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 الفقهاء يف التوفيق بني النصوصهج امن
  

 
 األستاذ املشارك الدكتور حممد سعيد اجملاهد 
 جامعة السلطان قابوس، كلية الرتبية، قسم العلوم اإلسالمية

 ملخص:
معىن سؤال عن ، فتطرقت إىل البيان مناهج الفقهاء يف التوفيق بني النصوصهدفت الدراسة إىل 

 ؟ واألصوليني يف التوفيق بني النصوص املتعارضة وما مناهج الفقهاء؟ التعارض
 :ومت استخدام املنهج االستقرائي التحليلي، وأظهرت الدراسة نتائج لعل من أمهها

 التعارض لغًة: هو التقابل على سبيل التمانع.      
  : التقابل بني األدلة الشرعية على وجه مينع كل واحد منهما مقتضى صاحبه.واصطالًحا

 .       للمتقد ِّم اكون انسخً في إْن ُعلم املتأخر، النسخ أواًل هو احلنفية يف التوفيق بني النصوص  ن منهجإ
 الرتجيح إذا مل يعلم املتأخر ووجد املرجح ألحدمها على اآلخر بطريقة من طرق الرتجيح إْن أمكن.     مث 
إسقاط مث  ،ترجيح أحدمها على اآلخرومل ميكن  اجلمع بينهما إْن أمكن ذلك، حيث مل يعلم التاريخ،مث 

املتعارضني  تقرير األصول إذا مل يوجد دونمث ، الدليلني املتعارضني، واملصري إىل ما دوهنما من األدلة إن وجد
 . دليل آخر يعمل به

ذلك وأمكن  إن مل ميكنإن أمكن، ف اجلمع بينهمان منهج اجلمهور يف التوفيق بني النصوص هو إ
   .فإن مل ميكن ذلك رجح أحدمها على اآلخر بوجه من وجوه الرتجيح ،فُعل خرخ أحدمها ابآلنس

  
        النسخ -الرتجيح  -التعارض –مناهج  –النصوص   كلمات مفتاحية:
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 املقدمة:
 والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وبعد:رب العاملني، احلمد هلل 

 وبعُد:
حلل اإلشكال وإزالة اليت ظاهرها التعارض ابلنصوص فقد كان من دأب العلماء االشتغال  

  .للوصول إىل املعىن املراد، والنص الراجحمناهج ، فوضعوا الغموض عنها
، ولتجيب على التوفيق بني النصوصيف الفقهاء واألصوليني طريقة لتبني  مشكلة البحثومن هنا جاءت 

 األسئلة اآلتية:
   ويف اصطالح األصوليني؟ لغةً  ما معىن التعارض-1 

 ؟ما مناهج الفقهاء واألصوليني يف التوفيق بني النصوص-2
 أهداف البحث:

 .معىن التعارض لغًة واصطالًحابيان  -1
 بيان مناهج الفقهاء واألصوليني يف التوفيق بني النصوص.- 2

 أمهية البحث:
 علماءوضيح موقف وتتتجلى أمهية البحث يف تنزيه الشريعة عن التعارض، وبيان كونه ظاهرًًي، 

وهذا من األمهية مبكان وال سيما يف هذا العصر الذي من النصوص املتعارضة ظاهرًا، الفقه واألصول 
 عب فيه بدين هللا تعاىل لصرف املسلمني عن دينهم.يتال

 منهج البحث:
لفقهاء اطرق اعتمد البحث على املنهج االستقرائي التحليلي، والذي يقوم على استقراء 

 .ضرب األمثلة لذلكبني النصوص، وحتليلها، مث التوفيق يف واألصوليني 
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 متهيد:
 واصطالح ا لغة  معىن التعارض 

 لغة :معىن التعارض:  
إن  وزن كلمة ) تعارض ( يف امليزان الصريف هو تفاعل، والتفاعل يدل  على املشاركة بني اثنني  

 فأكثر.
 ( لكلمة )َعَرضَ ، و وعندما جترَّد الكلمة من األحرف الزائدة، يظهر أن  أصلها مأخوذ من الَعْرض

 كثرية، أذكر منها:  يف اللغة معان
 الظهور أو اإلظهار: -1

 تقول: َعَرَض له أمُر كذا: أي: ظهر. 
 وَعَرْضُت عليه أمَر كذا، وَعَرْضُت له الشيَء: أظهرتُه له وأبرزتُه إليه. 

 وَعَرْضُت الشيَء فَأْعَرَض: أظهرتُه فَظَهَر.
 [.111]سورة  الكهف: " هنََّم يوَمئٍِّذ للكافريَن َعْرًضاوَعَرْضنا ج "ويف الكتاب العزيز 
 .  (1)نظروا إليها فأعرضت هي، أي: استبانت وظهرت أي: أبرزانها حىت

 املنع:  -2
تصبة يف النهر كاخلشبة املن ،ايْعرُِّض واعرَتََض: انتَصَب وَمَنَع وصار عارضً َعَرَض الشيُء  تقول:

 والطريق متنع سلوكه، وكل  مانع منَ َعك من شغل وغريه من األمراض فهو َعارِّض، وقد َعَرَض عارِّض أي:
 حائِّل، وَمَنَع مانِّع.َحاَل 

يقال: سرت فَعَرَض يل يف الطريق عارِّض من جبل وحنوه، أي: مانع مينع من املضي، ومنه: اعرتاضات 
ا متنع من التمسك ابلدليل، وتعارض البينات؛ ألن كل واحدة تعرتض األخرى ومتنع نفوذها.   الفقهاء؛ ألهن 

 [. 222 :بقرة]سورة ال  "ميانِّكم أْن تَُّراوا وتت َُّقوا وال جتعلوا هللاَ ُعْرضًة ألَ  " ويف الكتاب العزيز:
 .     (2)لكم أن تُّراوا  امانعً  اأي: ال جتعلوا احللف ابهلل معرتضً 

 الوضع يف َعْرض الشيء: -3
 تقول: َعَرَض العوَد على اإلانء: وضعه.

 -الليل  )) إذا كان جنحُ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  ويف احلديث: عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال:
فكفاوا صبيانكم، فإن الشياطني تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعٌة من الليل فُحلاوهم وأغلقوا  -أو أمسيتم 

                                                           

 (، مادة عرض 224_222خمتار الصحاح ) ص  -( 132القاموس احمليط ) ص -(  161/  7لسان العرب ) جر:   (1 (
 (، مادة عرض 226_224خمتار الصحاح ) ص  -(  167 - 171/  7لسان العرب ) ج ر: (  (2
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خ ِّروا آنيتكم ، وأوُْكوا قَِّربُكم، واذكروا اسم هللا، و امغلقً  األبواب واذكروا اسم هللا، فإن الشيطان ال يفتح ابابً 
 .(1) ، وأطفئوا مصابيَحُكم((اشيئً  تْعُرُضوا عليهاأن واذكروا اسم هللا ولو 
 . (2)عليه، أي: ابلَعْرض اأي: تضعونه معروضً 

 املقابلة:  -4
 تقول: َعَرَض له أشدَّ الَعْرض، واعرتض: قابَ َله بنفسه.

 : يُباريين.يوعاَرَض الشيَء ابلشيءِّ ُمَعاَرضًة: قابَ َله، وعارضُت كتايب بكتابه: قابَلُته، وفالن يُعارضين: أ
  يعاِرُضينُّريل كان أن جملسو هيلع هللا ىلص َأَسرَّ إيلَّ  تعين: النَّيَب  "ويف احلديث: عن فاطمة رضي هللا عنها أهنا قالت: 

 .  (4)، أي: كان يدارسه مجيع ما نزل من القرآن، من املعارضة وهي املقابلة (3) "القرآن ض212
 املماثلة واملساواة:  -5

 .  (5)أتى إليه مبثل ما أتى، ومنه: اشتقت املعارضة تقول: َعاَرَضه مبثل ما صنع:
بعد استعراض بعض املعاين اليت ذكرها أهل اللغة ملعىن كلمة ) َعَرَض (، يالحظ أن  أقرب  املعاين 

والتساوي؛ وذلك -والت قابل  -املنع  :الذي نقلت منه املعارضة إىل املعىن االصطالحي عند األصوليني هي
نع من ثبوت له، وابلتايل: فهو مي لدليلني املتعارضني يكون يف مقابلة اآلخر، ومساوًيً ألن  كل  واحد من ا

 احلكم به.
ا: املمانعة على سبيل املقابلة    . (6)ولذلك فإن  بعض األصوليني قد عر فوا املعارضة لغًة أبهن 

 إذن: فالتعارض لغًة: هو التقابل على سبيل التمانع.     
 :امعىن التعارض اصطالح  

 ميكن أن نذكر أهم تعريفني للتعارض يف اصطالح األصوليني، مها:
املعارضة: تقابل احلجتني املتساويتني على وجه يوجب كل  واحد منهما ضد  ما توجبه التعريف األول: 

 . (7)األخرى

                                                           

 كتاب األشربة، ابب:    مسلم،و ( _  117( ) ص  4623كتاب األشربة، ابب: تغطية اإلانء )  واللفظ له، البخاري (  رواه(1
 ( مادة وكى.734ما يشد به رأس القِّربة. خمتار الصحاح ) ص و الوَِكاء: (111( )ص4241استحباب ختمري اإلانء )     
 ( مادة خر.111تغطية اإلانء. خمتار الصحاح ) ص والتخمري:     
 (، مادة عرض. 161/  7)   ر: لسان العرب(  (2
 ( 3622-3623طويل رواه البخاري واللفظ له،كتاب املناقب،ابب: عالمات النبوة يف اإلسالم ) (  هذا جزء من حديث(3

 (1177( )ص 6313ورضي هللا عنها )  ملسو هيلع هللا ىلصومسلم،كتاب فضائل الصحابة،ابب:من فضائل فاطمة بنت النيب-( 611)ص
 (، مادة عرض. 224خمتار الصحاح ) ص -(  167/ 7(  ر: لسان العرب ) (4
 (، مادة عرض.   272/  1 للخليل بن أدمد الفراهيدي  ) ( ر: العني(5
 (   3/  3التقرير والتحبري البن أمري احلاج  ) -(161/ 3أصول البَ ْزَدوي مع كشف األسرار) -( 2/12(  ر: أصول السََّرْخسي)(6

 ( 211للحصكفي ) ص ( _ إفاضة األنوار على أصول املنار  162/ 3أصول البَ ْزَدوي مع كشف األسرار ) ر:  (7 (
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 التعارض بني الشيئني: تقابلهما على وجٍه مينع كل  واحد منهما مقتضى التعريف الثاين:   
 . (1)صاحبه 

ولعل  التعريف األش مل للتعارض هو: التقابل بني األدلة الشرعية على وجه مينع كل واحد منهما   
 مقتضى صاحبه.

 منهج الفقهاء يف التوفيق بني النصوص 
نفية ومجهور وقع االختالف فيها بني احل، مناهج للتوفيق بني النصوص يوناألصولوضع الفقهاء و   

 آخر. اا، وسلك اجلمهور مسلكً احلنفية مسلكً فسلك الفقهاء، 
 :التوفيق بني النصوصاحلنفية يف منهج 

 .       للمتقد ِّم افيكون انسخً  إْن ُعلم املتأخر، إذا تعارض الدليالن فإنه يدفع ابلنسخ أواًل 
 مث ابلرتجيح إذا مل يعلم املتأخر ووجد املرجح ألحدمها على اآلخر بطريقة من طرق الرتجيح إْن أمكن.     

ن إعمال  أل مل ميكن ترجيح أحدمها على اآلخر؛و  مث ابجلمع بينهما إْن أمكن ذلك، حيث مل يعلم التاريخ،
  كال الدليلني يف اجلملة حينئذ أوىل من إلغاء كليهما ابلكلية.    

 مث إبسقاط الدليلني املتعارضني، واملصري إىل ما دوهنما من األدلة إن وجد.
مث بتقرير األصول إذا مل يوجد دون املتعارضني دليل آخر يعمل به، أو وجد التعارض يف اجلميع، فيجب 

 .(2)حينئذ العمل ابألصل
 شرح طريقة احلنفية:

ته احلكم، أبن يُثبت أحدمها خالف ما يثب إذا ورد عن الشارع دليالن، وكان بينهما تناٍف يف-1
للمتقد ِّم،  اأبن علم تقدام أحدمها وأتخار اآلخر، فيكون املتأخر انسخً  ااآلخر، فإن كان التاريخ معلومً 

 ال جيوز العمل به. اويكون املتقد ِّم منسوخً 
 مثال ذلك: ورد يف حق املتوىف عنها زوجها آيتان:

 " اشهر وعشرً صن أبنفسهنَّ أربعة أيرتب ايتوفون منكم ويذرون أزواجً والذين "األوىل: قوله تعاىل:
 [. 232]سورة البقرة: 

ىل احلول غري إ اوصيًة ألزواجهم متاعً  اوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجً "والثانية: قوله تعاىل:
 [.221]سورة البقرة:  "راجإخ

  قمرًيً  ادهتا عامً ، والثانية تثبت عاوعشرً  فاآلية األوىل تثبت عدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر
 .(3)، ويدفع هذا التعارض ابلنسخ، فتنسخ اآليُة األوىل اآليَة الثانية كاماًل 

                                                           

ْسَنوي على املنهاج ) ج  ر:  (1 (  ( 273/  2( _ اإلهباج شرح املنهاج، علي بن عبد الكايف الساْبكي ) ج 217/  2شرح اإلِّ
   (2/  3لتقرير والتحبري البن أمري احلاج )ا   (2 (
     (2/  3لتقرير والتحبري البن أمري احلاج )ا (3 (
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 .اهذا إن كان التاريخ معلومً 
وجب األخذ  : بوجه من وجوه الرتجيح املعتُّرةفإن جهل التاريخ، وأمكن الرتجيح بني الدليلني -2

 ابلراجح.
 رتجيح احلديث الوارد ابلسماع على احلديث الوارد بكتاب: ك

َا " :  قال رسول هللا : عن ابن عبَّاس رضي هللا عنهما قالمثال: روى أصحاب السنن   أميا
 .(1) "إَِّهاٍب ُدبَِّغ فَ َقْد َطُهرَ 

أَْن اَل  هللا َرُسولِّ َأََتاَن كَِّتاُب " : عن َعْبدِّ هللا ْبنِّ ُعَكْيٍم قَالَ أيًضا  روى أصحاب السننو 
َتةِّ إبَِِّّهاٍب َواَل َعَصٍب  َن اْلَمي ْ َتفُِّعوا مِّ  .(2) "تَ ن ْ

فهذان احلديثان متعارضان يبيح األول منهما االنتفاع جبلد امليتة بعد دبغه، وحيرم الثاين االنتفاع 
ابجللد مطلًقا، وال ميكن اجلمع وال النسخ، فرجح العلماء حديث ابن عباس املبيح لالنتفاع على حديث 

 . (3)إىل قوم ابن ُعكيم  ورسالة وجهتكتاابً األول من مساع ابن عباس، والثاين كان  ألن ابن ُعكيم؛ 
وإن تساوى الدليالن ومل ميكن ترجيح أحدمها على اآلخر، وقد أمكن اجلمع بينهما وجب  -3
 املصري إليه.

 واجلمع بني الدليلني إمنا يكون ابعتبار خملص من قبل احلكم أو احملل أو الزمان.
 أما املخلص من قبل احلُكم فيكون إما ابلتوزيع أو ابلتغاير:

  .آلخراب اأبحد الدليلني وبعضها منفيً  اوالتوزيع: أبن جيعل بعض أفراد احلكم اثبتً 
 قسمة املدَّعى بني املدعيني حبجتيهما.مثاله: 

 والتغاير: أبن يبني مغايرة ما ثبت أبحد الدليلني ملا انتفى ابآلخر.
]سورة البقرة: "مبا كسبت قلوبكمال يؤاخذكم هللا ابللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم "قوله تعاىل: مثاله: 
224  .] 

ال يؤاخذكم هللا ابللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقَُّدمت األميان فكفارته إطعام عشرة "مع قوله تعاىل:
سورة  ]"ًيم أ مساكني من أوسط ما تطعمون  أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة، فمن مل جيد فصيام ثالثة

 [. 11املائدة: 

                                                           
كتاب: الفرع   ،والنسائي –(  1721ما جاء يف جلود امليتة إذا دبغت )  : ابب ، الباس : كتاب  ، رواه الرتمذي واللفظ له   (  1)

 ( 3611لبس جلود امليتة إذا دبغت )  : ابب ، اللباس : كتاب  ، وابن ماجه –(  2221جلود امليتة )  : ابب ، والعترية
 : كتاب   ، واللفظ له ، والرتمذي –(  2127من روى أن ال ينتفع إبهاب امليتة ) : ابب ، اللباس : كتاب  ، رواه أبو داود  (  2)

ما يدبغ به جلود امليتة  : ابب ، الفرع والعترية : كتاب  ، والنَّسائي -(  1721ما جاء يف جلود امليتة إذا دبغت ) : ابب ، اللباس
  ( 3613من قال ال ينتفع من امليتة إبهاب وال عصب )  :ابب ، ما جاء يف اللباس : كتاب  ، وابن ماجه –(  2221)
 (1/11االعتبار يف الناسخ واملنسوخ، احلازمي ) : ر    (  3)
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األوىل توجب املؤاخذة على اليمني الغموس؛ ألنه من كسب القلب، والثانية تنفي املؤاخذة عليها؛ فاآلية 
ألهنا من اللغو، وهو ما ال يكون له حكم وفائدة؛ إذ فائدة اليمني املشروعة حتقيق الُّر والصدق، وذلك 

 ال يتصور يف الغموس.
اليت لى الغموس هي املؤاخذة يف اآلخرة، و واملخلص أن يقال: املؤاخذة اليت توجبها اآلية األوىل ع

 تنفيها الثانية هي املؤاخذة يف الدنيا.
أي: ال يؤاخذكم هللا إبجياب الكفارة يف اللغو، ويؤاخذكم إبجياهبا يف املعقودة، مث فسَّر الكفارة 

 .(1)بقوله ) فكفارته إطعام ( وملا تغايرت املؤاخذَتن اندفع التعارض
 ل: فب ن مُحَمل علت تغاير احملل.وأما املخلص من قبل احمل

ُهْرن ويسألونك عن احمليض قل هو أذًى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن  حىت يط"مثاله: قوله تعاىل:
 [. 222]سورة البقرة:  "فإذا تطهرنَّ فأتوهنَّ من حيث أمركم هللا 

 .(2)قرئت كلمة ) يطهرن ( ابلتخفيف والتشديد 
ابلتخفيف: تقتضي أن حيل القرابن ابنقطاع الدم، سواء انقطع ألكثر مدة احليض أو ملا دونه؛ فالقراءة 

 ألن الطهر عبارة عن انقطاع دم احليض، يقال: طُهرت املرأة، إذا خرجت من حيضها.
 اوالقراءة ابلتشديد: تقتضي أن ال حيل القرابن قبل االغتسال، سواء كان االنقطاع ألكثر مدة احليض أو مل

 دونه؛ ألن التطهر هو االغتسال، فوقع التعارض.
؛ ألن حىت للغاية، وال جيوز أن ميتد احليض إىل اوالقول هبما غري ممكن؛ إذ مها معنيان متضادان ظاهرً 

وقع ضدان، ف ااالغتسال مع امتداده إىل انقطاع الدم؛ ألن امتداد الشيء إىل غاية، واقتصاره دوهنا معً 
 .االتعارض ظاهرً 

 ع التعارض ابجلمع بني القراءتني، أبن حُتمل كل واحدة من القراءتني على حال: ويرف
فُتحمل قراءة التخفيف على االنقطاع ألكثر مدة احليض؛ ألنه انقطاع بيقني، وحرمة القرابن تثبت ابعتبار 

نساء يف لقيام احليض؛ ألنه سبحانه أمر ابعتزاهلن ملعىن األذى بقوله عز وجل ) قل هو أذى فاعتزلوا ا
احمليض (، فبعد االنقطاع ألكثر مدة احليض ال جيوز تراخي احلرمة إىل االغتسال؛ ألنه يؤدي إىل جعل 

، وهو تناقض وإبطال للتقدير الوارد يف احليض، أو يؤدي إىل منع الزوج االطهر الذي هو ضد احليض حيضً 
 مها فاسد. من حقه، وهو القرابن بدون العلة املنصوص عليها، وهي األذى، وكال

                                                           
 ( 601/  2التَّْفَتاَزاين )  ،رشح التلويح عىل التوضيح  (  1)
 .بتخفيف الطاء وضم اهلاء {يْطُهرن  }وقرأ الباقون  ،بتشديد الطاء واهلاء {يّطّهرن  }قرأ محزة والكِسائي وأبو بكر  (2)

      ( 631أبو ُزرعة ) ص  ،حجة القراءات     
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وحُتَمل قراءة التشديد على االنقطاع ملا دون أكثر مدة احليض؛ ألنه يف هذه احلالة ال يثبت االنقطاع 
د ، فإن الدم ينقطع مرًة، ويدِّر  أخرى، فال بدَّ من مؤكابيقني؛ لتوهم أن يعاودها الدم، ويكون ذلك حيضً 

 جلانب االنقطاع، وهو االغتسال أو ما يقوم مقامه.
أقامت الصحابة رضي هللا عنهم االغتسال مقام االنقطاع، فإن الشعيب ردمه هللا تعاىل ذكر أن ثالثة وقد 

قالوا: إن املرأة إذا كانت أًيمها دون العشرة ال حيل لزوجها أن يقرهبا ملسو هيلع هللا ىلص من أصحاب رسول هللا اعشر نفرً 
 . (1)حىت تغتسل

 لألول: االزمان كان الثاين انسخ  وأما املخلص من قبل الزمان: فإنه إذا وجد اختالف 
 لألول: ا، فيكون الثاين انسخً اواختالف الزمان إما أن يكون صرحيً 

[، مع قوله تعاىل:)  2قوله تعاىل: ) وأوالت األدمال أجُلُهنَّ أْن يضعَن دمَلُهنَّ (  ]سورة الطالق:  مثاله:
 [. 232(]سورة البقرة:  ار وعشرً يرتبصن أبنفسهن أربعة أشه اوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجً 

 . وأصبحت عدهتا تنتهي بوضع احلمل فاألوىل نسخت العِّد ة يف حق احلامل املتوىف عنها زوجها،
 والدليل:

ريِّين قال: جلست إىل جملس فيه ُعْظٌم من األنصار وفيهم عبد الردمن بن أيب لَيَلى فذكرت  عن حممد بن سِّ
َعة بنت احلارث فقال عبد الردمن: ولكن عمَّه كان ال يقول ذحديث عبد هللا بن ُعتَبة يف شأن  لك، ُسبَ ي ْ

ت مالك قال: مث خرجت فلقي -ورفع صوته-فقلت: إين جلريء إن كذبت على رجل يف جانب الكوفة 
 ، قلت: كيف كان قول ابن مسعود يف املتوىف عنها زوجها وهي حامل ؟-أو مالك بن َعوف -بن عامر 

ساء رضي هللا عنه: ) أجتعلون عليها التغليظ وال جتعلون هلا الرخصة لَنَ َزَلْت سورة الن فقال: قال ابن مسعود
 .(2)القصرى بعد الُطوىَل ( 

ُته، أَلُنزلت سورة النساء القصرى بعد  اوعن عبد هللا بن مسعود أيضً  رضي هللا عنه قال: ) من شاء الَعن ْ
 .(3) (  ااألربعة األشهر وعشرً 

                                                           
 فام بعد ( 681/ 3عبد العزيز البخاري ) ج،كشف األرسار رشح أصول الَبْزَدوي      (1)

 وأما األثر الذي حيتج به احلنفية وينسبونه إىل الشعبي رمحه اهلل تعاىل فلم أجده
 ،(770( )ص 2132)   {00 اوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواج   }:باب   ،كتاب تفسري القرآن ،البخاريرواه       (2)

 .سورة الطالق :واملراد بسورة   النساء القرصى
 :باب ،كتاب الطالق ،والنسائي-( 331( ) ص 2307يف عدة احلامل ) :باب ،كتاب الطالق،أبو داود واللفظ لهرواه       (3)

احلامل املتوىف عنها زوجها )  :باب،كتاب الطالق ،وابن ماجه _( 291( ) ص 3112عدة  احلامل املتوىف عنها زوجها )

 (290( )ص2030
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؛ احتياطً للمبيح؛ ا اانسخً  اإذ جيعل احلاظر آخرً  كاحلاظر واملبيح،  اختالف الزمان داللة :وإما أن يكون 
 . (1)وألنه قبل البعثة كان األصل يف األشياء اإلابحة مث ورد احلظر بعد ذلك 

 هذا كله إذا أمكن اجلمع. 
يسقطان إىل ما  ملتعارضني، وتعذر الرتجيح، فإن الدليلني افإن مل ميكن اجلمع، وكان التاريخ جمهواًل  -2

؛ ألن العمل أبحدمها ليس أبوىل من اوأبحدمها عينً  ادوهنما من األدلة إن وجد؛ لتعذر العمل هبما معً 
 العمل ابآلخر.

فإن وجد دليل آخر يثبت به حكم احلادثة وجب املصري إليه؛ ألن احلادثة التحقت مبا إذا مل يكن فيه ذلك 
 طلب دليل آخر يتعر ف به حكم احلادثة.                   النصان بتساقطهما، فال بد  من

ارضة، فإهنما يرتكان إىل السانة إن كانت ومل تكن متع فإن كان التعارض بني آيتني أو قراءتني من آية:
 فإن مل يوجد يف ذلك سنَّة، أو وجدت ولكن متعارضة وجب املصري إىل القياس وأقوال الصحابة. 

[، مع قوله تعاىل:) وإذا قُرِّئ القرآن  21فاقرؤوا ما تيسَّر من القرآن ( ]سورة املزمل:  قوله تعاىل:) مثاله:
 .  [ 212فاستمعوا له وأنصتوا  ( ]سورة األعراف: 

فاآلية األوىل بعمومها توجب القراءة على املقتدي؛ لورودها يف حق املصلي ابتفاق أهل التفسري بداللة 
ة وجوهبا عنه؛ إذ اإلنصات ال ميكن مع القراءة، وهذا اإلنصات ورد يف القراء السياق والسباق، والثانية تنفي

: ) من كان له إمام ملسو هيلع هللا ىلصعند عامة أهل التفسري، فيتعارضان فيصار إىل احلديث، وهو قوله  ايف الصالة أيضً 
 . (2) وإذا قرأ فأنصتوا  (ملسو هيلع هللا ىلص: ) فقراءة اإلمام له قراءة (، وقوله

                                                           
 ( 263احلَْصَكِفي ) ص  ،( ـ وإفاضة األنوار عىل أصول املنار 607/  2التَّْفَتاَزاين )  ،التلويح عىل التوضيح      (1)
 ( .) من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اهلل :عن أيب الزبري عن جابر قال :احلديث األول      (2)

 وأمحد -( 620( )ص 810إذا قرأ اإلمام فأنصتوا ) :باب ،كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها ،واللفظ له ابن ماجهرواه      

 ( = 62661باب مسند جابر بن عبد اهلل ) ،كتاب باقي مسند املكثرين ،يف  مسنده

َقايش قال: صليت مع أيب موسى األشعري صالة فلام كان  = أما احلديث الثاين  فقد روى مسلم عن ِحطَّان بن عبد اهلل الرَّ

ت الصالة بالرب والزكاة قال :عند القعدة قال رجل من القوم أيُّكم  :فلام قىض أبو موسى الصالة وسلَّم انرصف فقال :ُأِقرَّ

 .أيكم القائل كلمة كذا وكذا ؟ فأَرمَّ القوم فقال: لعلك يا ِحطَّان قلتها :ثم قال ،فأَرمَّ القوم :القائل كلمة كذا وكذا ؟ قال

أما تعلمون  :فقال أبو موسى .ومل أرد هبا إال اخلري ،أنا قلتها :فقال رجل من القوم ،ولقد َرِهبُت أن َتْبَكعني هبا ،ما قلتها :قال

ثم  ،وا صفوفكم) إذا صليتم فأقيم :خطبنا فبَّيَّ لنا سنَّتنا وعلَّمنا صالتنا فقال ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهلل،كيف تقولون يف صالتكم

كم أحدكم وا ،لَيُؤمَّ كربَّ وركع  فإذا ،آمَّي جيِْبكم اهلل :وإذ قال ) غري املغضوب عليهم وال الضالَّي ( فقولوا ،فإذا كربَّ فكربَّ

وا واركعوا  :فقولوا ،دهوإذا قال سمع اهلل ملن مح ،فتلك بتلك ملسو هيلع هللا ىلص:فقال رسول اهلل ،فإن اإلمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ،فكربَّ

وا وإذا كربَّ  ،سمع اهلل ملن محده ملسو هيلع هللا ىلص:فإن اهلل تبارك وتعاىل قال عىل لسان نبيه ،اللهم ربنا لك احلمد يسمع اهلل لكم  وسجد فكربَّ

 وإذا كان عند القعدة فليكن من أول ،فتلك بتلك ملسو هيلع هللا ىلص:فقال رسول اهلل ،قبلكم واسجدوا فإن اإلمام يسجد قبلكم ويرفع
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 قال:) ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب  (ملسو هيلع هللا ىلص بن الصامت أن رسول هللا وال يعارضهما ما رواه عبادة 

 . (2)؛ ألنه حمتمل يف نفسه أن يراد به نفي الفضيلة (1)
ان: وجب املصري إىل ما بعد السنَّة مما ميكن إثبات احلكم به، وذلك نوع وإن كان التعارض بني السن ََّتني:

 .(3) أقوال الصحابة، والقياس
 وهل يقدَّم قول الصحايب علت القياس حينئذ أم مها يف مرتبة واحدة ؟ 

 اختلف علماء احلنفية يف ذلك:
 .  (4)فالت َّْفَتازَاين: ذهب إىل أهنما يف مرتبة واحدة، يعمل أبيهما شاء بشرط التحر ِّي 

ده املصري إىل ن، وجب عافقال: إن من أوجب تقليد الصحايب مطلقً  واختار عبد العزيز البخاري تفصياًل 
 ، فإن مل يوجد فإىل القياس.أقواهلم أواًل 

ومن مل يوجب تقليد الصحايب فيما يدرك ابلقياس: جيب عنده املصري إىل ما ترجَّح لديه من القياس وقول 
الصحايب؛ ألن قول الصحايب ملا كان بناًء على الرأي كان مبنزلة قياس آخر، فكان مبنزلة تعارض قياسني، 

 أبحدمها بشرط التحري. فيجب العمل

                                                           

السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته السالم علينا وعىل عباد اهلل  ،التحيات الطيبات الصلوات هلل :قول أحدكم

    .عبده ورسوله االصاحلَّي أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممد  

بن هشام  و حدثنا أبو غسان املِسَمعي حدثنا معاذ ،كر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا سعيد ابن أيب َعُروبةوحدثنا أبو ب

و حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربنا جرير عن سليامن التيمي كل هؤالء عن قتادة يف هذا اإلسناد بمثله ويف حديث  ،حدثنا َأيب

 .{وإذا قرأ فأنصتوا  }جرير عن سليامن عن قتادة من الزيادة 

 .سمع اهلل ملن محده ( إال يف رواية أيب كامل وحده عن أيب َعَوانة ملسو هيلع هللا ىلصوليس يف حديث أحد منهم ) فإن اهلل قال عىل لسان نبيه

 :كرتريد أحفظ من سليامن ؟ فقال له أبو ب :فقال مسلم ،قال أبو بكر ابن أخت أيب النرض يف هذا احلديث :قال أبو إسحاق

 :المل مل تضعه هاهنا ؟. ق :هو عندي صحيح فقال:هو صحيح يعني ) وإذا قرأ فأنصتوا ( فقال:ريرة ؟ فقالفحديث أيب ه

 .إنام وضعت هاهنا ما أمجعوا عليه ،ليس كل يشء عندي صحيح وضعته هاهنا

 .تزجرين وتوبخني :وتبكعني ،سكت :( وأرمَّ 676( ) ص901-902التشهد يف الصالة )  :باب ،كتاب الصالة ،مسلمرواه 

 .أن اللحظة التي سبقكم اإلمام هبا يف تقدمه إىل الركوع تنجرب لكم بتأخريكم يف الركوع بعد رفعه حلظة :ومعنى تلك بتلك
 _( 623( ) ص 711وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها  )  :باب ،كتاب األذان ،البخاريرواه       (1)

  .واللفظ هلام( 617() ص 872وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة )  :باب ،كتاب الصالة ،ومسلم
 (612/ 3عبد العزيز البخاري )  ،كشف األرسار رشح أصول الَبْزَدوي       (2)
ْخيس       (3) َ  ( 63/ 2)  ،أصول الَّسَّ
 ( 603/  2التَّْفَتاَزاين )  ،التلويح عىل التوضيح       (4)
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كعتني أبربع أنه صالها ر  اصلَّت صالة الكسوف ركعتني كصالتنا، مع ما ورد أيض   ملسو هيلع هللا ىلصمثاله: ما ورد أنه 
 .(1)ركوعات وسجدتني

 . (2)فإهنما ملا تعارضا صران إىل القياس، وهو االعتبار بسائر الصلوات
 هذا إن تساقط الدليالن وأمكن املصري إىل غريمها.

فإن مل ميكن املصري إىل دليل آخر يثبت به حكم احلادثة، أبن مل يوجد بعد النصني املتعارضني دليل آخر  
يعمل به ، أو وجد التعارض يف اجلميع وجب عندئذ تقرير األصول، واحلكم على احلادثة على ما كان 

 عليه األمر قبل ورود الدليلني.        
، فلما تعارضت األدلة يبقى احلكم (3)ر أنه جنس، وعن غي ره أنه طاهرروي عن ابن عم مثاله: سؤر احلمار:

 على ما كان عليه قبل ورود الدليلني، 

                                                           
م ركع فأطال القيام ث صىل صالة الكسوف فقام فأطال ملسو هيلع هللا ىلصعن أسامء بنت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهام أن النبي _       (1)

قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام الركوع ثم 

القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم  فأطال القيام ثم ركع  فأطال الركوع ثم رفع فأطال

سجد فأطال السجود ثم انرصف   فقال قد دنت مني اجلنة حتى لو اجرتأت عليها جلئتكم بِقَطاٍف من ِقَطافِها ودنت مني 

 حبستها حتى ماتت :ه ؟  قالواما شأن هذ :قلت ،ختدشها هرة :حِسبُت أنه قال: أي رّب وأنا معهم فإذا امرأة النار حتى قلت

 ( .من خشيش أو خشاش األرض :حِسبت أنه قال :نافع، قال ال هي أطعمتها وال أرسلتها تأكل اجوع  

 (626( ) ص 721ما يقول بعد التكبري  ) :بعد باب :باب   ،كتاب األذان ،البخاريرواه      

 ( .أنه صىل أربع ركعات يف ركعتَّي وأربع سَجَدات ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس عن النبي_     

 .أربع ركوعات :( ويعني بأربع ركعات313( ) ص 2092صالة الكسوف )  :باب ،كتاب الكسوف ،مسلم رواه     

 صىلَّ حَّي انكسفت الشمس مثل صالتنا يركع ويسجد  (.  ملسو هيلع هللا ىلصوعند النسائي عن النعامن بن بشري ) أن رسول اهلل  _    

 (266( ) ص 6290كيف صالة الكسوف ) :باب ،كتاب الكسوف ،النسائي رواه     

 وَذَكَر كسوَف الشمس  (.،صىل ركعتَّي مثل صالتكم هذه  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب َبْكَرة ) أن رسول اهلل  اوعنده أيض  _     

 (262( ) ص 6293كيف صالة الكسوف )  :باب ،كتاب الكسوف ،النسائيرواه      
 ( 611/  3عبد العزيز البخاري )  ،أصول الَبْزَدوي كشف األرسار رشح       (2)
 .حدثنا حفص بن غياث عن عبيد اهلل بن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر احلامر :روى ابن أيب شيبة قال     (3)

 ( 6/31( )  302باب: يف الوضوء بسؤر احلامر والكلب من كرهه )  ،كتاب الطهارات ،يف مصنفهابن أيب شيبة رواه      

 .وروى عبد الرزاق عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أنه كان يكره سؤر احلامر  والكلب واهلر أن يتوضأ بفضلهم     

 (  6/601( ) 373سؤر الدواب ) :باب،يف مصنفه كتاب الطهارة عبد الرزاقرواه      

ا طاء أنه كان ال يرى بحدثنا ابن علية عن ابن جريج عن ع:فروى ابن أيب شيبة قال : طهارة سؤر احلامروأما ما جاء يف      أس 

      .وحدثنا عبد األعىل عن معمر عن الزهري قال ال بأس بسؤر احلامر ،احلامربسؤر 
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 . (1)، وال يزيل احلدث؛ لوقوع الشك يف زوال احلدث ا، فيكون طاهرً اوهو أن املاء كان طاهرً 
 اجلمهورمنهج 

 املتعارضة.   النصوصبني األصول من الشافعية واملالكية واحلنابلة كيفية دفع التعارض حبث علماء 
 ذلك:يف  هممذهببينت النصوص اليت بعض هذه و 

البَ ْيَضاوي يف املنهاج : ) إذا تعارض نصان، فالعمل هبما من وجه أوىل، أبن يتبعض احلكم قال 
 الشهود ؟ فقيل: أال أخُّركم خبريملسو هيلع هللا ىلص ) زع، كقوله فيثبت البعض، أو يتعدد فيثبت بعضها، أو يعمم فيو 

نعم، فقال: أن يشهد الرجل قبل أن ُيسَتشهد ( وقوله ) مث يفشو الكذب حىت يشهد الرجل قبل أن 
 . (2) فيحمل األول على حق هللا تعاىل، والثاين على حقنا ( ،ُيسَتشهد 

مل بكل  على اآلخر إذا مل ميكن العقال علي الساْبكي يف شرح املنهاج: ) إمنا يرجح أحد الدليلني
أوىل  ألنه فال يصار إىل الرتجيح، بل يصار إىل ذلك؛ واحد منهما، فإن أمكن ولو من وجه دون وجه،

 . (3) واإلعمال أوىل من اإلمهال  ( من العمل أبحدمها دون اآلخر؛ إذ فيه إعمال الدليلني،
ْسَنوي يف شرحه على املنهاج: ) وجه مناس  بة هذه املسألة _ مسألة املنهاج املتقدمة _وقال اإلِّ

  لبيان شرط الرتجيح كما ستعرفهللكالم على الرتجيح من حيث كوهنا معقودة 

                                                           

   .ربسؤر احلام اوحدثنا حممد بن سوار عن أيب احلباب أن جابر بن زيد كان ال يرى بأس       

 ( 362( )363( )362من قال ال بأس بسؤر احلامر ) :باب ،كتاب الطهارات ،يف مصنفه ابن أيب شيبةروى هذه اآلثار 

     (6 /31  )   
 ،رشح التلويح عىل التوضيح _( 671_3/671عبد العزيز البخاري )  ،كشف األرسار رشح أصول الَبْزَدوي     (1)

   (2/602التَّْفَتاَزاين )
اِزي ) ج  ،املحصول :وانظر_(  676للبيضاوي ) ص  ،املنهاج  (2)  ( 201/ 1لإلمام الرَّ

 الذي يأيت بشهادته قبل أن :) أال أخربكم بخري الشهداء :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن زيد بن خالد اجُلَهني أن النبي   :احلديث األول _     

 ( 712( )ص  2292بيان خري الشهود )  :باب ،كتاب األقضية ،مسلمُيسَأهلا (.     رواه 

ن ) خري أمتي قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذي : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :فعن عمران بن حصَّي ريض اهلل عنهام قال :أما الثاين _     

ونون وال خيو ،يشهدون وال ُيسَتشهدون اثم إن بعدكم قوم   _ اعمران فال أدري أذكر بعد قرنه قرنَّي أو ثالث   :قال_يلوهنم    

ِمن (. ،وَينُذرون وال َيوُفون، ُيؤََتَنون  وَيظهر فيهم السَّ

   _( 162( ) ص3110)  ملسو هيلع هللا ىلصفضائل أصحاب النبي   :باب ،ملسو هيلع هللا ىلصكتاب فضائل أصحاب النبي   ،واللفظ له البخاريرواه      

      (6666( ) ص 1271فضل الصحابة )  :باب ،كتاب فضائل الصحابة ،ومسلم     
ْبكي  )   ،اإلهباج      (3)   (  260/  3الشيخ عبد الوهاب السُّ
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دمها : أنه إذا تعارض دليالن فإمنا يرجح أحمنهج اجلمهور يف التوفيق بني النصوص هووحاصل 
؛ وجه دون وجه فال يصار إىل الرتجيحعلى اآلخر إذا مل ميكن العمل بكل واحد منهما، فإن أمكن ولو من 

 .(1)الدليل هو اإلعمال ال اإلمهال ألن إعمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمها ابلكلية؛ لكون األصل يف
يذكرون لدفع التعارض طريقة تعتمد على تقدمي اجلمع بني  النصني  (2)علماء العصر احلديثمن  اولكن كثريً 

 ر اجلمع، مث النسخ، مث تساقط الدليلني. املتعارضني، مث الرتجيح إن تعذ
وأنت جتد أن هذه الطريقة مل ترد يف نصوص علمائنا املتقدمني من املتكلمني، بل قدَّموا النسخ على 

 الرتجيح، ودونك بعض أقواهلم:
 أمكنو قال يف اللاَمع: ) ابب القول يف ترجيح أحد اخلُّرين على اآلخر: ومجلته أنه إذا تعارض خُّران 

دمها وإن مل ميكن ذلك وأمكن نسخ أحوترتيب أحدمها على اآلخر يف االستعمال فُعل،  مع بينهما،اجل
إن مل ميكن ذلك ف على ما بينه يف ابب بيان األدلة اليت جوز التخصيص هلا وما ال جيوز،ابآلخر فُعل 

إلسناد ا والرتجيح يدخل يف موضعني أحدمها يف رجح أحدمها علت اآلخر بوجه من وجوه الرتجيح،
 .(3) واآلخر يف املنت  (

اقع فناسخ أو علم املتأخر منهما يف الو  ،وقال يف شرح مجع اجلوامع: ) فإن تعذر العمل ابملتعارضني أصاًل 
 للمتقدم منهما (.

ْربِّيين يف تقريراته على مجع اجلوامع:) قول املصنف:فإن تعذر وعلم املت أخر فناسخ: ظاهره يقتضي  قال الش ِّ
 . ( ال يقبل الرتجيح بل ال يكون إال النسخ، وعلم املتأخر اتعذر العمل هبما معً أنه مىت 

إن تعذر ف...وقال زكرًي األنصاري: ) واألصح أن العمل ابملتعارضني ولو من وجه أوىل من إلغاء أحدمها 
 .(4)(  العمل: فإن علم املت خر فناسخ، وإال رجع إىل مرجح

 و قول صاحب اإلهباج:ومصدر هذا اللبس إمنا جاء من حن
) إمنا يرجح أحد الدليلني على اآلخر إذا مل ميكن العمل بكل واحد منهما، فإن أمكن ولو من وجه دون 

 . (5) وجه، فال يصار إىل الرتجيح (

                                                           
  (  3/261لإلسنوي )  ،هناية السول       (1)
-(  123_126/ 6وهبه الزحييل )  .د ،الوسيط يف أصول الفقه -(  617/ 6الربزنجي )  ،التعارض والرتجيح      (2)

  ( 236عبد الوهاب خالف ) ص  ،أصول الفقه
  ( 83اإلمام الشريازي ) ص  ،اللمع      (3)
ْبكي )  ،مجع اجلوامع       (4) الشيخ زكريا  ،رشح لب األصول _وتقريرات الرشبيني  ،( مع رشح اجلالل312/  2البن السُّ

 ( 622األنصاري  ) ص 
ْبكي  ) ،اإلهباج  (5)       ( 260/  3الشيخ عبد الوهاب السُّ
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ْسَنوي يف شرحه على املنهاج إذ قال:  هذا وإن الذي أزاح هذا اللبس إمنا هو الشيخ اإلِّ
) وجه مناسبة هذه املسألة _ مسألة املنهاج املتقدمة _ للكالم على الرتجيح من حيث كوهنا معقودة لبيان 

  (1) (...شرط الرتجيح كما ستعرفه 
فبنيَّ أن البَ ْيَضاوي إمنا ذكر ذلك كشرط جلواز الرتجيح، من غري أن يتعرض إىل أنه هل يقدَّم الرتجيح على 

 النسخ أم ال.

ضي البَ ْيَضاوي إمنا ذكر املسألة املشار إليها يف ابب األحكام الكلية للرتاجيح؛ ليجعل تعذر وذلك أن القا
 . (2)جلواز الرتجيح  ااجلمع بني النصني شرطً 

 يلي:  تقوم على مايستفاد من هذا كله أن طريقة اجلمهور غري احلنفية يف دفع التعارض   
 :اجلمع بني النصني املتعارضني إن أمكن -1

 أمثلة:
ُهَماروى الشيخان عن  :املثال األول َي اَّللَُّ َعن ْ قَاَل: " اَل َعْدَوى  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  اْبنِّ ُعَمَر َرضِّ

رْ 
َ
ابَّةِّ َوالَ طِّرَيََة، َوالشاْؤُم يفِّ َثاَلٍث: يفِّ امل ارِّ، َوالدَّ   .(3) "أَةِّ، َوالدَّ

 ممُْرٌِّض َعَلى ورَِّدنَّ اَل يُ " : ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا يقول: قالأيب َسَلَمة أنه مسع أاب هريرة  عنوروًي أيًضا 
، ظاهرمها التعارض؛ ألن األول ينفي عن األمراض أن هذان حديثان صحيحان متفق عليهما، ف (4) "ُمصِّح ٍ 

تعدي بطبعها، يف حني يثبت الثاين العدوى ابملرض؛ ألنه هنى عن إدخال املريض على الصحيح، وإمنا  
 كان النهي ألجل العدوى.

ووجه اجلمع أن األمراض ال تُعدي بطبعها، ولكن هللا تعاىل جعل خمالطة ومجع العلماء بينهما، 
 حلصول العدوى، فنفى يف احلديث األول ما تعتقده اجلاهلية من العدوى بطبعها، وأرشد يف اأصحاهبا سببً 

 الثاين إىل جمانبة ما حيصل بسببه الضرر عادة بقضاء هللا تعاىل وقدره وفعله.
ُ َعْنهُ  روى الشيخان َعْن أََنسِّ ْبنِّ  ملثال الثاين:ا َي اَّللَّ َع الَعَشاُء "قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِّ ِّ  َمالٍِّك َرضِّ إَِّذا ُوضِّ

لَعَشاءِّ ؤُ أُقِّيَمتِّ الصَّاَلُة، فَاْبدَ وَ   . (5)"وا ابِّ

                                                           
       ( 260/  3لإلسنوي )   ،هناية السول  (1)
       (676الَبْيَضاوي ) ص  ،املنهاج (2)
 ، كتاب السالم، ابب: الطِّرية  مسلمو-(1116( )ص  4743، كتاب الطب، ابب: الطِّرية ) واللفظ له البخاريرواه      (3)

   (117( )ص  4114والفأل )     
 ، كتاب السالم، ابب: ال عدوى  ومسلم -(1111( )ص  4771، كتاب الطب، ابب: ال هامة ) البخاري واللفظ لهرواه      (4)

       (   114( ) ص4711و ال طرية )     
ومسلم، كتاب:الصالة  -(13ص  ، 7( )ج 4263رواه البخاري، كتاب: الصالة، ابب: إذا حضر العشاء فال يعجل عن عشائه )     (5)

    (312،ص1( )ج447الطعام الذي يريد أكله يف احلال وكراهة الصالة مع مدافعة األخبثني ) ابب: كراهة الصالة حبضرة
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َّ " وروى مسلم َعْن َأيبِّ ُهَريْ رََة قَاَل: إِّنَُّه لَْيَس يلِّ قَائٌِّد يَ ُقوُدينِّ  ؛ًَي َرُسوَل هللاِّ  َمى، فَ َقاَل:َرُجٌل َأعْ  ملسو هيلع هللا ىلصأََتى النَّيبِّ
دِّ، َفَسَأَل َرُسوَل هللاِّ  َص َلُه، فَ ُيَصل َِّي يفِّ بَ ْيتِّهِّ، فَ َرخََّص َلُه، ملسو هيلع هللا ىلصإِّىَل اْلَمْسجِّ ، دَ  َأْن يُ َرخ ِّ َعاُه، فَ َقاَل: فَ َلمَّا َوىلَّ

لصَّاَلةِّ؟ قَاَل: نَ َعْم، قَاَهْل تَ  بْ ْسَمُع الن َِّداَء ابِّ  . (1)"َل: فََأجِّ
فاحلديث األول يفيد تقدمي العشاء على الصالة، بينما يطلق احلديث الثاين احلكم بوجوب 

  الصالة دون التفريق بني حالة وأخرى.لنداء االستجابة 
بني احلديثني حبمل حديث البدء ابلطعام على من كان صائًما، وإبقاء حديث العلماء وقد مجع 

  .على إطالقه يف ابقي احلاالت إال ما استثين لعذرطلب اإلجابة للصالة 
إَِّذا أُقِّيَمتِّ الصَّاَلُة " :َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ ومما يسوغ هذا اجلمع ما رواه ابن حبان 

، َواَل تَ ْعَجُلوا َعْن  ْلَعَشاءِّ قَ ْبَل َصاَلةِّ اْلَمْغرِّبِّ  . (2)"َشائُِّكمْ عَ َوَأَحدُُكْم َصائٌِّم، فَ ْليَ ْبَدْأ ابِّ
" إذا حضر أنه إمنا قصد بقوله: وقد وجدان عن رسول هللا قال الطحاوي يف مشكل اآلاثر: ] 

 . (3) [ وا ابلعشاء " إىل أهل الصوم ال إىل من سواهمؤ العشاء وأقيمت الصالة فابد
 :النسخ إن تعذر اجلمع، وُعلم التاريخ -2

اْلُوُضوءِّ ممَِّّا  َعْمرِّو ْبنِّ ُعْثَماَن أَنَُّه َسَأَل ُعْرَوَة ْبَن الزاَبرْيِّ َعنعن َسعِّيد ْبن َخالِّدِّ ْبنِّ روى مسلم 
تَ َوضَُّئوا ممَِّّا َمسَّتِّ ":قَاَل َرُسوُل هللا  : تَ ُقولُ   مسِّْعُت َعائَِّشَة َزْوَج النَّيبِّ ِّ  : َمسَّتِّ النَّاُر ؟ فَ َقاَل ُعْرَوةُ 

 . (4) "النَّارُ 

 حديث، وهو يتعارض مع الوضوء من الطعام من أكل ما مسته النار دل احلديث على وجوب
َر اأْلَْمَرْينِّ مِّْن َرُسولِّ هللا  ":جابر رضي هللا عنه قال ولكن هذا ،  (5)"النَّارُ  ممَِّّا َغريََّتِّ تَ ْرُك اْلُوُضوءِّ    َكاَن آخِّ

أنه ترك الوضوء مما غريته النار، وهذا طريق  ملسو هيلع هللا ىلص احلديث األخري نص على أن آخر األمرين من فعله 
مُثَّ َصلَّى َوملَْ  ،َأَكَل َكتَِّف َشاةٍ    َأنَّ َرُسوَل هللا ":رضي هللا عنهما ابن عباسعن  النسخ، روى الشيخان

  .  (6)" يَ تَ َوضَّأْ 

                                                           
 (242،ص1( )ج643رواه مسلم، كتاب:الصالة، ابب: جيب إتيان املسجد على من مسع النداء )       (1)
ند ذكر البيان أبن التخلف عن إتيان اجلماعات عرواه ابن حبان، كتاب: الصالة، ابب: فرض اجلماعة، واألعذار اليت تبيح تركها،     (2)

     (221، ص4( )ج2161حضور العشاء إمنا جيب ذلك إذا كان املرء صائما أو َتقت نفسه إىل الطعام فآذته )
، (1112ر: الطحاوي، أبو جعفر أدمد بن حممد بن سالمة، شرح مشكل اآلاثر، حتقيق: شعيب األرنؤوط )دمشق: مؤسسة الرسالة،    (3)

      (231،ص4)ج 1ط
     ( 343الوضوء مما مست النار )  : ابب ، احليض : كتاب  ، رواه مسلم   (4)
ترك  : ابب ، الطهارة  : كتاب  ، والنسائي –(  112يف ترك الوضوء مما مست النار ) : ابب ، الطهارة : كتاب  ، رواه أبو داود      (5)

  (114الوضوء مما غريت النار ) 
نسخ  : ابب ، احليض : كتاب  ، ومسلم –( 212من مل يتوضأ من حلم الشاة والسويق )  : ابب ، الوضوء : كتاب  ، رواه البخاري      (6)

  (  342الوضوء مما مست النار ) 
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دل أوذكر الش        افعي أيض        ا يف رواية حرملة فقال: حديث ابن عباس قال احلازمي يف االعتبار: "   
  ملسو هيلع هللا ىلص  لك أن ص          حبة ابن عباس لرس          ول هللااألحاديث على أن الوض          وء مما مس          ت النار منس          و ، وذ

وهو ابن أربع عش رة س نة، قد قيل: س ت عش رة س نة، وقيل: ثالث عشرة ملسو هيلع هللا ىلص متأخرة، إمنا مات رس ول هللا
 . (1)"سنة

 :الرتجيح إن جهل التاريخ -3
 أمثلة:

، وهي احلديثني على اآلخر كثرة العدد يف أحد اجلانبنيمما يرجح به أحد الرتجيح بكثرة العدد:  
 مؤثرة يف ابب الرواية؛ ألهنا تقرب مما يوجب العلم، وهو التواتر.

ْنُه اْلُوُضوءُ ":روى أبو داود عن ُعْرَوَة قال فَ َقاَل  ، َدَخْلُت َعَلى َمْرَواَن ْبنِّ احلََْكمِّ َفذََكْراَن َما َيُكوُن مِّ
َا مسَِّعْت َأْخَُّرَْتينِّ بُ : فَ َقاَل َمْرَوانُ ، َما َعلِّْمُت َذلِّكَ : فَ َقاَل ُعْرَوةُ ، س ِّ الذََّكرِّ َومِّْن مَ  : َمْرَوانُ  ْسرَةُ بِّْنُت َصْفَواَن َأهنَّ

 . (2)"َمْن َمسَّ ذََكرَُه فَ ْليَ تَ َوضَّأْ : يَ ُقولُ    َرُسوَل هللا
ٌد قال: فقالأيًضا روى أبو داود و  ثَ َنا ُمَسدَّ اَلزُِّم ْبُن َعْمرٍو احْلََنفِّيا ق: َحدَّ ثَ َنا م      ُ ثَ َنا َعْبُد َحدَّ ال: َحدَّ

ٌل َكأَنَُّه بََدوِّيل فَ َقالَ   َقدِّْمَنا َعَلى َنيبِّ ِّ هللا" :هللا ْبُن بَْدٍر َعْن قَ ْيسِّ ْبنِّ طَْلٍق َعْن أَبِّيهِّ قَالَ  َّ  :َفَجاَء َرج         ُ ًَي َنيبِّ
أُ ؟ فَ َقالَ  َما تَ َرى يفِّ َمس ِّ الرَُّجلِّ هللا؛  َغٌة مِّ : ذََكرَُه بَ ْعَد َما يَ تَ َوض َّ ْنُه : أَْو قَالَ ، ْنهُ َهْل ُهَو إِّالَّ ُمض ْ  .(3) "َبْضَعٌة مِّ

فهذان حديثان متعارضان، يوجب أحدمها الوضوء من مس الذكر، وينفيه اآلخر، وال ميكن اجلمع 
على نقض حديث ُبسرة املثبت لللماء بينهما؛ لتضادمها، وال النسخ؛ للجهل ابملتقدم منهما، فرجح الع

ة عن النيب رواه نفر من الصحاب ُبسرة ا إىل كثرة العدد؛ ألن حديثنظرً  ؛النايف لنقض الوضوء حديث طلق
  نهمرضي هللا ع حبيبة، وبسرةحنو: عبد هللا بن عمرو بن العاص، وأيب هريرة، وعائشة، وأم. 

ن من طريق يوازي هذه الطرق أو يقارهبا، إال مفال حيفظ طلق النايف لنقض الوضوء وأما حديث 
 حديث طلق بن علي اليمامي؛ وهو حديث فرد يف الباب.

 اولو سلم أن حديث طلق يوازي تلك األحاديث يف الثبوت كان حديث اجلماعة أوىل أن يكون حمفوظً 
 .(4)من حديث رجل واحد

                                                           
  (1/44االعتبار يف الناسخ واملنسوخ، احلازمي ) : ر      (1)
 : ابب ، كتاب:  الطهارة   ، _ والرتمذي(    111الوضوء من مس الذََّكر ) : ابب ، الطهارة : كتاب  ، رواه أبو داود واللفظ له     (2)

كتاب الطهارة   ، _ وابن ماجه( 163الوضوء من مس الذََّكر )  : ابب ، الطهارة : كتاب  ، والنََّسائي( _  12الوضوء من مس الذََّكر )
   (271الوضوء من مس الذََّكر ) : ابب ، وسننها

ما جاء  : ابب ، كتاب: الطهارة ، _ والرتمذي(  112الرخصة يف ذلك ) : ابب ، الطهارة : كتاب  ، واللفظ له ، أبو داودرواه        (3)
 : كتاب  ، _ وابن ماجه(  164ترك الوضوء من ذلك )  : ابب ، الطهارة : كتاب  ، والنسائي( _  14يف ترك الوضوء من مس الذََّكر )

 ( 213الرخصة يف ذلك ) : ابب ، الطهارة وُسننها
   (1/4االعتبار يف الناسخ واملنسوخ، احلازمي ) : ر     (4)
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   هلا: املباشر للقصة علت احلاكياحلديث بكون الراوي هو ترجيح مثال 
 .(1) تزوََّج ميمونة وهو حُمرِّم ( ملسو هيلع هللا ىلص  عن ابن عباس رضي هللا عنهما )أن النيب 

نت ميمونة وهو حالل، وبىن هبا وهو حالل، وك ملسو هيلع هللا ىلص  وعن أيب رَافع رضي هللا عنه قال: ) تزوج رسول هللا
 .  (2) أان الرسول فيما بينهما  (، قال الرتمذي: هذا حديث حسن

ل على رواية ابن عباس؛ ألن أاب رَافع كان هو السفري بينهما والقابل لنكاحها عن رسو فريجح خُّر أيب رَافع 
 ملسو هيلع هللا ىلص.  هللا

 
 اخلامتة:

  أناحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وهكذا تبني لنا 
 التعارض لغًة: هو التقابل على سبيل التمانع.      -
  ه.واحد منهما مقتضى صاحب: التقابل بني األدلة الشرعية على وجه مينع كل واصطالًحا -
 .       كون انسًخا للمتقد ِّمفي إْن ُعلم املتأخر، النسخ أواًل منهج احلنفية يف التوفيق بني النصوص هو - 

 الرتجيح إذا مل يعلم املتأخر ووجد املرجح ألحدمها على اآلخر بطريقة من طرق الرتجيح إْن أمكن.     مث 
إسقاط مث  ،ومل ميكن ترجيح أحدمها على اآلخر ث مل يعلم التاريخ،اجلمع بينهما إْن أمكن ذلك، حيمث 

املتعارضني  تقرير األصول إذا مل يوجد دونمث ، الدليلني املتعارضني، واملصري إىل ما دوهنما من األدلة إن وجد
 . دليل آخر يعمل به

 ن ذلك وأمكن إن مل ميكإن أمكن، ف اجلمع بينهمامنهج اجلمهور يف التوفيق بني النصوص هو  -
   .فإن مل ميكن ذلك رجح أحدمها على اآلخر بوجه من وجوه الرتجيح فُعل، نسخ أحدمها ابآلخر

 
  

 واحلمد هلل أوال  وآخر ا
 

 
 
 

                                                           
حرم )    (1)

ُ
حرم ومسلم،( _  216( ) ص 1137رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، ابب: تزويج امل

ُ
كتاب النكاح، ابب: حترمي نكاح   امل

     .واللفظ هلما(،  413( ) ص  3241) 
حرم )   رواه الرتمذي،   (2)

ُ
     ( 211( ) ص  121كتاب احلج، ابب: ما جاء يف كراهية تزويج امل
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 املراجع:
 .)خشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيإشراف: ال. سليمان بن األشعث السجستاين ،أبو داود -

 .دمشق.دار الفيحاء.الرًيض.دار السالم.  1.طسنن أيب داود (.  م1111
حجة (.  م 1112 -ه  1212 .)سعيد األفغاينت:.عبد الردمن بن حممد بن زجنلة،أبو زرعة -

 لبنان.بريوت،.مؤسسة الرسالة.  2.طالقراءات
 .مصر .دار املعارف .مسند اإلمام أدمد  (.2111.)أدمد،بن حنبلا -
ْسَنوي - ْسَنوي على منهاج الوصول يف علم األصول  .الرحيممجال الدين عبد ،اإلِّ دار   .شرح اإلِّ

 لبنان..بريوت.الكتب العلمية
ْسَنوي - .  1.طالتمهيد . (ه  1211.)حتقيق: د.حمم د حسن هيتو.عبد الرحيم بن احلسن،اإلِّ

  .لبنان.بريوت .مؤسسة الرسالة
دار .دمشق.الفيحاء دار  .2.طصحيح البخاري(.  م1111.)حممد بن إمساعيل،البخاري -

 .الرًيض.السالم
 ه  1217 .)ط: حمم د املعتصم ابهلل البغداديضب.عبد العزيز بن أدمد بن حممدالبزدوي، -

 .لبنان. بريوت.دار الكتاب العريب .  3.طأصول البزدوي (. م 1117 
 .دار الفكر  .1.طالتقرير والتحبري  (.1116.)مشس الدين حممد بن حممد،ابن أمري احلاج -

   .لبنان.بريوت
 .)ت: مسعد عبد احلميد حممد السعدين.الفرج عبد الردمن بن علي بن حممدأبو ،بن اجلوزيا -

 .لبنان.بريوت.دار الكتب العلمية  .1.طالتحقيق يف أحاديث اخلالف . (ه  1214
صحيح ابن حبان برتتيب ابن (.  1113)شعيب األرنؤوطت:  .حممد التميميابن حبان،-

 .بريوت.لبنان. مؤسسة الرسالة.  2ط. بلبان
حمب الدين ،حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.أبو الفضل أدمد بن علي،بن حجر العسقالينا -

 .لبنان.بريوت.دار املعرفة  .فتح الباري شرح صحيح البخاري ه (. 1371.)اخلطيب
نزهة   (.م 1113 .)حتقيق: د. نور الدين عرت.أبو الفضل أدمد بن علي بن حممدابن حجر، -

 دمشق.مطبعة الصباح. ،دار اخلري  .2.طالنظر يف توضيح الفَِّكر يف مصطلح أهل األثر
املنهاج   (.1117)وآخرون ت: د. مصطفى اخلن.شهاب الدين أدمد،بن حجر اهليتميا -

 .عمَّان.دار الفيحاء .3.طالقومي على املقدمة احلضرمية
 . البكريحممد عبد الكبري-مصطفى بن أدمد العلوي ت:.أبو عمر يوسف النمري،بن عبد الُّرا -

عموم األوقاف والشؤون  وزارة  .التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  (.ه  1317 )
 . املغرب.اإلسالمية
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 .لشيخإشراف: الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل ا.أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويينابن ماجه، -
 .الرًيض.دار السالم  .1.طماجه سنن ابن  (.م1111 )

 .لبنان.بريوت.صادر دار  .1.طلسان العرب ه (. 1212.)حممد بن مكرم،بن منظورا -
سنن   (.م1111 .)إشراف: الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ.حممد بن عيسى ،الرتمذي -

 .الرًيض.دار السالم.دمشق.دار الفيحاء  .1.طالرتمذي
االعتبار يف الناسخ واملنسو    (.ه  1341 .)حممد بن موسى بن عثمان أبو بكراحلازمي، -      

 .الدكن.حيدر آابد.دائرة املعارف العثمانية.  2ط.من اآلاثر
ين  إبخراجه: عُ .عليه: الشيخ حممد سعيد الُّرهاين علَّق.حممد عالء الدين بن علي ،احلصكفي -

   .1.طإفاضة األنوار على أصول املنار(.  1112.)حممد بركات
 .سورًي.دمشق.دار السقا  1.طسندامل(.  1116.)عبد هللا بن الزبي ر احلُميدي،احلَُميدي -
أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف  (. 1111 .)د. مصطفى سعيد،اخلن -

 .لبنان.بريوت.مؤسسة الرسالة  .4.طالفقهاء
 . االختالفاإلنصاف يف  .الفتاح أبو غدةعبد حتقيق:.ويل هللا أدمد بن عبد الرحيم،الدهلوي -

   .لبنان.بريوت.دار النفائس.  2ط
شرح   (.1112)حتقيق: شعيب األرنؤوط.أبو جعفر أدمد بن حممد بن سالمةالطحاوي،-

   .سورًي.دمشق . مؤسسة الرسالة.1.طمشكل اآلاثر
   ه (.1211.)السامرائيم حتقيق: د. مهدي املخزومي، ود. إبراهي.اخلليل بن أدمد،الفراهيدي -

 .السعودية.  دار ومكتبة اهلالل  .العني
 سالةحتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الر .جمد الدين حممد بن يعقوب، الفريوز آابدي -

 .لبنان. بريوت.مؤسسة الرسالة  .2.طالقاموس احمليط  (.1112.)إبشراف الشيخ حممد نعيم عرقسوسي
خمتار  (. 1112.)حتقيق: دمزة فتح هللا.ترتيب: حممود خاطر. بكرحممد بن أيب،الرازي -

 ..لبنانبريوت.مؤسسة الرسالة  .الصحاح
دار الكتب    .1.طاإلهباج شرح املنهاج  ه (.1212.)القاضي علي بن عبد الكايف ،السبكي -

   .لبنان.بريوت.العلمية
أصول   ه (.1372.)األفغاينحتقيق: أبو الوفا .هلأبو بكر حممد بن أدمد بن أيب س ،السرخسي -
   .لبنان.بريوت.دار املعرفة  .السرخسي

تدريب   (.م 1171 .)حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف.عبد الردمن بن أيب بكرالسيوطي، -
 لبنان..بريوت.دار إحياء السنة النبوية  .2.طالراوي يف شرح تقريب النواوي

 .مصر القاهرة،.الرسالة  (.1131.)ت: أدمد حممد شاكر.حممد بن إدريس،الشافعي -
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دار إحياء   .املوطأ  (.1111.)مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ،مالك -
 لبنان..بريوت.العلوم

دار   .حتفة األحوذي  (.1111.)ن بن عبد الرحيمأبو العال حمم د عبد الردم،املباركفوري -
 . لبنان.بريوت.الكتب العلمية

 .الرًيض.دار السالم  .1.طصحيح مسلم  (.1111.)بن احلجاج النيسابوري،مسلم مسلم  -
سنن   (.1111.)إشراف: الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ.أدمد بن شعيب،النَّسائي -

   .دمشق.دار الفيحاء.الرًيض.دار السالم  .1.طالنَّسائي الصغرى
دار إحياء  . 2.طاإلمام مسلمشرح النووي على صحيح   ه (.1312بن شرف.)حيىي ،النووي -

 .لبنان. بريوت.الرتاث العريب
إرشاد طالب احلقائق إىل   (.م 1111.) حتقيق: د. نور الدين عرتحيىي بن شرف. النووي،-

 .دمشق. مطبعة االحتاد  .1.طمعرفة َسنن خري اخلالئق
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