؤيِّد التي الظاهرة القرينة وهو ثاً، لَوْ لدينا ألن هلا؛
  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
هلا». تشهد األصول بل األصول، عن القسامة خارجة «وليست

أن وجهني، الرشعية، وهو من لألصول القسامة موافقة  وجه شيخنا بني ثم
ظاهرة قرينة وهو اللوث، وجود والثاين املال وهتك األنفس، يؤدي لضياع تركه

عىل املطلوب. تدل

      

أو الراشدين اخللفاء  مذهب ألنه األقوال؛ أحد  شيخنا يرجح  أن به  املراد
بالقول  اخللفاء عمل بعدم األقوال أحد يرجح  وقد أمجعني، { الصحابة

األول. املثال كام يف اآلخر،

األمثلة: ييل وفيام

.١٩٦/١٤ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (١)
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  *

من وال السنة، من أصل بدعة ليس هلا امليت عىل «القراءة :~ شيخنا قال
النبي فعل كام املوت، بعد للميت يُدعى وإنام نعلم، فيام الراشدين اخللفاء عمل
عليه  فقال روحه، وخرجت برصه، وقد شق سلمة > عىل أيب دخل Sحني
وارفع فيه،  له ونور  قربه، يف له وافسح سلمة  أليب اغفر اللهم والسالم الصالة 

يف عقبه»(١).(٢) واخلفه املهديني يف درجته
  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
الراشدين». اخللفاء عمل من السنة، وال من أصل هلا ليس بدعة امليت عىل «القراءة

 { الراشدين اخللفاء عمل بعدم امليت، القراءة عىل مرشوعية عدم فرجح
ملزيد األدلة؛ من بغريه االستدالل يمنع ال األدلة من بدليل االستدالل خيفى أن وال

الراجح. للقول تقوية
  *

السدس، وإما كله، املال يعني ثلث الثلث األم إما ~:«مرياث شيخنا قال
مسألتني فقط يف الباقي ثلث وإما

وأب...... وأم زوجة أو وأب، وأم زوج
،< اخلطاب(٣)  بن عمر املؤمنني أمري عن النص والقياس، النص دليلنا
وسنة بسنتي «عليكم :S النبي  لقول متبعة؛ سنة له  < اخلطاب بن وعمر

     

ماجة(١٤٥٤). وابن داود(٣١١٨)، وأبو برقم (٩٢.)، ٢٩٧/٦، ومسلم أمحد أخرجه (١)
عىل الشبكة. العثيمني حممد شيخنا موقع الدرب عىل فتاو نور (٢)

 < مسعود بن عن عبداهللا وأبوين (٢٧٥٨) وأبوين، وامرأة زوج يف الفرائض/باب يف الدارمي أخرجه (٣)
بذلك. قىض عمر أن
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4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

الرسول كان وإذا فعمر»(٢)، ثون دَّ َ حمُ «إن كان فيكم ويقول: الراشدين»(١)، اخللفاء
بالنص، لكن  ثابتاً به حيكم ما صار < عمر عىل أحالنا ـ الصالة والسالم ـ عليه
قوله متبوعاً فكان الراشدين، اخللفاء أحد أنه طريق عىل بل املبارش، النص ليس

.(٣)«Sالنبي بأمر

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

وعمر ،< اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري عن النص والقياس، النص «دليلنا
متبعة».  سنة > له اخلطاب ابن

الراشدين. اخللفاء أحد بعمل ترجيح فهذا

   *

املهر: استقرار عن الكالم سياق ~يف شيخنا قال

الرشوط من أن ذكرنا ألنا عليها؛ عدة فال وخلوة وطء حياً قبل فارقها «إذا 
عليها فليس هبا،  خيلو أن قبل طلقها ثم  تزوجها  فإذا خلوة، أو  وطء حيصل أن
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q نث تعاىل: لقوله عدة
]  \  [  ^  _  `  g f e d cb  aمث  

.(٤٩ (األحزاب:

العلم/ يف والرتمذي ،(٤٦٫٦) يف لزوم السنة السنة/باب يف داود وأبو أمحد (١٢٦/٤)، اإلمام أخرجه (١)
عن (٤٢) الراشدين اخللفاء سنة املقدمة/باب إتباع يف وابن ماجه ،(١٦٧٦) بالسنَّة األخذ يف جاء ما باب

.(٩٦/١) واحلاكم ،(٥) حبان وصححه ابن صحيح، حسن قال الرتمذي: سارية، بن العرباض
فضائل يف ومسلم ،< هريرة أيب عن حديث الغار (٣٤٦٩) األنبياء/باب أحاديث يف البخاري أخرجه (٢)

.> عائشة عن (٢٣٩٨) < عمر فضائل من الصحابة/باب
٢٢١٠/١١ املستقنع  زاد عىل الرشح املمتع (٣)
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تقولون:  فكيف نث Z Y ] \مث  فيها: اهللا اآلية يقول قال قائل: فإذا
اخللوة؟

قال وقد بالوطء،  احلكم ويعلق اخللوة،  يعترب مل اآلية  بظاهر أخذ من قلنا:
خال هبا كمن مسها،  من بأن حكموا { الصحابة لكن العلم، أهل بعض به
تكون العدة هذا فعىل الزوج، لغري ال يباح ما منها استباح الرجل بأن ذلك وعللوا
 [  Z  Y نث  رصحية الكريمة اآلية يشء؛ ألن القلب منها يف واملسألة عليه، واجبة
فإهنم ـ لغريه يباح ما ال استباح اإلنسان كان ـ وإن اخللوة وألن \مث،
لغري الزوج، حيل التقبيل ال أن فال عدة، مع خلوة بال قبلها إذا الرجل يقولون: إن
أرخى  من أن  { الصحابة عن  املعروف  لكن يشء،  منها القلب  يف فاملسألة 

دخل، فيلزمها العدة»(١). كالذي فإنه أغلق باباً، سرتاً، أو

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

مسها“. كمن هبا خال حكموا بأن من < الصحابة «لكن

القرآن. ظاهر خالف وإن الصحابة، بفتاو باخللوة الستقرار املهر فهذا ترجيح

     

يف احلكم رشع التي العلة إىل بالنظر األقوال؛ شيخنا أحد يرجح أن به املراد
بسببها. احلديث

األمثلة: ييل وفيام
  *

: عبٍ شُ ذي رٍ جَ بحَ الكالم عن االستجامر سياق يف شيخنا قال

     

.٣٢٧/١٣ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (١)
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4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

ه بُ عَ شُ مل تكن الثَّالثة إِذا عبِ كاألحجار الشُّ ذا ر احلجَ قال: إِن املعنى نظر إِىل «من
.األخر بَة عْ التَّلويث بالشُّ اتَّصل بَةٍ عْ بشُ مسحنا إِذا بحيث متداخلة

بٍ عَ شُ ذا  ر جَ احلَ كان فإذا ، معلومةٌ ةَ لَّ العِ ألن ذلك؛  يف  اجح الرَّ هو وهذا
.(١)« حَّ صَ منه جهة لِّ بكُ واستجمر

  *
قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

بٍ عَ شُ ذا ر جَ احلَ كان  فإذا ، معلومةٌ ةَ لَّ العِ ألن ذلك؛ يف اجح الرَّ هو «وهذا 
.« حَّ صَ منه لِّ جهة بكُ واستجمر

ثالثة يستخدم أن  يلزم ال وأنه ، عبٍ شُ ذي رٍ جَ بحَ املسح جواز رجح فقد 
املحل تطهري إمكان وهي منه، واملقصد احلديث علة إىل بالنظر وذلك أحجار،
حيصل بينها التلويث يتصل غري أن من جهات بثالث وتطهريه مسحات، بثالث

املقصود. هذا به
  *

فام عىل اإلِحساس، وء ضُ الوُ نقض يف املدار حيح أن «الصَّ :~ شيخنا قال
حيسُّ ال كان وإِذا ه، ضُ وضوءَ نْقُ ال يَ نومه فإِن أحدث؛ لو بنفسه حيسُّ اإلِنسان دام

ه. وضوءَ ضُ نْقُ يَ ه نومَ فإِن أحدث؛ لو بنفسه
اجح أنَّ الرَّ يؤيِّدُ وءٍ»، ضُ لوُ «ناقضٍ قالوا: حيث هنا(٢) الفقهاء ذكره الذي وهذا

ه. إِحساسَ اإلِنسانُ دَ به قَ فَ ما وء ضُ النَّاقض للوُ النَّوم أنَّ
وعىل  مفقود، إحساسه أن معناه يدري»(٣) ال كم أحدَ «فإن قوله: أن ووجهه:

.١٣٨/١ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (١)
. ليلٍ نومِ ني ثالثاً،للقائم من الكفَّ غسل يف مسألة (٢) أي

والرتمذ ،(١٠٥) برقم داود وأبو برقم(٣٧)، مالك ،(٢٧٨) برقم ومسلم ،(.١٦) برقم البخار (٣)رواه
.(٢٤) برقم
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ه»(١). ينتقض وضوءُ ال فإنه إِحساسه؛ يفقدْ مل بحيث كان يدري إذا هذا
  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

مفقود....». إحساسه معناه أن يدري» ال كم أحدَ «فإن أن قوله: «ووجهه:

معنى احلديث، من أخذاً اإلِحساس، وء عىل ضُ الوُ نقض يف املدار أن فقد رجح
ذكره. الذي اللفظ احلكم بداللة مناط هو اإلحساس أن عىل يدل احلديث أي فإنه

   *
هذا كسلف» عقداً آخر عىل اآلخر أحدمها «كاشرتاط قوله: :~ شيخنا قال
«كسلف» العقد بطل عقداً آخر عىل اآلخر أحدمها رشط فإذا يفسد العقد، فاسد

مائة  هذه للبائع: املشرتي فيقول املثمن، وتأخري الثمن تقديم والسلم السلم، أي:
شيئاً اآلخر أحدمها عىل باع فإذا سنة، بعد إياها تعطيني الرب، من صاع بامئة درهم
هنا فالرشط الرب، صاع من بامئة درهم مائة تسلمني أن برشط وقال: ، مثالً كدارٍ

للعقد. مفسد فاسد
سبق؟ هذا عام فصل ملاذا قائل: قال فإن

كان واحداً رشط رشطاً فإذا فاسداً، ويكون صحيحاً يكون سبق ألن ما قلنا:
من أصله أما هنا فهو فاسد فاسداً،  صار رشطني بني صحيحاً، وإن مجع الرشط

عام سبق. فصله ولذلك تقسيم، فيه فليس
هذا، بيتك  عيلَّ بع له:  قال مثاله: قرضاً، اشرتط لو  كذلك «وقرض» قوله:
للعقد، ومفسد فاسد الرشط فهذا ألف، مائة تقرضني أن فقال: أبيعه عليك برشط

البيع. يصح وال القرض، يصح فال

..١٧/١ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (١)
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4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

أبيعك قال: أن يبيعه سيارته، منه فطلب بيعاً اشرتط عليه لو أي: قوله: «وبيع»
بأكثر، أو بأقل، ، أو ألفاً سيارتك بخمسني عيل تبيع برشط أن ألفاً، بخمسني إياها

املرشوط. وال األصل ال البيع ال يصح فهنا
ملدة بيتك تؤجرين أن برشط ألف، بامئة البيت مثاله: بعتك هذا «وإجارة» قوله:

عقدين. بني مجع ألنه يصح؛ ال فالعقد سنة،
أن برشط نعم فيقول: ألف بامئة بيتك بعني يقول: أن مثل قوله: «ورصف»

النبي  أن والدليل والرصف. البيع يبطل فهنا بدراهم، الدنانري هذه يل ترصف
أو أوكسهام فله بيعة يف بيعتني باع «من وقال: بيعة»(١)، يف بيعتني «هنى عن :S
عن  هنى Sإنام ألن النبي صحيح؛ غري الدليل هبذا االستدالل الربا»(٢)، وهذا
إنام ينطبق ما ذكر، ينطبق عىل ال وهذا الربا»، أو «له أوكسهام بيعة، وقال: بيعتني يف
نقداً يشرتيه ثم مؤجل، بثمن  شيئاً يبيع أن وهي سبقت، التي  العينة مسألة عىل
«له قال: وهلذا اثنان، والعقد واحد املبيع ألن بيعة؛ يف بيعتان هذه نقول: بأقل، فهنا
أال فنقول: إما نقداً، واشرتاه بثامنني ، مؤجالً باعه بامئة إذا فهنا الربا»، أو أوكسهام
أخذت الزائد فإن وهو الثامنون، باألقل، وخذ الزائد، وهو شيئاً املشرتي من تأخذ

الربا»(٣). أوكسهام أو النبيSقال: «له ألن الربا؛ وقعت يف فقد
  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
بيعتني  النبيSإنام هنى عن ألن غري صحيح؛ الدليل هبذا «وهذا االستدالل

(٤٩٧٣) حبان وابن ،(٢٩٦/٧) والنسائي والرتمذي (١٢٣١)، ،٤٧٥ ،٤٣٢/٢ أمحد اإلمام أخرجه (١)
حبان. ابن صحيح» وصححه الرتمذي: «حسن وقال ،< أيب هريرة عن

وقال .< هريرة أيب عن (٤٥/٢) واحلاكم ،(٤٩٧٤) حبان ابن وصححه داود (٣٤٦١)، أبو (٢) أخرجه
.(١٦/٩) «املحىل» يف حزم ابن وصححه الذهبي، ووافقه مسلم» عىل رشط «صحيح احلاكم:

   ٢٣٧/٨ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (٣)
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ينطبق إنام ذكر، ما عىل  ينطبق ال وهذا  الربا»، أو  أوكسهام  «له وقال: بيعة، يف 
نقداً يشرتيه ثم مؤجل، بثمن  شيئاً يبيع أن وهي سبقت، التي  العينة مسألة عىل

بأقل...».
املعاملة الواردة من املنع يف السبب أي الصحيحة، احلديث علة ببيان فهنا رجح

املنع. لعلة غري الصحيح املعنى بيان مع يف احلديث

    

يدل احلديث، يف لفظ ورد عىل إعتامدا األقوال؛ أحد شيخنا يرجح أن به املراد
األقوال. أحد رجحان عىل

األمثلة: ييل وفيام

  *

فنأخذ بالرتجيح عملنا الروايات، اجلمع بني يمكن مل «وإذا :~ شيخنا قال
بالراجح، ويندفع االضطراب.

اهللا رسول خريها ثم ،> عائشة  أعتقتها حني > بريرة  مثاله: حديث
نكاحها منه. تفسخ أن زوجها، أو مع تبقى Sعىل أن

بعض ا، ويف حر� كان ـ وهو مغيث أن زوجها ـ احلديث روايات بعض ففي
عبداً(١). كان أنه الروايات

بالرتجيح. ممكن فنعمل واجلمع غري واحد، واحلديث احلديث اختالف يف إذاً
ونأخذ املرجوح، نلغي إذاً الراجح، هو  كان  فإذا عبداً، كان أنه والراجح:

راجح»(٢). ألنه االضطراب، ساملاً من هذا الراجح ويكون بالراجح،

.٢١٥/١ وأمحد برقم(١٥٥٦)، والرتمذ ،(٢٢٣١) برقم داود وأبو (١) رواه البخاري برقم (٥٢٨٢)،
ـ ٢٠٠٣م ١٤٢٣ هـ الثانية ط: للنرش، دار الثريا احلديث، يف مصطلح البيقونية املنظومة رشح (٢)
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4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

ا. حر� كان ـ مغيث وهو زوجها ـ «ففي بعض روايات احلديث أن
عبداً.... كان أنه الروايات بعض ويف

نلغي املرجوح». إذاً الراجح، هو كان فإذا عبداً، كان والراجح: أنه
لرجحان روايته. عبدٌ رجح أنه فقد

  *

باغ: امليتة بالدِّ جلد طهارة عن الكالم سياق يف شيخنا قال

كاة. الذَّ ه ِلُّ حتُ مما امليتة كانت إذا ر هُ يطْ الثالث: «القول

ها  «دباغُ احلديث: ألفاظ بعض يف جاء  أنه بدليل الثالث، القول اجح: والرَّ
أكله»(٢). باح يُ ما إِال ر هِّ طَ تُ ال كاة ومعلوم أن الذَّ بالذكاة، فعربَّ ذكاهتا»(١)،

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

احلديث..». ألفاظ بعض يف جاء أنه الثالث بدليل القول اجح: «والرَّ

هذه غريه، لداللة اللحم دون مأكول جلد طهارة شيخنا رجح أن الظاهر ومن
القول. هذا عىل رجحان املذكورة األلفاظ

   *

كناً مطلقاً. رُ ليست الفاحتة قراءة إنَّ العلامء: بعض «قال :~ شيخنا قال

.١٧٤ والنسائي١٧٣/٧، ،٤٧٦/٣ أمحد رواه (١)
٩١٠/١ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (٢)
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(املدثر: ٤).  نث ¦  §   مث تعاىل: قوله بعموم واستدلَّ

«ثم  صالتِه: يف امليسءِ قصةِ هريرة يف أيب حديث Sيف النبيِّ قول وعموم
بيان يف أنه احلديث: هذا مِن االستدالل مِن القرآن»(١): ووجه َ معك تيرسَّ ما اقرأ
لعيَّنها؛ الفاحتة واجبة كانت ولو املعيَّنة، ورة السُّ بيان إىل داعية واحلاجة الواجب،
احلاجة مقام يف يعينها مل فلام بياهنا، إىل بحاجة فهو مل يعرف شيئاً، ل جُ هذا الرَّ ألن
أي: ، جمملٌ هذا عنه: بأن اب جيُ ولكن قويَّة. ة بواجبة، وهذه حجَّ ليست ا أهنَّ لِمَ عُ
هذا فيحمل الفاحتة، قراءة  مِن دَّ  بُ ال أنه  النصوص  بيّنت وقد  ،« تيرسَّ «ما قوله: 
يكون ما أيرس أن الغالبَ إنَّ ثم وهو قراءة الفاحتة، عىل املبني املقيَّد، املطلق املجمل
أحد، فيسمعها كلُّ الصلوات اجلهرية يف كثرياً قرأ ألهنا تُ الفاحتة، قراءة القرآن من
يف جاء أنَّه عىل القرآن، غريها من بخالف تني، مرَّ جهرية كلِّ صالة يف رُ تُكرَّ وهي

اهللا»(٢).(٣) شاء وبام اقرأ بأمِّ القرآن، «ثم داود: أيب رواية

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

اهللا».... شاء وبام بأمِّ القرآن، داود: «ثم اقرأ أيب رواية يف جاء أنَّه «عىل

يستدل كان اللفظ، وإن ركعة هلذا يف كل الفاحتة قراءة وجوب شيخنا رجح فهنا
بالروايات. بيان استدالله اآلن املقصود أن إال ،أخر بأدلة

   *

وسلم آله وعىل عليه اهللا صىل النبي أن عىل دليل هذا ويف :~ شيخنا قال

     

.(١٠٦٠) برقم ماجه وابن ،(٣٩٧) برقم ومسلم برقم (٥٨٩٧)، (١) والبخاري
.٣٧٤/٢ والبيهقي (٨٥٩)؛ برقم داود، وأبو أمحد (٣٤/٤.)؛ اإلمام أخرجه (٢)

.٣٠٠/٣ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (٣)
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4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

هانئ، أم بيت من أنه الطرق بعض من ورد وما نفسه، احلرام من املسجد به أُرسي
الليل أول  يف نائامً كان آله وسلم وعىل عليه اهللا النبي صىل أن فاملعنى  فإن صح 
فنام وأُرسي فيه، املسجد احلرام وينام يذهب إىل أن له قيل ثم هانئ، أم بيت يف
أهل بعض ألن هذا  قررنا  وإنام البخاري. رواية يف ذلك صح كام احلجر من به
ويف مكة، يف مجيع عام صالة ألف بامئة إن تضعيف الصالة اهللا،قال رمحهم العلم،
%مث    $  #  "  ! بقوله:نث واستدلوا احلرم، حدود أدخل ما مجيع
كذلك، ليس األمر فيقال: هانئ، أم  بيت  من به أُرسي إنه وقالوا  ،(١ (اإلرساء:
خاص يف أنه جاء رصحياً ألف صالة والتضعيف بامئة املسجد. نفس من أُرسي به
آله وعىل عليه صىل اهللا النبي أن مسلم، صحيح الكعبة كام يف فيه الذي باملسجد
املساجد من فيام سواه صالة ألف من أفضل هذا يف مسجدي (صالة قال: وسلم

الكعبة. بمسجد خاص ألف بامئة فالتضعيف الكعبة)(١)، مسجد إال
  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
عليه وعىل اهللا صىل النبي أن رجح فقد البخاري....» رواية يف ذلك صح «كام

هلذه الرواية. احلرام نفسه املسجد من به أُرسي وسلم آله

   

لتقوية وكفايته قوته ير بتعليل مستدالً األقوال؛ أحد شيخنا يرجح أن به املراد
قول. قول عىل

األمثلة: ييل وفيام

  *

برقم (١٣٩٦). مسلم (١) أخرجه
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للمفروض: ساتراً اخلف أن يكون مسألة اشرتاطِ يف وقال :~ شيخنا قال
شيخ اختيار وهذا للمفروض... ساتراً يكون أن يُشرتطُ ال إنه العلامء: بعض «وقال
غالباً تسلم ال اخلفاف هذه ألن اجح؛ الرَّ هو شيخ اإلسالم اختاره وما اإلسالم...
اآلن النَّاس من كثرياً إِن ثم هم بذلك. النَّاس ونلزمُ عىل نشقُّ اخلروق، فكيف من

.(١)« التَّسخنيُ هبا ل وحيصُ ل، جْ للرِّ مفيدةً ا ويروهنَ خفيفة، جواربَ يستعملون

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
من غالباً ال تسلم هذه اخلفاف ألن اجح؛ الرَّ هو اإلسالم شيخ اختاره «وما 

اخلروق....».
خروق. التي فيها اخلفاف عىل املسح جواز الدال عىل الفقهي، بالتعليل ترجيح فهذا

  *
ويكون  الثابت، غري بالدين الرهن يصح أنه الراجح «والقول :~ شيخنا قال
الرهن ألن فال؛ وإال واستقر، الرهن ثبت وثبت، الدين استقر إن للدين، تبعاً الرهن
ثابت حتى يثبت  غري كذلك صار الرهن غري ثابت، الدين كان فإذا عن الدين، فرع

الدين».(٢)

  *
قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

عن فرع الرهن  ألن الثابت.. غري بالدين  الرهن  يصح أنه الراجح «والقول
الدين...».

  .٢٣٣/١ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (١)
  .١٢٦/١ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (٢)

     



١٥٢٢

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

وذلك للمذهب، خالفاً غري الثابت، بالدين الرهن صحة عند شيخنا فالراجح
الدين. يثبت حتى يثبت ال الرهن أن وهي للعلة التي ذكرها،

   *

بخالف القرآن، تعليم عىل األجرة أخذ جيوز أنه ~:«الراجح شيخنا قال
وأما ، متعدٍ نفعه القرآن تعليم ألن حمرمة، فإهنا القرآن؛ تالوة عىل األجرة أخذ
قربة عمل وكل قربة وعبادة، إال تقع ال ألن تالوته فهو حمرم، تالوته األجرة عىل

عليه»(١). أخذ األجرة جيوز ال

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
نفعه القرآن تعليم ألن القرآن.... تعليم عىل األجرة أخذ جيوز أنه «الراجح

.«..... متعدٍ
الواحد احلكم أن وتقدم احلكم، يف املؤثر الفرق وببيان بالتعليل ترجيح وهنا
والتعليل الفقهي، بالتعليل الرتجيح هنا يعنينا والذي من سبب، بأكثر يرجح قد

متعد. القرآن نفع تعليم أن نفع هو هنا
أن وذلك  القرآن، وتعليم  القرآن تالوة  بني الفرق فهو هنا املؤثر الفرق أما

وعبادة. قربة إال تقع ال تالوته

   *

ال فإنه مفطراً، وكان أثناء النهار يف بريء لو املريض «إن :~ شيخنا قال
يلزمه ال فإنه مفطراً، وكان بلده إىل النهار أثناء املسافر  قدم ولو يلزمه اإلمساك،
هؤالء اإلمساك، ألن يلزمها ال فإنه النهار أثناء احلائض يف طهرت ولو اإلمساك،

عىل الشبكة. العثيمني حممد شيخنا موقع الدرب عىل فتاو نور (١)
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صيام؛ له حرمة ليس حقهم يف اليوم ذلك فكان للفطر، مبيح بسبب أفطروا كلهم
اإلمساك»(١). يلزمهم فال فيه، الرشع اإلفطار إلباحة

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
يلزمه اإلمساك... ألن فإنه ال النهار وكان مفطراً، يف أثناء بريء لو املريض «إن

مبيح للفطر...». بسبب كلهم أفطروا هؤالء
يرفع الشارع، مما من مبيح بسبب أفطروا بأهنم اإلمساك وجوب عدم فعلل

حقهم. يف حرمة اليوم

   *

أن لكِ فحينئذ منه؛  العقم  أن صحيح  بطريق  ثبت فإذا :~ شيخنا قال
العلامء بعض وعند أهل العلم، أقوال الراجح من عىل القول والفسخ الفراق تطلبي
قد تكون أن مثل النكاح، عقد عند برشط ذلك كان إذا إال الفسخ طلب حيق لكِ ال
ثبت إذا أنه الصواب ولكن الفسخ، فلك عقيم أنه إن تبني إنه العقد عند اشرتطت
األوالد، وأنت تريدين يف الولد، حقاً لك ألن منه الفسخ تطلبي أن لك فإن عقمه

األوالد(٢). هو أيضاً يريد أنه كام
  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
يف حقاً لك  ألن منه الفسخ تطلبي أن لك فإن عقمه ثبت إذا أنه «الصواب

الولد....».

عىل الشبكة. شيخنا عثيمني موقع ابن العالمة جمموع فتاو ومقاالت (١)
عىل الشبكة. العثيمني حممد شيخنا موقع الدرب عىل فتاو نور (٢)

     



١٥٢٤

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

احلمل واإلنجاب، يف حقاً هلا بأن الصورة، هذه يف طلب الطالق فرجح جواز
حقوق العقد من مكتسب حق العقد، بل هو يف أصل اشرتاط إىل حيتاج حق ال وهو

الطالق. طلب احلق يف فلها عقمه ثبت فإذا

      

املسألة الوارد يف احلديث وذلك بحمل األقوال؛ أحد شيخنا يرجح أن به املراد
معنى. من أكثر حيتمل كان إذا الصحيح، معناه عىل

األمثلة: ييل وفيام

  *

بعد كان إن  ثمنه، عىل اإلنسان يرهنه مبيع «كل املذهب:  مقرراً شيخنا قال
يصح كان فإن نظرت؛ القبض كان قبل وإن بدون تفصيل، مطلقاً به بأس فال القبض

املذهب». هو وهذا للبيع، فرع الرهن ألن فال؛ رهنه، وإال جاز قبضه بيعه قبل

قبضه(١)  قبل املبيع بيع عن هنى النبيSإنام ألن «والصحيح اجلواز؛ قال: ثم
يربح ولئال ضامنه، يف يدخل فيام مل يربح  لئال  ذلك من بائعه؛ واحلكمة عىل غري
أو مكيل وهو البائع عىل رهنه إذا أما البيع، فسخ وحياول البائع  منه يغار  ربحاً

جائز»(٢). أنه فالصحيح موزون،

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

ضامنه...». يدخل يف مل فيام يربح لئال ذلك «واحلكمة من

يستوفيه“، رواه البخاري برقم (٢١٢٤)، حتى يبعه فال طعاما ابتاع ”من عمر ابن عن الصحيحني: لفظه يف (١)
.١٥٢٦/٣٢ ومسلم برقم

.١٣٢/٩ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (٢)
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قبل بيعه يصح ال فيام مطلقاً، ولو كان عىل ثمنه املبيع جواز رهن رجح فقد
محلناه إذا هذه الصورة ال يشمل قبضه، قبل املبيع بيع عن النهي بأن مستدالً قبضه،

الصحيح. معناه عىل

  *

ين دَ نقدم فهل ولآلدمي، هللا اجتمعت ديون إذا «الثالثة: :~ شيخنا قال
اهللا، أو يشرتكان؟ ين دَ أو اآلدمي،

مخسة  لزيد  وعليه زكاة، ريال آالف مخسة ذمته ويف مات رجل ذلك: مثال 
نرصف فهل أكثر من الرتكة، فالدين فقط، آالف مخسة إال نجد مل وملا تويف آالف،

يشرتكان؟ أو اآلدمي؟ دين يف أو الزكاة؟ يف اآلالف مخسة

للعلامء: أقوال هذا ثالثة يف

ـ الرتكة هي  التي ـ آالف مخسة فنعطي اآلدمي، دين يُقىض قال: من فمنهم
غني ـ سبحانه وتعاىل ـ وهو عىل املساحمة، مبني اهللا ذلك بأن حق اآلدمي، وعلل

فيقدم. حقه، إىل املشاحة، وهو بحاجة عىل مبني اآلدمي وحق عنا،

أحق اهللا، فاهللا «اقضوا :S النبي  لقول  Å  اهللا حق يقدم قال: من ومنهم
هذا وعىل عليه،  املفضل احلق عىل فيقدم تفضيل، اسم و(أحق) بالقضاء»(١)،

الزكاة. ألهل الرتكة يف التي اآلالف مخسة نخرج القول

أحدمها  يفضل فال امليت، ذمة يف دين منهام كال� ألن يشرتكان؛ قال: من ومنهم
الصحيح. وهو رمحهم اهللا، األصحاب، عند هو املذهب وهذا اآلخر، عىل

أحق اهللا، فاهللا «اقضوا :S قول الرسول عن اجلواب هو قائل: ما قال فإن
بالقضاء»؟

.} عباس ابن عن البخاري (١٨٥٢) (١) أخرجه
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4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

أوىل؛ باب من فدين اهللا يقىض اآلدمي دين كان احلديث: إذا معنى اجلواب: أن
قالت:  عنها؟»، أجيزئ فقضيتيه دين أمكِ عىل كان لو «أرأيتِ النبيSقال: ألن
هللا، حقني أحدمها يف ترد واملسألة مل بالقضاء»، أحق فاهللا اهللا «اقضوا  قال:  نعم،
أراد  إنام مقدم، ين اهللا دَ بأن Sحكم الرسول إن نقول: حتى واآلخر لآلدمي

أحق بالوفاء»(١). فاهللا يقىض اآلدمي دين كان Sالقياس، فإذا الرسول

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
اآلخر..» عىل أحدمها يفضل فال ذمة امليت يف دين منهام كال� «يشرتكان؛ ألن

بالقضاء»  أحق فاهللا اهللا، «اقضوا حديث: ومحل يشرتكان، أهنام شيخنا رجح
البد من بل االعتبار، هبذا اهللا حق رجحان يدل عىل ال فهو الصحيح، معناه عىل

فهامً صحيحاً. النص يفهم هبذا بعضها، وفهمها مع النصوص بني اجلمع

 

بأشياء ـ لط بكحول خُ قد إنه األطياب: من يقال عنه «ما :~ شيخنا قال
وال نجساً جيعله مخراً له، فال أثر ال فإنه يسرياً زءاً اخللط جُ هذا كان إذا أنه مسكرة،

أصالً ليس بنجس. اخلمر أن الصواب، كان وإن ـ ينجسه من رأي عىل ـ
الصالة عليه ـ الرسول  بقول نصنع ماذا األخرية: املسألة يف قائل قال فإذا
فملء قُ رَ الفَ منه أسكر «ما وقوله: حرام»(٢)، فقليله كثريهُ  أسكر «ما والسالم:
رشبت رشاب، إن هناك كان لو أنه معنى احلديث:  نقول: حرام»(٣). منه الكف

.١٦٢/١١ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (١)
ماجه وابن ،(١٨٦٥) والرتمذي ،(٣٦٨١) داود وأبو ،(٣٫١ ،..٣/٨) والنسائي ،(٩١/٢) أخرجه أمحد (٢)
التلخيص (١٧٨٧). (٥٣٥٨) انظر: حبان ابن وصححه الرتمذي، وحسنه ،(٤٦٧/٣) واحلاكم ،(٣٣٩٢)

حبان  ابن وصححه الرتمذي، نه  وحسَّ > عائشة عن ،(٣٦٨٧) داود وأبو أمحد (٧١/٦)، أخرجه (٣)
.(٢٤٤٤) يف اخلالصة كام وابن امللقن ،(٥٣٥٩)
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والكثري، القليل عليك حيرم  فإنه  سكرت،  كثرياً رشبت وإن تَسكر، مل منه قليالً
يسكر ال الذي القليل هذا رشب يسكرك حيرم عليك؛ ألن الذي ال حتى القليل
فيه اختلط ما احلديث معنى وليس فيسكر، يرشب كثرياً أن يتدرج به اإلنسان إىل
معنى بل الوجه، هذا عىل احلديث يفهم أن يمكن وال حيرم، فإنه مسكر قليل من
إذا كان فإن حرام، فقليله سكرت منه أكثرت إذا كنت إن الرشاب هذا احلديث، أن

فمن باب أوىل»(١). سكرت رشبت منه القليل

  *  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
بل معنى احلديث.....». الوجه، هذا عىل احلديث يفهم أن يمكن «وال

زءاً جُ اخللط هذا كان إذا الكحول، من القليل خللط أثر ال أنه  شيخنا  فرجح 
الذي الرشاب قليل حتريم رشب وهو الصحيح، معناه عىل ومحل احلديث يسرياً،
أن بمعنى غريه، مع املختلط الرشاب املسكر من قليل حتريم أي وليس كثريه، يسكر
حيرم. مل يسكر الكثري مل منه رشب لو كان إذا من اخلمر معه قليل الذي هذا الرشاب

    

هبذا العمل فيكون الرضورة، لوجود األقوال؛ شيخنا أحد يرجح أن به املراد
رفع احلرج. يسبب القول الراجح

األمثلة: ييل وفيام

  *

يف  تبقى ر أن ويتعذّ اإلفاضةِ، وحاضت طوافَ تطف مل إذا املرأة يف شيخنا قال
تطوف: أن قبلَ سافرتْ لو إليها ترجعَ أن أو مكة

.١٩٧/١٥ املستقنع  زاد عىل الرشح املمتع (١)
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4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

إبراً تستعمل أن فإما أمرين: من واحداً تستعمل أن هلا جيوزُ  احلالِ  هذه «يف 
املسجد، إىل سيالنِ الدم من يمنعُ تتلجم بلجامٍ أن وإما ، وتطوفُ توقفُ هذا الدمَ
ه اختارَ والذي ، الراجحُ القولُ هو ذكرناه الذي القولُ وهذا للرضورة، وتطوفُ
بقي ما عىل أن تبقى من أمرين، إما واحدٌ وخالفُ ذلك تيمية، ابن شيخ اإلسالم
من وحتلُّ هدياً تذبح رصة حمُ تُعترب أن وإما لزوجها، ل  حتُ ال بحيث إحرامها من
األمرين وكال تكملها، مل ألهنا حجاً احلجةُ هذه عتَربُ تُ ال احلالِ ويف هذه إحرامها.
 ~ تيمية ابن اإلسالم إليه شيخُ ذهب ما هو القولُ الراجحُ .....فكان عبٌ صَ

نث z  }  |   {  ~  ے  تعاىل: اهللا  قال للرضورة، وقد احلالِ هذه مثل يف 
(احلج: ٧٨). ¡مث

(البقرة: ١٨). ®  ¯ مث   ¬  «  ª  © نث § ¨  وقال:

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

مثل  يف ~ تيمية ابن اإلسالم شيخُ ما ذهب إليه هو الراجحُ القولُ «فكان
للرضورة...». احلالِ هذه

للرضورة. هذه الصورة يف الطواف ز جوّ أنه وواضح

  *

ن يتمكَّ ال كان إذا أجل العمل؛ الةِ من الصَّ تأخري جيوز «هل :~ شيخنا قال
رها»؟. فيؤخِّ وقتها يف الصالة من أداء صاحبُه

اهر اجلواز،  فالظَّ الغريق وإنقاذ احلريق كإطفاء ورة للرضَّ ذلك إن كان واجلواب:
جيوز»(١). ال الرضورة، لغري كان وإن

.٢٥/٢ املستقنع  زاد عىل الرشح املمتع (١)
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  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

اهر اجلواز..“ فالظَّ الغريق وإنقاذ احلريق كإطفاء ورة للرضَّ ذلك «إن كان

يف التأخري يكون ال أنه وهذا يعني للرضورة، تأخري الصالة جواز رجح فقد
واألموال. ذهابه األنفس عىل لرتتب صىل لو بحيث رضورة، هو بل فيام كل عمل

   *

جتوز. واب أهنا الصَّ ورة، النَّجس عند الرضَّ بالثَّوب الة «الصَّ :~ شيخنا قال
حراء، الصَّ يف رجالً فرضنا أن فلو عيد، وتُ فيه تُصيلِّ أنك  أما عىل املذهب فريون
، كامالً شهراً وبقي ، الثوبَ هذا به ر يُطهِّ ما وليس عنده نجسٌ ثوبٌ إِال عنده وليس

وجوباً. ره طهَّ فيه إذا ىلَّ صَ ما كلَّ ، ويُعيد وجوباً بالنَّجس فيُصيلِّ

نجس. ثوب يف صىلَّ ألنَّه ويعيد هبا، رَ مِ وأُ الصالة وقت حرض ألنه يُصيلِّ

يف إِنَّه قالوا: اهللا، رمحهم وهم، يعيد، وال  يُصيلِّ أنَّه اجحُ والرَّ ضعيف، وهذا
ورة، للرضَّ عليه وال إعادة ه، لَ َ محَ النَّجس السالح محل إىل اضطر إِذا اخلوف صالة

يصنع؟»(١). فامذا وإِال ورة؛ للرضَّ أيضاً وهذا قال: فيُ

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

جتوز...». أهنا واب الصَّ ورة، الرضَّ عند النَّجس بالثَّوب الة «الصَّ

الرتجيح وسبب عنها، املنهي النجاسة  وجود مع  الصالة جواز ترجيح هنا
الرضورة.

.٦٦/١ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (١)

     



١٥٣٠

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

    

األصول من  أصل  مع يتوافق ألنه  األقوال؛  أحد شيخنا يرجح أن به املراد
ذلك. ما كان، ونحو ماكان عىل بقاء أو األصل الذمة، براءة كأصل املعتربة،

األمثلة: ييل وفيام

  *

فلها منه، يف عدة وهي امرأة طلق وقد الرجل «إذا مات :~ شيخنا قال
حاالت: ثالث

الوفاة. عدة رجعية انتقلت إىل كانت إن األوىل:

الطالق. عدة أكملت ترث بائناً ال كانت إن الثانية:

ذهب هذا ما وطالق، وفاة عدة من األطول اعتدت ترث بائناً إن كانت الثالثة:
املؤلف. إليه

ال  أنه بدليل وبينها، بينه ال عالقة الطالق؛ ألنه عدة تكمل أهنا والقول الثاين:
وال أن هبا، يسافر أن وال هبا، خيلو جيوز أن ال منه ماتت، وأهنا بائنة لو منها يرث
ليست العلة فهنا قصده، بنقيض له معاملةً منه ثناها ورّ وإنام وجهها، تكشف له
قوي القول قصده، وهذا معاملة اإلنسان بنقيض قبل ولكن من الزوجية، قبل من
ولذلك مسألة العدة، غري اإلرث ومسألة العموم؟! عن خيرجها الذي ألنه ما جداً؛
عالقة عىل أنه ال ذلك فدل حرماهنا، متهامً بقصد دام ما العدة ترث منه ولو متت
مشى الذي القول من أرجح جتده تتأمله عندما القول وهذا املرياث، بباب للعدة

ما كان»(١). عىل كان ما املؤلف؛ ألن األصل بقاء عليه

.٣٥٤/١٣ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (١)



١٥٣١

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
ألن املؤلف؛ عليه مشى القول الذي من أرجح جتده تتأمله عندما القول «وهذا

ما كان». عىل كان ما بقاء األصل
عدة إىل تنتقل وال الطالق، عدة تكمل الرجل مات إذا املطلقة أن شيخنا رجح

كان. عىل ما كان ما األصل وهو بقاء عىل باالعتامد وذلك الوفاة،

  *

هلا  لكنْ القرآن؛ تقرأَ أنْ هلا(١) جيوز ال أنَّه مِ لْ العِ هور أهل «مجُ :~ شيخنا قال
القرآن. يوافق بام اهللا رَ تذكُ أن

نُصوص  القرآن من قراءة احلائض نْعِ يف مَ ليس إِنه :~ اإلسالم شيخُ وقال
ييل: ملا القرآن تقرأ كان كذلك فلها أن وإذا صحيحة، رصحية

. املَنْعِ عىل دليلٌ يقوم حتى احلِلُّ لَ األصْ أنّ ١ـ

نْ أخرجَ مَ فَ كتابه، يتلو من عىل اهللا أثنى وقد قاً، لَ طْ بتالوة القرآن مُ أمر اهللا أنَّ ٢ـ
هناك دليل يكن وإِذا مل ليل، بالدَّ نُطالبه فإِنَّنا القرآن بقراءة اهللا بَادة عِ شخصاً من

مأمورة بالقراءة»(٢). ا فإِهنَّ ، عىل املنْعِ صحيح رصيح
  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
.«... املَنْعِ عىل دليلٌ يقوم حتى احلِلُّ لَ «األصْ

األصل أن منها: أدلة الرتجيح وسبب للحائض، قراءة القرآن فالراجح جواز

احلائض. أي (١)
.٣٤٩/١ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (٢)
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4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

عن هذا األصل. ناقل وال دليل احلل،

   *
ال الثاين رمضان إىل القضاء تأخري أن  الراجح «القول  :~ شيخنا قال

يقتيض ذلك»(١). الذي الدليل لعدم الكفارة؛ يوجب
أيضاً: وقال

لعموم قوله: اإلطعام يلزمه ال وأنه القضاء فقط، يلزمه إال ال أنه الراجح «القول
.(١٨٥ ¡    ¢ £  ¤  ¥ مث (البقرة: ے  نث }  |  { ~    

الذمة، حتى براءة واألصل إطعاماً، يذكر أخر ومل من أيام تعاىل عدة اهللا فذكر
إال رمضان الثاين إىل تأخري القضاء عليه لكن حيرم الوجوب، عىل يدل دليل يقوم

عذر»(٢). من

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
الوجوب..» عىل يدل دليل يقوم حتى الذمة براءة «واألصل

لعدم الكفارة يوجب  ال الثاين رمضان  إىل القضاء تأخري أن شيخنا  رجح
الذمة. براءة واألصل الدليل،

   *

صحيح، فصومه مذي منه فخرج زوجته الرجل داعب «إذا :~ شيخنا قال
الدليل لعدم وذلك العلم، أهل أقوال من عندنا الراجح القول عليه عىل وال يشء
هو  رجحناه الذي القول وهذا ألنه دونه، املني عىل قياسه وال يصح يفطر، أنه عىل

عىل الشبكة. شيخنا عثيمني موقع ابن العالمة جمموع فتاو ومقاالت (١)

عىل الشبكة. شيخنا عثيمني موقع ابن العالمة جمموع فتاو ومقاالت (٢)
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يف  وقال ~ تيمية ابن اإلسالم شيخ واختاره حنيفة، وأيب الشافعي، مذهب
الصواب(١). هو اإلنصاف: يف أظهر، وقال الفروع: هو

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
أنه يفطر...». الدليل عىل لعدم «وذلك

الصيام، صحة األصل ألن الصيام، يفسد املذي ال خروج أن شيخنا رجح فقد
املذي. بخروج فساده عىل دليل وال

    

راوي من أقو حديثه راوي ألن األقوال؛  أحد شيخنا يرجح  أن به املراد 
اآلخر. احلديث


عرشة(٢) اإلحد يف يزيد السائب بن حديث مقرراً رجحان شيخنا حتدث ـ
يف اخلطاب بن  عمر زمان يف يقومون الناس «كان رومان: بن يزيد حديث عىل

بثالث وعرشين ركعة»(٣). رمضان

حممد وهو بن يزيد، عن السائب فتوثيق الراوي «وأيضاً :~ شيخنا قال
ويف ثبت، إنه ثقة األول: يف قيل حيث رومان، بن توثيق يزيد من أقو يوسف بن

مصطلح احلديث»(٤). علم يف كام املرجحات وهذا من فقط، ثقة الثاين

عىل الشبكة. شيخنا عثيمني موقع ابن العالمة جمموع فتاو ومقاالت (١)
برقم (٣٠٢). «املوطأ» يف مالك أخرجه (٢)

.٤٩٦/٢ والبيهقي برقم (٣٠٣)، «املوطأ» يف مالك أخرجه (٣)
عىل الشبكة. شيخنا عثيمني موقع ابن العالمة جمموع فتاو ومقاالت (٤)

     



١٥٣٤

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
فقط...». ثقة الثاين إنه ثقة ثبت، ويف األول: يف «قيل

املرجحات. من أنه شيخنا رصح وقد

     

للقول به  استدل  الذي احلديث ألن األقوال؛ أحد يرجح شيخنا أن  به املراد 
األصل. عن ناقل الراجح

مثاله: وفيام ييل

احلاجم  (أفطر Sقال: النبي أوس أن بن حديث شداد شيخنا رجحان قرر
الفطر. عدم أحاديث عىل واملحجوم)(١)

من أن العلم أهل ذكر وقد األصل، ناقل عن «حديث شداد :~ شيخنا قال
علم»(٢). زيادة معه األصل عن ألن الناقل األصل؛ عن التعارض النقل عند املرجحات

أيضاً: وقال

يدل الدليل الذي هذا ألن به؛ احلجامة مفطرة أخذنا عىل أن يدل دليل جاء « إذا
علم»(٣). زيادة عن األصل، فيكون فيه دليلٌ ناقلٌ مفطرة احلجامة أن عىل

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد
والبيهقي٢٦٥/٤. ،٩٠٠ حبان وابن ،١٤/٢ والدارمي ،١٢٤ ١٢٣/٤ـ أمحد أخرجه (١)

١٤١٢ـ ١٤١١ـ ١٤١٠ـ عام الصوم وأحكام رمضان أحكام يف جلسات عدة رمضانية جلسات (٢)
الشبكة اإلسالمية. موقع مصدر الكتاب: ١٤١٥هـ،

هذه وانتهت ١٤١٢هـ العام يف تقريباً شوال يف أواخر هذه اللقاءات الشيخ ابتدأ } املفتوح الباب لقاءات (٣)
اإلسالمية. الشبكة موقع بتفريغها قام ١٤٢١هـ.} عام صفر، شهر من عرش الرابع اخلميس يف السلسلة
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األصل»، وهو عن النقل التعارض عند املرجحات من أن العلم أهل ذكر «وقد
الدال واحلديث الصيام، األصل عدم إفساد ألن األصل، هبذا الرتجيح يف واضح

األصل. عن هذا ناقل باحلجامة الفطر عىل

     

عام. وخرب اآلخر خربه خاص ألن األقوال، شيخنا أحد يرجح أن به املراد



مما وء ضُ الوُ ترك األمرين آخر «كان جابر:  حديث «أما :~ شيخنا قال
أن يكون اإلِبل، فضالً عن حلم من وء ضُ الوُ حديث النار»(١)، فال يعارض ت مسَّ
منه فيخرج العلم،  أهل باتِّفاق ، اخلاصِّ عىل مل حيُ والعام عام، ألنه له؛ ناسخاً
ألن اجلمع؛ مع إِمكان بالنسخ قال يُ وال التَّخصيص، دليل عليها قام ور التي الصُّ

بباطل»(٢). أنه ليس مع ليلني، الدَّ ألحد إبطال اجلمع مع إمكان النَّسخ

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

.«... عىل اخلاصِّ مل حيُ والعام عام، «ألنه

عدم ودليل خاص، اإلبل؛ ألن دليله حلم من الوضوء وجوب شيخنا رجح
أحدمها دليالن املسألة يف كان اللحوم، وإذا اإلبل وغريه من حلم يشمل عام النقض
اخلرب تقديم احلالة  هذه يف جيب  بل النسخ إىل يصار  ال فإنه  خاص واآلخر عام

بلحم اإلبل. الثقفي حديث هنا اخلاص وهو

١٠٨/١، وابن ماجه (٤٨٩). والنسائي والرتمذي(٨٠)، داود(١٩١)، وأبو ،٣٧٥/٣ أمحد أخرجه (١)
.٣٠٥/١ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (٢)

     



١٥٣٦

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

   

وتضعيفه.  تصحيحه العلامء يف اختلف فقد تني(١) لَّ القُ حديث «وأما شيخنا: قال
سه ينجِّ ال ور هُ طَ املاء «إن حديث: وبني بينه معارضة فال إِنه ضعيف قال: فمن 

ة. جَّ حُ به ال تقوم عيف الضَّ ألن يشء»(٢)؛

املاء بلغ إذا فمنطوقه: ومفهوماً. منطوقاً له إِن فيقال: صحيح بأنه القول وعىل
فإِنه بالنَّجاسة  إِذا تغري منه يُستثنى ألنه عىل عمومه؛ هذا وليس ينجس، مل لتني قُ

باإلِمجاع. نجساً يكون

ألن  بالنَّجاسة؛ تغريَّ  إِذا ينجس فيقال: ينجس، تني لّ القُ دون  ما أن  ومفهومه
إِنَّ إِذ  املفهوم، هذا عىل  م مقدَّ يشء» ه سُ نَجِّ يُ ال طهور املاء «إن  حديث:  منطوق

.(٣)« تغريَّ إِذا فيام صادقة هنا وهي واحدة، بصورة يصدق املفهوم

  *

قوله: املسألة هذه يف الرتجيح من الشاهد

املفهوم..». هذا عىل م مقدَّ ه يشء» سُ نَجِّ يُ ال طهور املاء حديث: «إن «منطوق

تقديم املنطوق عىل املفهوم. عىل بناء ، بالتَّغريُّ إِال ينجس أن املاء ال رجح فقد

~ نسأل  شيخنا هبا يرجح التي من أسباب الرتجيح مجعه تيرس ما انتهى هبذا
سميع جميب. ويعيل درجته إنه أن يرمحه اهللا

وصحبه أمجعني. وعىل آله حممد عىل نبينا وسلم وصىل اهللا واهللا أعلم

.١٧٤/١ والنسائي والرتمذي(٦٦)، داود(٦٦)، وأبو ،١٣/٣ أمحد أخرجه (١)
٤٦/١، وابن ماجه (٥١٧). والنسائي والرتمذي(٦٧)، داود(٦٣)، وأبو ،١٢/٢ أمحد أخرجه (٢)

.٤٢/١ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح (٣)




