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  ًأوجه الجمع بین النصوص الشرعیة المتعارضة ظاهرا 

  وتطبیقاتها عند األصولیین

  منیر عبد الماجد محمد علي

 - أبها –  الملك خالد جامعة-  كلیة الشریعة وأصول الدین - أصول الفقه قسم

  .المملكة العربیة السعودیة

 drmoneer@hotmail.com: االلكترونيالبرید 

  :لخص مال 

أتنــاول فــي هــذا البحــث واحــدة مــن أهــم القواعــد األصــولیة؛ والتــي یــتم مــن خاللهــا 

ّالجمع بین األدلة المتعارضة ظاهرا ، وقد تقرر عند كثیر من علماء األصول أن 

الجمـع والتوفیــق أولــى مــن التــرجیح ، ولمعالجــة هــذا الموضــوع قــسمت البحــث إلــى 

ر الموضـــوع وأهدافـــه وأهمیتـــه ومنهجـــه مقدمـــة اشـــتملت علـــى بیـــان أســـباب اختیـــا

ّوخطته؛ والتي قسمتها إلى ثالثة مباحث وخاتمة بینـت فـي المبحـث األول تعریـف  ّ
ّالتعـارض والجمـع ، وفــي المبحـث الثــاني وضـحت فیــه اخـتالف العلمــاء فـي محــل 

التعــارض والقــول الــراجح فــي هــذه المــسألة، وفــي المبحــث الثالــث ذكــرت فیــه آراء 

ّثـــم . ه الجمـــع بـــین األدلـــة المتعارضـــة مـــع ذكـــر تطبیقـــات علیهـــاالعلمـــاء فـــي أوجـــ
هــــا اخــــتالف مدرســــتي أبرز ؛والتيهــــذا البحــــثخاتمــــة إلــــى لنتــــائج توصــــلت فــــي ال

األحنـــــاف والجمهـــــور فـــــي أوجـــــه الجمـــــع بـــــین األدلـــــة، واهتمـــــام علمـــــاء األحنـــــاف 

ع ّ، وذیلت البحث في آخره بقائمـة المـصادر والمراجـبالتطبیقات أكثر من الجمهور

  .التي استندت علیها في كتابة البحث

  . القواعد األصولیة، الجمع بین األدلة،التعارض، التطبیقات:لمفتاحیةالكلمات ا
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abstract: 

In this paper, I address one of the most 

fundamental rules of fundamentalism. Through 

which evidence of conflicting evidence is 

apparently combined, and it has been decided by 

many fundamentals that collection and conciliation 

are first of weighting, and to address this topic the 

research was divided into an introduction that 

included explaining the reasons for choosing the 

topic, its goals, importance, approach, and plan; 

Which I divided into three topics and a conclusion 

that in the first topic showed the definition of 

conflict and pluralism, and in the second topic it 

illustrated the difference of scholars in the place of 

conflict and the most correct saying in this matter, 

and in the third topic it mentioned the opinions of 



        
 
 

 

 
  

 

٤١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 
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scholars on aspects of combining conflicting 

evidence with mentioning applications on it. Then 

In the conclusion, I reached the results of this 

research, which was highlighted by the difference 

of the Hanafi schools and the public in the aspects 

of combining evidence, and Hanafi scholars' 

interest in applications more than the public. 

Keywords: fundamentalist rules, evidence 

combination, conflict, applications. 
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  المقدمة 

ًالحمـــد هللا رب العـــالمین والـــصالة والـــسالم علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمین ســـیدنا 

  . محمد وعلى آله وصحبة أجمعین

  ...وبعد 

َّمـــن المعلـــوم أن فهـــم كتـــاب اهللا وســـنة رســـوله متوقفـــان علـــى معرفـــة اللغـــة العربیـــة 

،ومعرفــة علــم أصــول الفقــه ؛ وقــد بــذل علمــاء الــسلف والخلــف جهــودهم فــي إبــراز 

ِعلم أصول الفقه وتقعید قواعده حتى نضجت وآتت ُأكلها؛ من تلكم القواعد قاعدة  ُ

ُهــي واحــدة مــن طــرق دفــع التعــارض عنــد  و-ًالجمــع بــین األدلــة المتعارضــة ظــاهرا ُ

ً وعنـــد وقـــوفي علـــى هـــذه القاعـــدة وجـــدت اختالفـــا بـــین علمـــاء -علمـــاء األصـــول  ُّ

 فـــــي  ترتیـــــب العمـــــل بهـــــا عنـــــد دفـــــع - مدرســـــتي الحنفیـــــة والجمهـــــور-األصـــــول 

ًالتعـــارض ، هـــل تقـــدم هـــي أم غیرهـــا مـــن طـــرق دفـــع التعـــارض كـــالترجیح مـــثال ،  ّ
مع بـین النـصوص؛ ومـن هنـا جـاءت فكـرة الكتابـة فـي وكذلك اختلفوا في أوجه الج

أوجه الجمع هذه ،والوقـوف علـى تطبیقاتهـا فـي النـصوص الـشرعیة ومـدى تأثیرهـا 

  . على األحكام 

  :ُأسئلة البحث، والمشكلة التي یعالجها

ّمامعنى التعارض ؟ وما هو محله ؟وما هي أوجه الجمع بین األدلة المتعارضة ؟ 

علــــى تلكــــم األوجــــه؟وهل لهــــا تطبیقــــات علــــى واقــــع األدلــــة وهــــل العلمــــاء متفقــــون 

  الشرعیة؟ 

  :سبب اختیار الموضوع

ْ األسئلة السابق ذكرها قد دارت في ذهني وأردت اإلجابة علیها-١ ِ .  

 الوقوف على واحدة من أهم القواعد األصـولیة فـي بـاب التعـارض بـین األدلـة -٢

  .الشرعیة 
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 التعـارض بـین األدلـة الـشرعیة؛ وهـي  الوقوف علـى واحـدة مـن أهـم طـرق دفـع-٣

  .قاعدة الجمع بین األدلة ؛ ومعرفة كیفیة الجمع عند علماء األصول

  . إبراز الجانب التطبیقي للقاعدة محل البحث عند علماء األصول-٤

  :أهمیة البحث

ّ یبین أن تعریف التعارض عند العلماء جـاء بـالمعنى المنطقـي للتعـارض وهـو -١ ُ
  .  وهذا ال یكون في النصوص الشرعیةالتناقض والتضاد؛

  .ُ یظهر التعریف األنسب للتعارض-٢

ُ یبرز ویرجح أن محل التعـارض الظـاهري یكـون فـي األدلـة الـشرعیة بمختلـف -٣ ّ ّ ُ
ًدرجاتها قطعا وظنا ًّ.  

ِ یحصر أوجه الجمع بین األدلة  الشرعیة مع تطبیقاتهاعنـد العلمـاء فـي مكـان -٤
َ
  .واحد

  : البحث للوصول لآلتيیهدف: أهداف البحث

ّ أن التعارض بین النصوص الشرعیة ال یكون بمعناه المنطقي ؛وهو التناقض -١
  .والتضاد

  .  التعریف األنسب واألمثل للتعارض الذي یقع بین النصوص الشرعیة-٢

  .ّ أن التعارض ال یقع في نفس األمر وحقیقته بین النصوص الشرعیة-٣

هــور واألحنــاف فــي أوجــه الجمــع عنــدهم بــین  جمــع آراء علمــاء مدرســتي الجم-٤

  النصوص الشرعیة

 بیــان التطبیقــات الفقهیــة المترتبــة علــى أوجــه الجمــع بــین النــصوص عنــد كــل -٥

  فریق من العلماء

  :سأتبع المنهج اإلستقرائي والوصفي  والتحلیلي كالتالي: منهج البحث

ً تتبــع آراء العلمــاء فــي كــل مــسألة وكتابتــه نــصا أو معنــى ؛-١  مــع اإلشــارة لــذلك ً

  .في موضعه
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 توثیق المعلومة المنقولة نـصا أو معنـى  وذلـك باإلحالـة إلـى مـصدرها؛ وذلـك -٢

ومعلومـــات الكتـــاب مـــن مكـــان الطباعـــة وتاریخهـــا الكتـــاب و  المؤلـــفبـــذكر اســـم 

ٕوالجــزء والــصفحة فــي المــرة األولــى، وان تكــرر المرجــع أكتفــي بــذكر اســم الــشهرة 
  .الجزء والصفحةللكتاب والمؤلف ثم ذكر 

 عزو اآلیات القرآنیة الـواردة إلـى سـورها مـن المـصحف الـشریف ؛ وذلـك نحـو -٣

ٕآیة رقم كذا من سورة كذا، إن كانت اآلیة كاملة ، وان كانت ناقصة نحو من آیـة 
  .رقم كذا من سورة كذا

 تخریج األحادیث الـواردة فـي صـلب البحـث مـن كتـب الحـدیث المعتمـدة بـذكر –٤

 و - إن وجــد تــرقیم للحـــدیث -والمؤلــف ،واســـم البــاب ورقــم الحـــدیثاســم المرجــع 

  .الجزء والصفحة

  . الترجمة لألعالم الواردة في البحث–٥

  . عمل قائمة بأسماء المصادر والمراجع–٦

  یحتوي هذا البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة  : خطة البحث

  :لبتعریف التعارض والجمع وفیه ثالثة مطا: المبحث األول 

  .ًتعریف التعارض لغة:     المطلب األول 

  .تعریف التعارض اصطالحا:    المطلب الثاني 

  .تعریف الجمع:    المطلب الثالث 

  :محل التعارض ، وفیه مطلبان: المبحث الثاني 

  .التعارض في نفس األمر وحقیقته بین النصوص:    المطلب األول 

ــــــاني   ــــــب الث ــــــین اخــــــتالف العلمــــــاء فــــــي :   المطل محــــــل التعــــــارض الظــــــاهري ب

  .النصوص

، حنفیة والجمهـور والتطبیقـات علیهـاأوجه الجمع عند مدرستي ال: المبحث الثالث 

  : وفیه مطلبان
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  .أوجه الجمع عند األحناف،والتطبیقات علیها:   المطلب األول 

  .أوجه الجمع عند الشافعیة، والتطبیقات علیها:  المطلب الثاني 

  .ئج التي توصلت إلیها وبها النتاالخاتمة

  فهرس المصادر والمراجع
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  تعریف التعارض والجمع : المبحث األول 

  المطلب األول 

  ًتعریف التعارض لغة 

التعارض في اللغة على وزن التفاعل ، وتعارض على وزن تفاعل التي تدل على 

   : المشاركة بین اثنین فأكثر ، ولهذه الكلمة في اللغة عدة معان منها

   المعادلة والتساوي –ّ السد – التوریة  – المقابلة  – الممانعة  – الظهور  – 

یقال عارض الشيء معارضة اذا قابلته ، وعارضت  : [ )١(جاء في لسان العرب

أن جبریل (: كتابي بكتابه أي قابلته ومنه حدیث النبي علیه الصالة والسالم 

 الحدیث ، قال ابن )٢()ألخ. نة مرة علیه السالم كان یعارضه القرآن في كل س

أي كان یدارسه جمیع ما نزل من القرآن الكریم ، من المعارضة ( : )٣(األثیر

  . ) ٤( ])المقابلة

 له كذا أي ظهر )عرض" : (ع ر ض "  في باب )٥(وجاء في مختار الصحاح 

 من الحمى )عرضه عارض(و .. له أظهرته له وأبرزته الیه ) عرضته(، و

والعرض بفتحتین ما یعرض لالنسان من مرض ونحوه ، یقال اعترض . ونحوها

 بمعنى منعه ، وعارضه أي جانبه وعدل – أي حال دونه –الشيء دون الشيء 

 في األفق ومنه قوله تعالى - أي یسد –عنه ، والعارض السحاب یعترض 

 وعارض  ،)٦()فلما رأوه عارضا مستقبل أودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا((

ومنه المعاریض في .. الكتاب بالكتاب أي قابله ، والتعریض ضد التصریح

عرض له أمر  : )٧(وجاء في الصحاح.الكالم وهي التوریة بالشيء عن الشيء

كذا أي ظهر وعرضه عارض من الحمى ونحوها ، واعترض الشيء صار 

 )شيءاعترض الشيء دون ال(: عارضا كالخشبة المعترضة في النهر ، یقال 

  . أي حال دونه ، والعارض السحاب یعترض في األفق ـــــــ أي یسده ــــــــ 

  : ولعل األقرب من تكلم المعاني اللغویة إلى المعنى االصطالحي هما معنیان 
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   كما سیأتي الحقا – الممانعة – ٢.                    الظهور – ١

 )٨(وایة جابر بن عبداهللا ومن ذلك ما جاء في الحدیث عند حفر الخندق من ر

ّكنا یوم الخندق نحفر الخندق فعرضت فیه كذانة وهي (: رضي اهللا عنه أنه قال 

 والمعنى أن صخرة عظیمة ظهرت فجأة ومنعت من إكمال الحفر ، )٩()الجبل

  . فحالت دون نفاذ المعاول إلى باطن األرض بل تكسرت عندها المعاول



        
 
 

 

 
  

 

٤٢٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

  المطلب الثاني

  صطالحاتعریف التعارض ا

  :ــــــ  تمهید للتعریف: أوال 

قبل بیان وسرد تعریف التعارض عند األصولیین البد من اإلشارة إلى أنه ال 

یوجد تعارض حقیقة بین النصوص الشرعیة ، وهو ما غلب على تسمیته عند 

 ؛ )١٠( وهو رأي أكثر العلماء –األصولیین بالتعارض في نفس األمر وحقیقته 

فون التعارض بتعاریف تدل من خالل ألفاظها على أنها ِّرغم ذلك نجدهم یعر

تعریف للتعارض الذي هو في نفس األمر وحقیقته فكان ال بد من التفریق 

والموازنة بین الحد والمحدود ، إذ الحد معقود للتعریف بالتعارض الظاهري الذي 

 )١١(ینيیقع في نظر المجتهد ال في نفس األمر وحقیقته ، ورحم اهللا اإلمام الجو

وحق المسئول عن ذلك أن یبین .. إن الوفاء بشرائط الحدود شدید .. (: إذ قال 

أقرب عبارة : بالواضحة أن الحد غیر ممكن وأن الممكن ما ذكرناه ، ثم یقول 

في البیان عندي كذا وكذا ، والفاضل من یذكر في كل مسلك الممكن 

  )١٢()األقصى

  : بعض األصولیین ــــــ تعریف التعارض عند : ثانیا 

الناظر إلى تعریفات األصولیین للتعارض یجد أنها دائرة دائرة حول المعاني 

  .              التنافي-  التدافع   – التناقض  – التعادل  –  التمانع   – التقابل –:  التالیة 

جاء في كتاب أصول : نماذج لتعریف التعارض عند مدرسة األحناف / أ 

تقابل الحجتین على السواء ، ال مزیة ألحدهما في (لتعارض هو أن ا: البزدوي 

وجاء في كتاب أصول السرخسي ؛ أن التعارض  .)١٣()حكمین متضادین

تقابل الحجتین المتساویتین على وجه یوجب كل منهما ضد ما توجبه :(هو

أما المعارضة (: وجاء في كتاب تقویم األدلة في أصول الفقه . )١٤()األخرى

   )١٥()الممانعة على سبیل المقابلة: ها فتفسیر



        
 
 

 

 
  

 

٤٢٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

أن یقتضي أحد (وجاء في مرقاة الوصول في أصول الفقه أن التعارض هو 

الدلیلین عدم مقتضى الدلیل األخر بعینه فان تساویا قوة أو كان أحدهما أقوى 

   )١٦()بوصف فبینهما معارضة والقوة رجحان

  

   : )مدرسة المتكلمین(ة نماذج لتعریف التعارض عند المدرسة الشافعی/ ب 

أعلم أن التعارض هو (:جاء في كتاب المستصفى من علم األصول قوله 

وجاء في  . )١٨(رأللفاظ جاء تعریفه في روضة الناظ، وبمثل هذه ا)١٧()التناقض

وعلى )١٩)(تقابل الدلیلین على سبیل الممانعة(أن التعارض هو: البحر المحیط 

   .  )٢٠(كتاب شرح الكوكب المنیرنحو هذا جاء تعریف التعارض في 

وهي المدرسة الجامعة ( نماذج لتعریف التعارض عند مدرسة المتأخرین )ج

   : )بین طریقتي األحناف والشافعیة

اقتضاء كل من الدلیلین عدم (:جاء في كتاب التحریر في تعریف التعارض أنه

أن یرد وجاء في كتاب التوضیح في تعریف التعارض ب. )٢١()مقتضى اآلخر

دلیالن یقتضي أحدهما عدم ما یقتضیه األخر في محل واحد في زمان واحد فان 

  )٢٢()تساویا قوة أو یكون أحدهما أقوى بوصف هو تابع

  : نماذج لتعریف التعارض عند بعض العلماء المعاصرین / د 

أما التعادل فهو التساوي وفي الشرع استواء :(جاء في إرشاد الفحول

التعارض بین دلیلین (وجاء في كتاب دروس في علم األصول .  )٢٣()األمارتین

شرعیین لفظین عبارة عن التنافي بین مدلولي الدلیلین على نحو یعلم بأن 

 وجاء في كتاب التعارض )٢٤()المدلولین ال یمكن أن یكونا ثابتین في الواقع معا

لشرعیة مطلقا التمانع بین األدلة ا(والترجیح بین األدلة الشرعیة أن التعارض هو

وجاء في كتاب أدلة التشریع .  )٢٥()بحیث یقتضي أحدهما عدم ما یقتضیه األخر

التعارض تقابل دلیلین متساویین على وجه یمنع كل منهما : (المتعارضة 

   )٢٦()مقتضى األخر



        
 
 

 

 
  

 

٤٢٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

  : التعریف األمثل عندي للتعارض : ثالثا 

لتعارض الحقیقي الذي بنظرة فاحصة للتعاریف السابقة رأیت أنها كلها مفیدة ل

بمعناه المنطقي وهو التناقض والتضاد ؛ وهذا ال یكون بین النصوص الشرعیة ، 

ّألنه إن وقع التعارض حقیقة فإنه ال دافع له بأي طریقة من الطرق؛ ویظهر 
إذن ما هو التعریف المناسب  . بذلك أن تلكم التعریفات وضعت في غیر محلها 

   للتعارض الظاهري بین األدلة

  : ّأرى أن التعریف المناسب للتعارض الظاهري بین األدلة هو 

ًظهور مانع لدى المجتهد من إعمال األدلة الشرعیة ابتداء یمكن إزالته بالنظر 
  . والتأمل 

  : شرح التعریف 

 أي بیان عارض واكتشافه فجأة ، وهذا جنس في التعریف یدخل )ظهور مانع(

  . لظاهري فیه التعارض الحقیقي والتعارض ا

 قید في التعریف خرج به التعارض الحقیقي بین األدلة الشرعیة ، )لدى المجتهد(

  . كما خرج به العامي الذي ینظر في األدلة الشرعیة 

قصد به التعریف بمحل التعارض فدخل بذلك ) ًمن إعمال األدلة الشرعیة ابتداء(

  . )ًابتداء(ظاهري بینها بقوله األدلة الشرعیة القطعیة والظنیة كما دخل التعارض ال

َّدل على طرق دفع التعارض التي ینبغي على ) یمكن إزالته بالنظر والتأمل(

  . المجتهد إتباعها لدفع التعارض 



        
 
 

 

 
  

 

٤٢٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

  المطلب الثالث

  تعریف الجمع

  :)٢٧(ًتعریف الجمع لغة

جمع الشيء عن تفرقه یجمع جمعا ، والمجموع الذي جمع من ها هنا وها : ُیقال 

وجمعـت الـشيء إذا جئـت بـه مـن هاهنـا وهـا .ٕ، وان لم یجعل كالشيء الواحـد هنا 

هنا ،والجمع اسم لجماعة النـاس ،والجمـع مـصدر قولـك جمعـت الـشيء ، والجمـع 

  .یدل على تضام الشيء

  :ًتعریف الجمع اصطالحا

ًباســتقرائي لكثیـــر مــن كتـــب علـــم أصــول الفقـــه لــم أقـــف علـــى تعریــف للجمـــع عنـــد 
 یـــسمونه )٢٨(اء األصـــول ، غیـــر أنــي وجـــدت علمــاء األحنـــافالمتقــدمین مـــن علمــ

َبأســماء ُأخــر ؛ وهــي  وعنــد وقــوفي علــى بعـــض . المخلــص  ، العمــل بالــشبهین: َ

تعریفــات اصــطالحیة ، منهــا ) الجمــع(كتــب أصــول الفقــه الحدیثــة ؛ وجــدت لكلمــة 

  :اآلتي

ـــة أو -١ ـــة الـــشرعیة ســـواء كانـــت عقلی ـــین األدل ـــة،  بیـــان التوافـــق واالئـــتالف ب نقلی

ًواظهــار أن االخــتالف غیــر موجــود بینهــا حقیقــة ، اختالفــا یــؤدي إلــى الــنقض أو  ٕ
النقص فیها، وسواء كان ذلك البیان بتأویل الطرفین أو أحدهما ،وعلى هذا یطلـق 

  .)٢٩(الجمع بمعناه الخاص المشهور

م  بیان التوافق واالئتالف بین األدلة الشرعیة عقلیة كانت أو نقلیة ، وبیان عد-٢

وجود خالف بینها بطریقة من طرق دفع التعارض بین األدلة ، كتأویـل جمیـع مـا 

ّیظهــــر التعــــارض فیــــه ، أو تأویــــل بعــــضه ، أو حمــــل المطلــــق علــــى المقیــــد ، أو 
  .)٣٠(تخصیص العام بالخاص 

  .)٣١( إزالة االختالف بین الحجتین بتأویلهما وانفكاك جهتهما-٣



        
 
 

 

 
  

 

٤٢٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

  المبحث الثاني

  محل التعارض

  ولالمطلب األ

  التعارض في نفس األمر وحقیقته بین النصوص

ــــر مــــن علمــــاء األ ــــدور )٣٢(صــــول لوقــــوع التعــــارض شــــروطا وأركانــــااشــــترط كثی  ی

معظمها علـى التعـارض الحقیقـي الـذي یكـون فـي نفـس األمـر وحقیقتـه وهـذا النـوع 

                                                                   )٣٣(.اتفــق األكثـــرون مـــنهم علــى عـــدم وقوعـــه فـــي األدلــة الـــشرعیة وجـــوزه بعـــضهم

أما التعارض الظاهري وهو ما یكون فـي نظـر المجتهـد فقـد أجـازه األكثـرون مـنهم 

  )٣٤(.ومنع من وقوعه األقلون

والــــراجح عنــــدي هــــو جــــواز وقــــوع التعــــارض فــــي نظــــر المجتهــــد وهــــو مــــا یــــسمى 

ـــع وقـــوع التعـــارض الح ـــشرعیة؛ ألن بالتعـــارض الظـــاهري وبمن ـــین األدلـــة ال قیقـــي ب

ولو كان من (األدلة الشرعیة ال تنافي بینها فیما جاءت به من أحكام لقوله تعالى 

ومـا ( ـــــ ً ولقوله تعالى ــــ ذاباعن نبیه )٣٥()عند غیر اهللا لوجدوا فیه اختالفا كثیرا

راءة  وغیرها من نصوص تدل على ب)٣٦()ّق عن الهوى ان هو إال وحي یوحىینط

  . الشریعة من التناقض والتضاد

أما المجتهدون فتختلـف أفكـارهم وأفهـامهم فـي األدلـة الـشرعیة ممـا یـوهم فـي وقـوع 

التعارض فیها ، بل حتى من المجتهد الواحد قد یقع منـه فهـم فـي دلیلـین شـرعیین 

  . یوهم بوقوع التعارض بینهما 

هد عند النظر في األدلـة مما سبق تبین أن التعارض هو ما ینقدح في ذهن المجت

الشرعیة ولیس حقیقة فیها ألن التعارض بالمعـاني التـي ذكرهـا علمـاء األصـول ال 

  : یوجد في األدلة الشرعیة لذلك یكون محل التعارض الظاهري مرتبط بأمرین 

حال الناظر في الدلیل الشرعي وهو المجتهد المنوط به تبیین حكم : األمر األول 

  .  األدلة الشرعیة اهللا تعالى من خالل



        
 
 

 

 
  

 

٤٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

  .محل النظر وهو الدلیل الشرعي : األمر الثاني 

أما األمر األول وهو حال الناظر في الدلیل الشرعي فال بد أن یكون عالما 

أن یكون عالما بأصول الفقه : ًمجتهدا انطبقت فیه شروط االجتهاد التي منها 

حیح الفهم لما  یعتریه ،عالما بقواعد اللغة العربیة ، وأن یكون حسن التقدیر ص

ًمن مسائل، عالما بآیات األحكام وأحادیث األحكام ، ویعرف الناسخ والمنسوخ 

 في المجتهد ، لذلك ال تقبل )٣٧(ها من شروط اشترطها علماء األصولوغیر

ٍدعوى التعارض بین األدلة الشرعیة من عامي ، أو فقیه مقلد لم یصل درجة  ٍ ٍ ِّ

  . م الدنیویة كالطب والهندسة والفلك وغیرهااالجتهاد ، أو عالما بالعلو

  



        
 
 

 

 
  

 

٤٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

  المطلب الثاني

  اختالف العلماء في محل التعارض الظاهري بین النصوص

ُاختلف علماء األصول في المحل الذي تقبل فیه دعوى التعارض الظاهري بین 
  :النصوص الشرعیة على أقوال

ة في الظاهر ّ أن دعوى التعارض بین األدلة الشرعی)٣٨(فیرى علماء األحناف

ُْتكون بین النصوص القطعیة؛أما النصوص الظنیة فال تقبل دعوى التعارض 
أما علماء مدرسة الشافعیة . ُفیها؛بل یعمل فیها بترجیح األقوى على األضعف 

ّ ، فیرى فریق منهم أن دعوى التعارض الظاهري بین النصوص )٣٩(أو الجمهور
 األدلة - ٢. لة القطعیة فیما بینها األد- ١: الشرعیة یكون في ثالث حاالت وهي 

  . بین األدلة القطعیة والظنیة-٣. الظنیة فیما بینها

ّبینما یرى فریق آخر من مدرسة الجمهور ؛ أن دعوى التعارض الظاهري بین 
النصوص الشرعیة تكون في الحالتین األولى والثانیة فقط ؛ وهذا رأي علماء 

  .ًالمدرسة الجامعة بین الطریقتین، أیضا

ّوالراجح عندي أن دعوى التعارض الظاهري بین النصوص الشرعیة یكون في 
.  األدلة الظنیة فیما بینها-٢.  األدلة القطعیة فیما بینها- ١: ثالث حاالت وهي 

ألنه ال یوجد تعارض حقیقي بین النصوص .  بین األدلة القطعیة والظنیة-٣

ً؛وانما هو فیما یظهر ابتداء في ذهن المجتهد عند  نظره في األدلة الشرعیة ، ٕ

  . فیجوز ذلك ألنه بشر غیر معصوم

  

  

  



        
 
 

 

 
  

 

٤٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

  المبحث الثالث 

أوجه الجمع عند مدرستي الحنفیة والجمهور وتطبیقاتها على 

  النصوص

  :تمهید

ُ أن التعارض الظاهري بین النصوص یمكن دفعه بعدة )٤٠(یرى علماء األصول ّ
ساقط أو تقریر األصول أو إما الجمع أو النسخ أو الترجیح أو الت: طرق ؛ وهي

 یذهب إلى أن الجمع أولى - إن لم یكن كلهم -َّوجل  علماء األصول .التخییر 

 أولى -  إن أمكن ذلك - من جمیع الطرق السابق ذكرها ؛ألن إعمال الدلیلین 

ًمن إهمال أحدهما أو إهمالهما معا ؛ ویكون إعمال الدلیلین بالجمع بینهما بعدة . ِ

ت مدرسة الحنفیة مع مدرسة الجمهور في أوجه الجمع أوجه ، وقد اختلف

  :بالتفصیل التالي

  المطلب األول

  أوجه الجمع عند األحناف وتطبیقاتها

 عند المعارضة إلى -  أي الجمع بین األدلة-المخلص  )٤١(قسم األحناف 

  : خمسة أوجه

                             :                                     من قبل نفس الحجة : الوجه األول 

لیس (:معارضة المتشابه من الكتاب مع المحكم كما في قوله تعالى : مثالها 

الرحمن على العرش :(، مع قوله تعالى)٤٢()كمثله شيء وهو السمیع البصیر

   .)٤٣()استوى

فاآلیة األولى محكمة في الداللة على أن اهللا تعالى ال یماثله شيء من مخلوقاته 

ه العلیة وصفاته الجلیلة أما اآلیة الثانیة فهي من المتشابه دلت بنصها في ذات

ِعلى أن الرحمن جلت قدرته وتقدست أسماؤه مستو على عرشه فتوهم في الظاهر  ُ ٍ

ٌأن للرحمن صفة كصفات خلقه ، فأوهمت بذلك التعارض بینها وبین اآلیة 



        
 
 

 

 
  

 

٤٣٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

إذ النص األول محكم ّاألولى ؛فیدفع بأن الحجتین غیر متساویتین في الداللة 

  . والثاني متشابه وبذا انتقت المساواة بین الحجتین فانتفى التعارض 

  : الوجه الثاني 

َمن قبل الحكم ، مثاله 
ِ ِ

ال :(حكم الیمین الغموس ، فقد جاء في قوله تعالى: ْ

یؤاخذكم اهللا باللغو في أیمانكم ولكن یؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واهللا غفور 

َّیدل على أن المؤاخذة لكل یمین مكسوبة بالقلب ویدخل فیها  ما )٤٤()حلیم ُّ

ُال یؤاخذكم الله :(ٌالغموس وهذا معارض في ظاهره مع ما جاء في قوله تعالى ُ
َّ

ُ ُ ُ
ِ
َ َ

َباللغو في َأیمانكم ولكن یؤاخذكم بما عقدتم األیمان َ َ َْ َْ ْ ُ
ُّ َّ َ ُِ ُِ ُُ َِ ِ ِ ِ

َ
ٰ
َ ْ ِ ْ ِ فكفارته إطعام عشرة ۖ◌َّ

َ ََ َ ُُ َ ْ ِ ُ َّ َ َ
ٍساكین من َأوسط ما تطعمون َأهلیكم َأو كسوتهم َأو تحریر رقبة َم ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ََ َ ُ ْ ُ ِْ ْ َ ُ ُْ ْ ُ َ َْ ْ ُ ْ َ َْ َ ْ فمن لم یجد ۖ◌َْ ِ َ ْ
َّ

َ َ
ٍفصیام ثالثة َأیام  َّ ِ َِ ََ ُ َ ْ ذلك كفارة َأیمانكم إذا حلفتمۚ◌َ ْ َُ ْ َ َ ََ ِ ُ َِ ِ

َ ْ ُ َّ َ
ّ حیث دلت هذه اآلیة على )٤٥()ٰ

  . ها غیر معقودة عدم المؤاخذة في الیمین الغموس ألن

ُفیدفع التعارض بالمغایرة بین حكم كل من الدلیلین بأن یحمل حكم النص األول  ُ
  . على المؤاخذة األخرویة والثاني على المؤاخذة الدنیویة وبذا یندفع التعارض

  : من قبل الحال : الوجه الثالث 

 حتى وال تقربوهن(:ما جاء في اختالف القراءتین في قوله تعالى: مثاله 

َیطهرن( فقراءة التخفیف )٤٦()یطهرن ُْ ْ ِّ تدل على حل الزوجة لزوجها بانقطاع الدم )َ ِ

َیطهرن(قبل الغسل ، وقراءة التشدید  ّْ
َّ
ّ تدل على حرمة القربان إال بعد الغسل من )َ

انقطاع الدم ، فیجمع بینهما باختالف الحال وذلك بحمل قراءة التخفیف على 

وروایة . أكثر من مدة الحیض؛ وهي عشرة عند األحناف حال من انقطع دمها ب

  . ُالتشدید تحمل على انقطاع الدم في اقل مدة الحیض أو النفاس 

وامسحوا برؤوسكم (:ما جاء في اختالف القراءتین في قوله تعالى: مثال أخر 

ْوأرجلكم( فلو قرأنا بالخفض )٤٧()وأرجلكم إلى الكعبین ُ
ِ
ُ   كان معطوفا على رؤوس)ْ

ْوأرجلكم(فوجب المسح، ولو قرأنا بالنصب  ُ َ ُ  كان معطوفا على وجوه فوجب )ْ



        
 
 

 

 
  

 

٤٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

ُفیجمع بینهما باختالف الحال ، وذلك بحمل قراءة النصب في حال . الغسل
  . ُظهور القدمین وتحمل قراءة الخفض في حال استتار القدمین بالخف 

  : من قبل اختالف الزمان صراحة : الوجه الرابع 

والذین یتوفون :(الف زمان آیتي العدة صراحة فجاء في قوله تعالىاخت: مثال 

 وقوله )٤٨()منكم ویذرون أزواجا یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

 فدلت اآلیة األولى على )٤٩()وأوالت األحمال أجلهن أن یضعن حملهن:(تعالى

ة أن عدة المتوفي عنها زوجها حامال كانت أو غیر حامل هي أربعة أشهر وعشر

 هي بوضع – أرملة كانت أو مطلقة –أیام ودلت الثانیة على أن عدة الحامل 

  . حملها فیجمع بینهما باختالف الزمان صراحة فتجعل الثانیة ناسخة لألولى 

  : من قبل اختالف الزمان داللة وفیه أنواع منها : الوجه الخامس 

ثار في تحریم ما جاء من اآل: جعل الحاظر ناسخا للمبیح داللة؛ مثاله / ١

َالضب وتحلیله فقد تعارضت اآلثار فیه؛ منها ما روي عن السیدة  عائشة رضي  ِ ُ
ّاهللا عنها أنه أهدي لها ضب فسألت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عن أكله  َّ

ّفكرهه، فجاء سائل فأردت أن ُأطعمه إیاه  َ
ِ ْ ،  )٥٠()أتطعمین ما ال تأكلین(: فقال ُّ

نزلنا أرضا كثیرة الضباب (:  أنه قال )٥١(رحمن بن حسنهُوما روي عن عبد ال

 فقال فأصابتنا مجاعة وطبخنا منها ، وان القدور لتغلي بها إذ جاء رسول اهللا

ِضباب أصبناها فقال إن أمة من بني إسرائیل مسخت دواب : ما هذا ؟ فقلنا : 
ُ ً ّ

ثار وجاءت بعض اآل. )٥٢()في األرض وأنا أخشى أن تكون هذه فاكفئوها

ُبإباحته؛ منها فیما روي عن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما أن 
ِعلیه وسلم سئل عن الضب فقالالنبي صلى اهللا 

لم یكن من طعام قومي فأجد (:ُ

  . )٥٣()نفسي تعافه فال أحله وال أحرمه

المثبت أولى  : )٥٤(دهما مثبت واألخر ناف فقال بعضهمإذا ورد دلیالن أح / ٢

والمثبت هو ما یثبت أمرا عارضا والنافي هو . بل یتعارضان : )٥٥(ل آخرونوقا

ّالذي ینفي العارض ویبقى األمر األول على حاله ، وضابط ذلك أن یقال إن  ْ
  : النفي ال یخلو من ثالثة أوجه 



        
 
 

 

 
  

 

٤٣٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

 أن یكون مما یعرف بدلیله؛ ففي هذه الحال یكون النفي مثل اإلثبات ، مثال –أ 

 اهللا علیه وسلم تزوجها وهو یمونة رضي اهللا عنها أنه صلىما ورد في نكاح م

 الرواة  ، فتعارضا وال مرجح فینظر الى)٥٧( وورد أنه تزوجها وهو حالل)٥٦(محرم

ّفوجد أن روایة ابن عباس
ّ ألن ابن عباس )٥٩( أولى من روایة یزید بن األصم)٥٨(

  .  ذكر القصة كاملة وهو أضبط وأتقنقد

ف بدلیله وال طریق إلحاطة العلم به فیكون في هذه  أن یكون مما ال یعر–ب 

دالة الحال اإلثبات أولى من النفي فالجرح أولى من التعدیل أي الجرح في ع

  . شخص أولى من تزكیته وتعدیله

 أن یكون مما یشتبه في حاله ، فینظر إذ ذاك إلى ظاهر الحال ، فیكون –ج 

  - رضي اهللا عنها -   )٦٠( بریرة قصةالدلیل المثبت أولى من النافي ، مثاله في

  . )٦١(في تخییرها وطالقها من زوجها أكان عبدا حیث أعتقت أم كان حرا



        
 
 

 

 
  

 

٤٣٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

  المطلب الثاني

  أوجه الجمع عند الشافعیة

  : أن الجمع بین المتعارضین یكون على ثالثة أوجه )٦٢(یرى علماء الجمهور

 تعارض  وهذا یكون عند-تبعیض الحكم لكل من الدلیلین : الوجه األول 

   : -ّالبینتین 

  .  نصفین – ان أثبتوا البینة –كمن ادعوا ملكیة دار فتقسم بینهم : مثاله 

  : ٍتعدد حكم كل واحد من الدلیلین : الوجه الثاني 

 )٦٣() في المسجدّال صالة لجار المسجد إال(: قوله علیه الصالة والسالم : مثاله 

 لمن صلى في بیته ، فیحمل –سالم  علیه الصالة وال–ّ، فإنه معارض لتقریره 

الحكم على التعدد ، فیكون في األول لنفي الفضیلة والكمال والثاني على أنها تقع 

  . صحیحة

  : التنویع والتوزیع بین العاملین : الوجه الثالث 

خیر الشهود الذي یأتي بشهادته قبل أن :(مثال قوله علیه الصالة والسالم 

ثم یفشو الكذب .. خیر القرون قرني (:لصالة والسالم  مع قوله علیه ا)٦٤()یسألها

 فیجمع بینهما بأن یحمل األول على حق )٦٥()یأتي قوما یشهدون وال یستشهدونو

  .اهللا تعالى والثاني على حق العباد

  :)٦٦(وهي ّویرى اإلمام الرازي أن أوجه الجمع ثالثة،

  .- لم یذكر له مثال -  اإلشتراك والتوزیع؛ إن كان قبل التعارض یقبل ذلك -١

ً أن یقتضي كل واحد منهما حكما ما ؛ فیعمل بكل واحد منهما في حق -٢
  .- لم یذكر له مثال-بعض األحكام 

ُ العامان إذا تعارضا ، یعمل بكل واحد منهما في بعض الصور-٣ كقوله علیه . ّ

أن (:بلى یا رسول اهللا، قال: قیل )أال أخبركم بخیر الشهداء:(الصالة والسالم 

ّثم یفشو الكذب (:وقوله علیه الصالة والسالم . )٦٧()ُیشهد الرجل قبل أن یستشهد



        
 
 

 

 
  

 

٤٣٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

ُفیعمل باألول في حقوق اهللا ، والثاني . )٦٨()حتى یشهد الرجل قبل أن یستشهد
  .في حقوق العباد

  :)٦٩(وألبي الحسین البصري المعتزلي طریقتان للجمع

 بهذا اإلعتبار یرى أن - :لةمن حیث العموم والخصوص لألد: الطریقة األ ولى 

  :الجمع له ثالثة أوجه ؛ وهي

ً إن كان كل من الخبرین خاصا من وجه عاما من وجه آخر؛ فلیس -١ ً
ُتخصیص أحدهما باآلخر أولى من العكس، فیجوز أن یررجح كون أحدهما 
مخصصا لآلخر بما یرجع إلى الحكم من كونه محظورا أو غیر ذلك ، ومثال 

،  )٧٠()وأن تجمعوا بین األختین إال ما قد سلف:(... له تعالىذلك من القرآن قو

  .)٧١()وأحل لكم ما وراء ذلكم:(...وقوله تعالى

 إن كان أحد الخبرین معلوما واآلخر مظنونا؛ وكان أحدهما خاصا،فإنه یقع -٢

  .-  لم یذكر له مثال-التخصیص به ؛ معلوما كان أو مظنونا

 لم - لخاص منهما إن كان فیهما خاص  إن كان الخبران مظنونان ،قضي با-٣

  .- یذكر له مثال

ّبهذا اإلعتبار یرى أن الجمع له : من حیث تاریخ الدلیلین: الطریقة الثانیة 
  :وجهان فقط هما

ُ أن یمكن الجمع بینهما في وقت واحد ؛ وذلك بأن یحمل أحدهما لمكان -١
  . ٕاآلخر على مجاز ،إما بالتخصیص واما بغیره

ُینهما في وقتین ؛ بأن یعلم تقدم أحدهما بعینه على اآلخر، فیكون ُ أن یمكن ب-٢
  . منسوخا بما تأخر عنه

ًمن خالل ما ذكرته سابقا، وجدت أن علماء األحناف هم األكثر إعتناء بذكر  ّ ُّ ً ِ

  .التطبیقات والتفریعات على القواعد المتعلقة بأوجه الجمع، بخالف الجمهور



        
 
 

 

 
  

 

٤٣٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

  اخلامتة

  :ّبعد تمام هذا البث بحمد اهللا تعالى ، توصلت فیه للنتائج التالیة

ّ أن التعارض بین النصوص الشرعیة ال یكون بمعناه المنطقي ؛وهو التناقض -١
  .والتضاد

عندي    التعریف األنسب واألمثل للتعارض الذي یقع بین النصوص الشرعیة -٢

ًالشرعیة ابتداء یمكن إزالته ظهور مانع لدى المجتهد من إعمال األدلة [ : هو
  . ]بالنظر والتأمل

  .ّ أن التعارض ال یقع في نفس األمر وحقیقته بین النصوص الشرعیة-٣

 الراجح عندي هو جواز وقوع التعارض في نظر المجتهد وهو ما یسمى -٤

بالتعارض الظاهري وبمنع وقوع التعارض الحقیقي بین األدلة الشرعیة؛ ألن 

  . تنافي بینها فیما جاءت به من أحكاماألدلة الشرعیة ال

ّالراجح عندي أن دعوى التعارض الظاهري بین النصوص الشرعیة یكون في  -٥
.  األدلة الظنیة فیما بینها- ب.  األدلة القطعیة فیما بینها- أ: ثالث حاالت وهي 

ألنه ال یوجد تعارض حقیقي بین النصوص .   بین األدلة القطعیة والظنیة- ج

ًو فیما یظهر ابتداء في ذهن المجتهد عند نظره في األدلة الشرعیة ، ٕ؛وانما ه
  . فیجوز ذلك ألنه بشر غیر معصوم

ِ قاعدة الجمع بین األدلة المتعارضة ظاهرا من أكثر قواعد دفع التعارض عند -٦ ً

  .ّالعلماء ؛ ألن إعمال الدلیلین أولى من إهمالهما

 الحنفیة  بأنواع كثیرة في الوجه  للجمع بین األدلة خمسة أوجه عند علماء-٧

الجمهور له ثالثة أوجه فقط ،بخالف  وهو من قبل اختالف الزمان داللةاألخیر

  .هما وجهانّ؛ وعند التدقیق نجد أنعندهم

ً أن علماء األحناف هم األكثر إعتناء بذكر التطبیقات والتفریعات على -٨ ّ
  . القواعد المتعلقة بأوجه الجمع، بخالف الجمهور

ّ للقاعدة محل الدراسة تطبیقات كثیرة على النصوص الشرعیة ، تم ذكر جزء -٩
  .یسیر منها ، وذلك للتمثیل فقط

رّب ا  أن ا امد ا وآ  



        
 
 

 

 
  

 

٤٣٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

  قائمة املصادر واملراجع

  .القرآن الكریم: ًأوال

  -:ّثم

 ول ، اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول الى علم األص

للقاضي البیضاوي تألیف علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدین 

هــ ١٤١٦(عبد الوهاب بن علي طبعة دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان 

   . ) م١٩٩٥ - 

 بي الولید سلیمان بن خلف الباجيإحكام الفصول في أحكام األصول أل ،

 ١بیروت ، لبنان طعبد اهللا محمد الجبوري مؤسسة الرسالة .تحقیق د

  ).م١٩٨٩ -  هــ ١٤٠٩(

  اإلحكام في أصول األحكام لسیف الدین أبي الحسن علي بن أبي علي

  .) م١٩٨٣ -  هــ ١٤٠٣(بن محمد األمدي دار الكتب العلمیة 

  اإلحكام في أصول األحكام لعلي بن حزم الظاهري ، دار الحدیث

  .  ) م١٩٩٢ -  هــ ١٤١٣( ١القاهرة ، ط

 تشریع المتعارضة ووجوه الترجیح بینها ، لبدران أبو العینین بدران أدلة ال

  .   م١٩٧٤، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندریة 

  إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول لمحمد بن علي بن

 الباز ، السعودیة ، مكة محمد الشوكاني ، مكتبة نزار مصطفى

   .) م١٩٩٧ -   هــ ١٤١٧( ١، ط المكرمة

  أسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثیر دار الكتب العلمیة بیروت

  .)م٢٠٠٣ - هــ ١٤٢٤(٢لبنان ط

  اإلصابة في تمییز الصحابة ألبي الفضل شهاب الدین أحمد بن علي

بن محمد المعروف بابن حجر العسقالني، دار نهضة مصر ، بدون 

  . تاریخ



        
 
 

 

 
  

 

٤٣٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

 عرفة األصول لعلي بن ّأصول البزدوي المسمى كنز الوصول إلى م

محمد البزدوي الحنفي المطبوع مع كشف األسرار، دار الكتب العلمیة ، 

  . ) م١٩٩٧ – ١٤١٨( ١بیروت لبنان ، ط

  ، أصول السرخسي ، ألبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي

   . ) م١٩٩٣ -  هــ ١٤١٤( ١دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط

  في أصول الفقه ، لبدر الدین محمد بن بهادر بن عبد اهللا البحر المحیط

  .   ) م٢٠٠٠ - هــ ١٤٢١( ١الزركشي دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط

  البرهان في أصول الفقه ، إلمام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن عبد

عبد العظیم الدیب طبع على نفقة أمیر دولة . اهللا بن یوسف وتحقیق د

  .ون تاریخقطر،بد

  ، التحریر في أصول الفقه الجامع بین اصطالحي الحنفیة والشافعیة

لكمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعود الشهیر 

بابن همام الدین اإلسكندري ، المطبوع مع تیسیر التحریر لمحمد أمین 

  .المعروف بأمیر بادشاه ، طبعة دار الكتب العلمیة ، بدون تاریخ

  ،تذكرة الحفاظ ألبي عبداهللا شمس الدین الذهبي طبعة دار الفكر العربي

  .بدون تاریخ

  التعارض والترجیح بین األدلة الشرعیة ، لعبد اللطیف عبد اهللا عزیز

 ١٩٩٦ - هــ ١٤١٧(البرزنجي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 

  . )م

 بن عمر بن عیسى تقویم األدلة في أصول الفقه ألبي زید عبید اهللا 

الدبوسي الحنفي تحقیق الشیخ خلیل محي الدین المیس دار الكتب 

  .) م٢٠٠١ - هــ ١٤٢١ (١العلمیة بیروت لبنان ط

  التوضیح في حل غوامض التنقیح ، لصدر الشریعة عبید اهللا ابن مسعود

المحبوبي، مكتبة ومطبعة علي صبیح وأوالده بمیدان األزهر،بدون 

  .تاریخ



        
 
 

 

 
  

 

٤٣٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

 ن المحصول في أصول الفقه، لتاج الدین أبي عبد اهللا محمد الحاصل م

عبد السالم محمود أبوناجي، دار . بن الحسین  األرموي بتحقیق دا

  ).م٢٠٠٢(١المدار اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط

  دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة ألبي بكر أحمد بن الحسین

  .لبنان، بدون تاریخالبیهقي طبعة دار الكتب العلمیة بیروت 

  روضة الناظر وجنة المناظر ، لإلمام موفق الدین عبد اهللا بن أحمد

قدامة المقدسي، المطبوع مع نزهة الخاطر العاطر لعبد القادر بن محمد 

الدمشقي المعروف بابن بدران ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، 

  . بدون تاریخ، بدون تاریخ

 ام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان سیر أعالم النبالء لإلم

  ).م١٩٨٤ - ه ١٤٠٤ (٢الذهبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط

  شذرات الذهب في أخبار من ذهب ألبي الفالح عبد الحي بن العماد

  .الحنبلي، منشورات دار اآلفاق الجدیدة،بیروت لبنان، بدون تاریخ

 الدین أبي البقاء شرح الكوكب المنیر المسمى بمختصر التحریر لتقي 

محمد بن أقضي القضاة المصریة شهاب الدین أبي العباس أحمد بن 

 هــ ١٣٧٢( ١عبد العزیز بن علي الفتوحي، مكتبة السنة المحمدیة ، ط

  . ) م١٩٥٣ - 

  شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول لشهاب الدین أبو العباس

نان، ومكتبة الكلیات أحمد بن إدریس  القرافي، دار الفكر ، بیروت ،لب

  ).م١٩٧٣ -ه ١٣٩٣ (١األزهریة، القاهرة ، ط

  ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، إسماعیل بن حماد الجوهري

 هــ ١٤٠٤( ٣تحقیق أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للمالیین ، ط

   .) م١٩٨٤ - 

  صحیح البخاري لإلمام  الحافظ محمد بن إسماعیل البخاري مع فتح

لباري ألحمد بن علي بن حجر العسقالني ، تحقیق عبد العزیز بن عبد ا

اهللا بن باز ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي ، إخراج محي الدین الخطیب 



        
 
 

 

 
  

 

٤٣٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

طبعة مؤسسة مناهل العرفان بیروت ، ومكتبة الغزالي دمشق، بدون 

  .تاریخ

   صحیح مسلم لإلمام مسلم بن الحجاج، بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي

ه ١٤١٢ (١زیع الدار السودانیة للكتب ودار الحدیث القاهرة مصر، طتو

  ). م١٩٩١ - 

  العبر في خبر من غبر لإلمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان

الذهبي، تحقیق أبو هاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول ، دار الكتب 

  ).م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥(١العلمیة ، بیروت،لبنان، ط

  للقاضي أبي یعلى محمد بن الحسین بن محمد بن العدة في أصول الفقه

أحمد بن علي سیر المباركي مؤسسة الرسالة ، . الفراء الحنبلي تحقیق د 

  ).م١٩٨٠ - هــ ١٤٠٠( ١بیروت ، لبنان ط

  كشف األسرار شرح المصنف على المنار ألبي البركات عبداهللا بن أحمد

لى المنار ، لحافظ المعروف بحافظ الدین النسفي مع شرح نور األنوار ع

 ١شیخ أحمد المعروف بمالجیون ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط

  .) م١٩٨٦ -  هــ ١٤٠٦(

  كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي لعالء الدین عبد العزیز

 - ه ١٤١٨ (١بن أحمد البخاري، دار الكتب العلمیة ،بیروت، لبنان، ط

  ). م١٩٩٧

 ل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور  لسان العرب ألبي الفض

  .األفریقي، دار صادر ، بیروت ، لبنان، بدون تاریخ

  محمد باقر الصدر ، دروس في علم / المجموعة الكاملة لمؤلفات السید

األصول ، الحلقة الثانیة دار المعارف للمطبوعات ، بیروت ، لبنان 

  . ) م١٩٨٩ -  هــ ١٤١٠(

 قه لفخر الدین محمد بن عمر الرازي ، المحصول في علم أصول الف

تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ، مكتبة نزار 

  .) م١٩٩٧ -  هــ ١٤١٧( ١مصطفى الباز مكة المكرمة السعودیة ط



        
 
 

 

 
  

 

٤٤٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

  ،  مختار الصحاح ، لإلمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي

  .  األزهر،بدون تاریخرتبه محمود خاطر ، نشر دار الحدیث بجوار إدارة

  مرآة األصول في شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه للعالمة منال

خسرو وعلیه حاشیة العالمة اإلمام األزمیري المكتبة األزهریة للتراث 

  . م ٢٠٠٢

  المستدرك على الصحیحین ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم

 الكتب العلمیة، النیسابوري تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار

  ).  م٢٠٠٢ - ه١٤٢٢(٢بیروت،لبنان،ط

  ، المستصفى من علم األصول لالمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي

 ١تحقیق محمد سلیمان األشقر ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ط

  . ) م١٩٩٧ -  هــ ١٤١٧(

 ، المسند لإلمام أحمد بن حنبل ،شرح حمزة أحمد الزین ، دار الحدیث 

  ). م١٩٩٥ -  هــ ١٤١٦( ١القاهرة ط

  المعتمد في أصول الفقه ألبي الحسین محمد بن علي بن الطیب

البصري  المعتزلي، تحقیق خلیل المیس دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

  .لبنان ، بدون تاریخ 

  معجم مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطب مصطفى سانو، دار الفكر

 -ه ١٤٢٣(١ار الفكر ، دمشق، سوریا،طالمعاصر، بیروت، لبنان، ود

  ).م٢٠٠٢

  المنهاج  شرح صحیح مسلم بن الحجاج لإلمام محي الدین أبي زكریا 

یحیى بن شرف النووي ، طبعة مؤسسة مناهل العرفان بیروت ومكتبة 

  .الغزالي دمشق،سوریا،بدون تاریخ

  نهایة السول في شرح منهاج الوصول ، للقاضي ناصر الدین عبد اهللا

 عمر البیضاوي تألیف جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن األسنوي بن

  .طبعة عالم الكتب بدون تاریخ



        
 
 

 

 
  

 

٤٤١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

 

                                                           

  :الهوامش واإلحاالت

 لـسان العـرب ، دار جمال الدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور  األفریقـي انظر )١(

  .  وما بعدها ١٦٥ ، ص ٧صادر ، بیروت ، لبنان،بدون تاریخ، ج

أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالني ، البخــاري و یلمحمــد بــن إســماع انظــر) ٢(

تحقیق عبد العزیز بـن عبـد اهللا بـن بـاز تـرقیم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، إخـراج 

صحیح البخاري مع فـتح البـاري ، طبعـة مؤسـسة مناهـل  محي الدین الخطیب

 ، كتاب فضائل القـرآن ٤٣ ، ص٩العرفان بیروت ، ومكتبة الغزالي دمشق ج

، بــاب كــان جبریــل یعــرض القــرآن علــى النبــي صــلى اهللا ) ٦٦(الكــریم بــالرقم 

 بـن الحجـاج  ومـسلم)٤٩٩٨( و )٤٩٩٧(، حدیث رقم ) ٧(علیه وسلم بالرقم 

 بـشرح النـووي ، طبعـة مؤسـسة مناهـل العرفـان بیـروت بن مسلم صـحیح مـسلم

ـــــد الخـــــامس ج ـــــي دمـــــشق المجل ـــــاب ٦٩ – ٦٨ ، ص١٥و مكتبـــــة الغزال  ، كت

   . )٢٣٠٨( حدیث رقم – صلى اهللا علیه وسلم –ة الفضائل ، باب جود

ابــن األثیــر هــو عــز الــدین أبــو الحــسن علــي بــن األثیــر أبــي الكــرم محمــد بــن ) ٣(

محمد بن عبدالكریم بن عبدالواحد الشیباني الجـزري المحـدث اللغـوي ولـد سـنة 

التـاریخ ، معرفـة :  هــ في شعبان له مصنفات منها ٦٣٠ هــ ومات سنة ٥٥٥

اهللا شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن   عبــدوبة ، واألنــساب ، انظــر أبــالــصحا

 – ١٣٩٩ ص ٤عثمــان الــذهبي تــذكرة الحفــاظ طبعــة دار الفكــر العربـــي ، ج

شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقیـق أبـو هـاجر و ، ١٤٠٠

محمد السعید بن بسیوني زغلول العبر في خبر من غبـر لإلمـام ، دار الكتـب 

ــــــان، طالعل ــــــة ، بیروت،لبن ــــــو ، ٢٠٧ ص٣ج). م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥(١می  وأب

الفــالح عبــد الحــي بــن العمــاد الحنبلــي شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب ، 

ـــاریخ ـــدون ت ـــدة،بیروت لبنـــان، ب  ، ١٣٧ ، ص٥ج.منـــشورات دار اآلفـــاق الجدی



        
 
 

 

 
  

 

٤٤٢

                                                                                                                                           

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

ـــه معرفـــة  ـــاریخ وكتاب ـــه التـــاریخ یـــشتهر بالكامـــل فـــي الت تجـــدر اإلشـــارة أن كتاب

  . یشتهر بأسد الغابة في معرفة الصحابة الصحابة 

   . ١٨٧- ١٦٥ ، ص٧ للمزید راجع ابن منظور لسان العرب ، ، ج ) ٤(

انظر محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الـرازي مختـار الـصحاح ، لإلمـام  ، ) ٥(

رتبه محمود خـاطر ، نـشر دار الحـدیث بجـوار إدارة األزهر،بـدون تـاریخ، ص 

٤٢٦ – ٤٢٤ .    

  .  من سورة األحقاف)٢٤(اآلیة من  )٦(

إســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري ، تحقیـــق أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار  انظـــر )٧(

 هــ ١٤٠٤( ٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، ، دار العلم للمالیین ، ط

    . ١٠٩١ – ١٠٨٢ ، ص ٣ ج) م١٩٨٤ -

ن عمـرو بـن  هـو  جـابر بـن عبـد اهللا بـ– رضي اهللا عنه –جابر بن عبد اهللا  )٨(

 هــــ وقیــل ٧٨حــرام بــن ثعلبــة الخزرجــي الــسلمي ، صــحابي جلیــل ، مــات ســنة 

ـــ وقیــل ٧٧ ـــ انظــر شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي ٧٣ هـ  هـ

ــــان، ط ــــروت، لبن ــــبالء ، مؤســــسة الرســــالة، بی  -ه ١٤٠٤ (٢ســــیر أعــــالم الن

   . ١٨٩ ص٣، ج)م١٩٨٤

لبخـاري مـع فـتح البـاري ، كتـاب  صـحیح ا محمـد بـن إسـماعیل البخـاريانظـر) ٩(

حــدیث ) ٢٩( بــاب غــزوة الخنــدق وهــي األحــزاب بــالرقم )٦٤(المغــازي بــالرقم 

 ، وانظر أبي بكـر ٣٩٥ ، ص ٧ بلفظ فعرضت كدیة شدیدة ،ج)٤١٠١(رقم 

أحمد بن الحسین البیهقـي دالئـل النبـوة ومعرفـة أحـوال صـاحب الـشریعة طبعـة 

  "    . بما أثبته  " ٤١٦ ، ص ٣دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، ج

راجع جمال الدین عبـد الـرحیم بـن الحـسن األسـنوي نهایـة الـسول فـي شـرح )  ١٠(

طبعــة ،منهــاج الوصــول ، للقاضــي ناصــر الــدین عبــد اهللا بــن عمــر البیــضاوي 

فخـــر  ومـــا بعـــدها ، ٤٣٢ ، ص ٤عـــالم الكتـــب بـــدون تـــاریخ، لألســـنوي ، ج 



        
 
 

 

 
  

 

٤٤٣

                                                                                                                                           

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

في علم األصول ، مكتبة نزار الباز ، المحصول الدین محمد بن عمر الرازي 

 ومـا ١٣٠٨ ، ص ٤ ج ) م١٩٩٧ - هــ ١٤١٧( ١الریاض ، السعودیة ، ط

ومـــرآة األصـــول فـــي شـــرح مرقـــاة الوصـــول فـــي  لعالمـــة مـــنال خـــسرا وبعـــدها ،

أصــول الفقــه وعلیــه حاشــیة العالمــة اإلمــام األزمیــري المكتبــة األزهریــة للتــراث 

 بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدین عليو ، ٣٧٢ ، ص ٢ م ، ج٢٠٠٢

اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم  عبد الوهاب بن علي

األصــــول ، للقاضــــي البیــــضاوي طبعــــة دار الكتــــب العلمیــــة ، بیــــروت لبنــــان 

 ومــــا بعــــدها ، والــــصحیح مــــا ذكــــره ١٩٩ ، ص٣ ج) م١٩٩٥ - هـــــ ١٤١٦(

 تعـارض فـي نفـس األمـر وحقیقتـه ال بـین الشیخ محمد بخیت المطیعي بأنه ال

 ٤٣٢ ، ص ٤قطعیین وال ظنیین انظر سـلم الوصـول شـرح نهایـة الـسول ، ج

  . )محل التعارض(وستأتي مناقشة هذه المسألة في المبحث الثاني .٤٣٥ –

وهــو أبــو المعــالي امــام الحــرمین عبــد الملــك بــن عبــد اهللا الجــویني ، نظــار ) ١١(

َّ، شـــافعي المـــذهب ، درس فـــي المدرســـة النظامیـــة أصـــولي مـــتكلم بلیـــغ أدیـــب 

 هـــ مـن ٤٧٨ هـــ ومـات سـنة ٤١٩بنیـسابور نحـو مـن ثالثـین سـنة ، ولـد سـنة 

الـــشامل ، البرهـــان اإلرشـــاد ، انظـــر ابـــن العمـــاد الحنبلـــي شـــذرات : مـــصنفاته 

   ٣٥٨ ، ص٣الذهب ، ج

ف وتحقیـق انظر إمام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن عبد اهللا بن یوس) ١٢(

عبــد العظــیم الــدیب البرهــان فــي أصــول الفقــه ، طبــع علــى نفقــة أمیــر دولــة . د

   . ٧٤٨ ص٢قطر ، ج

 أصــول البــزدوي مــع كــشف األســرار ،  البــزدوي وعــالء الــدین البخــاريانظــر) ١٣(

ـــــــــــان ، ط  ٣ ج) م١٩٩٧ – ١٤١٨( ١دار الكتـــــــــــب العلمیـــــــــــة ، بیـــــــــــروت لبن

  . ١٢٠ص



        
 
 

 

 
  

 

٤٤٤

                                                                                                                                           

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

، دار أصول السرخسي ، ي سهل السرخسي  بكر محمد بن أحمد بن أبوأب )١٤(

  . ١٢ ص٢ ج) م١٩٩٣ - هــ ١٤١٤( ١الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط

انظـــر أبـــي زیـــد عبیـــد اهللا بـــن عمـــر بـــن عیـــسى الدبوســـي الحنفـــي ، تحقیـــق ) ١٥(

، دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت الـــشیخ خلیـــل محـــي الـــدین المـــیس تقـــویم األدلـــة 

   . ٢١٧ ص) م٢٠٠١ - هــ ١٤٢١( ١لبنان ط

شــرح مرقــاة الوصــول فــي مــرآة األصــول فــي لعالمــة مــنال خــسرو اانظــر )  ١٦(

وعلیــه حاشــیة العالمــة اإلمــام األزمیــري المكتبــة األزهریــة للتــراث أصــول الفقــه 

   . ٣٧٠ ص٢ م ج٢٠٠٢

المــام أبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي ، تحقیــق محمــد ســلیمان ر اانظــ) ١٧(

 ١، مؤسسة الرسالة ، بیـروت ، لبنـان ط األصول األشقر المستصفى من علم

   . ٤٧٦ ، ص ٢ ج) م١٩٩٧ - هــ ١٤١٧(

مـــع نزهـــة نظـــر ابـــن قدامـــة المقدســـي روضـــة النـــاظر وجنـــة المنـــاظر ،  ا )١٨(

 ، ٢الخــاطر العــاطر ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت لبنــان ، بــدون تــاریخ ، ج

   . ٤٥٧ص 

البحـر المحـیط فـي عبـد اهللا الزركـشي بدر الدین محمد بـن بهـادر بـن ر انظ) ١٩(

 ) م٢٠٠٠ - هـــ ١٤٢١( ١دار الكتب العلمیة بیروت لبنـان طأصول الفقه ، 

   .   ٤٥٧ ص ٤ج 

شـهاب الـدین أحمـد بـن عبـد العزیـز  البقـاء محمـد بـن وانظـر تقـي الـدین أبـ ) ٢٠(

الــــسنة ، مكتبــــة شــــرح الكوكــــب المنیــــر المــــسمى بمختــــصر التحریــــر الفتــــوحي 

   . ٦٣٤ ص ) م١٩٥٣ - هــ ١٣٧٢( ١، طالمحمدیة 

انظر كمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعود الشهیر  ) ٢١(

بابن همام الدین اإلسكندري التحریر في أصول الفقه الجـامع بـین اصـطالحي 



        
 
 

 

 
  

 

٤٤٥

                                                                                                                                           

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

الحنفیـــة والـــشافعیة ، ، المطبـــوع مـــع تیـــسیر التحریـــر لمحمـــد أمـــین المعـــروف 

   . ١٣٦ ، ص ٣عة دار الكتب العلمیة ، بدون تاریخ ، ج بأمیر بادشاه ، طب

بــن مــسعود التوضــیح لمــتن التنقــیح ، ،  عبیــد اهللا  انظــر صــدر الــشریعة ) ٢٢(

   . ٢٠٥ ، ص ٢مكتبة ومطبعة علي صبیح وأوالده بمیدان األزهر ، ج

انظر محمد بن علي بن محمد الشوكاني إرشاد الفحـول إلـى تحقیـق الحـق  ) ٢٣(

ول ، مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز ، الـسعودیة ، مكـة المكرمـة ، من علـم األصـ

   . ٨٨٧ ، ص ٣ ج ) م١٩٩٧ -  هــ ١٤١٧( ١ط 

محمـد بـاقر الـصدر ، دروس فـي / نظر المجموعة الكاملـة لمؤلفـات الـسید ا) ٢٤(

ـــة الثانیـــة دار المعـــارف للمطبوعـــات ، بیـــروت ، لبنـــان  ـــم األصـــول ، الحلق عل

   . ٦٣٣-٦٣٢ ، ص ١ ، ج٣ م ) م١٩٨٩ - هــ ١٤١٠(

انظر عبد اللطیف عبد اهللا عزیز البرزنجي التعارض والترجیح بـین األدلـة  ) ٢٥(

 ) م١٩٩٦ - هـــــ ١٤١٧(، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ، لبنـــان  الـــشرعیة ،

   . ٢٣ ، ص١ج

انظــر بــدران أبــو العینــین بــدران أدلــة التــشریع المتعارضــة ووجــوه التــرجیح  ) ٢٦(

    . ٢١ م ص١٩٧٤سسة شباب الجامعة اإلسكندریة بینها ، ، مؤ

 ، مختـــار الـــصحاح للـــرازي  ٣٥٥ص٢ج لـــسان العـــرب  ابـــن منظـــورانظـــر) ٢٧(

  ٣/١١٩٨ ، الصحاح للجوهري ٤٦ص 

ــــة فــــي أصــــول الفقــــه ص الدبوســــي راجــــع ) ٢٨( ــــدین  ،٢١٧تقــــویم األدل عــــالء ال

 ١٣٧ص٣ كـــــشف األســـــرار عـــــن أصـــــول فخـــــر اإلســـــالم البـــــزدوي جالبخـــــاري

 ، عبداهللا بـن أحمـد المعـروف بحـافظ ١٨ص٢ أصول السرخسي جيالسرخس،

حـافظ شـیخ أحمـد ع الدین النسفي كشف األسرار شرح المصنف على المنار م

، دار الكتـــب العلمیـــة شـــرح نـــور األنـــوار علـــى المنـــار ، المعـــروف بمالجیـــون 

   .  ٩٤ص٢ ،ج) م١٩٨٦ - هــ ١٤٠٦( ١بیروت لبنان ط



        
 
 

 

 
  

 

٤٤٦

                                                                                                                                           

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

  .٢١٢ص١ترجیح بین األدلة الشرعیة جتعارض وال كتاب ال البرزنجيانظر) ٢٩(

، دار طلحات أصـول الفقـه لدكتور قطب مصطفى سـانو معجـم مـصاانظر ) ٣٠(

ه ١٤٢٣(١الفكــر المعاصــر، بیــروت، لبنــان، ودار الفكــر ، دمــشق، ســوریا،ط

   .١٥٦،ص ) م٢٠٠٢ -

  .المرجع السابق ، نفس الصفحة) ٣١(

عـــالء  ومـــا بعــدها ، و١٢ ص ٢ أصـــول السرخــسي ، ج السرخــسيانظـــر )٣٢(

ــــدین البخــــاري  لزركــــشي البحــــر ا ومــــا بعــــدها ، ٧٦ ص٣كــــشف األســــرار جال

  . ٢٤٩ ، ص ١، ج لبرزنجي التعارض والترجیحا ، ٤٠٧ ص ٤المحیط ، ج

 ، ص ٤انظــر فخــر الــدین الــرازي المحــصول فــي علــم أصــول الفقــه ،ج ) ٣٣(

  .   وما بعدها ١٤٠٨

ري اإلمــام ابــن حــزم الظــاهري ، انظــر مــن المــانعین لوقــوع التعــارض الظــاه) ٣٤(

علــي بــن حــزم الظــاهري اإلحكــام فــي أصــول األحكــام ، دار الحــدیث القــاهرة ، 

  .  وما بعدها ١٥٨ ص ٢ ج) م١٩٩٢ - هــ ١٤١٣( ١ط

  .  من سورة النساء)٨٢(من اآلیة ) ٣٥(

  .  من سورة النجم)٤و٣(اآلیتان ) ٣٦(

 ، ٥٤٧ ، ص ٤هاج األصـول ، جألسنوي نهایة السول في شرح مناانظر ) ٣٧(

  .   وما بعدها ٤٨٩ ، ص ٤لزركشي البحر المحیط جا

 ، فخـــر ٢١٥ص  تقـــویم األدلـــة فـــي أصـــول الفقـــه  زیـــد الدبوســـي أبـــوانظـــر (٣٨)

 ٣ ج البزدويكشف األسرار عن أصولوعالء الدین البخاري االسالم البزدوي 

لمنــار  كــشف األســرار شــرح المــصنف علــى ا، الحــافظ النــسفي١٧ و ١٣ص 

ـــاة لعالمـــة مـــنال خـــسرو مـــرآة األصـــول فـــي ا ، ١٠١ و ٩٤ ص٢ج شـــرح مرق

   .٣٧١ – ٣٧٠ ، ص ٢جالوصول في أصول الفقه 



        
 
 

 

 
  

 

٤٤٧

                                                                                                                                           

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

، ٤٧٣ – ٤٧٢ ص ٢ المستـــــصفى مـــــن علـــــم األصـــــول  ج الغزالـــــيانظـــــر (٣٩)

 اإلحكـام سیف الـدین أبـي الحـسن علـي بـن أبـي علـي بـن محمـد األمـديانظر 

 ١٩٨٣ - هـــ ١٤٠٣(  ، بیـروت لبنـانةدار الكتـب العلمیـفي أصول األحكـام 

 المحــــصول فــــي علــــم أصــــول الفقــــه فخــــر الــــدین الــــرازي، ٣٢١ ، ص ٤ ج)م

 ، وانظـــــــر أبـــــــو١٣٢٩ – ١٣٢٤ ، ص ٤،المـــــــسألة الـــــــسادسة والـــــــسابعة ، ج

دار  المعتمد في أصول الفقه الحسین البصري المعتزلي ، تحقیق خلیل المیس

 ، وانظـــر ٤١٨ ، ص١تـــاریخ ، جالكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ، لبنـــان ، بـــدون 

.  یعلى محمد بـن الحـسین بـن محمـد بـن الفـراء الحنبلـي تحقیـق د القاضي أبو

مؤسـسة الرسـالة ، بیـروت  العدة في أصول الفقه أحمد بن علي سیر المباركي

 الولیــــــد ر أبــــــو،وانظــــــ١٦٣ ، ص١ ج) م١٩٨٩ - هــــــــ ١٤٠٠( ١، لبنــــــان ط

 إحكام الفصول  اهللا محمد الجبوريعبد. سلیمان بن خلف الباجي ، تحقیق د 

 )١٩٨٩ ) هـــ١٤٠٩( ١مؤسسة الرسالة بیروت ، لبنان طفي أحكام األصول 

  .١٦٣ ص ١ج

  ،٢١٥ زیــد الدبوســي الحنفــي تقــویم األدلــة فــي أصــول الفقــه ص وانظــر أبــ )(٤٠

 كـــشف األســـرار عــــن أصـــول فخـــر االســــالم والبـــزدوي وعـــالء الـــدین البخــــاري

لحافظ النسفي كشف األسرار شـرح المـصنف ، وا ١٧ و ١٣ ص ٣البزدوي ج

علــى المنــار مــع حــافظ شــیخ أحمــد المعــروف بمالجیونــشرح نــور األنــوار علــى 

ــــــــصفى ج١٠١ و ٩٤ ص٢المنــــــــار ، ج ــــــــي  المست  و،٤٧٣ ، ص ٢، والغزال

فخـــــر الـــــدین الـــــرازي و ،٣٢٣ ص٤آلمــــدي اإلحكـــــام فـــــي أصـــــول األحكــــام جا

لقاضي أبي ، وا١٣٢٩ – ١٣٢٤ ، ص ٤،ج المحصول في علم أصول الفقه

إحكـام الفـصول البـاجي ،و١٦٣ ، ص١یعلى الحنبلي العدة في أصـول الفقـه ج

 .، وغیرها من كتب األصول١٦٣ ص ١في أحكام األصول ج



        
 
 

 

 
  

 

٤٤٨

                                                                                                                                           

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

 كــــشف األســــرار عــــن أصــــول فخــــرالبــــزدوي وعــــالء الــــدین البخــــاري انظــــر ) ٤١(

 ٢١٧تقــــویم األدلــــة ، ص الدبوســــي  ، و١٣٧ ، ص ٣اإلســــالم البــــزدوي ، ج

 كــشف األســرار الحــافظ النــسفي ،١٨ ، ص٢ أصــول السرخــسي جالسرخــسي،

 التوضــــیح علــــى  ابــــن مــــسعودصــــدر الــــشریعةو ، ٩٤ ، ص٢علــــى المنــــار ج

 ٣٧ ص ٢منالخـسرو مـرآة األصـول جو وما بعـدها ٢٠٩ ، ص٢ج التنقیح ،

  . وأسقط الوجه األول ٣٨٣ –

  .من سورة الشورى) ١١(من اآلیة ) ٤٢(

  . طهمن سورة) ٥(اآلیة ) ٤٣(

  .من سورة البقرة) ٢٢٥(اآلیة )٤٤(

  . من سورة المائدة)٨٩(من اآلیة )٤٥(

  .  من سورة البقرة)٢٢٢(من اآلیة ) ٤٦(

  . من سورة المائدة)٦(من اآلیة ) ٤٧(

  .  من سورة البقرة)٢٣٤(من اآلیة ) ٤٨(

  .من سورة الطالق) ٤(من اآلیة ) ٤٩(

، ح حمزة أحمد الزین ، دار الحدیثإلمام أحمد بن حنبل المسند ،شراانظر ) ٥٠(

ــــــــــ ١٤١٦( ١القـــــــــاهرة ط ـــــــــم ٤١٦ ، ص ١٧ج)  م١٩٩٥ - هـ  ، حـــــــــدیث رق

٢٤٦١٧ .  

 هــو الــصحابي الجلیــل اختلــف - رضــي اهللا عنــه –عبــد الــرحمن بــن حــسنة ) ٥١(

فــي اســم أبیــه فقیــل هــو عبــد الــرحمن بــن المطــاع بــن عبــد اهللا بــن المطــرف ، 

 مـوالة لعمــر بـن حبیــب بـن حذافــة بــن وحــسنه هـي أمــه كانــت.وقیـل غیــر ذلـك 

وهــو أخــو شــرحبیل ابــن حــسنة انظــر ابــن األثیــر أســد الغابــة فــي معرفــة .جمــع 

 ٣ ج ) م٢٠٠٣ - هــ ١٤٢٤( ٢الصحابة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط

   . ٤٨٩ وما بعدها ، وص ٤٣٢، ص 



        
 
 

 

 
  

 

٤٤٩

                                                                                                                                           

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

   . ١٧٦٨٦ حدیث رقم ٤٨٥ ص١٣إلمام أحمد بن حنبل المسند جاانظر ) ٥٢(

 صـــحیح مـــسلم بـــشرح  مـــسلم بـــن الحجـــاج ویحیـــى بـــن شـــرف النـــوويانظـــر) ٥٣(

 ، بــاب إباحــة الــضب فــي أكــل ٣٤/٢٢النــووي كتــاب الــصید والــذبائح بــالرقم 

ال آكله وال ( بلفظ ٤١/٣- ٥٠٠٣ و ٤٠/٢ – ٥٠٠٢ حدیث رقم ٧/٧بالرقم 

ال ولكنــه لــم یكــن بــأرض قــومي ( بلفــظ٤٤/٩ – ٥٠٠٩، وحــدیث رقــم )أحرمــه

  . وما بعدها٩٨ ص ١٣ج)  أعافهفأجدني

هــو أبـــو الحـــسن الكرخـــي انظـــر كـــشف األســـرار عـــن أصـــول فخـــر اإلســـالم ) ٥٤(

   . ٣٧ ص٣البزدوي ج

  . منهم عیسى بن أبان ، انظر المرجع السابق نفس الصفحة ) ٥٥(

 صــحیح البخــاري ،كتــاب النكــاح بــالرقم محمــد بــن إســماعیل البخــاري انظــر )٥٦(

 ، ١٦٤٧ ص ٣ ، ج ٥١١٤ ، حـدیث رقـم ٣١ باب نكاح المحـرم بـالرقم ٦٧

 بــاب تحــریم ١٦/٨وانظــر صــحیح مــسلم بــشرح النــووي ، كتــاب النكــاح بــالرقم 

 ٩ ،ج٤٦/٦ – ٣٤٣٧ ، حدیث رقم ٥/٥نكاح المحرم وكراهیة خطبته بالرقم 

   . ١٩٩ص

 صـــحیح مـــسلم بـــشرح  مـــسلم بـــن الحجـــاج ویحیـــى بـــن شـــرف النـــوويانظـــر) ٥٧(

 بــاب تحــریم نكــاح المحــرم وكراهیــة خطبتــه ١٦/٨النــووي كتــاب النكــاح بــالرقم 

   ٢٠٠ – ١٩٩ ص٩ ج٤٨/٨ –٣٤٣٩ ، حدیث رقم ٥/٥بالرقم 

 هو عبـد  اهللا بـن العبـاس بـن عبـد المطلـب – رضي اهللا عنه -ابن عباس ) ٥٨(

بن هاشم القرشي الهاشمي أبو العباس ابـن عـم الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم 

لهاللیة ولد قبل الهجرة بثالث سـنین ، وبنـو أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث ا

هاشم محصورین بالشعب دعا له رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بالخیر فقال 

 كـان یلقـب بحبـر األمـة مـات رضـي اهللا )اللهم فقهه فـي الـدین وعلمـه التأویـل(

 هــ انظر أبـي الفـضل شـهاب الـدین أحمـد بـن علـي بـن ٦٨عنه بالطائف سنة 



        
 
 

 

 
  

 

٤٥٠

                                                                                                                                           

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

اإلصــابة فــي تمییــز الــصحابة ، دار   بــابن حجــر العــسقالنيمحمــد المعــروف

   . ١٥٢ – ١٤١ ص ٤العسقالني ج. نهضة مصر ، بدون تاریخ

 هــو یزیــد بــن األصــم واســم األصــم - رضــي اهللا عنــه–یزیــد بــن األصــم )    ٥٩(

عمــرو وقیــل یزیــد بــن عبــد عمــرو بــن عــدس بــن معاویــة بــن البكــاء أبــو عــوف 

ارث بــن حــزن الهاللیــة وهــو ابــن أخــت میمونــة العــامري ، وأمــه بــرزة بنــت الحــ

بنــت الحــارث زوج النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم ورضــي اهللا عنهــا مــات رضــي 

اهللا عنــه ســنة ثالثــة ومائــة وقیــل أربــع ومائــة انظــر ابــن األثیــر أســد الغابــة فــي 

   . ٤٤٣ ص٥معرفة الصحابة ج

ضــي اهللا عنهــا  هــي مــوالة أم المــؤمنین عائــشة ر- رضــي اهللا عنهــا–بریــرة ) ٦٠(

جــاء فــي شــأنها أنهــا قــد قــضیت فیهــا أربــع أو ثــالث قــضیات صــارت أحكامــا 

 ، ص ٢ ســیر أعـــالم النـــبالء ، ج الـــذهبيمنهــا أن الـــوالء لمـــن أعتــق ، انظـــر

٣٠٤- ٢٩٧ .   

 صـــحیح مـــسلم بـــشرح النـــووي المـــسمى  مـــسلم بـــن الحجـــاج  والنـــووي انظـــر(٦١)

،  ٢/٣لـوالء لمــن أعتـق بــالرقم  بــاب إنمـا ا٢٠/١١المنهـاج كتـاب العتــق بـالرقم 

، ١٠،ج١٠ /١٣ – ٣٧٦٤ و ١٢/٨ – ٣٧٦٢ و ٩/٢ – ٣٧٥٩حدیث رقم 

  .  وما بعدها ٣٨٩ص 

عبـد . انظر تاج الدین أبـي عبـد اهللا محمـد بـن الحـسین  األرمـوي بتحقیـق د) ٦٢(

ـــاجي الحاصـــل مـــن المحـــصول فـــي أصـــول الفقـــه، ، دار  ـــسالم محمـــود أبون ال

 ، ٢٤١ ، ٣٨ ص٣٠ج) م٢٠٠٢(١ لبنــــــان، طالمـــــدار اإلســــــالمي، بیـــــروت،

شــهاب الــدین أبــو العبــاس و ، ٤٥١- ٤٤٩ ، ص٤ونهایــة الــسول لألســنوي ج

أحمد بن إدریس  القرافـي شـرح تنقـیح الفـصول فـي اختـصار المحـصول ، دار 

 -ه ١٣٩٣ (١الفكر ، بیروت ،لبنان، ومكتبـة الكلیـات األزهریـة، القـاهرة ، ط

   . ٤٢٢ – ٤٢١ص ) م١٩٧٣



        
 
 

 

 
  

 

٤٥١

                                                                                                                                           

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 اوتطبيقاهت ًأوجه اجلمع بني النصوص الرشعية املتعارضة ظاهرا عند األصوليني 

 عبــد اهللا الحــاكم النیــسابوري تحقیــق مــصطفى عبــد القــادر عطـــا ونظــر أبــا) ٦٣(

 هـــ ١٤٢٢(٢المستدرك على الصحیحین ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنـان،ط

  . ٣٧٣ ص ١ج٢٢٥ /٨٩٨ ،حدیث رقم ٤،كتاب الصالة بالرقم )٢٠٠٢ -

 بــاب ٣٠ صــحیح مــسلم ، كتــاب األقــضیة بــالرقم  مــسلم بــن الحجــاجانظــر) ٦٤(

أال أخبـركم بخیـر الـشهداء ( ، بلفظ ١٧١٩ ، حدیث رقم ٩لشهود بالرقم خیر ا

   . ١٣٤٤ ص٣ ج)الذي یأتي بشهادته قبل أن یسألها

صحیح البخاري كتـاب فـضائل أصـحاب   البخاريمحمد بن إسماعیلانظر ) ٦٥(

 ، بــاب فــضائل أصــحاب النبــي علیــه ٦٢النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم بــالرقم 

  . ١١٢٣ ص٣ ، ج٣٦٥٠ حدیث رقم ١قم الصالة والسالم بالر

  .١٣٢٤ ، ص ٤ج  المحصولفخر الدین الرازي) (٦٦

  .سبق تخریجه (٦٧)

 .سبق تخریجه (٦٨)

  .٤١٨ ص ،٤ ج في أصول الفقهالحسین البصري المعتمد أبو (٦٩)

  . من سورة النساء٢٣ من اآلیة )٧٠(

  . من سورة النساء٢٤ من اآلیة )٧١(

 


