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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على النيب األمني، املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وأهل بيته الطاهرين 

وعلى التابعني هلم واتبعيهم إبحسان إىل يوم الدين أما بعد، فإن الغرض من هذا البحث  وأصحابه الغر امليامني،
عن منهج راسخ يف العلوم اإلسالمية عامة، مع تنزيله على فقه احلديث النبوي خاصة. هذا تقدمي عرض خمتصر 

ة اليت اإلسالمية املختلف املنهج يف البحث عبارة عن نظرية هلا أصول عامة وقواعد منضبطة جتري يف فروع العلوم
ومنطلق هذه النظرية  أن البحث يف النص الشرعي  السنة النبوية. تدور حول اخلطاب الشرعي من القرآن الكرمي و

من أجل فهم مراد الشارع منه يبدأ من هذا النص، حىت إذا مت حترير عناصره الداخلية واستيعابه من جهة قانون 
بحث يف العناصر اخلارجية البعيدة عنه املتنوعة يف أصنافها، فكلما ظفر الناظر اللغة، مت عبور النظر خارجه لل

بعنصر له وجه تعلق ابلنص يف جهة من اجلهات ضمه إىل النص املنظور فيه، فينظر يف ذلك كله على جهة 
د فقه يستكمل قواع االجتماع. ولو حصر الباحث نظره يف املرحلة األوىل مل يستوف شروط البحث العلمي ومل

اخلطاب الشرعي، ألن استكمال النظر إمنا يتحقق ابستحضار كل العناصر اخلارجية املتعلقة ابلنص، للحاجة إىل 
وهلذا آثرت تسمية هذا املنهج بنظرية " االعتبار " ألن الباحث حيتاج إىل عناصر متباعدة يف  ،االعتبار هبا

يق انتشار الفكر والنظر خارج النص حمل البحث، فكلما مواضعها خمتلفة يف أنواعها، فيجب العبور إليها عن طر 
 عثر على عنصر ضمه إليه فيعترب بذلك كله وينظر فيه يف حال االجتماع وانضمام بعضه إىل بعض.

 يف فقه احلديث النبوي الشريف.  امث بيان فائدهت ،البد من تعريف نظرية االعتبار وضبطها وتقعيدها ولتفصيل هذا
 

 عتبار وحترير ضوابطهاتعريف نظرية اال
هو أن البحث  يف مسألة من املسائل العلمية  ال يكفي  على أصل منطقي يف منهج املعرفة، و نظرية االعتبار تقوم

 معها وإمنا جيب أن تستحضرفيه االقتصار على النظر يف املسألة بذاهتا و التأمل فيها و يف جزئياهتا املتصلة هبا، 
أن هلا صلة هبا، و تتوقف عليها  ظهري -ابلبحث و التأمل -بعيدة عنها، غري أهناأمور أخرى كثرية، قد تكون 

فالنظر األول ينطلق من املسألة حمل البحث، مث أييت النظر الثاين فيتجاوز املسألة ويعرب  سالمة النتائج املستخرجة.
 .عنها يف ظاهر األمر ث عن كل ما له تعلق هبا، ولو كان بعيداإىل خارجها للبح

فنظرية االعتبار ترشد الباحث يف موضوع من املوضوعات إىل ما جيب عليه أن أيخذه يف االعتباار و يستحضاره يف 
احلسبان من املسائل واألمور املنفصلة عن موضوعه، اخلارجة عن جماله، و تنبهه إىل عادم الغفلاة عنهاا  وحتاذره مان 

 واردة، وال البحث وفق نظرياة االعتباار، ال ياشا شااردة والجهلها أو جتاهلها، أو نسياهنا و عدم االلتفات إليها. ف
أي إن البحث العلمي يف أي مسألة ما، ال يكفي  صغرية وال كبرية يف مسألته وموضوعه إال أحصاها واستحضرها.

 ع.                                                             فيه احلكم مبا يلوح من األدلة املباشرة والشواهد الظاهرة، وإمنا يتأىن الباحث ويتقصى كل ما له صلة ابملوضو 
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تفصيالهتا و تطبيقاهتا املتنوعة، فهي . أما على اإلمجال والعموم فهذه هي نظرية االعتبار يف أصلها الذي تقوم عليه
   جمال واحد من جماالهتا.، وما فقه احلديث إالاملصنفات يف العلوم اإلسالمية العلوم املختلفة، منثورة يف مفرقة يف 

ومان موضاع  من شاي  إىل شاي  من حال إىل حال واالنتقال وأصل االعتبار يف اللغة من العبور واجملاوزة  والتحول
حسيا و حقيقيا كعبور النهر و الطرياق، أو معناوو و جماازو كاالعربة و االعتباار مباا قد يكون هذا العبور  وإىل آخر. 

ابلفكار و  معنوو ابجلسد، و يف الثاين يكون العبورحسيا نظريه. ففي األول يكون العبور مضى، و كرد الشي  إىل 
 .فهذا هو األصل اللغوي لالعتبار وعليه قام يف معناه االصطالحي الذهن و النظر العقلي.

عاااا  االعتباااار اااو النظااار يف املسااحلة  ااائ ااتو ااار نظائرااااا و االلترااا     لوا  هاااا و  را:‘‘ويف االصااطالح 
 ’’  . نقائ ها ،  ئ صوة املناابة

ويف فقه احلديث فنظرية االعتبار تقتضي النظر يف نص احلديث حمل البحث، حىت إذا مت استيعابه من جهة قواعد 
اللغة وأصول العربية وأحكم فهمه من جهة ما يبدو من ظاهره، مت جماوزته وعبور الفكر وانتشار النظر خارجه 

، واستحضار كل ما له به وجه من وجوه الصلة ه وبعناصره ومعانيه الكلية واجلزئيةللبحث عن كل ما يتصل ب
   واملناسبة. وعليه فأركان االعتبار ثالثة وهي األصل املنظور فيه، والفرع املعترب به، واملناسبة اجلامعة بينهما.

الذي ينطلق منه النظر، وهو األساس الذي يبدأ منه البحث، واألصل : وهو  األصل املنظور فيه أما  - 1    
. وهو هنا نص احلديث حمل البحث والذي يراد فهمه وحسن استيعابه بقصد العمل أول ما يقع عليه نظر الباحث

به وتنزيله على حمله. والنظر يف هذا األصل هو الذي حيصل به املعىن املتبادر، مث أييت العبور خارج النص وهو 
  الركن الثاين.

وهو كل ما يقع خارج النص مما هو بعيد عنه، لكن ال تعدم صلته به بوجه من الوجوه.   رب به :الررع املعت – 2
اجملتهد مىت نظر يف دليل على مسألة احتاج إىل البحث عن أمور كثرية ال  " الشاطيب بقوله إن:وهو ما عرب عنه 

يستقيم إعماله. وهذه األمور هي اليت هلا  فجعل الدليل حمتاجا إىل أمور كثرية حىت 1 ".يستقيم إعماله الدليل دوهنا
تعلق به من األدلة والنصوص األخرى من الوحي يف القرآن والسنة، وهي الظروف واملالبسات اخلاصة والعامة اليت 
تقشن به، وهي قواعد الشريعة العامة وأصوهلا الكلية وغريها من العناصر اليت تتصل ابلنص يف جهة من اجلهات. 

منفصل يف مكانه وموضع وروده عن األصل املنظور فيه، فال  -يف الغالب -فرع املعترب به، أنهومن أوصاف ال
وإذا أغفل  .جهتهته وااللتفات إىل جهات أخرى غري يظهر حبصر النظر يف األصل املنظور فيه، وإمنا يظهر مبجاوز 

يث.  وليس كل عنصر أو دليل الناظر هذه العناصر كان مقصرا يف البحث والنظر متساهال يف منهج فقه احلد
 الح ميكن االعتداد بع ويصلح لالعتبار وهذا هو الركن الثالث. 

فال اعتبار إال بتوفر العالقة اجلامعة بني األصل والفرع ، ألنه ال ميكن : املناابة اجلا عة بني األصل والررع – 3
أوجه املناسبة بني األصل  إن نافر بينهما. و تاجلمع بينهما وضم الفرع إىل األصل إال بوجود املناسبة، وانتفا  ال
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وابالستقرا  يظهر أن املناسبة بني احلديث املنظور فيه وبني كل ما يعترب به معه ال خترج عن ثالثة والفرع خمتلفة. 
يف ذا ميكن تصنوهل فقد يكون الوجه اجلامع بينهما هو التماثل والتقارب، أو التالزم ، أو التعارض والتباين.أوجه. 

 ثالثة وهي االعتبار ابلنظري، واالعتبار ابللوازم، واالعتبار ابملعارض. االعتبار إىل أنواع
 

 أنواع االعتبار :
و النظري هنا للجنس فيدخل فيه مجيع النظائر واألشباه من النصوص املتعلقة ابلنص حمل  :االعتبار ابلنظري 1

لعلم واملعرفة، ولذلك جنده حاضرا بقوة عند احملققني من وإن منهج االعتبار ابلنظري منهج منطقي يف ا البحث.
، يف مجيع العلوم، يعتنون بضم األشباه بعضها إىل بعض، ومجع األمور املتقاربة يف كانوا دائماعلما  اإلسالم. فقد  

ثمره صعيد واحد. وكان معتمدهم يف ذلك قاعدة منطقية هي أن الشي  إذا ضم إىل نظريه أمثر من الفوائد ما ال ي
ماع به. يقول اتج الدين السبكي:" وقد ال ينتهض تجالابمنفردا، ألن نظري الشي  مبنزلة اللقاح، ال يثمر إال 

على  . ففي فقه احلديث2 الشي  يف نفسه حجة مبفرده، وينتهض مقوو ومرجحا، السيما عند انضمام غريه إليه"
فكره خارج  ره واملتبادر منه، أن يتسع نظره وينتشرالباحث، بعد االستيعاب األويل للنص احلديثي من جهة ظاه

من القرآن والسنة، فكلما ظفر بنص من الوحي له تعلق كلي أو جزئي ابحلديث  النص، ويستعرض نصوص الوحي
وينظر يف ذلك كله على جهة االجتماع، ألنه إن نظر يف النص  استحضره، فينظر يف احلديث ابعتبار ذلك كله.

فلو كان احلديث يف فرع من فروع الشريعة  األصلي منفردا عن غريه معزوال عما سواه قصر يف الفهم والنظر.
 استحضر معه القواعد الكلية اليت يدخل فيها، وضم إليه ما يششا معه يف معناه أو يف معىن من املعاين اجلزئية.
ويدخل حتت هذا األصل كثري من مباحث فهم اخلطاب الشرعي مثل مجع أحاديث الباب وتتبع الشواهد 

اعتبار أقسام الدالالت بعضها ببعض  ومنه، واملتابعات، واعتبار اجلزئيات مع الكليات، واعتبار القرآن مع احلديث
وغريها مما يتحقق  ،اس بعضها على بعضمن العام واخلاص، واملطلق واملقيد، وضم األشباه بعضها إىل بعض وقي

املنظور فيه إىل أجزا  حبسب  حلديثهذه املسألة فالواجب تقسيم ا ولضبط .فيه وصف اجلمع بني األشباه والنظائر
معانيه اجلزئية، وحصر عناصره الواردة فيه، مث حصر املعىن الكلي العام الذي ينتظم فيه. ومن خالل النظر يف املعىن 

اين اجلزئية وخمتلف العناصر اليت يشتمل عليها األصل املنظور فيه، يستطيع الناظر أن يلتمس كل ما العام واملع
يف معىن  يتعلق ابملعىن الكلي أو ابملعاين اجلزئية ولو بواحد منها، فيعترب هبا مجيعا، وال يعترب فقط مبا هو وارد

ابألصل املنظور  تعلقهبه قد يكون واضحا صرحيا يف  النظري الذي يعتربف املنظور فيه على جهة املطابقة. احلديث
   .فيه، وقد ال يكون كذلك، فيجب على الناظر التدبر لئال يغفل عن شي  له تعلق وشبه ابملنظور فيه

 هي : وينبغي استحضارها  فهذا هو االعتبار ابلنظري، وخالصة النظائر اليت يعترب
 القرآن الكرمي. كل ما له نوع صلة مبعىن احلديث أو معانيه من -
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األشااباه والنظااائر ماان الساانة، ماان املتابعااات الاايت تضاابط ألفاااش احلااديث وصاايغه، والشااواهد الاايت تلتقااي معااه يف  -
معناه، أو يف معىن من املعاين اجلزئية، وكل األحاديث اليت تتعلق به على جهة التقابل بني العماوم واخلصاوص، 

ام والتعيااني وغريهااا ماان الثنائيااات املتقابلااة الاايت تاارد هبااا النصااوص واإلطااالو والتقييااد، واإلمجااال والبيااان، واإلهباا
 الشرعية من القرآن واحلديث.

 اعتبار األحاديث اجلزئية ابلكليات والكليات ابجلزئيات. -

 اعتبار ما جرى به العمل يف معىن احلديث وموضوعه. -

ثمار مان يه وأمثاله اليت أيتلف معهاا و فكل نص من احلديث يراد فقه ينبغي وصله بكل هذه العناصر اليت هي نظائر 
 املعاين ما ال يثمر منفردا.

ويف كال هاذا ينبغااي احلارص علاى تعاارف املناسابات، خاصاة املناساابات اخلفياة الايت ال يظهاار وجاه مناسابتها وتعلقهااا 
 ابحلديث إال بعمق النظر وقوة االستدالل ودقة االستنباط.

 االعتبار ابللوا م : - 2
العبااور ماان األصاال املنظااور فيااه إىل مااا يتعلااق بااه علااى جهااة املالزمااة واملالبسااة. فكاال قضااية هلااا يكااون عناادما يااتم  و

لاوازم، وهاذه اللاوازم قاد تكاون دائماة، وقاد تكاون يف زمان مااض، وقاد تكاون يف احلاال وقاد تكاون يف املا ل. ومعاىن 
هذه املالبسات، مثل أسباب  ذلك أن القضية قد يكون هلا لوازم ومالبسات يف وقت من األوقات مث تنفصل عنها

النزول يف القرآن وأسباب الورود يف احلديث، فإهنا مالبسة للنص زمن نزوله أو وروده، لكنها بعد ذلك تنفصل عنه 
وقااد تكااون اللااوازم يف احلااال أو يف املاا ل كمااا يف مقاصااد  ،املنظااور فيااه عاان لوازمااهيف النقاال. وقااد ال ينفااك األصاال 

  فعال.األحكام، أو يف م الت األ
إن مان األماور الايت ال تظهار ملان ينظار يف احلاديث منفاردا عان غاريه، ماا يكاون قاد أحااط ويف فقه احلديث خاصة فا

ابحلااديث زماان وروده ماان املالبسااات وقاارائن األحااوال. فكثااريا مااا يقااف الناااظر علااى احلااديث يف كتاااب ماان كتااب 
الذي يقوم باه معنااه، فيلزماه أن يعارب بنظاره إىل مواضاع احلديث فال يظهر له منه إال أمسا  رجاله الذين رووه، ومتنه 

ن فائادة ذلاك إد فياه ذلاك احلاديث. و أخرى ويلتفت إىل جهات أخارى لعلاه يظفار ابحلاال واملقاام والزماان الاذي ور 
. وهلذا نص العلما  على أن مان مساالك تنزيله على حملهتتجلى يف معرفة فقه احلديث على وجهه، ويف العمل به و 

لصحيح للحديث استحضار ما ارتبط ابحلديث مان أساباب خاصاة إماا منصاوص عليهاا يف موضاع آخار أو الفهم ا
مفهومااة ماان الواقااع الااذي ساايق فيااه احلااديث. فاااحلكم الااذي حيملااه احلااديث قااد يظهاار عامااا مطلقااا، لكنااه ابعتبااار 

، أو لاه مقاام ويازول بزواهلااعيناة يبقاى ببقائهاا مالبساته وسبب وروده يتبني أنه ورد على سبب خاص وارتابط بعلاة م
ومتعلقاتاه  خاص حيمله على معىن خاص ال يظهر إال ملن استحضر هذا املقام. فاللوازم هاي كال مالبساات الانص 

ماان جهااة الزمااان واملكااان واألشااخاص، مثاال أسااباب الااورود والسااياو العااام واخلاااص، والقاارائن، واملقاصااد والعلاال، 
حوالاه وأخبااره . وهاذه املالبساات هاي الايت تفرقات عناد علماا  احلاديث ، وراوي احلاديث وأوم الت العمال ابلانص

 ،املقاااامظاااروف الاااورود وأسااابابه، ومقاصاااد الشاااريعة وكلياهتاااا، و  وعلماااا  أصاااول الفقاااه حتااات تساااميات متنوعاااة مثااال 
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و والسياو، وظروف اخلطاب، وحاال املاتكلم، والعناصار غاري اللغوياة يف فهام اخلطااب، أ ،والقرائن ،ومقتضى احلال
عاىن هاذا موكل هذه االصطالحات بينها عموم وخصوص، ومنهاا ماا يطلاق علاى ذلاك كلاه. و  العناصر فوو لغوية.

فهي كل ما حيتاف ابلانص مان  ،أن لوازم النص كثرية ومتنوعة، وقد يكون لكل نص لوازمه اخلاصة اليت ليست لغريه
والقضااو واألحكاام. وهاي أيضاا قاد تكاون قريباة األحوال الزمانية واملكانية، وما يتعلق به مان األشاخاص واألمااكن 

صاار التنزياال عامااة وأخبااار أو خاصااة مثاال ساابب الناازول أو ساابب الااورود، وقااد تكااون بعياادة أو عامااة مثاال أحااوال ع
أهله، وأحوال اللسان العريب وما جارى باه العارف والعمال يف عصار الاورود، واألعاالم واألمااكن، وغريهاا مان اللاوازم 

  ص.اليت يقتضيها الن
 االعتبار ابملعارض :

وهذا النوع يكاون العباور فياه مان املنظاور فياه إىل ماا يعارضاه ويناقضاه. وهاذه أيضاا مان أعماال الفكار والعقال، فاإن 
فاإن مماا لاو نظار فيهاا علاى االنفاراد.  حسان وأمتكاان فهمهاا واساتيعاب خصائصاها أ  القضية إذا ضمت إىل نقيضها

 يتحقااق ويف فقاه احلاديث وبضاادها تتباني األشايا . اجلامعاة باني الشاي  وغاريه  لتضااد والتعاارض مان وجاوه املناساابةا
بعبااور النظاار خااارج الاانص والنظاار يف سااائر أجاازا  الااوحي اللتماااس كاال مااا يظهاار منااه معارضااة  االعتبااار ابملعااارض

وتعاااارض خمتلاااف احلااديث، والتعااارض والشجاايح، وحتاات هااذا األصاال تنااادرج مباحااث الناسااخ واملنسااو ، و  .للاانص
ن حقيقااة يف نفااس األماار، وهااذه املعارضااة قااد ال تكااو  .االحتماااالت يف دالالت الاانص، وتعااارض املصاااد واملفاسااد

   وإمنا حبسب الظاهر، لكن فائدة اعتبارها يفيد يف محل احلديث على معىن من املعاين.  
تصحب معه األحاديث والعمل به، تس ههفقمن أجل النظر يف احلديث الواحد نص علما  احلديث على أن وهلذا 

هناا أحاديث ختالفه يف اليت تعارضه حقيقة أو ظاهرا، ألنه قد يكون منسوخا، وقد ال يكون كذلك إال أن 
ن االعتبار هبا يفيد يف معىن احلديث املنظور فيه، فيحمل على غري ما يتبادر منه إذا نظر فيه منفردا من إالظاهر، و 

 .غري اعتبار بغريه

 

، وإمنا هناا عناصر فقط ال حيصل بتحكيم قواعد اللغة وأصول العربية ه احلديث النبويفقأن ومجاع كل هذا 
االلتفات إىل كل ما له تعلق ابلنص حمل البحث والنظر من فالواجب  أخرى متنوعة تدخل يف فهم النص.

 احلكم املأخوذ منه العناصر، واستحضار كل ما له فائدة يف بيان معناه، واحلذر من الغفلة عن كل ما له أتثري يف
فال يستقيم إعمال النص يف  فالنص ليس دليال إال مع نظائره ولوازمه ونقائضه.ويف العمل به وتنزيله على حمله. 

 ، مضافا إىل كل ما يتصل به فيكون اجملموع دليال.لحكم والعمل إال مضموما إىل ذلك كلهموضع االستدالل ل
 

 صحبه ويلم وصلى هللا على حممد وآله و           
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