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املخلص::

هدفت الدراسة إىل بيان معىن التعارض بني النصوص ،وأسبابه ،وكيفية التعامل معه ،فتطرقت إىل

اصطالحا ،وما أسباب التعارض ،وكيف يتم دفعه؟
السؤال معىن التعارض لغ ًة و
ً
ومت استخدام املنهج االستقرائي التحليلي ،وأظهرت نتائج لعل من أمهها
أ ّن أقرب املعاين الذي نقلت منه املعارضة إىل املعىن االصطالحي عند األصوليني هي :املنع  -والتّقابل

–والتساوي.
وأن التعريف األشـمل للتعارض عند األصوليني هو :التقابل بني األدلة الشرعية على وجه مينع كل واحد
منهما مقتضى صاحبه.
أسباًب عدة من أمهها:
وأن للتعارض ً
تغري احلكم ،فينسخ املتأخر من النصني املتقدم.
جائزا.
والتنوع يف احلكم فيكون األخذ ًبجلميع ً
وتغاير احلكمني لتغاير احلالتني ،فيحمل كل نص على حالة بعينها.

وورود القراءات املتعددة لآلية الواحدة ،مما يؤدي إىل اختالف احلكم املبين على كل قراءة.
واالكتفاء بذكر جزء من احلديث مما يوقع تعارض يف األحكام.
عاما خيصصه احلديث.
وورد اللفظ يف الكتاب أو السنة ً
Abstract:
The study aims to explain the concept of the conflict between the Hadith or Quran
texts, the causes and how to deal with it .
Then, the study touched the question of the meaning of the conflict linguistically and
?Idiomatically, and what are the causes of the conflict, and how to prevent it
An analytical inductive approach was used, and the most important results are:

)  )1جامعة السلطان قابوس ،كلية الرتبية ،قسم العلوم اإلسالمية
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1-The nearest meanings has been taken for the Idiomatical meaning of Confliction by
the fundamentalists are prevention, symmetry and equality.
2-The most comprehensive definition of Conflict between fundamentalists is the
symmetry between the texts in a way that each one of them prevents the another.
3- The most important causes for the Conflict are:
3-1 The change of the jurisprudence provision, so the newer text eliminates the older
text's provision.
3-2 And diversity in the provision are permissible, so we can take the two provisions.
3-3 The two provisions are permissible but for different cases, so each text is applied
to a specific case.

3-4 The pluralism of Quran readings for the same Quran verse, leads to a different
provision based on each reading.
3-5 The mention of a part of the Hadeeth rather than the whole text causes a conflict.
3-6 The generalization of the meaning in the Quran and Hadeeth, and not giving a
specific meaning and specific provision.

Finally, the study recommends taking care of collecting and studying conflicting texts
and clarifying its provisions.
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املقدمة:
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل القائل ":أَفَ َال يـت َدبـَّرو َن الْ ُقرآ َن ولَو َكا َن ِمن ِعْن ِد َغ ِري َِّ
ِِ
اختِ َالفًا
اَّلل لََو َج ُدوا فيه ْ
ْ
ْ
ْ َْ
ََ ُ

ِ
ريا " [النساء ،]28:والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وبعد:
َكث ً
وبعد:
ُ

وقوع االختالف بني
فإن من األمور اليت تثيـر اهتمام طالب العلم ،واليت يكثر احلديث عنها َ
الفقهاء -رمحهم هللا تعاىل -يف املسائل الفقهية:
مثال يقول جبواز عقد نكاح امل ْح ِرم بنُسك ،يف حني يرى آخرون حترمي
فتجد فري ًقا من الفقهاء ً
ُ
هذا العقد وبطالنه.
كما جتد مجاعة من الفقهاء يذهبون إىل أن ألفاظ اإلقامة للصالة فرادى ،يف حني يذهب آخرون
إىل أن ألفاظ اإلقامة هلا مثىن مثىن ،إىل غري ذلك مما اختلف فيه الفقهاء.
فإذا عاد الباحث إىل األدلة اليت يستدل هبا كل فريق ملذهبه وجد أهنم يستدلون يف بعض األحيان
السنَّة ظاهرها التعارض.
بنصوص من الكتاب و ُ
ومع اليقني التام أبن الشريعة الغراء تنزيل احلكيم احلميد ،فال ميكن أن يكون فيها تعارض حقيقي،
ومن هنا جاءت مشكخلة البحث لتبحث يف التعارض وأسبابه وكيفية دفعه ،ولتجيب على األسئلة اآلتية:
-1ما معىن التعارض لغة ويف اصطالح األصوليني؟
-8ما أسباب التعارض؟
-3كيف ميكن دفع التعارض؟
أهداف البحث:

-1بيان معىن التعارض لغة ويف اصطالح األصوليني.
 -8الوقوف على أسباب التعارض بني النصوص.
-3كيفية دفع التعارض احلاصل بني النصوص.
أمهية البحث:

تتجلى أمهية البحث يف تنزيه الشريعة عن التعارض ،وبيان كونه ظاهرًًي ،وتوضيح موقف العلماء
ظاهرا ،وهذا من األمهية مبكان وال سيما يف هذا العصر الذي يتالعب فيه بدين
من النصوص املتعارضة ً
هللا تعاىل لصرف املسلمني عن دينهم.
منهج البحث:
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اعتمد البحث على املنهج االستقرائي التحليلي ،والذي يقوم على استقراء األسباب احملتملة
للتعارض بني النصوص ،وحتليلها ،مث الكشف عن طريقة فهمها.
الدراسات السابقة:

حوت املكتبة العلمية على رسائل وأحباث ذات صلة ًبلبحث موضوع الدراسة ،منها:

التعارض بني األدلة ودفعه ،أمحد بن إبراهيم بن عباس الذروي ،1823 :حبث ذكر فيه مؤلفه
أقسام التعارض بني قطعيني ،أو ظنيني ،أو قطعي وظين ،وبني أقوال الفقهاء يف وقوع التعارض ،مث حتدث
عن كيفية دفع التعارض ،وذكر املرجحات من حيث السند ،أو املنت ،ولكنه مل يتعرض ألسباب التعارض
بني النصوص ،وهو ما ستذكره هذه الدراسة.
أثر التعارض ودفعه بني األدلة يف فقه النكاح وتوابعه :دراسة تطبيقية من خالل كتاب بداية
اجملتهد ،حممد بن حسن بن مجعان الغامدي ،1888 :رسالة ماجستري مقدمة إىل جامعة أم القرى،

هدفت الرسالة إىل دراسة التعارض بني األدلة يف فقه النكاح خاصة ،وطبقت ذلك على كتاب ابن رشد،
وختتل ف دراستنا عن تلك الرسالة يف أهنا تبحث يف أسباب التعارض بني النصوص دون أن خيتص ذلك
بربع من أرًبع الفقه أو كتاب من كتبه.
التعارض والرتجيح :دراسة يف اجلدل واملناظرة يف عخلم أصول الفقه ،رابح مراجي،8002 :

رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة منتوري قسنطينة ،جعل رسالته يف ًببني ،األول منهما عقده للحديث عن
التعارض ومعناه وشروطه وأقسامه وحكمه وكيفية دفعه ،والثاين جعله للحديث عن الرتجيح العام الذي
ذكره علماء األصول كما هو واضح من عنوان الرسالة ،وختتلف هذه الرسالة عن حبثنا يف أنه خيتص بدراسة
أسباب التعارض ،وذكر أمثلة لذلك.
موهم التعارض بني القرآن والسنة :دراسة نظرية و تطبيقية ،عبدالرمحن بن صاحل بن سخليمان
احمليميد ،8012 :رسالة مقدمة إىل جامعة القصيم ،وقد هدفت الرسالة إىل الكشف عن موهم التعارض

بني القرآن والسنة وبني توافقهما وتعاضدمها ،وأهنما يف غاية التناسق واالنسجام ،وذلك بشكل موضوعي،
وأوضح البحث أسباب موهم التعارض بني القرآن والسنة ،وكيفية دفع ما يتوهم من التعارض بينهما وإزالته،
وختتلف دراستنا عن تلك الدراسة من حيث كوهنا تعىن بدراسة أسباب التعارض بني النصوص بشكل
عام ،يف حني أن تلك الدراسة درست أسباب التعارض بني نصوص القرآن والسنة.
خطة البحث :اشتملت الدراسة على مبحثني وخامتة
املبحث األول :معىن التعارض
املطلب األول :معىن التعارض لغ ًة
اصطالحا
املطلب الثاين :معىن التعارض
ً
4

املبحث الثاين :أسباب التعارض بني النصوص وكيفية دفعه
خامتة البحث :وفيها نتائج البحث
املراجع
واصطالحا
املبحث األول :معىن التعارض لغة
ً

املطخلب األول :معىن التعارض :لغةً:
فأكثر.

يدل على املشاركة بني اثنني
إ ّن وزن كلمة ( تعارض ) يف امليزان الصريف هو تفاعل ،والتفاعل ّ

ض)
وعندما َّ
الع ْرض ،ولكلمة ( َعَر َ
جترد الكلمة من األحرف الزائدة ،يظهر أ ّن أصلها مأخوذ من َ
يف اللغة معان كثرية ،أذكر منها:
 -1الظهور أو اإلظهار:

أمر كذا :أي :ظهر.
تقولَ " :عَر َ
ض له ُ
ت له الشيءَ :أظهرتُه له وأبرزتُه إليه.
وعَر ْ
وعَر ْ
أمر كذاَ ،
َ
ضُ
ضُ
ت عليه َ

ض :أظهرتُه فظَ َهَر.
وعَر ْ
َ
ضُ
ت الشيءَ فأ َْعَر َ
ۡ
ۡ
َ َٰ َ َ ۡ ً
َ
َّ
َ
ويف الكتاب العزيز" َوع َرضنا َج َهن َم يَ ۡو َمئِذ ل ِلك ِف ِرين عرضا"سورة الكهف.]100 :

أي :أبرزانها حىت نظروا إليها فأعرضت هي ،أي :استبانت وظهرت" (ابن منظور1212 ،هـ ،ج 7ص
(/)162الفريوز آًبدي،1882 ،ص(/)238الرازي،1888،ص .)284-282
 -2املنع:

عارضا ،كاخلشبة املنتصبة يف النهر
ومنَ َع وصار ً
اعرت َ
ض الشيءُ ْيع ِر ُ
تقولَ " :عَر َ
ضَ :
ب َ
ض و ََ
انتص َ
ض عا ِرض أي:
كل مانع منَـ َعك من شغل وغريه من األمراض فهو َعا ِرض ،وقد َعَر َ
والطريق متنع سلوكه ،و ّ
حَ ِ
ومنَ َع مانِع.
ال حائلَ ،
َ
ض يل يف الطريق عا ِرض من جبل وحنوه ،أي :مانع مينع من املضي ،ومنه :اعرتاضات
فعَر َ
يقال :سرت َ
ألهنا متنع من التمسك ًبلدليل ،وتعارض البينات؛ ألن كل واحدة تعرتض األخرى ومتنع نفوذها.
الفقهاء؛ ّ
َ
َ
َ
َ
َ َ ُّ ْ َ ُ ْ
َ
ۡ
ُ
َت َعلُوا ْ َّ َ
َبوا َوت َّتقوا " [سورة البقرة.] 882 :
ٱَّلل ُع ۡرضة ِليۡ ََٰٰن ِم ۡم أن ت
ويف الكتاب العزيزَ ":وَل
مانعا لكم أن تربُّوا" (ابن منظور1212 ،هـ ،ج 7ص ،162
أي :ال جتعلوا احللف ًبهلل
ً
معرتضا ً
(/)178الرازي،1888،ص.)286 -284
 -3الوضع يف َع ْرض الشيء:

العود على اإلانء :وضعه.
ض َ
تقولَ " :عَر َ
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جنح الليل  -أو
ويف احلديث :عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا ﷺ " :إذا كان ُ
أمسيتم ُّ -
فحلُّوهم وأغلقوا
فكفوا صبيانكم ،فإن الشياطني تنتشر حينئذ ،فإذا ذهب ساعةٌ من الليل ُ
األبواب واذكروا اسم هللا ،فإن الشيطان ال يفتح ًبًب مغل ًقا ،وأوُكوا قِرب ُكم ،واذكروا اسم هللا ،و ِ
خّروا آنيتكم
ً
ْ َ
مصابيح ُكم" (صحيح البخاري ،البخاري ،كتاب
ضوا عخليها شيئًا ،وأطفئوا
واذكروا اسم هللا ولو أن ْتع ُر ُ
َ
األشربةً ،بب تغطية اإلانء ،ص ، 887حديث رقم - 4683صحيح مسلم ،مسلم ،كتاب األشربة،
ًبب استحباب ختمري اإلانء ،ص ،800حديث رقم  )4840وال ِوَكاء :ما يشد به رأس ِ
القربة ،والتخمري:

ًبلع ْرض" (ابن منظور،
تغطية اإلانء (الرازي،1888،ص ،)128 -734أي :تضعونه
ً
معروضا عليه ،أيَ :
1212هـ ،ج 7ص .)162
 -4املقابخلة:
ض له َّ
الع ْرض ،واعرتض :قابـَلَه بنفسه.
تقولَ " :عَر َ
أشد َ
ِ
وعارضت كتايب بكتابه :قابَلتُه ،وفالن يُعارضين :أي :يُباريين.
ًبلشيء ُم َع َارضةً :قابـَلَه،
ُ
وعار َ
َ
ض الشيءَ
ضين
َّيب ﷺ أن جربيل كان يعا ِر ُ
َسَّر َّ
ويف احلديث :عن فاطمة رضي هللا عنها أهنا قالت " :أ َ
إيل تعين :الن َ

القرآن " (صحيح البخاري ،البخاري،كتاب املناقبً ،بب عالمات النبوة يف اإلسالم ،ص ،602حديث
رقم  – 3682-3683وصحيح مسلم ،مسلم ،كتاب فضائل الصحابةً ،بب من فضائل فاطمة بنت
النيبﷺ ورضي هللا عنها ،ص ،1077حديث رقم  )6313أي :كان يدارسه مجيع ما نزل من القرآن،
من املعارضة وهي املقابلة (ابن منظور1212 ،هـ ،ج 7ص (/)167الرازي،1888،ص.)286 -284
 -5املماثخلة واملساواة:

ضه مبثل ما صنع :أتى إليه مبثل ما أتى ،ومنه :اشتقت املعارضة "(الفراهيدي1210،
تقولَ " :ع َار َ

هـ ص.)878
ض ) ،يالحظ أ ّن أقرب املعاين
بعد استعراض بعض املعاين اليت ذكرها أهل اللغة ملعىن كلمة ( َعَر َ
الذي نقلت منه املعارضة إىل املعىن االصطالحي عند األصوليني هي :املنع  -والتّقابل -والتساوي؛ وذلك
ومساوًي له ،وًبلتايل :فهو مينع من ثبوت
كل واحد من الدليلني املتعارضني يكون يف مقابلة اآلخر،
ً
أل ّن ّ
احلكم به.
ولذلك فإ ّن املعارضة لغةً ":املمانعة على سبيل املقابلة" (البَـ ْزَدوي،1887 ،ج ،3ص.)161
إذن :فالتعارض لغةً :هو التقابل على سبيل التمانع.
اصطالحا:
املطخلب الثاين :معىن التعارض
ً

ميكن أن نذكر أهم تعريفني للتعارض يف اصطالح األصوليني ،مها:

كل واحد منهما ض ّد ما توجبه
التعريف األول :املعارضة" :تقابل احلجتني املتساويتني على وجه يوجب ّ

األخرى" (البَـ ْزَدوي،1887 ،ج ،3ص(/)168احلصكفي ،1888 ،ص .)810
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ًبحلجة األدلّة القاطعة ،وعليه
احلجتني ،ومرادهم ّ
وأصحاب هذا التعريف حصروا وقوع التّعارض بني ّ
فيشرتط يف الدليلني املتعارضني أن يكوان قطعيني ،ومعىن هذا أ ّن التعارض ال يتحقق بني الدليلني

يعرب بـ( الدليلني ) ليشمل القطعي والظين على السواء.
الظنيني ،وهذا ال يصح ،فكان األَوىل أن َّ
ٍ
كل واحد منهما مقتضى صاحبه"
التعريف الثاين :التعارض بني الشيئني" :تقابلهما على وجه مينع ّ
السْبكي 1202،هـ ،ج 8ص .)873
(ا ِإل ْسنَوي 1200 ،هـ ،ج  ،8ص( /) 827ابن ُّ

وقوهلم يف التعريف :تقابلهام :أي الشيئني ،قيد أول ،فدخل يف التعريف تقابل غري الدليلني ،ولذا

كان التعريف غري مانع ،وهذا عيب فيه.

لعل التعريف األشـمل للتعارض هو :التقابل بني األدلة الشرعية على وجه مينع كل واحد منهما
و ّ
مقتضى صاحبه ؛ ألنه يشمل التعارض بني األدلة القطعية والظنية على حد سواء ،وحيصر التعارض بني
مانعا.
جامعا ً
األدلة ،فيكون ً
املبحث الثاين :أسباب التعارض بني النصوص وكيفية دفعه

إن التعارض بني النصوص قد يكون ظاهرًًي صورًًي ،وله أسباب ،نذكرها ،ونتبع ذلك بذكر كيفية
دفع التعارض عند وقوعه ،وقد يكون حقيقيًا فال بد من التعرض ألحد الدليلني ًبإلبطال ،ويف احلالتني ال
يعترب ذلك من التناقض ،وإمنا هو تعارض يدفع بطرق أييت بعضها يف هذا البحث( ،التعارض والرتجيح
عند األصوليني وأثرمها يف الفقه ،د .حممد احلفناوي ،ص .)83 -17
منسوخا ،وال يعخلم بذلك
النصني املتعارضني انس ًصا واآلخر
السبب األول :أن يكون أحد َّ
ً

الفقيه فيظن وقوع التعارض بينهما.

أمثخلة :املثال األول :تعارض األخبار يف الوضوء مما مست النار
يمونة رضي هللا عنها أن النيب ﷺ " أكل عندها كت ًفا مث صلَّى ومل يتوضأ"( ،صحيح البخاري،
عن َم ُ

السويق ومل يتوضأ ،ص  ،20حديث رقم – 810
البخاري ،كتاب الوضوءً ،بب من
مضمض من َّ
َ
وصحيح مسلم ،مسلم ،كتاب احليضً ،بب نسخ الوضوء مما مست النار ،ص  ،142حديث رقم
مطبوخا ،وصلى ومل يتوضأ ،وفعله بيان
حلما
ً
 ،)784وجه الداللة :أنه صلى هللا عليه وسلم أكل ً
للجواز.
و ُسئل عُروة بن الزبيـر عن الوضوء مما مست النار ؟ فقال عروة :مسعت عائشة زوج النيب ﷺ ورضي هللا
مس ِ
ت النار " (صحيح مسلم ،مسلم ،كتاب احليضً ،بب
عنها تقول :قال رسول هللا ﷺ " :توضؤوا مما َّ
الوضوء مما مست النار ،ص  ،142حديث رقم  ،)728وجه الداللة :أنه صلى هللا عليه وسلم أمر
ًبلوضوء من أكل اللحم

املطبوخ .
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فبني احلديثني تعارض؛ إذ يوجب أحدمها الوضوء مما مست النار ،بينما ينفي اآلخر ذلك ،وهذا
التعارض إمنا يدفع ًبلنسخ ،فيُنسخ خربُ الوضوء مما مست النار ًبآلخر.

آخر األمرين من رسول هللا ﷺ
والدليل على ذلك :عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال " :كان َ
ترك الوضوء مما مست النار "سنن أيب داود ،أبو داود ،كتاب الطهارةً ،بب يف ترك الوضوء مما مست
ُ
النار ،ص  ، 32حديث رقم  - 188وسنن النسائي ،النسائي ،كتاب الطهارةً ،بب ترك الوضوء مما
غريت النار ،ص  ، 84حديث رقم  ،)124وهو حديث صحيح( ،اجملموع  ،النووي  ،كتاب الطهارة
ً ،بب األحداث اليت تنقض الوضوء ،ج 8ص .)67
املثال الثاين :صالة القائم خخلف القاعد

ٍ َّ
َّ
جالسا،
عن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها أهنا قالت" :صلى رسول هللا ﷺ يف بيته وهو شاك فصلى ً
قياما ،فأشار إليهم أن اجلسوا ،فلما انصرف قال " :إمنا جعل اإلمام ليؤمت به ،فإذا ركع
وصلَّى وراءه قوم ً
َّ
جخلوسا " صحيح البخاري ،البخاري ،كتاب األذان،
جالسا فصخلُّوا
ً
فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ،وإذا صخلى ً
ًبب إمنا ُجعل اإلمام ليؤمت به ،ص  ،113حديث رقم  – )622وصحيح مسلم ،مسلم ،كتاب الصالة،
ًبب ائتمام املأموم ًبإلمام ،ص  ،174حديث رقم .) 886
جالسا.
وجه الداللة :أنه صلى هللا عليه وسلم أمرهم ًبلصالة ً
جلوسا إذا كان إمامهم ً
ويف رواية أخرى عنها رضي هللا عنها قالت" :ملا ثـَ ُقل رسول هللا ﷺ جاء بالل ي ِ
ؤذنُه ًبلصالة،
ُ
فليصل ًبلناس ،قالت :قلت ًي رسول هللا؛ َّ
يف ،وإنه مىت يقوم يف
فقال :مروا أًب بكر
إن أًب بكر رجل أ َِس ٌ
ِّ
مقامك ال ي ِ
فليصل ًبلناس ،فقلت حلفصة :قويل له،
سمع الناس ،فلو أمرت عمر ،فقال :مروا أًب بكر
ُ
ِّ
فقالت له ،فقال :إنكن ألننت ِ
فليصل ًبلناس ،قالت :فأمروا أًب بكر،
بات يوسف ،مروا أًب بكر
ص َواح ُ
َ
ِّ
فلما دخل يف الصالة وجد رسول هللا ﷺ من نفسه ِخفةً ،قالت :فقام يُهادى بني َر ُجلَني وِرجاله ختُطان
يف األرض فلما دخل املسجد مسع أبو بكر ِحسه ،فذهب ليتأخر ،فأومأ إليه رسول هللا ﷺ :أ ْن قم كما
جالسا ،فكان رسول هللا ﷺ يصخلي
أنت ،قالت :فجاء رسول هللا ﷺحىت قام عن يسار أيب بكر ً

قائما يقتدي أبو بكر برسول هللا ﷺ ،والناس يقتدون بصالة أيب بكر رضي
جالسا ،وأبو بكر ً
ابلناس ً
هللا عنه" ،صحيح البخاري ،البخاري ،كتاب األذانً ،بب إمنا ُجعل اإلمام ليؤمت به ،ص  ، 118حديث

رقم - ) 627وصحيح مسلم ،مسلم كتاب الصالةً ،بب استخالف اإلمام ،ص  ،172حديث رقم
-) 821وسنن النسائي واللفظ له ،النسائي ،كتاب اإلمامةً ،بب االئتمام ًبإلمام يصلي قاعداً ،ص

 ،112حديث رقم .) 232
ورجل أَسيِف :أي حزين ،وقيل :سريع احلزن والبكاء (النووي على مسلم 1388،هـ ،ج ،2ص)120
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جالسا ،واقتدى الصحابة رضوان هللا عليهم
وجه الداللة :أنه صلى هللا عليه وسلم صلى هبم ً
إماما ً

به قائمني.

قاعدا ،يف حني َّ
دل الثاين على أهنم
ففي احلديث األول أمرهم النيب ﷺ ًبلقعود ملا صلَّى فيهم ً
اقتدوا به قائمني وهو قاعد فلم ينكر عليهم.
وجيمع بني اخلربين بنسخ الثاين لألول عند مجهور الفقهاء ومنهم احلنفية( .اللباب ،الغنيمي،
ج1ص)28
والدليل عخلى النسخ :ما جاء عن أنس بن مالك رضي هللا عنهما "أن رسول هللا ﷺ ركب
فرسا ،فصرع عنه ِ
قعودا ،فلما
فجحش شقه األمين ،فصلى صالة من الصلوات وهو قاعد ،فصلَّينا وراءه ً
ً ُ
ُ
قياما ،فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا،
قائما فصلُّوا ً
انصرف قال " :إمنا جعل اإلمام ليؤمت به ،فإذا صلى ً
َّ
جالسا
قائما فصلُّوا ً
وإذا قال :مسع هللا ملن محده ،فقولوا ربَّنا ولك احلمد ،وإذا صلى ً
قياما ،وإذا صلى ً
جلوسا أمجعون".
فصلُّوا ً
ِ
َّ
جلوسا " هو يف مرضه
جالسا فصلُّوا ً
قال أبو عبد هللا البُ َخاري :قال احلُ َميدي :قوله " إذا صلى ً
َّ
قياما ومل أيمرهم ًبلقعود ،وإمنا يؤخذ ًبآلخر
جالسا والناس خلفه ً
القدمي ،مث صلى بعد ذلك النيب ﷺ ً
فاآلخر من فعل النيب ﷺ  ،صحيح البخاري ،البخاري ،كتاب األذانً ،بب إمنا ُجعل اإلمام ليؤمت به،
ص  ،113حديث رقم  – ) 628وصحيح مسلم ،مسلم ،كتاب الصالةً ،بب ائتمام املأموم ًبإلمام،
ص  ،172حديث رقم .)881
وج ِحش شقه :خدش ،وقد أصابه ﷺ مع ذلك رض يف األعضاء وتوجع ،منعه من القيام يف الصالة
ُ
(الفريوز آًبدي،1882 ،ص( /)746النووي على مسلم 1388،هـ ،ج ،2ص.)138
قاعدا ،فأشار
فرسا ،فسقط عنه ،فصلى هبم ً
فاحلادثة األوىل كانت قبل مرض موته ملا ركب ﷺ ً
عليهم ًبلقعود.
وإمنا أمرهم ًبلقعود أول األمر ،مث أقرهم على القيام؛ ألهنم كانوا حديثي عهد جباهلية ،فخشي أن
تعظيما ال للصالة كما تفعل الروم وفارس برؤسائها فنهاهم لذلك.
يكونوا قاموا له ً
والدليل عخلى ذلك اخلرب اآليت :عن جابر رضي هللا عنه قال" :اشتكى رسول هللا ﷺ فصلينا

قياما ،فأشار إلينا فقعدان
وراءه وهو قاعد ،وأبو بكر رضي هللا عنه يُسمع الناس تكبريه ،فالتفت إلينا فرآان ً
قعودا ،فلما سلَّم قال " :إ ْن كدمت آن ًفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم
فصلينا بصالته ً
قعودا "(صحيح
قياما،وإن صلَّى ً
قاعدا فصلُّوا ً
قائما فصلُّوا ً
قعود ،فال تفعلوا ،ائتموا أبئمتكم إن صلَّى ً

مسلم ،مسلم ،كتاب الصالة ً ،بب :ائتمام املأموم ًبإلمام  ،ص  ،174حديث رقم .)882
وهكذا فإن بعض النصوص قد تتعارض ظاهرًًي ،ويكون السبب يف ذلك تغري احلكم ،فينسخ
املتأخر من النصني املتقدم.
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السبب الثاين :أن يذكر النيب ﷺ طريقني أو طرقًا لبعض األحكام الشرعية ،واألخذ بكل
واحد منها جائز ،فيذكر بعض الرواة واح ًدا من الطرق ،ويذكر اآلخرون الطريق اآلخر ،فيفهم من
الروايتني وجود التعارض بينهما ،وليس هذا من التعارض؛ ألن األخذ ابلكل جائز.
املثال أول :التعارض يف صيغ التشهد:

َّ
السالم على هللا
َّيب ﷺ قلناَّ :
عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال" :كنَّا إذا صلينا مع الن ِّ
َّيب ﷺ
السالم على فالن وفالنَّ ،
السالم على ميكائيلَّ ،
السالم على جربيلَّ ،
قِبَ َل عبادهَّ ،
فلما انصرف الن ُّ
أقبل علينا بوجهه فقالَّ :
والصخلوات
الصالة فليقل :التحيَّات هلل َّ
السالم ،فإذا جلس أحدكم يف َّ
إن هللا هو َّ
الصاحلني _ فإنَّه
السالم عخلينا وعخلى عباد هللا َّ
َّيب ورمحة هللا وبركاتهَّ ،
والطَّيباتَّ ،
السالم عخليك أيُّها الن ُّ
كل عبد صاحل يف السماء واألرض _أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حمم ًدا
إذا قال ذلك أصاب َّ

بعد من الكالم ما شاء"( .صحيح البخاري ،البخاري ،كتاب االستئذانً ،بب
عبده ورسولهُ ،مثَّ َّ
يتخري ُ

السالم اسم من أمساء هللا تعاىل ،ص  ، 1024حديث رقم  – 6830وصحيح مسلم ،مسلم ،كتاب

الصالةً ،بب التشهد يف الصالة ،ص  ، 170حديث رقم .) 287
السورة
وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أنَّه قال ":كان رسول هللا ﷺ يعلِّمنا الت ُّ
َّشهد كما يعلِّمنا ُّ
من القرآن ،فكان يقول:
لسالم
التَّحيَّات املباركات َّ
َّيب ورمحة هللا وبركاته ،ا َّ
الصخلوات الطَّيبات هللَّ ،
السالم عخليك أيُّها الن ُّ
الصاحلني ،أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد َّ
أن حمم ًدا رسول هللا" (صحيح مسلم،
عخلينا وعخلى عباد هللا َّ

مسلم ،كتاب الصالةً ،بب التشهد يف الصالة ،ص ،171حديث رقم .) 808
َّشهد  " :-قولوا:
وعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه قال -وهو على املنرب يعلِّم النَّاس الت ُّ
السالم
التَّحيَّات هلل الزاكيات هلل الطَّيبات َّ
َّيب ورمحة هللا وبركاتهَّ ،
الصخلوات هللَّ ،
السالم عخليك أيُّها الن ُّ
الصاحلني ،أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد َّ
أن حمم ًدا عبده ورسوله" (املوطأ ،مالك
عخلينا وعخلى عباد هللا َّ
 ،كتاب النداء للصالةً ،بب التشهد يف الصالة ص ،)128وهو حديث صحيح( ،خالصة األحكام يف

مهمات السنن وقواعد اإلسالم ،النووي ،1887 ،ج ،1ص.)238
وجه الداللة :أنه صلى هللا عليه وسلم ذكر لفظًا للتشهد خمتل ًفا يف الرواًيت الثالث هكذا:
الصخلوات الطَّيبات هلل] [التَّحيَّات هلل
والصخلوات والطَّيبات] [التَّحيَّات املباركات َّ
[التحيَّات هلل َّ
الصخلوات هلل].
الزاكيات هلل الطَّيبات َّ

فهذه الرواًيت اثبتة عن رسول هللا ﷺ وليس بينها تعارض ،واألخذ بكل منها جائز.
املثال الثاين :غسل الشيء الذي ولغ فيه الكخلب:

11

فعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ":طَهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن

أوالهن ابلرتاب" (صحيح البخاري ،البخاري ،كتاب الوضوءً ،بب إذا شرب الكلب
يغسله سبع مرات
َّ

يف إانء أحدكم ،ص ،32حديث رقم -178وصحيح مسلم ،مسلم ،كتاب الطهارةً ،بب حكم ولوغ
الكلب ،ص ،138حديث رقم .)641
وجه الداللة :أنه صلى هللا عليه وسلم نص على أن الغسل ًبملاء والرتاب يكون يف الغسلة األوىل.
أوالهن أو
وعنه رضي هللا عنه عن النيب ﷺ قال" :يُغسل اإلانء إذا َولَغ فيه الكلب سبع مرات
َّ

ت فيه اهلرة غُسل مرة" (سنن أيب داود ،أبو داود ،كتاب الطهارةً ،بب الوضوء
أخر َّ
اهن ابلرتاب ،وإذا َولَغَ ْ
بسؤر الكلب ،ص  ،88حديث رقم  -73وسنن الرتمذي ،الرتمذي ،كتاب الطهارةً ،بب ما جاء يف

سؤر الكلب ،ص  ، 84حديث رقم  ،81مث قال :هذا حديث حسن صحيح).
األخرية.

وجه الداللة :أنه صلى هللا عليه وسلم نص على أن الغسل ًبملاء والرتاب يكون يف الغسلة
فليس بني اخلربين تعارض ،واألخذ بكل منهما جائز ،وال فرق بني أن يكون الترتيب يف الغسلة

األوىل أم األخرية (املنهاج القومي ،اهليتمي 1378 ،هـ ،ص .) 24
املثال الثالث :كخلمات اإلقامة شفع أم وتر ؟.

عن أنس رضي هللا عنه قال " :أُمر بالل أن يَشفع األذان ،وأن يوتر اإلقامة إال اإلقامة"( صحيح

البخاري ،البخاري ،كتاب األذانً ،بب األذان مثىن مثىن ،ص  ،100حديث رقم  -604وصحيح
مسلم ،مسلم ،كتاب الصالةً ،بب األمر بشفع األذان وإيتار اإلقامة ،ص  ،161حديث رقم .) 232
وجه الداللة :أنه صلى هللا عليه وسلم أمر أن تكون اإلقامة فرادى.
وعن أيب َْحم ُذورة َّ
أن رسول هللا ﷺ "علَّمه األذان تسع عشرة كلمة ،واإلقامة سبع عشرة كلمة:

األذان :هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب أشهد أن ال إله إال هللا ،أشهد أن ال إله إال هللا ،أشهد أن

حممدا رسول هللا.
حممدا رسول هللا ،أشهد أن ً
ً

حممدا رسول هللا.
حممدا رسول هللا ،أشهد أن ً
أشهد أن ال إله إال هللا ،أشهد أن ال إله إال هللا ،أشهد أن ً
حي على الفالح ،هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا.
حي على الفالح َّ
حي على الصالةَّ ،
حي على الصالة َّ
َّ

واإلقامة :هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن ال إله إال هللا

حي على
حممدا رسول هللا ،أشهد أن ً
أشهد أن ً
حي على الصالةَّ ،
حي على الصالة َّ
حممدا رسول هللاَّ ،
حي على الفالح ،قد قامت الصالة قد قامت الصالة ،هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا" (سنن أيب
الفالح َّ
داود  ،أبو داود ،كتاب الصالةً ،بب كيف األذان  ،ص ، 23حديث رقم  – 408وسنن الرتمذي،
الرتمذي ،كتاب الصالةً ،بب ما جاء يف الرتجيع يف األذان  ،ص ، 43حديث رقم – 188وسنن
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النسائي ،النسائي ،كتاب األذانً ،بب كم لألذان من كلمة  ،ص  ، 26حديث رقم  – 631وسنن ابن
ماجه ،ابن ماجه ،كتاب األذان والسنة فيهً ،بب الرتجيع يف األذان  ،ص ،،246حديث رقم ،)708
وهو حديث حسن صحيح( ،خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم ،النووي،1887 ،
ج ،1ص.)822
وجه الداللة :أنه صلى هللا عليه وسلم علَّم أًب حمذورة اإلقامة مثىن مثىن.
فيجمع بني الروايتني أبن األخذ بكل منهما جائز.

وهكذا نرى أبن السبب الثاين لوقوع التعارض الظاهري بني النصوص هو تعدد الكيفيات للحكم
جائزا.
الواحد ،فيكون األخذ بكل طريقة ً
وحكما آخر يف حالة أخرى ،فريوي
حكما يف حالة،
ً
السبب الثالث :أن حيكم النيب ﷺ ً
تعارضا ،واحلقيقة أن ال
بعض الرواة احلكم األول ،ويروي آخرون احلكم الثاين ،فيُظَ َّن أن هنالك
ً
تعارض ،وإمنا تغاير احلكمان لتغاير احلالتني.
املثال األول :عن ابن عمر رضي هللا عنهما َّ
أن رسول هللا ﷺ " هنى أن تُؤكل حلوم األضاحي

بعد ثالث ،قال سامل :فكان ابن عمر ال أيكل حلوم األضاحي فوق ثالث" (صحيح البخاري ،البخاري،
كتاب األضاحيً ،بب ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود منها ،ص  ،880حديث رقم -4473
وصحيح مسلم واللفظ له ،مسلم ،كتاب األضاحيً ،بب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي
بعد ثالث يف أول اإلسالم ،ص  ،278حديث رقم .) 4108
وجه الداللة :أن هنيه صلى هللا عليه وسلم عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالثة أًيم يدل على

حترمي االدخار.

وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال" :كنا نتزود حلوم األضاحي على عهد النيب ﷺ إىل
املدينة"(.صحيح البخاري واللفظ له ،البخاري ،كتاب األضاحيً ،بب ما يؤكل من حلوم األضاحي وما
يتزود منها ،ص،828حديث رقم – 4467وصحيح مسلم ،مسلم ،كتاب األضاحيً ،بب بيان ما كان
من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم ،ص  ،220حديث رقم .)4107
وجه الداللة :أن التزود بلحوم األضاحي يدل على جواز ادخارها بعد ثالثة أًيم.
فيُف ِهم هذا بظاهره التعارض ،ويدفع هذا التعارض حبمل األول على حالة اجملاعة ،وحبمل الثاين

على غري ذلك.

والدليل على ذلك :أن عائشة رضي هللا عنها ُسئلت " :أهنى النيب ﷺ أن تؤكل حلوم األضاحي
ِ
الغين الفقي َـر ،وإن كنا لنرفع ال ُكَراع
فوق ثالث؟ قالت :ما فعله إال يف عام جاع الناس فيه ،فأراد أن يُطعم ُّ
فنأكله بعد خس عشرة ،قيل :ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت :ما شبع آل حممد ﷺ من خبز بـٍُّر
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مأد ٍوم ثالثة أًيم حىت حلق ًبهلل"(صحيح البخاري ،البخاري ،كتاب األطعمةً ،بب ما كان السلف يدخرون
ُ
يف بيوهتم وأسفارهم من الطعام ،ص  ،867حديث رقم  ،) 4283وال ُكَراع :هو مستدق الساق من
ِّ
الرجل ،ومن حد الرسغ من اليد ،وقيل :الكراع :ما دون الكعب من الدواب (ابن حجر 1378،هـ،ج8

ص.)824
ت دافةٌ من أهل البادية حضرة األضحى ،فقال رسول هللا ﷺ:
وعن عائشة رضي هللا عنها قالت" :دفَّ ْ
كلوا وادخروا ثال ًاث ،فلما كان بعد ذلك قالواً :ي رسول هللا؛ َّ
إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم جيملون

هنيت من إمساك حلوم األضاحي ،قال:
الوَد َك ويتخذون منها األسقية ،قال :وما ذاك ؟ قال :الذي َ
منها َ
َّإمنا هنيت للدَّافة اليت دفَّت ،كلوا وادخروا وتصدَّقوا "(صحيح مسلم ،مسلم ،كتاب األضاحيً ،بب بيان
ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم  ،ص  ، 278حديث رقم)4103
الوَدك :الشحم (ابن عبد الرب1327 ،
 ،ودفت دافة :أي َ
ورد ٌ
انس ،جيملون :بفتح الياء وضمها :يذيبون ،و َ
هـ ،ج ،17ص .)802
فهذان اخلربان يوضحان السبب الذي من أجله هنى ﷺ عن االدخار ،وهو اجملاعة اليت وقعت.
املثال الثاين :عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال" :شهدت مع رسول هللا ﷺ صالة

مجيعا
فكرب النيب ﷺ و َّ
اخلوف فصفَّنا صفَّني :صف خلف رسول هللا ﷺ والعدو بيننا وبني القبخلةَّ ،
كربان ً
الصف الذي يليه ،وقام
مجيعا ،مث احندر ًبلسجود و ُّ
مجيعا ،مث رفع رأسه من الركوع ورفعنا ً
مث ركع وركعنا ً
املؤخر يف حنر العدو ،فلما قضى النيب ﷺ السجود وقام الصف الذي يليه ،احندر الصف املؤخر
ُّ
الصف َّ
مجيعا ،مث رفع رأسه
ًبلسجود وقاموا مث تقدم الصف املؤخر وأتخر الصف املقدم ،مث ركع النيب ﷺ وركعنا ً
مؤخرا يف الركعة األوىل وقام الصف
من الركوع ورفعنا ً
مجيعا مث احندر ًبلسجود والصف الذي يليه الذي كان ً
املؤخر يف حنور العدو ،فلما قضى النيب ﷺ السجود والصف الذي يليه ،احندر الصف املؤخر ًبلسجود
مجيعا ،قال جابر رضي هللا عنه :كما يصنع حرسكم هؤالء أبمرائهم"
فسجدوا مث سلَّم النيب ﷺ وسلَّمنا ً
(صحيح البصاري ،البخاري ،كتاب اجلمعةً ،بب حيرس بعضهم بعضاً يف صالة اخلوف ،ص ، 148

حديث رقم – )822وصحيح مسخلم والخلفظ له ،مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرهاً ،بب صالة
اخلوف ،ص  ،332حديث رقم .) 1824
مجيعا ،فلم يكن أحد
وجه الداللة :أنه صلى هللا عليه وسلم َّ
صف اجليش كله خلفه ،وأحرم هبم ً

خارج الصالة حيرس؛ إذ عدوهم أمامهم يرونه.
وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال":صلَّى رسول هللا ﷺ صالة اخلوف إبحدى الطائفتني ركعة،

والطائفة األخرى مواجهة العدو مث انصرفوا وقاموا يف مقام أصحاهبم مقبلني على العدو وجاء أولئك مث
صلَّى هبم النيب ﷺ ركعة مث سلَّم النيب ﷺ مث قضى هؤالء ركعة وهؤالء ركعة" (صحيح البخاري ،البخاري،
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الرقاع ،ص  ،700حديث رقم -2133وصحيح مسلم واللفظ له،
كتاب املغازيً ،بب غزوة ذات َّ
مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرهاً ،بب صالة اخلوف ،ص  ،332حديث رقم .)1828
وجه الداللة :أنه صلى هللا عليه وسلم جعل اجليش فرقتني ،وأحرم ًبلفرقة األوىل ،وبقيت فرقة

حترس العدو؛ ألنه واحلالة هذه يف غري جهة القبلة ،فلن يروه يف صالهتم.
مجيعا ،مث سجد
فبني الروايتني الصحيحتني تعارض؛ إذ تدل األوىل على أهنم أحرموا ًبلصالة ً
الصف األول ،وبقي الصف الثاين واق ًفا حىت رفع الصف األول رأسه من السجود ،فعندها هوى الصف
الثاين للسجود ،بينما تذهب الرواية الثانية إىل أن النيب ﷺ قسمهم فرقتني ،فرقة حترس يف وجه العدو،
مجيعا كما حصل يف احلالة األوىل ،ويدفع هذا
وفرقة أخرى شرع ﷺيف الصالة هبا اخل ،فلم ُحي ِرم هبم ً
التعارض حبمل كل رواية على حالة ،فتحمل األوىل على حالة صالة اخلوف والعدو يف جهة القبلة بدليل
ما جاء فيها ( والعدو بيننا وبني القبلة ) ،وحتمل الثانية على كون العدو يف غري جهة القبلة،
والدليل عخلى ذلك :عن ابن عمر رضي هللا عنهما " أن رسول هللا ﷺ صلَّى إبحدى الطائفتني

ركعة والطائفة األخرى مواجهة العدو ،مث انصرفوا فقاموا يف مقام أولئك ،وجاء أولئك فصلَّى هبم ركعة
أخرى ،مث سلَّم عليهم مث قام هؤالء فقضوا ركعتهم وقام هؤالء فقضوا ركعتهم" (سنن أيب داود ،أبو داود
واللفظ له ،كتاب الصالةً ،بب من قال يصلي بكل طائفة ركعة مث يسلم فيقوم كل صف ،ص ،126
حديث رقم  – 1823وسنن الرتمذي ،الرتمذي ،كتاب اجلمعةً ،بب ما جاء يف صالة اخلوف ،ص
 ،122حديث رقم  – 462وسنن النسائي ،النسائي ،كتاب صالة اخلوف ،ص ،881حديث رقم
 ،)1423وهو حديث حسن؛ ألن أًب داود رواه وسكت عنه( ،توضيح األفكار ،الصنعاين،1887 ،
ج ،1ص.)123
أحياان يكون الختالف احلالة ،فيختلف احلكم بناء على ذلك.
فهذا يوضح أن سبب التعارض ً

السبب الرابع :أن يرد يف الكتاب أو السنة لفظ عام يراد به العموم ،وآخر يعارضه يراد به

فريى يف ظاهر هذه األلفاظ اختالف ،ولكن ال اختالف يف احلقيقة؛ إلمكانية التوفيق
اخلصوصُ ،
بينهما.
احملرمات يف النكاح:
املثال أولَّ :

ُ َ ۡ ََ ُ
ت عل ۡۡم ۡم
احملرمات ًبلنسب واملصاهرة والرضاع يف قوله تعاىل " :ح ِرم
ذكر الكتاب العزيز َّ
ُ َّ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ ُۡ
ت
أمهَٰتمم وبناتمم وأخوَٰتمم وع َٰمتمم وخَٰلَٰتمم وبنات ٱل ِخ وبنات ٱلخ ِ
َ َّ َ َٰ َ َ ُ َّ َ ُ َ ٓ ُ ۡ َ َ َ َٰٓ ُ ُ ُ َّ َٰ
َ ُ َّ َ َٰ ُ ُ ُ َّ َٰ ٓ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َ َٰ ُ ُ
َٰ
وأمهتمم ٱل ِِت أۡرضعنمم وأخوتمم مِن ٱلرضع ِة وأمهت ن ِسائِمم وربئِبمم ٱل ِِت ِي
َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ۡ
ٓ ُ َّ َٰ َ َ ۡ
ُ ُ ُ
َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ
اح عل ۡۡم ۡم
جورِكم مِن ن َِسائِم ُم ٱل ِِت دخل ُتم ب ِ ِه َّن فإِن ل ۡم تمونوا دخل ُتم ب ِ ِهن فَل جن
ح
َ
َ
َ
ُ
َ َ َ َٰٓ ُ ۡ َ ٓ ُ ُ َّ َ ۡ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ َ ۡ
َت َم ُعوا ْ بَ ۡ َ
ۡي ۡٱل ۡخ َت ۡۡي إ ََّل َما قَ ۡد َس َل َف إ َّن َّ َ
ٱَّلل
وحلئِل أبنائِمم ٱَّلِين مِن أصلبِمم وأن
َۗ ِ
ِ ِ
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َ ٓ ِ َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َّ
۞وٱل ۡ ُم ۡح َص َنَٰ ُ
ََك َن َغ ُفورا َّرحِۡما َ ٣٢
ت م َِن ٱلنِساء إَِل ما ملكت أيٰنممۖۡ كِت
ب ٱَّلل ِ
ٓ َ ُ
َ َ ُ ُ َّ َ ُ
عل ۡۡم ۡ ۚۡم َوأحِل لمم َّما َو َرا َء ذَٰل ِم ۡم"[ سورة النساء.]82_83 :

وجه الداللة :يستفاد من اآلية جواز اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها؛ ألنه سبحانه بعد أن
ٓ َ ُ
ُ َّ َ ُ
احملرمات قالَ ":وأحِل لمم َّما َو َرا َء ذَٰل ِم ۡم".
استعرض َّ
وهذا بعمومه يتعارض مع ما ورد يف السنة من النهي عن اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها :فعن

أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ" :ال تُن َكح املرأة على عمتها ،وال على خالتها"
(صحيح البخاري ،البخاري ،كتاب النكاحً ،بب ال تنكح املرأة على عمتها ،ص  ، 812حديث رقم
 – 4102وصحيح مسلم واللفظ له ،مسلم ،كتاب النكاحً ،بب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو
خالتها يف النكاح  ،ص  ، 488حديث رقم.) 3220
فيجمع بني اآلية واحلديث ،أبن لفظ اآلية عام خصص ًبحلديث ،فكانت عمة الزوجة ،وخالتها
من احملرمات.
املثال الثاين :ما حيرم من البيوع:
َ َ َ َّ َّ ُ ۡ
ٱَّلل ٱۡلَ ۡۡ َع " [سورة البقرة.] 874 :
قال هللا تعاىل " :وأحل

ِ
بيعا.
وجه الداللة :النص عام يف ح ِّل كل ما عدَّه الناس ً

السنَّة بتحرمي بعض البيوع الداخلة يف عموم اآلية :من ذلك :ما جاء عن أيب هريرة
مث جاءت ُّ
رضي هللا عنه قال ":هنى رسول هللا ﷺ أن يبيع ِ
حاضٌر لبَاد ،وال تناجشوا ،وال يبيع الرجل على بيع
أخيه ،وال ِ
خيطب على ِخطبة أخيه ،وال تسأل املرأة طالق أختها لت ْك َفأ ما يف إانئها"( ،صحيح البخاري
واللفظ له ،البخاري ،كتاب البيوعً ،بب ال يبيع على بيع أخيه ،ص  ،323حديث رقم – 8120
وصحيح مسلم ،مسلم ،كتاب النكاحً ،بب حترمي اخلطبة على خطبة أخيه حىت أيذن أو يرتك ،ص ،482
حديث رقم  ،) 3242ومثل هذا كثيـر ،قال اإلمام الشافعي يف الرسالة " :ملا كان يف كتاب هللا داللة
َ َ َ َّ َّ ُ ۡ
ٱَّلل ٱۡلَ ۡۡ َع
على أن هللا قد وضع رسوله موضع اإلًبنة عنه وفرض على خلقه اتباع أمره ،فقال " :وأحل
ْ
َ َ َّ َ
ٱلر َب َٰۚۡوا " فإمنا يعين :أحل هللا البيع إذا كان على غري ما هنى هللا عنه يف كتابه ،أو على لسان نبيه
وحرم ِ
ﷺ.
ُ
ٓ َ ُ
َّ َ ُ
وكذلك قولهَ " :وأحِل لمم َّما َو َرا َء ذَٰل ِم ۡم" مبا أحله هللا به من النكاح وملك اليمني يف كتابه ال
أنه أًبحه يف كل وجه ،وهذا كالم عريب" (الشافعي ، 1838،ص .)838
أيضا يصار إىل ختصيص اآلية ًبحلديث فتكون البيوع كلها مباحة إال ما ورد النص عليها
وهنا ً
يف احلديث من النهي عن بيع احلاضر للبادي ،والنجش وحنومها.
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ضا منه؛ إما ألنه
السبب اخلامس :أن يذكر أحد الرواة احلديث بتمامه ،ويذكر را ٍو آخر بع ً

مسع منه هذا املقدار فقط ،أو ألنه ُسئل عن حكم يتعخلق هبذا املقدار منه ،أو لغري ذلك من الدواعي،
فيقع التعارض.

خسا مل يعطهن
مثال ذلك :عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أن النيب ﷺ قال" :أُعطيت ً
وطهورا فأّميا رجل من أميت أدركته
وجعلت يل األرض مسج ًدا
ً
أحد قبلي :نُص ِرت ًبلرعب مسرية شهرُ ،
الصالة فليصل ،وأُحلت يل املغامن ومل حتل ألحد قبلي ،وأُعطيت الشفاعة ،وكان النيب يبعث إىل قومه
عنون ،/
خاصة وبعثت إىل الناس عامة" (صحيح البخاري واللفظ له ،البخاري ،كتاب التيممٌ ،
ًبب/ :مل يُ َ
ص ،42حديث رقم  -334وصحيح مسلم ،مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالةً ،بب املساجد
ومواضع الصالة ،ص  ،818حديث رقم .)1163
وجه الداللة :أنه صلى هللا عليه وسلم ذكر األرض ،واألرض لفظ عام يطلق على كل ما ظهر

منها ،فيشمل احلجر والرتاب.

ضلنا على الناس بثالثُ :جعلَت صفوفنا
وعن حذيفة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ ":فُ ِّ

طهورا إذا مل جند املاء"(.صحيح
وجعلَت لنا األرض كلها
ً
وجعلَت تربتها لنا ً
مسجداُ ،
كصفوف املالئكةُ ،
مسلم ،مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالةً ،بب املساجد ومواضع الصالة ،ص  ،813حديث رقم
.)1164
وجه الداللة :أنه صلى هللا عليه وسلم خصص الرتاب ًبلذكر ،فخرج بذلك احلجر من جواز

التيمم به.
فاحلديث األول يدل على جواز التيمم بكل طاهر من جنس األرض ،يف حني يدل الثاين على
رتجح
أن التيمم ال جيزىء إال ًبلرتاب ،وهذا سيؤدي إىل اختالف الفقهاء يف استنباط األحكام حبسب ما ي َّ
لديهم.
السبب السادس :ورود القراءات املتعددة لآلية الواحدة ،مما يؤدي إىل اختالف احلكم املبين
عخلى كل قراءة.
َ
ۡ
ْ
ُ
ُ
ٓ
َ َۡ
َۡ َ َ َ
ح ِ ُۡ َُ
َتلوا ٱلن ِ َسا َء ِي
مثاله :قوله تعاىلَ " :ويسلون ع ِن ٱل َم ِ
ۡ ۖ قل وو أ ى فٱع ِ
ۡ
َ َ َ ۡ َ ُ ُ َّ َ َّ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َّ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َّ ۡ َ ۡ ُ
ث أَ َم َر ُك ُم َّ ُ
ٱَّللۚۡ " [سورة
ۡ ۖ وَل تقربوون حِت يطهرنۖۡ فإ ِ ا تطهرن فأتوون مِن حۡ
ح ِ
ٱل َم ِ
البقرة.] 888 :

وجه الداللة :قُرئت كلمة (يطهرن) ًبلتخفيف والتشديد:
قرأ محزة و ِ
الكسائي وأبو بكر { يطّ ّهرن } بتشديد الطاء واهلاء.
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.)134

وقرأ الباقون { يطْ ُهرن } بتخفيف الطاء وضم اهلاء( ،أبو ُزرعة ،حجة القراءات ،1828 ،ص

فالقراءة ًبلتخفيف :تقتضي أن حيل القرًبن ًبنقطاع الدم ،سواء انقطع ألكثر مدة احليض أو ملا دونه؛
طهرت املرأة ،إذا خرجت من حيضها.
ألن الطهر عبارة عن انقطاع دم احليض ،يقالُ :
والقراءة ًبلتشديد :تقتضي أن ال حيل القرًبن قبل االغتسال ،سواء كان االنقطاع ألكثر مدة احليض أو ملا
دونه؛ ألن التطهر هو االغتسال ،فوقع التعارض.
ظاهرا؛ ألن حىت للغاية ،وال جيوز أن ميتد احليض
والقول هبما غري ممكن؛ إذ مها معنيان متضادان ً
إىل االغتسال مع امتداده إىل انقطاع الدم؛ ألن امتداد الشيء إىل غاية ،واقتصاره دوهنا معاً ضدان ،فوقع
ظاهرا( ،شرح أصول البَـ ْزَدوي ،البزدوي ،ج 3ص.)126
التعارض ً

ويرفع التعارض ًبجلمع بني القراءتني ،أبن ُحتمل كل واحدة من القراءتني على حال:
فتُحمل قراءة التخفيف على االنقطاع ألكثر مدة احليض؛ ألنه انقطاع بيقني ،وحرمة القرًبن
ُۡ ُ َ
َ َۡ ُ ْ
َ
َتلوا
تثبت ًبعتبار قيام احليض؛ ألنه سبحانه أمر ًبعتزاهلن ملعىن األذى بقوله عز وجل " قل وو أ ى فٱع ِ
ۡ
ٓ
ۡ ۖ " ،فبعد االنقطاع ألكثر مدة احليض ال جيوز تراخي احلرمة إىل االغتسال؛ ألنه
ح ِ
ٱلن ِ َسا َء ِي ٱل َم ِ
حيضا  ،وهو تناقض وإبطال للتقدير الوارد يف احليض ،أو
يؤدي إىل جعل الطهر الذي هو ضد احليض ً
يؤدي إىل منع الزوج من حقه ،وهو القرًبن بدون العلة املنصوص عليها ،وهي األذى ،وكالمها فاسد.
وحت َم ل قراءة التشديد على االنقطاع ملا دون أكثر مدة احليض؛ ألنه يف هذه احلالة ال يثبت
ُ
االنقطاع بيقني؛ لتوهم أن يعاودها الدم ،ويكون ذلك حيضا ،فإن الدم ينقطع مرًةِ ،
ويد ّر أخرى ،فال َّ
بد
ً
من مؤكد جلانب االنقطاع ،وهو االغتسال أو ما يقوم مقامه.
وقد أقامت الصحابة رضي هللا عنهم االغتسال مقام االنقطاع ،فإن الشعيب رمحه هللا تعاىل ذكر

نفرا من أصحاب رسول هللا ﷺ قالوا" :إن املرأة إذا كانت أًيمها دون العشرة ال حيل لزوجها
أن ثالثة عشر ً
أن يقرهبا حىت تغتسل" (البَـ ْزَدوي،1887 ،ج ،3ص.)126

السبب السابع :أن يذكر النيب ﷺ حترمي شيء ،أو إجيابه بصيغة التحرمي كالنهي ،أو اإلجياب

يقر صحابيًا عخلى خالفه ،وهذا ليس من التعارض يف شيء ،ولكنه ﷺ
كاألمر ،مث يعمل خبالفه أو ّ

وقد أُمر ابلبيان ،وجاء يف كالم الشارع ما يدل بظاهره عخلى خالف املقصود ،فكان لز ًاما عخليه أن
يقر أح ًدا حبيث يندفع هذا الوهم  (،اإلنصاف ،للدهلوي ص .)86 – 82
يفعل ً
فعال أو ّ
قائما"(صحيح مسلم،
مثال ذلك :عن أيب سعيد اخلدري  ":أن رسول هللا ﷺ هنى عن الشرب ً

مسلم ،كتاب األشربةً ،بب :يف الشرب قائماً  ،ص  ، 803حديث رقم .)4872
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حر ًاما.

وجه الداللة :أنه صلى هللا عليه وسلم هنى عن الشرب حالة القيام ،والنهي للتحرمي ،فيكون

قائما ،فمن نسي ف ْليَستَ ِق
وعن أيب هريرة قال :قال رسول هللا ﷺ":ال يشر َّ
بن أحد منكم ً
"(صحيح مسلم ،مسلم ،كتاب األشربةً ،بب :يف الشرب قائماً  ،ص  ، 803حديث رقم .)4878
انسا يكره أحدهم
يف حني أن عليًا رضي هللا عنه أتى على ًبب َّ
قائما فقال :إن ً
الر َحبَة فشرب ً
أن يشرب وهو قائم ،وإين رأيت النيب ﷺ فعل كما رأيتموين فعلت( ،صحيح البخاري ،البخاري ،كتاب
قائما ،ص ،884حديث رقم.)4614
األشربةً ،بب الشرب ً

وجه الداللة :أنه صلى هللا عليه وسلم شرب حالة القيام ،وفعله دليل اجلواز لكن مع الكراهة،

وقد يفعل النيب صلى هللا عليه وسلم املكروه ليبني أن هنيه عنه للكراهة ال للتحرمي.

قائما،
فقد وقع التعارض بني قوله وفعله ﷺ ،حيث دل احلديثان األوالن على حرمة الشرب ً
ولكن هذا املعىن غري مراد للشارع ،وإمنا املراد من النهي الكراهة ،ففعل ﷺ ما هنى عنه ليدل على أن هنيه
إمنا كان للكراهة ،ال للتحرمي.
السبب الثامن :أن يسمع الصحايب احلكم يف قضية أو فتوى ،ومل يسمعه اآلخر ،فيجتهد
برأيه يف ذلك(:الدهلوي1202 ،هـ ،ص ،)86 ،82وقد يقال :أبن هذا من أسباب اختالف الفقهاء،
ال من أسباب التعارض ،وجياب أبن التعارض بني األخبار هو أحد أسباب اختالف الفقهاء.
فإن وقع اجتهاده مواف ًقا لخلحديث فال تعارض.

مثال ذلك " :أُيت عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه يف رجل تزوج امرأة ومل يَف ِرض هلا ،فتويف قبل

أثرا
أثرا ؟ قالواً :ي أًب عبد الرمحن؛ ما جند فيها  -يعين ً
أن يدخل هبا ،فقال عبد هللا :سلوا هل جتدون فيها ً
قال :أقول برأيي ،فإن كان صواًب ِفم َن هللا ،هلا كمهر نسائها ال َوَكس وال شطط ،وهلا املرياث وعليها
ً
العدة ،فقام رجل من أشجع فقال :يف مثل هذا قضى رسول هللا ﷺ فينا يف امرأة يقال هلا بِ َروع بنت واشق
رجال فمات قبل أن يدخل هبا فقضى هلا رسول هللا ﷺ مبثل صداق نسائها ،وهلا املرياث وعليها
تزوجت ً
كرب "( .سنن أيب داود ،أبو داود ،كتاب النكاحً ،بب فيمن تزوج ومل يسم هلا
العدة ،فرفع عبد هللا يديه و َّ
صداقاً حىت مات ،ص  ،306حديث رقم  -8116وسنن الرتمذي ،الرتمذي ،كتاب النكاحً ،بب:
ما جاء يف الرجل يتزوج املرأة فيموت عنها قبل أن يفرض هلا ،ص ،877حديث رقم  -1124وسنن
النسائي واللفظ له ،النسائي ،كتاب النكاحً ،بب إًبحة التزويج بغري صداق ،ص ،262حديث رقم
 – 3346وسنن ابن ماجه ،ابن ماجه  ،كتاب النكاحً ،بب الرجل يتزوج وال يفرض هلا فيموت على
ذلك ،ص ،871حديث رقم  ،) 1281قال الرتمذي" :حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح،
وقد روي عنه من غري وجه"(.الرتمذي ،املرجع نفسه).
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ومعىن :ال َوَكس :أي :ال نقص ،وال شطط :أي ال زًيدة ،وبروع :بفتح الباء عند أهل اللغة،
وكسرها وفتح الواو عند أهل احلديث .حتفة األحوذي( ،املباركفوري،1880،ج2ص)841
وجه الداللة :أن ابن مسعود رضي هللا عنه اجتهد فيها برأيها ،فلما وصله كالم املعصوم ،كان

مواف ًقا له ،فال تعارض.

وإن وقع بينهما املناظرة وظهر احلديث ابلوجه الذي يقع به غالب الظن :وقع التعارض فإن

رجع الصحايب عن اجتهاده إىل املروي زال التعارض الظاهري.
مثاله :عن عبد الرمحن بن عتـَّاب قال ":كان أبو هريرة رضي هللا عنه يقول :من أصبح جنبًا فال

ورجال آخر إىل عائشة وأم سلمة نسأهلما عن اجلنب يصبح
صوم له ،قال :فأرسلين مروان بن احلكم أان ً

يف رمضان قبل أن يغتسل ،قال :فقالت إحدامها :قد كان رسول هللا ﷺ يصبح جنبًا مث يغتسل ويتم صيام
يومه ،قال :وقالت األخرى :كان يصبح جنبًا من غري أن حيتلم مث يتم صومه.
قال :فرجعا فأخربا مروان بذلك ،فقال لعبد الرمحن أخرب أًب هريرة مبا قالتا ،فقال أبو هريرة :كذا كنت
أحسب وكذا كنت أظن ،قال :فقال له مروان :أبظن وأبحسب تفيت الناس !" مسند أمحد ،أمحد ،كتاب
ًبقي مسند األنصارً ،بقي مسند السيدة عائشة رضي هللا عنها ،ج،28ص،387حديث رقم ،)82332
وإسناده صحيح( ،حممد فؤاد عبد الباقي ،حتقيق سنن ابن ماجه،ج ،1ص.)423
وعن الزهري قال ":أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أن أًبه عبد الرمحن أخرب
مروان أن عائشة وأم سلمة أخرباته أن رسول هللا ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله مث يغتسل
ويصوم ،وقال مروان لعبد الرمحن بن احلارث :أقسم ًبهلل لتُـ ْف ِز َع َّن هبا أًب هريرة ،ومروان يومئذ على املدينة،
فقال أبو بكر :فكره ذلك عبد الرمحن ،مث ق ِّدر لنا أن جنتمع بذي احلُلي َفة ،وكانت أليب هريرة هنالك أرض،
علي فيه مل أذكره لك ،فذكر قول عائشة
أمرا ولوال مروان أقسم َّ
فقال عبد الرمحن أليب هريرة :إين ذاكر لك ً

وهن أعلم"(،صحيح البخاري واللفظ له ،البخاري،
وأم سلمة فقال:كذلك حدثين الفضل بن عباسَّ ،
كتاب الصومً ،بب الصائم يصبح جنباً ،ص ،308حديث رقم  -1884وصحيح مسلم ،مسلم ،كتاب
الصيامً ،بب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ،ص  ،248حديث رقم ) 8428
وقوله :لتُف ِز َع َّن :من الفزع وهو اخلوف ،أي :لتخيفنه هبذه القصة اليت ختالف فتواه( .ابن

حجر 1378،هـ،ج 2ص.)124
أيضا لرجوع الصحايب إىل قول املعصوم صلى هللا عليه وسلم.
وهنا مل يقع التعارض ً

وإن بخلغه احلديث ولكن ال عخلى الوجه الذي يقع به غالب الظن ،فخلم يرتك اجتهاده بل

ضا ،واحتيج إىل دفعه.
طعن يف احلديث :وقع التعارض أي ً
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ثالث
مثاله :عن أيب بكر بن أيب اجلهم قال " :مسعت فاطمة بنت قيس تقول :إن زوجها طخلقها ً
فخلم جيعل هلا رسول هللا ﷺ ُسكىن وال نفقة ،قالت :قال يل رسول هللا ﷺ:إذا حللت فآذنيين فآذنته،
فخطبها معاوية وأبوجهم وأسامة بن زيد ،فقال رسول هللا ﷺ :أما معاوية فرجل تَ ِرب ال مال له ،وأما أبو

ضراب للنساء ،ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامةُ ،أسامةُ ،فقال هلا رسول هللا
جهم فرجل َّ
ﷺ :طاعة هللا وطاعة رسوله خري لك قالت :فتزوجته ،فاغتبطت"( ،صحيح مسلم ،مسلم ،كتاب الطالق،
ًبب املطلقة البائن ال نفقة هلا ،ص ،628حديث رقم

.) 3718

وجه الداللة :هذا اخلرب الصحيح ينفي ثبوت النفقة والسكىن لفاطمة ،يف حني يثبت احلديث

متسك ًبآلية،
اآليت النفقة والسكىن؛ ألن الصحايب بلغه اخلرب على وجه ال يقع به غالب الظن َّ
فرده و َّ
(الدهلوي1202 ،هـ ،ص(/)84اخلن ،1828،ص .)44

جالسا يف املسجد األعظم ومعنا الشعيب،
فعن أيب إسحاق قال ":كنت مع األسود بن يزيد ً
فحدَّث الشعيب حبديث فاطمة بنت قيس أن رسول هللا ﷺ مل جيعل هلا ُسكىن وال نفقة ،مث أخذ األسود
صبَه به فقال :ويلك حت ِّدث مبثل هذا ،قال عمر :ال نرتك كتاب هللا وسنة نبينا ﷺ
فح َ
ك ًفا من حصى َ
لقول امرأة ال ندري لعخلها حفظت أو نسيت ،هلا السكىن والنفقة ،قال هللا عز وجل" :ال رخرجوهن
من بيوهتن وال خيرجن إال أن أيتني بفاحشة مبينة "( ،صحيح مسلم ،مسلم ،كتاب الطالقً ،بب املطلقة
البائن ال نفقة هلا ،ص ،628حديث رقم  ،)3710واملسجد األعظم :مسجد الكوفة.

تصل ،فقال
املثال الثاين :أتى رجل عمر بن اخلطاب فقال " :إين أجنبت فلم أجد ماء فقال :ال ِّ
صل ،وأما أان
عمار :أما تذكر ًي أمري املؤمنني إذ أان وأنت يف سرية فأجنبنا فلم جند ماءً ،فأما أنت فلم ت ِّ
فتمعكت يف الرتاب وصلَّيت ،فقال النيب ﷺ :إمنا كان يكفيك أن تضرب بيديك األرض مث تنفخ مث متسح
هبما وجهك وكفيك ،فقال عمر :اتق هللا ًي عمار ،قال :إن شئت مل أح ِّدث به"( ،صحيح البخاري،
البخاري ،كتاب التيممً ،بب املتيمم هل ينفخ فيهما ،ص  ، 48حديث رقم  -332وصحيح مسلم

واللفظ له ،مسلم ،كتاب احليضً ،بب التيمم ،ص  ،142حديث رقم

.) 280

وجه الداللة :مل يقبل عمر رضي هللا عنه اخلرب ،ومل ينهض عنده حجة تقاوم ما رآه فيه حىت

هم القادح فأخذوا به( .اخلن ،1828،ص
استفاض احلديث يف الطبقة الثانية من طرق كثرية واضمحل َو ُ

.)44

أصال ،فيبقى التعارض وحيتاج إىل دفعه بطريق من
وأحياان ال يصل إىل الصحايب احلديث ً
ً
طرق الدفع.
مثاله " :بلغ عائشة رضي هللا عنها أن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما أيمر النساء إذا اغتسلن

أن ينقضن رؤوسهن ،فقالتً :ي عجبًا البن عمرو هذا ،أيمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ،أفال
21

أيمرهن أن حيلقن رؤوسهن ،لقد كنت أغتسل أان ورسول هللا ﷺ من إانء واحد وال أزيد على أن أفرغ
على رأسي ثالث إفراغات"( ،صحيح مسلم ،مسلم ،كتاب احليضً ،بب حكم ضفائر املغتسلة ،ص

 ،126حديث رقم .) 727
وجه الداللة :أن السيدة عائشة رضي هللا عنها كانت ترى أبنه ال جيب على املرأة نقض ضفائرها

عند االغتسال ،وأهنا تكتفي أبن تفيض املاء على أصول الشعر فقط ،يف حني أن عبد هللا بن عمرو كان
مجيعا ،وهذا ما جعل الفقهاء خيتلفون يف
يفيت بوجوب نقض الشعر كله عند االغتسال ،وإيصال املاء إليه ً
االكتفاء بغسل أصول الشعر ،أم وجوب تعميمه ًبملاء كسائر اجلسد.
خامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني ،وبعد:
ميكننا ان نلخص أهم النتائج اليت توصلنا إليها وهي:
 -1التعريف األشـمل للتعارض يف االصطالح أنه التقابل بني األدلة الشرعية على وجه
مينع كل واحد منهما مقتضى صاحبه.
النصني املتعارضني
 -8للتعارض بني النصوص أسباب كثرية منها :كأن يكون أحد َّ
منسوخا ،أو أن يذكر الشارع طريقني أو طرقًا لبعض األحكام الشرعية ،واألخذ بكل واحد
انسخا واآلخر
ً
ً
وحكما آخر يف حالة أخرى ،فيتغاير احلكمان لتغاير
حكما يف حالة،
ً
منها جائز ،أو أن حيكم الشارع ً
عاما ،واآلخر على كونه مر ًادا به اخلصوص
احلالتني ،أو أن حيمل أحد النصني على كونه ً
-3

يدفع التعارض بطرق شىت كالنسخ ،أو اجلمع ،أو الرتجيح إن تعذر كل منهما.
وآخرا
واحلمد هلل ً
أوال ً
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