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قواعد التعارض و الترجيح المتعلقة بالسنة :األولىالمحاضرة   

الواحد مقدم على القياسالقاعدة األولى : خبر   

سواء أكاف ذلك إذا  -رابع األدلة  -ى القياس الشرعي : أف خرب الواحد مقدـ دائما علمعنى القاعدةأوال : 
ذلك عند تعارضهما وتقابلهما وضعنا كل واحد منهما يف مرتبتو اليت يستحقها يف باب ترتيب األدلة, أـ كاف 

  .على وجو ال ديكن معو العمل ُّما معا شلا يضطرنا لتقدمي أحدمها على اآلخر

حيث إف ادلستدؿ الذي تعرض لو الوقائع, ويريد أف يستنبط ذلا األحكاـ ال بد من نظره يف أمرين مهمُت, ومها: 
ينها يف حاؿ التعارض؛ وذلك ألف اَّتهد جيب أي يف األصل, والًتجيح ب -عند عدـ تعارضها  -ترتيب األدلة 

عليو أف يطلب أقوى احلجج ليبٍت عليها أحكامو, فيحتاج إىل معرفة ما يقدـ منها وما يؤخر؛ لئال يأخذ 
باألضعف منها مع وجود األقوى, فيكوف كادلتيمم مع وجود ادلاء, وقد يعرض لألدلة التعارض والتكافؤ, فتصَت 

 .حكاـج إىل إظهار بعضها بالًتجيح ليعمل بو, وإال تعطلت األدلة واألبذلك كادلعدومة, فيحتا 

مقدمة على القياس بال  -ادلتواترة, واآلحاد  -وإذا نظرنا إىل مرتبة السنة بُت األدلة وجدناىا بنوعيها 
خالؼ, وكلمة الكل متفقة على ىذا؛ ألهنا أحد أصولو اليت يستنبط منها, واألصل مقدـ على فرعو 

  .ضرورة

عند التعارض فهو زلل الكالـ وزلط النظر, وقد اتفق األصوليوف على  -السنة, والقياس  -أما الًتجيح بينهما 
وظٍت أي  -وىو ىنا السنة ادلتواترة  -تقدمي السنة ادلتواترة على القياس عند التعارض؛ إذ ال تعارض بُت قطعي 

  .القياس

اجلمهور  على أف اخلرب مقدـ على القياس, فس عند التعارض, لكن اخلالؼ بينهم يف تقدمي اآلحاد على القيا
ادلالكية ؛ فقدموا القياس على خرب الواحد عند التعارض, وقد صرح البعض بأف  وىو مقتضى قاعدتنا, وخالف

فروي عنو تقدمي القياس كما نقلو عنو العراقيوف, وحكاه ادلقري  -رضبو اهلل  -النقل قد اختلف عن اإلماـ مالك 
ابن السمعاين  وقد رواية عنو, وقاؿ القاضي عياض : مشهور مذىبنا أف اخلرب مقدـ, وىو رواية ادلدنيُت  قاؿ 



حكي عن مالك: أف خرب الواحد إذا خالف القياس ال يقبل, وىذا باطل مسج مستقبح عظيم, وأنا أجل منزلة 
  .مالك عن مثل ىذا القوؿ, وال يُْدرى ثبوتو عنو

أف خرب الواحد إف كاف راويو  احلنفية إىل وذىب عيسى بن أباف , وأبو زيد الدبوسي , وأكثر متأخري
قدـ على القياس وإال فال؛ ألف الناقل بادلعٌت من كالـ النيب  -ؾ اخللفاء الراشدين , و العبادلة -فقيها 

صلى اهلل عليو وسلم الذي أويت جوامع الكلم ينقل حسب فهمو من العبارة, وعند قلة الفقو ردبا يزيد أو 
أبو احلسن الكرخي  فوافق اجلمهور على تقدمي خرب الواحد, وقاؿ: ينقص شيئا يتغَت بو ادلعٌت, وخالفهم 

  .مل ينقل ىذا القوؿ عن أصحابنا , بل ادلنقوؿ عنهم تقدمي اخلرب على القياس مطلقا

  .وذىب القاضي أبو بكر الباقالين  إىل التوقف يف ادلسألة, دبعٌت أنو ال يعمل بواحد منهما حىت يدؿ عليو دليل

اعة بأف القياس ذا العلة ادلستنبطة من نص غَت مقطوع بو ال يتقدـ على اخلرب مطلقا وال ىذا وقد صرح صب
يتصور يف ىذا نزاع, لكن زلل النزاع ىنا سلصوص دبا إذا كاف القياس ذا علة مستنبطة من نص قطعي, وىذا ما 

دبا ىذا شأنو, فقد أطلق  صرح بو أبو احلسُت يف " ادلعتمد ", وتابعو عليو صباعة, وىؤالء وإف خصوا النزاع 
النزاع شامال للقياس مطلقا  كثَتوف فلم يفرقوا ىذا الفرؽ, وعليو فيكوف  

 ثانيا: تطبيقات القاعدة

إذا رفعت إىل اَّتهد وادلفيت واقعة وأراد التعرؼ على حكمها وجب عليو أف ترتيب األدلة/ /-1
؛ ألهنما -على خالؼ بينهم فيما يبدؤ بو منهما  -اإلصباع  أو يعرضها أوال على القرآف الكرمي,

األقوى, فإف أعوزه بأف مل جيد نصا قرآنيا أو إصباعا على ما يريد خبصوصو جلأ إىل السنة, وال 
؛ ألف األضعف ال يقدـ على األقوى, فإف -مثال  -جيوز لو البدء بالسنة وتقدديها على القرآف

قياس, وال يقدـ القياس على السنة؛ ألهنا من أصولو, والفرع ال أعوزه بأف مل جيد حكمها جلأ لل
  . يقدـ على أصلو



من نسي فأكل أو شرب وىو صائم/ ذىب اجلمهور إىل أف من نسي فأكل أو شرب وىو /-2
فليتم صومو, وال شيء عليو من قضاء أو كفارة؛ أخذا خبرب الواحد: " إذا نسي أحدكم  -صائم 

إمنا أطعمو اهلل وسقاه "  وتركوا القياس القاضي بأف عليو القضاء؛ فأكل وشرب فليتم صومو ف
ألف من كاف ىذا شأنو صورتو صورة ادلفطر فعليو القضاء؛ فقدـ اجلمهور اخلرب على القياس, 

وخالف ادلالكية يف ادلشهور عندىم, فقالوا: جيب على من أكل أو شرب ناسيا يف هنار رمضاف 
اىر اخلرب الذي يدؿ على أنو ال قضاء عليو؛ ألف اخلرب عندىم القضاء, ومل يعملوا دبقتضى ظ

خالف القياس, ألف ادلفطر عندىم ناسيا كادلفطر متعمدا؛ إذ حقيقة الفطر حاصلة يف الصورتُت, 
لكن دلا كاف اخلرب صحيحا ثابتا اضطروا إىل تأويلو وضبلوه على رفع اإلمث عنو وعدـ ادلؤاخذة بو, 

ا مل يبلغو احلديث, أو أولو على رفع اإلمث؛ ومن ىذا نعلم أف ادلالكية قاؿ الداودي : لعل مالك
دلناقضتو عندىم دلقتضى القياس, وقبلوه سندا لثبوتو صحيحا يف كتب الصحاح ردوا اخلرب عمال   

خيار اَّلس/ قاؿ اجلمهور خبيار اَّلس؛ أخذا خبرب الواحد الذي ورد فيو أف رسوؿ اهلل /-3
قاؿ: " ادلتبايعاف كل واحد منهما باخليار على صاحبو ما مل يتفرقا, إال بيع  صلى اهلل عليو وسلم

اخليار "  وقدموا ىذا احلديث على مقتضى القياس اجللي الذي يقضي بإحلاؽ ما قبل التفرؽ دبا 
بعده, كما ذىب صباعة منهم اإلباضية واحلنفية؛ فهؤالء قدموا القياس على اخلرب, مفسرين 

وليس باألبداف  وقالوا بأف ما قبل التفرؽ يستوي مع ما بعده بال فرؽ, لكن التفرؽ بالصفقة 
  اجلمهور أثبتوا الفارؽ دبقتضى اخلرب

إىل أف احملـر إذا مات حراـ/ ذىب الشافعية واإلباضية احملـر إذا مات يبقى يف حقو حكم اإل/-4
-رجل الذي وقصتو دابتو يف ال -يبقى يف حقو حكم اإلحراـ؛ عمال بقولو صلى اهلل عليو وسلم 

وكفنوه يف ثوبيو وال ربنطوه, وال زبمروا رأسو, فإنو يبعث يـو القيامة ملبيا  : " اغسلوه دباء وسدر
وخالف يف ذلك مالك و أبو حنيفة , وىو مقتضى "وجهو, وال رأسو ", ويف رواية: " وال زبمروا

كن اتبع الشافعية احلديث, وىو القياس؛ النقطاع العبادة بزواؿ زلل التكليف, وىو احلياة, ل
. مقدـ على القياس   



طالؽ السكراف/ ذىب أبو حنيفة إىل أف طالؽ السكراف واقع؛ أخذا من قولو صلى اهلل /-5
[, وخالف يف 4عليو وسلم: " ثالث جدىن جد وىزذلن جد: الطالؽ, والعتاؽ, والرجعة " ]

اَّنوف؛ إذ السكراف ال عقل لو, فقدـ ذلك القياس القاضي بأف طالقو ال يقع قياسا على طالؽ 
.وعمل بو, واعترب السكراف ىازال أبو حنيفة اخلرب على القياس  

 

 القاعدة الثانية : العبرة برواية الراوي ال برأيه

 أوال : معنى القاعدة

إذا روى الراوي حديثًا وعمل أو أفىت خبالفو؛ فإذا كاف عملو قبل بلوغ احلديث وقبل روايتو فذلك 
يوجب جرًحا يف احلديث باالتفاؽ, واحلجة آنذاؾ فيما َروى ال فيما رأى أو عملال  .  

قدين وقد شرب بعض أصحاب النيب ) اخلمر بعد ربرديها وقبل بلوغ حكم التحرمي إياىم معت
وكذلك احلاؿ إذا ُجهل تاريخ الرواية والعمل فلم يُعلم أيهما تقدـ ( ,إباحتها فلما بلغهم انتهوا 

.فيجب العمل باحلديث اتفاقًا  خرعلى اآل  

أما إذا حصل عمل الراوي خبالؼ ما روى بعد ما بلغو احلديث فهو زلل النزاع, قاؿ الشيخ 
وزلل اخلالؼ فيما إذا تقدمت الروايُة على العمل, » ادلطيعي يف حاشيتو على هناية السوؿ : 

«فإف تأخرت أو مل يُعلم احلاؿ فيجب العمل بالرواية اتفاقًا    

وُّذا يتبُت أف سلالفة الراوي دلا رواه: ىي أف يدؿ احلديث الذي رواه الراوي على معٌت معُت, مث 
وقد اختلف األصوليوف يف ىذه ادلسألة على قولُت:  يعمل ذلك الراوي أو يفيت خبالؼ ما روى   

سنده فقد  احلديث قد صح   القوؿ األوؿ: أف احلجة يف رواية الراوي ال يف رأيو أو عملو. فما داـ
صبهور  وجب قبولو, واالعتداد بو دوف نظر دلخالفة الراوي؛ وىذا ما تقرره القاعدة, وىو مذىب  



 األصوليُت و أىل احلديث .

القوؿ الثاين: أف عمل الراوي أو فتواه خبالؼ روايتو علة قادحة يف احلديث توجب ضعفو, 
مذىب بعض متقدمي احلنفية وعامة  واحلجة آنذاؾ يف عمل الراوي أو فتواه ال يف روايتو؛ وىو

والسادلي من ادلتأخرين منهم, وقوؿ الباقالين من ادلالكية , وإماـ احلرمُت, واإلماـ أضبد يف رواية , 
 اإلباضية. 

  وادلراد بالراوي يف نص القاعدة الصحايب الذي روى احلديث, ىذا ما عليو صبهور األصوليُت

إماـ احلرمُت ذىب إىل أف الراوي ىنا يشمل كل من روى احلديث ك على أف بعض األصوليُت 
من األئمة ؛ ومث ل لذلك دبخالفة اإلماـ أيب حنيفة واإلماـ مالك لبعض الروايات اليت روياىا؛ 

غَت  -يف مسألة عمل الصحايب خبالؼ ما روى  يعٍت –وكل ما ذكرناه » قاؿ إماـ احلرمُت : 
« الف لو فاألمر على ما فصلناه األئمة حديثًا وعمُلو سل سلتص ب الصحايب , فلو روى بعض  

ومن اآلثار األصولية لالختالؼ يف ىذه ادلسألة أف احلديث إذا كاف عاًما وخص صو الراوي بعملو 
أو فتواه فهذا التخصيص معترب عند احلنفية القائلُت حبجية مذىب الرواي إذا خالف عمُلو 

ور القائلُت بأف احلجة يف احلديث ال يف عمل الراوي ويبقى روايَتو, وليس دبعترب عند اجلمه
 احلديث على عمومو .

 ثانيا : تطبيقات القاعدة

اختلف الفقهاء يف تزويج البكر البالغة احلرة نفسها أو غَتىا من غَت ويل. فذىب اجلمهور  -1
قاؿ  و عائشة رضي اهلل عنها أف النيب إىل أنو ال يصح نكاٌح من غَت ويل. ومن حججهم ما روت

فنكاحها باطل, فإف دخل  أديا امرأة نكحت بغَت إذف وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل,» 
  "وا فالسلطاف ويل من ال ويل لوادلهر دبا استحل من فرجها, فإف اشتجر  ُّا فلها



األمي أحق بنفسها من » وذىب معظم احلنفية إىل أف العقد يصح بغَت ويل واحتجوا بقولو ) 
وَرد  احلنفية احلديث الذي استدؿ بو اجلمهور بأف السيدة عائشة رضي اهلل عنها قد « وليها 

عملت خبالفو؛ فقد زوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبد الرضبن ب ادلنذر ابن الزبَت من غَت إذف 
ليو يف بناتو, فكل َمت عائشُة وليها, وقد كاف غائًبا. فلما رجع عبد الرضبن قاؿ: َأَو مثلي يُفتات ع

رضي اهلل عنها ادلنذَر بن الزبَت , فقاؿ: إف ذلك بَِيد عبد الرضبن , ما كنت ألردُّ أمرًا قضْيِتو. 
عائشة  ففي ىذا احلديث خالف عملُ  نذر ومل يكن ذلك طالقًا . فاستمر ت حفصة عند ادل

أخذ احلنفية بعملهاما روتو؛ وذلذا أخذ اجلمهور بروايتها, و  رضي اهلل عنها   

يها حزنا شديدا فسألو عن ابن عباس قاؿ: طلق ركانة امرأتو ثالثا ىف رللس واحد فحزف عل-2
قاؿ: نعم «. ىف رللس واحد » قاؿ: طلقتها ثالثا فقاؿ: «. كيف طلقتها؟ : »  رسوؿ اهلل 

« منا تلك واحدة فأرجعها إف شئت فإ» قاؿ:   

كنت عند ابن » روي عن ابن عباس أنو أفىت خبالؼ تلك الرواية ادلرفوعة فعن رلاىد قاؿ:  وقد
عباس فجاء رجل فقاؿ: إنو طلق امرأتو ثالثا. قاؿ: فسكت حىت ظننت أنو رادىا إليو. مث قاؿ: 

ومن يتق اهلل :" ينطلق أحدكم فَتكب احلموقة مث يقوؿ: يا ابن عباس يا ابن عباس وإف اهلل قاؿ 
, عصيت ربك وبانت منك وإنك مل تتق اهلل فلم أجد لك سلرجا    2الطالؽ: " عل لو سلرجاجي

وفتوى ابن عباس تدؿ على أف الرجل إذا طلق امرأتو ثالثا » قاؿ يف عوف ادلعبود : .« امرأتك 
رلموعة بانت منو, لكن ىذا رأيو, وروايتو ادلرفوعة الصحيحة تدؿ على أهنا ال تَِبُت منو؛ بل 

«.عترب ىو رواية الراوي ال رأيووف الطالؽ الثالث اَّموعة واحدة رجعية, وادلتك  

 

 

 



: قواعد التعارض و الترجيح المتعلقة بدالالت الثانيةالمحاضرة 
 األلفاظ

: النهي مقدم على األمر القاعدة األولى  

وىو [. و األمر لغة: معروؼ, 7النهي ضد األمر وقسيمو, ومها قسماف من أقساـ الكالـ ]
نقيض النهي, يقاؿ: أمر فالف مستقيم, و أمورُُه مستقيمة, و أَمَرُه بكذا, واجلمع: أواِمُر و أمور؛ 

[ , 77وعليو قولو تعاىل: )َوَما أَْمُر ِفْرَعْوَف ِبَرِشيٍد ( ]ىود:  فػ" األمر " دبعٌت احلاؿ صبعو: " أُُمور
ينهما و" اأَلْمُر " دبعٌت الطلب صبعو: " َأَواِمُر " فرقا ب  

   واصطالحا: عرؼ بتعريفات عدة, منها: القوؿ الطالب للفعل بالوضع

و النهي لغة: ادلنع, يقاؿ: هناه عن كذا, أي: منعو منو, ومنو مسي العقل هُنية؛ ألنو ينهى صاحبو 
و.وع فيما خيالف الصواب, ودينعو عنعن الوق  

على الًتؾ واصطالحا: عرؼ بتعريفات كثَتة, منها: القوؿ الداؿ بالوضع   

تقرر القاعدة أنو إذا توارد دليالف أو حديثاف أحدمها أمر واآلخر المعنى اإلجمالي للقاعدة: 
هني, على زلل واحد, يف وقت واحد, ومل ديكن اجلمع بينهما: فإنو يقدـ الدليل الذي فيو 

للمفسدة, ويف فعل ادلأمور بو  النهي, على الدليل الذي فيو األمر؛ ألف يف ترؾ ادلنهي عنو درءا
جلبا للمصلحة, ودرء ادلفاسد مقدـ على جلب ادلصاحل, وىذا من ادلقرر عن العقالء؛ بداللة أنو 
جيب دفع كل ادلفاسد, وال جيب جلب كل ادلصاحل. كما أف إزالة ما ال ينبغي مقدـ على ربصيل 

رىم دبا ال طاقة ذلم من األعماؿ, وقد ومن ادلعلـو أف اهلل تعاىل ال يكلف العباد ويأم.  ما ينبغي
أسقط عنهم كثَتا من األعماؿ دبجرد ادلشقة؛ رخصة عليهم ورضبة ُّم. وأما ادلناىي: فإنو مل 
يعذر أحد بارتكاُّا, حىت ولو كاف ذلك بقوة الداعي والشهوات, بل كلفهم تركها على كل 



بن حنبل : إف النهي أشد من حاؿ, إال ما ورد استثناؤه ألجل الضرورات, وذلذا قاؿ أضبد 
األمر. وقد ذكر العلماء أف زلبة اهلل تعاىل إمنا تستجلب بًتؾ ما هُني عنو الناس, ال بعمل الطاعة 

.وحسب, وكما قيل: أعماؿ الرّب يعملها الرّب والفاجر, وادلعاصي ال يًتكها إال صديق   

 ثانيا: تطبيقات القاعدة

مس إذا ُكسفت بعد العصر, فإنو ال يصلى صالة ذىب صباعة من العلماء إىل أف الش-1
الكسوؼ يف ىذا الوقت, ويكتفى بالدعاء هلل حينئذ؛ ألنو وإف ورد أف النيب صلى اهلل عليو وسلم 

أنو هنى عن الصالة بعد صالة العصر  -أيًضا  -قد صلى صالة الكسوؼ, إال أنو قد ورد عنو 
., والنهي مقدـ على األمر  

ما ورد عنو صلى اهلل عليو وسلم, من أنو: " هنى عن قتل النساء  قدـ احلنفية مقتضى-2
والصبياف ", على قولو: " من بدؿ دينو فاقتلوه  ", وقالوا: ادلرتدة ال تقتل؛ ألف احلديث الذي 

  قدموه فيو هني, واآلخر فيو أمر, والنهي مقدـ على األمر, وىذا ما تقضي بو القاعدة

بأف من نذر أف يصـو يوما, فوافق ىذا اليـو يـو عيد,  -ما رضي اهلل عنه -قضى ابن عمر -3
[ , 27أال يصومو ؛ ألنو وإف ورد األمر بالوفاء بالنذر يف قولو تعاىل: ) َوْلُيوُفوا نُُذوَرُىْم( ]احلج: 

.فقد ورد هنيو صلى اهلل عليو وسلم عن صـو يـو العيد, والنهي مقدـ على األمر   

إف كاف على بدف ادلصلي صلاسة, ال ديكن َغسُلها إال بإظهار ذىب بعض العلماء إىل أنو -4
عورتو: يصلي مع النجاسة, وعللو بأف: إظهار العورة منهي عنو, والَغسل مأمور بو, واألمر 

.والنهي إذا اجتمعا كاف النهي أوىل   

قدـ اجلمهور حديث الّنهي عن الّصالة يف األوقات ادلكروىة, والذي فيو: " ثالث ساعات  -5
كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ينهانا أف نصلي فيهن, أو أف نقرب فيهن موتانا, حُت تطلع 

يقـو قائم الظهَتة حىت سبيل الشمس, وحُت تضيف الشمس  الشمس بازغة حىت ترتفع, وحُت



للغروب حىت تغرب " على حديث األمر بصالة ركعتُت قبل اجللوس, يف حّق من دخل ادلسجد, 
يو: " إذا دخل أحدكم ادلسجد فال جيلس حىت يركع ركعتُت "؛ ألف النهي مقدـ والذي ورد ف

.على األمر  

 

 القاعدة الثانية : التخصيص أولى من االشتراك

 أوال :شرح القاعدة

 التخصيص لغة: تفرد بعض الشيء دبا ال يشاركو فيو اجلملة 

   بعض أفراده بدليل مستقلواصطالحا: قصر العاـ على 

واالشًتاؾ لغة: افتعاؿ, من اشًتؾ األمر, أي التبس. قاؿ األزىري: ورأيت فالنا مشًتكا إذا كاف 
.حيدث نفسو, أي: أف رأيو مشًتؾ ليس بواحد. ومنو طريق مشًتؾ ورأي مشًتؾ  

االشًتاؾ اصطالحا: وضع اللفظ الواحد دلعنيُت فأكثر, كالعُت موضوعة للباصرة واجلارية 
للحيض والطهر, وىو عكس الًتادؼ لفضة. وكالقرء موضوعواجلاسوس والذىب وا   

أنو إذا وقع التعارض بُت التخصيص واالشًتاؾ أي: دبعٌت أف  وعليه فمعنى القاعدة ومفادها
, أو أف يكوف مشًتكا بُت معاف متعددة  اللفظ تردد واحتمل بُت أف يكوف سلصصا من العمـو

غَت أف ىذا التقدمي . يص مقدـ على االشًتاؾترجح كونو سلصصا على كونو مشًتكا ألف التخص
ادلقرر يف القاعدة لو قيد, وىو أف يكوف التخصيص حاصال يف الذوات واألعياف ال يف األوقات 

و., فاالشًتاؾ خَت منو ومقدـ عليواألزماف الذي يفيد النسخ. فإف كاف يف األزماف  

 ثانيا : تطبيقات القاعدة



َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلََْراـِ َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فَػَولُّوا ُوُجوَىُكْم َشْطَره (  قولو تعاىل: )... فَػَوؿٍّ -1
[ استدؿ ُّا ادلالكية على أنو ال ذبوز صالة ادلكتوبة داخل الكعبة, ألف الشطر يف 44]البقرة 

.صاآلية اجلهة, وادلصلي داخل الكعبة مستقبل جهة بعضو ال جهة كلٍّو, وىو خالؼ الن   

وعند الشافعية تصح ألف لفظ الشطر مشًتؾ بُت اجلهة وبُت النصف, بدليل صدقو على شطر 
ادلاؿ, دبعٌت نصفو, فيحمل ىا ىنا على استقباؿ النصف, ومن صلى داخل الكعبة فقد استقبل 

فتصح صالتو,, فيلـز من قوؿ ادلالكية التخصيص, ومن قوؿ الشافعية االشًتاؾ, وعليو  النصف
ؿ ادلالكية, ألف التخصيص أوىل من االشًتاؾ يًتجح قو  قولو تعاىل: ) َواَل تَػْنِكُحوا َما -2 -2

[ استدؿ ُّذه اآلية أبو حنيفة على أف موطوءة األب من 2َنَكَح َآبَاؤُُكْم ِمَن النٍَّساِء... ( ]النساء 
ق على العقد الزنا ربـر على االبن, فقاؿ لو الشافعي يلزمك االشًتاؾ اللفظي, ألف النكاح يطل

[ فإذا أريد بو الوطء ىنا كاف 2اتفاقا, مثل قولو تعاىل: ) َوأَْنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمْنُكْم ( ]النور 
.مشًتكا لفظيا بُت العقد والوطء .  

فيقوؿ أبو حنيفة: وأنت يا شافعي يلزمك التخصيص, ألف العقد الفاسد عندؾ ال يوجب 
ف لزمٍت التخصيص, ألف التخصيص أوىل من االشًتاؾ التحرمي, فيقوؿ الشافعي: قويل أرجح وإ  

 

 

 

 

 

 



: قواعد التعارض و الترجيح المتعلقة بالقياس الثالثةالمحاضرة   

القياس مقدم على قول الصحابي عند التعارض القاعدة األولى :  

 أوال : شرح القاعدة

عند صباىَت العلماء؛ ىذه القاعدة مبنية على مسألتُت: ادلسألة األوىل: حجية القياس؛ وىو حجة 
, خالفا للظاىرية الذين ينكرونو شرعا, و بعض الشيعة, والنظاـ من ادلعتزلة الذين ينكرونو عقال

ة.فال ترد عليهم القاعد   

ادلسألة الثانية: حجية قوؿ الصحايب ؛ وإمنا ترد القاعدة عند من حيتج بقوؿ الصحابة؛ مث يُنظر 
.عند التعارض أيهما يقد ـ   

عند من يقوؿ  -أنو إذا وقع التعارض بُت القياس وقوؿ الصحايب  اإلجمالي للقاعدة: والمعنى
ُقدٍّـ القياس؛ ويفقد قوُؿ الصحايب يف ىذه احلالة حجي َتو دلخالفتو دليال شرعًيا؛  -بكل منهما 

وىو القياس. وىذا قوؿ أكثر ادلتكلمُت؛ الشافعية, وأيب اخلطاب , وابن عقيل من احلنابلة, 
وعند مالك , وأضبد , وصبهور أىل احلديث, وكثَت من احلنفية؛ يُػَقد ـ ض احلنفية؛ كالكرخيوبع  

ف الصحايب القياس باجتهاد من قوؿ الصحايب, وحيمل على التوقيف؛ ألنو ال ديكن أف خيال
 عنده 

 ثانيا : تطبيقات القاعدة

؛ قياًسا على _1 ارتفاع اإلماـ؛ وىو قياس جلي. مقد ـ عند القياس يقتضي كراىة ارتفاع ادلأمـو
«. صلى بصالة اإلماـ وىو على سطح ادلسجد  أنو» بعض العلماء على ما ورد عن أيب ىريرة :   

إف مل ينقد الثمن إىل » ذىب زفر من احلنفية إىل أف القياس يقتضي أنو إذا اشًتط ادلشًتي: -2
ًدا؛ وقد قد ـ زفر ىذا القياس على ما روي عن أف يكوف البيع فاس« ثالثة أياـ فال بيع بينهما 



بعت من عبد اهلل بن عمر جاريًة على أنو إف مل ينقد الثمن إىل » سلماف موىل ابن الربصاء قاؿ: 
«. ثالثة أياـ فال بيع بيننا ؛ فأجاز ابُن عمر ىذا البيع   

« لح الناس إال ذلك عن عليٍّ رضي اهلل عنو أنو كاف يضمن الصب اغ والصائغ؛ وقاؿ: " ال يص-
وىذا األثر يتعارض مع القياس الذي يقتضي عدـ تضمُت ىؤالء ألف يدىم يد أمانة؛ وقد قد ـ 

أبو حنيفة القياس على األثر فقاؿ: ال ضماف على األجَت ادلشًتؾ إذا ضاعت العُت يف يده؛ 
دوزلم خالفًا أليب يوسف  

قاؿ احلنفية: إقرار «  ريض لوارثو بالدين ال جيوز إقرار ادل» عن ابن عمر رضي اهلل عنهما: -4
ادلريض لوارثو جائز يف القياس؛ تركناه لقوؿ ابن عمر رضي اهلل عنهما, وعند الشافعية: يصح 

ه لو يف ادلرض, فال فرؽ بينهما. تقدديا للقياس ألف من َصح  إقراره لو يف الصحة صح إقرار    

 

 القاعدة الثانية : القياس مقدم على المفهوم

 أوال : معنى القاعدة

القياس : ىو إثباُت حكٍم ثبت بالن صٍّ آلخَر ال ُحكَم لو؛ ألمٍر ُمعترٍب َجامٍع بينهما. و ادلفهـو : 
ىو ما َدؿ  عليو اللفُظ ال يف زلل النطق؛ وينقسم إىل قسمُت: مفهـو ادلوافقة, ومفهـو ادلخالفة. 

فقا حلكم ادلنطوؽ مفهوما من جهة اللفظ ؼ مفهـو ادلوافقة : وىو ما يكوف ادلسكوت عنو موا
 لالتفاؽ يف علة احلكم ؛ و مفهـو ادلخالفة : ىو سلالفة حكم ادلسكوت عنو حلكم ادلنطوؽ. 

قصود يف ىذه ومصطلح ادلفهـو إذا أطلق بال تقييد انصرؼ إىل مفهـو ادلخالفة ؛ وىو ادل
ها. القاعدة, وزلل تطبيق  

أنو إذا َدؿ  الن صُّ دبفهومو ادلخالف على حكم, وجاء ىذا احلكم  والمعنى اإلجمالي للقاعدة:
. ومثالو قولو تعاىل: }يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ِإَذا  معاِرًضا للقياس؛ فإف القياس يُقد ـ على ادلفهـو



ىذا  فمفهومو أف (7اجلمعة: )ْلبَػْيَع{ نُوِدَي لِلص اَلِة ِمْن يَػْوـِ اجلُُْمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل ذِْكِر الل ِو َوَذُروا ا
؛ لكن قاس بعض احلنابلة الصلوات اخلمس على اجلمعة, السعي واجب يف اجلمعة فقط 

  .فحكموا بوجوب اجلماعة يف سائر الصلوات ادلفروضة, فهنا يقدـ القياس على ادلفهـو

. ونص  بعض وما تقرره القاعدة ىو مذىب صبهور األصوليُت على رأسهم اإلماـ الشافعي 
األصوليُت على أف تقدمي القياس على ادلفهـو ُمقي د دبا إذا كاف القياس منصوًصا على علتو جاء 

دبعٌت اخلطاب إال ما َشذ  من  -أي ادلفهـو  -وقاؿ صبهور العلماء بسقوطو » يف ادلسو دة: 
«.ادلذاىب؛ يعٍت دبعٌت القياس ادلنب و على ِعل تو    

صوليُت إىل أف القياس إذا عارض ادلفهـو على وجو ال ديكن اجلمع بينهما؛ وذىب فريق من األ
وكاف كلُّ واحٍد منهما معموال بو, مستوفًيا لشروطو؛ فإف األمر يعود إىل اَّتهد على حسب 

 [اختالؼ ادلقامات, وما يصاحب كل  واحد من القرائن ادلقوي ة.

أنواع متعددة تدخل صبيعها يف رلاؿ القاعدة؛ ومن ومفهـو ادلخالفة الذي يقد ـ عليو القياس لو 
ذلك: مفهـو الشرط؛ ومفهـو الغاية؛ ومفهـو احلصر؛ ومفهـو الزماف وادلكاف؛ وىذه ادلفاىيم مت 

 تناوذلا, وتفصيل أحكامها يف قواعد مستقلة.

 ثانيا : تطبيقات القاعدة

 يف قولو تعاىل: }َوال ِذيَن يَػْرُموَف أَْزَواَجُهْم وملَْ َيُكْن ذَلُْم ُشَهَداُء ِإال  أَنْػُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِىمْ -1
[ زبصيص حكم ادلالعنة باألزواج يُفهم منو 6أَْرَبُع َشَهاَداٍت بِالل ِو ِإن ُو َلِمَن الص اِدِقَُت{ ]النور: 

اس بعض العلماء من طل ق زوجتو ثالثًا مث قذفها ولو منها ولد يريد نفيو عمن سواىم؛ لكن ق
نفي نسبو؛ قاسوه على من طل ق زوجتو يف مرض ادلوت ليفر من ادلَتاث فحكموا دبعاملتو بنقيض 

. جاء يف ادلسو دة:  ادلبتوتة ليست » مقصوده وأوجبوا عليو ادلالعنة؛ تقدديًا للقياس على ادلفهـو
أيًضا ليست بزوجة وجُيعل  -ادلطلقة يف مرض ادلوت  -حكمها كالزوجة وىذه  زوجة وقد ُجِعل

  حكمها كالزوجة ألجل احلاجة؛ وكالمها مطلقة. وذاؾ فارٌّ من اإلرث ُجِعلت مطلقتو كزوجة



 فقطع فراره, وىذا فارٌّ من الولد ذُبعل مطلقتو كزوجتو؛ ألف اللعاف عقوبة الفار من الولد كاإلرث 

اهلل عليو وسلم: " أربع ال ذبوز يف األضاحي: العوراء بُّت عورىا, وادلريضة بُّت قولو صلى -2
[ فمفهـو العدد يقتضي أف غَت ىذه 2مرضها, والعرجاء بُّت ظلعها, والكسَت اليت ال تنقي " ]

األربعة جيزئ يف األضاحي, وقد وقع خالؼ يف قياس غَت ىذه األربعة عليها, وذكر ادلالكية أف 
. قاؿ ادلشهور  ِ العيب ُّذه األربعة قياًسا عليها؛ وقد موا القياس ىنا على ادلفهـو عندىم حلوُؽ بَػُتٍّ

القياس على  وادلشهور حلوؽ بَػُتٍّ العيب ُّذه األربعة؛ وىذا اخلالؼ مبٍت على تقدمي» ابن عرفة: 
"مفهـو العدد وعكسو   

القبض الثابت يف قولو صلى  قاس الشافعية غَت الطعاـ عليو يف حكم عدـ جواز بيعو قبل_3
[ "وقد موا القياس ىنا على مفهـو 4اهلل عليو وسلم: " من ابتاع طَعاًما فال يبعو حىت يستوفيو ]

ـ ال ينطبق عليو احلكم.ادلخالفة يف لفظ ) الطعاـ ( الذي يفيد أف غَت الطعا ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قواعد التعارض و الترجيح المتعلقة بالمصالح و  المحاضرة الرابعة :
 المفاسد

 القاعدة األولى :الجمع بين المصلحتين أولى من إبطال أحدهما

 أوال :شرح القاعدة

وضم الشيء بتقريب بعضو من بعض.  اجلمع ع يف اللغة ىو تأليف ادلتفرؽ,  

بُت ادلصلحتُت ىو: التوفيق والتأليف بينهما حبيث يعمل ُّما مًعا, دوف أف هتدر أو  واجلمع
  .تضيع أّي منهما

ىو: أنو إذا تعارضت مصلحتاف فإف أمكن التوفيق بينهما بوجو من والمعنى اإلجمالي للقاعدة 
خرى بالكلية؛ وجوه التوفيق وربصيلهما مًعا, فإنو يقدـ على ترجيح إحدامها واطّراح ادلصلحة األ

أي أنو ال يصار إىل اطٍّراح إحدى ادلصلحتُت وإبطاذلا إال إذا كانت عملية اجلمع والتوفيق متعذرة 
  .وغَت شلكنة

قاؿ العز بن عبد السالـ : "فمن قدر على اجلمع بُت األمر دبعروفُت يف وقت واحد لزمو ذلك دلا 
بينهما, أمر بأفضلهما دلا ذكرناه من  ذكرناه من وجوب اجلمع بُت ادلصلحتُت, واف تعذر اجلمع

تقدمي ادلصلحتُت على ادنامها, مثاؿ اجلمع بُت األمر دبعروفُت فما زاد أف يرى صباعة قد تركوا 
الصالة ادلفروضة حىت ضاؽ وقتها بغَت عذر فيقوؿ ذلم بكلمة صلوا أو قوموا إىل الصالة فاف أمر  

جيب تفهيمو خيتلف  جيب تعليمو وتفهيم ماكل واحد منهم واجب على الفور وكذلك تعليم ما 
 باختالؼ رتبو 

وتقدمي اجلمع بُت ادلصلحتُت على ترجيح إحدامها على األخرى ىو امتداد دلا قرره صبهور 
.اجلمع  األصوليُت يف مباحث التعارض والًتجيح من أنو ال يصار إىل الًتجيح مع إمكاف  



 

 ثانيا : تطبيقات القاعدة

الصالة يف وقتها مع إنقاذ الغرقى ادلعصومُت, فإف اجلمع بُت ادلصلحتُت شلكن إذا تعارضت _1
بأف ينقذ الغريق مث تؤدى الصالة, أو تقضى إذا خرج وقتها, ومعلـو أف ما فاتو من مصلحة أداء 

. نفس مسلمة من اذلالؾ الصالة يف وقتها ال يقارب إنقاذ  

على  -أي إصالح الدار وصيانتها -عمارة ة إف وقف دارا على سكٌت ولده أو غَت ولده, فال-2
من ذلك أو كاف فقَتًا -أي ادلوقوؼ عليو  -من لو السكٌت؛ ألف اخلراج بالضماف , فإذا امتنع 

أج رىا احلاكم وعمرىا بأجرهتا مث ردىا إىل من لو السكٌت؛ ألف يف ذلك رعاية احلقُت حق الواقف 
لسكٌت أصاًل, و اجلمع بُت ادلصلحتُت أوىل وحق صاحب السكٌت؛ ألنو لو مل يعمرىا تفوت ا

.من إبطاؿ إحدامها  

ذىب احلنفية أنو لو كاف صيب يف يد مسلم ونصراين فادعى النصراين أنو ابنو وادعي ادلسلم -3
مذىب احلنفية ذلك فقاؿ: "  علل الزيلعي أنو عبده, فإنو حيكم بو للنصراين ويكوف حرا, وقد

ألنو يناؿ بذلك شرؼ احلرية يف احلاؿ واإلسالـ يف ادلآؿ؛ إذ دالئل الوحدانية ظاىرة, فكاف فيو 
اجلمع بُت ادلصلحتُت, ويف عكسو فوات شرؼ احلرية؛ إذ ال قدرة لو على اكتساُّا فكاف اجلمع 

. بينهما أوىل  

إلسالـ مرجح, ألنا نقوؿ الًتجيح يكوف عند وال يقاؿ: ينبغي أف يكوف عبدا للمسلم؛ ألف ا
التعارض وىو االستواء وال تعارض ىنا ألف النظر لو فيما قلنا أوفر فانتفى االستواء. خبالؼ ما 

إذا ادعى كل واحد منهما أنو ابنو حيث يكوف ادلسلم فيو أوىل الستوائهما يف دعوى البنوة, 
سالـ لو يف احلاؿ تبعا ألبيو. " اإلفَتجح ادلسلم باإلسالـ وىو أوفر للصيب حلصوؿ   



, أو نفس زلرمة, أو ماؿ -4 , ومن يصوؿ على عضو زلـر إذا وجد من يصوؿ على بضع زلـر
, فإف أمكن اجلمع بُت حفظ البضع والعضو وادلاؿ والنفس صبع بُت صوف النفس والعضو  زلـر

على الدفع عن العضو, والبضع وادلاؿ دلصاحلها. وإف تعذر اجلمع بينها قدـ الدفع عن النفس 
وقدـ الدفع عن العضو على الدفع عن البضع, وقدـ الدفع عن البضع على الدفع عن ادلاؿ, 

وقدـ الدفع عن ادلاؿ اخلطَت على الدفع عن ادلاؿ احلقَت إال أف يكوف صاحب اخلطَت غنيا 
ماؿ لو سواه ففي ىذا نظر وتأمل. وصاحب احلقَت فقَتا ال   

 

ترتب المصالح بحسب األحكام الخمسة عند التعارض القاعدة الثانية:  

 أوال : شرح القاعدة

تبُت ىذه القاعدة ادلقاصدية أثر األحكاـ التكليفية من الوجوب, والندب, والكراىة, والتحرمي, 
واإلباحة, يف ادلوازنة والًتجيح بُت ادلصاحل عند تعارضها, وتقرر أف مصاحل األفعاؿ ومفاسدىا 

وأمهيتها, تبًعا لنوع احلكم الشرعي التكليفي ادلرتبط ُّا, فالفعل الذي حكمو زبتلف يف عظمتها 
الوجوب أعظم مصلحة من الذي حكمو الندب, وادلندوب أعظم مصلحة من ادلباح, ومفسدة 
احملـر أعظم من مفسدة ادلكروه, ومصلحة الواجب أعظم من مفسدة ادلكروه, وىكذا كلما زاد 

لزوًما, ُفهم منو الزيادة يف مصاحلو األخروية والدنيوية ادلتحصلة منو. طلب الشارع للفعل ربتًما و 
وكلما زاد الطلب للًتؾ تأكيًدا وربتًما, فهم منو الزيادة يف مفاسده األخروية والدنيوية اليت تًتتب 

  .عليو

, وأف وىذه القاعدة ىي شبرة ونتيجة بدىية لكوف " األوامر تتبع ادلصاحل, والنواىي تتبع ادلفاسد "
انقساـ الطاعات إىل الفاضل واألفضل, ىو نتيجة النقساـ مصاحلها إىل الكامل واألكمل, وأف 

انقساـ ادلعاصي إىل الكبَت واألكرب ىو نتيجة النقساـ مفاسدىا إىل الرذيل واألرذؿ, أو على 



وفق تعبَت الشاطيب "أف ادلفهـو من وضع الشارع أف الطاعة أو ادلعصية, تعظم حبسب عظم 
صلحة أو ادلفسدة الناشئة عنها " ادل  

قاؿ العز بن عبد السالـ : َ" فضائل األعماؿ مبنية على فضائل مصاحلها, واألمر بأعالىا  
كاألمر بأدناىا يف حدٍّه وحقيقتو, وإمنا زبتلف رتب الفضائل باختالؼ رتب مصاحلها يف الفضل 

على مصاحلها يف أنفسها أو فيما  األعماؿ ادلرتبة والشرؼ. وتًتتب فضائل األجور على فضائل
.رتب عليها   

وىكذا ديثل النص الشرعي وما يكشف عنو من حكم تكليفي للفعل, معيارًا قويًّا للتعرؼ على 
أمهية ادلصلحة الكامنة يف الفعل, فما كاف مطلوبا طلًبا جازًما, كاف أعظم مصلحة شلا ىو 

, وما كاف منهيًّا عنو هنيا  جازًما, كاف أكثر مفسدة شلا كاف النهي عنو غَت مطلوب طلًبا غَت جاـز
, وما كاف أعظم أجرًا وثوابًا, كاف أكثر فائدة ومصلحة شلا ىو أقل أجرًا وثوابًا, وما كاف  جاـز

  .أكثر إشبًا وعقابًا كاف أعظم مفسدة وضررًا شلا ىو أخف يف اإلمث أو العقاب

صاحل وتتزاحم فيما بينها, فيصار إىل تقدمي وتتجلى شبرة ىذه القاعدة وفائدهتا عندما تتعارض ادل
مصلحة الواجب على ادلندوب وادلباح وادلكروه, وتقدمي ادلندوب على ادلباح, وتقدمي احلراـ على 

  .ادلكروه وادلندوب, وىكذا

 ثانيا : تطبيقات القاعدة

رائض تقدمي كل فريضة على نوعها من النوافل, كتقدمي فرائض الطهارات على نوافلها, وف-1
الصلوات على نوافلها, وفرائض الصدقات على نوافلها, و فرائض الصياـ على نوافلو, وكتقدمي 

.[, ألف مصاحل الفرض أعظم من مصاحل ادلندوب2فرض احلج والعمرة على نوافلهما ]  

إف واجب بناء ادلساجد يف مواطن غاصة باآلالؼ من السكاف, ال يوجد فيها ادلسجد -2
ضيلة تزيُت بعض ادلساجد وذبميلها وتأثيثها؛ ألف مصلحة بناء ادلساجد أصاًل, مقدـ على ف



الكفاية, أما مصلحة الثاين فمندوب إليها, ومصلحة الواجب مقدمة  واجبة وىي من قبيل فروض
.على مصلحة ادلندوب إليو  

إذا كاف غسل اجلمعة سيؤدي إىل فوات مساع خطبة اجلمعة, فإنو يًتؾ ويكتفى بالوضوء؛ -3
مصلحة االستماع للخطبة أعظم من مصلحة الغسل, باعتبار األوؿ واجًبا, والثاين مندوبًا ألف 

2إليو, ومصلحة الواجب أعظم من مصلحة ادلندوب إليو ] ].  

من كاف عليو دين حاؿ ليس لو أف خيرج يف جهاد الطلب الذي ىو من فروض الكفاية, إال -4
و, ومصلحة الفرض العيٍت أعظم من مصلحة بإذف ادلداين؛ ألف أداء الدين فرض متعُت علي

الفرض الكفائي, إذ يف األمة من ينوب يف أداء فرض الكفاية وحيقق مصاحلو, خبالؼ فرض 
.العُت الذي ال تتحقق مصاحلو إال بأدائو من قبل ادلتعُت عليو   

 


