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 المقدمة:

، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، وستعينهإن احلمد هلل حنمده،           
من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، 

 وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.

 [.23فإن اهلل ال حيب الكافرين( ]آل عمران: قال عز وجل: )قل أطيعوا اهلل والرسول فإن تولوا 

 [.223)وأطيعوا اهلل والرسول لعلكم ترمحون(] آل عمران:  وقال:

أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم  قال اهلل عز وجل: )يا أيها الذين آمنواو 
يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال( 

 وبعد، [.95]النساء: 

فإنه ال خيفى على كل متخصص يف علوم احلديث، والفقه، واألصول، ما لعلم خمتلف      
؛ هذا العلم الذي ال يكمل للقيام به إال األئمة اجلامعون بني صناعيت احلديث احلديث من أمهية

 والفقه، الغواصون على املعاين الدقيقة.

خروا جهدا من أجل اجلمع بني الروايات املتعارضة يف واعلم أيها الطالب الكرمي، أن هؤالء، مل يد  
اديث متعارضة تعارضا حقيقيا، وهلذا الظاهر، ألنه يف واقع احلال وحقيقته ال يوجد يف شرعنا أح

يقول ابن خزمية رمحة اهلل عليه: "ال أعرف أنه روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حديثان 
 .(1)"صحيحني متضادين، فمن كان عنده، فليأتين به ألؤلف بينهما ادينبإسن

 واعلم أن ما يذكر يف هذه املسألة ينقسم إىل قسمني:

                                                           
 .389_ املقدمة مع التقييد واإليضاح، ص   1
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بالنظر إىل إمكانية اجلمع بني الروايات املتعارضة يف الظاهر، فيتعني  أحدمها: أن يصل اجملتهد
حينئذ املصري إليه، والعمل بالدليلني معا، ومثاله: حديث: "ال عدوى وال طرية"، مع حديث: "ال 

وجه اجلمع بينها كما قال  سد"،ممرض على مصح"، وحديث: "فر من اجملذوم فرارك من األ نيورد
ه األمراض ال تعدي بطبعها، ولكن اهلل تبارك وتعاىل جعل خمالطة املريض هبا ابن الصالح: أن هذ

 مرضه. ألعدائهسببا 

مث قد يتخلف ذلك عن سببه، كما يف سائر األسباب، ففي احلديث األول نفى صلى اهلل عليه 
وهلذا قال: "فمن أعدى األول؟"، ويف  قده اجلاهل من أن ذلك يعدي بطبعه،وسلم، ما كان يعت

ثاين، أعلم أن اهلل سبحانه جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند ال
 .(1)وجوده بفعل اهلل سبحانه وتعاىل

 والثاين: أن ال ميكن اجلمع بينهما، ويف هذه احلال يلجا إىل مسلكني رئيسني:

ألوجه الرتجيح  _ إعمال النسخ إن تبني أن أحدمها ناسخ لآلخر، أو اللجوء إىل الرتجيح، وفقا
عملية يف مثل هذه املسألة؛ كالرتجيح بكثرة األئمة، واتبعوها يف تطبيقاهتم الالكثرية اليت تكلم عنها 

 الرواة، أو باألحفظ منهم، إىل غري ذلك من أوجه الرتجيح.

ومن األئمة من أضاف مسلكا آخر، هو التوقف عن العمل باحلديثني، إذا مل يتبني األرجح، وال 
، وقد تكلمت عن هذه املسألة يف ثنايا هذه املذكرة وأبديت خ، ومل يتمكن من اجلمع بينهمالناس

ئمة النقاد ممن كما أبديت وجهة نظري يف مسائل أخرى، حماولة فيها إبراز صنيع األرأيي حوهلا،  
 لة، واهلل نسأل أن يوفقنا إىل ما فيه خريي الدنيا واآلخرة.اعتىن هبذه املسأ

 د. حكيمة حفيظي وكتبته

 

                                                           
 _ مستل من مقدمة ابن الصالح، بتصرف يسري.  1
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 تعريف مختلف الحديث. المبحث األول:

 _ تعريفه في اللغة 0

تالفا، ومنه اسم الفاعل: خمتلف، ومنه خاالختالف: مصدر الفعل، اختلف، خيتلف، ا     
اخلالف: وقوله تعاىل: )فرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول اهلل(: أي خمالفة  املخالفة، مبعىن

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقيل خلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وختالف األمران، 
واختلفا: مل يتفقا، وكل ما مل يتساو، فقد ختالف واختلف، ومنه قوله تعاىل: ) والنخل والزرع 

 .(1)[242ألنعام: خمتلف أكله(]ا

واملخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا غري طريق اآلخر  ،قال الراغب األصفهاين: "... واالختالف
يف حاله أو قوله؛ وملا كان االختالف بني الناس يف القول قد يقتضي التنازع، استعري ذلك 

 .(2)..."للمنازعة

 أما التعارض في اللغة:

الناحية، أو اجلهة؛ كأن املتعارضني يقف كل واحد منهما  فمأخوذ من العرض، بضم العني، وهو
تمانع بطريق التقابل نعه من النفوذ إىل وجهته. فهو اليف وجه اآلخر، أي جهته، وناحيته، فيم

تقول: عرض يل كذا، إذا استقبلك ما مينعك مما قصدته. واالعرتاض: املنع، واألصل فيه، أن 
أو غريه، كاجلذع، واجلبل، منع السابلة من سلوكه، ومنه قوله  الطريق املسلوك إذا اعرتض فيه بناء،

تعاىل: )وال جتعلوا اهلل عرضة ألميانكم أن تربوا وتتقوا وتصلحوا بني الناس(، أي وال جتعلوا احللف 
وقد يأيت التعارض مبعىن التقابل فتقول:  ،باهلل مانعا بينكم وبني ما يقربكم إليه سبحانه وتعاىل

 أي قابلته بكتاب آخر. ولألصوليني كلمة: "التعادل"، يف معىن التعارض.عارضت الكتاب 

                                                           
 .32/222، وينظر: تاج العروس، مادة "خلف"، 205_  208_ مستل من خمتار الصحاح، ص   1
 .263_ املفردات يف غريب القرآن، مادة "خلف"، ص   2
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 _ تعريفه في المصطلح. 3

فيوفق  حديثان متضادان يف املعىن ظاهرا، النووي رمحه اهلل، يف تعريفه: "هو أن يأيت م_قال اإلما
 .(1)بينهما، أو يرجح أحدمها"

 .(2)"هو احلديث املقبول إن عورض مبثله، وأمكن اجلمع بينهما" _ وعرفه احلافظ ابن حجر قال:

: "هو ما تعارض ظاهره مع القواعد، نمن املعاصريوهو _ وقال د. نور الدين عرت حفظه اهلل، 
 .(3)فأوهم معىن باطال، أو تعارض مع نص شرعي آخر"

 .(4)_ وذهب ابن الوزير إىل أنه ما اختلف مدلوله يف الظاهر

فجاء تعريفه عند البعض  هذا املبحث باألحكام الفقهية، خاض الفقهاء يف بيان معناه،ولعالقة 
 ز يف بيان معناه:وعند بعضهم متوسطا، وممن أوج بعضهم خمتصرا، مطوال، وعند

. وهذا (5): "معىن التعارض، التناقض"امهييف تعريف قاالقدامة  وابن_ اإلمام أيب حامد الغزايل 
اهلل  ةرمح ،فيه ااقتصر  ماواضح، ينصرف إىل معىن التعارض بشكل عام، وكأهنالتعريف، كما هو 

ين ال أعتقد أهنما يف مقام تعريفه، وهلذا علق الدكتور عبد اجمليد إنعليهما، على املعىن اللغوي؛ مث 
ي للغو السوسوة على هذا املعىن بقوله: "واملتأمل يف هذين التعريفني جيد أهنما مل يتجاوزا املرادف ا

خدامه غري دقيق؛ ألن التعارض بني األدلة يف اصطالح األصوليني للتعارض، وهو التناقض، واست

                                                           
 .3/229 _ التقريب بشرح التدريب للسيوطي،  1
 25ص  ،نزهة النطر_   2
 .223ص  النقد يف علوم احلديث، منهج_  3
 .3/232 نعاين،_ ينظر: توضيح األفكار، الص  4
 .308، روضة الناظر، ص 3/392_ املستصفى،   5
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عىن أنه وهم يكون يف ذهن ليس هو التناقض، والتعارض االصطالحي هو تعارض ظاهري؛ مب
 .(1)وليس يف وجود الواقع الناظر،

 وممن عرف خمتلف احلديث فأطال:

ا سبيل املقابلة؛ يقال عرض يل كذا، أي استقبلين، فمنعين مم _ السرخسي قال: "هو املمانعة على
املدافعة واملمانعة، مسيت  ومنه مسيت املوانع عوارض؛ فإذا تقابلت احلجتان على سبيل قصدته،

وأما الركن: فهو تقابل احلجتني املتساويتني على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما  ضة،معار 
 ذلك الشيء،توجبه األخرى؛ كاحلل واحلرمة، والنفي واإلثبات، ألن ركن الشيء ما يقوم به 

 .(2)وباحلجتني املتساويتني تقوم املقابلة، إذ ال مقابلة للضعيف مع القوي"

عبارة، واملعاين االصطالحية أيضا؛ ففي ل يف طياته املعاين اللغوية للوالذي أراه، أن هذا النص حيم
األوىل منه، يتناول السرخسي التوضيح اللغوي ملعىن التعارض، ويف الشق الثاين من النص  اجلمل

بيان ملعناه االصطالحي مع ضرب األمثلة لذلك، وهلذا ال أراه تعريفا جامعا مانعا، وفق ما يقتضيه 
 حد املصطلح.

_ قال النسفي: "هو إبطال إحدى احلجتني باألخرى، وركن املعارضة، تقابل احلجتني املتساويتني 
على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما ما توجبه األخرى، ألن ركن الشيء ما يقوم به ذلك 

 .(3)الشيء، وباحلجتني املتساويتني تقوم املقابلة؛ إذ الضعيف ال يقابل القوي"

هو واضح ال خيالف تعريف السرخسي، بل هو مطابق له، ولعل النسفي استقاه هذا التعريف كما 
ألن السرخسي متقدم عليه يف الزمن، كما أن ذكر املتساويني، شرط، وليس من لوازم  ،من عنده

التعريف، ويف تعريف عبارة النسفي ذكر "إبطال إحدى احلجتني باألخرى"، وهي زيادة يف 
                                                           

 .45ص  املرجع السابق،_   1
 .3/23 _ أصول الفقه،  2
 .2/33_ ينظر: التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية، عبد اللطيف عبد اهلل عزيز الربزجني،   3
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فع التعارض الظاهري، يتم باجلمع بني احلجتني، أو إعمال النسخ، التعريف غري مستقيمة؛ ألن د
 .(1)ال يكون إال يف التناقض ،أو الرتجيح، وليس ذلك من قبيل اإلبطال ألحد املتعارضني

 و ممن توسط يف تعريفه:

هو تقابلهما على وجه مينع كل منهما مقتضى  ،_ ابن السبكي قال: "التعارض بني الشيئني
 .(2)"صاحبه

 .(3)الشوكاين قال: "التعارض هو تقابل الدليلني على سبيل املمانعة"_ 

: " هذان التعريفان أوضح مما تقدم، وأضبط ملعىن قال الدكتور السوسوة معقبا على التعريفني
بني األدلة بشكل عام، ومل يكونا مقصورين على موضوع خمتلف احلديث، ألن كلمة  التعارض

ويؤخذ على هذين التعريفني أهنما مل يضيفا كلمة "ظاهرا"؛ ذلك  وغريه،"دليل"، تشمل احلديث 
ألن التعارض بني األدلة إمنا هو يف الظاهر، حبسب ما يتبادر إىل ذهن اجملتهد، وليس واقعا بني 

 .(4)األدلة

وبعد مناقشته هذه التعريفات، حاول الدكتور عبد اجمليد السوسوة اخلروج بتعريف شامل هلذا 
 .(5)"هو تقابل حديثني نبويني على وجه مينع منهما مقتضى اآلخر، تقابال ظاهرا"املصطلح فقال: 

 ريمها.كل تقابل، سواء أكان حديثني أو غ  _ فقوله: "تقابل"، جنس يف التعريف يشمل

_ وقوله: "بني حديثني"، قيد خيرج به التقابل بني غري حديثني؛ كالتقابل بني آية وحديث، أو بني 
 ر.حديث وأي دليل آخ

                                                           
 .43_ 42ومنهج التوفيق والرتجيح، ص  ،2/33_ ينظر: التعارض والرتجيح،   1
 _ اإلهباج شرح املنهاج. 2

 2/263_ إرشاد الفحول.  3
 .92_ منهج التوفيق، ص   4
 .92_ املرجع نفسه، ص   5
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_ وقوله: "نبوي"، قيد خيرج به األحاديث املوقوفة على الصحابة، واألحاديث املقطوعة على 
 التابعني.

_ وقوله: "على وجه مينع كل منهما مقتضى اآلخر"، وصف للتقابل، ويقصد به أن يدل كل من 
 احلديثني على نفي ما يدل عليه اآلخر.

 األحاديث، إمنا يكون حبسب الظاهر،لتعارض بني _ وقوله: "تقابال ظاهرا"، يقصد به التقابل وا
ال يف الواقع، ونفس األمر، فهو تعارض يتبادر إىل ذهن اجملتهد، وليس له وجود بني األحاديث، 

اجملتهد مسالك التوفيق، والرتجيح بني ما يراه متعارضا من األحاديث، ارتفع عن ذهنه  بنيفإذا  
 .(1)التعارض

أرى أن وإن كان هذا التعريف يقرتب من بيان شامل ملعىن املصطلح، فإين أقول وباهلل التوفيق: 
، وبه يتبني للطالب التوفيق بني احلديثني املتعارضنيألنه أضاف الكالم عن أمشل،  تعريف النووي

 يف الظاهر، واهلل أعلم.  ةإمكانية التوفيق بني األدلة املتعارض

هـ(، وهو يذكر عبارات قد تفيد يف بيان  2249وانظر إىل كالم حممد بن جعفر الكتاين )ت 
معناه وامسه: "ومنها كتب يف اختالف احلديث، أو تقول يف تأويل خمتلف احلديث، أو تقول يف 

 .(2)مشكل احلديث، أو تقول يف مناقضة األحاديث وبيان حمامل صحيحها"

 _ المتمكن منه العارف به. 2

للقيام به، األئمة اجلامعون بني صناعيت احلديث والفقه، قال ابن الصالح رمحه اهلل: "وإمنا يكمل 
 .(1)الغواصون على معانيه الدقيقة"

                                                           
، وينظر: مسالك دفع التعارض يف علم خمتلف احلديث بني احملدثني واألصوليني و 93_  92_ املرجع السابق، ص   1

، وهو مستل من 9الفقهاء، وسيلة بوضرسة، مذكرة خترج لنيل شهادة الليسانس )ل.م.د(، حتت إشراف د. حكيمة حفيظي، 
 منهج التوفيق.

 .298_ الرسالة المستطرفة، ص   2
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مبعىن ال يتأتى ألحد اخلوض يف هذا العلم، إال ملن هتيأ له ذلك ممن جيمع بني صنعيت احلديث 
  .والفقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ التصنيف في هذا العلم. :المبحث الثاني

بعد تدريسي هذا املقياس طلبة املاجستري، واملاسرت، والليسانس، وبعد النظر يف      
الكتب املؤلفة فيه، والنظر يف كتب الرواية، تبني يل، واهلل أعلم، أن العلماء اعتنوا به من 
جهتني أساسيتني: من جهة التأليف، إذ أفردوه مبؤلفات خاصة، ومن جهة العناية به  

 مام يف أبواب الرواية واحلديث، أبني ما أرمي إليه يف ما يأيت:اهتكو عام كمنهج 

 :كمؤلفات خاصة_  أ

                                                                                                                                                                                
 .3/229، وينظر: التقريب مع التدريب، 389_ املقدمة مع التقريب واإليضاح، ص   1
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تذكر كتب املصطلح، أن أول من ألف يف خمتلف احلديث، هو اإلمام الشافعي، رمحه اهلل      
هـ(، أي أواخر القرن الثاين وبداية الثالث. قال اإلمام النووي، وتبعه اإلمام السيوطي: 304)ت 

الشافعي"، وأضاف السيوطي قوله: "وهو أول من صنف فيه"، ومل يقصد رمحه إلمام فيه ا"وصنف 
 .(1)"اهلل، استيفاءه، بل ذكر مجلة ينبه هبا على طريقه

مبعىن أن اإلمام الشافعي، مل يقصد تأليف مدون خاص بعلم خمتلف احلديث، بل هو كتاب ألفه 
يبدو من ظاهرها التعارض، وعن كيفية مجعه بينها، أو يف طريقه يف اجلمع بني هذه الروايات، اليت 

 ترجيحه لبعضها عن البعض اآلخر؛ وهو كتاب أحلقه بكتاب "األم" له.

 ، ومل أقف على هذا الكتاب.(2)هـ( 352)ت _ كما ألف فيه أيضا، علي بن املديين

، (3)وى وأوىلشياء حسنة، وأشياء غري حسنة، لكون غريها أق_ مث صنف فيه ابن قتيبة، فأتى بأ
 .(4)وترك معظم املختلف

، وهو من أجل كتبه، ولكنه _ مث صنف يف ذلك، ابن جرير، والطحاوي، كتابه "مشكل اآلثار
 .(5)قابل لالختصار، غري مستغن عن الرتتيب والتهذيب

 .منهج عام_ ك ب

أنه كان من _ ذكر اإلمام السيوطي، أن ابن خزمية كان من أحسن الناس كالما يف هذا العلم؛ أي 
أحسنهم براعة يف العناية به، ويف اجلمع بني هذه املرويات اليت يبدو على ظاهرها التعارض، حىت 

 .(1)لف بينهما"أقال عن نفسه: "ال أعرف حديثني متضادين، فمن كان عنده فليأتين به أل

                                                           
 _ املصادر نفسها.  1
 .58_ ذكره صاحب تدوين السنة، ص   2
 .3/229_ التقريب مع التدريب،   3
 .3/229 السيوطي، _ التدريب،  4
 .298_ هذه العبارة علق بها عليه الكتاني في الرسالة المستطرفة، ص   5
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ل فيه تلميذه: "وما رأيت وابن خزمية، إمام معروف، جيمع بني صناعيت الفقه، واحلديث، حىت قا
، ويقوم بزيادة كل لفظة بألفاظهاعلى أدمي األرض من كان حيسن صناعة السنن، وحيفظ الصحاح 

، (2)"يف اخلرب الثقة، حىت كان السنن كأهنا نصب عينييه، إال حممد بن خزمية رمحة اهلل عليه فقط
 هـ. 222هـ وتويف سنة  332وابن خزمية ولد سنة 

قد سبقه إىل ذلك اإلمام الشافعي، نه مسبوق يف العناية مبختلف احلديث؛ فأرى أ أنين _ غري
 إىل ذلك اإلمامان النووي، والسيوطي. أشار، كما الستيعابوألف فيه مؤلفا، وإن مل يكن يقصد ا

البخاري)ت  ماعتىن به أيضا، غريه من األئمة، ممن مجع بني الفقه والصناعة احلديثية، كاإلما كما
هـ(؛ 335هـ( يف سننه، واإلمام الرتمذي )ت339(، يف صحيحه، واإلمام أيب داود )ت هـ396

هؤالء وأمثاهلم، مل يؤلفوا فيه كتبا خاصة كما فعل اإلمام الشافعي وابن قتيبة وغريمها، بل اعتنوا و 
 به يف أثناء األبواب الفقهية، عند رواية األحاديث وترتيب األبواب.

 العلم وتطوره. نشأة هذا :المبحث الثالث

السنة النبوية الشريفة، مربأة من كل عيب، خالية من أي نقص، منزهة عن التناقض      
واالضطراب، ولكنه قد يأيت، ويف حاالت نادرة، تعارض ظاهري بني بعض األحاديث، اصطلح 

 .(3)العلماء على تسميته ب: "خمتلف احلديث"، متييزا له عن غريه من أنواع علوم احلديث

وضع العلماء لدفع التعارض الظاهري، عددا من املسالك، تضبطها جمموعة من القواعد قد و 
ع والشروط، ويربط بينها مجلة من املعايري املنظمة لرتتيبها وتسلسلها، فشكلت هذه املسالك م

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

                                                                                                                                                                                
 _ املصدر نفسه.  1
 .83_ اجملروحني من احملدثني،   2
 .32_ منهج التوفيق والرتجيح، ص   3
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ق على جمموع تلك املسالك والقواعد والشروط والضوابط اليت يدفع هبا التعارض احلديث، يطل
 الظاهري بني خمتلف احلديث.

عن: نشأة منهج  إليكم حملة موجزةوقبل اخلوض يف دراسة جوانب هذا املنهج، وشرح قواعده، 
، و حكمهأصول الفقه وعلوم احلديث، التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث، وتدوينه، وصلته ب

 وأمهيته، وعالقته مبشكل احلديث.

 نشأة منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث.

ظهرت البوادر األوىل ملنهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث على يد الصحابة يف عهد      
الرسول صلى اهلل عليه وسلم، مث مارسه التابعون من بعدهم، ويتضح ذلك من خالل النماذج 

 اآلتية:

 يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. المثال األول:

 تعارض يف أذهان الصحابة رضي اهلل عنهم حديثان:

 .(1)_ قوله صلى اهلل عليه وسلم: "ال يصلني أحدكم العصر إال يف بين قريظة" 2

 .(2)_ وقوله صلى اهلل عليه وسلم: "أحب األعمال إىل اهلل الصالة لوقتها" 3

 التعارض.وجه 

 : هني النيب صلى اهلل عليهان ظاهر رضي اهلل عنهم توجه خطابان متناقضا خي ل إىل الصحابة     
وسلم عن الصالة إال  بعد دخوهلم بين قريظة، وإن فات الوقت، كما يوحي بذلك ظاهرا احلديث 

                                                           
 .3/432باب خروج النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل بين قريظة،  _ رواه البخاري يف املغازي،  1
_ جزء من حديث ابن مسعود مرفوعا، رواه البخاري يف فضل الصالة لوقتها، من كتاب املواقيت، يف صحيحه مع فتح   2

 ، وسلم يف باب بيان كون اإلميان أفضل األعمال، يف صحيحه .مع شرح النووي.3/23الباري للحافظ ابن حجر، 
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لوقتها؛ حيث األول، وهو يعارض يف ظاهره ترغيب الرسول صلى اهلل عليه وسلم، يف إقامة الصالة 
 يدخل يف عموم ذلك، الرتغيب، أداء عصر ذلك اليوم والنهي عن تأخريها عن وقتها.

  دفع التعارض.

_ رجح الفريق األول حديث: "ال يصلني أحدكم العصر إال يف بين قريظة"، وخصص به عموم 
 الصالة الواجب أداؤها يف أوقاهتا خلصوصيتها والنص عليها.

األمر بأداء الصالة لوقتها، وقيد هني الرسول صلى اهلل عليه وسلم، عن _ ورجح الفريق الثاين 
أدائها إال يف بين قريظة، بلزوم أدائها يف وقتها، وبعدم تأديته يف سريهم، حبيث يصلون إىل بين 

 .(1)قريظة ولو خرج وقت الصالة

                                                           
 .32_  33_ منهج التوفيق والرتجيح، ص   1
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 موقف النبي صلى اهلل عليه وسلم.

 .(1)الفريقني على اجتهادهمن أقر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كال 

 : بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم.المثال الثاني

_ روت عائشة رصي اهلل عنها، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "إذا قعد بني شعبها  2
 .(2)األربع مث مس اخلتان اخلتان، فقد وجب الغسل"

اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "إمنا املاء من روى أبو سعيد اخلدري رضي اهلل عنه، أن رسول _  3
 .(3)املاء"

 وجه التعارض.

 _ حديث عائشة يوجب الغسل بالتقاء اخلتانني.

 _ وحديث أيب سعيد ال يوجب الغسل إال باإلنزال.

 دفع التعارض.

دفع الصحابة رضي اهلل عنهم التعارض الظاهري برتجيح اخلرب األول؛ ألن مثل ذلك عن عائشة 
 .(4)وهي بذلك أعلم أكشف،

 بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. المثال الثالث:

                                                           
 وأنه عليه الصالة والسالم، مل يعنف منهم أحدا. _ الرواية يف صحيح البخاري،  1
 .4/382_ رواه مسلم يف احليض، باب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل بالتقاء اخلتانني،   2
 _ رواه مسلم يف باب إمنا املاء من املاء، وأبو داود يف الطهارة، باب اإلكسال.  3
 .34املوقعني، ومنهج التوفيق، ص  أعالم، ويراجع 30_  25ص  الناسخ واملنسوخ، احلازمي،بار يف _ االعت  4
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_ روت عائشة  وأم سلمة رضي اهلل عنهما، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم، كان يصبح جنبا  2
 .(1)من مجاع غري احتالم، مث يصوم يف رمضان

عليه وسلم قال: " من أدركه الفجر _ وروى أبو هريرة، رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل  3
 .(2)جنبا فال يصم"

 وجه التعارض.

 جنبا. أصبحي اهلل عنهما، يقرر صحة صيام من _ حديث عائشة وأم سلمة رض

 _ وحديث أيب هريرة حيكم بفساد صوم من أصبح جنبا.

 دفع التعارض.

اهلل عنهما، دفع الصحابة هذا التعارض الظاهري، برتجيح حديث عائشة وأم سلمة رضي 
باعتبارمها يف مثل هذا األمر أدرى من غريهم، بل إن أبا هريرة رجع عن روايته ملا  روي له حديث 

 .(3)عائشة وأم سلمة، وأفىت بقوهلما

 يف عهد التابعني. المثال الرابع:

_ روي أن اإلمام األوزاعي التقى يف مكة باإلمام أيب حنيفة فقال األوزاعي: " ما لكم ال  2
عون أيديكم عند الركوع والرفع منه؟ فقال أبو حنيفة: "مل يصح يف ذلك عن رسول اهلل صلى ترف

اهلل عليه وسلم، شيء" فقال األوزاعي: "كيف مل يصح؟ وقد حدثين الزهري عن سامل عن أبيه 

                                                           
_ رواه البخاري يف الصيام، باب الصائم يصبح جنبا، ومسلم يف الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو   1

 ، ومالك، وغريهم.6/26جنب، وأمحد يف املسند، 
 اب الصائم يصبح جنبا، ومسلم يف الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر._ رواه البخاري يف الصيام، ب  2
 39ص مسلم، وينظر: منهج التوفيق _ والرواية يف صحيح  3
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 عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصالة، وعند الركوع، وعند الرفع
 .(1)منه"

_ فقال أبو حنيفة: "حدثنا محاد عن إبراهيم عن علقمة واألسود عن ابن مسعود، أن رسول  3
 .(2)اهلل صلى اهلل عليه وسلم، كان ال يرفع يديه عند افتتاح الصالة، مث ال يعود لشيء من ذلك"

 وجه التعارض.

اد عن إبراهيم؟ فقال أبو ي عن سامل عن أبيه، وتقول حدثين مح"أحدثك عن الزهر  قال األوزاعي:
حنيفة: "كان محاد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أفقه من سامل، وعلقمة ليس بدون ابن عمر يف 
الفقه، وإن كانت البن عمر صحبة، وله فضل الصحبة، فاألسود له فضل كثري، وعبد اهلل ، عبد 

 .اهلل، فرجح أبو حنيفة بفقه الرواة، ورجح األوزاعي بعلو اإلسناد

الصحابة يف  ومن هذه األمثلة، يتبني أن منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث، قد مارسه
مث مارسوه بعد وفاته، ومارسه من بعدهم،  ،عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأقرهم عليه

 مر.التابعون، مث درج عليه العلماء إىل هذا اليوم، مما يدل على مشروعية هذا األ

 

 

 

 
                                                           

_ رواه البخاري يف األذان، باب رفع اليدين يف التكبرية األوىل، ومسلم يف الصالة، باب استحباب رفع اليدين حذو   1
 املنكبني، وأبو داود، والرتمذي، وابن ماجه، وغريهم.

وسلم، مل يرفع إال _ رواه أبو داود يف الصالة، باب من مل يذكر الرفع، والرتمذي، يف الصالة، باب أن النيب صلى اهلل عليه   2
 .2/288مرة، وقال: "حسن"، والنسائي، وأمحد يف املسند، 
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 واقع تدوين منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث. :المبحث الرابع

ال خيتلف حال تدوين قواعد التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث عن حال تدوين قواعد      
أصول الفقه؛ حيث كانا ميارسان يف عهد الصحابة والتابعني، إال أهنما مل يدونا حىت جاء اإلمام 
الشافعي فدوهنما، وبذلك كان له الفضل يف أنه أول من دون أصول الفقه بتأليف كتاب 

ة"، ودون قواعد الرتجيح بني خمتلف احلديث يف كتاب ملحق ب "األم"، مساه: "خمتلف "الرسال
 احلديث".

والذي دفعه إىل التدوين فيه، هو أنه رأى يف عصره ختبطا وأخطاء جتاه األحاديث املختلفة؛      
فقد كان الناس إذا جاءهم حديث خيالف غريه، ولو من وجه واحد، كعام وخاص، أو مطلق 

، أو اختالف من جهة املباح، أو غري ذلك، فإن علماء ذلك العصر كانوا يسمونه نسخا، ومقيد
 .(1)فسارع اإلمام الشافعي إىل بيان هذا اخلطأ ورفع هذا اخللط

عندهم، فكان  قال الشيخ ويل اهلل الدهلوي: "إنه مل تكن قواعد اجلمع بني املختلفات مضبوطة
 .(2)هنا يف كتابهلا اإلمام الشافعي أصوال ودو   داهتم؛ فوضعاجتهيتطرق بذلك خلل يف ا

 وبعد اإلمام الشافعي، تواىل التأليف يف هذا العلم:

 _ فمنهم من ذكر تلك القواعد يف كتب أصول الفقه واحلديث.

 _ ومنهم من ذكر أطرافا من األحاديث املختلفة، والتوفيق بينها، كما يف شروح احلديث.

ومبناسبة ذكر كتب شروح احلديث، يطيب يل أن أنوه بالدور الكبري، والعلم الغزير، الذي ذكرته 
هذه املؤلفات، سواء يف ما يتعلق بشرح احلديث من جوانبه البالغية، واللغوية، والنحوية، أو شرحه 

وغريها، أو  من جوانبه اإلسنادية، أو شرحه من جوانبه الفقهية واألصولية، واملقاصدية، والعقدية
                                                           

 .38، منهج التوفيق، ص 246_ حجة اهلل البالغة، الدهلوي، ص   1
 _ نفس املراجع.  2
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من جوانب اجلمع، والتوفيق بني خمتلف الروايات، ودرء التعارض الظاهري عنها، إىل غري ذلك من 
 الفوائد، والنكت اليت تضمنتها هذه املؤلفات الثمينة.

 أشهر المؤلفات في مختلف الحديث.

 أشهر ما ألف فيه:

ل كتاب ألف يف هذا العلم؛ كتاب خمتلف احلديث لإلمام الشافعي؛ وهو كما قلنا سابقا، أو _ 
حيث أراد منه صاحبه ذكر جمموعة من األخبار اليت تتعارض يف ظاهرها، وأوجه التوفيق بينها، 
لريسم من خالل ذلك منهجا يسري عليه كل من أراد التوفيق بني خمتلف احلديث، وهبذا يتضح أنه 

 مل يقصد استيعاب كل األحاديث اليت تتعارض يف ظاهرها.

ووي، وقد ذكرنا هذا النص فيما سبق: "وصنف فيه اإلمام الشافعي، ومل يقصد رمحه اهلل _ قال الن
 .(1)استيفاءه، بل ذكر مجلة ينبه هبا على طريقه"

وأول من تكلم فيه اإلمام الشافعي، رضي اهلل عنه، يف كتابه"اختالف _ وقال العراقي رمحه اهلل: "
ى طرق اجلمع، ومل يقصد استيفاء ذلك بالتأليف، احلديث"، ذكر فيه مجلة من ذلك، ينبه هبا عل

 .(2)وإمنا هو جزء من كتاب األم"

_ وقال السيوطي: "وهو، يعين الشافعي، أول من تكلم فيه، ومل يقصد رمحه اهلل استيفاءه، وال 
 .(3)إفراده بالتأليف، بل ذكر منه يف كتاب األم، ينبه هبا على طريقه: أي اجلمع يف ذلك"

                                                           
 .3/256_ التقريب ومعه تدريب الراوي للسيوطي،   1
 .3/202_ التبصرة والتذكرة،   2
 .3/206_ تدريب الراوي،   3
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؛ وذلك أن اإلمام (1)العراقي، والسيوطي: أن اإلمام الشافعي مل يفرده بالتأليف...فيه نظر_ وقول 
، وقال البيهقي (2)البيهقي، وابن الندمي، وغريمها ذكروا: أن كتاب اختالف احلديث، كتاب مستقل

، كتاب يف عنوان جعل حتته مؤلفات الشافعي: "فمن الكتب اليت جتمع األصول وتدل على الفروع
 .(3)"اختالف احلديث"..."

_ وقال اإلمام السخاوي: "وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي، وله فيه جملد جليل من مجلة كتب 
 .(4)األم"

_ ومهما يكن من أمر هذا الكتاب؛ أكان مفردا أم من ضمن كتاب األم، فقد طبع عدة مرات 
 مفردا، كما طبع ملحقا بكتاب األم.

 الحديث.التعريف بكتاب مختلف 

 بدأ اإلمام الشافعي كتابه هذا، مبقدمة طويلة ذكر فيها: 

 _ حجية السنة ومنزلتها من القرآن الكرمي.

_ حجية خرب الواحد، ووجوب العمل به دون عرضه على القرآن الكرمي، وأنكر على من رد 
 حديث اليمني مع الشاهد.

 _ وتكلم عن أقسام اخلرب إىل عام، وخاص، ومتواتر وآحاد.

 _ وبني سعة لسان العرب.

 _ وتكلم عن النسخ يف القرآن والسنة.
                                                           

 .265_ الباعث احلثيث، ص   1
 .2/346، ومناقب الشافعي، للبيهقي، 364_ الفهرست، ص   2
 .2/346_ مناقب الشافعي،   3
 .2/346_ فتح املغيث،   4
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يح بني _ مث ختم هذه املقدمة بكالم موجز ميكن من خالله فهم منهج اإلمام يف التوفيق والرتج
خمتلف احلديث؛ حيث بدأ يف دفع التعارض باجلمع بني األحاديث قال: "وكلما احتمل حديثان 

 .(1)مل يعطل واحد منهما اآلخر"أن يستعمال معا، استعمال معا، و 

خيلو من أن يكون أحد احلديثني أشبه مبعىن كتاب  _ مث إن تعذر النسخ، فالرتجيح: "ومنها ما ال
اهلل، أو أشبه مبعىن سنن النيب صلى اهلل عليه وسلم، مما سوى احلديثني املختلفني، أو أشبه 

 .(2)عندنا أن يصار إليه"بالقياس، فأي األحاديث املختلفة كان هذا، فهو أوالمها 

 _ وقد نبه اإلمام الشافعي على أمرين هامني مها:

 _ التمعن يف داللة ألفاظ احلديث: 2

فرمبا وجدنا أن كال احلديثني يكمل أحدمها اآلخر، وليسا خمتلفني، يقول اإلمام الشافعي:      
يه، رويت خبالف املفسر، "ومنها ما جاء مجلة وآخر مفسرا، وإذا جعلت اجلملة علة أهنا عامة عل

وليس هذا اختالفا، إمنا هذا مما وصفت من سعة لسان العرب، وأهنا تنطق بالشيء منه عاما تريد 
 .(3)به اخلاص، وهذان يستعمالن معا"

_ حتري صحة األحاديث اليت تبدو يف ظاهرها متعارضة؛ فإذا انعدمت الصحة فيهما، أو  3
شافعي: "ومجاع هذا أن ال يقبل إال حديث ثابت، كما ال أحدمها، فال تعارض. يقول اإلمام ال

يقبل من الشهود إال من عرف عدله؛ فإذا كان احلديث جمهوال، أو مرغوبا عمن محله، كان كما مل 
 يأت، ألنه ليس بثابت".

                                                           
 ص24 _ اختالف احلديث، الشافعي  1
 _ املراجع نفسها.  2
  24اختالف احلديث، وينظر: منهج التوفيق والرتجيح ص_   3
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_ مث بعد أن انتهى اإلمام من مقدمته الطويلة، أورد مجلة من املسائل الفقهية، دفع فيها التعارض 
ألحاديث، وكان يعنون لتلك املسائل: "باب كذا"، وكان حيرص الربيع بن سليمان راوي بني ا

املسند، على ذكر سند احلديث الذي يرويه عن الشافعي بسنده إىل منتهاه، مث بعد ذكره 
 األحاديث املختلفة، يذكر وجه التوفيق بينها.

تكون كل مسألة ضمن جمموعة من _ غري أنه مل يرتب املسائل اليت أوردها ترتيبا فقهيا؛ حبيث 
املسائل اليت يضمها باب واحد؛ فجاءت مسائله غري متناسقة يف ترتيبها، وهلذا حيتاج إىل إعادة 

 منه. اإلفادةترتيب حىت يسهل 

كما امتاز هذا الكتاب بأنه خمصوص مبختلف احلديث فقط، ومل خيلط فيه بني املشكل 
 واملختلف.

 يف املعىن، مما جعل فهمه حيتاج إىل تأمل وتدبر. _ كما كتب بأسلوب دقيق، عميق

 .(1)_ وقد يعسر فهمه على من مل يكن عارفا بعلم احلديث، ضليعا بأساليب البالغة والعربية

كتاب "تأويل مختلف الحديث" لإلمام أبي محمد عبد اله بن مسلم بن قتيبة التعريف ب
 هـ(.372الدينوري )ت 

 من األحاديث: _ تضمن هذا الكتاب مقدمة ومجلة

 _ أما املقدمة فذكر فيها:

+ سبب تأليفه الكتاب، وأنه جاء تلبية لطلب من أراد منه الرد على " ثلب أهل الكالم أهل 
احلديث، وامتهاهنم، وإسهاهبم يف الكتب بذمهم، ورميهم حبمل الكذب، ورواية املتناقض"؛ فبني 

 يف هذه املقدمة:

                                                           
 .املصدر نفسه_   1
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م، وناقش بعض املسائل اليت خالف فيها أهل الكالم _ وصف أصحاب الكالم، وأظهر مثالبه
 صريح األدلة، وصحيح املنقول عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وإمجاع األمة.

وحتريهم يف النقل عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، والتزامهم  _ مث بني فضل أهل احلديث،
 بالسنة يف أعماهلم، وأن االقتداء هبم، واألخذ عنهم هو طريق الرشاد.

+ وبعد املقدمة، ذكر مجلة من األحاديث اليت ادعى فيها التناقض واالختالف، وأظهر وجه 
ر، وذكر جمموعة من األحاديث اليت التآلف بينها، وأجاب عما قيل من شبه على بعض األخبا

أشكل فهمها، فأبان معناها، أو األحاديث اليت تتعارض يف ظاهرها مع الكتاب أو اإلمجاع، أو 
 القياس؛ فأبان عدم تعارضها.

 متضمنا ملختلف احلديث ومشكله، ومل يكن خمتصا مبختلف احلديث فقط. _ فجاء كتابه

وإمنا أوردها حبسب ما خيطر له؛ فهو  لى أبواب الفقه،أورد من أحاديث ع _ كما أنه مل يرتب ما
أيضا حيتاج إىل ترتيب مسائله ترتيبا فقهيا، حىت يسهل االنتفاع به، والوقوف على فوائده، كما 

وإحلاق كل مسألة بالقسم الذي  بني خمتلف احلديث، ومشكل احلديث، حيتاج إىل أن يقسم
 تندرج فيه.

 ذكر أحيانا سند احلديث، ونادرا ما يذكر درجته صحة أو ضعفا.+ ولقد كان اإلمام ابن قتيبة ي
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 تقويم الكتاب:

فرغم أن ابن قتيبة قد قام جبهد كبري فيما قصد إليه، إال أن علماء احلديث قالوا عن كتابه:      
وأتى مبا غريه أوىل  فقد أساء يف أشياء قصر باعه فيها،"إن يكن قد أحسن يف أشياء منه، 

 .(1)وأقوى"

 عذره:

أنه مل يكن من أهل احلديث املتمرسني فيه، وكفاه شرفا أنه سد ثغرة اصطنعها بعض املعتزلة 
واملشبهة، فأبطل كثريا من ادعاءاهتم، وشبهاهتم، ورد على الن ظ ام، وعلى أمثاله من الطاعنني يف 

احملدثني، فاحتل بذلك احلديث وأهله، يف الوقت الذي مل يقم فيه هبذا الفرض الكفائي غريه من 
 مكانا مرموقا يف الرتاث اإلسالمي.

 كتاب "مشكل اآلثار" للطحاوي أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة.التعريف ب

 موضوع الكتاب: أوضح ذلك مؤلفه قال:

" وإين نظرت يف اآلثار املروية عنه صلى اهلل عليه وسلم، باألسانيد املقبولة اليت نقلها ذووا التثبت 
رفتها، والعلم هبا عن أكثر هلا، فوجدت فيها أشياء مما يسقط مع األداءواألمانة عليها، وحسن 

ألحكام اليت فمال قليب إىل تأملها، وتبيني ما قدرت عليه من مشكلها، ومن استخراج ا الناس،
فيهان ومن نفي اإلحاالت عنها، وأن أجعل ذلك أبوابا؛ أذكر يف كل باب منها ما يهب اهلل، عز 
وجل، عليها، واهلل أسأله التوفيق لذلك واملعونة عليه، فإنه جواد كرمي، وهو حسيب ونعم 

 .(2)الوكيل"

 
                                                           

 ة مع التقييد واإليضاح، فتح املغيث، تدريب الراوي، الرسالة املستطرفة.م_ املقد  1
 .2/6_ مشكل اآلثار،   2
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 منهجه:

بل يورد األبواب كما اتفقت له؛ فنجد أحاديث الوضوء فيه متفرقة  ة_ مل يرتبه على طريقة معين
 من أول الكتاب إىل آخره، وكذلك أحاديث الصالة والصيام، وسائر الشرائع، واألحكام.

 _ والطريقة اليت اتبعها هي:

+ أنه يدرج حتت كل باب حديثني ظاهرمها التعارض مما يتضمنهما العنوان الذي وضعه هلما، 
انيدمها، ويسرد طرقهما، وألفاظهما، مث يبسط القول يف مواضع اخلالف فيهما، مث أس فيورد

يتناوهلما بالشرح والبيان والتحليل حىت تأتلف معانيهما، وينتفي عنهما االختالف، ويزول 
 التعارض.

 ن منهما يف مرتبة واحدة من الصحة،وقد اشرتط يف التوفيق بني احلديثني املتعارضني أن يكو  +
 المة.والس

 + فإذا كان أحدمها ضعيفا طرحهن وأخذ بالقوي، ألن القوي ال يؤثر فيه معارضة الضعيف.

_ أما إذا كان يف مرتبة واحدة من الصحة والسالمة، فهو ال يألوا جهدا يف البحث عن معىن يوفق 
 بينهما، ويزيل تعارضهما.

احد منهما، حكم على املتقدم تاريخ كل و ن علم فإ_ وإذا تضادا وال سبيل إىل اجلمع بينهما، 
بالنسخ، وصار إىل الناسخ املتأخر، وإذا جهل تأرخيهما، فإنه يلجأ إىل ترجيح أحدمها مبا يعتد به 

 من وجوه الرتجيح وهي كثرية، بسطها الطحاوي يف مواضع كثرية من كتابه هذا.

اليت يشكل  _ ومل يقتصر يف هذا الكتاب على أبواب األحكام الفقهية، بل مشل األحاديث
 أو اجلنايات...اخل. اآلداب، أو الفرائض،ظاهرها سواء أكانت يف العقائد، أو 

 _ كما متيز بذكر سند احلديث وشواهده، ومتابعاته.
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 _ كما أنه مل يوفق إىل إزالة اإلشكال عن بعض األحاديث واآلثار

القاضي أبو احملاسن: _ "إن االستفادة من الكتاب ال تتم إال جبهد ومشقة، وذلك كما قال 
"كان تطويل كتابه بكثرة تطريقه األحاديث، وتدقيق الكالم فيه حرصا على التناهي يف البيان على 

 إحلاق نوع جبنسه: ال يتوخ فيه ضم باب إىل مشكله، و غري ترتيب ونظام، مل

 .+ فتجد أحاديث الوضوء فيه متفرقة من أول الديوان إىل آخره، وكذلك أحاديث الصالة..

+ تكاد ال جتد فيه حديثني متصلني من نوع واحد؛ فصارت بذلك فوائده ولطائفه منتشرة متشتتة 
 (1)فيه بعد استخراجها منه..."

كتب الطحاوي، ولكنه قابل لالختصار،   _ وهذا ما جعل اإلمام السخاوي يقول عنه: "من أجل  
يف كالمه أن علم احلديث مل  غري مستغن عن الرتتيب والتهذيب"، وقال عنه البيهقي: "إنه بني

 .(2)يكن من صناعته، وإمنا أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله، مث مل حيكمها"

 أقول وباهلل التوفيق: " وإن صح كل الكالم والتعقيب واملآخذ اليت الحظها األئمة على كتاب
الفتور الذي بلغت فيه مهم طلبة العلم درجة كبرية من الطحاوي، غري أننا يف هذا العصر 

واالنشغال عن علوم احلديث، يف حاجة ماسة إىل هذا الكتاب، وإن تفرقت مسائله وأحاديثه على 
األبواب، فإنه معني قوي لنا يف هذا العصر، على الوقوف على أسانيد هذه الروايات، وما قيل 

علم اليوم، فيها من استدراكات، أو نقد، أو تعقيبات، واهلل أعلم، مث مل ال يظهر من بني طلبة ال
من يشمر عن ساعد اجلد، وينظر يف ترتيب الكتاب، خاصة وحنن نعيش عصر الثورة التكنولوجية، 

 واستعمال الربامج ن واملواقع اإللكرتونية، مما يساعد على اجلمع، والتخريج، وغري ذلك.

                                                           
 .25، ومنهج التوفيق، ص2/2ختصر، _ املعتصر من امل  1
 .2/39_ فتح املغيث،   2
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هـ(، حبذف أسانيد األحاديث، وتقليل طرقها، 434+ وقد اختصره أبو الوليد الباجي )ت 
 هذبه، ورتبه، وضم كل نوع إىل نوعه، من غري أن خيل فيه، فسهل بذلك االستفادة منه.و 

كتاب مساه: + واختصر خمتصر الباجي، القاضي أبو احملاسن يوسف بن موسى احلنفي يف  
 ختصر"."املعتصر من امل

 تطبيق:

يطلع الطلبة على هذه المؤلفات، ويتتبعونها، ويطلعون على ما كتب حولها من 
مع الكالم عن وبمؤلفيها، شروح، وبيان مناهجها وغيره، ويقدمون تعريفا بها، 

مناهجها، واستخراج نماذج منها، مع بيان طريقة مؤلفيها في الجمع والتوفيق بينها، 
 ومسالكهم في ذلك.

 ذا العلم.المؤلفات الحديثة في ه

 حقيقته ومناهج العلماء فيه، خلالد اخلشالن._ اختالف التنوع:  2

 _ التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية، لعبد اللطيف عبد اهلل بن عبد العزيز الربزجني. 3

 _ التعارض يف احلديث، للطفي بن حممد الزعري. 2

 الشقريات.، ألمحد عطية طافش _ تأويل خمتلف احلديث دراسة وحتقيق 4

 

 تطبيق:
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ينظر الطالب في بعض هذه المؤلفات، ويقارن بينها وبين الكتب المتقدمة، 
 ويستخلص الفروق، وأوجه الشبه بينها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : صلة علم مختلف الحديث بأصول الفقه والحديث.المبحث الخامس

 _ صلته بأصول الفقه: 0     
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 مباحث أصول الفقه: يتصل منهج التوفيق بني خمتلف احلديث بأغلب

_ فيتصل مبباحث األدلة، باعتباره يناقش مسألة من أهم مسائل املصدر الثاين )السنة النبوية 
 الشريفة(، وتتمثل هذه املسألة يف التعارض والرتجيح بني األحاديث النبوية.

 _ ويتصل مبباحث احلكم الشرعي، باعتبار أن اهلدف الذي يسعى إىل حتقيقه هو بيان احلكم
 الشرعي الكامن يف تلك األحاديث املتعارضة يف ظاهرها.

_ ويتصل مبباحث القواعد األصولية باعتبار أن القواعد األصولية هي السبيل إىل فهم دالالت 
النصوص على الوجه الذي أراده من ا الشارع، فيزول هبذا البيان كل إشكال أو تعارض قد يتوهم 

 وجوده بني النصوص.

 .(1)اد باعتبار أن التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث نوع من االجتهاد_ ويتصل باالجته

 _ صلته بعلم الحديث. 3

 من املعروف أن علم احلديث ينقسم إىل قسمني:

 أ _ علم احلديث رواية: ويهتم برواية احلديث ونقله، وضبط كل حديث ضبطا تاما.

_ ويتصل خمتلف احلديث هبذا القسم، من حيث إنه قد تأيت بعض الروايات بنصوص تتعارض يف 
 .ومر تكزهظاهرها، وهذا ميثل مادة البحث 

: ويهتم بدراسة الطرق العلمية اليت سلكها العلماء لنقد أسانيد ب _ علم احلديث دراية
 عليه وسلم، مما هو كذب وافرتاء، األحاديث ومتوهنا، ومتييز ما هو من حديث رسول اهلل صلى اهلل

وهذا ما ميثل مادة البحث ومرتكزه؛ فيعد علم وبيان التآلف بني ما ظاهره التعارض من الروايات، 
خمتلف احلديث أحد فروع علوم احلديث املهمة، فالروايات املتعارضة ظاهرا، إذا مل جتمع طرقها، 

                                                           
 35ص _ منهج التوفيق والرتجيح  1



29 

 

 ظر يف عللها،رواهتا، كما ينظر يف متوهنا، والزيادات الواردة فيها، وين ويتتبعوينظر يف أسانيدها، 
تتبع اخلطوات إذا مل  احلسن أو الضعف، أو الوضع...اخل، وشذوذها، وحيكم عليها بالصحة أو

النقدية، للروايات، فأىن يتيسر للمحدث أو الفقيه اجلمع بني خمتلفها، واحلكم على درجتها، وبيان 
مها، هلذا قلت: إن عالقة خمتلف احلديث بعلم احلديث وطيدة، وهو فرع منه صحيحها من سقي

 ومبحث من مباحثه، ملا يرتتب عليه من أحكام حديثية وفقهية. 

 تطبيق:

ينظر في كتب الفقه وكتب أصول الفقه، كما يتتبع صنيع األئمة في كتب السنة، 
كما ينظر وغيرها،اود، صحيح اإلمام البخاري، وجامع اإلمام الترمذي، وسنن أبي د

في كتب المختلف، ككتاب مشكل اآلثار للطحاوي، وتأويل مختلف الحديث 
البن قتيبة، وغيرها، وتستخرج العالقات بين هذه الكتب من حيث: صنيع األئمة 
في كتب المختلف، وفي كتب السنة عموما، وبين منهج الفقهاء واألصوليين في 

 اهتمامهم بهذا العلم.

 

 

 : حكم مختلف الحديث، أهميته، وعالقته بمشكل الحديث.سادسالمبحث ال

 أوال: حكمه:
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باختالف قسميه؛ إذ إما أن يكون احلديثان متعارضني وميكن اجلمع بينهما، ومعىن  خيتلف احلكم
العلماء مثاال  ب، وضر (1)هذا إن يعمل بالدليلني وذلك أوىل من إمهال أحدمها، أو إمهاهلما مجيعا

وفر  على ذلك حبديث ابن عمر رضي اهلل عنهما مرفوعا: "ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر
وحديث عبد الرمحن بن عوف مرفوعا: "ال يوردن ممرض على (2)"من اجملذوم كما تفر من األسد

 .(3)مصح"

هذه احلال، ال ميكن معه وإما أن يتضاد احلديثان ويتعارضا على وجه ال ميكن اجلمع بينهما، ويف 
 اجلمع بينهما فيلجأ إىل إحدى أمرين:

 _ إما أن يثبت النسخ، فيعمل بالناسخ.

ويضيف ابن كثري  ،(4)_ وإما أن ال يعرف التاريخ، وال ميكن النسخ، عندئذ يلجا إىل الرتجيح
حكم الوقف قال: "أو يهجم فيفيت هبذا يف وقت، وهبذا يف وقت، كما يفعل اإلمام أمحد يف 

 .(5)عنهمالروايات عن الصحابة رضي اهلل 

 

 ثانيا: أهمية علم مختلف الحديث.

                                                           
 بتصرف يسري. _ اختالف احلديث، الشافعي،  1
هبذا اللفظ من حديث أيب هريرة، ورواه من حديث ابن عمر رضي ، 20/298البخاري يف الطب، باب اجلذام، رواه _    2
ملرأة، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "ال عدوى وال طرية، والشؤم يف ثالث: يف ا هلل عنهما، يف الطب، باب الطرية،ا

 .20/323والدابة"،  والدار،
 ومسلم كتاب السالم،باب ال عدوى وال طرية وال هامة والصفر،4/43باب ال هامة  البخاري كتاب الطب، رواه*_   3
 ، ومنهج التوفيق، بتصرف يسري.35_  38_ خمتلف احلديث بني احملدثني واألصوليني والفقهاء، ص   4
 _ نفس املراجع.  5
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يعد علم خمتلف احلديث من أهم فروع علم احلديث، لتعلقه جبميع العلوم الشرعية، وحلاجة      
لماء إليه يف كل التخصصات الشرعية؛ إذ حيتاجه: احملدث، واملفسر، والفقيه، واألصويل، الع

 واملفتني والقاضي، واإلمام، واجملتهد، واملتكلم، وغريهم.

قال النووي رمحه اهلل: "هذا فن من أهم األنواع، ويضطر إىل معرفته مجيع العلماء من  
العلم مثل" كتاب "اختالف احلديث" للشافعي، و . ومن يطالع املصنفات يف هذا (1)الطوائف"

"مشكل اآلثار" للطحاوي، و "مشكل احلديث وبيانه" البن فورك، وغريها، يدرك أمهية هذا الفن 
دقة، ن، من قبل أعداء اإلسالم من الزنايف معرفة األحكام الفقهية، ويف دفع املطاعن عن هذا الدي

بعضها، أو  تناقضث النبوية، والسنن املصطفوية، ، ممن يدعي أن األحاديومن سار على درهبم
ختالف ما جاء يف القرآن الكرمي، وهذا ما دفع إماما عظيما كالشافعي إىل تأليف كتابه اجلليل، من 

 أجل فض النزاع، ودرء الشبهات، فجازاه اهلل عنا خري اجلزاء.

نصوص القرآن وإمجاع أهل  قال الشيخ املعلمي رمحة اهلل عليه: "وأبو ريه يبيح لنفسه أن يعارض
احلق، بأحاديث وأخبار وحكايات ال يعرف حال أسانيدها، ومنها الضعيف، والواهي، والساقط، 

 .(2)والكذب، ويكثر من ذلك  

 مشكل الحديث.ب ثالثا: عالقة مختلف الحديث

عبارة االختالف هلا ألفاظ أخرى مرادفة تؤدي معناها، من ذلك عبارة: "املشكل"، فيقال:      
أشكل األمر: إذا التبس، واختلط، ومنه قيل لألمر املشتبه: مشكل، وأمور أشكال: أي ملتبسة 
مع بعضها، خمتلفة، واإلشكال يف سائر األشياء: ما فيه محرة، وبياض خمتلط، أو فيه بياض يضرب 

                                                           
 _ التقريب.  1
 22ص _ األنوار الكاشفة، يف الرد على مطاعن أيب ريه  2



32 

 

احلمرة، والكدرة، وقيل: اإلشكال عند العرب، اللونان املختلطان، ويقال، أشكل الكتاب،  إىل 
 .(1)كأنه أزال به إشكاله، والتباسه

_ أما يف االصطالح: فمختلف احلديث، يعين التعارض الظاهري بني حديثني أو أكثر مع 
خيتلف فيما بينها  إمكانية اجلمع، أو التوفيق، بينما مشكل احلديث، فيشمل حاالت كثرية،

 حبسب سبب اإلشكال:

 _ فقد يكون سببه كون احلديث مشكال يف معناه، ملخالفته يف الظاهر للقرآن الكرمي.

 _ أو الستحالة معناه عقال أو شرعا.

_ وقد يكون سببه غموضا يف داللة اللفظ على معناه لسبب يف اللفظ ذاته؛ حبيث ال بد من 
يكون لفظا مشرتكا بني عدة معان يدل أحدها على سبيل البدل،  قرينة خارجية تزيل خفاءه؛ كأن

فال يفهم أيها املقصود من اللفظ، إال بقرينة خارجية تعينه؛ كلفظ: "القرء"، فإنه مشرتك بني 
 الطهر، واحليض.

، حىت يشتهر به، مع أنه _ وقد يكون سبب اإلشكال، استخدام املعىن اجملازي للفظ من األلفاظ
 .(2)صل ملعىن آخر على سبيل احلقيقةموضوع يف األ

وهبذا، يتضح أن لفظ: "املشكل"، أعم من لفظ: "املختلف"، فكل خمتلف فيه اختالط، وتداخل 
والتباس، نتيجة التعارض بني الشيئني، أي فيه إلشكال، وليس كل مشكل خمتلف؛ فقد يكون 

واملنطق، أو عن داللة اإلشكال ناجتا عن إهبام، وغموض يف نفسه، أو عن خروج عن العقل، 
 اللغة.

                                                           
 .260_  29/299_ تاج العروس، الزبيدي، مادة: "أشكل"،   1
 .98_  93_ منهج التوفيق، ص   2



33 

 

_ ومن هنا، فإن حكم خمتلف احلديث، أن حياول اجملتهد التوفيق بني األحاديث املتعارضة، 
 باجلمع، أو الرتجيح.

وأما املشكل، فحكمه، النظر يف املعاين اليت حيتملها اللفظ، وضبطها، واالجتهاد يف البحث عن 
من تلك املعاين احملتملة يف اللفظ، حىت تنسجم مع نصوص  القرائن اليت يستعان هبا يف معرفة املراد

 .ميالتشريع اإلسال

ولو نظرنا إىل نص الكتاين، وهو يذكر املصنفات يف هذا العلم، يتبني لنا أن العلماء تنوعت      
عباراهتم يف تسميته: فبعضهم مساه "اختالف احلديث"، وبعضهم مساه "خمتلف احلديث"، ومساه 

، و "تلفيق (1)"مشكل احلديث" و "مناقضة األحاديث وبيان حمامل صحيحها"البعض اآلخر 
 .(2)احلديث"، و "متشابه احلديث"

" ومن نظر يف كتاب الشافعي )اختالف احلديث(، وجد أنه جعله لألحاديث اليت يظهر عليها 
بني التعارض، ومن نظر يف كتاب )تأويل خمتلف احلديث( البن قتيبة، وجد فيه عدم التفريق 

املختلف واملشكل، وذلك أنك جتد فيه أنواعا عديدة من االختالف واإلشكال من ذلك قوله يف 
أبوابه: أحاديث متناقضة، أحاديث ختالف كتاب اهلل، أحاديث ختالف القرآن والعقل، أحاديث 

ياس، يكذهبا النظر والعيان واخلرب والقرآن، أحاديث خيالفها القرآن واإلمجاع، أحاديث يبطلها الق
 أحاديث يفسد أوهلا آخرها...

أما أبو جعفر الطحاوي، فخصص كتابه )شرح معاين اآلثار( لألحاديث املختلفة يف املباحث 
الفقهية واألحكام العملية، كما فعل اإلمام الشافعي من قبله، لكنه يف كتابه )مشكل اآلثار(، 

                                                           
، وينظر: مختلف الحديث وجهود المحدثين فيه، د/ الهادي روشو، 298_ الرسالة المستطرفة، ص   1

 .28ص 
 .28_ الهادي روشو، ص   2
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م يف القراءات، أم يف اللغة، أم يف عم م كل ما رآه مشكال خفي املعىن، سواء أكان يف التفسري، أ
 علم الكالم، أم يف غري ذلك.

، ويرى أن ما عرف ويذهب بعض األفاضل من أهل العلم إىل التفريق بني املختلف واملشكل
باملشكل أو املتشابه ليس من خمتلف احلديث، ألن املشكل خيتص مبا خالفه دليل آخر غري 

العقل، وغريها، فهما عندهم خيتلفان باعتبار املعارض وإن احلديث، كالقرآن وما تقرر يف الدين، و 
 .(1)اشرتكا يف عموم املعىن"

أقول وباهلل التوفيق: إن الكالم عن عالقة خمتلف احلديث مبشكله، هو كالم تفهيمي القصد منه 
التوضيح، وتقريب املسألة من أفهام الطلبة، وإال فخالصته: أن الذين فرقوا بينهما، نظروا إىل 

ختصاص املختلف بالتعارض بني األحاديث، واختصاص املشكل بالتعارض بني األحاديث مع ا
غري األحاديث؛ أي تعارضها مع القرآن الكرمي، أو مع العقل، أو مع احلس...اخل، ومن ذهب إىل 

 . باعتبار احتادمها يف يف غموض املعىن وااللتباس.أهنما ال خيتلفان، جعل املشكل أعم من املختلف

 

 

 

 

 

 

 وشروطه. : حقيقة التعارض في مختلف الحديثبعساالمبحث ال
                                                           

 .25_  28_ هذا النص منقول بتصرف يسير من كتاب مختلف  الحديث، الهادي روشو، ص   1
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 _ حقيقة التعارض. 0

ما دامت هذه األحاديث صحيحة النسبة إىل رسول اهلل  تعارض بني األحاديث، األصل أال       
صلى اهلل عليه وسلم، إال على وجه النسخ؛ ذلك أن نصوص الشريعة قرآنية وحديثية، بريئة ومنزهة 

أن  ،من وصمة التخالف والتنايف، ألن مصدر هذه النصوص واحد، وحاشا وتنزه اهلل عز وجل
 .(1)ى وجه النسخيصدر منه أحكام خيالف بعضها بعضا، إال عل

يف نفس األمر؛ فال يصح أن  فاخلالف، والتعارض بني األحاديث، إمنا هو يف الظاهر فقط، ال
، يبقي أحدمها ما ينفيه اآلخر، إال على ن النيب صلى اهلل عليه وسلم، حديثان متضادانيصدر ع

ال من األحوال، مث إن كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ال ميكن أن يتعارض حب ،وجه النسخ
[، وقال: )لو كان من عند 2قال تعاىل: )وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى( ]النجم:

[، ويستحيل أن يقر اهلل عز وجل رسله على 83غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثريا( ]النساء: 
: )لقد كان النتفت احلكمة من التكليف وإتباع الرسل، كيف وقد قال اهلل تعاىل ،تناقض، إذن

[، وقال: )وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبني هلم 32لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة( ]األحزاب: 
 64النحل:الذي اختلفوا فيه وهدى ورمحة لقوم يؤمنون( 

يف  وإمنا يكون ذلك الختالف الرواةغري أن احلديث قد يصلنا بعد روايته متعارضا يف الظاهر، 
نقله؛ حبيث ميكن ترجيح رواية على أخرى، أو يكون ذلك لعدم القدرة على التوفيق للوهلة األوىل، 
مث يوفق بأن حيمل عام على خاص، أو مطلق على مقيد، أو غري ذلك، أو أن يكون ذلك ألن 

 .(2)احلديث اآلخر ناسخ لألول؛ فكالمه صلى اهلل عليه وسلم، منزه عن التناقض لألبد

                                                           
 _ اختالف روايات احلديث وأثره يف اختالف الفقهاء، عبد اجمليد بريم.  1
 .242_ علي نايف بقاعي، االجتهاد يف علم احلديث، ص   2
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مجع مجهور العلماء من اجلمهور، على أن التعارض احلقيقي ال وجود له بني األحاديث هلذا أ
النبوية مطلقا؛ أي سواء أكانت قطعية، أم ظنية، وأنه إذا وجد حديثان يوهم ظاهرهم التعارض، 

 .(1)فإن ذلك مرده إىل قصور يف فهم اجملتهد، وإدراكه، ال يف األحاديث ذاهتا

ليس مث حديثان متعارضان من كل وجهن ومن وجد ه اهلل: "زمية رمحمن أجل ذلك يقول ابن خ
شيئا من ذلك، فليأتين أللف بينهما"، ويقول القاضي أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين: 
"األخبار على ضربني، ضرب منها أن يعلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، تكلم به، إما 

كونه متكلما به، وكل خربين علم أن النيب صلى اهلل عليه يعلم   ، ومنها ما البضرورة أو دليل
وسلم، تكلم هبما، فال يصح دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرمها متعارضني، ألن 
معىن التعارض بني اخلربين، والقرآن من أمر وهني، وغري ذلك، أن يكون مبوجب أحدمها منافيا 

لنيب صلى اهلل عليه وسلم، منزه عن ذلك أمجع، ومعصوم ملوجب اآلخر، كذبا إن كانا خربين، وا
 منه باتفاق األمة، وكل مثبت للنبوة.

وقال ابن القيم رمحه اهلل: "ال تعارض حبمد اهلل بني األحاديث الصحيحة؛ فإذا وقع التعارض، فإما 
كونه أن يكون أحد احلديثني ليس من كالمه صلى اهلل عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع  

ثقة، ثبتا؛ فالثقة يغلط، أو يكون أحد احلديثني ناسخا لآلخر، إذا كان ممن يقبل النسخ، أو يكون 
التعارض يف فهم السامع ال يف نفس كالمه صلى اهلل عليه وسلم، من وجه من هذه الوجوه 

أن أحكام  وقال اإلمام الشافعي رمحه اهلل: "وأوىل أن ال يشك عامل يف لزومهما، وأن يعلم الثالثة.
 .(2)اهلل مث أحكام رسوله ال ختتلفن وأهنا جتري على مثال واحد"

                                                           
 .32_ منهج التوفيق، السوسوة، ص   1
 .243_  242احلديث، ص االجتهاد يف علم _   2
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وقال الشاطيب مؤكدا نفي التعارض واالختالف بني أدلة الشرع: " ولذلك ال جتد البتة دليلني أمجع 
املسلمون على تعارضهما؛ حبيث وجب عليهم الوقوف، ولكن ملا كان أفراد اجملتهدين غري 

 أمكن التعارض بني األدلة عندهم معصومني من اخلطأ،

 _ شروط التعارض. 3

 ال يتحقق معىن التعارض بني حديثني إال إذا توفرت فيه الشروط اآلتية:     

 أ _ احتاد احملل:

ويعين كون احلديثان املتعارضان واردين يف حمل واحد، أي أنه لو اختلف احملل، جلاز أن جيتمع 
بينهما؛ وذلك مثل النكاح: فإنه يقتضي جل الزوجة، وحرمة احلديثان؛ فال يكون مثة تعارض 

 أمها، وعلى هذا فال تعارض بينهما الختالف احمللني.

 ب _ احتاد الوقت: 

ويقصد به، أن يكون احلديثان املتعارضان واردين يف زمن واحد؛ فال يكون أحدمها واردا يف زمن، 
على نسخ أحدمها، وهو املتأخر للمتقدم،  والثاين يف زمن آخر؛ ألن اختالف زمن احلديثني دليل

 وعليه يرتفع التعارض بدخوهلما يف باب الناسخ واملنسوخ.

 ج _ تضاد احلكمني أو املدلول.

أي أن يكون احلكمان الواردين يف احلديثني متعارضني؛ كأن يدل أحدمها على احلرمة، واآلخر 
 .على احلل

 يف القوة. املتعارضاند _ تساوي احلديثان 
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ن ال يكون أحدمها أوىل حبسب الذات، أو الصفة، فإذا كان ألحدمها مزية على اآلخر، فإنه يلزم بأ
، كما ال يتحقق التعارض بني خربين إذا كان أحدمها أقوى من اآلخر، فإنه يتبع القوى،  الرتجيح

 كاملتواتر مع اآلحاد، فال بد من التساوي من حيث الثبوت، والداللة.

 هـ _ احتاد احلال:

فإذا اختلف احلال ال يتحقق التعارض، مثل احلديث الوارد يف ذم الشاهد، مع احلديث الوارد يف 
 .(1)مدحه؛ وذلك بأن يتنزل كل حديث على حال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .263_  266_ اختالف روايات احلديث، بريم، ص   1
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 أسباب التعارض. :المبحث الثامن

 إلمام الشافعي يف كتابهالتعارض الظاهري بني األحاديث النبوية نتيجة أسباب حددها ا  ينشأ    
، وأوجزها يف عبارات عميقة املعىن، واليت تعود يف جمملها إىل قصور يف إدراك الناظر "الرسالة"

دالالت األلفاظ من حيث العموم واخلصوص، وإما إىل اختالف الرواة من حيث احلفظ أو 
 األداء، وإما إىل اجلهل بالناسخ واملنسوخ يف احلديث، أو اجلهل بتغاير األحوال، وسنفصل الكالم

 عن ذلك فيما يلي.

 أوال: اختالف الرواة.

قد ينشأ التعارض الظاهري من اختالف الرواة يف حفظهم للحديث، أو يف اختالفهم يف      
 .أدائه

 أ _ اختالف الرواة في الحفظ.

كان الصحابة رضي اهلل عنهم، يسألون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فيجيبهم، وقد       
يسمع أحدهم حديثا يكون جوابا عن سؤال، فينسى السؤال، وحيفظ اإلجابة، ويفهم احلكم على 
عمومه، فيؤدي نسيان سبب احلكم، إىل تعارضه مع حديث آخر، ولكن بعد معرفة السؤال 

 أن ليس بني احلديثني تعارضا، وأن كل حديث له حمل وسبب غري حمل وسبب احلكم، يتبني
اآلخر، قال اإلمام الشافعي: "وحيدث عنه الرجل احلديث قد أدرك جوابه، ومل يدرك املسألة، فيدله 

 :، ويضرب اإلمام مثاال على ذلك(1)على حقيقة اجلواب، مبعرفته السبب الذي خيرج عليه اجلواب"

                                                           
 .322ص، _ الرسالة  1
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لصامت رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ينهى حديث عبادة بن ا_ 
عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح 

 .(1)بامللح، إال سواء بسواء، عينا بعني، فمن زاد أو ازداد، فقد أرىب"

أخربين أسامة بن زيد، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  _ وحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما، قال:
 .(3)"(2)قال: "ال ربا إال يف النسيئة

 وجه التعارض:

_ إن حديث عبادة بن الصامت، وما شاهبه من الروايات، يدل على حترمي التفاضل يف بيع الشيء 
متفاضال، وإمنا الربا ، وحديث أسامة يدل مفهومه على أنه ال ربا يف بيع الشيء جبنسه (4)جبنسه

 مقصور على ما كان نسيئة.

 دفع التعارض: اختلف العلماء يف دفع هذا التعارض إىل مذهبني.

 :املذهب األول

ذهب مجهور أهل العلم من الصحابة، والتابعني، والفقهاء، إىل أنه حيرم التفاضل يف بيع      
ديث عبادة وما شاهبه ، عمال حبالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، سواء أكان حاضرا أو غائبا

ولكنهم اختلفوا يف التوفيق بني حديث عبادة وحديث ابن عباس إىل عدة أقوال  من الروايات،
 منها:

                                                           
ن 2/248_ رواه مسلم يف باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا كاملساقات، وأبو داود يف البيوع، باب الصرف،   1

 .3/234و النسائي،  2/942والرتمذي يف البيوع، باب احلنطة، 
_ النسيئة: هي كل زيادة مشروطة، أو يف حكم املشروطة، يتقاضاها املقرض من املستقرض مقابل تأخري الوفاء، معجم لغة   2

 .435الفقهاء، ص 
 _ رواه البخاري يف البيوع، باب بيع الدينار، ومسلم يف املساقات، باب الطعام، والنسائي، وابن ماجه، وغريهم.  3
 .9/252ل األوطار، الشوكاين، _ ينظر التفصيل فيه، ني  4
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، أن أسامة يف حديثه قد يكون مسع من رسول اهلل األول: ذهب الشافعي والسرخسي إىلالقول 
ؤال وجه إليه حول التفاضل يف صنفني صلى اهلل عليه وسلم، "إمنا الربا يف النسيئة"، إجابة على س

خمتلفني، مثل: بيع الذهب بالورق، والتمر باحلنطة، أو ما اختلف جنسه متفاضال، فروى اجلواب 
 ومل يرو املسألة.

أو أن تكون املسألة قد سبقته هبذا، وأدرك اجلواب، فروى اجلواب ومل حيفظ املسألة أو شك فيها؛ 
 هذه االحتماالت عنه. ألن حديث أسامة ليس فيه ما ينفي

 كما أن من رووا حديث النهي عن بيع متحدي اجلنس متفاضلني، أشهر باحلفظ من أسامة.  

كما أن عددهم مع اتفاقهم، جتعل احتمال الغلط أبعد من حديث يرويه فرد واحد، خيالف فيه 
 .(1)عددا كثريا، فاألوىل أن يصار إىل حديث األكثرين

 القول الثاين:

ذهب بعض العلماء إىل اجلمع بني احلديثني بتخصيص املفهوم العام باملنطوق اخلاص، فقالوا:      
إن حديث أسامة بن زيد مفهومه عام يف نفي ربا الفضل عن كل شيء، سواء كان من األجناس 
املذكورة يف حديث عبادة، أو غريها، فيخصص هذا املفهوم بتحرمي ربا الفضل يف األجناس 

 .(2)هبا املنطوق

 القول الثالث:

ذهب إىل أن املعىن يف قوله "ال ربا إال يف النسيئة"، املراد به الربا األغلظ، شديد التحرمي،      
املتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: ال عامل يف البالد إال زيدا، مع أن فيها علماء 

 غريه، وإمنا القصد نفي الكمال ال نفي األصل.
                                                           

 .52_  50، منهج التوفيق، ص 246_  246الشافعي، ص  _ اختالف احلديث،  1
 .2/844_ سبل السالم، الصنعاين،   2
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 الرابع:القول 

ذهب إىل النسخ فقال: إن حديث أسامة منسوخ حبديث عبادة وغريه، لكن هذا القول مبين      
 .(1)على االحتمال، والنسخ ال يثبت باالحتمال

 القول اخلامس:

ذهب إىل أن حديث عبادة قد روى حنوه: أبو سعيد، وعثمان، وأبو هريرة، وبذلك يكون      
 أرجح من حديث أسامة، ألن الثابت عن اجلماعة أرجح من الثابت عن الواحد.

وانتقد هذا الرتجيح، بأن الرتجيح ال يتم إال إذا تعذر اجلمع، وما دام اجلمع قد أمكن بني 
 .(2)جيحاحلديثني، فال داعي للرت 

 املذهب الثاين: 

ذهب إىل أنه ال حيرم الربا إال يف النسيئة عمال حبديث أسامة، وذهب إىل هذا ابن عباس،      
ومجاعة من الصحابة، وذهب إليه اإلباضية وقالوا: احلصر يف قوله صلى اهلل عليه وسلم،: "إمنا الربا 

 .(3) ثابتيف النسيئة"، حقيقي عندنا؛ ألن ربا  الفضل يدا بيد غري

 ب _ اختالف الرواة في األداء.

وحيدث هذا النوع من االختالف عادة، حينما يؤدي أحد الرواة احلديث كامال، ويؤديه آخر      
خمتصرا، أو يؤدي بعضا من احلديث؛ إما ألنه مسع ذلك املقدار من احلديث فقط، أو لغري ذلك 

تعارضا، واحلقيقة أن احلديث روي تاما، وروي من األسباب، فيظن الناظر يف الروايتني أن فيهما 
ناقصا، ويف هذا يقول اإلمام الشافعي: "ويسأل، أي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، عن الشيء 

                                                           
 .53، منهج التوفيق، ص252_  9/252_ نيل األوطار،   1
 _ املرجع السابق.  2
 ، منهج التوفيق.28_  8/23_ النيل وشفاء العليل، أمحد اطفيش،   3
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فيجيب على قدر املسألة، ويؤدي املخرب عنه اخلرب منتقصا، واخلرب خمتصرا، فيأيت ببعض معناه دون 
، ويضرب اإلمام هلذه الصورة مثاال مبا روي يف باب: "خطبة الرجل على خطبة أخيه" (1)بعض"
 قال: 

_ أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "ال خيطب  2
 أحدكم على خطبة أخيه".

اهلل عليه وسلم،  _ قال: أخربنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى 3
 مثله قال: "وقد زاد بعض احملدثني )حىت يأذن أو يرتك(.

_ قال: أخربنا مالك عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن أيب سلمة بن عبد  2
هلا يف عدهتا من طالق  الرمحن عن فاطمة بنت قيس، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

"قال: فلما حللت، فأخربته أن معاوية، وأبا جهم خطباين، فقال فإذا حللت فآذنيين: "زوجها
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "أما معاوية فصعلوك ال مال له، وأما أو جهم، فال يضع عصاه 
على عاتقه، أنكحي ابن زيد". قالت: فكرهته. فقال: "أنكحي أسامة، فنكحته، فجعل اهلل فيه 

 خريا، واغتبطت به".

 رض:وجه التعا

 يبدو التعارض بني هذه األحاديث من ناحيتني:

 األوىل:

تتمثل يف االختالف بني حديثي ابن عمر، وأيب هريرة، من حيث الزيادة والنقص فيما رواه كل 
 واحد منهم.

                                                           
 والرتجيح ، منهج التوفيق322الرسالة، ص  1
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 الثانية:

تتمثل يف التعارض بني حديثي ابن عمر وأيب هريرة، الدالني على حترمي خطبة املسلم على خطبة 
 حديث فاطمة بنت قيس الدال على جواز ذلك.أخيه، وبني 

 التعارض: دفع 

 يدفع التعارض يف كل ناحية على حده. 

ذ بالزيادة الواردة حديثي ابن عمر وأيب هريرة، باألخ _ أما الناحية األوىل: فيدفع االختالف بني
حىت يف حديث أيب هريرة، ويستدل هبا على أن خطبة املسلم على خطبة أخيه تظل غري جائزة 

 .(1)يأذن اخلاطب األول للثاين، أو يرتك املخطوبة

_ أما بالنسبة لسبب االختالف بني ألفاظ حديثي ابن عمر وأيب هريرة، فيفسره لنا اإلمام 
الشافعي تفسريا يصلح أن يكون قاعدة لتفسري أي اختالف قال: "وقول من زاد يف احلديث "حىت 

وإذا خطبها رجل فأذنت يف نكاحه، مث ترك نكاحها  ،األحاديث شيئا يأذن أو يرتك"، ال حييل من
مث قال: "فإن قال قائل: فمن أين ترى  أن خيطبها، وما مل يفعل مل جيز"، وأذن خلاطبها، جاز لغريه

 هذا كان يف الرواية هكذا؟ قيل واهلل أعلم:

ذنت + إما أن يكون حضر سائل سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، عن رجل خطب امرأة، فأ
فيه؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه"، يعين يف احلال 
اليت سأل فيها على جواب املسألة، فسمع هذا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومل حيك ما 

 قال السائل.

                                                           
 .5/203، فتح الباري، 5/35، شرح النووي على صحيح مسلم، 28اختالف احلديث، ص _   1
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اه، ويقول رسول اهلل + أو سبقته  املسألة، ومسع جواب النيب صلى اهلل عليه وسلمن فاكتفى به وأد
ا أذنت، أو كان حال كذا، فأدى م: "ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه إذصلى اهلل عليه وسل

 بعض احلديث، ومل يؤد اآلخر.

+ أو حفظ بعضا وأدى ما حفظه، ومل حيفظ بعضا فأدى ما أحاط حبفظه ومل حيفظ بعضا، 
 فسكت عما مل حيفظ.

 يشك فيه، وسكت عما شك فيه منه.+ أو شك يف بعض ما مسع فأدى ما مل 

ه ممن محل احلديث عنه؛ وقد اعتربنا عليهم، وعلى من أدركنا؛ فرأينا + أو يكون فعل ذلك من دون
الرجل يسأل عن املسألة عنده حديث فيها، فيأيت من احلديث حبرف أو حرفني، يكون فيهما 

واب يف أوله، ترك ما بقي عنه، عنده جواب ملا يسأل عنه، ويرتك أول احلديث وآخره: فإن كان اجل
وإن كان جواب السائل له يف آخره، ترك أوله، ورمبا نشط احملدث، فأتى باحلديث على وجهه، ومل 
يبق منه شيئا، وال خيلو من روى هذا احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، عندي، واهلل أعلم، 

  .(1)من بعض هذه املعاين

ومع إجاليل لإلمام الشافعي رمحة اهلل عليه، ولست أبلغ مقدار أمنلة مما أقول، وباهلل التوفيق،      
ستقاة من واقع : إن هذه االحتماالت اليت ذكرها اإلمام، كلها موالفضل، واخللق ه من العلمدعن

، إن صح التعبري، وقد حتصل يف عهده، لكن مع ه، وهي جتويزات عقليةحال الرواية يف عهد
لصحابة رضي اهلل عنهم وشدة حتريهم وتثبتهم يف تبليغ حديث رسول اهلل احلرص الذي كان عليه ا

صلى اهلل عليه وسلم، فال أعتقد أن حتدث مثل هذه االحتماالت، وال جندها مدونة فيما كتبه 
األئمة، لذا أرى أن كل أو جل ما نقل عن الصحابة مل يكن مبنيا على التجويزات العقلية. ومن 

 يان، واهلل أعلم.ادعى ذلك، نطالبه بالب

                                                           
 .283_  282_ اختالف احلديث، ص   1
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 الناحية الثانية:

يدفع التعارض بني حديثي ابن عمر وأيب هريرة، وبني حديث فاطمة بنت قيس، باجلمع      
بينهما بتغاير احلال؛ وذلك حبمل كل واحد منهما على حالة ختالف احلالة اليت حيمل عليها 
اآلخر؛ فيحمل النهي يف حديثي ابن عمر وأيب هريرة على حالة خطبة املسلم على خطبة أخيه 

املخطوبة اخلاطب األول، وحيمل اجلواز يف حديث فاطمة بنت قيس، على حال أن  بعد أن قبلت
خيطب املسلم على خطبة أخيه، ومل تكن املرأة قد أبدت موافقتها بالزواج؛ كأن تكون يف طور 
التفكري واالستشارة، وهذا ما كان عليه أمر فاطمة بنت قيس؛ إذ أهنا جاءت تستشري الرسول 

، يف أي اخلاطبني يصلح هلا؟ ومل ختربه برضاها بواحد منهما، فخطبها رسول صلى اهلل عليه وسلم
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ألسامة، ولو أهنا أخربته برضاها عن أي منهما، ملا أشار عليها بغري من 

 .(1)اختارت

 ثانيا: األسباب التي تعود إلى دالالت العموم والخصوص.

هلل عليه وسلم، أبلغ الدالالت وأدق املعاين، وقد يكون جتمع أحاديث رسول اهلل صلى ا     
الناظر يف األحاديث النبوية قاصر الفهم لدالالت األلفاظ من حيث العموم واخلصوص، فيخيل 
إليه أن بني بعض األحاديث تعارضا، فإذا ما فقه دالالت األلفاظ، ارتفع عن ذهنه التعارض، 

 وص: املطلق، والوجهي.وسنتعرض هنا إىل نوعني من العموم واخلص

 أوال: العموم والخصوص المطلق.

قد يسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، يف أمر سنته بلفظ عام، مث يسن يف نفس األمر      
بلفظ خاص، خالف األول، فيظن أن بينهما تعارضا، فإذا أمعن النظر، وجد أن بينهما توافقا 

اإلمام الشافعي: "ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وتآلفا، وأن العام حيمل على اخلاص. يقول 

                                                           
 ، منهج التوفيق.2/259، معامل السنن، اخلطايب، 5/203الباري،  فتح_ اختالف احلديث،   1
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عريب اللسان والدار، فقد يقول القول عاما يريد به العام، وعاما يريد به اخلاص... ويسن بلفظ 
خمرجه عام مجلة بتحرمي شيء، أو بتحليله، ويسن يف غريه خالف اجلملة، فيستدل على أنه مل يرد 

 ، ومن أمثلة ذلك:(1)م"مبا حرم ما أحل، وال مبا أحل ما حر 

األحاديث الواردة عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم، يف النهي عن استحالل مال الغري بغري _  2
، وحديث: "كل املسلم على املسلم (2)إال بطيب نفس منه امرئ لماإذنه، كحديث: "ال حيل 

، (4)بغري حقه"، وحديث: "ال حيل المرئ أن يأخذ مال أخيه (3)حرام: دمه، وماله، وعرضه"
 ، وغريها.(5)وحديث: "ال حيل المرئ من مال أخيه إال ما طابت به نفسه"

_ حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "ال مينع جار جاره أن  3
بني يغرز خشبة يف جداره" مث قال أبو هريرة: "ما يل أراكم عنها معرضني، واهلل ألرمي نبها 

 .(6)أكتافكم"

 وجه التعارض.

تقضي األحاديث األوىل، بأنه ال حيق لشخص أن يستحل شيئا من مال غريه بغري إذنه، أيا كان 
هذا املال قليال أو كثريا، بينما يقضي احلديث الثاين، بأن الشخص أن يستحل يف مال غريه وضع 

 خشبة على جداره وليس لصاحب اجلدار أن مينع جاره من ذلك.

 
                                                           

 .58، منهج التوفيق، ص 324_  322_ الرسالة، ص   1
 ، وهو جزء من خطبة الوداع.9/33 املسند_ رواه أمحد يف   2
، ومسلم يف الرب، باب حترمي ظلم املسلم، والرتمذي يف الرب، باب شفقة املسلم على 3/260_ رواه أمحد يف املسند،   3

 املسلم.
 .9/439_ رواه أمحد يف املسند،   4
 .9/222_ رواه أمحد،   5
 اخلشب.، ومسلم يف املساقاة، باب غرز 9/222_ رواه البخاري يف املظامل، باب ال مينع جار جاره،   6
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 التعارض.دفع 

 ذهب العلماء إىل اجلمع بني احلديثني، لكنهم اختلفوا يف وجه اجلمع إىل مذهبني:

 املذهب األول:

ئ إال بطيب نفسه"، أحاديث ر مجع بني احلديثني بالتخصيص؛ فاعترب أحاديث: "ال حيل مال ام
العام على اخلاص  جدار اجلار بغري إذنه خاصا؛ فيحملعامة، وحديث جواز غرز اخلشب يف 

فيقال: ال جيوز استحالل مال الغري إال بإذنه، ما مل يكن جدارا، فلجاره أن يغرز فيه أخشابه، وإن 
مل يأذن له بذلك"، واشرتط أصحاب هذا املذهب، على غارز اخلشب، أن يتوقى الضرر، 

د، وابن ، وأنه إذا حدث ضررا، فعليه إصالحه: وهو مذهب أمح(1)حلديث: ال ضرر وال ضرار"
 .(2)راهويه، وابن حبيب من املالكية، والشافعي يف القدمي، وأهل احلديث

 املذهب الثاين:

مجع حبمل النهي على التنزيه فقال: "حيمل هني الرسول صلى اهلل عليه وسلم، على أن مينع اجلار 
بطيب  جاره من وضع خشبة على جداره، على التنزيه؛ إذ أن األصل هو: عدم حل مال املرء إال

نفسه، ولكن يكره للشخص أن مينع جاره من وضع أخشابه على جداره، وال جيرب الشخص من 
والشافعي يف أحد احلنفية، واملالكية،  رأيقبل احلاكم يف أن يسمح  جلاره بوضع خشبته، وهو 

 وقالوا: إنه يشرتط إذن املالك، وال جيرب صاحب اجلدار إذا امتنع. قوليه، واجلمهور،

على هذا املذهب، بأن حديث النهي عن املنع، أخص من أحاديث"ال حيل مال امرئ  _ واعرتض
 .(3)إال بطيب من نفسه"، فيبىن العام على اخلاص دون حاجة إىل محل النهي على التنزيه

                                                           
 .9/233، وأمحد، 3/384_ رواه ابن ماجه،   1
 ، ومنهج التوفيق.26_  3/29_ املغين،   2
 _ املصادر نفسها.  3
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 ثانيا: العموم والخصوص الوجهي:

قد يشرع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، يف أمر ما حكما عاما، مث يشرع يف أمر آخر حكما     
عاما خيتلف عما حكم به يف األمر األول، غري أن األمرين يتفقان يف بعض املعاين، ويفرتقان يف 

اين، معان أخرى، الختالف احلالني فيهما، فيظن من يرى ما بني األمرين من اتفاق يف بعض املع
واختالف يف حكم كل مسألة، أن بينهما تعارض، يقول الشافعي: "ويسن سنة يف نص معىن، 
وحيفظها حافظ ويسن يف معىن خيالفه وجيامعه يف معىن سنة غريها، الختالف احلالني، فيحفظ 

 غريه تلك السنة.

وتكون  ،(1)فإذا أدى كل ما حفظ، رآه بعض السامعني اختالفا، وليس منه شيء خمتلف"     
هذه احلالة عندما يكون بني احلديثني عموما وخصوصا وجهيا، أي أن كال من احلديثني عام من 
وجه، وخاص من وجه آخر، وأن كل واحد منهما يصدق من جهة عمومه على اآلخر، باعتبار 
تلك اجلهة، وزيادة عليه، ويصدق كل منهما من جهة خصوصه على بعض ما يصدق عليه اآلخر 

 .(2)هة، فيجتمعان فشيء وينفرد كل واحد منهما يف شيء آخرمن تلك اجل

_ ما رواه ابن عباس رضي اهلل عنهما، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "من بدل دينه  2
 .(3)فاقتلوه"

_ وحديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمن هنى عن  3
 .(4)قتل النساء"

 التعارض. وجه
                                                           

 .324_ الرسالة، ص   1
 202الرتجيح ص ، ومنهج التوفيق3/248_ املستصفى، الغزايل،   2
 وأبو داود يف احلدود، باب احلكم فيمن ارتد، والرتمذي. _ رواه البخاري يف اجلهاد، باب اليعذب بعذاب اهلل،  3
 _ رواه البخاري يف اجلهاد، باب قتل الصبيان والنساء، ومسلم يف اجلهاد، الباب نفسه.  4
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إن احلديث األول، يأمر بقتل من بدل دينه مطلقا، سواء أكان رجال أم امرأة، فهو عام يف الرجال 
 والنساء، خاص بأهل الردة.

وينهى احلديث الثاين عن قتل النساء مطلقا؛ سواء أكن مرتدات عن دينهن أم حربيات، فهو 
 خاص يف النساء، عام يف احلربيات واملرتدات.

 التعارض.دفع 

مجع العلماء بني احلديثني بالتخصيص لكنهم اختلفوا يف أي من احلديثني خيصص اآلخر إىل      
 مذهبني:

 املذهب األول:

عمل أنصاره بعموم حديث "من بدل دينه فاقتلوه"، فقالوا: يقتل املرتد رجال كان أو امرأة؛ ألن  
عموم حديث النهي عن قتل النساء نثى هنا، وخصص هبذا احلديث كلمة )من(: تعم الذكر واأل

فقالوا: ال لقتل املرأة إذا ارتدت، والذي جعلهم خيصصون حديث النهي عن قتل النساء حبديث 
وجوب قتل املرتد، ومل يفعلوا العكس، هو أن النهي عن قتل النساء إمنا قصد به الكافرات 

سلم، هنى عن قتل النساء، األصليات، كما هو واضح من سياق النهي؛ فالرسول صلى اهلل عليه و 
، فيكون النهي خمصوصا مبا فهم من العلة، (1)ملا رأى امرأة مقتولة وقال: "ما كانت هذه لتقاتل"

 وهو ملا كانت ال تقاتل، هنى عن قتلها.

_ وأما املرأة املرتدة، فتقتل، ملا روي يف حديث معاد رضي اهلل عنه، حني بعثه النيب صلى اهلل عليه 
يمن قال له: "أميا رجل ارتد عن اإلسالم فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن مل يتب وسلم، إىل ال

فاضرب عنقه، وأميا امرأة ارتدت عن اإلسالم فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت 

                                                           
 .2/488_ رواه أبو داود يف اجلهاد، باب قتل النساء، وأمحد،   1
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، قال ابن حجر: "هذا احلديث (2)ن ويف لفظ "فإن عادت، وإال فاضرب عنقها"(1)فاستتبها"
، وقد ذهب إىل قتل املرتد مطلقا، (3)النزاع، فيجب املصري إليه" سنده حسن، وهو نص يف حمل

 .(4)سواء أكان رجال أم امرأة، مجهور العلماء من الشافعية، واملالكية، واحلنابلة، والزيدية، والظاهرية

 املذهب الثاين.

ذهب احلنفية إىل العمل بعموم النهي عن قتل النساء، فرأوا أن ال جيوز قتل النساء مطلقا،      
وجعلوا حديث النهي عن قتل النساء خمصصا لعموم احلديث "من بدل دينه فاقتلوه"، وبناء على 
هذا التخصيص، جيب قتل املرتد ما مل يكن امرأة، فال جيوز قتلها، واحتجوا بأن ) من(ك الشرطية 

 الكافر كفرادام قد هنى عن قتل املرأة ال تعم املؤنث، وإمنا ختتص بالذكور، واحتجوا أيضا بأنه ما 
 .(5)أصليا، فاألوىل أال تقتل املرأة الكافرة كفرا طارئا

 

 ثالثا: الجهل بالنسخ أو تغاير األحوال.

لآلخر، وقد  قد يرد النسخ عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حديثان؛ أحدمها ناسخ     
 يكون الناظر فيهما جيهل النسخ، فيتوهم أن بينهما تعارضا.

أو يأيت حديثان متغايران من حيث احلالة اليت حكم يف كل واحد منها، فإذا جهل الناظر تغاير 
 احلالتني يف كليهما، ظن أن بينهما تعارضا.

 أوال: اجلهل بالنسخ.
                                                           

 .30/94_ رواه الطرباين يف الكبري،   1
 202والرتجيح ص ، منهج التوفيق23/384_ فتح الباري،   2
 _ املصدر نفسه.  3
 202و الترجيح  ص ، منهج التوفيق23/364_ المغني،   4
 ، منهج التوفيق، السوسوة.366_  23/369_ املغين ،   5
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سنة، مث حلكمة، شاءها اهلل، يسن يف األمر نفسه قد يسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،      
سنة ناسخة، ملا أمر به يف السنة األوىل، ويبني ذلك ألمته صلى اهلل عليه وسلم، كما هو شأنه يف 

 التشريع.

أو ال يعلم النسخ، فيذكر  يه وسلم املنسوخ ومل حيفظ الناسخ،وكم من راو حفظ منه صلى اهلل عل
املنسوخ ويتناقله طائفة من الناس، ويأيت راو آخر قد حفظ الناسخ ونقله الناس، فإذا وقف الناظر 

ا أمعن النظر، تبينت له احلقيقة، وأنه ال تعارض فريقان، ظن أن بينهما تعارضا، فإذعلى ما رواه ال
"ويسن السنة مث ينسخها بسنة، ومل يدع أن يبني  مبعرفة الناسخ واملنسوخ، يقول اإلمام الشافعي: 

 كلما نسخ سنته بسنته، ولكن رمبا ذهب على الذي روى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
فحفظ أحدمها دون الذي مسع اآلخر من رسول اهلل صلى  بعض علم الناسخ، أو علم املنسوخ،

، ومن (1)ون فيهم موجودا إذا طلب"حىت ال يك وسلم، وليس يذهب ذلك على عامتهم، اهلل عليه
 أمثلة ذلك تطبيق الكفني يف الركوع:

_ عن علقمة واألسود رصي اهلل عنهما، أهنما دخال على عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل  2
عنه،فقال: أصلي من خلفكم؟ فاال: نعم. فقام بينهما، وجعل أحدمها عن ميينه، واآلخر عن 

على ركبنا، فضرب أيدينا، مث طبق بني يديه مث جعلهما بني فخذيه،  مشاله، مث ركعنا، فوضعنا أيدينا
 . (2)فلما صلى قال: هكذا فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

_ عن أيب مسعود عقبة بن عمرو رضي اهلل عنه: "أنه ركع ووضع يديه على ركبتيه، وجعل  3
 قال: "هكذا رأينا رسول اهلل أصابعه أسفل من ذلك، وجاىف بني مرفقيه حىت استقر كل شيء...مث

 .(3)صلى اهلل عليه وسلم، يصلي"

                                                           
 203والرتجيح ص ، منهج التوفيق329_  324الرسالة،  _  1
 _ رواه مسلم يف املساجد، باب ندب وضع األيدي على الركب، ونسخ التطبيق، وأبو داود يف الصالة، باب تفريع الركوع.  2
 ، ومنهج التوفيق.2/335_ رواه أبو داود يف الصالة، باب من ال يقيم صلبه يف الركوع، وينظر: شرح معاين اآلثار،   3
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"فإذا ركعت فضع  _ وعن رفاعة بن رافع رضي اهلل عنه، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال: 2
 1)ك"راحتيك على ركبت

 وجه التعارض.

يدل حديث علقمة واألسود على مشروعية تطبيق الكفني، وهو اإللصاق بني باطين الكفني      
 حال الركوع، ووضعهما بني الفخذين. 

 ويدل حديث عقبة ورفاعة على مشروعية وضع الكفني على الركبتني يف الركوع.

 :دفع التعارض

، إال أن ابن (2)وكراهة التطبيق ذهب كافة العلماء إىل أن السنة هي وضع اليدين على الركبتني،
مسعود وصاحبيه يقولون: "إن السنة التطبيق"، ألنه مل يبلغهم الناسخ؛ فقد روى مصعب بن سعد 
رضي اهلل عنه قال: "صليت إىل جنب أيب، فطبقت بني كفي، مث وضعتهما بني فخذي، فنهاين 

كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على ال  .(3)ركب"أيب وقال:  

وروى ابن خزمية أن ابن مسعود قال: "أن النيب صلى اهلل عليه وسلم، ملا أراد أن يركع، طبق يديه 
بني ركبتيه فركع، فبلغ ذلك سعدا فقال: "صدق أخي كنا نفعل ذلك، مث أمرنا هبذا، يعين اإلمساك 

، واعتذر عن ابن مسعود وصاحبيه، بأن الناسخ مل يبلغهم. قال الرتمذي: "التطبيق (4)بالركب"

                                                           
 .2/343املستدرك،  _ رواه أبو داود يف الصالة، واحلاكم يف  1
 _ شرح النووي، فتح الباري، احمللى، منهج التوفيق.  2
على الركب، وأبو  _ رواه البخاري يف األذان، باب وضع األكف على الركب، ومسلم يف املساجد، باب وضع األيدي  3

 وابن ماجه، والنسائي، وغريهم. داود، والرتمذي،
 _ فتح الباري، احمللى، نيل األوطار، منهج التوفيق.  4
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منسوخ، عند أهل العلم". وقال: "ال اختالف بينهم يف ذلك، إال ما روي عن ابن مسعود، 
 .(1)وبعض أصحابه، أهنم كانوا يطبقون"

 ثانيا: تغاير األحوال.

ان حيكم يف كل حالة مبا يناسبها؛ فقد يسن يف أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ك          
حالة حكما، ويسن يف حالة ختالف األوىل حكما آخر: فريوي بعض الرواة ما سنه يف األوىل، 
ويروي البعض اآلخر ما سنه يف الثانية، وملا يتلقى احلديثني من ال يفهم تغاير احلالتني، يظن أن 

ل اإلمام الشافعي: "ويسن يف الشيء سنة، وفيما بينهما تعارضا، ويف احلقيقة ال تعارض، يقو 
 ، مثال ذلك:(2)خيالف أخرى، فال خيلص بعض السامعني بني اختالف احلالتني اللتني سن فيهما"

_ ما روي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "إذا اشتد  2
 .(3)فيح جهنم"احلر فأبردوا عن الصالة، فإن شدة احلر من 

_ ما روي أن خباب بن األرت قال: شكونا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حر الرمضاء  3
، ويف رواية مسلم: "شكونا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (4)يف جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا"
 .(5)الصالة يف الرمضاء فلم يشكنا"

 وجه التعارض.

 هبا عند شدة احلر. واإليراديفهم من حديث أيب هريرة، جواز تأخري الصالة      

                                                           
 .3/44_ اجلامع،   1
 .324_ الرسالة، ص   2
_ رواه البخاري يف املواقيت، باب اإلبراد بالظهر، ومسلم يف املساجد، باب اإلبراد، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي، وابن   3

 ، وغريهم.3/328ماجه، وأمحد، 
 .2/343_ رواه النسائي،   4
 .9/208، وأمحد، 2/333_ كتاب املساجد، باب استحباب تقدمي الظهر، ورواه ابن ماجه،   5
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 ومقتضى حديث خباب، عدم تأخري الصالة للرمضاء )وهي شدة احلر(.

 دفع التعارض.

 إىل مذهبني:يف دفعه اختلف العلماء 

 املذهب األول:

 عن احلال يف احلديث الثاين: ،ذهب غلى اجلمع بني احلديثني بتغاير احلال يف احلديث األول

اليت أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باإلبراد هي حال شدة احلر، كما يشعر بذلك _ فاحلال 
التعليل بقوله: "إن شدة احلر من فيح جهنم"؛ وألن يف شدة احلر يذهب اخلشوع الذي هو روح 

 الصالة، وإذا كان الربد، عجل.

فيها باإلبراد، فهي حال احتمال احلر وعدم شدته، بقرينة أن  _ أما احلال اليت مل يسمح هلم
املشكو منه، هو شدة الرمضاء يف األكف واجلباه، وهذه ال تذهب عن األرض إال آخر الوقت أو 
بعد آخره، ولذا قال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "صلوا الصالة لوقتها"؛ فقد ثبت يف 

نا وقال: صلوا الصالة لوقتها"؛ فإنه دل على أهنم طلبوا تأخريا رواية خباب هذه بلفظ: "فلم يشك
 .(1)زائدا عن وقت اإلبراد

 املذهب الثاين:

ذهب إىل العمل بظاهر حديث خباب يف عدم السماح باإلبراد، وأن تعجيل الظهر أفضل      
مطلقا، ملا تؤكده أحاديث أفضلية أول الوقت على العموم، وتأولوا حديث: "أبردوا بالصالة"، بأن 

 معناه صلوا أول الوقت، أخذا من برد النهار: وهو أرله.

                                                           
، ومنهج التوفيق، وهو ما عليه األحناف، والشافعية، واملالكية، واحلنابلة، والظاهرية، واإلباضية، 2/348_ سبل السالم،   1

 .2/289، واحمللى، 2/52، وبداية اجملتهد، 23_  3/29، واملغنني 2/63ينظر: اجملموع شرح املهذب، 
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 واعرتض على هذا الرأي:

 هم فيه تعسف يرده قوله: "فإن شدة احلر من فيح جهنم".أ _ بأن تأويل

ب _ أن أحاديث أفضلية الصالة يف أول الوقت عامة، أو مطلقة، وأحاديث اإلبراد خاصة أو 
 د.ني عام وخاص، وال بني مطلق ومقيمقيدة، وال تعارض ب

 

 

 

 

 

 مسالك دفع التعارض الظاهري: المبحث التاسع

مسالك دفع التعارض الظاهري بني خمتلف احلديث عند العلماء هي: اجلمع، والنسخ،      
والرتجيح، والتوقف، والتخيري، والرجوع إىل الرباءة األصلية، غري أهنم اختلفوا يف ترتيبها، فأثر 
اختالفهم هذا يف األحكام الفقهية اليت استنبطوها؛ حيث جاءت خمتلفة تبعا الختالف فهم 

 يب مسالك دفع التعارض، وتبعا ملا تكلم عنه علماؤنا، سنتكلم عن هذه املسألة فيما يأيت:فرتت

 أوال: ترتيب مسالك دفع التعارض.

 .دفع التعارض عند ابن الصالح_ مسالك  0

خمتلف احلديث إىل قسمني يف قوله:  مسالك دفع التعارض بنيقسم ابن الصالح رمحه اهلل      
 هذا الباب ينقسم إىل قسمني:"اعلم أن ما يذكر يف 
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 أحدمها: 

أن ميكن اجلمع بني احلديثني، وال يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما، فيتعني حينئذ املصري إىل ذلك، 
 والقول هبما معا.

 ثانيهما:

 أن يتضادا؛ حبيث ال ميكن اجلمع بينهما وذلك على ضربني،

 فيعمل بالناسخ ويرتك املنسوخ. _ أحدمها: أن يظهر كون أحدمها ناسخا واآلخر منسوخا،

_ والثاين: أن ال تقوم داللة على أن الناسخ أيهما، واملنسوخ أيهما، فيفزع حينئذ إىل الرتجيح، 
مخسني وجها من وجوه  ويعمل باألرجح منهما واألثبت، كالرتجيح بكثرة الرواة، أو بصفاهتم، يف

 .(1)و أكثرأالرتجيحات، 

بثالث مسالك لدفع التعارض ألطاهري فيما ذكره ابن  ومن خالل هذين القسمني، خنرج
 الصالح، وترتيبها كما يلي: مسلك اجلمع، مث مسلك النسخ، مث مسلك الرتجيح.

 _ ضوابط إعمال هذه المسالك الثالثة. 3

 أ _ فيما يتعلق بالجمع:

فإنه ال يتأتى بني األحاديث املختلفة لكل واحد، كما أنه ال يقبل اجلمع مبجرد الرأي من غري      
كنوي رمحه اهلل : "ال يقبل اجلمع ما مل يشهد به داللة شرعية تبينه، ويف هذا يقول أبو احلسنات الل  

ض، بدون نص شرعي شهادة ظاهرة أو خفية، أو ضابط شرعي بدليل شرعي، وإما بالرأي احمل

                                                           
 .386_  389_ املقدمة، ص   1
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داللة الشرع فيه من وجه من الوجوه، فغري مقبول عند نقاد الفحول، ومن مث صرحوا بأنه ال يكمل 
 .(1)"للقيام باجلمع إال اجلامعون بني صناعيت احلديث والفقه، والغواصون على املعاين الدقيقة

م إلى أن أهم ضابط إلعمال مسلك الجمع بين مختلف الحديث هو: العل من هذا،نخلص 
 والمعرفة الدقيقة باألدلة الشرعية، وليس مجرد الرأي والهوى.

 ب _ فيما يتعلق بالنسخ.

فإنه ال يصار إليه إال عند تعذر اجلمع بني خمتلف احلديث، هذا بالنسبة ملن رتبوا مسالك      
دفع التعارض، فجعلوا اجلمع على رأسها، فيفزع حينئذ إىل البحث عن تواريخ األحاديث؛ فإن 
علم تاريخ كل من األحاديث املختلفة، وكان أحدها أسبق من غريه تارخيا، كان هذا السابق 

 وخا، فال يعمل به، ويعمل باملتأخر عنه، ألنه ناسخ له.منس

إذن نخلص هنا، إلى أن أهم ضابط يضبط دفع التعارض بإعمال مسلك النسخ هو: ضرورة 
 معرفة تواريخ الناسخ للمنسوخ.

 ج _ فيما يتعلق بالترجيح.

"وإن مل  ه اهلل:ا يقول احلافظ ابن حجر رمحفإنه يلجأ إليه مىت ما مل يعرف التأريخ، ويف هذ     
يعرف التاريخ، فال خيلو إما أن ميكن ترجيح أحدمها على اآلخر بوجه من وجوه الرتجيح املتعلقة 

 أمكن الرتجيح تعني املصري إليه، وإال فال". باملنت واإلسناد، أو ال؛ فإن

عرفة منخلص من هذا النص، إلى أن ضابط إعمال الترجيح في دفع التعارض هو: الجهل ب
التأريخ، فإن علم، يرجح الناسخ، وإال فإنه يلجأ إلى التوقف؛ فيكون هذا النص قد بين لنا 

 مسلكا آخر، أال وهو التوقف.

                                                           
 .389_ العبارة األخرية تنظر يف: مقدمة ابن الصالح، ص   1
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 _ ترتيب مسالك دفع التعارض. 2

اختلف العلماء يف ترتيب مسالك دفع التعارض إىل مذاهب كثرية، أشهرها وأكثرها يف الفقه      
وسوف نتكلم عن هذه  .(1)، وما ذهب إليه مجهور احلنفيةاإلسالمي، ما ذهب إليه اجلمهور

 املسألة فيما يأيت:

 

 

 

 المذهب األول:

، وبعض (5)، واحلنابلة(4)، والزيدية(3)، والشافعية(2)ذهب مجهور العلماء من احملدثني     
ني خمتلف احلديث على ، إىل ترتيب مسالك دفع التعارض الظاهري ب(7)، واملالكية(6)األحناف

 النحو اآليت

 أوال: الجمع.

                                                           
 .2/298، اإلحكام، ابن حزم، 3/22، أصول السرخسي، 3/235_ ينظر مثال: املستصفى،   1
،، التقريب مع 2/39، فتح املغيث، السخاوي، 389_ مقدمة ابن الصالح، مع التقييد واإليضاح للعراقي، ص   2

 التدريب، اختصار علوم احلديث، البن كثري، وغريها من كتب املصطلح.
 وة._ الرسالة، اللمع يف أصول الفقه، للشريازي، وغريها من مؤلفات الشافعية، وينظر منهج التوفيق، السوس  3
 ، منهج التوفيق.3/425_ هداية العقول شرح غاية السول، احلسني بن القاسم،   4
 _ روضة الناظر، ابن قدامة، منهج التوفيق.  5
 ، وينظر: منهج التوفيق.4/33و  2/38_ كشف السرار،   6
 ، وينظر: منهج التوفيق، فإن كالمي معتمد عليه.4/354و 2/206_  املوافقات، الشاطيب،   7
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إذ جيب على اجملتهد حماولة اجلمع بني احلديثني املتعارضني ظاهرا، وذلك حبمل كل واحد      
منهما على وجه خيتلف عن الوجه الذي محل عليه اآلخر؛ ألن العمل بكل واحد منهما، ولو من 

 وجه، أوىل من العمل بأحد النصني فقط، وترك اآلخر.

 ثانيا: النسخ.

عند تعذر اجلمع، كما أشار إىل ذلك ابن الصالح رمحه اهلل؛ فيبحث  ويلجا إليه اجملتهد،     
حينئذ يف تاريخ صدور كل من النصني عن الشارع احلكيم، فإن علم صدورمها، وأن أحدمها 

 متقدم، واآلخر متأخر، عمل باملتأخر الناسخ، وترك املتقدم املنسوخ.

 

 

 ثالثا: الترجيح.

تعذر اجلمع على وجه مقبول، وتعذر الوقوف على تاريخ املتقدم واملتأخر، يبحث اجملتهد عند      
يف درجة النصني من حيث القوة؛ فإن وجد مرجحا ألحدمها على اآلخر؛ من ناحية داللته، أو 
 من ناحية ثبوته، أو من أي ناحية من نواحي الرتجيح املعتربة شرعا، عمل بالراجح، وترك املرجوح.

أقول: إن أوجه الرتجيح كثرية، وصل هبا احلازمي رمخه اهلل يف كتابه "االعتبار"، إىل  ناسبةوبامل
مخسني وجها، وزاد عليها احلافظ العراقي حواىل مائة مرجح أو تزيد، وأكد ابن الصالح على أهنا  

 .(1)كثرية

 رابعا: التوقف.

                                                           
 وما بعدها. 389_ ينظر على سبيل املثال: االعتبار للحازمي، ومقدمة ابن الصالح مع التقييد واإليضاح للعراقي، ص   1
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والرتجيح، يصري اجملتهد إىل التوقف عن العمل بأحد النصني، غري  عند تعذر اجلمع، والنسخ،     
 أن اجلمهور اختلفوا يف هذه املسلك إىل فريقني:

 أ _ مل يذكره بعض املالكية وبعض الشافعية.

ويف ذلك  لك دفع التعارض بني خمتلف احلديث،ب _ جعله بقية اجلمهور مسلكا رابعا من مسا
ا ظاهره التعارض واقعا على هذا الرتتيب: اجلمع إن أمكن، يقول احلافظ ابن حجر: "فصار م

 .(1)فاعتبار الناسخ واملنسوخ، مث الرتجيح إن تعني، مث التوقف عن العمل بأحد احلديثني"

 قال فضيلة الدكتور السوسوة: "غري أن القائلني بالتوقف مل يذكروا معيار التوقف". 

ذكره السادة العلماء، هو تعذر اجلمع، والنسخ، والرتجيح، أقول وباهلل التوفيق: معيار التوقف فيما 
فحينئذ يلجأ إىل التوقف عن إعمال الدليلني، ولعل فضيلته يقصد الضابط؛ والضابط غري املعيار، 

 وهم مل يذكروا ضوابط مسلك التوقف؟".

الذي  العصركما أرى، واهلل أعلم، أن مسلك التوقف هذا، ال يقبله واقع احلال، خاصة يف هذا 
 ،األدلة والروايات، وتتبع نصوص األئمة وأحكامهم على درجاهتا سهل فيه الوقوف على مواضع

ن يف الظاهر، دون أن يتمكن اجملتهد فإين ال أتصور واقعا، وجود دليالن متعارضا ورتبها، ومن مث
الرتجيح  من اجلمع بينهما، ومن مث يتم إعماهلما معا، أو الرتجيح بينهما بأي قرينة من قرائن
ولعله من املمكنة، أو الوقوف على الناسخ منهما فيعمل به ويرتجح على املنسوخ هلذا السبب، 

أجل ذلك، مل يذكر بعض املالكية، وبعض الشافعية هذا املسلك أصال، ولعل نص ابن خزمية، يف 
ليل أنه ال يوجد تعارض حقيقي بني الروايات، ويف قدرته على دفع التعارض إن وجد، أقوى د

 يصحح ما ذهبت إليه.

 المذهب الثاني:
                                                           

 .25_ نزهة النظر، ص   1
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ذهب مجهور احلنفية إىل أنه إذا تعارض حديثان، يدفع التعارض بينهما: بالنسخ، فإن تعذر      
) والتساقط: فالرتجيح، فإن تعذر النسخ والرتجيح فاجلمع، فإن تعذرت هذه املسالك، فالتساقط

التساقط، وجب العمل باألصل )أي يقرر  هو العدول عن الدليلني إىل ما دوهنما(، فإن تعذر
احلكم على ما كان عليه قبل ورود الدليلني(، ويف ذلك يقول ابن اهلمام: "فحكمه النسخ إن علم 
املتأخر، وإال فالرتجيح، مث اجلمع، وإال تركا إىل ما دوهنما على الرتتيب إن كان، وإال قررت 

 .(1)األصول"

املتأخرين، الدكتور بدران أبو العينني بدران، والدكتور عبد الكرمي وقد اختار هذا املذهب من 
 .(2)زيدان، واألستاذ علي حسب اهلل، والدكتور زكي الدين شعبان، وغريهم

 _ أدلة المذهبين. 2

 أ _ أدلة المذهب األول:

 استدل اجلمهور على تقدميهم مسلك اجلمع مبا يلي:     

حال التعارض الظاهري  األحاديث النبوية، إمنا جاءت للعمل هبا، ويف_ قالوا: من املعلوم أن  2
فال  أما دفع التعارض بالرتجيح والنسخ،إىل إعماهلا مجيعا.  اجلمع بني األحاديث بينها، يؤدي

حيقق اإلعمال جلميع األدلة، بل يعمل ببعضها ويرتك البعض اآلخر؛ فيجب إذن االلتزام باألصل، 
 .(3)أوىل من تركهايف أن إعمال األدلة 

                                                           
 .226، وينظر: منهج التوفيق، ص 2/223_ تيسري التحرير،   1
 .223_  226_ منهج التوفيق، السوسوة، ص   2
 ، وينظر: منهج التوفيق، منه ذكرته.906_ التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، األسنوي،   3
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_ قالوا: إن احتمال وقوع اخلطأ يف دفع التعارض بالنسخ، أو الرتجيح، أكثر من احتماله فيما  3
لو دفع التعارض باجلمع؛ وذلك ملا يقوم عليه النسخ من أسباب احتمالية، وملا يقوم عليه الرتجيح 

 من مرجحات ظنية، وهلذا يقدم اجلمع على غريه.

؛ ألن اجلمع جيعلها (1)اجلمع بني األحاديث املختلفة أفضل ما ينزهها عن النقص_ قالوا: إن  2
متوافقة، ويزيل عنها االختالف املؤدي إىل النقص، خبالف الرتجيح، فإنه يؤدي إىل ترك أحد 

"إن إخراج نص شرعي عن العمل به، مع إمكان  لكنوي رمحه اهلل:الدليلني، ويف ذلك يقول ال
ق؛ فاألوىل أن يطلب اجلمع بني املتعارضني بأي وجه كان، بشرط تعمق النظر، العمل به، غري الئ

 .(2)وغوص الفكر"

 ب _ أدلة المذهب الثاني.

 استدل احلنفية على تقدميهم الرتجيح على غريه من املسالك مبا يلي:     

الرتجيح أ _ قالوا: "إن الصحابة رضي اهلل عنهم ، كانوا إذا أشكل عليهم حديثان جلأوا إىل 
، على حديث فمثال: قدموا حديث عائشة رضي اهلل عنها: "إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل"

أيب سعيد رضي اهلل عنه: "إمنا املاء من املاء"، كما قدموا خرب عائشة، وأم سلمة رضي اهلل عنهما، 
هريرة رضي "كان يصبح جنبا وهو صائم"، على حديث أيب  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،

اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال: "من أدركه الفجر جنبا فال يصم"؛ ألن زوجات 
 .(3)النيب صلى اهلل عليه وسلم، أعلم هبذه األمور من غريهن

 واعترض على هذا الدليل:

                                                           
 .، وينظر: منهج التوفيق.22احلازمي، ص  االعتبار_   1
 ، ومنهج التوفيق.282_ األجوبة الفاضلة، ص   2
 .30_ 25_ االعتبار، احلازمي، ص   3
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تقدمي بأنه يدل على وجوب األخذ بالرتجيح، وهو مسلم به، وال نزاع فيه، إذ النزاع قائم حول 
 اجلمع على الرتجيح أو العكس، فال ينهض ما استدلوا به على مدعاهم.

_ وأيضا فإنه ال يلجا إىل الرتجيح إال عند تعذر اجلمع، واألحاديث املذكورة ال ميكن اجلمع بينها، 
 وهلذا كان ال بد من الرتجيح.

 ذكروا بأن اإلمجاع منعقد على تقدمي الرتجيح.  –ب 

 

 دليل.واعترض على هذا ال

بأنه يدل على وجوب األخذ بالرتجيح، وهو مسلم به وال نزاع فيه، إذ النزاع قائم حول تقدمي 
 اجلمع على الرتجيح، أو العكس؛ فال ينهض ما استدلوا به على مدعاهم.

_ وأيضا فإنه ال يلجأ إىل الرتجيح، إال عند تعذر اجلمع، واألحاديث املذكورة ال ميكن اجلمع 
 كان ال بد من الرتجيح.بينها، وهلذا  

 ج _ ذكروا بأن اإلمجاع منعقد على تقدمي الرتجيح.

 واعترض على هذا الدليل:

بأن القول باإلمجاع على تقدمي الرتجيح غري سليم؛ ألهنم إن أرادوا إمجاع األمة، فاألمة مل جتمع _ 
إن سلم هلم بإمجاع  على رأيهم. وإن أرادوا إمجاع احلنفية، فليس إمجاعهم حجة ملزمة لغريهم، هذا

 .(1)احلنفية؛ ألن احلنفية اختلفوا إىل أقوال كثرية

                                                           
 ، ومنهج التوفيق3/263_ شرح احمللى على مجع اجلوامع،   1
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د _ قالوا: إن العقالء اتفقوا على أنه عند التعارض يقدم الراجح على املرجوح، ألن املرجوح، يف 
مقابلة الراجح، يفقد صفة الدليل واحلجة، فيجب العمل بالراجح، واالمتناع عن ترجيح املرجوح، 

 بالراجح.أو مساواته 

 واعترض على هذا الدليل:

_ بأن النظر يف الراجح واملرجوح، إمنا يكون لدفع التعارض بإسقاط أحدمها عن العمل، واألدلة 
 بعد اجلمع تكون متوافقة، فال حتتاج إىل الرتجيح أصال.

 

 ترتيب مسالك دفع التعارض عند بعض المعاصرين.

 ذهب بعض الدكاترة يف هذا العصر، إىل ترتيب مسالك دفع التعارض بتقدمي:     

 النسخ، مث اجلمع، مث الرتجيح، وأمهلوا مسلك التوفيق لألسباب اآلتية:

، ألن اجلمع أو (1)_ قالوا: إذا ثبت النسخ بنص الشارع، فتقدميه على بقية املسالك أوىل 2
أحدمها، إمنا هو إعطاء احلجية حلديث انتهت حجيته الرتجيح بني دليلني، ثبت بالنص نسخ 

 بكونه منسوخا.

 _ قالوا: يعمل باجلمع، ويقدم على النسخ، إذا كان النسخ بالطرق االحتمالية، وليس بنص. 3

_ قالوا: يقدم اجلمع على الرتجيح، إن أمكن؛ ألن يف العمل باجلمع حتقيقا ملبدأ إعمال األدلة  2
 .(2)أوىل من إمهاهلا

                                                           
_ إن النسخ املنصوص عليه، ال أحد يقول بتقدمي اجلمع أو الرتجيح عليه، وإمنا الذين قالوا بتقدمي اجلمع أو الرتجيح، إمنا   1

 قصدهم، هو النسخ الثابت بالتاريخ، أو باالحتمال.
 .238_ األشباه والنظائر، السيوطي، ص   2
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_ قالوا: يعمل بالرتجيح، إن تعذر اجلمع، بني األحاديث؛ ألن وجوه الرتجيح من الكثرة،  4
حبيث ال يبقى معها جمال للجوء إىل اإلسقاط، أو التوقف عنهما، أو عن أحدمها، أو العودة إىل 

اجلمع،  الرباءة األصلية، أو التخيري بني املتعارضني.قالوا: إن القول بالتوقف أو التساقط، إذا تعذر
أو الرتجيح، أو النسخ، ما هو إال جمرد كالم نظري، ليس مل أثر عملي يف الفقه اإلسالمي؛ ولذلك 

أن قول العلماء بالتوقف إن تعذر الرتجيح، إمنا هو جمرد افرتاض  هـ( 438يرى إمام احلرمني )ت 
ارض حبيث أمجع . ويقول اإلمام الشاطيب مؤكدا على هذا كآل يوجد دليالن تع(1)ال ميكن حدوثه

، كما ذهب ابن خزمية إىل استحالة وجود خربان صحيحان عن (2)املسلمون على التوقف فيهما"
الرسول صلى اهلل عليه وسلم متضادان، وال ميكن التوفيق بينهما، وإىل أنه ال ميكن أن يرد عن 

 كون أحدمها ناسخا، أو راجحا.الشارع نصان متعارضان يف موضوع واحد دون أن ي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، منهج التوفيق.3/2282_ الربهان،   1
 ، ومنهج التوفيق.4/354 _ املوافقات،  2
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 قواعد دفع التعارض.المبحث العاشر:

 سنتكلم يف هذا العنصر عن: تعريق اجلمع، والنسخ، والرتجيح، وشروطهم، وأقسامهم.     

 أوال: الجمع.

ض، عمال، وتطبيقا يف الفقه اإلسالمي، فهو السمة يعد اجلمع أحد أهم مسالك دفع التعار     
 .للتعارض الظاهري بني خمتلف احلديث الغالبة يف عمل العلماء عند دفعهم

 _ تعريف الجمع لغة واصطالحا: 0

  لغة:

  .(1)من مجع الشيء عن تفرقه، جيمعه مجعا، ومجعه وأمجعه، فاجتمع

 اصطالحا:

                                                           
 .8/92_ لسان العرب، ابن منظور، مادة: "مجع"،   1
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، من تصدى هلا إطالعنالوضوح معىن هذه العبارة يف أذهان العلماء، مل جند يف حد       
معناها عندهم من خالل عباراهتم املستعملة عند كالمهم عن بالتعريف، غري إنه ميكن استنباط 

خمتلف احلديث؛ فمثال يقول اإلمام النووي رمحه اهلل: "مث املختلف قسمان أحدمها: أن ميكن 
اجلمع بينهما، وجيب العمل باحلديثني معا وهبما أمكن محل كالم الشارع على وجه يكون أعم 

 .(1)للفائدة بعني املصري إليه"

"فإن وجد ذلك يف حكمني ) أي التعارض فإما أن يكون أحدمها   ابن قدامة رمحه اهلل: ويقول
 .(2)كذبا من الراوي، أو ميكن اجلمع بينهما على حالني أو يف زمنني

ويقول الدكتور السوسوة: "إن اجلمع هو الوسيلة ، والتوفيق هو النتيجة، ومن كليهما يتكون هذا 
 .(3)بينهما ليعمل هبما معااملسلك، لذلك سأعرفه باجلمع 

أقول وباهلل التوفيق: إن اجلمع هو مسلك يستعان به، بعد النظر يف األحاديث املتعارضة ظاهرا، 
 إلعماهلما معا، وذلك أوىل من العمل بأحدمها.

 _ شروط الجمع. 3

 ليتحقق اهلدف املنشود من إعمال هذا املسلك بني خمتلف احلديث ال بد من توفر الشروط     
 اآلتية:

 أ _ صحة األحاديث املتعارضة ظاهرا: 

فإذا انتفت الصحة للمتعارضني،، أو ثبتت ألحدمها دون اآلخر، يعمل مبسلك الرتجيح؛      
فيقدم الصحيح على ما دونه، ويف هذا يقول احلاكم رمحه اهلل: "هذا النوع من هذه العلوم، معرفة 

                                                           
 245والرتجيح ، منهج التوفيق2/245_ يف شرحه على صحيح مسلم،   1
 .48ص يوسف عبد الالوي،  يف ترشيد الفهم،  وأثرهمسلك اجلمع بني خمتلف احلديث املغين، وينظر: _   2
 245ص _ منهج التوفيق  3
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مثلها، فيحتج أصحاب املذاهب بأحدمها وهي يف  سنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، يعارضها
، ويقول اإلمام السخاوي رمحه اهلل : "ومجلة الكالم فيه، أنا نقول املنت (1)الصحة، والسقم سيان"

الصاحل للحجة، إن نفاه حبسب الظاهر حديث آخر مثله، وأمكننا اجلمع بينهما بوجه صحيح، 
 .(2)زال التعارض"

 

 

 

 القوة: تساوي احلديثان يفب _ 

فإن كان أحدمها أقوى، يسقط داعي للجمع بينهما، ويؤخذ بالراجح؛ وهو شرط مبين على      
قاعدة مجهور احلنفية، أم مجهور العلماء، فال يشرتطون تساوي احلديثني يف القوة، ويكتفون بقيام 

 .(3)أصل احلجية يف كل واحد منهما

 م ذلك، يعمل بالناسخ.ج _ أن ال يعلم تأخر أحدمها عن اآلخر، فإذا عل

 د _ أن يكون اجلمع قائما على تأويل صحيح.

هـ ـ أهلية القائم باجلمع بني األحاديث املتعارضة ظاهرا؛ بأن يكون: جامعا بني صناعيت احلديث، 
 والفقه، غواصا على املعاين الدقيقة، عارفا بالتواريخ...اخل.

  _ أقسام الجمع. 2

                                                           
 384 _ معرفة علوم احلديث، النوع التاسع والعشرون  1
 ، منهج التوفيق.2/32_ فتح املغيث،   2
 _ منهج التوفيق.  3
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األحاديث املتعارضة ظاهرا، حبسب نوع التأويل ألحد الدليلني حىت تتعدد أوجه اجلمع بني      
 يتفق مع اآلخر، وسنذكر من هذه األوجه ما يأيت:

 أ _ اجلمع حبمل العام على اخلاص.

 ب _ اجلمع حبمل املطلق على املقيد.

 ج _ اجلمع حبمل األمر على الندب.

 د _ اجلمع حبمل اللفظ على اجملاز.

 مر على الكراهة.هـ _ اجلمع حبمل األ

 و _ اجلمع باختالف احلال أو اختالف احملل.

 ز _ اجلمع باألخذ بالزيادة.

 ح _ اجلمع جبواز أحد األمرين على سبيل التخيري.

 .أ _ الجمع بحمل العام على الخاص

 .(1)صوليني هو: "قصر العام على بعض أفراده"_ التخصيص عند األ

اللفظ املوضوع وضعا واحدا، للداللة على مجيع ما يصلح له من األفراد على سبيل  : هو_ والعام
 .(2)الشمول واالستغراق، من غري حصر يف كمية معينة، أو عدد معني

_ واجلمع بالتخصيص يكون يف حال ورود حديثني، أحدمها عام، واآلخر خاص، ويعاجلان 
نهما حبمل العام على اخلاص؛ وذلك ببيان أن موضوعا واحدا، ولكن أحكامهما خمتلفة؛ فيجمع بي

                                                           
 ، منهج التوفيق.2/400، الربهان، 3/403_ األحكام، اآلمدي،   1
 _ املصادر نفسها.  2
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يت نص املراد بالعام بعض أفراده، وأن حكمه يسري على كل احلاالت اليت تناوهلا، ما عدا احلالة ال
م العام، وينطبق عليها ما ورد يف النص اخلاص، وهبذا اجلمع، كعليها اخلاص، فتستثىن من ح

 .(1)يعمل بالدليلني

 على الخاص وأثر ذلك على الفقه.مثال للجمع بحمل العام 

_ حديث سامل بن عبد اهلل عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء  2
 .(3)العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" (2)والعيون أو كان عثريا

_ مع حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  3
 .(5)صدقة" (4)"ليس فيما دون مخسة أوسق

 وجه التعارض.

 _ يدل حديث سامل على وجوب الزكاة فيما خترجه األرض كثريا كان، أم قليال.

 _ ويدل حديث أيب سعيد على وجوهبا فيما كان دون مخسة أوسق.

 دفع التعارض.

 انقسم العلماء يف دفع هذا التعارض الظاهري إىل مذهبني:     

املذهب األول: قال باجلمع بني احلديثني؛ وذلك حبمل العام على اخلاص؛ فرأى أن حديث: "فيما 
سقت السماء والعيون...احلديث"، حديثا عاما، وأن حديث أيب سعيد خاص، فيحمل العام على 

                                                           
 296ص _ منهج التوفيق، السوسوة  1
 : أي الساقية.العثور_ عثريا: هو الذي يشرب بعروقه من غري سقي، من   2
 ، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي، وابن ماجه.2/234_ رواه البخاري يف الزكاة، باب العشر فيما سقى ماء السماء،  3

 .2/222صاعا باالتفاق، فتح الباري،  60_ أوسق: مجع وسق: وهو   4
 ، ومسلم، وأبو داود، وغريهم.2/260فيما دون مخسة أوسق زكاة،  بإبليس_ رواه البخاري يف الزكاة،   5
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اخلص مجعا بني األدلة؛ فيخصص وجوب الزكاة فيما أخرجت األرض، فيما كان مخسة أوسق 
مذهب مجهور العلماء من شافعية، ومالكية، وحنابلة، وزيدية، وإباضية، وظاهرية، فصاعدا، وهو 

وغريهم، قال ابن قدامة: "وهو قول سائر أهل العلم، وال نعلم أحدا خالفهم، إال جماهد، وأبو 
 .(1)حنيفة، ومن تابعه"

على حديث املذهب الثاين: ذهب إىل الرتجيح بني احلديثني؛ فرجح العام؛ ألنه حديث مشهور، 
أيب سعيد، ألنه خرب آحاد، وقالوا: إن الزكاة واجبة فيما خيرج من األرض قليله وكثريه، عمال 
حبديث سامل بن عمر، وتأولوا حديث أيب سعيد اخلاص، فجعلوه يف زكاة التجارة، وهو مذهب 

وأبو حنيفة يقول: تأويل احلديث يف زكاة التجارة، فإهنم ك انوا يتبايعون أيب حنيفة، قال السرخسي:  
 .(2)، كما ورد احلديث، فقيمة مخسة أوسق، مائتا درهم"باألوساق

 ب _ الجمع بحمل المطلق على المقيد.

 .(3)املطلق: هو اللفظ الدال على املاهية من غري قيد يقلل من شيوعه_ 

وبذلك، فهو يدل على موضوع واحد دون تعيني، شامال جلنسه من غري قيد يف الوصف، أو 
 أو الزمان، أو املكان، أو غريها مثل: رجل، كتاب. الشرط،

 _ واملقيد: هو اللفظ الدال على املاهية بقيد يقلل من شيوعه، مثال: رجل كرمي، كتاب فلسفة.

_ ومحل املطلق على املقيد معناه: بيان املقيد للمطلق، بالتقليل من شيوع املطلق، فبدال من أن 
منتشر، يصبح حكما يف فرد مقيد مثال: طلب الشارع، عتق يكون مدلول اللفظ حكما يف فرد 

 .(1)رقبة: هذا مطلق، فإذا أضاف إليه )اإلميان(، أصبح مقيدا بالرقبة املسلمة

                                                           
 ، منهج التوفيق.4/262_ املغين،  1

 ، ومنهج التوفيق.2/2_ املبسوط،   2
 ، منهج التوفيق.2/3، األحكام، اآلمدي، 223_ املسودة، ص   3
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_ واجلمع بني املتعارضني حبمل املطلق على املقيد، يكون عندما يرد نصان يف موضوع واحد، 
 اآلخر مقيدا، فيجمع بينهما حبمل ولكن حكمهما خمتلفان؛ حيث حكم أحدمها فيه مطلقا، ويف

 .(2)املطلق على املقيد، وبذلك يزول التعارض الظاهري، ويعمل بالنصني معا

                                                                                                                                                                                
 262والرتجيح _ منهج التوفيق  1
 املصدر نفسه_   2
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 مثال للجمع بحمل المطلق على المقيد.

_ عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم يصلي،  2
 .(1)أىب فليقاتله، فإن معه القرين"فال يدع أحدا مير بني يديه، فإن 

_ عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول: "إذا  3
صلى أحدكم إىل شيء يسرته فأراد أحد أن جيتاز بني يديه، فليدعه، فإن أىب فليقاتله، فإمنا هو 

 .(2)شيطان"

 وجه التعارض.

ار مطلقا، سواء أكان يصلي إىل سرتة أم ال، ويدل حديث أيب يدل حديث ابن عمر على دفع امل
 سعيد على أن الدفع ال يكون إال إذا صلى إىل سرتة، فاألول مطلق، والثاين مقيد.

 دفع التعارض.

ذهب مجهور العلماء إىل اجلمع بني احلديثني حبمل املطلق على املقيد قال اإلمام النووي: "اتفق 
تكون ملن مل يفرط يف صالته، بل احتاط، وصلى إىل سرتة أو يف مكان العلماء على أن املقاتلة 

يأمن املرور بني يديه"، وقال ابن حجرك "واملطلق يف هذا، حممول على املقيد؛ ألن الذي يصلي 
 .إىل غري سرتة أو كانت ، وتباعد منها، فاألصح أنه ليس له الدفع، لتقصريه"

                                                           
 _ رواه مسلم يف الصالة، باب منع املار بني يدي املصلي.  1
، ومسلم يف الصالة، باب منع املار بني يدي 2/389_ رواه البخاري يف الصالة، باب درأ املصلي من مر بني يديه،   2

 املصلي.
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 ج _ الجمع بحمل األمر على الندب.

 .(1)األمر: هو اللفظ الدال على طلب الفعل على وجه االستعالء"_ 

_ ووردت صيغة األمر يف لسان العرب، مستعملة يف الطلب على وجوه عدة منها: اإلجياب 
)كقوله تعاىل: وأقيموا الصالة(، والندب )كقوله تعاىل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا(، 

كل مما يليك(، واإلرشاد )كقوله عز وجل: وأشهدوا إذا والتأديب: )كقوله صلى اهلل عليه وسلم:  
تبايعتم(ن والتهديد )كقوله تعاىل: إعملوا ما شئتم(، والتعجيز )كقوله تعاىل: فأتوا بسورة من 

 مثله(، وغريها من املعاين، أوصلها بعض األصوليني إىل مخسة وثالثني.

ه على الندب، يكون يف حال _ واجلمع بني خمتلف احلديث، بصرف األمر عن الوجوب، ومحل
ورود حديثان، أحدمها يوجب فعل شيء، واآلخر جيعل فعل ذلك الشيء مباحا، أو مندوبا؛ 
 فيجمع بني احلديثني، جبعل احلديث املبيح، أو النادب، قرينة صارفة لألمر يف  احلديث املوجب،

صرف األمر من  من الوجوب إىل الندب، وبذلك يتحقق العمل بالدليلني، وهذا املسلك، أي
 الوجوب إىل الندب مبين على أمور:

األول: أنه نوع من التأويل الصحيح، ملا فيه من صرف األمر عن ظاهره، وهو الوجوب، إىل غريه 
 بدليل.

 الثاين: أن هذا املسلك استعمله العلماء كثريا للتوفيق بني خمتلف احلديث.

دم حتقق النسخ، غري أن كثريا من األصوليني الثالث: يلجأ العلماء كثريا إىل هذا املسلك عند ع
ذهبوا إىل أنه إذا تعارض حديثان، بأن اقتضى أحدمها الوجوب، واآلخر الندب، فريجح ما اقتضى 

 الوجوب، ألن ترجيحه أحوط.

                                                           
 ، منهج التوفيق.2/302، الربهان، اجلويين، 2/422_ املستصفى،   1
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 مثال للجمع بحمل األمر على الندب.

_ عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم اجلمعة  2
 .(1)"فليغتسل

_ عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "من توضأ يوم اجلمعة فبها  3
 .(2)ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل"

 صلى اهلل عليه وسلم: "من توضأ يوم _ عن مسرة بن جندب رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 2
 .(3)اجلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل"

_ عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: كان الناس ينتابون اجلمعة من منازهلم من  4
العوايل، فيأتون يف العباء ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح، فأتى رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 إنسان منهم وهو عندي، فقال صلى اهلل عليه وسلم: "لو أنكم تطهرمت ليومكم هذا".وسلم، 

 وجه التعارض.

تدل أحاديث أيب سعيد، وابن عمر رضي اهلل عنهما على وجوب الغسل يوم اجلمعة، ويدل 
 حديث مسرة على االستحباب.

 دفع التعارض.

دب قرينة لصرف الوجوب إىل ذهب اجلمهور إىل محل األمر على الندب وجعلوا أحاديث الن
االستحباب، وما ورد يف حديث أيب سعيد على أنه واجب حممول على تأكيد الندب، ولذلك 

                                                           
 ل اجلمعة._ رواه البخاري يف اجلمعة، باب فضل الغسل يوم اجلمعة، ومسلم يف اجلمعة، باب وجوب غس  1
 _ رواه البخاري يف اجلمعة، باب فضل غسل يوم اجلمعة، ومسلم يف اجلمعة، باب وجوب غسل اجلمعة.  2
 _ رواه البخاري يف اجلمعة، باب من أين تؤتى اجلمعة، ومسلم يف اجلمعة، باب وجوب غسل اجلمعة.  3
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ذكر يف سياقه: السواك، والطيب. قال النووي رمحة اهلل عليه: "ذهب مجهور العلماء من السلف 
 .(1)واخللف، وفقهاء األمصار إىل أنه سن ة مستحبة، ليس بواجب"

 بحمل اللفظ على المجاز. د _ الجمع

ينقسم اللفظ باعتبار استعماله يف املعىن إىل قسمني: حقيقة، وجماز، وال يوصف اللفظ بأنه      
 حقيقة أو جماز إال بعد استعماله:

 أ _ فإذا استعمل يف املعىن الذي وضع له يف اصطالح املتخاطبني، فهو حقيقة:

 لناطق.+ لغوية: كاستعمال "اإلنسان" يف احليوان ا

 + شرعية: كاستعمال "الصالة" يف األقوال واألفعال املعروفة.

 + عرفية: عرفا عامان كاستعمال "الدابة" يف ذوات األربع.

 + أو عرفية عرفا خاصا، كاستعمال " الرفع، والنصب، واجلر" يف معانيها املعروفة عند النحاة.

تخاطبني، لقرينة أو لعالقة، فهو جماز ب _ وإذا استعمل اللفظ يف غري ما وضع له يف اصطالح امل
 إما:

 + لغوي: كاستعمال "األسد" يف الرجل الشجاع.

 + أو شرعي: كاستعمال "الصالة" يف الدعاء.

 + أو عريف: كاستعمال "الدابة" يف كل ما يدب على وجه األرض.

 _ ويعرف املعىن احلقيقي للفظ بالسماع من أهل اللغة.

                                                           
 _ يف شرحه صحيح مسلم.  1
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 للحقيقة واجملاز، محل على احلقيقة، ألهنا األصل واجملاز عارض._ وإذا كان اللفظ حمتمال 

 _ وال جيوز أن يقصد باللفظ معناه احلقيقي ومعناه اجملازي يف آن واحد.

_ ولكن جيوز العدول عن استعمال اللفظ يف معناه احلقيقي إىل استعماله يف معناه اجملازي، وهذا 
 يقي:إذا مل يستقم استعمال اللفظ يف معناه احلق

 + كأن يكون استعمال املعىن احلقيقي متعذرا عقال: كأن تقول ملن هو أكرب منك سنا: أنت ابين.

 + أو متعذرا عرفا.

+ أو متعذرا شرعا: مثل النكاح، عند احلنفية، فإنه حقيقة يف الوطء، جماز يف العقد: فلو قال 
عقد دون الوطء )حلرمة وطء ألجنبية: إن نكحتك بكذا، فإنه ينصرف عندهم إىل اجملاز، وهو ال

 األجنبية(.

+ أن يكون املعىن احلقيقي مهجورا عادة، كمن حلف أن يأكل من هذا الدقيق، فإن أكل عني 
 .الدقيق، متصور فعله، لكن الناس تركوه وهجروه، فتنصرف ميينه إىل ما يتخذ منه، كاخلبز وغريه

يل يف اخلصومة )فاخلصومة: حقيقتها + أن يكون مهجورا شرعا: وهو ما هنى الشرع عنه: كالتوك
 .(1)املنازعة، وهي مهجورة شرعا، فتنصرف الوكالة إىل اجملاز، وهو اجلواب مطلقا، إنكارا أو إقرارا(

+ وقد يرتك املعىن احلقيقي، ويراد املعىن اجملازي، لداللة يف الكالم نفسه، أو لداللة يف سياق 
 لدالالت من خالل القرائن اليت حتيط الكالم.الكالم، أو لداللة يف العرف، وتفهم هذه ا

 _ والقرائن الدالة على التجوز يف الكالم ثالث:

                                                           
 283والرتجيح _ منهج التوفيق  1
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_ عقلية: ومثاهلا قوله تعاىل: )واسأل القرية(، فالعقل يدرك أن سؤال القرية ال يصح، فيفهم أن  2
 املراد هم أهلها.

حمال يف العقل، ولكنه ممتنع يف عرفية: ومثاهلا قولك: "بىن السلطان سور املدينة"، فإنه غري  _ 3
 العرف، فيفهم أنه مل يباشر البناء، وإمنا أمر به.

 _ لفظية: 2

_ وقد يرتك استعمال اللفظ يف حقيقته، ويستعمل يف جمازه، للجمع بني نصني متعارضني؛ ويكون 
ذلك يف حال ورود حديثني خاصي الداللة وكانا متعارضني؛ حبيث وردا على حمل واحد حبكمني 
خمتلفني، وتعذر إنزال كل واحد منهما على موضع خيتلف عن موضع اآلخر، وكان أحد احلديثني 

 له معنيان:

 أ _ معىن حقيقي يتعارض مع املعىن احلقيقي للحديث اآلخر.

 ب _ ومعىن جمازي يتفق مع املعىن احلقيقي للحديث اآلخر.

يتوافق احلديثان ويزول التعارض، وبذلك فيحمل احلديث الذي له معنيان على معناه اجملازي، لكي 
 .(1)يعمل بكليهما: أحدمها مبعناه احلقيقي، واآلخر مبعنها اجملازي

 للجمع بحمل اللفظ على المجاز. مثال

 لة تبييت النية للصوم، وفيها األحاديث اآلتية:مسأ

الصيام _ حديث حفصة رضي اهلل عنها، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "من مل جيمع  2
 .(2)قبل الفجر، فال صيام له"

                                                           
 282ص السوسوة _ منهج التوفيق،  1
 والنسائي، وأمحد _ رواه أبو داود، والرتمذي،  2
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_ حديث سلمة بن األكوع رضي اهلل عنه قال: أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم رجال من أسلم، 3
أن أذن يف الناس، أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لك يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم 

 .(1)عاشوراء"

علي النيب صلى اهلل عليه وسلم، ذات يوم _ وحديث عائشة رضي اهلل عنها قالت: دخل  2
فقال: "هل عندكم شيء؟ فقلنا: ال قال:"فإين إذن صائم"، مث أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول اهلل، 

 .(2). فقال: "أرنيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل"حبسأهدي لنا 

 وجه التعارض.

 _ يدل حديث حفصة على أنه ال يصح صيام من مل يبيته قبل الفجر.

 _ ويدل احلديثان اآلخران على صحة صيام من أوقع النية يف النهار.

 اختلف العلماء يف دفعه إىل مذهبني:دفع التعارض. 

 املذهب األول:

مجع احلنفية بني احلديثني حبمل أحدمها على اجملاز، ليوافق حقيقة احلديث اآلخر: فحملوا النفي 
اجملاز، وقالوا: إن معناه نفي الكمال، ومل حيملوا يف قوله: "آل صيام له" يف حديث حفصة على 

النفي على معناه احلقيقي يف اصطالح الشرع، وبذلك يكون قوله: "فال صيام له" يعين ال صوم له  
 كامال، وأما اإلجزاء فقد حتقق.

 النية يف النهار، إجزاءوهبذا اجلمع، يتفق معىن أحاديث: "تبييت النية من الليل" مع معىن أحاديث 
ويلتقيان عند اإلجزاء للنية يف النهار، وأفضليته يف الليل، وقد أبقي حديث إجزاء النية يف النهار 

                                                           
 _ رواه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأمحد، وأشار الرتمذي إىل اختالف يف رفعه ووقفه، وصححه الزيلعي يف نصب الراية.  1
 _ رواه مسلم، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي، وأمحد.  2
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على ظاهره، وأول حديث: "من مل يبيت الصيام" على اجملاز؛ وذلك ألن حديث إجزاء النية يف 
 لراجح.النهار راجح، وحديث: "من مل يبيت الصيام" مرجوح، واملرجوح أوىل بالتأويل، ليوافق ا

 .(1)ووجه مرجوحية حديث: "من مل يبيت الصيام"، هو ضعفه لالختالف يف رفعه ووقفه

 املذهب الثاين:

ذهب مجهور العلماء إىل اجلمع بني األحاديث، بتغاير احلال، وذلك حبمل أحاديث وجوب تبييت 
وم النية من الليل على حال الصوم الواجب، ومحل أحاديث جواز عدم تبييتها على حال ص

 التطوع.

ويدل على هذا اجلمع، قرائن األحوال: وذلك أن أحاديث جواز عدم تبييت النية، إمنا جاءت يف 
 .(2)صوم النفل فقط، وبذلك تظل أحاديث وجوب التبييت قائمة يف صوم الفرض

                                                           
_ اعرتض غلى تضعيف األحناف حديث حفصة بأنه غري سليم، وذهب الدارقطين إىل ترجيح رفعه من طريق عبد اهلل بن   1

 وله شاهد من طريق عائشة، صححه الدارقطين. أيب بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء،
 282ـ282والرتجيح ص _ منهج التوفيق  2
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 هـ _ الجمع بحمل النهي على الكراهة.

، وقد وردت (1) االستعالءالنهي: هو اللفظ الدال على طلب االمتناع عن الفعل على جهة  _
صيغة األمر يف لسان العرب مستعملة يف طلب الكف على وجوه عدة منها: التحرمي، والكراهة، 

 واإلرشاد، والدعاء، والتحقري، واليأس، وغريها.

ومحله على الكراهة، يكون يف حال ورود  _ واجلمع بني خمتلف احلديث بصرف النهي عن التحرمي
حديثني، أحدمها ينهى عن فعل شيء، واآلخر جييز فعل ذلك الشيء، فيجمع بني احلديثني جبعل 
احلديث اجمليز قرينة صارفة، يف احلديث احملرم، من التحرمي إىل الكراهة، وهبذا اجلمع يتم العمل 

علم التاريخ، وحتقق النسخ، فالعربة باملتأخر: بالدليلني، ويكون ذلك عند جهل التاريخ، أما إن 
 فإن كان النهي بعد اإلباحة، فيدل على املنع، وإن كانت اإلباحة بعد احلظر، فيدل على اجلواز.

_ غري أن بعض األصوليني ذهبوا يف هذه احلال إىل مسلك الرتجيح؛ فرجحوا احملرم على املبيح، 
 أ إىل التوقف.م، وبعضهم جلورجح بعضهم املبيح على احملر 

_ واستدل القائلون برتجيح احملرم على املبيح، بأن االحتياط يقتضي األخذ بالتحرمي؛ ألن الفعل 
 إذا كان حراما ففي ارتكابه إمث، وإن كان مباحا فال إمث يف تركه.

_ وألن الفعل الذي تردد حكمه بني احلل واحلرمة، قد دخلته الريبة يف النفس، فوجب تركه عمال 
 .(2)ل الرسول صلى اهلل عليه وسلم: "دع ما يريبك إىل ما ال يريبك"بقو 

_ واستدل القائلون بتقدمي املبيح على احملرم، بأن اخلرب املبيح يتقوى باألصل، وهو اإلباحة 
 املستلزمة لنفي احلرج، وألن النيب صلى اهلل عليه وسلم، كان حيب التخفيف على األمة.

                                                           
 _ املستصفى، الربهان.  1
 والنسائي. _ رواه الرتمذي،  2
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بأن اخلرب املبيح تقويه اإلباحة، وأن احملرم يقويه االحتياط، فهما  _ واستدل القائلون بالتوقف،
 .(1)متساويان، وعند التساوي يتساقط الدليالن

 مثال للجمع بحمل النهي على الكراهة.

 .(2)اجلنائز، ومل يعزم علينا إتباع_ حديث أم عطية رضي اهلل عنها قالت: هنينا عن  2

خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فإذا نسوة جلوس _ وحديث علي رضي اهلل عنه قال:  3
فقال: "ما جيلسكن؟" قلن: ننتظر اجلنازة. قال: "هل تغسلن؟" قلن: ال. قال: "هل حتملن؟" قلن: 

 .(3)ال. قال:" هل تدلني فيمن يديل؟" قلن: ال. قال: "فارجعن مأزورات غري مأجورات"

صلى اهلل عليه وسلم، كان يف جنازة، فرأى عمر  يرة رضي اهلل عنه: أن النيبهر _ وحديث أيب  2
امرأة، فصاح هبا، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: "دعها يا عمر، فإن العني دامعة، والنفس 

 .(4)مصابة، والعهد قريب"

 وجه التعارض.

النساء للجنازة، ويدل حديث أيب هريرة  إتباعحديث أم عطية وحديث علي يدالن على حترمي 
 النساء اجلنازة. إتباع على جواز

 دفع التعارض.

ذهب مجهور العلماء إىل اجلمع بني احلديثني، حبمل اجلواز على رفع احلظر، ومحل حديث  2
 النهي على كراهة 

                                                           
 _ منهج التوفيق، وينظر تفصيلها يف كتب األصول.  1
 ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وأمحد. _ رواه البخاري،  2
 السوسوة. ، وينظر: منهج التوفيق،9/323موع، _ رواه ابن ماجه، وقال النووي: إسناده ضعيف، اجمل  3
 .2/232_ رواه ابن ماجه، وقال ابن حجر: رجاله ثقات، افتحن   4
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التنزيه، والقرينة اليت صرفت النهي عن التحرمي إىل الكراهة، حديث اجلواز، وهلذا، يكره عند 
 اجلمهور إتباع النساء اجلنائز.

وذهب ابن حزم إىل أنه ال يكرهن وذلك ألن أحاديث النهي مل يصح منها شيء: فهي غما _  3
مرسلة، أو رواية جمهول، أو عمن ال حيتج به، يقول ابن حزم: "وأما حديث أم عطية، فهو غري 
مسند ألننا ال ندري من هو التابعي؟ ولعله بعض الصحابة، مث لو صح مسندا، مل يكن فيه حجة، 

 .(1)"ن كراهة فقطبل كان يكو 

 

 

 و _ الجمع باختالف الحال أو اختالف المحل.

ويكون ذلك يف حال ورود حديثني متعارضني؛ حبيث يردان على شيء واحد حبكمني      
خمتلفني، فيجمع بينهما حبيث يتنزل حكم كل واحد منهما على حال ختتلف عن احلال الذي 

 أنزل عليها حكم اآلخر، وهبذا يرتفع التعارض، ويعمل بالدليلني.

 شد إىل موضع كل منهما._ ويتم ذلك من خالل األدلة والقرائن اليت تر 

 مثال عن الجمع باختالف الحال أو اختالف المحل.

 ما جاء يف مسالة أكل احملرم للحم الصيد الذي يهدى إليه وفيه:

                                                           
 ، وينظر: منهج التوفيق.9/260_ احمللى،   1
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_ حديث أيب قتادة األنصاري رضي اهلل عنه، يف قصة صيده محارا وحشيا، وهو غري حمرم،  2
هل ليه وسلم ألصحابه، وكانوا حمرمني: "وأهدى منه ألصحابه، قال: فقال رسول اهلل صلى اهلل ع

 .(1)منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟" قالوا: ال. قال: "فكلوا ما بقي من حلمها"

_ وحديث الصعب بن جثامة رضي اهلل عنه، أنه أهدى لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم محارا  3
فلما رأى ما يف وجهه قال: "إنا مل وحشيا، وهو باألبواء، أو بودان، فرده عليه الصالة والسالم، 

 .(2)نرده عليك، إال أن ا حرم"

 وجه التعارض.

يدل حديث أيب قتادة على أنه حيل للمحرم أكل صيد الرب، ويدل حديث الصعب على أنه حيرم 
 عليه ذلك.

 

 دفع التعارض.

 اختلف العلماء يف دفعه إىل مذهبني:

 املذهب األول:

بني احلديثني باختالف احلال؛ وذلك حبمل كل حديث على حالة ذهب مجهور العلماء إىل اجلمع 
ختالف احلال اليت محل عليها احلديث اآلخر، فقالوا: حيمل حديث قبول احملرم للصيد على ما 

 يصيده من احلالل لنفسه، ومل يقصد احملرم، مث يعطي منه للمحرم.

                                                           
 _ رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي.  1
 والنسائي، وابن ماجه، وأمحد. _ رواه البخاري، ومسلم، والرتمذي،  2
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ويؤيد هذا اجلمع، حديث  وحيمل حديث الرد للصيد على ما يصيده من احلالل ألجل احملرم،
جابر رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: " صيد الرب لكم حالل وأنتم حرم، ما مل 

، فهو صريح يف التفرقة بني أن يصيده احملرم، أو يصيده ألجل احملرم؛ (1)تصيدوه أو يصد لكم"
رم، وال يصاد له، وإمنا صاده لنفسه، ففي هذه احلال، حيرم على احملرم أكله، وبني أن ال يصيده احمل

 .(2)وأطعم منه احملرم، ويف هذه احلال، حيل للمحرم أكله

 املذهب الثاين:

ذهب إىل ترجيح حديث التحرمي، لتوافقه مع ظاهر النص القرآين يف قوله تعاىل: )وحرم عليكم 
املصيد، وألن الرسول [، واملقصود بالصيد يف اآلية، هو 56صيد الرب ما دمتم حرما) ]املائدة: 

صلى اهلل عليه وسلم، علل رده هلدية الصعب، بأنه حمرم، ومل يقل ألنك صدته لنا؛ فدل على أنه 
سبب االمتناع، وينسب هذا الرأي إىل علي، وابن عمر، وعائشة، وابن عباس، وبه قال 

 .(3)سو طاو 

 ز _ الجمع باألخذ بالزيادة.

زيادة ال توجد يف اآلخر، ينظر يف هذه الزيادة، فغن كانت إذا ورد حديثان، وكان يف أحدمها      
منافية للمزيد عليه، فيتعارض احلديثان، ويصار إىل الرتجيح بينهما. وإن كانت الزيادة غري منافية 
للمزيد عليه، فيجمع بني احلديثني بقبول الزيادة، ويعمل باحلديثني فيما التقيا فيه، وبالزيادة فيما 

 .(4)دلت عليه

                                                           
 داود، والرتمذي، والنسائي، وأمحد. أبو_ رواه   1
 _ ينظر: منهج التوفيق، السوسوة، وكتب األصول، وشروح احلديث.  2
 _ تنظر: يف جامع الرتمذي، وينظر: منهج التوفيق، السوسوة.  3
 _ منهج التوفيق، وينظر فيه: كتب األصول، وأكثرهم على قبول الزيادة مطلقا إذا كانت من الثقة.  4
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أقول: هذا ما ذهب إليه أغلب علماء األصول، أما أهل احلديث فلهم نظر خاص يف املسألة، 
 ميثل الرأي العادل فيها: ،وهو يف نظري

_ فالزيادة: إما أن تكون من الراوي الضعيف، وإما من الراوي الثقة: فإذا كانت من الضعيف، 
إذا رويت  قد ترقى إىل مرتبة احلسنا، و فإهنم عادة ما حيكمون على هذه الزيادة بالرد لضعف راويه

 بطرق أخرى تقويها، ومل يكن يف رواهتا من يتهم، وال تكون شاذة.

وأما إذا كانت الزيادة من رواية الثقة، فإن هلم يف كل حديث نظرا خاص؛ فإذا دلت القرائن على 
ايتها، فإهنم أنه أصاب ومل يهم، أو خيطئ، قبلت منه، وإن دلت على أنه وهم، أو أخطأ يف رو 

 يردوهنا، وإن مل تظهر هلم إصابته وال ومهه، فإهنم يقبلوهنا منه، ألن األصل فيه أنه ثقة

 مثال عن الجمع باألخذ بالزيادة.

_ حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "من اقتىن كلبا،  2
يوم قرياط" قال عبد اهلل: وقال أبو هريرة: "أو  إال كلب ماشية، أو كلب صيد، نقص من عمله كل 

 .(1)كلب حرث"

_ حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "من اختذ كلبا، إال   3
 .(2)كلب ماشية، أو صيد، أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قرياط"

 وجه التعارض.

الصيد، أو كلب املاشية. بينما يدل حديث أيب يدل حديث ابن عمر على جواز اقتناء كلب 
هريرة على جواز اقتناء كلب الصيد، أو كلب املاشية، أو كلب الزرع، وهبذا يكون أبو هريرة قد زاد 

 عبارة: "كلب الزرع".
                                                           

 .والنسائي، وأمحد رواه مسلم، والرتمذي، _  1
 _ رواه البخاري، ومسلم.  2
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 دفع التعارض.

ذهب العلماء إىل دفع هذا التعارض باجلمع بني احلديثني، بقبول زيادة أيب هريرة، ألهنا زيادة 
فظ وغري منافية. وألن األخذ باحلديث املشتمل على الزيادة، عمال مبا جاء يف احلديثني، بينما حا

زيادة أيب هريرة قد وافقها ما ن ، وأل(1)األخذ باحلديث اخلايل من الزيادة، عمل بأحد الدليلني فقط
اقتىن كلبا ال يغين رواه سفيان بن أيب زهري قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: "من 

 .(2)عنه زرعا، وال ضرعا، نقص من عمله كل يوم قرياط"

هريرة يقول: "أو كلب زرع" فقال  _ وقيل: إن ابن عمر أنكر هذه الزيادة، عندما قيل له: إن أبا
 .(3)ابن عمر: إن أليب هريرة زرعا

ه، وإمنا أراد اإلشارة إىل _ ورد  على هذا، بأن ابن عمر مل يقصد اهتام أيب هريرة، أو اإلنكار علي
تثبيت رواية أيب هريرة، وبأن أبا هريرة كان صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغال بشيء احتاج إىل 

 .(4)معرفة أحكامه، واشتد حفظه له، فكان ذلك سببا حلفظ أيب هريرة هذه الزيادة دونه

 ح _ الجمع بجواز أحد األمرين على سبيل التخيير.

إذا ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فعالن خمتلفان، بأن يفعل الشيء مرة، ويرتكه أو يفعل      
نقيضه مرة أخرى؛ كأن يصوم يوم اثنني، ويفطر يوم اثنني آخر، أو يقوم عند رؤية جنازة، ويقعد 

 عند رؤية جنازة أخرى...اخل، فما املوقف إزاء ذلك؟ اختلف العلماء إىل مذهبني:

 هب األول:املذ

                                                           
 .8/238_ نيل األوطار،   1
 كتاب املزارعة،باب اقتناء الكلب للحرث_ رواه البخاري.  2
 .385_  4/388_ ينظر: شرح النووي صحيح مسلم، ومعامل السنن، للخطايب،   3
 _ ينظر: فتح الباري، وإحكام األحكام، ابن دقيق العيد وغريها.  4
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، ال تتعارضن وال يتصور ذهب مجع من األصوليني إىل أن أفعال الرسول صلى اهلل عليه وسلم
تعارضها، وإىل أن ما يرد من أفعال خمتلفة يف أمر واحد ما هي إال صور متنوعة، جيوز للمكلف 

 .(1)فعل إحداها على سبيل التخيري

 املذهب الثاين:

قول: إن األفعال املختلفة تتعارض، فإن عرف التاريخ، ذهب مجع آخر من األصوليني إىل ال
فاملتأخر ناسخ للمتقدم، وإن جهل التاريخ، يرجح بينهما، واستدلوا بقول ابن عباس رضي اهلل 

 عنهما، من أن الصحابة كانوا يأخذون باألحدث فاألحدث من أمره صلى اهلل عليه وسلم.

 تخيير.مثال عن الجمع بجواز أحد األمرين على سبيل ال

_ حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: صلى النيب صلى اهلل عليه وسلم، إحدى صاليت  2
العشي، ركعتني مث سلمن مث قام إىل خشبة يف مقدم املسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكرن 
وعمر رضي اهلل عنهما، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصالة؟ ورجل 
يدعوه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمن ذا اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: "ألم أنس ومل 

 فسجد سجوده، أو أطول، مث رفع تقصر" قال: بلى قد نسيت، فصلى ركعتني مث سلمن مث كرب  
 .(2)رأسه فكرب، مث وضع رأسه فكرب، فسجد مثل سجوده أو أطول، مث رفع رأسه وكرب

عود رضي اهلل عنهن أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، صلى الظهر مخسا، _ حديث ابن مس 3
فقيل له: أزيد يف الصالة؟ فقال: "وما ذاك؟" قال: صليت مخسا، فسجد سجدتني بعد ما 

 .(3)سلم

                                                           
 _ إرشاد الفحول، الشوكاين، الربهان، املستصفى، اإلحكام لآلمدي، وينظر: منهج التوفيق.  1
 _ رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأمحد.  2
 _ رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي.  3
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_ حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "إذا  2
يدر كم صلى: ثالثا أم أربعا، فليطرح الشك ولينب على ما استيقن،  شك أحدكم يف صالته، فلم

مث يسجد سجدتني قبل أن يسلمن فإن كان صلى مخسا شفعن له صالته، وإن كان صلى إمتاما 
 .(1)ألربع، كانتا ترغيما للشيطان

 _ حديث عبد اهلل بن حبينة قال: صلى لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ركعتني من بعض 4
الصلوات، مث قام مل جيلسن فقام الناس معه، فلما قضى صالهتن ونظرنا تسليمه، كرب قبل التسليم، 

 .(2)فسجد سجدتني وهو جالس مث سلم

قال: "إن أحدكم إذا قام يصلي، جاء  هريرة، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيب_ حديث  9
الشيطان، فلبس عليه حىت ال يدري كم صلى، فإن وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتني وهو 

 .(3)جالس"

_ حديث عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  6
، فلينب على واحدة، فإن مل يقول: "إذا سها أحدكم يف صالته، فلم يدر واحدة صلى أو اثنتني

يدر ثنتني صلى أو ثالثا، فلينب على ثنتني، فإن مل يدر ثالثا صلى أو أربعا، فلينب على ثالث، 
 .(4)وليسجد سجدتني قبل أن يسلم"

 وجه التعارض.

 دلت روايات أيب هريرة، وابن مسعود، على أن سجود السهو بعد السالم.

 أيب هريرة، وابن حبينة على أنه قبل السالم.ودلت روايات أيب سعيد، وابن عوف، و 
                                                           

 _ رواه مسلم، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي.  1
 _ رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.  2
 _ رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي، وأمحد.  3
4
 وابن ماجه. ،_ رواه الرتمذي  
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 دفع التعارض.

 اختلف العلماء إىل ثالثة اجتاهات:

 أوال: القائلون بالرتجيح، واختلفوا إىل مذهبني:

 املذهب األول:

 .(1)رجح أحاديث سجود السهو بعد السالم، وهو مذهب األحناف

 املذهب الثاين:

مذهب الشافعي؛ حيث رجح حديثي أيب سعيد، رجح أحاديث سجود السهو قبل السالم، وهو 
وعبد الرمحن بن عوف، ملا فيهما من التصريح، بأن سجود السهو قبل السالم، وألهنما مسوقان 
لبيان حكم السهو، وتأويل حديث ابن مسعود يف القيام إىل اخلامسة والسجود بعد السالم، على 

م، ولو علمه قبله لسجد قبله، وتأول أنه صلى اهلل عليه وسلم، ما علم السهو إال بعد السال
حديث ذي اليدين على أهنا صالة جرى فيها سهو، فسها عن السجود قبل السالم، فتداركه 

 .(2)بعده

 ثانيا: القائلون باجلمع بتغاير احلال، واختلفوا إىل مخسة مذاهب يف حتديد احلاالت:

 الرأي األول:

ادة بعد السالم، وللنقص قبله، وهو رأي مالك، فرق بني الزيادة والنقص؛ فرأى أنه يسجد للزي
 .(3)واملزين، وأيب ثور

                                                           
 .2/429_ شرح فتح القدير،   1
 .2/325_ شرح النووي صحيح مسلم، اجملموع، معامل السنن،   2
 ابقة، مع بداية اجملتهد، ابن رشد_ املصادر الس  3
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 الرأي الثاين:

 ذهب غلى أنه يستعمل كل حديث فيما جاء فيه، وال حيمل على االختالف، وما مل يرد فيه
 يسجد له قبل السالم، وهو رأي أمحد. شيء،

 الرأي الثالث:

فما كان نقصا سجد له  ي مل يرد فيه شيء،ا جاء فيه، والذذهب إىل أنه يستعمل كل حديث فيم
 .(1)قبل السالم، وما كان زيادة، سجد له بعد السالم، وهو رأي إسحاق بن راهويه

 الرأي الرابع:

ذهب إىل أن الباين على األقل يف صالته عند شكه، يسجد قبل السالم، عمال حبديث أيب 
عمال حبديث ابن مسعود، وهو رأي سعيد، واملتحري يف الصالة عند شكه، يسجد بعد السالم، 

 ابن حبان.

 الرأي اخلامس:

 ذهب إىل أن حمل السجود كله بعد السالم، إال يف موضعني خيري فيهما الساهي:

 أحدمها: من قام من ركعتني ومل جيلس ومل يتشهد.

رأي  والثاين: أن ال يدري أصلى ركعة أم ثالثا أم أربعا، فيبين على األقل، وخيري يف السجود، وهو
 .(2)أهل الظاهر

 : القائلون باجلمع بالتخيري.ثاال

                                                           
 .2/222_ نيل األوطار،   1
 3/228_ احمللى.  2
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اهلل فالساهي خمري بني السجود قبل السالم أو بعده، سواء أكان لزيادة أو نقص؛ فالرسول صلى 
فكان الكل سنة قال البيهقي: "واألحاديث يف السجود قبل  عليه وسلم، صح عنه هذا وذاك،

بعضها على بعض غري معلوم برواية موصولة صحيحة، السالم وبعده قوال وفعال ثابتة، وتقدمي 
 .(1)فاألشبه جواز األمرين"

 .(2)وممن قال به احلازمي

 ثانيا _ النسخ.

 _ تعريفه لغة  واصطالحا. 0 

 تعريفه في اللغة:

 النسخ يف اللغة مصدر من "نسخ"، ويطلق يف اللغة على معنيني:

 الشباب، إذا أزاله وحل حمله.األول: النسخ مبعىن اإلزالة كقوهلم: نسخ الشيب 

 .(3)الثاين: النسخ مبعىن النقل، كقوهلم: نسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه إىل كتاب آخر

 تعريفه في االصطالح.

 عرفه األصوليون بعدة تعريفات، العتبارات خمتلفة منها:

عليه: بأنه . واعرتض (4)أ _ قوهلم: "النسخ هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي مرتاخ عنه"
 غري جامع، وغري مانع:

                                                           
 .2/380_ معرفة السنن واآلثار،   1
 .238_ االعتبار يف الناسخ واملنسوخ، ص   2
 .2/269الكشاف، _  3
 _ اإلحكام، وهو ما اختاره أبو إسحاق اإلسفراييين.  4
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+ فقوله: "بيان انتهاء احلكم": مشعر بأن احلكم الذي بني انتهاء أمده، قد دخل وقت العمل 
 به؛ فالفعل الذي مل يدخل وقت العمل به غري داخل يف التعريف، ومن مث ال يرد عليه النسخ.

 + أنه ال يشمل نسخ اخلرب الذي ال يشمل على حكم شرعي.

قوهلم: " النسخ هو اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب املتقدم على وجه ب _ 
 .(1)لواله لكان ثابتا مع تراخيه عنه"

 .(2)ج _ قالوا: "النسخ هو أن يرد دليل شرعي مرتاخ عن دليل شرعي مقتضيا خالف حكمه"

 .(3)د _ وهو املختار قوهلم: "هو رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر"

 .وط النسخر ش _ 3

 منها: يف الناسخ، وبعضها يف املنسوخ حىت يتحقق النسخ، ال بد من توافر بعض الشروط

أ _ أن يكون الناسخ خطابا شرعيا؛ فلو ارتفع احلكم بغري ذلك، مل يكن رفعه نسخا، كارتفاع 
 التكليف باملوت، أو اجلنون، فإن هذا االرتفاع دل عليه العقل وليس الشرع.

أن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ يف قوة ثبوته وداللته، أو أقوى منه، وعلى هذا ال ميكن ب _ 
 نسخ الدليل املتواتر إال مبتواتر مثله، لتساويهما.

ج _ أن يكون الناسخ مرتاخيا عن املنسوخ، وهذا الزم للرفع، فإن الرفع يقتضي أن يثبت حكم 
القاضي بارتفاع ذلك احلكم؛ فلو نزل حكم ونزل معه  على املكلفني أوال، مث يأيت بعد ذلك الدليل

 ما يقصره على بعض مدلوله، فال يعد ذلك نسخا، بل من باب التخصيص.
                                                           

 2/326_ إرشاد الفحول.  1
 _ املصدر نفسه.  2
 2/203_ املوافقات.  3
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د _ أن يكون املنسوخ حكما شرعيا، فإن كان حكما عقليا فال نسخ، ألن رفع احلكم العقلي ال 
بتداء، فإن ذلك ال يسمى ، مثل رفع الرباءة األصلية بشرعية العبادات ايعد من النسخ يف شيء

 .(1)نسخا

هـ _ أن يكون املنسوخ حكما عمليا جزئيا، كوجوب الغسل على من جامع إذا مل ينزل، فهذا 
حكم عملي جزئي، نسخ بوجوب الغسل عند اجلماع مطلقا، أنزل أم مل ينزلن وأما أحكام 

 العقيدة، أو القواعد الكلية، أو األخبار، فال يرد عليها النسخ.

أن ال يكون املنسوخ حكما مؤبدا، وال حكما مؤقتا؛ فالنصوص اليت تضمنت أحكاما شرعية و _ 
[ 4ودلت بصيغتها على التأبيد، ال تقبل النسخ، كقوله تعاىل: )ال تقبلوا هلم شهادة أبدا( ]النور: 

 فيما يتعلق ببيان حكم قاذيف احملصنات، فإن تأبيدها مينع نسخها.

تعارض ناسخ واملنسوخ، ويقصد به التعارض الظاهري؛ ألنه ال يوجد ز _ أن يوجد تعارض بني ال
فإن املنسوخ جاء ليحقق مصلحة يف زمنه الذي قدره اهلل تعاىل، وملا  حقيقي بني الناسخ واملنسوخ،

انتهى زمنه احملدد له يف علم اهلل تعاىل، ورد الناسخ ليحقق مصلحة يف الزمن الذي شرع فيه، فلم 
 .(2)شرط التعارض احلقيقييتحدد الزمن وهو 

 _ األمارات التي يعرف بها النسخ. 2

 لنيب صلى اهلل عليه وسلم.ا أ _ يعرف النسخ من لفظ

 ب _ يعرف من لفظ الصحايب.

 ج _ يعرف إذا علم تاريخ املتأخر من املتقدم.

                                                           
 .383_  386_ منهج التوفيق، ص   1
 .388_ منهج التوفيق، ص   2
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 ويعرف إذا اجتمعت األمة على أن هذا ناسخ وذاك منسوخ.د _ 

الراوي بأن يكون أحد الراويني من أحداث الصحابة دون  هـ _ ويعرف من خالل حداثة سن
 اآلخر، ذهب بعض العلماء إىل أن ما رواه األصغر سنا يكون ناسخا ملا رواه األكرب.

ز _ تأخر إسالم الراوي، كأن يكون أحد الراويني أسلم قبل اآلخر، فذهب البعض إىل أن 
 .(1)ا رواه املتقدماحلديث الذي يرويه املتأخر يف اإلسالم يكون ناسخا مل

ح _ موافقة الرباءة األصلية: بأن يكون أحد النصني املتعارضني موافقا للرباءة األصلية، واآلخر 
خمالفا هلا، ذهب البعض إىل أن املوافق للرباءة األصلية متأخر عن النص املخالف هلا، لكونه مفيدا 

خ احلكم الذي شرع بعدها، وإىل أنه فائدة جديدة، وهي رجوع الفعل إىل الرباءة األصلية بعد نس
لو جعل متقدما على النص اآلخر، مل يكن مفيدا فائدة جديدة، ألن الرباءة األصلية مستفادة 

 .(2)قبله، ومىت جعل املوافق متأخرا، كان ناسخا للنص املتقدم

 مثال للنسخ.

وسلم: إذا رأيتم _ حديث عامر بن ربيعة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  2
 .(3)اجلنازة فقوموا هلا حىت ختلفكم أو توضع"

_ حديث جابر رضي اهلل عنه قال: مر بنا جنازة فقام هلا النيب صلى اهلل عليه وسلم، وقمنا به  3
 .(4)فقلنا: يا رسول اهلل، إهنا جنازة يهودي؟ فقال: "إذا رأيتم اجلنازة فقوموا"

                                                           
 النقاد، األئمةونصوص  ملا تدل عليه القرائن والتواريخ، _ األمرين األخريين ليسا على إطالقهما، بل وفقا  1
 .208_ منهج التوفيق، ص   2
 _ رواه البخاري يف اجلنائز، باب القيام للجنازة، ومسلم يف اجلنائز، باب القيام للجنازة.  3
 _ رواه البخاري يف اجلنائز، باب من قام جلنازة يهودي، ومسلم يف اجلنائز، باب القيام للجنازة.  4
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 عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "إذا رأيتم _ حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل 2
 .(1)اجلنازة فقوموا، فمن تبعها فال جيلس حىت توضع"

_ حديث علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه قال: قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث  4
 .(2)قعد

 وجه التعارض.

مشروعية القيام للجنازة ملن مرت تدل أحاديث عامر، وجابر، وأيب سعيد رضي اهلل عنهم، على 
 عليه، ويدل حديث علي األخري على عدم مشروعية القيام للجنازة.

 دفع التعارض.

 اختلف العلماء يف دفعه إىل مذهبني.

 املذهب األول:

أيب حنيفة، ومالكن والشافعي، ذهبوا إىل أن أحاديث القيام منسوخة حبديث القعود،  رأيوهو 
يكون القيام منسوخا، أو يكون لعلة، وأيهما كان، فقد تركه بعد فعله، قال الشافعي: "إما أن 

 ، والقعود أحب إيل".أمرهواحلجة يف اآلخر من 

 املذهب الثاين: 

ذهب أمحد وإسحاق، وابن حبيب، وابن املاجشون، إىل اجلمع بني األحاديث، باحلمل على 
يس نصا يف النسخ، الحتمال أن الندب؛ وذلك ألن القيام للجنازة مل ينسخ، وأن حديث علي ل

                                                           
ومسلم يف اجلنائز، باب نسخ  _ رواه البخاري يف اجلنائز، باب من تبع اجلنازة فال يقعد حىت توضع عن مناكب الرجال،   1

 القيام للجنازة
 _ رواه مسلم يف اجلنائز، باب نسخ القيام للجنازة.  2
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قعوده صلى اهلل عليه وسلم، كان لبيان اجلواز، وعليه، فإن من جلس فهو يف سعة، ومن قام فله 
 .(1)أجره

 ثالثا: الترجيح.

 _ تعريفه. 0

 لغة:

يطلق الرتجيح يف اللغة، ويراد به التمثيل، والتثقيل، والتغليب يقال: رجحان امليزان، يرجح، 
ورجحانا، إذا مال وثقلت كفته باملوزون، ورجح الشيء بيده وزنه، ونظر ما ثقله، وأرجح رجوحا، 

 امليزان، أي أثقله حىت مال، ورجحت الشيء بالتثقيل، فضلته، وقويته.

 الترجيح في االصطالح.

: هل هو من فعل اجملتهد، أم أنه اختلف األصوليون يف تعريف الرتجيح نظرا الختالفهم يف تكييفه
 قائم بالدليل الراجح، أم أنه كالمها؟ وصف

واعرتض على كل تعريف منها، إال قوهلم: "هو بيان اجملتهد للقوة الزائدة يف أحد الدليلني الظنيني، 
 .(2)املتعارضني، ليعمل به"

 _ قوله:  "اجملتهد"، قيد خيرج ببيان املقلد، فال يعتد برتجيحه.

قيد خيرج به حال تساوي الدليلني من كل وجه، أو   _ قوله: "القول الزائد يف أحد الدليلني"،
كانت قوة أحدمها على اآلخر ليست على سبيل الزيادة، وإمنا على أساس التفاوت يف احلجية،  
 كأن يكون أحدمها صحيحا واآلخر موضوعا، فال ترجيح بينهما، لفقدان املعارض للحجية أصال.

                                                           
 .226_ منهج التوفيق، السوسوة، ص   1
 .240_ منهج التوفيق، ص   2
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 ترجيح بينهما. _ قوله: "الظنيني"، قيد خيرج به القطعيني، فال

 _ قوله: "ليعمل به"، بيان لثمرة الرتجيح وغايته.

 _ شروط الترجيح. 3

 لالستعانة مبسلك الرتجيح يف دفع التعارض الظاهري بني حديثني، ال بد من توفر شروط هي:

 الشرط األول:

 ربختساوي الدليلني املتعارضني يف الثبوت واحلجية؛ فال يعترب الرتجيح صحيحا بني القرآن و 
 .الواحد، أو بني احلديث الصحيح املتواتر وبني حديث ضعيف اإلسناد
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 الشرط الثاين:

أن ال يتمكن من اجلمع بني األدلة املتعارضة، فإن أمكن اجلمع بينها جلأ إليه، وال يصار إىل 
 .(1)مال الدليلني، أوىل من إعمال أحدمهاعالرتجيح، وألن إ

 الشرط الثالث:

 أحدمها ناسخ واآلخر منسوخ.أن ال يثبت أن 

 الشرط الرابع:

أن يكون الدليالن ظنيني، ألن الظنون تتفاوت يف القوة حقيقة وال يتصور التفاوت يف القطعيني؛ 
إذ مها معلومان، وليس يف بعض املعلوم أقوى، وال أغلب من بعض، وألن املتواترين قطعيان، وال 

يتوقف على التعارض، ويستحيل وقوع التعارض بني ترجيح لقطعي على قطعي مثله؛ ألن الرتجيح 
 القطعيات.

 الشرط اخلامس:

أن ال يكون أحدمها قطعيا واآلخر ظنيا، فإنه ال جمال للرتجيح بني القطعي والظين، الستحالة بقاء 
 الظن يف مقابلة العلم.

 الشرط السادس:

واجلهة، وعليه، فال تعارض بني  أن يتفق الدليالن املتعارضان يف احلكم، مع احتاد الوقت، واحملل،
 .النهي عن البيع مثال، يف وقت النداء، وبني اإلذن به يف غري هذا الوقت

 الشرط السابع:

                                                           
 332ص _ خمتلف احلديث بني الفقهاء واحملدثني، حسني محاد  1
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 .(1)أن يكون املشتغل بالرتجيح مستكمال شروط االجتهاد

 _ أوجه الترجيح. 2

إن أوجه الرتجيح كثرية، وصل هبا احلازمي رمخه اهلل يف كتابه "االعتبار"، إىل مخسني وجها،      
؛ بعض (2)وزاد عليها احلافظ العراقي حواىل مائة مرجح أو تزيد، وأكد ابن الصالح على أهنا كثرية

ا ترجع ملسائل سانيد، وبعضها يرجع إىل املتون وما يتعلق هبا، وبعضههذه املرجحات ترجع إىل األ
 :(3)أخرى من ذلك مثال

 أ _ فيما يتعلق بالترجيح باعتبار األسانيد:

 _ الرتجيح بكثرة الرواة. 2

 _ الرتجيح باألحفظ. 3

 _ ترجيح صاحب القصة املباشر هلا. 2

 _ الرتجيح بتأخر إسالم الراوي. 4

 _ الرتجيح بالسماع على غريه من طرق التحمل. 9

 الراوي._ الرتجيح بفقه  6

 _ ترجيح حديث من مجع بني املشافهة واملشاهدة على من روى من وراء حجاب. 3

_ ترجيح روايات زوجات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، يف أموره الزوجية اخلاصة، على  8
 حديث غريهن.

                                                           
 _ املرجع نفسه.  1
 وما بعدها. 389_ ينظر على سبيل املثال: االعتبار للحازمي، ومقدمة ابن الصالح مع التقييد واإليضاح للعراقي، ص   2
 _ املصادر نفسها  3
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 _ الرتجيح بكثرة املالزمة. 5

 لراوي يف الكفر أو شك فيه.سالم على ما حتمله االرتجيح بكون الراوي حتمله يف اإل _ 20

 _ الرتجيح بكون أحدمها اتفق عليه الشيخان. 22

 _ الرتجيح بشهرة الراوي. 23

 _ الرتجيح بكثرة املزكني للراوي يف أحدمها على اآلخر. 22

 _ الرتجيح بعد التباس االسم. 24

 _ الرتجيح بكون الراوي أحسن سياقا واستقصاء. 29

 بالتدليس. بكون رواته من بلد ال يرضون _ الرتجيح 26

 _ الرتجيح بكون راويه ال جييز الرواية باملعىن. 23

 _ الرتجيح بكون راويه عاملا بالعربية. 28

 _ الرتجيح بكون أحدمها أعال إسنادا. 25

 _ الرتجيح بكون الراوي عرفت عدالته باالختبار واملمارسة، وعرفت عدالة اآلخر بالتزكية. 30

 الرتجيح بكون املزكي زكاه وعمل خبربه، وزكى اآلخر وروى خربه._  32

 ب _ فيما يتعلق بالترجيح باعتبار المتن.

 _ الرتجيح بكون املنت ساملا من االضطراب. 2

 _ الرتجيح بكون املنت يشتمل على احلكم والعلة. 3

 _ الرتجيح بكون احلديث يشتمل على التأكيد. 2
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 لفظ الرسول صلى اهلل عليه وسلم. _ الرتجيح بكون الراوي حكى4

 _ الرتجيح بكونه مدنيا واآلخر مكي. 9

 _ الرتجيح بكونه متضمنا للتخفيف، وقيل العكس. 6

 _ الرتجيح بكونه من لغة قريش. 3

 _ الرتجيح بكون أحدمها لفظه فصيحا واآلخر ركيكا. 8

 _ الرتجيح بكونه يدل على املراد من وجهني. 5

 يدل على املراد بغري واسطة._ الرتجيح بكونه  20

 _ الرتجيح بكونه مقرونا بالتهديد. 22

 _ الرتجيح بكون أحد اخلربين داللته مبفهوم املوافقة، واآلخر مبفهوم املخالفة، وقيل العكس. 23

 _ الرتجيح بكونه قصد به احلكم املختلف فيه، ومل يقصد باآلخر ذلك. 22

 ملعىن._ الرتجيح بكون أحد اخلربين معقول ا 24

 _ الرتجيح بكون اخلطاب على الغيبة فيقدم على الشفاهي يف حق الغائبني. 29

_ الرتجيح بكون العموم يف أحدمها مستفاد من اجلمع املعرف، فيقدم على املستفاد من ما  26
 ومن.

 _ الرتجيح بكونه مطلقا، واآلخر ورد على سبب. 23

 ى اإلباحة._ الرتجيح بكونه يدل على التحرمي واآلخر عل 28

 _ الرتجيح بكون احلديثني يف األقضية وراوي أحدمها علي. 25
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 _ الرتجيح بكون احلديثني يف الفرائض وراوي أحدمها زيد. 30

 _ الرتجيح بكون احلديثني يف احلالل واحلرام وراوي أحدمها معاذ. 32

 ج _ فيما يتعلق بالترجيح باعتبارات أخرى.

 لظاهر القرآن._ الرتجيح بكونه موافقا  2

 _ الرتجيح بكونه موافق لسنة أخرى. 3

 _ الرتجيح بكونه موافق للقياس. 2

 _ الرتجيح بكونه عمل به اخللفاء الراشدون. 4

 _ الرتجيح بكونه معه عمل األمة. 9

 _ الرتجيح بكونه غري مشعر بنوع قدح يف الصحابة. 6

 _ الرتجيح بكونه موافق لعمل أهل املدينة. 3

 فع التعارض بالترجيح.مثال عن د

حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه، يف مسألة صوم من أصبح جنبا، أن كان يقول: "ال ورب  2
 الكعبة ما أنا قلت: "من أصبح وهو جنب، فلفطر"، حممد صلى اهلل عليه وسلم قاله.

جنبا _ حديث عائشة وأم سلمة رضي اهلل عنهما، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم، كان يصبح  3
 . (1)من مجاع غري احتالم، مث يصوم رمضان

 دفع التعارض.
                                                           

_ رواه البخاري يف الصيام، باب الصائم يصبح جنبا، ومسلم يف الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو   1
 جنب.
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وبعضهم مجع بني الدليلني، بعضهم جلأ إىل مسلك النسخ،  العلماء يف دفعه إىل مذاهب:اختلف 
 وجلأ بعضهم إىل مسلك الرتجيح.

 فذهب الشافعي، إىل أن حديث عائشة وأم سلمة أرجح من حديث أيب هريرة لألسباب اآلتية:

 ن عائشة مقدمة يف احلفظ على أيب هريرة.أ _ أل

 ب _ ألهنا أفقه منه أيضا.

 ج _ ملوافقة أم سلمة لعائشة، ورواية االثنني مقدمة على رواية الواحد.

د _ ألهنما زوجتا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فهما أعلم هبذا من رجل، إمنا يعرف مساعا أو 
 خربا.

، واخلطايب، وابن خزمية، وابن دقيق العيد قالوا بنسخ حديث _ ومن ذهب إىل النسخ كابن املنذر
أيب هريرة؛ ألن اهلل تعاىل عند ابتداء فرض الصوم، منع يف ليلة الصيام من األكل، والشرب، 
واجلماع بعد النوم، فيحتمل أن يكون خرب أيب هريرة، كان حينئذ، مث أبيح ذلك كله إىل طلوع 

 .(1)الفجر

اجلمع بينهما محل املسألة على الندب، فرأى أن األمر يف حديث أيب _ ومن ذهب منهم إىل 
هريرة أمر إرشاد إىل األفضل، فيكون األفضل أن يغتسل قبل الفجر، ولو خالف جاز، وحيمل 

 .(2)حديث عائشة على بيان اجلواز

                                                           
 _ منهج التوفيق.  1
 _ املرجع نفسه.  2
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 إال هو، هذا وما كان يف هذه املذكرة من توفيق، فمن اهلل وحده، له احلمد وله الشكر وحده ال إله
وما كان فيها من تقصري، فمين ومن الشيطان نسأل اهلل عز وجل أن يغفر الزالت، وأن يتجاوز 

 عن اهلنات، وآخر دعوانا احلمد هلل رب العاملني.

 د/ حكيمة حفيظي :وكتبت

 قسم الكتاب والسنة

 كلية أصول الدين

 .3103/3102العام 
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 المحتوى.
 المقدمة

 الحديث. المبحث األول: تعريف مختلف
 _ تعريفه يف اللغة.

 _ تعريفه يف االصطالح.
 _ املتمكن منه العارف به.

 المبحث الثاني: تاريخ التصنيف في مختلف الحديث.
 _ كمؤلفات.

 _ كاعتناء.
 المبحث الثالث: نشأة هذا العلم وتطوره.

 _ نشأة التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث.
 توفيق والترجيح بين مختلف الحديث.المبحث الرابع: واقع تدوين منهج ال
 _ أشهر املؤلفات يف خمتلف احلديث.

 _ التعريف بكتاي الشافعي يف خمتلف احلديث.
 _ التعريف بكتاب ابن قتيبة.

 _ التعريف بكتاب مشكل اآلثار للطحاوي.
 المبحث الخامس: صلة مختلف الحديث بأصول الفقه والحديث.

 _ صلته بأصول الفقه.
 باحلديث._ صلته 

 المبحث السادس: حكم مختلف الحديث، أهميته، وعالقته بمشكل الحديث.
 _حكمه.
 _ أمهيته.

 _ _ عالقته مبشكل احلديث.
 المبحث السابع: حقيقة التعارض في مختلف الحديث وشروطه.

 _ حقيقة التعارض.
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 _ شروط التعارض.
 الثامن: أسباب التعارض.المبحث 

 الرواة._ األسباب اليت تعود إىل 
 _ اختالف الرواة يف احلفظ.
 _ اختالف الرواة يف األداء.

 سباب اليت تعود إىل دالالت العموم واخلصوص_ األ
 _ العموم واخلصوص املطلق.

 _ العموم واخلصوص الوجهي.
 _ اجلهل بالنسخ وتغاير األحوال.

 التاسع: مسالك دفع التعارض الظاهري.المبحث 
 _ ترتيب مسالك دفع التعارض.
 _ ضوابط إعمال هذه الضوابط.

 العاشر: قواعد دفع التعارض.المبحث 
 _ اجلمع.
 _ النسخ.

 _ الرتجيح.
 

 


