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ثاينالباب ال 

راسات النظریة  ا

: علم مختلف الحديثالفصل األول

: مختلف الحديثالفصل الثاني

: الدراسات السابقةالفصل الثالث

ٔول الفصل ا

مل خمتلف احلدیث

وتطوره.1 ديث ا مختلف علم شأة

ظهرت البوادر األول ملختلف احلديث ومنهج دفع التعارض على يد الصحابة يف عهد 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم، مث مارس التابعون من بعدهم. وبعد مرور الزمان، اعتنوا كثري من 

ذه القضية. وقد وضع العلماء لدفع التعارض الظاهري عددا من املسالك تضبطها جمموعة  العلماء 

عد والشروط ويربط بينها مجلة من املعايري املنظمة لرتتيبها وتسلسلها فشكلت هذه املسالك من القوا

مع شروطها وقواعدها منهجا متكامال واستقر علميا أن منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث 

ا التعارض الظاهري ب ني يطلق على جمموع تلك املسالك والقواعد والشروط والضوابط اليت يدفع 

خمتلف احلديث. 
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ذا العلم من جهتني أساسيتسن: من جهة التأليف إذ أفردوه مبؤلفات  إن العلماء اعتنوا 

خاصة، ومن جهة العناية به كمنهج عام وكاهتمام يف أبواب الرواية واحلديث.

كمؤلفة خاصة.أ

اهللا، تذكر كتب املصطلح، أن أول من ألف يف خمتلف احلديث هو اإلمام الشافعي رمحه 

أي أواخر القرن الثاين وبداية الثالث. قال اإلمام النووي وتبعه اإلمام السيوطي: وصنف فيه اإلمام 

الشافعي، وأضاف السيوطي قوله: وهو أول من صنف فيه، ومل يقصد رمحه اهللا استيفاءه بل ذكر 

ا على طريقه. 1مجلة ينبه 

ومل أقف على هذا الكتاب. مث صنف فيه ابن قتيبة 2كما ألف فيه أيضا علي بن املديين،

فأتى بأشياء حسنة وأشياء غري حسنة لكون غريها أقوى وأوىل وترك معظم املختلف. مث صنف يف 

ذلك ابن جرير والطحاوي كتابه "مشكل اآلثر" وهو من أجل كتابه ولكنه قابل لالختصار غري 

3مستغن عن الرتتيب والتهذيب.

كمنهج عام.ب

.115، ص 2، التقريب مع التدريب، ج 285املقدمة مع التقريب واإليضاح، ص 1
.98تدوين السنة، ص 2
.115، ص 2التدريب، ج 3
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اإلمام السيوطي، أن ابن خزمية كان من أحسن الناس كالما يف هذا العلم، أي أنه  ذكر 

كان من أحسنهم براعة يف العناية به ويف اجلمع بني هذه املرويات اليت يبدو على ظاهرها التعارض 

4حىت قال عن نفسه: "ال أعرف حديثني متضادين، فمن كان عنده فاليأتين به ألؤلف بينهما.

إمام معروف، جيمع بني صناعيت الفقه واحلديث حىت قال فيه تالميذه: وما وابن خزمية

رأيت على أدمي األرض من كان حيسن صناعة السنن وحيفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل 

ا نصب عينية إال حممد بن خزمية رمحة اهللا عليه. 5لفظة يف اخلرب الثقة، حىت كان السنن كأ

وق يف العناية مبختلف احلديث حيث سبقه إىل ذلك اإلمام غري أنين أرى أنه مسب

الشافعي وألف فيه مؤلفا وإن مل يقصد االستيعاب. كما اعتىن به أيضا غريه من األئمة ممن مجع 

بني الفقه والصناعة احلديثية كاإلمام البخاري  يف صحيحه واإلمام أيب داود يف سننه واإلمام 

الرتمذي وهؤالء أمثاهلم.

مية.2 ديثأ ا مختلف علم

النبوياحلديثفهميعد علم خمتلف احلديث من أهم أنواع علوم احلديث وصعوبته. أنَّ 

الصالةأفضلصاحبها- علىالنبويةمن السنةالشرعيةاألحكامواستنباطسليماً،فهماً الشريف

مضطروهوإالعاملمنوما. احلديثخمتلفمبعرفةإالال يتمصحيحاً استنباطاً -التسليموأمت

6.ملعرفتهومفتقرإليه

.115تدريب الراوي، ص 4
روحني من احملدثني، ص 5 .87ا
.5علي بن عبد الرمحن العويشز، مقدمات يف علم خمتلف احلديث، ص 6
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قال اإلمام النووي: هذا العلم من أهم األنواع ويضطر إىل معرفته مجيع العلماء من 

وقال السخاوي: وهو من أهم األنواع، مضطر إليه مجيع الطوائف من العلماء، وإمنا7الطوائف.

8الدقيقة.املعاينعلىغائصاً والفقه،احلديثلصناعيتجامعاً إماماً كانمنبهيكمل

ومن داللة على أمهية هذا العلم فيما يلي:

. أن هذا العلم يدخل كثري من العلوم اإلسالمية من حديث وعلوم حديث وفقه وأصول فقه وغري 1

ذلك.

. أن مجيع الفرق والطوائف حباجة إىل معرفة هذا الفن ألنه يبني احلق من تعارض األدلة مع 2

أحق بالعمل أو الرتك.بعضها وأيهما

. ويف أمهية معرفة مواضع اإلختالف وأسبابه، قال الشاطيب: من مل يعرف مواضع اإلختالف مل 3

يبلغ درجة اإلجتهاد. وقال قتادة: من مل يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقه. وروي عن حيي 

بن سالم: ال ينبغي ملن اليعرف اإلختالف أن يفىت.

العللم إال القلة من العلماء، وهم األفذاذ الذين هلم قدم راسخة يف معرفة . مل يتكلم يف هذا 4

املعاين الدقيقة مع الفهم العميق والقدرة على املوازنة بني النصوص. هم: الشافعي وابن قتيبة 

والطحاوي وغريهم.

م، ص 1985حمي الدين بن شرف النووي، التقريب التيسري ملعرفة سنن البشري والنذير، مكتبة لبنان بريوت، دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل 7
90.

183م، ص 2008الدكتور حممد عجاج اخلاطب، اصول احلديث علومه ومصطلحه، مكتبة لبنان بريوت، دار الفكر، الطبعة اجلديدة 8
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إمامهؤالءمنكبريًة،عنايةً احلديثمبختلفاعتنواالعلماء. ومن داللة على أمهية هذا العلم أنَّ 5

أعرفال(:نفسهعنقالحىتفيهكالماً الناسأحسنمنفهوتعاىلاهللارمحهخزميةاألئمة ابن

.)بينهماألؤلفبهفليأتينعندهكانفمنمتضادين،حديثني

9ومن أمهية علم خمتلف احلديث، أن منها مثرة كثرية:

النيب صلى اهللا عليه وسلم وعصمة رد الشبهات عن احلديث النبوي الشريف وإثبات عصمة .1

ا صاحلة مصلحة لكل زمان ومكان. الشريعة اإلسالمية وأ

أ مبكرا بل إنه قد بدأ قبل السند.إثبات أن نقد النص بد.2

الوقوف على املعىن الصحيح للحديث لألخذ مبا فيه من عقائد وأحكام..3

ا تتكامل وال تتعارض.4 .بيان عدم تعارض األدلة الصحيحة وأ

ف بعض أخطاء الرواة وبيان شذوذ بعض الروايات.كش.5

استثارة العقل وإعماله يف إزالة االختالف..6

تعزيز الثقة بروايات الرواة الثقات وكشف النقاب عما بذلوه من جهود يف سبيل احلفاظ على .7

السنة.

.8-7، ص 27م)، ج 2001شرف القضاة، علم احلديث أصوله وقواعده (جملة دراسات اجلامعة األردنية، 9
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ثاينالفصل ال 

خمتلف احلدیث

ديث.1 ا مختلف عرف

لغة عرفھ

ا على ثالثة أصول وهي: أن جييء شيء بعد شيء يقوم اخلاء والالم والفاء  تدور معا

مقامه أو غري قدام أو التغري. واإلختالف: افتعال مصدر اختلف. واختلف ضد اتفق. يقال: ختالف 

10القوم واختلفوا، إذا ذهب كل واحد منهم إىل خالف ما ذهب إليه اآلخر، وهو ضد اإلتفاق.

ويقال: ختالف األمران، واختلفا إذا مل يتفقا، وكل من مل يتساو فقد ختالف واختلف. واخلالف: 

املخالفة.

أما املختلف واملختلف بكسر الالم وفتحها، فعلى األول يكون أسم فاعل، وعلى الثاين 

ومنه يكون اسم مفعول. من اختلف األمران إذا مل يتفقا، وكل ما مل يتساو فقد ختالف واختلف.

11)أُُكُلهُ ُخمَْتِلًفاَوالزَّرْعَ َوالنَّْخلَ قوله تعاىل: (

اصطالحا عرفھ

1240، ص 2ابن املنظور، لسان العرب (دار املعارف)، ج 10
.141سورة األنعام: 11



15

املختلف على وزن اسم فاعل يراد به احلديث الذي عارضه حديث ظاهر مثله. 

واملختلف على وزن اسم مفعول يراد به التضاد والتعارض واالختالف نفسه. وهو أن يأيت حديثان 

اهرا.متضادان يف املعىن ظ

عّرف التهانوي يف موسوعته: أن يوجد حديثان متضادان يف املعىن حبسب الظاهر فيجمع 

وقال أيضا: رفع اإلختالف هو أن يوجد أحاديثمتضادة حبسب املعىن 12بينهما مبا ينفي التضاد.

ظاهرا، فيجمع بينهما أو يرجح أحدمها.

املعىن ظاهرا فيوفق بينهما أو قد عرفه النووي بقوله: وهو أن يأيت حديثان متضادان يف 

وعرفه احلاكم النيسابوري فقال: هذا النوع من هذه العلوم معرفة سنن لرسول اهللا 13يرجح أحدمها.

صلى اهللا عليه وسلم يعارضها مثلها.

وأما الشيخ صبحي الصاحل من املعاصرين عرفه بقوله: وهو علم يبحث عن األحاديث 

ن اجلمع بينهما، إما بتقييد مطلقها أو بتخصيص عامها أو اليت ظاهرها التناقض من حيث إمكا

14حبملها على تعدد احلادثة أو غري ذلك.

فأوىل التعريف من خمتلف احلديث هو علم يتناول احلديثان الذين يبدو يف ظاهرمها 

االختالف والتعارض والتضاد، فإذا حبثهما العلماء أزالوا تعارضها من حيث إمكان اجلمع بينهما، 

لك ببيان العام واخلاص أو املطلق واملقيد أو ما شبه ذلك أو ببيان الناسخ واملنسوخ أو برتجيح وذ

أحدمها.

ه.1158حممد بن علي بن القاضي حممد حامد بن حممد صابر الفاروقي احلنفي التهاونني، باحث هندي، تويف 12
.196، ص 2، ج 2ه)، ط 1385النووي، تقريب النووي مع التدريب، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، (دار الكتب احلديثة، 13
ه)1406، حتقيق د. نور الدين عرت (دمشق: دار الفكر، احلديثعلوم ابن الصالح، 14
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ديث.2 ا ل مش عرف

كثريا ما يرد مصطلح "مشكل احلديث" مقارنا ملختلف احلديث، بل إنه خيتلط به يف كثري 

من املصنفات وعلى ألسنة العامة وبعض اخلاصة. من أجل ذلك يتعني احلديث عن هذا النوع وبيان 

خصائصه ومميزاته حىت تتصح عالقته مبختلف احلديث وحىت يظهر ما بينهما من أوجح االتفاق 

. واالفرتاق

لغة: عرفھ

ذلكومن. ِمثلهأيهذا،كلشَ هذا: تقول. املُماثَلةبابِهِ ُمعظمُ والالموالكافالشني

أشكل على األمر إذا اختلط، وأشكلت على األخبار 15ُمْشتِبه.أمريقالكماُمْشِكل،أمرٌ يقال

وأحكلت مبعىن واحد، واألشكل عند العرب: اللونان املختلطان. ويقال أيضا: أشكل األمر: 

اعرفهااليتالصفةغريعلىالناظر. إذا يرىملتبسةأشكالوأمورالتبساألمروأشكلالتبس. 

16.أمرهاعليهفيشكل

اصطالحا: عرفھ

.204، ص 3معجم مقاييس اللغة، ج 15
.356، ص  11بريوت: دار صادر)، ج لسان العرب، (حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، 16
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واملشكل عند األصوليني هو اسم اللفظ يشتبه املقصود منه بدخول يف أشكاله على وجه 

ال يعرف املقصود منه إال بالتأمل بعد الطلب لدخول يف أشكاله. ومعىن التأمل والطلب: أن ينظر 

17أوال يف مفهوم اللفظ مث يتأمل يف استخراج املقصود.

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باألسانيد أما عند أهل احلديث هو اآلثار املروية عن 

املقبولة اليت نقلها ذوو التثبت فيها واألمانة عليها وحسن األداء هلا، ويوجد فيها أشياء سقطت 

18معرفتها والعلم مبا فيها عن أكثر الناس.

ويتبني أن لفظ "املشكل أعم من لفظ "املختلف"، فكل خمتلف فيه إشكال وليس كل 

مشكل خمتلفا.

منذلكوأوضحبينهما،الفرقلنايظهرومشكلهاحلديثخمتلفتعريفيفالتأملندعو 

:يليماخالل

فاملختلف سببه معارضة حديث حلديث ظاهراً. بينما مشكل احلديث سبب الفرق يف السبب .1

اإلشكال فيه قد يكون التعارض الظاهري بني آية وحديث، وقد يكون سببه التعارض 

الظاهري بني حديثني أو أكثر، وقد يكون سببه معارضة احلديث لإلمجاع، وقد يكون سببه 

احلديث للعقل، وقد يكون سببه غموضاً يف معارضة احلديث للقياس، وقد يكون سببه مناقضة

، ص 4ج ه)،1382حتقيق د. لطفي عبد البديع، (مكتبة النهضة املصرية، التهاوين، كشاف اصطالحات الفنون،حممد علي الفاروقي 17
166.

.3، ص 1، ج 2)، ط 1388أبو جعفر الطحاوي، مشكل اآلثار، (اهلند: دار املعارف العثمانية، 18
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داللة لفظ احلديث على املعىن لسبب يف اللفظ، فيكون مفتقر إىل قرينة خارجية تزيل خفاءه  

19كاأللفاظ املشرتكة.

تهد التوفيق بني األحاديث املختلفة بإعمال لفرق يف احلكم:ا.2 فاملختلف حكمه حماولة ا

وأما املشكل فحكمه النظر والتأمل يف املعاين احملتملة ذلك.القواعد املقررة عند أهل العلم يف

20للفظ وضبطها، والبحث عن القرائن اليت تبني املراد من تلك املعاين.

ديث.3 ا مختلف شروط

وقد تبني مما سبق من التعريف أن احلديث ال يكون مندرجا يف هذ النوع من علوم احلديث 

إال إذا حتققت فيه شروط أربعة، هي:

الشرط األول: 

أن يكون احلديث من نوع املقبول وهو قسيم املردود ومقتضى هذا أن احلديث املردود ال 

يشمله خمتلف احلديث ألن دفع التعارض والبحثعن مسالك التوفيق بني ما تعارض من سنن النيب 

لعدم ثبوته، صلى اهللا عليه وسلم خمتص بالثابت من السنن، واملقبول من األخبار. أما املردود منها

فإنه ال يشتغل بتالتوفيق بني ما تعارض منه مع غريه من نوعه، بل يكتفي برده من بعد أن يبني وجه 

هذا الرد وسببه.

علي بن عبد الرمحن العويشز، مقدِّمات يف علم خمتلف احلديث، ص19
ص،،املصدر السابق20
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:الثاينالشرط 

أن يرد حديث آخر معارض له يف املعىن الظاهري، فال تعترب من خمتلف احلديث تلك 

ا. وإمنا تعد هذه وأمثاهلا من نوع "مشكل احلديث"األخرب واآل اليت يفسد أوهلا آخرها أو آخرها أوهل

:الثالثالشرط 

أن يكون احلديث املعارض صاحلا لإلحتجاج به ولو مل يكن يف رتبه معارضه صحة 

وحسنا. فإذا كان احلديث املعارض ضعيفا، فإن احلديث القوي ال تؤثر فيه خمالفة الضعيف إال أن 

عضده وجترب ضعفه، فعندئذ ميكن للمعارضة أن تقع يوجد للحديث الضعيف شواهد ومتابعات ت

بينهما.

:الرابعالشرط 

أن يكون اجلمع أو الرتجيح بني احلديثني املتضادين ممكنا. 

ديث.4 ا ختالف ب س

ملختلف احلديث أسباب متعددة، وقد تعرض هلا بعض العلماء بالنظر والبحث. ومن أحسن 

ال كالم ابن القيم حيث قال:  احلديثنيأحديكونأنفإماالتعارضوقعفإذاما وجدت يف هذا ا

أويغلطفالثقةثبتاثقةكونهمعالرواةبعضفيهغلطوقدوسلمعليهاهللاصلىكالمهمنليس

يفالالسامعفهميفالتعارضيكونأوالنسخيقبلمماكانإذالآلخرناسخااحلديثنيأحديكون

صحيحانحديثانوأما. الثالثةالوجوههذهمنوجهمنبدفالوسلمعليهاهللاصلىكالمهنفس

أناهللاومعاذأصاليوجدالفهذالآلخرناسخاأحدمهاليسوجهكلمنمتناقضانصرحيان
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معرفةيفالتقصريمنواآلفةاحلقإالشفتيهبنيمنخيرجالالذياملصدوقالصادقكالميفيوجد

علىكالمهوسلمعليهاهللاصلىمرادهفهميفالقصورمنأوومعلولهصحيحهبنيوالتمييزاملنقول

21.التوفيقوباهللاوقعماوالفساداالختالفمنوقعهناهاومنمعامنهماأوبهعناهماغري

ومن املالحظ أن اخلالف بني احلديث ,أحد األدلة إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون 

ظاهريا. ولكل قسم منهما أسبابه اخلاصة:

أسباب االختالف احلقيقي.أ

نسخ احلكم الشرعي، فالناسخ خيالف املنسوخ يف معناه خمالفة حقيقية وكثريا ما )1

التاريخ.يكون النسخ غري صريح، وإمنا يعرف من

أن ينزل الوحي بتعديل اجتهاد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإن االختالف بني ما )2

يف االجتهاد وبني ما نزل به الوحي بتعديله اختالف حقيقي، ورمبا مسع بعضهم 

االجتهاد ومسع آخرون التعديل فرووه، فنجد عندنا روايتان متعارضتان حقيقة.

خطأ الراوي يف الرواية.)3

الختالف الظاهريأسباب ا.ب

سوء فهم النص الشرعي، وهذا كثري فيما يذكر من خمالفة حديث آلية أو حديث )1

آخر وهو خالف موجود يف عقل بعض الناس، ال يف حقيقة األمر، سواء كان ذلك 

از، أو املطلق واملقيد  أو ما  ناشئا من اخللط بني العام واخلاص، أو احلقيقة وا

لذي يعاجل باجلمع والتوفيق.سوى ذلك. وهذا السبب هو ا
هـ)، زاد املعاد يف َهْدي خري العباد، (مؤسسة الرسالة، بريوت 751بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف : حممد بن أيب 21

.137، ص 4، ج 27م)، ط 1994هـ /1415مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، -



21

قصور العقل البشري. ومعلوم أن النص الشرعي الصحيح ال يتعارض مع احلقيقة )2

العقلية، ولكنه رمبا تعارض مع بعض العقول يف دائرة الظن، إذ كيف ميكن أن يتفق 

مع كل العقول يف هذه الدائرة والعقول فيها متعارضة؟

22رض مع بعض النظريات.قصور العلم التجرييب احلسي، رمبا تعا)3

ديث:.5 ا مختلف حكم

خيتلف احلكم يف خمتلف احلديث باختالف ما له من أقسام. ويقسم احلديث إىل قسمني:

األول: أن يكون احلديثني املتعارضان مما ميكن اجلمع بينهما. فحكمه جيب اجلمع بينهما ويتعني وال 

اجلمع اعماال للدليلني معا. وإعمال يصار إىل قواعد أخرى ما دام اجلمع ممكنا ألن يف 

23الدليلني أوىل من إمهال أحدمها أو إمهاهلما مجيعا.

الثاين: أن يتضاد احلديثان ويتعارضا على وجه ال ميكن معه اجلمع بينهما. فحكمه ال خيلو من 

إحدى حالتني:

أن يثبت نسخ أحدمها اآلخر - 

إىل الرتجيح.أن ال يعرف التاريخ وال ميكن النسخ فيصار عند ذلك- 

.13- 11م)، ص 2001ية، تلخيص علم خمتلف احلديث و أصوله للشرف القضاة، (عمان: اجلامعة األردون22
.40اختالف احلديث، ص 23
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حاديث.6 ن ب التعارض دفع طرق

والتوفيق مع ا أوال:

تعريف الجمع والتوفيق.أ

اجلمع يف اللغة:

24.َمجْعاً الشيءَ َمجَْعتُ يقال. الشَّيءَتَضامِّ علىيدلُّ واحد،أصلٌ والعنيوامليماجليم

25واجلمع: ضم الشيئ بتقريب بعضه من بعض.، اجلمع مصدر من "مجع"و 

إذاالشيءواجدمع. ومجعتفاجتمعمجعاجيمعهتفرقةعنالشيءمجعويف لسان العرب: 

موع:ههنامنبهجئت مجعالذيوههنا. تقول: مجعت الشيء: إذا جئت من ههنا إىل ههنا. وا

26وههنا.ههنامن

إذا ويف القاموس احمليط، اجلمع: تأليف املتفرق. يقال: مجع الشيء عن تفرق جيمع مجعا 

27ضمه وألفه.

ْنَسانُ ومن هذا قول اهللا تعاىل: َأَحيَْسبُ  قال الزخمشري: واملعىن: 28ِعظَاَمه.َجنَْمعَ أَلَّنْ اْإلِ

ا يف أباعد  جنمعها بعد تفرقها ورجوعها رميما ورفاتا خمتلدا بالرتاب بعدما سفتها الريح وطري

، ص 1م)، ج 1979-هـ 1399أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حممد هارون، (دار الفكر، 24
. 95- 94. املراغب األصفهاين، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، ص 479

مقاييس اللغة،25
.53، 8مجال الدين بن منظور، لسان العرب، ج 26
.14، ص 3القاموس احمليط، ج 27
.3سورة القيامة: 28
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ن ابن آدم أن لن نقدر على مجع وقال ابن جرير الطربي: يقول تعاىل ذكره: أيظ29األرض...

30عظامه بعد تفرقها؟

التوفيق لغة:

التوفيق مصدر وفق، من وفق يوفق توفيقا. وتدور إىل معان كثرية منها: 

31التسديد. تقول: وفق اهللا توفيقا أي سدده- 

3233اإلهلام. تقول: وفق اهللا إىل اخلري أي أهلمه.- 

ومنه قوله تعاىل:  .اإلصالح. تقول وفق بني القوم أي أصلح بينهم.- 

التآلف: ومنه قوله تعاىل: - 

واتـََّفق. املواَفقة: الَوْفقمنه. الشيئنيمالءمةعلىتدلُّ كلمةٌ : والقافوالفاءاملالءمة. الواو- 

ماصادقْـُته،: فالناً ووافـَْقتُ . وَتالَءماتقاَربَا: الشيئانِ  34.متواِفَقنياجتمعاكأ

اخلري أي أرشده.اإلرشاد. يقال: وفقه اهللا إىل- 

وأقرب املعىن هلذا البحث هو التآلف والتسديد و املالءمة.

.292، ص 3ج ( بريوت: دار املعرفة)،،عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري، الكشافحممود بن عمر 29
، ص 29، ج 2ه)، ط 1374عن تأويل آي القرآن، حتقيق حممود شاكر، (مصر: دار املعارف، حممد بن جرير الطربي، جامع البيان30

175.
919، ص 2م)، ج 1986حممد بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح (مركز اإلسالمي للطباعة والنشر، مكتبة الثقافة الدينية، 31
. 495، ص 2، ج 1ه)، ط 1350لدراية من علم التفسري، (احللي القاهرة، فتح القدير بني فين الرواية واحممد بن علي الشوكاين،32
.48443، ص 6لسان العرب، ج 33
.128، ص 6معجم مقايس اللغة، ج 34
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معىن اجلمع والتوفيق اصطالحا

م للتعريفات، ولعل ذلك  مل يوجد تعريف اصطالحي حمدد للجمع والتوفيق كما هو شأ

أثناء كالمهم عن يعود إىل اكتفائهم بوضوح معناه اللغوي، ومع هذا فقد وردت عبارات لألصوليني 

التعارض والرتجيح بني األدلة ميكن من خالهلا صياغة تعريف إصطالحي للجمع والتوفيق.

يقول اإلمام الشافعي:  ومل جند عنه صلى اهللا عليه وسلم شيئا خمتلفا فكشفناه، إال وجدنا 

35له وجها حيتمل به أن ال يكون خمتلفا.

دمها، ميكن اجلمع بينهما فيتعني وجيب العمل يقول اإلمام النووي: مث املختلف قسمان: أح

36باحلديثني معا، ومهما أمكن كالم الشارع على وجه يكون أعم للفاشدة تعني املصري إليه.

ويقول القرايف: إذا تعارض دليالن فالعمل بكل واحد منهما من وجه أوىل من العمل 

37بأحدمها.

ما وجه 38أوىل.ويقول البيضاوي: وإذا تعارض نصان فالعمل 

والتوفيقشروط الجمع.ب

يتبني من التعريف السابق أنه يشتمل على عدة أمور مما يعد شروطا للجمع، ومن أهم 

هذه الشروط: 

.216ص (دار الكتب العلمية)،،، حتقيق أمحد شاكرالرسالةحممد إدريس الشافعي، 35
.149، ص 1ج ،1ه)، ط 1407وت: دار القلم، (بري شرح صحيح مسلم،حمي الدين حيي بن شرف النووي، 36
ه)، ص 1393أمحد بن إدريس القرايف، شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، (مكتبة الكلية األزهرية، 37

421.
.214، ص 3، ج 1ه)، ط 1405ية، شرح منهاج األصول، (بريوت: دار الكتب العلماية السولمجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي، 38
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حتقق التعارض بني الدليلني، وذلك بأن يكون كل من احلديثني املتعارضني، صاحلني )1

ثابيت احلجية ومقبولني، لإلحتجاج، ويقصد بذلك أن يكون احلديثان املراد أن جيمع بينهما 

ألن عدم حتقق ذلك، بأن كان أحدمها من النوع املردود كالضعيف بأنواعه إذا كان ضعيفا 

ضعفا شديدا الينجرب أو املوضوع، فإن احلحديث اآلخر حينئذ يعترب ساملا عن املعارضة، 

بينهما. وعليه فالعمل به يكون متعينا وألن القوي ال يعل بالضعيف ناهيك عن أنه الجيمع

يقول طاهر اجلزائري: احلديث املقبول إذا عارضه حديث غري مقبول، أخذ باملقبول وترك 

39اآلخر، إذ ال حكم للضعيف مع القوي.

أال يؤدي اجلمع بني الدليلني إىل إبطال نص من نصوص الشريعة أو إبطال جزء منه ألنه إذا )2

عليه يف األحكام الشريعة. قال اإلمام أدى إىل ذلك كان مجعا غري معترب وال ميكن أن يعتمد 

40احلرمني: مما غلظ الشافعي فيه القول على املؤولني كل ما يؤدي التأويل إىل تعطيل اللفظ.

وقال الغزايل يف املستصفى: قال بعض األصولني: كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه فهو 

42وقد نسب هذا القول يف املنخول إىل القاضي أيب بكر الباقالين.41باطل.

زوال التعارض واالختالف بني الدليلني باجلمع، وأال يكون تقابلهما على وجه التناقض أو )3

التضاد حبيث يستحيل اجلمع بينهما. فمىت أمكن اجلمع بني حديثني متعارضني والتوفيق بني 

.235، (بريوت، دار املعارف)، ص إىل أصول األثرتوجيح النظرطاهر بن صاحل اجلزائري،39
.551، ص 1، ج 1)، ط 1399إمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهللا اجلويين، الربهان يف أصول الفقه، حتقيق عبد العظيم الديب، (40
.394، 1ج (بريوت: دار العلوم احلديثية)،،من علم األصولاملستصفىأبو حامد حممد بن حممد الغزايل، 41
، 2ه)، ط 1400، حتقيق الدكتور حممد حسن هيتو، (دمشق: دار الفكر،  من تعليقات األصولاملنخولأبو حامد حممد بن حممد الغزايل، 42

.192ص 
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الذي كان واقعا بينهما بصورة تامة، وإال فقد يكون أحدمها مدلوله فال بد أن يندفع التعارض 

43ناسخا لآلخر أو يرجح أحدمها على الآلخر.

أال يؤدي اجلمع بني الدليلني إىل االصطدام مع دليل آخر صحيح خيالف هذا اجلمع، فإن )4

44وجد حديث صحيح خيالف اجلمع بني الدليلني املتعارضني فال يعترب مبثل هذا اجلمع.

ون احلديثان املتعارضان واردين يف زمن واحد، فإذا اختلف زمن احلديثني ودل أحدمها أن يك)5

صراحة على أنه ناسخ أو منسوخ أو اجتمعت األمة على نسخ أحدمها أو العمل بأحدمها ولو 

مل يذكر النسخ فإنه يدل على أنه منسوخ، وإن مل يذكروه، وبالتايل فإن اجلمع بينهما يؤدي إىل 

ما هو دليل وما ليس بدليل.اجلمع بني 

أن يكون اجلمع بني الدليلني لغرض صحيح وعلى وجه صحيح. الغرض الصحيح هو رفع )6

التعارض القائم بينهما ويكون مستندا إىل دليل شرعي. وأما الوجه الصحيح بأن يكون مقبوال، 

أويل البعيد، غري متعسف وال متكلف، وال خيرج عن املقاصد الكلية للتشريع وأن ال يكون باالت

فال خيرج عن القواعد املقررة يف اللغة أو قواعد الدين املعلومة بالضرورة وال خيرج إىل ما يليق 

45بكالم الشارع احلكيم.

. 143خمتلف احلديث بني الفقهاء واحملدثني، 43
.144املصدر السابق، 44
. 674، ص 2، ج ه)1383يف أصول الفقه، (دمشق: املعهد العلمي الفرنسى للدراسات العربية، املعتمدحممد بن علي بن طيب البصري، 45

.202، 183األجوبة الفاضلة، ص 



27

اشرتط بعض العلماء مساواة الدليلني املتعارضني حىت يصح اجلمع بينهما، فإذا كان أحد )7

مبقتضاه وترك الدليل اآلخر وال يصار الدليلني أقوى من اآلخر يصار إىل ترجيح القوي والعمل

46حينئذ إىل اجلمع.

أوجه الجمع والتوفيقج. 

فقد حبث العلماء يف كيفية اجلمع بني األحاديث املختلفة ودفع ما يوهم من تعارض 

طاهري بينها. وبينو أن ذلك يكون إلما بالتصرف والتأويل يف أحد الطرفني املتعارضني املعني وهو 

بينهما عموم وخصوص أو املطلق إذا كان بينهما إطالق وتقييد، وذلك ليكون العام العام إذا كان

موافقا للمقيد ولظنية داللة األولني خبالف مقابلهما. وإما بالتصرف يف أحد الطرفني غري املعني، 

مبعىن أن كال من النصني املتعارضني يصلح للتصرف فيه بالتأويل ألجل اجلمع والتوفيق بينهما كأن 

يكون بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه. وقد يكون الختالف احلال أو احملال أو األمر 

والنهي. 

اجلمع ببيان اختالف املباح)1

اجلمع باختالف املقام)2

االختالف يف األمر والنهي)3

اختالف العام واخلاص)4

اختالف املطلق واملقيد )5

.225- 224توجيح النظر، ص 46



28

وبيان ذلك:

اجلمع ببيان اختالف املباح)1

قد يكون األحاديث ليست متعارضة يف احلقيقة، وإمنا يظهر فيها التعارض بسبب أن 

األمرين مباحان جائزان. 

اجلمع باختالف املقام)2

بني العلماء كيفية التوفيق بني األحاديث املختلفة واملتعارضة ودفع هذا التعارض باجلمع 

ومعناه أنه قد يرد عن النيب صلى اهللا بينهما وذلك ببيان تغاير واختالف اهليئة واحلال واملكان.

عليه وسلم سنة فس أمر ما، مث يرد عنه يف ذات األمر سنة ختالفها، وذلك بسبب اختالف 

املقام بينهما من اختالف مكان أو حال أو أن يكون أحدمها يتناول جانبا من جوانب ذلك 

سا مبتناقضني، بل يكون األمر، بينما يتناول احلديث اآلخر جانبا آخر فيظن تناقضهما ولي

لكل منهما موضع ومقام خيالف اآلخر، فإذا وضع كل حديث مبوضعه زال توهم اخلالف.

االختالف يف األمر والنهي)3

ومعىن ذلك أن يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث فيه أمر مث يرد من بعد ذلك حديث 

ا مبا ال يدل على األمر أو يرد حديث فيه ا ال يدل يف املسألة ذا ي مث يرد يف املسألة ذا

على النهي مما يوهم التعارض بينها فيصار إىل دفع هذا التعارض.

اختالف العام واخلاص)4

وقد يتعارض العام واخلاص يف الظاهر، فقد يتحدث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يد به معىن خاصا ير -يف نفس املسألة–حبديث يريد به معىن عاما مث يتحدث بعد ذلك حديثا 
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ما  فيعارض يف الظاهر ما حتدث به أوال فيحسب الناظر يف قوليه صلى اهللا عليه وسلم أ

خمتلفان غري مؤتلفني. فيزيل العلماء هذا التعارض الذي يبدو لبعض الناس ويبينون أن احلديث 

عام خيصصه احلديث الذي يراد به اخلصوص. 

وهو على أوجه:

عامنياجلمع بني احلديثني ال.أ

إذا كان احلديثان املتعارضان عامني يف الداللة، متساويني يف العموم ويف القوة 

وأمكن اجلمع بينهما حبمل كل واحد من احلديثني على حال مغاير ملا محل عليه 

احلديث اآلخر كأن خيتص حكم أحد احلديثني ببعض األفراد أو املعاين اليت يشملها 

ث اآلخر ببعض آخر من هذه األفراد أو املعاين مدلول احلديث، وخيتص حكم احلدي

فهذا هو التنويع يف اصطالح 47فيتعني املصري إليه وال يصار إىل الرتجيح أو غريه.

48احلنفية.

اجلمع بني احلديثني اخلاصني.ب

فإذا كان احلديثان املتعارضان خاصي الداللة فاحلكم مثل هذه احلالة: أن 

أحد احلديثني على حال وحيمل احلديث اآلخر يصار إىل "التبعيض"، وهو أن حيمل 

از وحيمل وحيمل اآلخر على احلقيقة. 49على حال أخرى أو حيمل أحدمها على ا

.164يق والرتجيح، ص منهج التوف47
.132خمتلف احلديث بني احملدثني والفقهاء واألصوليني، ص 48
.194، ص 2، ج بشرح مسلم الثبوت، (بريوت: دار العلوم احلديثية)ابن نظام الدين األنصاري، فواتح الرمحوت49
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ج. اجلمع بني احلديث العام واخلاص من األحاديث

إذا كان أحد احلديثني املتعارضني عاما يف مدلوله واآلخر خاصا يف مدلوله. 

ختصيص احلديث العام يف داللته باحلديث اخلاص يف فاحلكم يف هذا أن يصار إىل 

50داللته.

اختالف املطلق واملقيد )5

إذا تبني أن أحد احلديثني املتعارضني مطلق الداللة وآلخر مقيد الداللة، فاحلكم 

يف مثل هذا أن يصار إىل تقييد اإلطالق الوارد يف أحدمها بالتقييد الوارد يف اآلخر. 

ق والتقييد واردين يف حكم واحد، فإن وردا يف حكمني خمتلفني ويشرتط أن يكون اإلطال

مبعىن إذا ورد مطلقا يف موضوع 51مل يعمل بالتقييد، وإمنا يعمل بكل منهما فيما ورد فيه.

ومقيدا يف موضوع آخر فذلك على أقسام:

أن خيتلف يف السبب واحلكم فال حيمل املطلق على املقيد بوجه من الوجوه اتفاقا، بل .أ

يعمل باملطلق على إطالقه كما يعمل باملقيد.

52أن يتفقا يف السبب واحلكم فحمل املطلق على املقيد يف هذه احلالة حملة اتفاق..ب

.159خمتلف احلديث بني احملدثني والفقهاء واألصوليني، ص 50
.166املصدر السابق، ص 51
.185خمتلف احلديث بني الفقهاء واحملدثني، ص 52
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ال ثانيا:

ال.أ عرف

النسخ يف اللغة: يطلق النسخ يف اللغة على عدة معان، منها الرفع واإلزالة والنقل 

والتحويل.

النسخ يف االصطالح: 

العلماء من احملدثني واألصوليني بعد الشافعي تعريفات كثرية للنسخ، وكان بعضها قريبا أورد 

م: يف ألفاظه أو معناه من بعض. ومن تعريفا

قال القاضي أبو بكر الباقالين: هو اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب 

تضى  الغزايل هذا التعريف، وتابع وقد ار 53املتقدم على وجه لواله لكان ثابتا مع تراخيه عنه.

ورجحه احلازمي فقال: وقد اطبق  املتأخرين على ما ذكره القاضي، وهذا حد 54الباقالين عليه

55صحيح.

56واختصر ابن احلاجب فقال: والنسخ رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.

وخالف املتقدمون هذا املفهوم. قال الشاطيب: يظهر من كالم املتقدمني أن النسخ عندهم 

يف اإلطالق أعم منه يف الكالم األصوليني فقد يطلقون على تقييد املطلق نسخا وعلى ختصيص 

. 301تنقيح الفصول، ص 53
.107، ص 1املستصفى، ج 54
.423ص 1حتقيق طه جابر العلواين، (جامعة اإلمام)، ط ،يف علم أصول الفقهاحملصولفخر الدين حممد بن عمر الرازي، 55
.185، ص 2ابن احلاجب، املنتهى، ج 56
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مل نسخا كما يطلقون على رفع  العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان املبهم وا

57ي بدليل شرعي متأخر نسخا.احلكم الشرع

وأميل إىل ما أورده ابن احلاجب ومن وافقه من التعريف لكونه جامع مانع الذي ال حيمل 

نوعا من النسخ وال يسمح بدخول ما ليس بنسخ يف نطاق نسخ.

ال.ب شروط

ذكر العلماء شروطا عامة للنسخ يف القرآن والسنة، فيها:

واملنسوخ حبيث ال ميكن اجلمع بينهما بوجه من وجوح اجلمع حتقق التعارض بني الناسخ )1

الصحيحة. قال ابن حزم: إن وجدنا األمرين ال ميكن استعماهلما معا أو وجدنا أحدمها كان 

58بعد اآلخر بال شك فقد أيقنا بالنسخ.

أن يكون كل من النسخ واملنسوع حكماشرعيا ثابتا بالنص، فإن كان األحكام عقلية بأن  )2

ابتة بالرباءة األصلية أي كانت مباحة للناس قبل بعثة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت ث

فال يطلق عليها نسخا. وهذ هو رأي مجهور العلماء.

أن ال يكون اخلطاب املرفوع حكمه أي املنسوخ مقيدا بوقت حمدد يقتضي دخول زوال )3

احلكم.

عنه.أن يكون اخلطاب الناسخ مرتاخيا عن املنسوخ ومنفصال)4

.108، ص 3، ج يف أصول الشريعة، (مصر: املكتبة التجارية الكربى)الشاطيب، املوافقاتإبراهيم بن موسى 57
.458، ص 4، ج 1ه)، ط 1400علي بن امحد بن حزم االندلوسي، اإلحكام يف أصول األحكام، (بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، 58
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أن يتساوى الناسخ واملنسوخ يف القوة أو يكون الناسخ واملنسوخ يف القوة، أو يكون الناسخ )5

أقوى. واملراد بالقوة عند اجلمهور هي قوة الثبوت وقوة الداللة.

أن يكون النسخ خبطاب شرعي وهلذا ال يكون ارتفاع احلكم مبوت املكلف نسخا، وإمنا هو )6

يف هذه احلالة قاصر على احلياة فال حيتاج إىل الرفع.سقوط تكليف، ألن وضع احلكم 

أن يكون املنسوخ مما جيوز فيه النسخ كاألحكام الشرعية العملية خبالف أحكام العقائد )7

واألحكام األخالقية واألخبار احملضة. قال السيوطي: ال يقع النسخ إال يف األمر والنهي ولو 

59طلب فال يدخله النسخ، ومنه الوعد والوعيد.بلفظ اخلرب. أما اخلرب الذي ليس مبعىن ال

ال معرفة قرائن ج.

هو أول من حتدث عن ذلك حيث قال: الناسخ إمنا يؤخذ خبرب عن النيب كان الشافعي

60صلى اهللا عليه وسلم أو عن بعض أصحابه ال خمالف له، أو أمر أمجعت عليه عوام الفقهاء.

بوقتأوبقولأواهللارسولعنخبربإالواملنسوخالناسخعلىيستدلوالوقال يف موضع آخر: 

العامةأواحلديثمسعمنبقولأوالناسخهواآلخرأنفيعلماآلخر،بعدأحدمهاأنعلىيدل

إىلينسبوماكتايبيفكتبتهوقد. واملنسوخالناسخفيهيبنيالآخربوجهأووصفت،كما

61املنسوخ.دونالناسخإىلفيصارومنسوخناسخاألحاديثمناالختالف

ما يعرف بتصريح النيب صلى اهللا عليه وسلم ..أ

.68، ص 3م)، ج 1943حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم (اهليئة املصرية للكتاب، السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن،59
.125، ص 2حممد إدريس الشافعي، األم، ج 60
.41- 40، ص اختالف احلديث61
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قال ابن الصالح: فمنها ما يعرف بتصريح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به  

كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم يف صحيحه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال:  

يتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت 

ما يعرف بقول الصحايب.ب. 

وذكر السيوطي، فقال: ومنه ما 62قال ابن الصالح: ومنها ما يعرف بقول الصحايب.

63عرف بقول الصحايب.

ج. ما يعرف بالتاريخ.

فإذا تعارض حديثان ومل ميكن اجلمع بينهما ومل يرد تصريح بنسخ أحدمها فإنه ميكن 

ما، حيث يكون الالحق منهما ناسخا معرفة الناسخ واملنسوخ منهما مبعرفة وقت كل منه

أوبقولأوللسابق. وهو ما عناه الشافعي بقوله يف بيان طرق معرفة الناسخ واملنسوخ: 

64.الناسخهواآلخرأنفيعلماآلخر،بعدأحدمهاأنعلىيدلبوقت

د. ما يعرف باإلمجاع.

املرة الرابعة، فإنه قال ابن الصالح: ومنه ما يعرف باإلمجاع، كحديث قتل شارب اخلمر يف

منسوخ عرف نسخه باتعقاد اإلمجاع على ترك العمل به. واإلمجاع ال ينسخ وال ينسخ، ولكن 

65يدل على وجود ناسخ غريه.

.277علوم احلديث ومصطلحه، ص 62
.191، ص 2تدريب الراوي، ج 63
.40اختالف احلديث، 64
.278علوم احلديث ومصطلحه، ص 65
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جيح ال ثالثا:

واصطالحا.أ لغة جيح ال عرف

رجحالرتجيح يف اللغة: يطلق الرتجيح يف اللغة ويراد به التمييل والتثقيل والتغليب. يقال: 

إذاترجيحاورجحتلفالنوأرجحتمالحىتأثقلهأيامليزانوأرجحثقلهماونظربيدهالشيء

66.مال:رجحاناويرجحويرجح. رجح راجحاأعطيته

الرتجيح يف االصطالح: اختلف يف حتديد معىن الرتجيح يف اصطالح الشرع فقيل: هو 

67ال يستقل حجة لو انفرد.إضهار زيادة أحد املتماثلني املتعارضني على اآلخر مبا 

وقيل هو عبارة عن اقرتان أحد الصاحلني للداللة على املطلوب مع تعارضهما يوجب العمل 

ا.68به وإمهال اآلخر. 69وقيل أيضا أن الرتجيح: تقوية إحدى األمارتني على األخرى ليعمل 

جيح.ب ال شروط

بد من حتققها حىت يعترب اشرتط مجهور احملدثني واألصوليني لصحة الرتجيح شروطا ال 

الرتجيح صحيحا.

أن يتساوى الدليلن املتعارضني يف الثبوت واحلجبة، فال يعترب الرتجيح صحيحا بني القرآن وخرب )1

قال الرازي: ال يصح 70الواحد مثال، أو بني احلديث الصحيح املتواتر وضعيف اإلسناد.

.445، ص 2لسان العرب، ج 66
.204، ص 2ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت بشرح فواتح الرمحوت، ج 67
.206، ص 4، ج 1ه)، ط 1405علي بن ايب علي بن حممد اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، (دار الكتب العلمية، 68
اية السول، ج 69 .178، 3مجال الدين األسنوي، 
70
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ما طريقني لو انف رد كل واحد منهما أي بأمارة أو طريق الرتجيح بني أمرين إال بعد تكامل كو

71فإنه ال يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريق.

أال ميكن اجلمع بني املتعارضني بوجه مقبول، فإن أمكن ذلك تعني املصري إليه ومل جيز املصري )2

إىل الرتاجيح. قال الرازي: إذا تعارض الدليلني فالعمل بكل واحد منهما من وجه أوىل من 

72أحدمها دون الثاين.العمل ب

أال يثبت أن أحدمها منسوخ واآلخر ناسخ. قال ابن قدامة: فإن مل ميكن اجلمع وال معرفة )3

73النسخ رجحنا فأخذنا باألقوى.

ما قطعيا واآلخر ظنيا، فإنه ال جمال )4 أن يكون الدليلني ظنيني. يرى العلماء اشرتاط عدم كو

74يف مقابلة العلم. للرتجيح القطعي والظين الستحالة بقاء الظن

أن يتفقا الدليلن املتعارضني يف احلكم مع احتاد الوقت واحملال واجلهة. وعليه فال تعارض بني )5

75النهي عن البيع مثال يف وقت النداء وبني اإلذن به يف غري هذا الوقت.

أن يكون املشتغل بالرتجيح مستكمال شروط االجتهاد.)6

جيحوجوه.ج ال

أقسام عامة وهي: الرتجيح باعتبار اإلسناد، الرتجيح باعتبار املنت، جعل القامسي أربعة 

76الرتجيح باعتبار املدلول، والرتجيح باعتبار أمر خارجي.

.529، ص 2احملصول، ج 71
542، ص 2املصدر السابق، ج 72
.208ص (دار الفكر العريب)،،وجنة املناظرروضة الناظرعبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، 73
.78، ص 4ج ، 1ط ، ه)1406يف شرح املنار، (بريوت: دار الكتب العلمية، كشف األسرارحافظ الدين عبد اهللا بن أمحد السنفي،  74
.225خمتلف احلديث بني الفقهاء واحملدثني، ص 75
جة البيطار، (دار إحياء الكتب العربية، قواعد التحديث،حممد مجال الدين القامسي، 76 .301ص ، 1ه)، ط 1380حتقيق حممد 



37

الرتجيح باعتبار السند وما يتعلق به:

الرتجيح بكثرة الرواة)1

الرتجيح بشدة الضبط واحلفظ)2

ترجيح حديث صاحب القصة أو املباشر هلا)3

وي وعلمهالرتجيح بفقه الرا)4

الرتجيح بتأخر إسالم الراوي)5

ترجيح السماع على غريه من أنواع التحمل)6

ترجيح حديث من مجع بني املشافهة واملشاهدة على حديث من روى من وراء حجاب.)7

أما الرتجيح باعتبار املنت وما يتعلق به:

الرتجيح بكون املنت ساملا من االضطراب)1

والعلةترجيح احلديث املشتمل على احلكم )2

ترجيح احلديث املشتمل على التأكيد)3

الرتجيح بكون احلديث منسوبا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم نصا وقوال.)4

الرتجيح باعتبار أمر خارجي:

ترجيح احلديث املوافق للقرآن)1

ترجيح احلديث املوافق حلديث آخر)2

الرتجيح مبوافقة القياس)3
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الرتجيح مبوافقة اخللفاء الراشدين)4

مبوافقة عمل أهل اجلنةالرتجيح)5

وبيان ذلك فيما يلي:

الرتجيح باعتبار السند وما يتعلق به:

الرتجيح بكثرة الرواة)1

ذهب مجهور احملدثني واألصوليني إىل القول بالرتجيح بكثرة الروة وتقدمي احلديث الذي يزيد 

اآلخر بوجه قال احلطيب البغدادي:  فصح تقوية أحد اخلربين على عدد رواته عن معارضه. 

من الوجوه فتارة بكثرة الرواة وتارة بعدالتهم وشدة ضبطهم وتارة مبا يعضد أحد اخلربين من 

77الرتجيحات.

الرتجيح بشدة الضبط واحلفظ)2

يقول احلازمي: أن يكون أحد الراويني أتقن وأحفظ حنو ما إذا اتفق مالك بن أنس 

حافظا ثقة غري أنه ال يوازي مالكا يف وشعيب بن أيب محزة يف الزهري، فإن شعيبا وإن كان 

فإذا روى اإلمام مالك حديث 78إتقانه وحفظه، ومن اعترب حديثهما وجد بينهما بونا بعيدا.

عن الزهري، وروى شعيب عن الزهري ما خيالف ما روى مالك، فاملقدم حينئذ هو ما رواه 

مالك ألنه أكثر إتقانا وحفظا وضبطا من شعيب.

.434،  ص يف علم الرواية، (بريوت: دار الكتب العلمية)الكفايةأمحد بن علي اخلطيب البغدادي، 77
.31ص يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار، حتقيق حممد أمحد عبد العزيز، (مكتبة عاطف)،االعتبارحممد بن موسى احلازمي، 78
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ويني أشد ضبطا وحفظا وأكثر ورعا واحتياطا يف روايته عن راوية غريه فإذا كان أحد الرا

واشتهر بزيادة التيقظ مع قلة اخلطأ، فإن روايته تقدم على رواية غريه.

ترجيح حديث صاحب القصة أو املباشر هلا)3

فإذا تعارض حديثان وكان الراوي ألحدمها هو صاحب القصة أو املباشر هلا، فهو أدري 

م بالقضية من غريه وأكثر اهتماما وعناية مبا يروي، وإذا فإن القلب إىل قبول روايته باحلال وأعل

أميل. وبالتايل فإن حديثه يقدم على ما خيالفه ويرجح على ما يعارضه.

الرتجيح بفقه الراوي وعلمه)4

فإذا تعارض حديثان وكان الراوي ألحدمها أفقه أو أعلم من اآلخر، فيقدم حديث الراوي 

79على حديث غري الفقيه. وذلك ألن احتمال اخلطإ من الفقيه أقل.الفقيه

الرتجيح بتأخر إسالم الراوي)5

قال البيضاوي:يرجح رواية من تأخرإسالمه على رواية من تقدم إسالمه ألن تأخر إسالمه 

80دليل على روايته أخريا.

لى اهللا عليه وقال الشريازي: يقدم متأخر اإلسالم ألنه حيفظ آخر األمرين من النيب ص

وسلم وطذلك إذا كان أحدمها متأخر الصحبة، كابن عباس وابن مسعود، فرواية املتأخر منهما 

81متقدم.

.717، ص 2ج تعليق حممد اخلوايل، (مكتبة عاطف)،سبل السالم،حممد بن امساعيل الصنعاين، 79
.224، ص 3ج ،1(دار الكتب العلمي)ة، ط ،يف شرح املنهاجاجاإلتقي الدين وتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي، 80
.229ص ،1تعليق د. يوسف املرعشلي، (عامل الكتب)، ط ،يف أصول الفقهاللمعإبراهيم بن على الشريازي، 81
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لكن اختلف أهل العلم من احملدثني واألصوليني يف ترجيح حديث من تأخر إسالمه على 

إىل حديث من تقدم إسالمه. فذهب بعض املالكية والشافعي ومجهور أصحابه وبعض احلنابلة 

تقدم رواية من تأخر إسالمه.

ترجيح السماع على غريه من أنواع التحمل)6

قال احلازمي: أن يكون أحد احلديثني مساعا أو عرضا والثاين يكون كتابة أو وجادة أو 

مناولة، فيكوناألوألوىل بالرتجيح ملا ختلل هذه األقسام من شبهة االنقطاع لعدم املشافهة. 

املشافهة واملشاهدة على حديث من روى من وراء حجاب.ترجيح حديث من مجع بني )7

قال احلازمي: أن يكون أحد الراويني مجع حالة األخذ بني املشافهة  واملشاهدة، والثاين 

82أخذه من وراء حجاب فيؤخذ باألول ألنه أقرب إىل الضبط وأبعد من السهو والغلط.

أما الرتجيح باعتبار املنت وما يتعلق به:

بكون املنت ساملا من االضطرابالرتجيح )1

فإذا تعارض حديثان ووقع يف منت أحدمها اضطراب وكان اآلخر ساملا من االضطراب، فإن 

األخري يرجح على ما فيه االضطراب. قال احلازمي: أن يكون أحد الراويني مل يضطرب لفظه 

83فريجح خرب من مل يضطرب لفظه ألنه يدل على حفظه وضبطه وسوء حفظ صاحبه.

ترجيح احلديث املشتمل على احلكم والعلة)2

.37االعتبار، ص 82
.38املصدر السابق، ص  83
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فإذا تعارض حديثان وذكر يف أحدمها احلكم والعلة، بينما ذكر يف اآلخر ما يدل على احلكم 

فقط، فإنه يرجح األول لكونه أقوى يف االهتمام باحلكم من الثاين، كما أن الطبعاع أسرع 

84انقيادا إىل احلكم املعلل، وأقرب إىل االيضاح والبيان.

ترجيح احلديث املشتمل على التأكيد)3

رد من  فإذا تعارض حديثان وكان لفظ أحدمها مؤكدا فإنه يرجح على اآلخر ا

التأكيدالحتمال الثاين التأويل خبالف األول فإنه ال حيتمله، أو يكون فيه أبعد، كما أن 

85اشتمال احلديث على التأكيد دليل على قوة احلكم الذي تضمنه.

ون احلديث منسوبا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم نصا وقوال.الرتجيح بك)4

قال احلازمي: أن يكون أحد احلديثني منسوبا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم نصا وقوال، 

86واآلخر ينسب إليه استدالال واجتهادا فيكون األول مرجحا.

الرتجيح باعتبار أمر خارجي:

ترجيح احلديث املوافق للقرآن)1

أنعلىيدلبسببإالغريهدونمنهاواحدإىلنذهبملاختَلَفتإذاديثاألحاأن

بكتاباشبهاحلديثنيأحديكونأنمث ذكر السبب: .تـَرَْكناالذيمنأقوىإليهذهبناالذي

87.احلجةفيهكانتاهللاكتابأشبهفإذااهللا

ترجيح احلديث املوافق حلديث آخر)2

.476، ص 4اإلحكام، ج 84
.314-313، ص 2، ج ه)1393على خمتصر ابن احلاجب، (مكتبة الكليات األزهارية، شرح العضدعضد امللة والدين اإلجيي، 85
.40االعتبار، ص 86
.284الرسالة، ص 87
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حديث آخر فإنه يرجح ما وافقه احلديث اآلخر.فإذا تعارض حديثان ووافق أحدمها

الرتجيح مبوافقة القياس)3

قال احلازمي: إذا كان أحد احلديثان موافقا للقياس دون اآلخر فيكون العدول عن الثاين إىل 

88األول متعينا.

الرتجيح مبوافقة اخللفاء الراشدين)4

دون دون الثاين فيكون قال احلازمي: أن يكون أحد احلديثني قد عمل به اخللفاء الراش

وال شك أن ما وافق عمل اخللفاء الراشدين يكون أقوى من معارضه، وأقرب منه إىل 89آكد.

م كما نقتدي به، فقال:  الصحة، فقد حثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على االقتداء 

ا وعضوا عليها بالنوا جذ.عليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين، متسكوا 

الرتجيح مبوافقة عمل أهل املدينة)5

قال الشافعي: إذا وجدت متقدم أهل املدينة على شيء، فال يدخل عليك شك أنه احلق 

90وكل ما جاءك من غري ذلك فال تلتفت إليه فإنك تقع يف اللجج وتقع يف البحار.

.42االعتبار، ص 88
.42االعتبار، ص 89
.282خمتلف احلديث بني الفقهاء واحملدثني، ص 90
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الفصل الثالث

راسات السابقة ا

اهتمت بإبراز جوانب من خمتلف احلديث وجدت الباحثة غري قليل من الدراسات اليت

حبثوا بطريق خمتلف وكل منهمهذه املسألة واقد حبث. وعلومه أو منهج العلماء ذات اهتمام فيه

بعضها من بعض، أذكر بعضا منه: 

أثر األدلة املختلف فيها (املصدر التشريع التبعية) يف الفقهي اإلسالمي للمصطفي ديب .1

مام البخاري بدمشق.البغا الذي نشره دار اإل

منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي للدكتور نافذ حسني .2

.1993محاد، طبعه دار الوفاء، القاهرة، سنة 

خمتلف احلديث بني احملدثني واألصولني والفقهاء الذي كتبه أسامة عبد اهللا اخلياط، قد .3

واهتم الباحث بذكر قواعد خمتلف احلديث يف جامعة أم القرى.2001نوقش سنة 

(قاعدة اجلمع أو قاعدة النسخ أو قاعدة الرتجيح) وأوجه ومسالك التوفيق بني األحاديث 

املتعارضة بإعمال تلك القواعد. مث ذكر بعد ذلك أقوال الفقهاء واحملدثني يف املسألة وعرض 

أدلتهم يف إجيار مع حماولة ذكر الراجح من أقواهلم.

احلديث بني الفقهاء واحملدثني للدكتور نافذ حسني محاد الذي طبعه دار الوفاء سنة خمتلف.4

م. ذكر فيه املؤلف أقوال العلماء من احملدثني والفقهاء يف ترتيب دفع التعارض 1993

وعرض القواعد حسب ترتيب احملدثني مع ذكر األمثلة ملا أوردته من أوجه اجلمع أو النسخ 

أو الرتجيح.
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كتبه األستاذ جوهر عارفني عن "مسالك دفع التعارض بني احملدثني والفقهاء يف ما  .5

وهو .2014سنة 2رقم 22األحاديث املتعارضة" يف نشر اجلامعة لكلية أصول الدين  ط 

حبث قصري يذكر فيه آراء الفقهاء واحملدثني يف خمتلف احلديث ومنهجهم فيه وبّني أثر 

ذكر مثاال فيه. منهجهم يف استنباط األحكام ب

اإلمام الشافعي وعلم املختلف احلديث للدكتور نعيم أسعد الصفدي يف معتمر اإلمام .6

ذكر فيه دور اإلمام الشافعي لعلم خمتلف احلديث من حيث كونه أول من الشافعي بغزة.

صنف يف هذا العلم، وذكر األسباب اليت تؤدي إىل التعارض عنده وبيان املسالك اليت 

ا الشافعي يف إزالة التعارض بني األحاديث.استعمل 

"خمتلف احلديث ومشكله وأصنافه عند ابن قتيبة يف دفع االختالف واإلشكال يف كتابه .7

اشتمل .2010تأويل خمتلف احلديث" للدكتور إبراهيم طه احلمودي يف جملة الديايل سنة 

البحث على ترمجة ابن قتيبة وبيان كتابه تأويل خمتلف احلديث وبيان منهجه يف دفع 

التعارض بني األحاديث من خالل كتابه.

تناولت خمتلف احلديث من جوانب متعددةومن املعلوم أن هذه الكتب والرسائل 

ي واإلمام ابن قتيبة يف إال أن الباحثة مل جتد من يقارن بني اإلمام الشافعوأشهر العلماء فيه، 

قارنة هذين اإلمامني يف دفع التعارض بني مبالباحثة في هذه الرسالة ستقوم فخمتلف احلديث. 

فيه وأثر منهجهما يف استنباط ومنهجهماوبينت مفهومهما يف خمتلف احلديث، األحاديث

إن شاء اهللا. األحكام الفقهية


