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دفع التعارض وأثره في فهم السنة النبوية
د .عادل إبراهيم احملروق
جامعة غراين
Aww1437@gmail.com

املقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد.
عكهلااف،
صا
فلمااك نك ااس السانبو النسومااو قسا مو ال ااه يف اناادرا هلعااف ق الااولق ا وااق ،فا هااد هل ل ااف ،و ه
ه
واسّي جمملف ،واسا ل با هماه بعاا اكلماكم ،وااج اااايفاكف ق لفاا واووك ،ولا م
وافسه غكهلضف ،ه
ه
احل ا ه علااى هلااك عااكف بعمااكرة سااس ليفكف فساالل العلمااك ،اايفااد ،واسااافهغوا الوساااب ق ااثامااكم كلكفم ا

الصااح حو اتنا ااكة هلاال قوالااف  و فعكلااف وا همهااااف ،ل ا اعاناوا ًااك عنكماوا نسااياةا اعااك وااادومناك ،لف اااك
وشهلك ،اسانسكطاك واها احك.
ا
وا سااس ل ا اسااان كو صوواايفك ،واسااانسكا لمكهليفااك ،ا باادفاب الاعااكرا ال ااكثهه عنيفااك ،الااله معااد
الساال كف لاالا نااكيف الاوف ااا بااّي صوواايفك هلاال ثااك اتوا ا اب ال ا ااساااب
لجااه ع ااهة هلااكم فيفميفااك الفيفااك ه
ننفيفك ،واعدفت اوا سيفك ،واشعسس هلسكئليفك ،فال ملا باف ا العلماك ،اكعاالم الالمل رهللاقيفاك هللا العلاك
فو هل ااك أم اال يف معا ا ا ث اال العل ااك هل اال ل ا ا
الواس اااب ،واتعهف ااو الاكهل ااو ق ن ااه العل ااومف ك ااف هل اال ه
النصااوو و غمضااف و وااعسف ،هلاال ثنااك واااج ف اهاف ،لسحا العم ااا ،والدراسااو اتساف ضااوف ثااو هلاال
ص ااّي
ف اااب اتس ااكلن ق ام ااومل الع ل ااو العلم ااو الش ااكهللو ،ومنجل ااق ل اان ل ااّي م ا ا ا س ااكيف ب ااّي ه
أبه هلنيفمك ا لاهخل هلل ثلا الاهعكرا.
ظكثها ،فال مسا اب العمل والاهعسهد ٍّه
هلاعكر ّي اعكر اك ا
أهداف البحث.

ا القك هلل اكمه و السكلفو اك ،ثلا السحا ل ا علاى هلكث او الاعاكرا و مه ااف ،ومس هاّي طهائاا العلماك،
ق ففعاف ،ومسافه عال ث هاك ال واعاد الا اضاس هلساكلن فيفاك السانبو ،واضاق ،هلساكرن ااساانسكا هلنيفااك،
واعصميفك هلل الاهعكرا والاهنكقا ،وق ساس ل ق اا ثكااف اكثادام ،عمال السحا علاى اساا ها ،شايفه
شهوح السنبو ،و وول الف ف ،و بهاهللا ايفوف العلمك ،اتاعل و تو وع.
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املنهج املتبع

اعامااد السح ا اتاانيف ااسااا هائق ،و ااك ااف ا ةااكن نسااي فكئاادة للسحااك ا ااك ل ااف اتاانيف الاحل لااق،

ونالا ات اكريف ،ففسافه ثاالا اتا ا عال هلاانيف ادماد أمال اساام اف تانيف الاماكهللق الااله
هلنيف هلك مصلح لعها اتكفة وا لكطو بمنيفيفك.
وقد ا ا ك احلدم لول ثلا اتو وع ف مك مالو عه ف هلل هلسكل .
الاميف دا الاعكراا (اتكثهو والسسسهو).

ال هلال ناال

اتسح اكولا طهائا ففاب الاعكراا (اها سيفك ول ايفك).
اتسح ال كينا ا س كت على هلسكلن ففاب الاعكرا.
اخلكمتوا ف يفك ثك هلك متخا عنف اتو وع.

التمهيد :التعارض :املاهيّة والسببيّة
التعارض لغة :ثو الا كبل ،والاماك اب" 1فيفاو افكعال هلال العاها بضاك العاّي ،وثاو النكل او واايفاو ،ونافيف

الم ااالم اتاع ااكرا م ا ا بعض ااف ق ع ااها بع ااا ،ه مل ا ااف وايفا ااف ،ف منع ااف هل اال النف ااو ا ل ا ا
واف".2

التعا ااارض اصا ااط
هلانكقضّي ،حب

ا" :ثا ااو ا كبا اال الا اادل لّي علا ااى سا ااس ل اتمك عا ااو" 3ها نا ااويف الا اادل لّي اتاسا ااكومّي

م اضق لدمهك ثسوت هله ،واآل ه ا افك ،،ق حمل والد ،وق هللاهلكيف والد.

اكهلعااك هلك اعااك
وقااد ا ا ااد الاادناور سااكهلو بااكا ثاالا الاعهم ا ووواافف لعمااوم ،ج اسااانس اعهم افااك ر  ،ا
ف كلا "الاعكرا انكقا ظكثهه واقاب بّي هلدلويل لدم ّي و ن ه ،و فق واف ااماب ب نيفمك".4
فيفل الاعكرا ًلا اتعىن هلواوف ق اكفلو الصح حو ؟
اافا العلمك ،على ااواهللا الاعاكرا ق فاجمل ادايفاد ساوا ،ناكيف لان باّي اكفلاو ال ع او و ال ن او ،نماك
ااف وا على عدم الاعكرا ق الواقاب و فجمل اكهله باّي الادل لّي ال ع اّي " لاو فاها لان لا م اااماكع
الن ضّي و ارافكعيفمك ،واها ح لدمهك على اآل ه حمكل".5

1ا اتعجك الوس ا  ،593/2هلكفة "عها".
 2ا السحه احمل ق وول الف فا .407/4
3ا شهح المونج اتنيا .605/4
 4ا خمال احلدم بّي احملدثّي واكوول ّي الف يفك،ا و.47
5ا شهح المونج اتنيا .607/4
_________________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة  -جامعة املرقب

فقه التعامل مع السنة النبوية ) من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح)

املوافق2021 / 6 / 10-8 :

___________________________________________________________________

وقد بند ابل ال ك على عدم وقوع الاعاكرا باّي قوالاف  ،و يف وااد فمنااك ثاو ق فاجمل ادايفاد لا جمل
بعض ااك ،ومش اايفد بعض ااف ل ااسعا،
ا ،ف ااكلا" فص االوات هللا وس ااالهلف عل ااى هل اال مص اادو نالهل ااف بعض ااف ا
ف ااكا االم وا ش اامكل وااش اااسك ،ا ااك ث ااو ق اكفيف ااكم ،ا ف م ااك ااها هل اال ب ااّي ش اافا ف هل اال الم ااالم،
والوااج على نل هلؤهلل يف مَم َل هلك شمل عل ف ا ودو قكئل".6
أسباب وجود التعارض يف نفس اجملتهد.

 -1هلااك يف ممااويف لااد احلاادم ّي ل ا جمل هلاال نالهلااف  وقااد غلا ف ااف بعااا الااهواة هلاااب نو ااف ث ااو ثسااااك،
فكل و مغل .
مسخك لآل ه ،ا نكيف ممك م سل النسخ.
 -2و هلك يف ممويف لد احلدم ّي ا
 -3و هلك يف ممويف الاعكرا ق فيفك السكهلاب ا ق فجمل نالهلف .
 -4و هلك هلل ايفاو ا صاي الناكظه ق هلعهفاو اتن اول ،والام ا باّي واح حف وهلعلولاف ،و هلال ال صاور ق
هلعك.
فيفك هلهاف ، ،ومحل نالهلف على غي هلك عنك ،بف ،و هلنيفمك ا
 -5و قم ا ك را ،الها ااكل ،وقواع ااد هل االثج هل اال ات االاثج عل اى الس اانو النسوم ااو عل ااى و ااكلسيفك فض اال

الصالة و مت الاسل ك.7
الن ثق سسكن هلنشف الاعكرا بّي لكفم ف  وثق نمك اهى رااعو ا وثاك الناكظه ف يفاك ،ولا جمل او
ان ااكقا و اع ااكرا ق الواق اااب و ف ااجمل اكهل ااه ،وق ااد س ااس س ا ش ااكرة ا اس اااحكلو الاع ااكرا احل ااق ق

نالهلف عل ف الصالة والسالم.

املبحث األول :طرق دفع التعارض (ترتيبها و قيقتها)
ا ظيفه اعكرا بّي فل لّي و ن ه ق ه ادايفد ،واج عل ف ففااب ثالا الاعاكرا أبلاد طاهو ففعاف،
ا يف هلن ااكث العلم ااك ،خمالف ااو ق اها ااج ث اال ،ال ااهو ،ف ا ااج احمل ا هدثّي ،عل ااى ااالم اها ااج يف ااور
الف يفااك ،،الاالمل ااكلفيفك اكلنااكم ق ا اها سيفك ،فكتاالاثج ق اتساافلو ثالثااو ،سااوقيفك ف مااك ملااق ،هلس ناااك

راحيفك و عيفك ق هه.
أوال :رأي املُح ِّّدثني.

6ا هلفاكح فار السعكفةا .271/2
7ا ا ه ثل ،اكسسكن ق قول ابل ال ك ق ناكب فا هللااف اتعكفا  ،149/4و عالم اتوقعّيا .425/2
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ثج احمل هدثويف ا يف اكلكفما قسامكيفا قساك أمال اامااب ب نيفماك ،وثاو هلاك معاهم
والانوع ،وقسك ا أمل ااماب ب نيفمك ،وثو ا خيلو هلل لدى لكلاّيا

ااالم الاغاكمه

اكواا يف م ساس ساخ لاادمهك اآل اه ،واك اهىا يف ا معااهم الااكرمخ ،وا أمال النسااخ ،ف صاكر عنااد
لن ا ال ا ح.
قكل ابل الصاالحا" اعلاك يف هلاك مالنه ق ثالا الساكن من ساك ا قسامّيا لادمهكا يف أمال اامااب باّي
هلعاك ،ال ساك
احلدم ّي ،وا ماعلر بدا ،واف منفق انكف يفمك ،ف اعّي ل نئل اتصي ا لن ،وال ول ًمك ا
ال كينا يف ماضكفا حب ا أمل ااماب ب نيفمك ،و لن على هبّيا
مسخك واآل ه هلنسو ا ك ،ف عمل لنكسخ ،وم ك اتنسوخ.
لدمهكا يف م يفه نويف لدمهك ا
ال ااكينا يف ا ااوم فال ااو عل ااى يف النكس ااخ ميفم ااك ،واتنس ااوخ ميفم ااك ،ف فا ا ع ل نئ ال ا ال اا ا ح ،ومعم اال

كراح هلنيفمك واكثسس ،نكل ا ح بم هة الهواة .8
احك الا ااك ،ف االنه لن ااك يف اها ااج ط ااهو فف اااب
ومس اافه اب اال لج ااه العسا ا الين ع اال هل االثج احملا ا هدثّي وا ا ا
الاعكر اس ولفا "فصااكر هلااك ظااكثه ،الاعااكرا واقعاكا علااى ثاالا ال ا ااجا ااَ مماااب يف هلماال ،فكعاسااكر النكسااخ
َلاد احلادم ّي ،والاعساي لاوقا وا هلال الاعسااي
واتنساوخ ،فاكل ا ح ميف اَا َع هاّي ،ج الاوقا عال العمال أب َ
لاسكق ف كيف فك ،اها ح لدمهك على اآل ه اك ثو لنسسو للم معاَار ق احلكلاو الهاثناو ،هلااب الاماكل
يف مَ ميفه لغي ،هلك َ ف َق عل ف" .9
فسعد ثلا ال ول ماضح لنك اها ج احمل هدثّي ،اللمل كلفيفك يفور الف يفك ،،فمك ثو اها سيفك وكاف ال هو؟

اثنيا :رأي مجهور الفقهاء

ا واااد الف يفااك ،واكواول ويف اعكر اااك ق اكفلااو اتخالفااو حب ااوا ق ن ف ااو الاوف ااا ب نيفااك ،و ةا هوهللاوا الن ااه
ق احلاادم هلسااا اال عاال غااي ،هلاال اكفلااو ،وقااد وقاااب اا اااالم ب اانيفك ق اها ااج هلسااكلن ففاااب الاعااكرا
ال كثهه الواقاب بّي اكفلو ،فمكيف هلسلن الف يفك ،ق اها سيفك على النحو الاكيلا
 ااماب بّي اتاعكر ّي هلك هلمل لن. ال ا ح ق لكلو اعلر ااماب. النسخ يف اعلر ااماب وال ا ح ،شهم و هلعهفو اتا دم هلل اتاف ه هلل اتاعكر ّي. -س وا اتاعكر ّي هلل اكفلو ق لكلو اعلر ال هو السكب و

عيفك.

 8ا علوم احلدم ا و .286 ،284
9ا ثو الن ه ق او ح خنسو الفمها .97/1
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قادبم الف يفااك ،ال اا ح علااى النسااخ ،وثااك بااللن ااكلفوا احملا هدثّي ،ل ا اااك ،ق كمااو السااول هلااك ماادل

على لن فا" ا اعكر ك فمنااك ااها ح لادمهك علاى اآل اه ،ا أمال العمال بمال والاد هلنيفماك ،فامنيف
هلماال ولااو هلاال واااف فويف واااف فااال مصااكر ا ال ا ا حف كيف عمااكل الاادل لّي وا هلاال مهااكل لاادمهك
لمل وف لمويف اكول ق الدل ل ثو ا عمكل ا ا مهكل ".10
وقكل الشونكينا" وهلل شهوا ال ا ح ال ا بد هلل اعاسكرثاك يف ا أمال اامااب باّي اتاعكر اّي بوااف

اعّي اتصي ل ف ،و ة اتصي ا ال ا ح ".11
هل سول ،فمنيف هلمل لن ب
اثلثا :رأي األ ناف.

بعااد اس ااا هائق كق اوال علمااك ،اكلنااكم ،وااساااب رائيف ااك ق هل ك ااك ،ا ل ااى هلساالميفك عل ااى النح ااو اآل

عه ف12ا
مسخك للما دم.
 النسخ ا علك اتاف ه نكيف ا ال ا ح ق لكلو اعلر النسخ.هلهاح.
 -ااماب يف معلك الاكرمخ ،و مواد ه

 اهك العمل لدل لّي ،واتصي ا اكفىن هلنيفمك راسو ف عمل بف.وقد وبهح ًلا ال ا ج ال اكلنكم ،ل اك ،ق هلسلهك ال سوت قولفا" ولممف – ه الاعاكرا –
النسااخ يف علااك اتاااف ه ،و ا فااكل ا ح يف هلماال ،و ا فااكاماب ب اادر ا هلمااكيف ،و يف أماال اسااكق ك،
فكتصي ق احلكفثو ا هلك فو مك هلهاساك يف واد ،و ا فكلعمل كول ". 13
وهلك ثج ل ف اكلنكم ق اها ج اكفلو ف ف ع ٌ عندهف لألسسكن اآلا وا

أوال :ك ف خمكل

ل ول ااميفور ،الله ممويف ق الغكلج ثو الهااح.

اثنيااا :كيف ال ااول با ااد ااماااب وااونف كيف ف ااف عمااكل الاادل لّي ،والعماال لاادل لّي وا هلاال مهااكل
لدمهك ،نمك وبهح بف نكبه العلمك ،على ا االم هللاثسيفك.

اثلثااا :يف هلاال علمااك ،اكلنااكم اتعا ارمل هلاال قااد ااكل ثاالا ال ا ااج ،ب ال ا ا ااد ،،ل ا اااك ،لاان
وهحياك ق اكاوبو الفك لو ،فسعد يف نه اها اج احلنف او السكبااا قاكلا" لمال ف اف دشاو هلال ل ا

يف

10ا كمو السول شهح هلنيفكا الووولا .267/2
11ا رشكف الفحولا .264/2
12ا ا ه على سس ل ات كلا فوااح الهمحوتا  ،193/2والالومح على الاو حا .104/2
 13ا هلسلك ال سوتا  189/2وهلك بعدثك.
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اهاا ا ه ش ااهعق ع اال العم اال ب ااف هل اااب هلم ااكيف العم اال ب ااف غ ااي ائ ااا ،ف ااككوا يف م ل ااج اام اااب ب ااّي
اتاعكر ّي أبه واف نكيف ،بشها اعما الن ه وغاوو الفماه ،فامنيف أمال لان بوااف هلال الوااو ،،و
وا ااد ثن ااكك و ااهحياك هل ااك م اادل عل ااى اراف ااكع احلم ااك اكول هل ل ا ااك ،و ااي ا النس ااخ ا ع ااهم هل ااك م اادل
عل ف".14
ج قااكلا" واحلااا احل ااا ل سااول الااله مهاض ا ف ااكف الفحااول ق ثاالا السااكن يف م ااكلا علااك الاااكرمخ ا
اخك واآل اه هلنساو ا ك ،هلاك ماعالر اامااب ب نيفماك ،ولا جمل للجمااب لا هد منايفاق باف،
مواج نويف اتاؤ ه مس ا
فمنيف م يفه لوالد طهما ااماب ا مل م هلنف الاعلرف هلمكيف ظيفور ،آل ه ".15
16
ايا عال
ا ا هر ثلا اسّي لنك يف هلك ثج ل اف احملا هدثويف ثاو رااح اكقاوال و قواثاك  ،وثاو ا خيالا ن ا
هلااك ثااج ل ااف يفااور الف يفااك ،،غكمااو هلااك ثنكلاان يف الف يفااك ،قادبهلوا ال اا ح علااى النبسااخ ،علااى ااالم
احملا هدثّي الاالمل قادبهلوا النسااخ علااى ال اا ح ،و لاان بعااد يف اافااا احملا هدثويف والف يفااك ،علااى ا ااد ااماااب
على ال هو اك هى.
الن ثق طاللو ساهمعو لاول هلوقا العلماك ،هلال اها اج اتساكلن الا مادفاب ًاك الاعاكرا ،و ل ان ب اكيف
ثل ،اتسكلن وفا اها ج احمل هدثّي وك ،هلاب هل لو هلو هحو ،وشواثد هلسهنو.
أوال :اجلمع بني احلديثني

ااماب ق اللغةا ل
وث ااو ق االص ااط

اتافهو ،17و ك الشق ،با همج بعضف هلل بعا ،م كل عاف فكااماب.18

ا" ب ااكيف الاواف ااا واا اااالم ب ااّي اكفل ااو الش ااهع و سا اوا ،نك ااس ل ااو و ع ل ااو،

و ظيف ا ااكر يف اا ا اااالم غ ا ااي هلوا ا ااوف ب نيف ا ااك ل ا ااو ،وسا ا اوا ،ن ا ااكيف ل ا اان الس ا ااكيف باا ا اافومل ال ا ااهفّي و
لدمهك".19

14ا اكاوبو الفك لو لألسئلو العشهة المكهللوا و.184 ،183
 15ا اكاوبو الفك لوا و.192
 16ا مهى بعا السكل ّي يف لمل هلنيف هلل اتنكث السكب و وايفاف ،ل ا أمل الا ام هلنيف هلعّي ق ففاب
الاعكراف ف د ممويف هلنيف سكئغاك اترة ،وممويف غي ،سكئغاك اترة هى ،وا لها ق لن ،وا منسين على اخلالم
ق لن هة ف يف و .من ها را ،ابل رشد ااد اكوول وا و.567
 17ا خماكر الصحكحا .119/1
18ا اتفهفات ق غهمج ال ه يفا .96/1
 19ا الاعكرا وال ا ح عند اكوول ّيا و.259
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وااماااب وا هلاال ال ا ا حف الامااكل يف ممااويف ب نيفمااك عمااوم و صااوو ،و طااالو وا ااد ،و جمماال
وهلسا هاّيف كيف ال كعاادة ات ااهرة عنااد ثاال العلااك يف عمااكل المااالم وا هلاال مهكلااف ،قااكل ا هلااكم الشااكفعقا
هلع ااك ،ا ااك اتخالا ا هل ااك أ ااا ا
"وا منس ااج احل اادم كيف ا اا اااالم هل ااك ن ااكيف وم ااك وا ااف أضا ا كيف ا
بس وا غي ،،هل ل يف ممويف احلدم كيف ق الشق ،الوالد ،ثلا حيلف وثلا حيههلف".20
21
وقااد بنااد ال ااهطه ثاالا عنااد نالهلااف ق ن الضااحكر ل نمااك نااه قااول العلمااك ،هلاال يف لاادم ع سااو
ب ااهفة ،22ج ق ااكلا" وأم اال ق ل اادم ع س ااو وم اااليف ،وا مص ااكر ف ااف ا النبس ااخ،
هلنس ااوخ حب اادم
العاااوفف ك اباف ق سانهف وق بواااف ،وا مسااانمه
لادمهك :يف اااالع اتاالنور ف اافا ثااو هلاال الضاافيف ،و طلااا عل ااف َ

ثاالا ،فماال اتعلااوما يف العااهن اسا هامق الشااق َ،سااك الشااق ،اااكور ،،و نااكيف هلنااف بسااسج ،و شااسف،
العاااوف و يف نااكيف هلاال اتع ا  ،ف ااد م ااكل علااى هلااك ااها هلاال ال بساانو اكوا ،وف اال ق الساانو
واث يفمااك :يف َ
ال ك و لا كرن هلك ب نيفمك ...و ا و بح ثلا ارافاب الاعكرا ،وو بح ااماب بّي احلدم ّي ،واامااب وا هلال
ال ا ح ،والنسخ ا مصح هلاب هلمكيف ااماب".23

اثنيا -النَّسخ.
النسخ لغةا ا هللاالو ،والن ل.
هلك ق االصاط

فيفاوا" اخل اكن الادال علاى ارافاكع احلماك ال كباس خل اكن اتا ادم علاى وااف لاوا،

لمكيف اثبااك هلاب اها ف عنف " .24
اخك
يف أماال ااماااب بااّي احلاادم ّي ،ااه ق الاااكرمخف تعهفااو اتاااف ه هلاال اتا اادم ،ف مااويف اتاااف ه مسا ا
للما اادم ،قااكل الشااكطها" ا منسغااق قسااول الاان الاادعوى  -ه النسااخ  -ف ااف ا هلاااب قااكطاب لنسااخ،
حب ا أمل ااماب بّي الدل لّي ،وا فعوى ا لمكم ف يفمك ".25

 20ا الهسكلوا .342/1
21ا ثو قولفا« قسك ف نك رسول هللا  حكر ففوكبين الع ،ف لسا ر رسول هللا ! وكبين الع ،ف كلا هح
بف».
 22ا وثو قولف  ك بهفةا« ا ََت ه عل ٍّ
لد بعدك ».
م
 23ا اتفيفكا .287 ،286/5
24ا ا لمكم ق وول اكلمكما .115/3
 25ا اتواف كتا .340/3
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وقااكل الشااكفعقا" فاامن ا حياماال احلاادم كيف ا اا اااالم نمااك ا الفااس ال سلااو اااو ب ااس ات ااد والس ااس
اخك واآل ااه هلنس ااو ا ك " 26بش ااها يف عل ااك اترم ااخ اتا اادم عل ااى اتا ااف ه هل اال
احل ا اهام ن ااكيف ل اادمهك مس ا ا

احلدم ّي ،فمنيف ايفلنك ،اعلر ال ول لنسخ.
وقد شكر ال هطه ا ثلا ب ولااف ا نااكيف" اتا دم هلنيفمك هلال اتااف ه جميف ااوا ،فاال مصاح احلماك لنساخ
لعدم العلك لاكرمخ" ،27وقكلا" شها النسخ علك اتاف ه هلل اتا دم ".28
وهلاال اكلكفم ا ال ا لمااك العلمااك ،أب ااك هلنسااو و ،وا مااافاى ف يفااك ااماااب هلااك ورف ق رفاااب الهااال ثنااك،
ااسال ك ،،ل ااك ،لادم م ساس ااواهللا ،،و اه أنعاف ،ف اكل ابال ب اكل هلع سااك علاى احلادم ّيا" قاكل
ال ث ااهها وا ااك ،الن ااك أبهل ااه ع ا ك ق م ااكر ل اانف فمف ااف ث ااج ا يف ل اادم ا ااكبه هلنس ااوخ ً االا
احلدم  ،واسادل على سخف بعمل اخلل فااّي بعاد،ف ا ةاوهللا يف خيفاى عل يفماك النكساخ هلال اتنساوخ

هلل سناف عل ف السالم".29
اثلثا -الرتجيح.

الرتجاايح يف اللغااة :الا هاها ،واا ا ك واحلااك ،وا ٌال وال ا ٌد ،ماادل علااى َرَهللاا ا ٍّاو وهللارفة ،30ورا ااح ات ا ايف م ااهاح

ور َا محس بَده شا ئاكا َوهللا ااف وَ َاهت هلاك ث م لاف ،31وهلناف قولاف  اومهماوا( لََ ا مد قا ملاس
ا
راحكم ،ه هلكلَ ،
ٍّ
ٍّ
اَ َوحبَ ممادَ ،ع َاد َف َ مل اف
اس َاك قا ملاس هلمنال المَا ماوم لَ َاوَهللااَماايف بل س ماس َحك َيف ب
باَ مع َدك مَربَ َاب َنل َمكت ثََال َ َهلبهات لَ مو وهللاَ م
َور َك اَ مفسف َوهللاَوَ َع مهشف َوهل َد َاف َنل َمكاف).32
هلل الل اتعىن اللغوه لل ا ح مابضح يف هلعنك ،مدور لول الام ل والا ل والاغل ج وال رفة.
أما يف االصاط

 :ف اد ن اهت اعهمفاكت اكواول ّي وا الفاس عساكرادك ق قدماد هلعاىن ال اا ح ،ف ال

يف " ال ا ح عسكرةٌ عل فضل لد ات لّي على اآل ه وو افك".33

26ا ا االم احلدم ا .487/1
 27ا اتفيفكا .297/4
 28ا السكباا .64/5
 29ا شهح وح ح السخكرها ابل ب كل.122/2 ،
30ا هلعجك هل كم جمل اللغوا  ،489/2هلكفة "راح".
31ا ناكن العّيا  ،73/3هلكفة "راح ".
 32ا هاف هلسلك ق وح حفا ناكن اللنه والدعك ،،ن الاسس ح ول النيفكر وعند النوم ،ح ،4905
.258/13
33ا نش اكسهار عل وول فخه ا سالم .111/4
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وق لا ف " عسكرة عال اقا ايف لاد الصاكحلّي للدالاو علاى ات لاون هلااب اعكر ايفمك اك موااج العمال باف

و مهكل اآل ه".34
وقكل ابل العه ا ثو "عسكرة عل وفك ،لد ال ن ّي على اآل اه" ،35و ثاج الاهاهللاه ا اف "ا وماو لاد
ال هفّي على اآل هف ل علك اكقوى ،ف عمل بف وم هح اآل ه". 36
وعبهفف السكاق ق لدوف ،ب ولفا "ب كيف هل مو لد الدل لّي على اآل ه".37

احيفك عسااكراة
هلنعيفااك و َعيفااك ب ا ا
هلاال ااالل الاعهمفااكت السااكب و ،ماسا هاّي يل يف َ
اكم ،و ن َهثااك هلنكسااسوا ،و و ا َ
ثااوا ا ااد ادايفااد لااد ال اهم ّي اتاعكر اّيف تااك ف ااف هلاال هل مااو هل معاَاسَ ا َاهة ،ممااك مواااج العماال بااف وم ااهح
اآل ه.38
وثو راح الاعهمفكت ق ههف ك نك ساف د هلنف هلك ملقا
 -1ف اب بّي ال ولّي ال ك ّي يف ال ا ح ثو عمل ادايفد ووفو لألفلو ق يف والد.
 -2يف ال ا ا ح ثااو طهمااا لا ااد لااد الاادل لّي اتاعكر ااّي علااى اآل ااه ق العماالف تااك ف ااف هلاال هل مااو
هلعارة هلل الشكرع.
 -3ا اااها ح بااّي ق ع ااّي و بااّي ق عااق وظااين ،و اااك ال ا ا ح بااّي ظنهاَ ا ماّي ،وثاالا هلااك بنااد ،الغ ا ايل
ب ولاافا"اعلااك يف ال اا ح اااك ةاهه بااّي ظن ااّيف كيف ال نااويف اافااكوت ق ال ااوة ،وا ماصااور ق هلعلاوهلّيف
ل جمل بعا اتعلوم قوى و غلج هلل بعا".39
 -4يف ال اا ح ا مواااد ا بااّي اتاعكر ااّي ،كيف ال ا ا ح هلاال خملصااكت الاعااكرا ،وا حيااكول ادايفااد
ال ا ح بّي اكفلو ا ا نكيف ب نيفمك اعكرا ،وثلا هلك ثج ل ف يفور العلمك.،
 -5واون العمل لدل ل الهااح واهك اتهاوح ،وف مك ملق افص ل ثل ،اتسفلو.
الراجح.
كم األخذ ابلقول َّ

 34ا ا لمكم ق وول اكلمكما اآلهلده.245/4 ،
35ا احملصول ق وول الف فا .149/1
36ا احملصول ق علك اكوولا .529/5
37ا احلدوف ق اكوولا و.79
38ا من ها الاعكرا وال ا ح بّي اكفلو الشهع وا و .89
39ا اتساصفى ق علك اكوولا .375/
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ةااج علااى ا سااكيف ق اتسااكئل اخلالف ااو ال ا ة اوهللا ف يفااك اخلااالم يف مسح ا عاال الا هاهااح وماحا هاها ،قاادر
طكقاف ،فمنيف اس هاّي لاف وااج عل اف اك ال باف ل نئال ،فامنيف ناكيف عكهلناك ،و ممال هلال ثال الن اه وال اا ح،

وااج عل اف يف مسحا عال عااك م اا بدمنااف وعلماف وم لاد ،ق اها حااف ،ومماويف لان ال اا ح وااساااك ق
ل هااف ،قااكل ق فاااح العلااقا  "40يف ات لااد بعااد اطالعااف علااى الاهااح و اكراااح ،وااااج عل ااف يف م ا
عند ،،وم اصه عل ف ق الفاوى وال ضك ،والعمل".
و يف نااكيف ثاالا ق لااا العااكهلق ات لااد ،ف ااد اااك ،ق قفااو احلس ااج علااى شااهح اخل ااج 41هلااك ماادل علااى
صاافا" ا منسغااق كلااد العماال ل ااول اتهاااوح،
واااون اك اال لاهااح هلاال اكقاوال للعااكهلق وغااي ،،هلااك ه
ا يف نااكيف لااوا ق الاادمل هلاال ال ااول اكراااح ،نااكل ول باان ا ال يفااكرة عنااد الشااكفع و بلمااجمل الصااغية
والشااعه وال فااه ،فاامنيف ثاالا ال ااول و يف نااكيف عناادثك ااع افك ،فيفااو لااوا ق الاادمل ،فمااكيف الو ااو ،هلنااف

وا".
ولبهم ال هطه على ال بشاخ ا قادام علاى لاد اكهلاهمل فويف يف معلاك الاهااح هلنيفماك ف اكلا" يف ا قادام
على لد اكهلهمل هلل غي راحكيف لمك بغي فل ل ف حهمف ا فل ل هلاب الاعكرا".42
وثاالا هلااك بنااد ،اآلهلااده واسااادل لااف ااكع الصااحكبو ف ااكلا" و هلااك يف العماال لاادل ل ال اهااح وااااج،
ف ادل عل ااف هلااك اال وعلااك هلاال ااكع الصاحكبو والساال ق الوقااكئاب اتخالفااو علااى واااون ا ااد الاهااح
هلل ال ن ّي ".43
و و ااح هلنااف قااول ال ااكعق ق قواعااد،ا"اعلااك يف هلاال ااه ق ل اوال الصااحكبو والاااكبعّي واتبع ا يفك وهلاال

بعدثك وادثك هلاف ّي على العمل لهااح واهك اتهاوح".44
باال يف اباال ال ا ك ش انباب علااى اتفا الااله اسا هاّي لااف ال اهااح واااهك العماال بااف ب ولاافا "ل حاالر اتف ا الااله
خياكم هل كهلاف بااّي ماده هللا ساسحك ف يف مفا الساكئل لثساف الااله م لاد ،وثاو معلااك يف هلالثج غااي ،ق
ال اان اتس اافلو را ااح هل اال هللثس ااف و و ااح فل ا اال ،ف اااحك الفا ااوى ااك مغل ااج عل ااى ظنهااف يف الصا اوان ق
الفف ،ف مويف كئناك هلل ورسولف وللسكئل ،وغكشنك لف ،وهللا ا ميفده ن د اخلكئنّي".45

40ا .186/1
.316/1 .41
 42ا اتفيفكا .394/4
 43ا ا لمكم ق وول اكلمكما اآلهلده.246/4 ،
 44ا قواعد الاحدم هلل فنويف هلص لح احلدم ا و.313
 45عالم اتوقعّي عل رن العكتّيا .177/4
_________________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة  -جامعة املرقب

فقه التعامل مع السنة النبوية ) من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح)

املوافق2021 / 6 / 10-8 :

___________________________________________________________________

ابلراجح مبا يلي:46
استدل القائلون بوجوب العمل َّ

 -1ااكع الصااحكبو علااى العماال ل اا ح ،فاامن ك قادبهلوا اار عكئشااو  ق الا ااك ،اخلاااك ّي علااى قااول
هلل روى اك اتك ،هلل اتك. ،
 -2يف ال ن ااّي ا اعكر ااك ،ج اااه باح لاادمهك علااى اآل ااه ،نااكيف العماال لاهااح هلاع ناااك عهفاااك ،ف جااج
اَ َسه ٌئ).47
اَ َل َس ٌل َوَهلك َر مَوا َسهئكا فَايف َو عمن َد ب
شهعكف ل ولف ا( هلك َرَى المم مسلمو َيف َل َسنكا فَايف َو عمن َد ب
ا
 -3ف لو معمل لهااح ل م العمل تهاوح ،واها ح اتهاوح على الهااح مماناب ق بداثو الع ول.
وذهب آخرون إىل التوقف أو التخيري عند التعارض:

اسادلوا بدل لّي48ا
 -1يف ال اا ح لااو اعااار ق اكهلااكرات اعااار ق السهنااكت واحلموهلااكتف ك ااف لااو اعااار لمك ااس العلااو ق
اعاسكر ،اها ح اكظيفه على ال كثه ،وثلا اتعىن قكئك ثنك.
صكر
 -2يف قولف اعكاا فَ م
كعاَروا َر ويل ماكَبم َ
جياب عن هذا با:

49

هله اعاسكر هل ل ا ك هلل غي افص ل.

أوال :يف هلك نهو ،فل ال ظ هاين ،وهلاك ناهم ،ق عاق ،وال هاين ا معاكرا ال عاق ،50ج اال اول وااج

هلااك ن اهمت ،فاامنيف ظيفااه ال ا ا ح لاادى الس ناااّي علااى اك ااهى ،و كلااد احلممااّي علااى اآل ااه ،نااكيف
العمل على الهااح .51

 46ا احملصول ق علك اكوولا  529/5وهلك بعدثك ،ا لمكم ق وول اكلمكما اآلهلده ،246/4 ،و رشكف
الفحولا  258/2وهلك بعدثك.
فوعك،
 47ا هاف محد ق هلسند،ا هلسند عسد هللا بل هلسعوف ،لدم رقك  ،3667قكل اكلسكينا ا ول لف هله ا
بل ثو هلوقوم على ابل هلسعوف ،وقكل الشونكينا هلعنك ،وح ح.
 48ا من ها احملصول ق علك اكوولا  529/5وهلك بعدثك ،ا لمكم ق وول اكلمكما اآلهلده،246/4 ،
و رشكف الفحولا  258/2وهلك بعدثك.
 49ا احلشها .2
 50ا احملصول ق علك اكوولا .532/5
 51ا رشكف الفحولا .260/2
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اثنيااا :هلااك اآلمااو فااال فالااو علااى حماال الن ا اع ف يفااك بواااف هلاال الواااو ،52،فغكمايفااك اكهلااه لن ااه وااعاسااكر،
ول جمل ف يفك هلك منكق ال ول بواون العمل ل ا ح ،فمنيف ةكن لد اكهلهمل ا منكق ةكن غي.53 ،

هل جيوز األخذ ابملرجو مع وجود الراجح ؟

ممك ا شن ف ف يف اكول اك ل لهااح واهك اتهاوح ،وقد لمى بعضيفك ا كع علاى لان ،م اول
ال ااهطه ق واادف لدم ااف عاال ااواهللا ق اااب ا ه احملااهم الااله ا ةااد النعلااّيا" وثااو عمااجمل هلااك ةااجف

كع ".54
ثوا عمكل اتهاوح و س كا البهااح ،وثو فكسد
ولمل ا بوهللا بعا العلمك ،العمل تهاوح هلاب واوف الهااح ،شهم و يف ا مصكر ل ف ا عناد الضاهورة،
اهعك ،ا الاج
واحلكاو اتن لو هلن لايفك ،وا در ب ادرثك عناد وقوعيفاك ،ف جاوهللا لان لادفاب هلفسادة هلعاارة ش ا
هلصلحو ،سوا ،نكيف لن ق ال ضك ،و ا فاك ،و غي لن.
قااكل اباال راااج احلنسلااقا" قااكل بااو احلساال اآلهلاادها وقااد من ا ل ال ااول ال اهااح ادايفااد ف ااف ا غااي ،هلاال
اكقوال اتهاولو ا نكيف ق ا فاك ،ل ول الهااح هلفسدة ،وقه ت خبا ال ك اق مماك ناساف هلال ا
مسااك معاماادويف علااى ل ان وةحاادويف
لف ا  ،يف اباال ب ااو نااكيف مف ا يف الااهثل هلك ااو ،ف اال لاافا يف ا
الهثويفف فففىت بعد لن أب ف هلضمويف".55
وقكل ق قفو احلس جا" ا منسغق كلد العمل ل اول اتهااوح ،ا يف ناكيف لاوا ق الادمل هلال ال اول
اكراح ".56
ممك سسا نه ،ماضح ف ا ةوهللا ق اكلوال عيفاك اك ال تهااوح هلااب وااوف الاهااح ا لضاهورة ،و

شهعك ،ا الج هلنفعو.
كيف ال ول اتهاوح لوا ،و لدر ،هلفسدة هلعارة ا
هل ااك ق ق اادام الش ااخ عل ااى عم اال هل ااك ،ف ن ااه ف ااف ا هل كو ااد الش ا اهمعو ال ا ا ا ااس ال ااج اتص ااك
وامم ليفك ،وفر ،اتفكسد وا ل ليفك ،فمنيف نكيف ف ف الم سكئغ ،لمل الناك انفاه هلناف ،وناكيف ثالا العمال
هلساحسنكف فمن ف مساحج لف ل نئال ااهك ثالا اتسااحج تصالحو ل ا ال لاونف ثاق ق الادمل ع اك

52ا السكباا .260/2
 53ا ا لمكم ق وول اكلمكما اآلهلده.248/4 ،
 54ا اتفيفكا .201/3
55ا ااساخهاا كلمكم اخلهااا و.89
 56ا قفو احلس ج على شهح اخل جا .316/1
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هلل هلصلحو فعل ثلا اتساحج ،قكل ابل ا م وا" ومساحج للهال يف م صد ا ل ا ال لاون با ك

ثل ،اتساحسكتف كيف هلصلحو الافل ق الدمل ع ك هلل هلصلحو فعل هل ل ثلا ".57
هلمهوثك والا ل ف هللاالس المهاثو ،م ول السيفو ا" فمنيف الا ل ف "معين اتاك ،اتساخل
و يف نكيف الفعل
ا
هلمهوثاك ،قلاسا ونالا لماك نال هلماهو ،الاا
اعّي وهللاالس المهاثوف كيف الوااج ا مماويف
لنجكسو" ه
ا
ل ف ".58
اوم ،و لان
ممك فها سوقف م يفه يف اك ل ل هاهااح واااج ا راااح ،ساوا ،ناكيف الاهااح هلعلواهلاك و هل ن ا
ق هه راااب اا
 -1يف ا ااهك العم اال لا اهااح هل اال اكقا اوال م ااوف ا اع اال الن ااك بع ااا الشا اهائاب ا س ااالهل و ،و ل اان
ا س كو ورا ،اكقوال الشك ة ،واآلرا ،الضع فو.
 -2يف اااهك ال ااول الا هاهااح مااؤفه ا ااسااايفاكر لاادمل وااسااايفك و أبلمكهلااف ،و لاان بااساااب ال ااه
والالف ا بّي اتلاثج الف يف و و را ،العلمك ،ف يفك.
 -3يف اهك اك ل هلهااح مؤفه ا اع ل اتلمو الف يف و لدى العلمك ،وطلسو العلك ،وثادر ايفاوفثك
ق د اكقوال ومتح اآلرا ،،واساخالو راحيفك و قواثك فل اال.
عر بللن ابل ال ك ق الن ل السكل عنف.
 -4اهك العمل لهااح ك و هلل ورسولف ،نمك ب

رابعا -التوقف.

ا اعلرت على ادايفد ال هو السكلفو " ااماب والنسخ وال ا ح " فمن ف ةاج عل اف الاوقا ل نئال عال
ماسّي واف ال ا ح.
العمل أبلد احلدم ّي ل ب
قكل الشكطها" الاوق عل ال ول اضى لدمهك ثو الوااج ا م اب اها ح".59
السخكوه بعد يف نه ال هو السكب و على ال ا ج قكلا" ج الاوق عال العمال أبلاد
و ظيفه هلنف قول ه
احلاادم ّي والاعسااي لاوق ا وا هلاال الاعسااي لاسااكق ف كيف فااك ،اااها ح لاادمهك علااى اآل ااه اااك ثااو
لنسسو للمعار ق احلكلو الهاثنو هلاب الامكل يف م يفه لغي ،هلك فى عل ف ".60

57ا جمموع الفاكوىا .407/22
58ا نشكم ال نكع عل هلنت ا قنكعا .27،28/1
 59ا اتواف كتا .113/5
 60ا فاح اتغ ا .84/3
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وقد شكر وكلج اتفيفك ا شق ،هلل ثلا عناد قولافا" و هلاك يف ما اح الفعال علاى الا ك ،وا الا ك
على الفعل ،فيفلا ثو اكلا ساك الشاسيفو واتاشاكبفف ك اف قاد اعكر اس ف اف اكشاسك ،،فيفالا الناوع ةاج
ف ف الاوق ا ال ا حف كيف ا قادام علاى لاد اكهلاهمل هلال غاي راحاكيف لماك بغاي فل ال ،ف حاهم،
ا فل ل هلاب الاعكرا".61

املبحث الثاين :تطبيقات على مسالك دفع التعارض.
أوال -تطبيقات ول اجلمع.
حب ا العلمااك ،ق ن ف ااو ااماااب بااّي اكلكفم ا اتخالفااو ،وففع اوا هلااك مااوثك هلاال اعااكرا ظااكثهه
ب نيفااك ،وببناوا يف لاان ممااويف هلااك لاصااهم والافوماال ق لااد ال ااهفّي اتاعكر ااّي اتعااّي ،وثااو العااكم ا
نكيف ب نيفمك عموم و صاوو ،و ات لاا ا ناكيف ب نيفماك طاالو وا اد ،ل ماويف العاكم هلواف ا اك للخاكو،
نال هلل النصاّي اتاعكر اّي
وات لا هلواف ا ك للم د ،و هلك لاصهم ق لد ال هفّي غي اتعّي ،عىن يف ا
مصا االح للاصا ااهم ف ا ااف لافوما االف كاا اال ااما اااب والاوف ا ااا ب نيفما ااك ،وسا ااف ل هلا اانيفجيفك ق ااما اااب با ااّي
اكلكفم ق اآل ا

اامني :ا اعااكرا لاادم كيف ،ونااكم عااك بهلّي ق الدالااو،
 -1مجعهاام بااني احلااديثني املتعاراااني العا َّ

هلاسااكومّي ق ال ااوة والعمااوم ،و هلماال ااماااب ب نيفمااك حبماال لاادمهك علااى لااكل غااي لااكل هلااك محاال عل ااف
احلاادم اآل ااه ،أبيف خن ا ب لمااك لااد احلاادم ّي بااسعا اتعااكين ال ا مشاامليفك احلاادم  ،وخن ا ال ااكين
هلنيفمااك بااسعا ااه هلاال ثاال ،اتعااكين ،فكلعلمااك ،ا مصاايويف ا ال ا ا ح و النسااخ ،باال مساالمويف ف يفمااك
هلسلن ااماب.

62
ا َعلَى هلص ٍّهح ).63
وهلل هل لو لن عيفك بّي قولف ا( اَ َع مد َوى )...وقولفا( اَ مورف مممه ٌ
ساايفج اباال لجااه ق الاعل ااا علااى ثاالمل احلاادم ّي انا ااها ق اوال العلمااك ،ف يفمااك ،ج اااب ب نيفمااك
ب ولاافا " ولكواالف يف قولااف "ا عاادوى" ااق عاال اعا كفثااك ،وقولااف "ا مااورف" سااسج النيفااق عاال ا م اهاف
ش و الوقوع ق اعا كف العدوى ،و شا و ثاي اكوثاكم ،نماك ا ادم اي ،ق لادم فاه هلال ادالومف

كيف ال االه ا معا ااد يف اا االام مع ااده ة ااد ق فس ااف ف ااهة ل ااىت ل ااو نهثيف ااك عل ااى ال ااهن هلن ااف لافت ااس
بللن ،فككوا لعكقل يف ا ماعها ت ل لن ،بل ماسَكعد سسكن اآلام وةك ج طهو اكوثكم".64
 61ا اتفيفكا .394/4
 62ا هاف هلسلك ق وح حفا ناكن ال ج ،ن ا عدوى وا طية ،...ح .5919
 63ا هاف هلسلك ق وح حفا ناكن ال ج ،ن ا عدوى وا طية ،...ح .5922
 64ا فاح السكرها .242/10
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اصااني :ا نااكيف احلاادم كيف اتاعكر ااكيف كوااق الدالااو،
 -2مجعهاام بااني احلااديثني املتعاراااني ا َّ

فمن ف حيمل لد احلدم ّي على لكل ،وحيمل اآل ه على لاكل اهى ،و حيمال لادمهك علاى احل او،
واآل ه على ادكهللا.
صفا( ََا
ل العلمكً ،لا اتسلن ق ففاب الاعكرا بّي احلدم اتكفح للشيفكفة قسل سؤاوك و ه
م رن مك خبَمي الش َيف َدا ،البله َم ب َش َيف َكفاف قَامس َل َ ميف م مسفَ َوكَ) 65وبّي اللام وك ق قولفا(...جب َخيمل قَا موٌم
66
هلاواف تل فر
حيسو َيف ال بس َمك َوَ ،مَ مش َيفدو َيف قَامس َل َ ميف م مساَ مش َيفدوا) اب العلمك ،ب نيفمك أبيف اللم ه
لشيفكفة ق لا اآلفهلق وثو عك ًك قسل يف مسفوك وكلسيفك ،و هلك اتدح فيفو تل نك س عند ،شيفكفة
اآلفهلق وا معلك ًك وكلسيفك ف خرً ،ك ،67لىت م دم على طلسف وا مض اب ل ف ،خبالم الوارف ق

هلعها اللم ،فصكلج احلا قد ا مهغج ق طلسف فا ي الشيفكفة ل نئل فانو مئموف للا نكيف فكعليفك
شه الشيفوف.
 -3مجعهاام بااني ااديثني متعارا اني بينهمااا عمااوم وخمااو :مطلااق :ا نااكيف لااد احلاادم ّي
وك و هلمل ااماب ب نيفماك ،أبيف خيصا العاكم خلاكو ،فامنيف العلماك ،حيملاويف
اتاعكر ّي عك نهلك واآل ه ك ن
لهوك هلنيفك على العمل حلدم ّي هلك هلمل.
العكم على اخلكو ،وا م ولويف لنسخ و ال ا ح ،ا
68
اكهلعااك
اخلاََاهاا ل ب
وهلاال لاان عيفااك بااّي لاادم اتصاهاة ،وقولااف ا( م
ضا َامكيف ) م ااول ال ااهطه ا
اا َس البمنك ،،لمنااف ا شااف علااى اامكيف
ب نيفمااكا" ااف ا هلعكر ااو ب نيفمااكف كم ا َس اله مك بيف اللااه اه ٌ
اوفا ق الضاهع لكلاو الاساكماب سالهمنك ،،لمال
اتش ه ،وله اتصهاة شف على مكيف السكئاب ،فمن باف ناكيف هلوا ا

و ،ولاادم اخلاهاا لضاامكيف عااكم ،وا هلعكر ااو ب نيفمااكف كيف ااماااب ب نيفمااك ممماال
لاادم اتصابهاة ااك ه
أبيف مسااىن العااكم علااى اخلااكو ،وثااو الصااح ح علااى هلااك هليفاادم ،ق وااول الف ااف ،ول نئاال مس اال قااول هلاال
اوخ حباادم ا" اخلاهاا لضاامكيف" ساالمنك اتعكر ااو ،لماال اتا اادم هلنيفمااك هلاال
َهللا َعا َاك يف لاادم َ اتصاهاة هلنسا ٌ
اتاف ه جميفول ،فال مصح احلمك لنسخ لعدم العلك لاكرمخ".69
 65ا هاف هلسلك ق وح حفا ناكن اكقض و ،ن ب كيف ي الشيفوف ،ح .1719
 66ا هاف هلسلك ق وح حفا ناكن فضل الصحكبو ،ن فضل الصحكبو ،ح .2534
 67ا شهح النووه على هلسلكا .1963/4
عسدا فكساعملف ج واد بف ع ساك ،ح  .3508قكل
68ا هاف بو فاوف ق سننفا ناكن ا اكرة ،ن ف مل اش ى ا
اكلسكينا لسل.
 69ا اتفيفكا .297/4
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 -4مجعهاام بااني ااديثني متعاراااني بينهمااا عمااوم وخمااو :وجهااي :ا نااكيف بااّي احلاادم ّي

صوو ،وناكيف ثالا اخلصاوو هلال وااف لنساسو ا اآل اه ،و هلمال اامااب ب نيفماك،
عموم و
اتاعكر ّي ٌ
ٌ
أبيف خيصا ا ا عم ا ااوم اكول خلص ا ااوو الا ا اوارف ق احل ا اادم ال ا ااكين ،وخيصا ا ا عم ا ااوم احل ا اادم ال ا ااكين
خلصوو الاوارف ق احلادم اكول ،فامنيف الف يفاك ،م ولاويف امااب ب نيفماك ،وا مصايويف ا ال اا ح ،و
النسخ.
وهلاال هل لااو لاان هلااك ورف ق لاادم ااجمل باال هلكلاان الااله واااج ف ااف الصااالة علااى النااكئك هلااىت

بمجمل).70
اسا ا ،وقولف ا( اَ َ
والََة باَ مع َد الصمسح َل بىت اَ مل َاب الش م
فحدم جمل مواج قضك ،الصالة ال فكاس بنوم و س كيف ،ق ه وقاس هلال اكوقاكت ،لاىت
لااو نااكيف وقااس نهاثااو ،فيف ااو ااكو ق الصااالة الفكئاااو ،و ال ا وااك سااسج ،عااكم ق اكوقااكت ،ف شاامل

وقكت النيفق وغيثك ،ب نمك احلدم ال كين مدل علاى عادم ااواهللا الصاالة هل ل ا اك بعاد الصاسح لاىت ا لااب
الشاامجمل ،فيفااو ااكو ق ثاالا الوقااس ،عااكم مشاامل ناال وااالة س اوا ،نك ااس فكئاااو و ا ،س اوا ،نااكيف وااك
سسج و ا.
اكهلعاك ب نيفماكا " يف باّي احلادم ّي
وبعد يف نه ابل فق ا الع د ثلا الاعكرا بّي احلدم ّي قكل ا

صووك هلل واف ،فحدم النيفق عل الصالة بعد الصاسح وبعاد العصاه اكو ق الوقاس عاكم
عمواهلك و
ا
ق الص ااالة ،ول اادم الن ااوم والنسا ا كيف ااكو ق الص ااالة الفكئا ااو ع ااكم ق الوق ااس ،فم اال وال ااد هلنيفم ااك
لنسسو ا اآل ه عكم هلل واف و كو هلل واف فل علك لن".71
 -5مجعها اام با ااني احلا ااديثني املتعاراا ااني ببيا ااان املطلا ااق واملقيا ااد :ا اس ا هاّي هيف ل ااد احل اادم ّي
اتاعكر ااّي هل ل ااا الدال ااو ،واآل ااه هل ااد الدال ااو ،فمن ااف مص ااكر ا ا ااد ا ط ااالو ال اوارف ق ل اادمهك،
لا ااد الا اوارف ق اآل ااهف بش ااها يف مم ااويف ا ط ااالو والا ااد وارفم اال ق لم ااك وال ااد ،ف اامنيف ورفا ق
لممّي خمالفّي معمل لا د ،و اك معمل بمل هلنيفمك ف مك ورف ف ف.
وق ااد س االن العلم ااك ،ث اال ،ال هم ااو ق فف اااب الاع ااكرا ب ااّي اكلكفما ا  ،أبيف مح اال هل ل يف ااك عل ااى
هل دثك.
وهلاال لاان هلااك اااك ،ق ا اااالم الااهوارت ق هلسااكفو احلجااه الاادا ل ق المعسااو ،فسعااد يف نااه
ورف فعوى اا
ال رقكين ثكاف الهوارت ه

اكهلعك ب نيفك حبمال هل ل يفاك علاى هل ادثكا " كيف
هان ف يفك قكل ا

70ا هاف السخكره ق وح حفا ناكن الصالة ،ن ا ماحهى الصالة قسل غهون الشمجمل ،ح .561
 71ا لمكم اكلمكما و.108
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شها اا

هان يف ااسكوى الواو ،حب

ماعلر ال ا ح و ااماب و ماعلر ثناك ،ف اعاّي محال ات لاا

على ات هد".72
وعلااى الااهغك هلاال يف الاعااكرا ا معاااد بااف ا بااّي اكلكفم ا الصااحكح ،فاامنيف العلمااك ،اادثك ةمعااويف
اكم ب ااّي هلاعكر ااّي ل اادمهك ااع  ،و ل اان هل اال ن ثس ااكت ع اادم وا ااوف الاع ااكرا السا ااو ،فسع ااد
لا ا
اصااهحييفك بعاادم وااحو المم َعااكرا ،م ولااويفا أب ااف علااى فااها ثسواااف ،و علااى ال ااول باساال ك وااحاف ،فاامنيف

و بح اخلر ،لمكيف نلا ،و فافوملف نلا ،و وايفف نلا.
ااماب مممل هل الاا ولو َ
وهلاال هل لااو لاان هلااك اااك ،ق ن ثاادار اكهلاها ،،ف ااد ااى عنيفااك  ،ج يف تعااك  ف يفااك ،وبعااد يف
ورف ال ااهطه ثاالا الاعااكرا قااكلا" ولا جمل كلا ٍّاد يف مامساان ق اساااسكلو ثاادار اكهلاها ،،أبيف رسااول هللا
 ح تعااك ٍّ اودمااو لااّي و بايفااف ا ال ا ملف ك ااف ةااق – ،ه لاادم هلعااك  -ق الصااح ح ،ولااو
خمصووااك عااك ف تااك َعلا َاك رسااول هللا  هلاال لكلااف ،وق ااف هلاال فضاالف و اثاااف ،هلااك ا
و ا بح لمااكيف لاان
ا
الصحكح ".73
مشكرنف ف ف غي ،،و مسح لن لغي ،،بدل ل ثل ،اكلكفم
ه

اثنيا -تطبيقات ول الرتجيح.

ايا ،لااىت يف بعضاايفك نااه ااك ا
اتهاحااكت بااّي اكفلااو الشااهع و ،واثاااك ًااك العلمااك،
ن ااهت ه
ا
اثامكهلااك نسا ا
ٍّ
وايفاك لل ب اا ح قاكلا"
انضس  ،وا أمل لصهثك ق عدف ،فيفلا وكلج ااعاسكر بعد يف ناه سساّي ا
74
اتهاحااكت فاامنيف
ال،
ا
ث
اهة
ا
ن
ااب
ا
هل
و
"وجَب واااو ،ن ااية اهبنك عاال نهثااكف نااق ا م ااول بااف ثاالا اتخاصااه"
ه

هلدار ال ا ح على هلك م مد النكظه قاوة ق اه ،علاى وااف واح ح هل اكبا للمساكلن الشاهع و ،فماك ناكيف
هلهاح هلعار.
ه
حمصالا لللن فيفو ه
هلل الل اسا هائق ل ا حكت العلمك ،ق ناسيفك َتلهى يل اك هلهاما ة علاى ثاال رناكئ رئ ساو ،ل ان
ب ك ك هلاب هل لو هلو هحو ،وشواثد هلسهنو وك ،فيفق نمك ا

 72ا شهح ال رقكين على اتوطفا .402/2
 73ا اتفيفكا .25 ،24/4
74ا ااعاسكر ق النكسخ واتنسوخ هلل اآلاثرا و.49
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أوال :ترجيحاهتم ابعتبار السند.
 -1تاارجيحهم بكثاارا الاارواا :يف أماال الهاااوع ا فل اال ااه ق اااب اسااكع اكن ااه ،فمن ااف وا هلاال

ا لغك ،75،وقد سج ا هلاكم الشاونكين ثالا الناوع هلال ال اا ح اميفاور اكواول ّي لاّي قاكلا" ال اا ح
بم اهة الااهواة ،فاياح هلااك رواااف ن ااه علاى هلااك رواااف قاالف ل اوة ال ا هال باف ،و ل ااف ثاج ااميفااور" 76باال يف
ابل فق ا الع د اعل ثلا اتهاح هلل قوى اتهاحكت.77
اهاح
وهلل لنا هلسفلااو والة النه  فا ل المعساو ،فسعااد يف ناه الع اين اخلااالم ف يفاك قاكلا" ومماك م ه
بف ثساكت واالاف  ق الس اس علاى هلال فكثاك ن اهة الاهواة واك ،فكلالمل ثساوثاك باالل وعماه بال اخل اكن
وع مااكيف باال طلحااو وش ا سو باال ع مااكيف ،والاالمل فوثااك سااكهلو والفضاال باال عسااك وعسااد هللا باال العسااك
".78
 -2تاارجيحهم بكااون أ ااد ال اراويني صااا ب الواقعااة أو لااه صاالة قويّااة مبااا رواه :ا اعااكرا

ارايف ،ونااكيف راوه لاادمهك هلسكشا ااها وااك ،و لااف واالو ًااك ،قا هدم اار ،علااى اار غااي،ف ك ااف علااك ل ضا و
و عهم ًك هلل غي.،
وهلاال هل لااو ا ااد روامااو وااكلج الواقعااوا ا ااد روامااو هل مو ااو  ال ك ا و أبيف النااه  ا وايفااك وثااو
لالل ،على روامو ابل عسك ر ق هللا عنيفمك ،فمل الواو ،ال ر باح ًك ال هطه رواماو هل مو او ثاو اك
وكلسو ال صو ،ف كل بعد يف نه الواف اكولا " واث يفكا مكر هل مو او والا ،و سكرثاك أب اف  اا وا
صايفك هلنف". 79
ًك وثو لالل ،وثق علك ب ب
 -3تاارجيحهم بقا َّاوا فااو ال اراوي وااابطه :م ادبم اكقااوى ق احلفااا والضااس علااى َهلاال فو ااف ،وثاالا
تهوراااف وساياف ،وهل ابلَااف ااااومين با ااد روامااو عس ااد هللا باال عمااه باال العمااهه علااى
معااهم لاجهبااو والااساااب ه
روامو ف عسد هللاف كيف السخكره قكلا " ب نيفمك فضل هلك بّي الدرثك والدمنكر".80

75ا الرثكيف ق وول الف فا .755/2.وقد نه يف ثلا اتسلن ثو هلسلن الف يفك ،الفاك للمعا لو ،ومن ها
السحه احمل ق وول الف فا .442/4
 76ا رشكف الفحولا .264/2
 77ا قواعد الاحدم ا و.313
 78ا السنكمو شهح اوداموا .244/9
 79ا اتفيفكا .82/4
 80ا الرثكيف ق وول الف فا.757/2
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اهاح هلااك ثااج
وهلاال لاان ا اااالم الااهوارت ق ميفمااك م اادم الصااالة م اخل سااو ق ااساسا ك ،،فممااك ما ه
ل ف هلكلن والشكفعق وثو ا د الصالةف ك ك هلل روامو
عسد هللا ،اللى نه ا د اخل سو قسل الصالة".81

بمه بل ل م " وثاو اس لل صاو هلال ابناف

 -4تاارجيحهم املسااند ماان األ اديااث علااى غااريه :ا اعااكرا ارايف لاادمهك هلسااند واآل ااه هلهساال،

ف اد ا الا الف يفااك ،واكواول ويف واحملا هدثويف ق اااها ح لاادمهك علااى اآل اه علااى ثالثااو هلاالاثج ،ساالن

ااميفااور هلساالن اااها ح اتسااند علااى غااي،ف ك ااف اكقااوى ،فعدالااو ال اهاوه شااها قسااول احلاادم  ،وثااق
هلعلوهلو ق اتساند لاصاهمح ،وق غاي ،هلشامونو و هلعلوهلاو لدالاو ،والصاهمح قاوى هلال الدالاو ،فيفالا
اياح اتاهصاال علااى غااي ،ق هلمكاسااو بهمااهة فساايفك هلاال السا دة عكئشااو
الع ااين مؤنااد ثاال ،ال كعاادة عملاااك ،فا ه

 ،ف ا االنه ل ا اادم ّي ،اكول يف عل يف ا ااك س ا ااجمل واو ،وال ا ااكين اس ا اااب واو ،ج م ا ااولا" فس ا ااّي ال ا ااهواماّي
اعكرا ،قلسا ثلا احلدم وح ااصكلف وا كع اك".82

 -5ترجيحهم المحيح من األ اديث على املضطرب :وهلال لان ناالم ال اهطه عمال شان والى
ثااال ااث م ر ابعااك ؟ فيفاال مسااجد قساال السااالم و بعااد ،؟ فاالنه يف الشااكفعق م اها ،نلبااف قساال السااالم ،ب نمااك
روه عاال ا هلااكم هلكلا ٍّ
ان ااف مسااجد قساال السااالم ،وق االا بعااد السااالم ،ج ر باااح ق ثاال ،الصااورة السااجوف
ساع د ،ف اكل ق لادم
اادا عل اف حبادم ه ال ادمل ،وثاو هلعاكرا حلادم
بعد السالم ،هلس ا
اعال وحكبنك والا احلادم أبواافا لادثكا اف معكر اف لادم ه ال ادملف ل ا هللااف الناه
سع دا" ب

 ج سجد بعد السالم ،وثو لدم ا علهو لف ،ولدم
غي ،،فمكيف ثلا ا ها ا ف ف ،وال بسل ك عل لن راح".83

سع د رسلف هلكلان عال ع اك ،،و ساند،

 -6ترجيحهم بعلو اإلسناد :ا اعكرا فلا اليف لادمهك ناكيف سانكف ،عكلااك ،عاىن قلباس الوساكئ باّي
ال ا اهاوه ادايفا ااد ،وب ا ااّي النا ااه  خب ا ااالم اآل ا ااه ،فمن ا ااف ما ااه باح عل ا ااى هلعكر ا ااف عن ا ااد يفا ااور احمل ا ا هدثّي
واكوول ّيف ك ف نلبمك قلبس الهواة نكيف بعد عل الامكل الغل والملن ،ونلبماك ناكيف بعاد هلنيفماك ناكيف
قهن ا الصحو ،و قوى ق ال ل ااصكلف بهسول هللا .84

 81ا شهح ابل ب كلا.17/3
 82ا عمدة ال كره شهح وح ح السخكرها.223/4
 83ا اتفيفكا .144/2
 84ا من ها الاعكرا وال ا ح بّي اكفلو الشهع وا  .183/2وقد كل احلنف و ثلا وعمسوا اكهله.
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اهاح عناد لادم يفك عال هلال عااا شا عساد ،وناكيف اتعااا هلعس ااها مملا العساد
ل العلمكً ،الا ات ه
اانكفا حلادم ابال عماه ال ك اق باللن ،85ل ا ر باحاو ،علاى ال اول
السعق ق ل هلك ب اق هلناف اس ا
ثهمهة .86
اسانكفا ا لدم
ال ك ق جبر الشهمن ق العاا ،واساسعك ،العسد
ا
اندا هلاال لاادم يفك،
هلها احااك لاادم اباال عمااه علااى ثهمااهةا" يف سااند لاادم نك قااهن سا ا
قااكل ال ااهطه ه
فا هو الامكل الغل ل ف بعد ".87

اثنيا :ترجيحاهتم ابعتبار املنت.
 -1ترجيحهم األ وط على غريه :ا اعكرا رايف ،ونكيف لدمهك لاوا هلال اآل اه ،قادم اكلاوا

على غي،ف "كيف اكلوا للدمل سلك".88
وهل اال ل اان ا ااها حيفك ال ا ااج عل ااى الاخ ااي ق نف ااكرة اام ااكع ق رهلض ااكيف ،فسع ااد يف ن ااه اب اال لج ااه
اخلالم ق اتسفلو قكلا"وم اح ال ا ج مضك أب ف لواف كيف اك ل بف جم ئ ،سوا ،قلناك لاخ اي و
ا خبالم العمجمل".89
 -2تاارجيحهم املنطااوق علااى املفهااوم املخااالِّف :ا اعاكرا لاادم كيف واساااور ق ال ااوة ،ونااكيف لاادمهك

اهاح الادال ن وقاف علاى
مدل على احلماك ن وقاف ولف اف ،واآل اه مف اد ب هماا الدالاو واالاا ام ،فمن اف م ه
اآل هف ك ف هلافا عل ف ،واآل ه خمال ف ف ،ف دم اتافا عل ف على اتخال ف ف.
رف ،على هلل لمك ب يفكرة سؤر الملج اسانكفثك على قولف ا
وثلا هلك اعامد ،ا هلكم الع ين عند ه
اَ  فَالَ ماك مَمو اوا ماَهشاو َيف َشامائاك هل مال
" َنك َس المالَن اَاسولَ ،واا م سل َوا مدبه ق ات مسجد ،ق َهللاَهلكيف َرسول ب
َ
ن ) 90ل قكلا" وعلى ا دمه فالاف ،فدالاف ا اعاكرا هلن اوو احلادم الناكطا واهحياك ةاكن
َل َ
سسعك".91
الغسل ل قكلا" فل غسلف ا
كل ماَمسالغ ََ َل الم َعمسد قا هوَم َعلَمف ق َموَ الم َع مدل فَف مع َى شَهَنكُ،
 85ا وثو قولف ا( َهل مل مَعاَ َا ش مهانك لَف ق َعمس ٍّد فَ َمك َيف لَف َهل ٌ
صيف مك َو َعاَ َا َعلَمف الم َعمسد َو اب فَا َ مد َعاَ َا هلمنف َهلك َعاَ َا ).
صَ
لَ
اسا مسع َى
كل فَمن ميف َم مَم مل لَف َهل ٌ
صك لَف ق َعمس ٍّد فَ َخالَوف ق َهلكلف ميف َنك َيف لَف َهل ٌ
كل م
 86ا وثو قولف ا( َهل مل مَعاَ َا ش م ا
المعسد َغ اه هل مش ٍّ
وو َعلَمف ).
َم م َ َ
 87ا اتفيفكا .251/4
 88ا اللماب ق وول الف فا .45/1
 89ا فاح السكرها .168/4
90ا هاف السخكره ق وح حفا ناكن الو و ،،ن اتك ،الله مغسل بف شعه ا سكيف ،ح .174
 91ا عمدة ال كره شهح وح ح السخكرها .44/3
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 -3تاارجيحهم الناقاال عاان كاام األصاال علااى املوافااق حلكاام األصاال :ا اعااكرا ارايف هلواااج
لاادمهك ال ارا،ة اكو اال و ،وهلواااج ال ااكين الن اال عنيفااك وا ا ااكيف حبم ااك ادمااد ،فمن ااف م ااهاح ال ااكين عل ااى
اكولف لواااوف هللارفة ف ااف ،وا مواااد هل اال لاان ق اآل ااه ،وك ااف مف ااد الافس ا جمل ،واادمااد اآل ااه مف ااد
الافن د والا همه ،والافس جمل وا هلل الافن د ،نمك ثو هل هر عند عكهلو اكوول ّي.
وهلاال هل لااو لاان هلااك اااك ،ق ن هلااك م ااكل ق اخل سااو ورفاااب الصااوت ًااك ،هلاال يف النااه  هلناااب لااد
اخل سااك ،هلاال ااماااب بااّي اسااك هللا ورساولف ق اامي والااد ،وثاالا هلعااكرا بفعلااف  نااه ال ااهطه ربعااو
اوا يفااكت لاادفاب الاعااكرا ل ا ا ح بااّي اكلكفما  ،وهلاال ثاال ،الاوا يفااكت قولاافا" يف العماال خباار اتناااب
وا كوااافف ك ااف ا ع ااد قكعاادة ،واخلاار اآل ااه حياماال اخلصااوو نمااك قااهرم،ف وكيف واالا اخلاار مق االا،
واآل ه هل ٍّسا على اكول ،فمكيف اكول وا".92
 -4تاارجيحهم املثبِّااى علااى النااايف :ا اعااكرا ارايف ،ونااكيف لاادمهك مفاااك واآل ااه هل سااااك ،قا هدم ات سااس
ااحاك علاى
على النكقف كيف ات سس خير عل ل او ،والناكق اعاماد ال اكثه ،وعل اف مماويف قاول ات ساس ر ا

قول النكقف وكيف هلاب ات سس هللارفة علك ف س على النكق.
قااكل وااكلج الرثااكيفا" ا اال لاادمهك – ه ال اهاومّي  -قا ااوا و فعا ااال ،و اال ال ااكين ااف م اال و
مفعل ،فك ثسكت هل ادبمف كيف الغفلاو اا اهو ا اتصاغق اتسااماب و يف ناكيف حم اادا ،والالثول عال بعاا هلاك
ةهه قهن هلل ل شق ،ةه لف نه".93
ٍّ
النه  فا ل المعساو ،علاى لادم ساكهلو  اف
هل كل لنا اها ح لدم بالل  ق والة ه
مصا هال ف يفااك ،فسعااد يف نااه ال رقااكين ثاالا الاعااكرا ،ر باااح قااول بااالل  ف ااكلا"فاعكر ااس الهوامااو عاال
سكهلو ،واهاحس روامو باللف ك ف هل سس و سكهلو ممف وك ف خيال عل ف ق ا ثسكت وا الا علاى

هلل فى".94

قااكل ثاال العلااك :ثاالا لا جمل علااى طالقااف ف ااد َ ا ب لاان بعااا اكواول ّي ااك ا ماالنه النااكق سااسساك
بهلك ،باال مهااك
اي عاادم العلااك ،فااال معااد لاادم ات سااس هل اد ا
وا ا ا
احك للنفااق ،فاامن ميف نااه سااسساك ا هلااف لنفااق غا َ
لسل.
سوا ،ٌ،و يف اساند ا عدم العلك فحسج ،ق هد َم لدم ات سس ،وثو افص ٌل ٌ

 92ا اتفيفكا .409/2
 93ا الرثكيف ق وول الف فا .780/2
 94ا شهح ال رقكين على هلوطف هلكلنا .471/2
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اثلثا :ترجيحهم أبمر خارجي.

ا اع ااكرا ل اادم كيف ،و موا ااد هل ااك م ااهاح ل اادمهك عل ااى اآل ااه أبل اادى ال ااهو الس ااكلفو ال االنه ،ف اامنيف
العلمك ،مصيويف ا هلها ٍّ
حكت كرا و ،وب ك ك نمك ا
ه
 -1تاارجيحهم احلااديث املوافااق للقاارآن علااى غااريه :عناادهلك ااعااكرا اك سااكر وممااويف بعضاايفك هلواف ا ااك
لل ااه يف ق لممااف ،فمن ااك اااهاح علااى هلعكر اايفك ،وهلاال لاان اااها ح الشااكفعق الاغلا جمل علااى ا ساافكر ق

صالَ َوات
وااالة الصااسحف كيف لاادم عكئشااو  شااسف بماااكن هللاف ل ا قااكل اعااكااَ لااكف وا َعلَااى ال ب
ص ا َاالة المو مس ا ا َى ف اامن ا ل اال الوق ااس ف اافوا اتص االّي حملكف ااو ات اادم للص ااالة وات ااؤفه و ااك ق ول
َوال ب
وقايفك.95
احسف هل ا ٌاه الام اال
 -2تا اارجيحهم القا ااول علا ااى الفعا اال اجملا ا َّارد :كيف الفع اال ا عم ااوم ل ااف ،ف اامن ا مص ا م
اخلصوو و للهسول  خبالم ال ول ،وثق هلسافلو الف او لكوال اكقاوال ف يفاك ثالثاو ،راحيفاك ا اد
ال ااولف ك ااف معاار بااف عاال احملسااو واتع ااول ،خبااالم الفعاال ف خااا حملسااو فمااكيف ال ااول مت ،وكيف
ال ول هلافا على ف فل ل خبالم الفعل ،وكيف ال ول مادل بنفساف ،خباالم الفعال ف حااكا ا واسا و،
وكيف ا ااد الفعاال مفضااق ا اااهك العماال ل ااول والعماال ل ااول أماال هلعااف العماال ااك فل عل ااف الفعاال
فمكيف ال ول راح ًل ،ااعاسكرات.96
وهلل لن اها ح الهوارت ال ك و بلبح شكاّي ق الع و عل الغالم ،علاى الاهوارت اد هاوهللاة باح شاكة
راااح ًااك الشااونكين اكوا ااك هلاال قولااف خبااالم اك ااهى الا ثااق هلاال فعلااف،
والاادة ،فماال الواااو ،الا ه
وال ول راح هلل الفعل.97

 -3تاارجيحهم بعماال ا لفاااء الرا اادين  :ا اعااكرا ارايف ونااكيف هلاااب " لاادمهك فاااوى وااحك
في باح على هلك ل جمل نللنف ك ف ممك م ي ال ل اامكعيفمك" ،98وثلا هللثج ااميفور.

وهل اال ل اان ا ااها حيفك ع اادم اس اااح كو اا ااكر للش اافعو عل ااى ال ااول ً ااك ،والس ااسج ق ل اان نم ااك م ااول
ال ااهطها" هلعكر ااو ل اادم ّي وااح حّيا لاادمهكا ل اادمس اااكبه ا" الش ا مف َعو ق َهل ااك َم ما م َسا ماك ،فَاامن َا
رافاب قكلا ععس الناه  م اولا"
س ال هو فَ َال ش مف َعوَ " 99واث يفمكا لدم
س م
احلدوف َووههفَ م
َوقَا َع م
 95ا الهسكلوا و ،285وا االم احلدم ا و.163
 96ا فاح السكرها .275/13
 97ا ل اكوطكرا .159/5
98ا السحه احمل ا  ،485/4وشهح المونج اتنيا .700/4
99ا هاف السخكره ق وح حفا ناكن الشفعو ،ن ف مك م سك ،...ح .2138
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ص ا َ سف " 100و شااسف هلااك م ااكل ق لاان ف مااك م يفااه يل – ه ال ااهطه -ا يف لاادم اااكبه
م
َلااا ب َ
اااَاكر َ
اكول راحف تك قكر ف هلل عمل اخللفك ،و يفور العلمك ،،و ثل اتدمنو ،وغيثك".101

 -4ت اارجيحهم احل ااديث املش ااتمل عل ااى زايدا عل ااى غ ااريه :ا اع ااكرا ا ارايف وق ل اادمهك هللارفة ا

اياح احلاادم اتشااامل علااى الا رفة ،بشااها يف امااويف ثاال ،الا رفة هلااؤثهة ق اتعااىن،
اوااد ق اآل ااه ،فا ه
ق ااكل الع ااينا" يف هللارفة ال ااو هل سول ااو ،وال كع اادة اكو اول و ف يف ااك يف احل اادم ا روا ،راوريف ،واش اااملس
لدى الهواماّي على هللارفة ،فمنيف امال هلغاية عاهان الساكقق قسلاس ،ومحال لان علاى سا كيف الاهاوه،
و ثولااف ،و اقاصااكر ،ت صااوف هلنااف ق وااورة ااساشاايفكف ،و يف نك ااس هلغااية اعكر ااس الهواماااكيف واعااّي
طلج ال ا ح ".102
راحاوا وااون ق ااب اخلفاّي للمحاهم ا ةاد النعلاّي
وقد ل العلمكً ،ل ،ال كعدة ،وهلال لان اك ه
َس ا َف َل هلا َال
ا(ولمَا م َ معيف َمااك م
علااى لسساايفمك فويف ق اااب ،ل اهرفة ال اوارفة ق ل ادم اباال عمااه وثااق قولااف َ 
ال َم معسَا مّي) 103قكل الع ينا"وهللارفة ال و هل سولو".104
 -5تاارجيحهم املااانع علااى املباايح :ا اعااكرا ارايف ونااكيف لاادمهك هلف ا اادا للاحااه  ،واآل ااه هلف ا اادا
لإل لااو ،ف ااد ا الا العلمااك ،ق ال اهااح هلنيفااك علااى ثالثااو هلاالاثج ،قواثااك اااها ح اتااك اب علااى اتس ا ح،
اانكفا
وهلال لان ا اااالفيفك ق اله اكع احملاهم ،ل ا ر ى اتكلم او الفاااك لغايثك يف قل لاف ون ااي ،حماهمف اسا ا
ا ثل ،ال كعدة وثق ف هلىت اعكرا هلك اب وهلس ح ق هدم اتك ابف ك ف لوا.105

اثلثا -تطبيقات ول النسخ

يف احلاادم عاال النس ااخ ل ا جمل فا ا ااال اامل حب نااك ،س ا مك و يف اكو اال ق اكفلااو الشااهع و ا عم ااكل ا
ا مهااكل ،الااله ثااو هلاال هل اض ا كت النسااخف لماال تااك نااكيف النسااخ لااد ال ااهو ال ا ماادفاب ًااك الاعااكرا
ال كثهه بّي صوو السنوف وسح ا هلنكو هلل ب كيف شق ،هلل هله ،،وفا هلك م اض ف السح .

 100ا هاف السخكره ق وح حفا ناكن احل ل ،ن ق اوسو والشفعو ،ح.6577
 101ا اتفيفكا .422 ،421/4
 102ا عمدة ال كره شهح وح ح السخكرها .269/1
 103ا هاف السخكره ق وح حفا ناكن احل  ،ن هلك ا ملسجمل احملهم هلل ال كن ،ح .1478
 104ا عمدة ال كره شهح وح ح السخكرها .163/9
 105ا شهح ال رقكين على هلوطف هلكلنا .322/3
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ا اعكر س الهوارت واعلر ااماب ب نيفك بواف وح ح ،وعلك اتا دم واتااف ه هلنيفاك ،لماك أبيف اك اي
مس ااخ ل ااألول ،عن اادثك مناف ااق الاع ااكرا بههلا اافف كيف هل اال ش ااهوا الاع ااكرا وا ااوف فل ل ااّي ،وبع ااد ال ااول
لنسخ مسا ا فل ل والدف اتنسوخ نكلعدم.
وتااك نااكيف النسااخ ااالم اكواال اشا ا لااف العلمااك ،شااهوطاك ةااج اوافهثااك ،وممااك لااف عالقااو و ااوعنك ثااو
ق ااا الاعااكرا بااّي الاادل لّيف حب ا ماعاالر ااماااب ب نيفمااك ،م ااول اباال ل ا ما" فاامنيف ا الف اوا ااهم فاامنيف
وااادم اكهل اهمل ا أماال اساااعمكومك هلعااك و وااادم لاادمهك نااكيف بعااد اآل ااه بااال شاان ...ف ااد م نااك
لنسااخ" 106وم ااول الشااكطه ق النس ااخا" ا منسغااق قس ااول الاان ال اادعوى ف ااف ا هل اااب ق ااكطاب لنس ااخ،
حب ا أمل ااماب بّي الدل لّي وا فعوى ا لمكم ف يفمك ".107
وق ااد ااف ااا يف ااور العلم ااك ،عل ااى اا اواهللا س ااخ الس اانو لس اانو سا اوا ،نك ااس ق فراايف ااك و عل ااى هلنيف ااك

فعال و ا ه امها.
نكتاوااهمل واآللكفمل ،وسوا ،نك س السنو النكسخو و اتنسو و ا
قوا و ا
هلنيفجااك علماااك
وممااك فااها سااوقف ،أماال ال ااولا هيف العلمااك ،ساالموا ق ففاااب الاعااكرا بااّي صااوو الساانو ا
ص ااح حو ،الا ا هلنيف ااك ااعان ااك ،لهوام ااو
روا ا ناك ،االوا ف ااف كس ااجمل ال كئم ااو عل ااى ط ااهو ااس ااادال ال ب
هلدعماوا لاادفاب الاعااكرا ال ااكثهه،
احلدم ااو ،وااثامااكم ك اال ل واعااد اكواولبو اتعااارة واعليفااك فلباوا ه
وهلنيفك هلك لف عالقو ب وة اكفلو و عفيفك.

 106ا ا لمكم ق وول اكلمكما .84/4
 107ا اتواف كتا .340/3
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ا امتة
بع ااد الا ااوم ق رل ااكن الس اانو النسوم ااو ،وحمكول ااو ب اهاهللا ايف ااوف العلم ااك ،ق فر ،الاع ااكرا ال ااكثهه ع اال
صوويفك ،اوولس ا اآل ا
 -1يف ص ااوو الس اانو هلا لف ااو ا هلان ااكفهة ،ا موا ااد اع ااكرا ق هل اادلوادك ،وا ان ااكقا ق هلفيفوهلكد ااك،
والاعااكرا يف واااد ل ا جمل ل اااك و اااك ثااو وثااك النااكظه ف يفااك ،الااله معااد لجااه ع ااهة هلااكم اسااان كقيفك
واسانسكا اكلمكم هلنيفك.
 -2ااف س نلمو العلمك ،على طهائاا ففااب الاعاكرا ال اكثهه باّي صاوو السانو ،ب اد اك ا الفاوا ق
اها اج ثكااف ال اهو وا ايفاوا ا ثالثاو هلالاثج ،راحيفاك ا ااد اامااب ج النساخ ج ال اا ح و ا الاوقا
لىت ا يفه هلكرة ادمدة.
 -3يف ااماب وال ا ح هلل لو اتخلصكت عل الاعكرا ،فال واوف ومك ا بّي اتاعكر ّي.
اوم ،وهلااب ثالا أمال العمال
 -4يف اك ل هلهااح وااج ا راااح ،ساوا ،ناكيف الاهااح هلعلواهلاك و هل ن ا
تهاااوح هلاااب واااوف الاهااح ،شاهم و يف ا مصااكر ل ااف ا عنااد الضااهورة ،واحلكاااو اتن لااو هلن لايفااك ،وا اادر
اهعك ،ا الااج هلصالحو ،ساوا ،ناكيف لاان ق
ب ادرثك عناد وقوعيفاك ،ف جاوهللا لاان لادفاب هلفسادة هلعاارة ش ا
ال ضك ،و ا فاك ،و غي لن.
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ثبى املمادر واملراجع
 -1لمكم اكلمكما ابل ل م ،ا اح محد شكنه ،هل سعو العكومو ،ال كثهة ،ف .ت.
 -2ا لمكم ق وول اكلمكما اآلهلده ،احا س د اام لق ،فار الماكن العه  ،بيوت،
ا1404 ،1ثا.
 -3ا االم احلدم ا الشكفعق ،تا عكهله ل در ،هلؤسسو الماكن لل كفو ،ا1405 ،1ثا.
 -4رشكف الفحولا احا محد عنكمو ،فار الماكن العه  ،ا1419 ،1ثا.
 -5ااساخهاا كلمكم اخلهااا ابل راج ،فار الماج العلم و ،بيوت ،ا1405 ،1ثا.
 -6ااعاسكر ق النكسخ واتنسوخ هلل اآلاثرا احلكهللاهلق ،احا حممد عسد الع م  ،هلماسو عكط ،
ف.ت.
 -7عالم اتوقعّيا ابل ال ك ،احا طف سعد ،فار اا ل ،بيوت ،ا1973م.
 -8السحه احمل ق وول الف فا ال رنشق ،احا حممد اتهله ،فار الماج العلم و ،بيوت،
1421ثا.
 -9الرثكيف ق وول الف فا ااومين ،احا عسد الع ك الدمج ،فار الوفك ،،اتنصورة ،ا،4
1418ثا.
 -10السنكمو شهح اوداموا الع ين ،فار الماج العلم و ،بيوت ،ا1420 ،1ثا
 -11قفو احلس ج على شهح اخل جا السجيهلق ،فار الماج العلم و ،بيوت ،ا،1
1417ثا.
 -12الاعكرا وال ا ح عند اكوول ّيا الههللا ق ،فار الماج العلم و ،بيوت ،ا،1
1417ثا.
 -13الهسكلوا الشكفعق ،احا محد شكنه ،هل سعو احلله ،هلصه ،ا1358 ،1ثا.
 -14هللااف اتعكفا ابل ال ك ،هلؤسسو الهسكلو ،بيوت ،ا1415 ،27ثا.
 -15شهح ال رقكين على اتوطفا احا طف عسد الهُوم ،هلماسو ال كفو الدمن و ،ال كثهة ،ا،1
1424ثا.
 -16شهح المونج اتنيا ابل النجكر ،احا حممد ال ل لق ،هلماسو العس مكيف ،السعوفمو ،ا،2
1418ثا.
 -17شهح النووه على هلسلكا فار ل ك ،ال ا العه  ،بيوت ،ا1392 ،2ثا.
 -18شهح وح ح السخكرها ابل ب كل ،رسه بهاث ك ،هلماسو الهشد ،الهرا ،ا،2
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1423ثا.
-19
-20
-21
-22

علوم احلدم ا ابل الصالح ،احا ور الدمل ع  ،فار الفمه ،بيوت ،ا 1406ثا.
عمدة ال كره شهح وح ح السخكرها الع ين ،فار ل ك ،ال ا العه  ،بيوت.
فاح السكرها ابل لجه ،فار اتعهفو ،بيوت ،ا 1379ثا.
فاح اتغ ا السخكوه ،فار الماج العلم و ،بيوت ،ا1403 ،1ثا.

 -23فوااح الهمحوتا عسد العلق اك صكرها فار الماج العلم و ،بيوت ،ا1403 ،2ثا.
 -24قواعد الاحدم ا ال كعق ،فار الع دة ،ال كثهة ،ا1425 ،1ثا.
 -25نشكم ال نكع عل هلنت ا قنكعا
 -26نش اكسهار عل وول فخه ا سالما عسد الع م السخكره ،احا عسد هللا حمموف حممد،
فار الماج العلم و ،بيوت ،ا1418 ،1ثا.
 -27اللماب ق وول الف فا بو سحكو الشياهللاه ،فار الماج العلم و ،بيوت،ا،1
1405ثا.
 -28جمموع الفاكوىا ابل ا م و ،احا ور السكهللا ،عكهله اا ار ،فار الوفك ،،ا1426 ،3ثا .
 -29احملصول ق وول الف فا الهاهللاه ،احا طف ف كا ،اكهلعو ا هلكم حممد بل سعوف
ا سالهل و ،الهرا ،ا1400 ،1ثا.
 -30خماكر الصحكحا
 -31خمال احلدم بّي احملدثّي واكوول ّي الف يفك،ا سكهلو اخل كا ،فار الفض لو،
ا1،1421ثا.
 -32اتساصفى ق علك اكوولا الغ ايل ،احا حممد عسد الشكق ،فار الماج العلم و ،بيوت،
ا1413 ،1ثا.
 -33هلسلك ال سوتا حمج هللا بل عسد الشمور ،فار العلوم احلدم و ،بيوت ،ف.ت.
 -34هلعجك هل كم جمل اللغوا ابل فكر  ،احا عسد السالم ثكرويف ،فار الفمه ،ا 1399ثا.
 -35اتفهفات ق غهمج ال ه يفا الهاغج ،احا حممد ن الين ،فار اتعهفو ،لسنكيف ،ف.ت.
 -36اتفيفكا ال هطه ،احا ثكين احلكا ،اتماسو الاوف و ،ال كثهة ،ف.ت .
 -37اتواف كتا الشكطه ،احا هلشيفور ل سلمكيف ،فار ابل عفكيف ،ا1417 ،1ثا.
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 -38ثو الن ه ق او ح خنسو الفمها ابل لجه ،احا عسد هللا الهل لق ،هل سعو سفي،
الهرا ،ا1422 ،1ثا.
 -39كمو السول شهح هلنيفكا الووولا ا سنوه ،فار الماج العلم و ،بيوت ،ا،1
1420ثا.
 -40ل اكوطكرا الشونكين ،تا عصكم الصسكب ق ،فار احلدم  ،هلصه ،ا1413 ،1ثا.
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