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السعيد سليامن حممد بن بن هشام د.

الرشيعة بكلية الفقه أصول بقسم املساعد األستاذ
بالرياض اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة
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احلرام، والصالة هلم احلالل من وبنيّ األحكام، للخلق الذي رشع هللا احلمد
لألمة أوضح العلامء، وإمام احلنفاء سيد األنام، خري حممد نبينا عىل والسالم
للناس، نةً  بيّ فأضحت احلجة بناصع املحجة وأبان التباس، هبا يقع فلم  الرشيعة

وبعد: الدين، إىل يوم منواله وتابعي وأصحابه وعىل آله

علامء أعالم، هلا هيأ أن األمة هذه عىل إفضاله وحسن تعاىل اهللا إنعام من فإن
األذ عىل وصابروا وصربوا إليه، والدعوة الرشعي، العلم نرش سبيل يف جاهدوا
عى يُدَّ ما ونبذ الرشيعة هذه بيان يف أوقاهتم ونفائس  أعامرهم، وبذلوا غاية فيه،
يف منقوهلا من والتعارض، والتشكيك التناقض من مزاعم وفروعها أصوهلا حول

الشبهات. من ذلك وغري داللة، أو ثبوتاً واألدلة النصوص

(١٣٤٧ـ  ١٤٢١هـ) العثيمني صالح بن العالمة حممد لفضيلة الشيخ كان ولقد
والعناية  وتأصيله، العلم بيان يف ~ جهوده فجاءت  ؛ املعىلّ ح القِدْ ذلك من
العلمي التميز صور من والعامة بكونه اخلاصة له يشهد عىل نحوٍ بنرشه وتطبيقه

املنهجي. واإلبداع

الرشعية،  العلوم تأصيل يف ~ جهوده هذا الشأن: النظر يف يلفت وكان مما
وكالم النصوص الرشعية الواردة عىل الشبهات أثناء ذلك بدحض يف واالهتامم
ـ حالٍ بأي ـ يمكن ال حمكمةٌ راسخة الرشيعة هذه أن عىل والتأكيد العلم، أهل 
تطبيقاته وجاءت ، تناقضٌ يف أحكامها  عى يُدّ أو تعارض، نصوصها يف يثبت أن

ودروسه وفتاويه. خمتلف مصنفاته يف متعددةً القضية هذه عىل املتميزة
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عىل  املوضوع هذا عثيمني يف بن حممد الشيخ دور إبراز إىل وقد ملست احلاجة
استعنت أمهيته: مع يف هذا املجال خاصة دراسة عىل أقف مل وملا اخلصوص، وجه
عند  عنوان: (التعارض وطرق دفعه حتت ذلك يف الكتابة عىل تعاىل، وعزمت باهللا

وتطبيقاً). تأصيالً :~ العثيمني بن صالح حممد الشيخ

         •
اآلتية: األمور خالل من هذا املوضوع أمهية تظهر

واملشرتكة املهمة، التأصيلية املباحث من دفعه وطرق التعارض موضوع أن ١ـ
لرفع وذلك الفقه، وأصول والسنة والتفسري كالعقيدة بني أكثر العلوم الرشعية،

الرشعية. واألحكام كثري من النصوص عن وإزالة االشتباه اللبس،

وتأكيده  أحكامه، وحترير اجلانب هذا بتأصيل ~ عثيمني ابن الشيخ عناية ٢ـ
الثابتة. الرشعية النصوص بني التعارض اندفاع عىل

دفع ومتيزه يف املجال، هذا يف عثيمني ابن الشيخ لد التطبيقي اجلانب ٣ـ بروز
راسخ. منهجي بأسلوب النصوص بني التعارض ظاهره ما

ـ فيام أجد ومل والدراسة، بالبحث حيظ مل ـ أمهيته رغم ـ املوضوع هذا ٤ـ أن
بتأصيل املشاركة فأردت االستقالل، وجه عىل فيه  وافية دراسةً ـ  عليه اطلعت

يف ذلك. املتميزة تطبيقاته من أمكن ما ومجع املهم، املوضوع هذا الشيخ يف منهج

       •
ذلك عىل وخامتة، وتفصيل متهيداً ومبحثني ـ املقدمة بعد ـ البحث وقد تضمن

اآليت: النحو

وفيه  الرشعية، العلوم تأصيل  يف وجهوده العثيمني حممد  الشيخ التمهيد:
مطلبان:
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العثيمني. حممد الشيخ األول: ترمجة املطلب

الرشعية. العلوم تأصيل يف العثيمني الشيخ حممد جهود الثاين: املطلب

وموازنة.  عرضاً العثيمني: الشيخ حممد عند وطرق دفعه التعارض األول: املبحث   *

ومطلبان: متهيد وفيه

دفعه. وطرق التعارض موضوع أمهية التمهيد:

وضوابطه. التعارض حقيقة األول: املطلب

دفع التعارض. طرق املطلب الثاين:

النصوص التعارض عن دفع العثيمني يف حممد األول: جهود الشيخ املبحث   *
وحتليال. عرضاً الرشعية:

مطالب: ثالثة وفيه

الرشعية. النصوص بني التعارض دفع األول: املطلب

العلامء. النصوص وكالم بني التعارض دفع الثاين: املطلب

والواقع. النصوص بني التعارض دفع املطلب الثالث:

والتوصيات. النتائج أهم وتتضمن اخلامتة : *

       •
اآليت: البحث وفق املنهج هذا يف وقد رست

بتوثيق قدر اإلمكان، والعناية من مصادرها األصلية العلمية املادة استقراء ١ـ
بمصنفات يتصل نسبتها، وفيام صحة من والتأكد واألقوال والتعريفات املسائل
تتبع جاهداً  فحاولت االستقرائي؛ املنهج يف ذلك اتبعت عثيمني فقد ابن الشيخ
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الشيخ به فاملراد «الشيخ» قلت: وإذا منها، البحث مادة واستخراج مجيع املطبوع
.~ العثيمني حممد

ذلك يف واتبعت البحث، يف املذكورة للمسائل التطبيقية باألمثلة  العناية ٢ـ
الوصفي. املنهج

بني اآلية ورقم السورة اآلية مبارشة بذكر إيراد بعد القرآنية عزو اآليات ٣ـ
معقوفتني.

الصحيحني يف كان احلديث فإن األصلية، من مصادرها ختريج األحاديث ٤ـ
املصادر من فإين أخرجه أحدمها يف يكن مل منهام، وإن بتخرجيه اكتفيت أحدمها أو

.األخر

هلم الذين ليس وهم الفقه، علم أصول يف املشهورين غري األعالم ٥ـ ترمجة
بسنة م  العلَ باتْباع االلتزام مع واإلثقال، لإلطالة تفادياً مطبوعة، شهرية مصادر

معقوفتني. بني وفاته

البحث. املصادر آخرَ ثبَت يف تُذكر باملصادر، املتعلقة ٦ـ املعلومات

منهاج  عىل صواباً الكريم، لوجهه خالصاً العمل هذا جيعل أن Å  اهللا  أسأل
مأمول. مسؤول، وأكرم إنه تعاىل خري به، فيه، وينفع يبارك وأن رشعه القويم،

العاملني. رب هللا واحلمد أمجعني، وصحبه آله وعىل حممد، نبينا عىل اهللا وصىل
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مطلبان: وفيه

األول املطلب

  
 

عثامن  بن عبدالرمحن سليامن بن بن حممد صالح بن بن حممد عبداهللا أبو هو
وجده التميمي الوهيبي، آل ريِّس من مقبل بن أمحد بن عبدالرمحن عبداهللا بن ابن
الوشم، من أجداده نزح وقد فنُسبوا إليه، ثَيمني) (عُ بـ اشتُهر فيام بعد عثامن الرابع

.القصيم الكرب منطقة مدن نيزة: إحد عُ يف املقام هبم واستقر

ووفاءً البحث، صورة لتكتمل ذلك من يشء إىل اإلشارة  آثرت ترمجته  عن املغنية الشيخ شهرة رغم (١)
العالمة الشيخ حلياة  (اجلامع  ينظر: العطرة سريته عن الكالم والستيفاء اهللا، رمحه عيل، حقه ببعض 
احلكمة جملة من الثاين العدد يف املؤلف كتبها مقالة وأصله احلسني لوليد العثيمني)، صالح بن  حممد 
نارص للدكتور الزاهد) (ابن عثيمني اإلمام املرتجم، الشيخ وفاة بعد الكالم وسع ثم (١٤١٤هـ) لعام
وفاته، إبان الصحف املحلية الشيخ يف عن ما نُرش واستوفيا غالب له، ترجم من أوعب ومها الزهراين،
البيان جملة من (١٦٠و١٦١) العددان ،(٣٣١/٨) بن عبيد للشيخ إبراهيم النهى والعرفان) أويل (تذكرة
املقرن، لعبدالكريم عثيمني) حممد بن صالح بن الشيخ العالمة سامحة مع (١٤عاماً (١٤٢١هـ)، لعام
العالمة يف ترمجة املطر، (الدر الثمني حلمود العثيمني) صالح بن حممد الشيخ حياة من مرشقة (صفحات
للشيخ صوتية عثيمني) مادة ابن للشيخ فائدة (مائة الشيخ، تالميذ من باحثاً عرش أحد ه أعدّ عثيمني) ابن
السليامن فهد جلامعه العثيمني) الشيخ حممد فضيلة  فتاو ورسائل (جمموع  فرائد، وفيها املنجد حممد
للشيخ، ترمجة من كتابه خييل ال فإنه أعدّ بشأنه رسالة علمية أو كتاباً للشيخ أخرج من وغالب .(٩/١)

مسهب وموجز. بني ما وهم
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عنيزة، بمدينة رمضان سنة ١٣٤٧هـ شهر من السابع والعرشين ليلة  ولد
ومل القرآن فحفظ واالستقامة، بالصالح معروفة عائلة يف حسنة نشأةً هبا ونشأ
مجلة بلده يف يف أهل العلم عىل القراءة يف رشع ثم عمره، من عرشة يتجاوز الرابعة

شيوخه: أبرز ومن فيها. نبغ حتى والنحو والفقه، كالعقيدة، العلوم؛ من
األول شيخه وهو ١٣٧٦هـ)، السعدي (١٣٠٧ـ نارص بن عبدالرمحن الشيخ ١ـ
اخلصوص، جهة  عىل والفقه التوحيد ويف الفنون،  غالب  يف عليه  قرأ حيث

الزمان. من عقدٍ عىل تربو مالزمةً تامة والزمه
يف علم عليه قرأ ١٣٧٤هـ)، بن عودان (١٣١٤ـ عيل بن عبدالرمحن الشيخ ٢ـ

الفرائض.
١٣٨٧هـ). ع (١٣١٧ـ املطوّ عبدالعزيز بن الشيخ حممد ٣ـ

الشيخ من كبار تالمذة ١٤١٥هـ). ومها الصاحلي (١٣٣٣ـ عيل بن محد الشيخ ٤ـ
سعدي. ابن لشيخه مالزمته قبل العلوم مبادئ يف عليهام قرأ السعدي،

صحيح يف عليه ١٤٢٠هـ)، قرأ باز (١٣٣٠ـ بن عبداهللا عبدالعزيز بن الشيخ ٥ـ
به وتأثر العلمي بالرياض، املعهد يف دراسته إبان تيمية ابن البخاري ورسائل

املذاهب. خمتلف بالسنة واعتبار األقوال من االعتناء جهة من
عبدالرمحن  العلمي؛ كالشيخ املعهد يف شيوخه من طائفة من واستفاد درس كام
والشيخ ١٣٩٣هـ) (ت: الشنقيطي األمني والشيخ حممد ١٣٧٧هـ) (ت: األفريقي
(ت: عفيفي الرزاق  عبد والشيخ  ١٤٠٨هـ) (ت: الرشيد نارص ابن عبدالعزيز

وآخرين. ١٤١٥هـ)

  

وله  السعدي شيخه من بإشارة ١٣٧٠هـ عام  التدريس مهمة  الشيخ  ابتدأ  
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توىل املعهد العلمي بالرياض، من أن خترج سنة، وبعد وعرشون ثالث العمر من
الشيخ اململكة مفتي عليه عرض ويف هذه األثناء بعنيزة، العلمي باملعهد التدريس
وأعفي من ذلك فاعتذر األحساء بمنطقة القضاء والية آل الشيخ إبراهيم بن حممد
وتوليه ١٣٧٦هـ سنة سعدي ابن شيخه وفاة وبعد ومراجعات. التامسات بعد 
عىل مكتبة إرشافه مع لذلك، وتفرغ التدريس ملهمة انتصب الكبري اجلامع  إمامةَ

حتى وفاته. عىل ذلك وبقي الكبري. اجلامع

فرع ـ اإلسالمية سعود حممد بن اإلمام بجامعة أستاذاً ني عُ ١٣٩٨هـ عام ويف
كبار هئية يف عضواً ١٤٠٧هـ عام يف عني العقيدة.ثم قسم رئاسة وتوىل القصيم،
توىل التدريس كام الدرب)، عىل (نور اإلذاعي برنامج اإلفتاء يف وشارك العلامء،
من الصيفية ومواسم احلج، واإلجازات رمضان، أيام شهر واملدين باحلرم املكي

.~ حتى وفاته ١٤٠٢هـ سنة

من الناس يعايشه ما مع ومتاشياً بشتى األساليب، العلم نرش عىل منه وحرصاً
يُعنى العنكبوتية الشبكة له عىل موقعٍ بإنشاء ه اإلعالمية: فقد وجّ الوسائل تعدد
خالهلا من يُبث قناةٍ إعالمية إنشاءُ ـ بعد وفاته  ـ ذلك املتنوعة، وتبع آثاره بنرش

وفتاويه. ه دروسُ
باذلٌ ذلك مع وهو اجلامعة وخارجها، عديدة يف ومجعيات وجمالس جلاناً ورأس

نفسهيف العلموالدعوة، وإلقاءاملحارضات وإصدارالفتاومشافهةومكاتبةومهاتفة.
ومن وخارجها، البالد داخل الطلبة من عليه كثرت دروسه فقد الشيخ يف لتميز ونظراً
يف املتميزين من اليوم هم خواص تالميذه من وكثري بحرص، عليهم املمكن اإلتيان غري

من املناسبات العلمية(١). كثري يف بارز حضور الرشعية، وهلم الكليات

      

يف ترمجته. املصادر السابقة منهم: واملتميزين تالميذه أسامء من طرف يف ينظر (١)
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الفكرة، ولذا  وتوضيح املعلومة إخراج يف والتميز التأليف الشيخ بحسن رف عُ
يف العلمية  للمعاهد الدراسية واملقررات املناهج إعداد  ١٣٩٥هـ سنة إليه  هد  عُ

بعيداً  األسلوب، وسهولة التعبري، جودةَ ~ زق رُ وقد الرشعية. العلوم مجلة من
وبلغ دروسه، جلت وسُ الطلبة،  عليه تكاثر ذلك وألجل والتزيّد، التكلف عن
منها كثري وأُخرج دروسه، غالبُ غت رّ وفُ رشيط، ثالثة آالف من أكثر جمموعها
مؤسسة وتقوم ومؤلفاته، آثاره مجلة وصارت من هلا، الشيخ مراجعة بعد مطبوعاً
جاوزت هذه املؤلفات، وقد إخراج عىل باإلرشاف اخلريية العثيمني حممد الشيخ

له: ما صدر أهم املائة، ومن

مجع وترتيب العثيمني، صالح بن حممد فضيلة الشيخ ورسائل فتاو جمموع ١ـ
ابتدأها جملداً، (٢٨) اآلن حتى منه ماطبع جمموع بلغ وقد بن نارص السليامن، فهد
كثرياً املجموع هذا حو وقد بأبوابه، الفقه ثم الفقه أصول ثم العقيدة بمصنفات
وصفاته أسامء اهللا يف املثىل كالقواعد مفردة، طبعت التي والرشوحات الرسائل من
الواسطية، العقيدة التوحيد، ورشح كتاب ورشح األصول الثالثة، ورشح احلسنى،

وتقريب التدمرية،  ١٣٨٠هـ)، سنة كتبه مصنفاته أوائل من (وهو احلموية وتلخيص
رأي وكان وغري ذلك، الطبيعية، الدماء يف والرسالة األصول، علم من واألصول

جملدين. عىل يزيد ال مما له املجموع كل ما هذا حيوي الشيخ أن

جملدا. عرش أحد اآلن حتى منه صدر الكريم، تفسري القرآن ٢ـ
يف طبع وقد ما صدر له، أنفس من وهو املستقنع، زاد عىل املمتع الرشح  ٣ـ

جملداً. (١٥)
سبعة اآلن  حتى منه طبع املرام، بلوغ برشح واإلكرام اجلالل ذي  فتح ٤ـ

جملدات.
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وبيان املؤلفات الشيخ (www.ibnothaimeen.com) تصنيف هذه موقع توىل وقد
جارياً. العمل فيه يزال ال الذي وما للصدور، يف طريقه وما هو منها صدر ما

 

باجلود  ~ اتسم  فقد له، تذكر تزال محيدة ال بخصال ~ الشيخ  رف  عُ
عام والبعد الشديد  بالورع واشتهر فيها، وزهده الدنيا عن انقطاعه مع  والكرم،
رف ذلك، وعُ منه عرف وجهه رأ ومن العبادة، االجتهاد يف عنه عرف كام يشتبه،
باألسلوب اهللا إىل الدعوة يف النفس وبذل التعليم  جمالس يف والصرب د  اجللَ عنه
هلذه ونظراً تالميذه ومصنفاته، يف آثاره ظهرت فقد التدريس متيزه يف احلكيم، وأما
للعام  العاملية خلدمة اإلسالم  فيصل امللك جائزة ~ نح مُ فقد وغريها األمور

١٤١٤هـ. اهلجري

 

بذل األسباب ومع القولون، رسطان بمرض سنة ١٤٢٠هـ يف  أصيب ~
عرص فتويف أن يتدارك، من أرسع كان جسمه املرض يف إال أن انتشار العالج يف
يناهز عمر عن جدة مدينة يف ١٤٢١هـ سنة شوال شهر من اخلامس عرش األربعاء
دل مقربة العَ يف ودفن املكي، احلرم اخلميس يف عرص عليه يل وصُ الرابعة والسبعني،
أوالد: ثامنية الشيخ خلّف وقد مجع غفري. بحضور باز بن عبدالعزيز شيخه جوار

يف  وبارك خرياً، اإلسالم أمة عن وجزاه ~ من البنات، وثالثاً البنني من مخساً
وتالميذه. عقبه
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الثاين املطلب

   

يف علوم املشاركةَ العلمية العثيمني الشيخ حممد حياة يف التميز سامت  إن من
السلف واخللف، أئمة االجتهاد من يقتدي بأهل ذلك يف وهو املتنوعة، الرشيعة
العلوم «إن بقوله: ٦٨٤هـ) (ت: القرايف العباس أبو إليه أشار ما لنفسه مرتسامً

حتقيق بعض»(١). عىل بعضها ويُعني ببعض، بعضها يرشف
وبشيخه القيم ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسالم شيخ بمنهج تأثره بوضوح وبرز
حيث وفتاويه؛ ومصنفاته دروسه يف أثره وجتىل السعدي، عبدالرمحن األخص

بالتأصيل. والعناية والبعد عن التقليد، الدليل، االعتامد عىل
والبدايةِ  الرشعية، بأصول العلوم العناية أمهية عىل التأكيد الشيخ من دأب كان
من املرءُ يتعلمَ أن فن كل املهم يف من «إنَّ ذلك بقوله: ر وقرّ عليها. والتأسيسِ هبا،
مبني�ا علمه تلك األصول؛ ليكونَ عىل فهمه وخترجيه له عىل عوناً يكون ما أصوله
رم الوصول»(٢). األصول؛ حُ مَ رِ حُ من قيل: وقد راسخة، ودعائمَ قوية أسس عىل

آخر:  موطن يف ويقول

هذا  من يمرّ بك يشء كلَّ وقيِّد وقواعدها، املسائل أصول معرفة عىل «احرص
رم الوصول»(٣). حُ األصول رم حُ من فقد قيل: القبيل،

املنظوم (٣٤٢/١). العقد (١)
األصول إىل الرجوع هو حقيقةً «العلم النص: هذا عىل تعليقاً الشيخ وقال (ص٥). يف التفسري أصول (٢)
من له انفتح األصول بمعرفة اإلنسان عىل تعاىل اهللا منّ فإذا واملسائل املفردات، اجلزئيات ال الرجوع إىل
وانظر: التفسري)، يف (أصول كتاب رشح سلسلة األول من الرشيط راجع: كثري». يشء العلم أبواب

(ص٢١). اجلامعة واألصول القواعد رشح
جمموع فتاو الشيخ (١٩٠/٢٦). (٣)
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هي التي  والقواعد؛ ألهنا األصول عىل معرفة العلم طلبة «أحثُّ أيضاً:  وقال
العلم»(١). هلم شوارد وجتمع تنمي مواهبهم

وقواعده:  الفقه أصول يف يف منظومته وقال
.(٢)« رم الوصوال حيُ ته تفُ فمن القواعدَ األصوال «فاغتنمِ

االستقالل،  جهة عىل تصنيفاً إما املقصد؛ هذا رعاية يف الشيخ وجاءت جهود
النحو عىل ذلك بيان ويمكن وقواعدها، الرشعية العلوم يف أصول ملتون رشحاً أو

اآليت:

     

تأصيل يف صنّفه كتاب وهو اهللا وصفاته احلسنى)، أسامء يف املثىل ١ـ (القواعد
،~ باز عبدالعزيز بن شيخه للكتاب م وقدّ والصفات. باألسامء املتعلقة املسائل
األسامء يف باب ة وفوائدَ مجّ عظيمة قواعد عىل «اشتمل جليل بأنه كتابٌ ووصفه
القواعد (رشح  بعنوان  بع وطُ لطالبه، القواعد  هذه رشح إنه ثم والصفات»(٣).

املثىل).
ابن ألفها التي الرسالة هتذيب  يف  صنّفه كتاب وهو التدمرية)، (تقريب  ٢ـ
بني القدر والرشع) اجلمع وحقيقة والصفات لألسامء اإلثبات (حتقيق بعنوان تيمية
اإلسالم شيخ وقواعد وضعها وهي أصول (الرسالة التدمرية)، بعد بـ فيام واشتهرت
رشح تقريبه  الشيخ إن ثم والقدر)، (القضاء و والصفات) (األسامء بايب يف تيمية ابن

التدمرية). تقريب (رشح بعنوان للطالب، وسيطبع املذكور
العالمة وضعها التي  وهي األربع)، والقواعد  الثالثة  األصول (رشح ٣ـ

(ص٢١). السعدي قواعد (١) رشح
السابع). واألصول (البيت منظومة القواعد (٢)

فتاو الشيخ (٢٦٥/٣). جمموع املذكور ضمن الكتاب مقدمة (٣)
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املسلم أن  عىل مما ينبغي الدين أصول يف ~ الوهاب عبد بن حممد املجدد الشيخ
عليها. عقيدته يؤسس

    

املعني التفسري علم بأن لقناعته صنفها رسالة وهي التفسري)، يف (أصول ١ـ
كام أصوالً له العلم أهل وضع وقد وأرشفها، أجلّ العلوم تعاىل هو اهللا كالم ببيان
األصول من جيمع أن فأحب أصوال، الفقه ولعلم أصوال وضعوا لعلم احلديث
الشيخ رشحها ثم جيهلها. أن اهللا كالم تفسري رام من عىل ال ينبغي ما مات واملقدّ

للطبع. الرشح وهييأ لطالبه،
علم ابن تيمية يف التي وضعها للمقدمة وهو رشحٌ التفسري)، مقدمة (رشح ٢ـ
طرقه وأحسن التفسري أنواع من القرآن؛ علوم من تأصيلية بقضايا وتُعنى التفسري،
الرشح طبع وقد بالرأي، التفسري يف والكالم التفسري، يف االختالف وأسباب 

املذكور.
تعليقات عن عبارة الرمحن)، وهو كالم تفسري يف احلسان (رشح القواعد ٣ـ
متنوعة قواعد  السعدي، وهي  عبدالرمحن  شيخه ألفها التي القواعد عىل للشيخ
١٣٦٥هـ، سنة رمضان شهر يف للقرآن تدبره  خالل  من املصنف  استخرجها
هذا بتصحيح عثيمني ابن الشيخ ني عُ وقد التفسري، يف وكليات  أصول وغالبها
رغ فُ وقد لة، املواطن املشكِ عىل تعليقات له نسخة املصنف، مع فقابله عىل الكتاب؛

لطباعته. استعداداً تنضيده من

    

وأصوهلا الرواية قواعد ألهم  جامعة رسالة وهي احلديث)، (مصطلح ١ـ
وجاءت ،S إىل النبي يُنسب فيام املردود من املقبول متييز عىل هبا الناظر يستعني
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والشواهد، األمثلة وإيراد األقسام العناية بتحرير مع وجازهتا، وافية باملقصود عىل
تصنيفها من وانتهى العلمية، املعاهد مقررات ضمن لتكون الشيخ وضعها وقد

١٣٩٦هـ. سنة

أهل األثر) مصطلح يف الفكر (نخبة ملتن رشحٌ وهو الفكر)، نخبة (رشح ٢ـ
يف احلافظ يذكره ما  كذلك يقرر الرشح أثناء العسقالين، ويف ابن حجر للحافظ

قريباً. ليطبع تنضيده رغ من فُ (نزهة النظر)، وقد املوسوم بـ النخبة عىل رشحه

علم ١٠٨٠هـ) يف سنة حياً (كان رشح ملتن البيقوين وهو (رشح البيقونية)، ٣ـ
جملد واحد. يف طبع وقد بيتاً، وثالثني أربعة يف ويقع احلديث، مصطلح

    

مصنفات أجلّ من  ـ وجازته عىل ـ وهو  األصول)، علم من (األصول ١ـ
فيه ني وعُ العلمية، للمعاهد مقرراً ليكون كتبه وحتريراً، دقة  وأكثرها الشيخ،
يف نسقهم األصوليني وعىل اجلمهور من طريقة وفق الفقه أصول مسائل بتقرير
األمثلة املوضحات لكثري بالتقسيامت وإيراد اهتم كام األصولية، املباحث ترتيب
هذا يف الدخول يريد ملن مهامً مدخالً الكتاب هذا وأصبح من املسائل التي يقررها،
وطبع الرشح بعنيزة، الكبري يف اجلامع لطالبه الكتاب هذا الشيخ رشح الفن. وقد
طبعة بإعداد اخلريية العثيمني حممد الشيخ مؤسسة وتقوم جملد كبري، يف املذكور

ومراجعة. تنقيح مزيد تتضمن جديدة

لضبط وضعها الشيخ منظومة وهي وقواعده)، الفقه أصول يف (املنظومة ٢ـ
يكملها، وملا وتويف متقطعة، فرتات عىل  كتبها والفقهية، األصولية القواعد أهم 
عبدالرمحن شيخه منظومةَ منظومته وقد فاقت ومائة، بيتان نظمه ما جمموع وبلغ
وعدد القواعد، النظم وسالمة بك السَّ جودة جهة الفقهية من القواعد السعدي يف
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الشيخ إن ثم القواعد. تلك  يف الرشعية املقاصد بإبراز العناية فيها ظهرت كام 
باإلكثار  متوسط، ومتيز الرشح جملد ذلك الرشح يف وطبع نظمه، ما رشح ~

األمثلة والشواهد التطبيقية. من

٩٨٩هـ) بعد (ت: العمريطي الرشف نظم وهو الورقات) نظم (رشح ٣ـ
رشحه الشيخ وقد الفقه، أصول يف ٤٧٨هـ) (ت: احلرمني اجلويني إمام لورقات
كام املتن، مسائل من مجلة  عىل والتعقيب باملناقشة املذكور رشحه ومتيز  لطالبه،
يف املقصود تلخيص القواعد، مع تلك عىل الفقهية والتطبيقات األمثلة بذكر اعتنى

صغري. يف جملد وطبع مبحث، كل هناية

عىل الفقه أصول يف متن وهو الفصول)، ومعاقد قواعد األصول (رشح ٤ـ
وقد رشحه ٧٣٩هـ). احلنبيل (ت: البغدادي عبداملؤمن تأليف من احلنابلة مذهب
القياس، أنواع هناية مبحث عىل رشحه وقف حيث يتمه؛ ومل وتويف لطالبه، الشيخ

املرشوح. القدر إخراج عىل باإلرشاف الشيخ اخلريية مؤسسة وتقوم

النجار ابن تأليف من حنبيل أصويل متن  وهو التحرير)، خمترص (رشح ٥ـ
(ت: املرداوي للعالء  التحرير متن به اخترص ٩٧٢هـ) (ت: احلنبيل الفتوحي
قدر منه الشيخ رشح وقد هبذا املتن(١). عنايةً خاصة أن للشيخ ويظهر ٨٨٥هـ)،
أفعال بني التعارض مبحث حيث وقف عىل ومل يتمه؛ ، وتويف مطوالً رشحاً الربع

للطبع. الرشح املذكور بإعداد اخلريية الشيخ مؤسسة وتقوم ،Sالنبي

من وهو عليه، أقف ومل الفقهية)، القواعد من مجلة عىل خمترص  (تعليق  ٦ـ

وقد اهللا، حفظه عقيل بن اهللا عبد شيخنا من طالبه، من ضمنهم السعدي ملجموعة شيخه رشحه وقد (١)
ابن شيخنا أوقفني وقد العهد. لبعد بيشء جيزم فلم آنذاك؟ العثيمني  حممد الشيخ معكم أكان سألته: 
احلنبيل البعيل أمحد للشهاب التحرير)  خمترص رشح احلرير (الذخر من لديه خطية نسخة عىل عقيل
عثيمني، وفيها بالغ ابن بخط الشيخ ِّمت متُ قد مواضع يف خروماً النسخة يف فوجدت (ت/١١٠٨هـ)،

١٣٧١هـ. سنة السعدي الشيخ عىل بالقراءة
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اخلريية. مؤسسة الشيخ بإرشاف إخراجها املزمع الكتب

النافعة)، البديعة والتقاسيم والفروق اجلامعة واألصول القواعد (رشح ٧ـ
تلميذه عليها أثنى وقد السعدي، عبدالرمحن شيخه تأليف  من القواعد  وهذه
عىل رشحه وكان عظيمة(١). فوائد عىل اشتملت طيبة رسالة فوصفها بأهنا الشارح
توضيح مثال، ونحو ذلك. أو رأي، تعقب أو بإظهار دليل، الوجيز؛ التعليق سبيل
مؤسسة بإرشاف أخر مرة طبعه  ويُعاد  واحد، جملد  يف املذكور الرشح وطبع

اخلريية. الشيخ

قراءة أثناء  للشيخ  تعليقات عن  عبارة وهو  رجب)، ابن قواعد  (رشح  ٨ـ
إىل وصل وقد بمثال، تعزيزاً أو ملشكل إيضاحاً تكون ما وغالباً مع طالبه، الكتاب
النسخة ضمن هذه التعليقات وطبعت املائة، والعرشين بعد السابعة هناية القاعدة

رجب(٢). قواعد ابن املحققة من

وهي تيمية، ابن اإلسالم شيخ تأليف النورانية) من  القواعد (التعليق عىل ٩ـ
عىل تعليقات أقف ومل ،األخر الفقهية باملذاهب مع املوازنة للمذهب وكليات قواعد

وطباعتها. عىل إخراج التعليقات اخلريية تقوم الشيخ مؤسسة أن غري الشيخ،

العلوم،  يف تلك بجانب التأصيل املعنية والرشوحات باملؤلفات يتصل هذه ما
بتأصيل املسألة االهتامم فيه ويتجىل إال مؤلفٌ للشيخ خيلو فال ذلك سو ما وأما
جانب املستقنع) يظهر عىل زاد املمتع (الرشح كتاب إىل عجىل وبنظرة البحث، حملَّ

(ص٢٢). العثيمني حممد للشيخ اجلامعة واألصول القواعد رشح (١)
وهناية الفوائد)، وحترير القواعد (تقرير باسم املطبوع سلامن،  آل حسن بن مشهور عبيدة أيب بتحقيق (٢)
املذكورة القواعد خلّص فيها رجب ابن قواعد يف هتذيب رسالة أيضاً وللشيخ ،(٦٠٤/٢) يف التعليقات
حمرم شهر يف منها رجب) انتهى ابن من قواعد األرب (نيل وسامها حلفظها، تسهيالً حذف الفروع مع
وهي حتت الطبع مؤلفاته. الرسالة أقدم هذه ولعل وعرشون سنة، ثالث العمر من وله ١٣٧٠هـ سنة

بإرشاف مؤسسة الشيخ اخلريية.
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يؤكد ما وهو جلياً، أصوهلا وقواعدها الكلية واضحاً عىل الفقهية للفروع التخريج
عنايته أضفت حيث الشيخ املتنوعة؛ آثار يف والتقعيد التأصيل ظاهرة أمهية دراسة

تالميذه. يف علمية وقوةً مصنفاته، يف منهجياً متيزاً اجلانب هبذا
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األول املبحث

     

 
ومطلبان: متهيد وفيه

التمهيد
      

عددٍ  يف العلم أهل لد ظاهرة بعناية دفعه) وطرق (التعارض حظي موضوع
البالغة وذلك لألمهية الباحثني؛ مجع من عند دراسة حمل وكان الرشيعة، علوم من
وما اإلسالمي العلمي املنهج  إلبداع املتألقة الصورة يعكس وكونه للموضوع

هذا الدين. الدفاع عن ثوابت يتضمنه من
من سلف  األول الصدر فيه م املوضوع، وتكلّ هبذا املبكر االهتامم ظهر وقد
أشياء  من القرآن يف جيد  عام رجلٌ سأله  بعدما ـ } عباس ابن فقال األمة؛

ـ: عنها وأجابه عليه ختتلف
اهللا»(١). عند كال� من فإن القرآن؛ عليك «ال خيتلف

القرآن): مشكل (تأويل كتابه خطبة يف (ت:٢٧٦هـ) قتيبة ابن ويقول
تشابه  ما واتبعوا وهجروا، فيه وا ملحدون، ولغَ بالطعن اهللا كتابَ اعرتض «قد
فوا فحرّ مدخول، ونظرٍ عليلة وأبصار كليلة بأفهام تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء منه
يف واالستحالة بالتناقض عليه قضوا ثم له، بُ سُ عن وعدلوه مواضعه، عن الكالم
الغمر، الضعيف أمالت ربام بعللٍ ذلك واالختالف، وأدلوا يف النظم وفساد اللحن،

      

برقم (٤٥٣٧). السجدة، حم سورة باب التفسري، صحيحه، كتاب البخاري يف أخرجه (١)
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والداه، رباه

الصدور... يف بالشكوك وقدحت القلوب، يف بالشبه واعرتضت الغر، ث دَ واحلَ
البينة، والرباهني النرية باحلجج ورائه من وأرمي اهللا، كتاب عن أنضح أن فأحببتُ
القرآن... مشكل الكتاب جامعاً لتأويل يلبسون، فألفتُ هذا ما للناس وأكشف
أقيض أو فيه برأي، أحكم أن غري من اإلمكان، وطريق املجاز، موضع املعاند ري ألُ

.(١)« بتأويل عليه

أحاديث يف التعارض نفي راً مقرِّ (ت:٣٢١هـ) الطحاوي جعفر أبو ويقول
:Sالنبي

أمته؛  خياطب به اهللا Sما رسول عن يعقلوا أن اللّب ذوي عىل «والواجب
فيه، يستعملوهنا اآلداب التي وعىل حدود دينهم، عىل ليوقفهم خياطبهم به إنام فإنه
منها معنى كل فيها، وأن ال تضاد أنه يعلم وأن فيه، هبا حيكمون التي األحكام وعىل
ذلك جنس قبله من فيام خاطبهم كان قد التي األلفاظَ فيه ه ألفاظُ خيالف به خياطبهم
ذلك يف أن قلوهبم يف إذا وقع ذينك املعنيني واحد من كل يف وأن يطلبوا ما املعنى،
ذلك عىل بعضهم خفي وإن فيه، ظنوه ما بخالف جيدونه فإهنم أو خالفاً تضاداً
تواله اهللا ما ألن ; خالف أو تضاد ظنه من ما فيه ألن ال علمه عنه، لتقصري هو فإنام
  V   U  T   S  R   Q     P    O  NM L K نث تعاىل: كام قال بخالف ذلك،

X  W  مث (النساء: ٨٢)(٢).

بالكوفة ولد الدينوري، قتيبة بن مسلم بن اهللا حممد عبد أبو هو قتيبة: وابن (ص٢٣)، القرآن مشكل تأويل (١)
نارصاً للسنة، قامعاً اللغة، إماماً يف وكان الفنون، كافة يف الشيوخ عن وأخذ بغداد، وسكن ٢١٣هـ سنة
خمتلف احلديث، منها: تأويل مشكل القرآن، تأويل القضاء بدينور، وعرف بكثرة التصانيف ويل للبدعة،

.(٢٩٦/١٣) النبالء أعالم سري ،(١٧٠/١٠) بغداد تاريخ ينظر: ٢٧٦هـ. سنة تويف أدب الكاتب،
سنة ولد الطحاوي، سالمة بن حممد بن  أمحد  جعفر أبو هو والطحاوي: ،(١٥٩/١) اآلثار  مشكل (٢)
بجودة واشتهر مجاعة، عن الشام وأخذ إىل ورحل احلنفي، املذهب إىل حتول  ثم نشأ شافعياً ٢٣٩هـ،
ينظر: ٣٢١هـ. سنة بمرص تويف الفقهاء ـ اختالف اآلثار، مشكل اآلثار، رشح معاين تصانيفه ومنها:

.(١٠٢/١) املضية اجلواهر ،(٢٧/١٥) النبالء أعالم سري ،(٧١/١) األعيان وفيات
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املوضوع: ناً أمهية مبيّ العثيمني حممد الشيخ ويقول
رسوله  سنة أو اهللا يف كتاب أن يظن قد اإلنسان حيث إن جداً؛ مهم الباب «هذا

   Q     P   O  NM L K يقول: نث اهللا أن مع متناقضاً متعارضاً يكون Sما
أنه وبنيّ التدبر، عىل فحثّ X  W  مث (النساء: ٨٢)،  V   U  T   S  R
الظاهر يف  يقع بني اآليات الذي  واخلالف  أبداً، خالف يقع يمكن أن ال بالتدبر
إذا أما التدبر. يف عدم تفريطه أو فهمه علمه أو قصور يف لقصور اإلنسان يف نتيجةٌ
اهللا رسول أو سنة اهللا كتاب يف يوجد أن يمكن ال فإنه والفهم والعلم التدبر اجتمع

.(١)« أبداً Sتعارض
لبحثه  فخصصوا غري ما فن بموضوع (التعارض)، يف العلامء جاء اهتامم ولذا

اهلجري. الثاين القرن أواخر من ابتداءً ، أبواباً لدراسته وعقدوا ، فصوالً
القرآن علوم يف مباحث التآليف وأصحاب املفرسون التفسري: عقد علم ففي ـ
املختلف) م وهِ مُ (معرفة بـ موه سَ وَ القرآن علوم أنواع من ونوعاً مستقالً فصالً
يف الكريم القرآن نصوص وجوده يف توهم حيث قضية التعارض من فيه عاجلوا
يف بعضهم وأفرد املرجحات(٢)، وأنواع التعارض صور وبينوا الناظر، فهم ظاهر

مستقلة(٣). تآليف الشأن هذا

      

(ص٥٥٤). األصول األصول من علم رشح (١)
املختلف)، م وهِ مُ (معرفة والثالثون: النوع اخلامس للزركيش (١٧٦/٢) علوم القرآن يف الربهان انظر: (٢)
وموهم االختالف مشكله (يف واألربعون: الثامن النوع (ص٥٣٣) للسيوطي القرآن علوم يف واإلتقان
يف التعارض بعنوان: (موهم مبحثاً (ص٤٥) التفسري يف أصول كتابه الشيخ يف عقد والتناقض)، وقد
ظاهرها التي القرآنية (اآليات عرشة: الثانية القاعدة (ص٣٧) للسعدي القرآن). وانظر: القواعد احلسان
خالد للدكتور التفسري يف قواعد املقام)، ويناسب يليق ما حسب حال منها عىل كل نوع محل جيب التضاد

والتضارب. االختالف موهم الثالث والعرشون: املقصد (٦٩٥/٢) السبت
متشابه يف امللحدين عىل (الرد كتابه (ت/٢٠٦هـ) يف بقطرب املعروف املعتزيل عيل النحوي أبو منهم (٣)
الشنقيطي األمني حممد والشيخ القرآن)، مشكل (تأويل كتابه يف  (ت/٢٧٦هـ) قتيبة وابن القرآن)،

الكتاب). آيات عن االضطراب إهيام (دفع يف كتابه (ت/١٣٩٣هـ)
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والداه، رباه

البحث  القرآن: «هذا مباحث علوم يف هذا املوضوع أمهية موضحاً الشيخ وقال
أن اآليات، ويوقن بني اجلمع كيفية عىل د به اإلنسان يتعوّ ألن للقرآن؛ جداً مهمٌ

القرآن ليس فيه تعارض»(١).

يف التعارض موضوع لبحث املحدثون ص خصّ احلديث مصطلح علم ويف ـ
احلديث)(٢)  خمتلف (معرفة سموه احلديث علوم أنواع نوعاً من النبوية األحاديث
عىل يقوم وال العلامء، الطوائف من مجيع إليه يضطر مهم مبحث أنه عىل فيه أكدوا
املعاين عىل  الغواصون والفقه، احلديث  صناعتي بني اجلامعون األئمة إال حتقيقه
دفع بيان صور يف حتديداً جهودهم وتركزت أنواع التعارض، فذكروا الدقيقة(٣)،

ح. مائة مرجّ من أكثر إىل أوصلها بعضهم حتى باملرجحات، التعارض

رأسهم  وعىل بالتأليف، األئمة أفرده السنّة أبواب يف هذا النوع ألمهية ونظراً
منه موضعٍ ويف احلديث)(٤)، (اختالف  كتابه يف (ت:٢٠٤هـ) الشافعي اإلمام
أن  إىل السبيل جد وُ إذا أبداً خمتلفني اهللاSحديثني رسول عن نجعل «وال يقول:
وال صاحبه، يف ما علينا كل يف علينا ألن منهام واحداً؛ ل نعطِّ فال مستعملني يكونا

السادس. صوتية: الرشيط مادة التفسري، يف أصول رشح (١)
فيه التعارض يصح األخبار وما تعارض يف القول باب البغدادي (٥٥٨/٢) للخطيب الكفاية انظر:  (٢)
للعراقي واإليضاح التقييد (ص٤٧٧)، الصالح ابن بمقدمة املعروف احلديث علوم يصح، ال  وما
البن النظر نزهة ،(١٨٠/٢) للسيوطي الراوي تدريب ،(٤٧٠/٣) للسخاوي املغيث فتح (ص٢٨٦)،

(ص١٠٣). حجر
.(٤٧٠/٣) للسخاوي املغيث فتح ،(١٨٠/٢) تدريب الراوي (ص٤٧٧)، الصالح ابن مقدمة (٣) انظر:

هذا عظيم يف مدخلٌ وهو ذلك، يف نّف صُ أجل ما (ص٤٧٧): «هو االصطالح يف حماسن البلقيني قال (٤)
(ت/٢٣١ه) خمتلف احلديث)، والطحاوي (تأويل كتابه يف قتيبة : ابن استقالالً ألف فيه وممن النوع».
حزم وابن وبيانه)، احلديث  (مشكل كتابه يف (ت/٤٠٦هـ) فورك وابن  اآلثار)، (مشكل كتابه يف 
يف الذهبي ذكره كام يتمه عنها) ومل التناقض ونفي التعارض التي ظاهرها (اآلثار يف كتابه (ت/٤٥٦هـ)
أحاديثه مشكل يف األفهام (تنبيه يف كتابه (ت/٦٠٨هـ) املالكي القرصي حممد وأبو ،(١٩٤/١٨) السري

األخريين. طبعت عدا وكلها والسالم)، الصالة عليه
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صاحبه»(١). بطرح إال أبداً يستعمل أن جيوز ال فيام إال املختلف نجعل

أهم من دفعه) وطرق  (التعارض  باب كان فقد الفقه أصول  علم  يف وأما  ـ
مصنف خيلو وال به، مصنفاهتم األصوليون خيتم ما وغالباً العلم، هذا موضوعات
بيان جهة من مستوعباً لقضاياه فيه، فجاء بحثهم البحثَ ويطرق إال الفقه أصول يف
مع دفعه، يف طرق وحتقيق الكالم وأنواعه، ورشوطه وضوابطه حقيقة التعارض

يف الفروع. اخلالف ذلك وأثر الطرق ترتيب تلك يف إىل خالف العلامء اإلشارة

واملتأمليفموضوع(التعارضوطرقدفعه)يلحظأنهمناملوضوعاتاملشرتكة 
ذلك يف سواء فن؛ كل أرباب حلصول إشكالية التعارض عند نظراً العلوم؛ أكثر بني
األمر حقيقة دون الناظر يف فهم وإن كان حاصالً وهو والتطبيقية، النظرية العلوم
والنظريات الترشيعية، النصوص حقيقياً يف أنه قد يكون الرشعية، إال النصوص يف
قابلٌ املوضوع بأن هذا القول يمكن  ولذا العلمية، الساحة  يف املطروحة املختلفة

وموضوعاته، ورشوطه، وأركانه، حقيقته، له قائامً وعلامً ، مستقالً فناً يكون ألن
هي التي العلوم أحدَ دفعه) وطرق التعارض (علم ويكون به. ومباحثه اخلاصة
املمهدة التأصيلية النظرية بالدراسات التناول وتستحق والتكوين، النشوء طور يف

والتدوين. الرسوخ يف مكانه هذا العلم ليأخذ

.(١٢٥/٨) املحيط للزركيش البحر له (ص٢١٦)، الرسالة (ص٥٥٣)، وانظر: اختالف احلديث (١)
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والداه، رباه

األول املطلب

  

عىل  تدل (عرض) الكلمة ومادة تعارضاً، ( ضَ (تعارَ مصدر اللغة: يف التعارض  

والتامنع؛ التقابل منه: املتفرعة معانيه ومن الطول، خالف ض رْ العَ هو واحد أصل
أي : الطريق عارضٌ يف يل ضَ رَ وعَ قابله، : معارضةً باليشء اليشء عارض يقال:

امليض(١). يمنع مانع

ويمنع  الدليالن يتقابل بحيث والتامنع، التقابل : لغةً «التعارض الشيخ: يقول
لآلخر ض رَ عَ منهام واحدٍ كل ألن تعارضاً؛ هذا فيسمى مدلولَ اآلخر،  مها أحدُ

اآلخر»(٢). ينفذ أن يمكن بحيث ال

مها  أحدُ خيالف بحيث الدليلني «تقابل بأنه الشيخ فه فعرّ اصطالحاً؛ وأما
اآلخر»(٣).

األصوليني  من كثريٌ عنه ما عربّ هو اآلخر» أحدمها خيالف الشيخ: «بحيث وقول
املامنعة»(٤). سبيل عىل الدليلني «تقابل بقوهلم: للتعارض تعريفهم يف

كل  التامة من املخالفة ال الوجوه، بعض من ولو املخالفةَ هنا باملخالفة وأراد

املحيط القاموس ،(١٦٥/٧) لسان العرب (ص٧٥٤)، اللغة مقاييس معجم ض) يف: (ع ر مادة (١) انظر
املنري (ص١٥٣). املصباح (ص٨٣٤)،

السابقة. اللغوية املصادر يف جاء هو ما وما قرره (ص٥٥٤). األصول األصول من علم رشح (٢)
مدلولَ مدلولُ إحدامها يمنع بحيث آيتان تتقابل «أن بـ القرآن يف الشيخ التعارض وعرف نفسه. املصدر (٣)

(ص٤٥) التفسري يف أصول انظر: له». نافيةً واألخر ليشء مثبتةً إحدامها تكون أن ؛ مثل األخر
مفلح ابن أصول ،(١٢٠/٨) املحيط البحر ،(٦٩٥/٢) النظام  ببديع املعروف الوصول هناية  انظر: (٤)

احلدود األنيقة (ص٨٣). ،(٣٧٢/٢) إرشاد الفحول ،(٤١٢٦/٨) التحبري ،(١٥٨١/٤)
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وجه(١).
املطلق  والتنايف وهو التامنع التعارض، ركن إىل التعريف هبذا الشيخ أشار وقد

تفاضل. نوع بينهام الدليالن متساويني، أم سواء أكان األدلة؛ بني
نصوا  قد األصول علامء نجد التعارض باب يف والضوابط بالرشوط يتصل  وفيام
االستقالل(٢)، وجه الرشوط عىل حول كالماً ومل خيصص الشيخ منها، مجلة عىل
عىل التعارض دفع يف ير األمهية الشيخ أن إىل راجع يظهر ذلك فيام يف والسبب
ألن أم ال؛ احلقيقي التعارض باب من كونه إثبات إىل حاجة غري من وجه جاء أي
اجلواب ذلك يمكن ما يوهم وأن الرشعية، النصوص بني تعارض ال أنه القاعدة
الضوابط بتقرير الشيخ اهتامم جاء ولذا ،(٣) األمر تعارضاً حقيقة يف يكن مل وإن عنه

أبواب العلم. من الباب هذا يف يلج ملن منطلقاً لتكون التعارض باب يف
القواعد  من مجلة إىل إشارات غري ما مصدر الشيخ يف تقريرات ثنايا يف جاء وقد

ومنها: التعارض، موضوع يف والضوابط

    

النصوص  مبيناً أن مؤلفاته، من عديدة مواطن الشيخ يف رها قرّ كرب قاعدة هذه

      

السادس) (الرشيط التفسري  يف أصول رشح ويف (ص٥٥٥). األصول علم من األصول رشح  انظر: (١)
فليس ذلك الوجوه من بعض التقابل كان إذا كل وجه، فأما من «التقابل املراد بالتعارض أن الشيخ ر قرّ
عىل التعارض إطالق من أعاله قرره أن ما سبق ال ينايف وهذا واخلاص». بني العام يكون كام ؛ بتعارض
تصوره الناس يشكل عىل الذي القرآن م يف املوهِ التعارض هنا مراده فإن ؛ الوجوه بعض من املخالفة
قصور جهة من النصوص الرشعية ظاهر احلاصل يف التعارض يف هو أعاله قرره وقوعه، وما وال جيوز

دفعه. أمكن مما وكان فيها، الناظر
التوضيح  برشح التلويح ،(٢/٣) والتحبري التقرير ،(١٢/٢) رشوط التعارض: أصول الرسخيس يف ينظر (٢)
األدلة بني والرتجيح التعارض ،(٣٧٢/٢) الفحول إرشاد  ،(١٢٠/٨) املحيط البحر ،(١٠٢/٢)

.(١٥٣/١) الربزنجي عبداللطيف للدكتور الرشعية
يف الرشع الثابتة أصول أن الباحث يف «واعلم قال: التعارض رشوط تعداد من فرغ ملا الزركيش نجد ولذا (٣)

.(١٢٢/٨) املحيط البحر فيها». تناقض ال فإذاً الرشوط، هذه ق حيقّ ما جيد ال األمر نفس
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ذلك سواء يف من التناقض(١)؛ يشء فيها يقع أن يستحيل فإنه صحت متى الرشعية
وكالمه تعاىل، اهللا عند من وحيٌ كالً املطهرة؛ ألن والسنة الكريم الكتاب نصوص

احلق. يف التناقض وال يمكن حق، تعاىل من التناقض، وألن كالمه معصومٌ Å 
ال  وجهٍ عىل األمر نفس النصوص يف بني التعارض يمكن الشيخ: «ال يقول
تتناقض، والرسول النصوص ال الرتجيح؛ ألن وال النسخ اجلمع وال فيه يمكن

.(٢)« غ وبلّ بنيّ S قد

ليبني  جاء الرشع  إن حيث من االستحالة؛ هذه سبب عن الشيخ أبان وقد
إىل قصور يفيض عنها التعارض دفع يمكن بوجود أدلة مل والقولُ للناس األحكام،

حمال. وهو البيان، الرشيعة يف

ال بحيث وجه كل من توجد أدلة تتعارض الواقع: ال الشيخ: «باعتبار  يقول
إنه قلنا  ولو بيان، ه كلّ الرشع ألن بالرتجيح؛ أو بالنسخ  أو باجلمع العمل يمكن
وال الرتجيح النسخ وال اجلمع يمكن ال وجهٍ عىل النصوص تتعارض أن يمكن

.(٣)« ال يُعلم ما الرشع لبقي يف

التفصيل: وجه عىل الشيخ ثالث قواعد ذكرها تضمنت قد القاعدة وهذه

الكريم. القرآن يف تناقض ال األوىل:

ترادفهام عىل واألكثر (التناقض)، و (التعارض) مدلويل بني العالقة يف األصوليني بني خالف وقع (١)
عليه مشى ما هو بالرتادف والقول التدقيق، عند بينهام فروق بوجود أقروا وإن االستعامل حيث من
(التعادل) و (التعارض) مدلول املوضوع. وأما هذا لكالمه يف استقرائي خالل من الشيخ يف مصنفاته
كشف ،(٤٣٢/٤) السول هناية ،(٢٢٦/٢) املستصفى ذلك: يف ينظر بينهام. الرتادف  عىل فاجلمهور
للحفناوي والرتجيح التعارض (٣٢/١ و ٣٩)، للربزنجي والرتجيح التعارض ،(٧٩٦/٣) األرسار

(٣٣/١ و ٤٢).
(ص٥٨٣). األصول األصول من علم رشح (٢)

(ص٥٦٣و٥٦٤). األصول األصول من علم رشح (٣)
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النبوية. السنة يف تناقض ال الثانية:
والسنة.  القرآن بني تناقض ال الثالثة:

وإذا أبداً، القرآن يف التناقض يمكن ال أنه املهمة القواعد الشيخ: «من  يقول
لقصور أو فهمك، لقصور إما ذلك أن فاعلم متناقضتان أهنام آيتان تظن مرَّ بك 
ال السنة: صحيح وكذلك العلامء. تسأل حتى بالتناقض حتكم وال علمك، فتوقَّف
ما بك مرّ فإذا أبداً؛ والسالم الصالة عليه الرسول عن حديثان يتناقض يمكن أن
حتى ترتيّث أن وعليك علمك، وقصور فهمك لقصور ذلك فإنام متناقض أنه تظن
التناقض؛ يمكن ال أيضاً الصحيحة والسنة القرآن وبني أعلم منك. من هو تسأل

.(١)« متاماً اعرفوها ال يتناقض. هذه القواعد الثالث حق، واحلق ألنه كله

         

يعارض  ال اخلربي الرشعي النص أن هبا ويراد بسابقتها، تتصل وهي قاعدة
حمال. تعاىل اهللا كالم يف وهو اخلربين، أحد كذب من ذلك يلزم آخر؛ ملا خربياً نصاً
ذلك يلزم ملا التعارض فيها يتصور ال لألحكام املتضمنة الرشعية النصوص أن كام

ممتنع. وهو التناقض، من
ألنه خربي؛ مدلوهلام آيتني بني التعارض يقع أن يمكن «ال الشيخ ~:  يقول
نث /  تعاىل: اهللا قال تعاىل، اهللا أخبار يف وهو مستحيل يلزم كون إحدامها كذباً،
0  1  2  3  مث (النساء: ٨٧)،  نث 3 4 5 6 7 مث (النساء: ١٢٢)،
ناسخة األخرية منهام ألن ي؛ مِ كْ حُ مدلوهلام آيتني بني التعارض يقع أن يمكن وال
" # $ % & ' ) ( * + ,مث (البقرة:  نث اهللا تعاىل: قال لألوىل

      

جمموع (ص٢٧٩و٢٨٠)، املثىل  القواعد رشح وانظر: (اللقاء١٣٥/س١٧). املفتوح الباب  لقاءات (١)
(ضمن واإلبداع كثرية»، إشكاالت عنك انحلت القاعدة هذه فهمت قال: «فإذا وفيه (٥٣/١) الفتاو
وصف وفيه الثاين) الرشيط من الثاين الوجه صوتية: احلسان (مادة القواعد رشح ،(٢٥٢/٥ الفتاو

«راسخة ثابتة». بأهنا القاعدة
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والداه، رباه

وإذا  لألخرية،  معارض وال قائم غري األوىل حكم  كان النسخ ثبت وإذا ،(١٠٦
مل يتبني لك وجب فإن بينهام، اجلمع فحاول ذلك، من يوهم التعارض ما رأيت

عامله»(١). إىل األمر وتكلَ التوقف، عليك

     

القطعيني  الدليلني بني التعارض أن عىل االتفاق األصوليني من مجاعة حكى
إحالة هبذا ويريدون نقليني(٢)، أو عقليني كانا  سواء ممكن؛  غري  ودِاللة ثبوتاً
ظن يف بينهام التعارض إمكان وال يعني ذلك عدم األمر، يف واقع التعارض بينهام

نسبي. والعلم متفاوتة ألن األفهام املجتهد؛

مقرراً ذلك:   يقول الشيخ

واملراد بالقطعيني  قائامً، منهام كلٌ كان إذا دليلني قطعيني حمالٌ بني «التعارض
أن يكون يمنع القول بتعارضهام أن ذلك ووجه والداللة، الثبوت يف أهنام قطعيان
ألنه مستحيل؛ بينهام فالتعارض قطعيان) (دليالن نقول: ونحن قطعياً، أحدمها
جيتمعان ال بالتعارض:  قلنا  وإذا يرتفعان،  ال والقطعيان القطعيني، ألحد رفعٌ
بام القطعية النصوص  تأيت أن يمكن ال  ولذلك النقيضني، بني  مجعٌ وهذا أيضاً، 

.(٣)« أبداً القطعي العقيل الدليل خيالف

      

الدليل  أن ذلك: ووجه سابقتها، يف حكي كام اإلمجاع عليها كي حُ القاعدة وهذه

(ص٤٥). يف التفسري أصول (١)
املعامل رشح  ،(٢٠٣/٤) لآلمدي اإلحكام ،(٥١٢/٥) للرازي املحصول ،(١٨/٣) املوافقات  انظر: (٢)
الفحول إرشاد ،(٤١٢٨/٨) التحبري املسودة (ص٣٩٩)، (١٢٤/٨و١٢٥)، املحيط البحر ،(٤٥١/٢)

.(٣٧٦/٢)
(ص٥٦٤). األصول األصول من علم رشح (٣)
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بالظن(١). يُدفع ال واليقني منه، أقو لكونه اتفاقاً، الظني عىل مٌ مقدَّ القطعي

ممكن(٢)، والظني القطعي بني التعارض بأن املواطن بعض يف الشيخ قول  وأما
فيلزم العمل وأما عند الناظر، بادئ رأي يف  ممكن تعارضهام بذلك أن فاملقصود

باالتفاق. القطعي تقديم

مل  ما حال يف الرتجيحية القواعد من القاعدة مجلةً هذه عىل الشيخ بنى  وقد
ومنها: النصوص، اجلمع بني يمكن

الرصحية(٣). غري باآلية الرصحية تُعارض اآلية أن جيوز ال ـ

باملتشابه(٤). النصوص من املحكم يُعارض أن جيوز ال ـ

السنة النبوية(٥). أبواب يف بالفعل يُعارض ال القول ـ

كان(٦). مهام بعده من النبيSبكالم سنة ض عارَ تُ أن جيوز ال ـ

           

إنام ثبتت  الغيبية القضايا إن حيث من األوىل؛ عىل القاعدة مبنية القاعدة وهذه
املكلّف وحسب  بحال، الرشع نصوص بني تعارض وال الرشعية، بالنصوص
الكنه يف خوضٍ أو التصورات، يف القارص للعقل إعاملٍ غري من هبا يؤمن أن

والكيفيات.

.(٤٩/٤ الفتاو جمموع (ضمن احلموية بتلخيص الربية فتح رب انظر: (١)
(ص٥٦٤). األصول علم من رشح األصول انظر: (٢)

(اللقاء١٠٢/س١١). املفتوح الباب لقاءات التوحيد (٤٤١/١)، كتاب عىل املفيد انظر: القول (٣)
.(٧٨/١٥) الفتاو جمموع انظر: (٤)

.(٢٤٤/١٩) الفتاو جمموع انظر: (٥)
/٢٧الفتاو (ضمن الداعية زاد ،(١٨١/١) الصاحلني رياض رشح املفيد (٤٤٢/١)، القول  انظر:  (٦)

.(٤٧٧

      



٢١٩٦

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

فاألمور  ببعض، ها بعضُ ض أن يُعارَ فيها جيوز ال الغيب «مسائل يقول الشيخ:
بعضه القرآن ترضب وال ورسله، باهللا نقول: آمنا السنة يف أو القرآن يف صحت إذا

.(١)« من عقولنا أكرب فهذه أمور بعضها ببعض، السنة وال ببعض

     

أو التعارض يتضمن ما داللته يف يكون ال  أن الرشعي النص عصمة  من
النصوص جاءت فمتى الرصيح، العقل يعارض ال الصحيح ألن النقل املستحيالت؛
اجتامعهام، نفي إحالة عىل دليلٌ ذلك فإن التعارض ظاهره بني ما باجلمع الصحيحة
وقال: بينهام، اجلمع إمكان أثبت ومعيّته، خلقه اهللا تعاىل عىل علوّ ر الشيخ قرّ ملا وهلذا

النصوص  ألن ؛ يكون اجتامعهام حماالً أن بينهام، فيمتنع مجعت  «إن النصوص
،مرةً بعد أخر النظر فليعد أخطأ، فقد عليه داللتها ومن ظن حمال، عىل تدل ال
احلق، معرفة إىل الوصول يف جهده منه اهلداية والتوفيق، باذالً سائالً مستعيناً باهللا،

.(٢)« عامله إىل األمر فليكلِ وإال ذلك، عىل اهللا فليحمد احلق له تبني فإن

    

بام  يأيت يمكن أن ال الثابت النص الرشعي السابقة أن القاعدة عىل ينبني مما 
يتعارضان ال والقطعيان قطعي، منهام كالً ألن بني الناس؛ املحسوس الواقع خيالف

أحد حالني: يف إال ممكن، غري وهو أحدمها، انتفاء يقتيض تعارضهام بحال؛ إذ

ثبوتاً. أو النص داللةً ضعف ـ
الواقع. أنه عى دّ يُ ما انتهاض عدم ـ

الواقع أبداً، فإذا  مع الكريم رصيح القرآن يتعارض يمكن أن «ال الشيخ: يقول

(اللقاء٤٠/س٣). الشهري اللقاء (١)
.(٥٠/٤ جمموع الفتاو (ضمن الربية رب فتح (٢)
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له، حقيقة ال دعو الواقع جمردَ يكون فإما أن املعارضة، ظاهره ما الواقع يف ظهر
القرآن الكريم رصيح ألن يف معارضته؛ رصيح غري الكريم القرآن يكون أن وإما

.(١)« أبداً القطعيني تعارض وال يمكن كالمها قطعي، الواقع وحقيقة

للواقع: املخالفة الرشعية النصوص مع التعامل منهج ويقول مبيناً

خيالف فلن والسنة الكتاب يف وهي: أن ما ثبت مهمة، قاعدة نعلم «جيب أن
الكتاب خيالف أنه ما ظاهره املعلوم  املحسوس  الواقع جد يف وُ فإن أبداً،  الواقع
، يكون حينئذ خطأً يكون فهمنا ألن والسنة؛ الكتاب تأويل جيب فنقول: والسنة
اهللا كالم ألن منا؛ هِ الذي فَ هذا Sأراد وال الرسول منا، هِ فَ الذي هذا أراد ما اهللا

.(٢)« إطالقاً الواقع يناقض أن يمكن ال ورسوله
الواقع أن أراد وإنام عىل النصوص، الواقع تقديم يعني ال املقام هذا يف وكالم الشيخ
املذكور، الرشعي النص جتاه لدنا خاطئٍ من فهمٍ عىل يدلنا بالقطع قد املعلوم املحسوس
الصورتني. بني وفرقٌ الدليل، تأخري يف ال االستدالل تصحيح الناظر يف فيكون اجتهاد

           

األمر،  نفس تتعارض يف ال النصوص الرشعية القواعد السابقة أن ر يف تقرّ قد
ذلك وألجل فهمه، نقصٍ يف أو علم الناظر، قصور جهة يقع من التعارض وإنام

التناقض،  من  إليه يفيض  ملا األدلة(٣) بتكافؤ القول بطالن  عىل األصوليون اتفق
حمال. الرشع نصوص يف وهو

من الناحية يمكن ال أنه التعارض دفع ملراتب عرضه يف أثناء بنيّ الشيخ وقد
يفيض لكونه النصوص؛ التعارض بني ظاهره ما دفع بالتوقف عن القول العملية
املثىل (ص٢٧٩). القواعد رشح (٥٣/١) و (٢٧٤/٥)، نفسه املصدر وانظر: .(٦٨/١) الفتاو جمموع (١)

.(٧٥/١) منه: وانظر رمضانية (٤٤/١)، (٢) جلسات
السمعاين (٣٢٤/٤). األدلة البن انظر: قواطع (٣)
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والداه، رباه

التوقف من فمرتبة وعليه الدين، هذا مناف لكامل وهو الرشيعة بيان يف نقصٍ إىل
متصورة. ممكنة وال غري الرشعي حيث الواقع

وال  غري ممكن، أمرٌ فهذا مسدود باب النصوص إىل تصل الشيخ: «أن يقول
لزم من ذلك بإمكاهنا قلنا  لو ألننا النصوص؛ بني واقعةً حقيقةً تكون يمكن أن
 N  M  L  K نث يقول: تعاىل ، واهللا يبنيّ مل يشءٌ الرشيعة يكون يف أن

(املائدة: ٣)»(١). U T S R Q P  O مث
       

   

ما فإن  الثابتة، الرشعية النصوص بني للتعارض مكان ال  أن تقرر حيث
التعارض ذلك هبا يندفع حمامل حيمل عىل النصوص بني التعارض ظاهره يكون
مع احلكم يف اتفاقهام األصوليني عند تعارض النصني رشط من كان ولذا املوهم،
واإلثبات والنفي واحلرمة، احللّ بني تعارض واجلهة؛ فال واملحل الوقت احتاد
بني تعارض فال بجهتني(٢)، أو زمان، يف حملني يف أو حملني، أو حملٍّ يف زمانني يف

غريه. يف اإلذن به مع للجمعة النداء الثاين بعد البيع عن النهي

ال أربعة أحوال أحد عىل ل نزَّ يُ القرآن يف  التعارض ظاهره «ما الشيخ: يقول
األشخاص»(٣). أو األماكن أو األوقات أو األحوال اختالف إما تعدوها بحال:

واحد؛ وزمان واحدة حال يف الواحد عىل اليشء واإلثبات النفي اجتامع فأما
يفيض إليه من التناقض. ملا نظراً الرشع؛ يف نصوص له وجود ال مما فهذا

املرام (٣٣٧/٣). بلوغ برشح ذي اجلالل واإلكرام فتح (١)
القواعد ،(٣٧٢/٢) إرشاد الفحول ،(١٢١/٨) املحيط البحر القرآن (١٨٣/٢)، علوم الربهان يف انظر: (٢)

.(٦٩٨/٢) قواعد التفسري عرشة)، الثانية القاعدة (ص٣٧ للسعدي احلسان
الثاين). من الرشيط الثاين الوجه صوتية، (مادة احلسان القواعد رشح (٣)
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الثاين املطلب
  

ذلك من واشتهر بني النصوص، التعارض دفع جتاه األصوليني مناهج تباينت
منهجان:

وهو  واملحدثني، والفقهاء األصوليني العلامء من مجاهري منهج األول: املنهج
الرتتيب اآليت(١): وفق التعارض دفع

بني النصوص قدر اإلمكان. اجلمع ١ـ
واآلخر الناسخ. م املنسوخ فاملتقدّ جد: وُ فإن إىل التاريخ؛ النظر ٢ـ

فالرتجيح. التاريخ: دم عُ إن ٣ـ
اإلشكال يرفع ما حتى يأيت التوقف أو مل يمكن الرتجيح: فالتساقط إن ٤ـ

ـ. املرتبة هذه يف خالف بينهم عىل ـ

اآليت(٢): الرتتيب وفق التعارض دفع وهو احلنفية، مجاهري منهج املنهج الثاين:

(ص٥٤)، للحازمي  االعتبار (ص٤٢١)، الفصول  تنقيح رشح ،(٧٤٠/٢) الفصول  إحكام انظر:  (١)
املحيط البحر ،(١٧٩٢/٣) املنهاج رشح اإلهباج ،(٣٦٦٢/٨) هناية الوصول ،(٥٤٢/٥) املحصول
إرشاد ،(٢١/٢) حزم البن اإلحكام ،(٤١٣٠/٨) التحبري ،(١٠١٩/٣) العدة (١٤٨/٨و١٥٢)،
(ص١٠٣)، النظر  نزهة  ،(٥٦٠/٢) للخطيب الكفاية ،(٤٥٢/١) املعتمد ،(٣٨١/٢) الفحول
منهج أعاله املذكور الرتتيب جعل  األخري املصدر ويف .(١٦٦/١) للربزنجي والرتجيح التعارض
إن كثرياً إذ ؛ نظر وفيام ذكره الرتجيح، رتبة عن النسخ اجلمهور تأخريَ منهج جعل بينام ثني، املحدّ مجاهري
فإنه منهم مل يرصح ومن الرتجيح، عىل النسخ بتقديم يرصحون ـ يف اإلحكام كالباجي ـ األصوليني من
أعلم، التاريخ، واهللا رف عُ ما اآلخر متى النصني عىل ألحد تقديامً ؛كونه الرتجيح من صور جيعل النسخ

.(١٥٩ (١٥٧/٨و املحيط البحر وانظر:
رشح (ص٦٩٥)، للخبازي  املغني (ص٦٩٥)، األصول  ميزان  ،(١٣/٢) الرسخيس  أصول  انظر:  (١)
للربزنجي والرتجيح التعارض ،(١٠٠/٢) التلويح مع التوضيح رشح (ص٢٢٦)، لَك مَ البن املنار

.(١٧١/١)
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والداه، رباه

الناسخ. واآلخر املنسوخ م فاملتقدّ التاريخ: لم إن عُ ١ـ
هبا. ح يُرجّ مزية الدليلني ألحد فالرتجيح إن كان التاريخ: مل يُعلم إن ٢ـ

أمكن. إن بينهام فاجلمع مزية: ألحدمها يكن ومل التاريخ يُعلم مل إن ٣ـ
باألدنى وفق العمل إىل ويُصار بالدليلني، العمل فيرتك اجلمع: مل يمكن إن ٤ـ

ل. مفصّ ترتيب

منهج  سلك فإنه أصوله يف ره قرّ وما مصنفاته يف الشيخ صنيع إىل  وبالنظر
ويمكن بيانه وتفصيل، حتريرٍ له مزيد مع التعارض، دفع طرق ترتيب يف اجلمهور

عىل النحو اآليت(١):

    

وله أربع حاالت: ،    :القسم األول

اآلخر يناقض ال حالٍ عىل منهام كل مل حيُ بحيث بينهام اجلمع يمكن أن ١ـ
يقتضيه ما حسب أشبه ذلك ما أو الفاعل حال يف أو يف املكان أو يف الزمان إما فيها

اجلمع. فيجب حينئذٍ الواقع،

 :مث (الشور  =  <     ;  : نث 9  :S لنبيه تعاىل قوله مثال ذلك:
٥٢)، وقوله: نث _ ` c b a مث (القصص: ٥٦).

ثابتة للرسول  وهذه احلق إىل الداللة هداية هبا راد يُ األوىل اآلية أن بينهام واجلمع
يملكها ال تعاىل اهللا وهذه بيد للعمل، التوفيق هداية هبا الثانية يراد S، واآلية

Sوال غريه. الرسول

وعدم  اجلمع عىل الشديد حرصه يلحظ الباب هذا يف الشيخ جلهود  واملتتبع

بلوغ واإلكرام برشح اجلالل فتح ذي (ص٥٥٥-٥٨٣)، األصول علم من األصول رشح ذلك: يف ينظر (١)
.(٣٣٦/٣-٣٣٧) املرام
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منها يشء، ويؤكد مل هيُ لئال للنصوص منه إعامالً من املراتب؛ يليه إىل ما اللجوء
نبطل ومل مجيعاً هبام عملنا فقد هذا بينهام عىل ألننا إذا مجعنا الواجب؛ هو «هذا أن

منهام»(١). واحداً
دون األول. به فيعمل التاريخ لم عُ ناسخ إن فاملتأخر اجلمع، يمكن مل فإن ٢ـ

  a ` _  ^]  \    [  Z  Y  X الصيام: نث قوله تعاىل يف ذلك: مثال
ترجيح  مع والصيام بني اإلطعام التخيري تفيد فهذه اآلية b مث (البقرة: ١٨٤)،

zy  x  }  |  { ~    ے    w  v  u نث تعاىل: وقوله الصيام،
غري  حق يف أداءً الصيام تعيني يفيد ¡   ¢  £  ¤  ¥ مث (البقرة: ١٨٥)،
فتكون األوىل،  عن متأخرة اآلية هذه لكن حقهام، يف  وقضاءً واملسافر، املريض

.(٢)< بن األكوع سلمة حديث بداللة هلا ناسخةً
وجود  من يف حال التأكد إال إليها يُصار ال املرتبة أن هذه عىل الشيخ نبّه  وقد
«هذا منسوخ» يقول عليه أن كان يسهل العلامء حتى بعض «أفرط ولذا الناسخ،

عرشة أحكام»(٣). يتجاوز ال املنسوخ أن مع منسوخة، األدلة من وجعلوا كثرياً
هناك مرجح. كان إن بالراجح مل عُ التاريخ يعلم مل فإن ٣ـ

الرجل  S عن وسئل مس ذكره فليتوضأ)(٤)، (من :S مثال ذلك: قوله 
الوضوء؟ أعليه ذكره؛ يمس

واإلكرام (٣٣٦/٣). اجلالل ذي فتح (١)
الصيام كتاب ومسلم، فليصمه (٤٥٠٧)، الشهر منكم شهد فمن باب التفسري، كتاب أخرجه البخاري، (٢)

األصول (ص٥٥٩). علم من األصول رشح وانظر: .(١١٤٥)
منه: (ص٤٠٩). (ص٥٥٨)، وانظر األصول األصول من علم رشح (٣)

الطهارة، كتاب والرتمذي، ،(١٨٢) الذكر  مس  من الوضوء باب الطهارة، كتاب داود، أبو أخرجه   (٤)
الذكر مس من الوضوء باب الطهارة كتاب ،الصغر والنسائي يف ،(٨٢) الذكر الوضوء من مس باب
بنت برسة حديث من املوارد)، -٢١٣) حبان ابن وصححه ،(٢٧٣٣٤/٤٠٦/٦) وأمحد ،(٤٤٤)

املنري (٤٥١/٢). البدر انظر: هذا الباب. يف يشء أصح هو البخاري: قال .> صفوان
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والداه، رباه

طرقاً، أكثر وألنه أحوط، ألنه األول؛ جح فريُ منك)(١)، هو بضعة إنام (ال فقال:
علم(٢). زيادة ففيه األصل، عن ناقلٌ وألنه ومصححوه أكثر،

العام  املنهج «األصول» كتابه من األدلة ترتيب باب يف الشيخ رسم وقد
والسنة: الكتاب أدلة من ح يُرجّ أنه ر فقرّ حات(٣)، من املرجِّ مجلةً وذكر للرتجيح،
عىل النايف، املفهوم، واملثبت عىل واملنطوق املؤول، الظاهر، والظاهر عىل عىل النص
املحفوظ والعام زيادة علم، الناقل مع ألن عليه، املبقي األصل عىل عن والناقل
عىل أكثر بول فيه القَ صفات كانت وما املحفوظ، غري عىل خيصص) مل الذي (وهو

غريه. دونه، وصاحب القصة عىل ما

كاإلمجاع الظني عىل الرصيح  كاإلمجاع منه القطعي م قدَّ يُ اإلمجاع دليل ويف
السكويت.

اخلفي. منه عىل اجليل م قدَّ القياس يُ دليل ويف

وإن املرتبة هذه أن الشيخ ر قرّ وقد التوقف، وجب ح مرجّ يوجد مل فإن ٤ـ
واقع األمر يف لعدم وجودها صحيح، مثالٌ هلا يوجد ال أنه إال ذكرها األصوليون

فقال: الرشعي،
بمعنى أنني  نسبية، احلقيقة يف لكنها يفرضوهنا، العلامء كان وإن املرتبة  «هذه
، بنيّ واضحٌ الرشع ألن يمكن؛ للرشع فال بالنسبة أما اليشء، هذا أجهل الذي أنا
جاء ما باب الطهارة، كتاب والرتمذي، ذلك (١٨٢)، الرخصة يف باب الطهارة، كتاب داود، أخرجه أبو (١)
من (١٦٥) ذلك من الوضوء ترك باب الطهارة، كتاب والنسائي، ،(٨٥) الذكر مس الوضوء من ترك يف
ومجاعة. حبان ابن وصححه بُرسة. حديث من هو أحسن املديني: قال ابن .< عيل بن طلق حديث

.(٤٦٥/٢) املنري البدر انظر:
(ص٥٦٠). األصول علم من رشح األصول يف: املثال انظر (٢)

األصول، علامء اجلمهور من منهج وفق فيها سار وقد (ص٥٨٦). األصول علم من رشح األصول انظر: (٣)
رشح العضد ،(١٦٨/٨) املحيط البحر ،(٢٤٢/٤) لآلمدي اإلحكام ،(٣٩٥/٢) املستصفى بـ: قارن

.(٢١٠/٢) فواتح الرمحوت ،(٤١٤٠/٨) التحبري ،(١٠١٩/٣) العدة ،(٣١٠/٢)



٢٢٠٣

وعلوم أفهام الناس لكنها باعتبار ممكنة، غري الرشعي الواقع من حيث املرتبة فهذه
الناس ممكنة»(١).

حاالت: أربع وله   :الثاين القسم

اجلمع. فيجب بينهام اجلمع يمكن أن ١ـ

النحر  يوم الظهر النبي S أنه Sصىل حج صفة يف جابر > حديث  مثاله:
بأنه  بينهام فيُجمع بمنى(٣)، النبي Sصالها { أن عمر ابن وحديث بمكة(٢)،

أصحابه. من فيها نْ بِمَ منى أعادها خرج إىل وملا بمكة، Sصالها
لم التاريخ. إن عُ ناسخ اجلمع، فالثاين يمكن فإن مل ٢ـ

q p  o n  m l    k  j iتعاىل: نث قوله مثاله:
(األحزاب:  |مث  {   z   y   x   w   v   u   t   s  r

  W    V U T  S  R  Q  P  O N M  L  K  J نث وقوله: ،(٥٠
األقوال.  أحد عىل لألوىل فالثانية ناسخةٌ (األحزاب: ٥٢)، X  مث

ذكره ما  وفق  ح، مرجِّ هناك كان إن بالراجح مل عُ النسخ: يمكن مل فإن ٣ـ
أو باإلسناد. باملتن، يتصل منها ما سواء مرجحات، من الشيخ

وحديث حالل(٤)، النبي Sتزوجها وهو < أن ميمونة حديث  مثاله:
ميمونة ألن فالراجح األول؛ حمرم(٥)، النبي Sتزوجها وهو { أن عباس ابن

واإلكرام (٣٣٦/٣و٣٣٧). اجلالل ذي فتح (١)
برقم (١٢١٨). احلج يف صحيحه، كتاب مسلم أخرجه (٢)

برقم (١٦٥٣)، ومسلم يف الرتوية، الظهر يوم يصيل أين احلج، باب كتاب صحيحه، البخاري يف أخرجه (٣)
.(١٣٠٩) احلج برقم كتاب صحيحه،

برقم (١٤١١). النكاح كتاب صحيحه، مسلم يف أخرجه (٤)
برقم النكاح كتاب ومسلم، ،(٥١١٤) برقم  املحرم نكاح باب النكاح،  كتاب  البخاري، أخرجه (٥)

.(١٤١٠)
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والداه، رباه

النبي  > أن أيب رافع بحديث مؤيد حديثها هبا، وألن أدر فهي القصة صاحبة
ام(١). نَهُ يْ بَ ولَ سُ الرَّ نْتُ قال: وكُ وفيه حالل، Sتزوجها وهو

سبق ما عىل صحيح مثال يوجد له التوقف، وال مرجح: وجب يوجد مل ٤ـ فإن
الشيخ(٢). ره قرّ أن

باخلاص. العام ص  فيُخصَّ    :الثالث القسم

دون فيام (ليس :S وقوله العرش)(٣)، سقت السامء (فيام :S قوله  مثاله:
مخسة بلغ فيام إال الزكاة وال جتب بالثاين، األول ص صدقة)(٤)، فيُخصَّ أوسق مخسة

أوسق.

       :الرابع القسم
حاالت: وله ثالث   

به. ص فيُخصَّ باآلخر أحدمها عمومِ ختصيص عىل دليلٌ يقوم أن ١ـ

 (   '  &  %  $  #  "   ! نث  تعاىل:}  مثاله:قوله
مث   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼ نث  وقوله: ،(٢٣٤ (البقرة:  مث   *    )

.(٤ (الطالق:

/٣٩٢/٦) وأمحد ،(٨٤١) املحرم  تزويج  كراهية يف جاء ما باب احلج، كتاب  الرتمذي، أخرجه (١)
كتاب ،الكرب السنن والبيهقي يف ،(١٨٢٥) املحرم تزويج املناسك، باب والدرامي، كتاب ،(٢٧٢٤١
،(٢٦٢/٣) املهر باب النكاح، كتاب والدراقطني، ،(١٣٩٨٥) نْكح يُ وال ال ينكح احلج، باب املحرم
احلبري التلخيص ،(١٧٦/٣) الراية نصب ينظر: باإلرسال. وأُعل حبان، ابن وصححه الرتمذي وحسنه

.(١٢٣/٣)
(ص٥٦٥-٥٦٩). األصول علم من رشح األصول انظر: (٢)

(١٤٨٣) برقم وباملاء اجلاري، السامء ماء من يسقى فيام العرش كتاب الزكاة، باب صحيحه، يف البخاري أخرجه (٣)
(ص٥٧٠). األصول علم من األصول رشح القسم ومثاله: يف هذا وانظر .} عمر ابن حديث من

كتاب ومسلم، برقم (١٤٨٤)، صدقة، أوسق دون مخسة الزكاة، باب ليس فيام كتاب البخاري، أخرجه (٤)
.< اخلدري سعيد من حديث أيب ،(٩٧٩) برقم الزكاة،
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الثانية  واآلية وغريها،  احلامل يف عامة عنها، املتوىفَّ يف  خاصةٌ األوىل فاآلية
ختصيص عىل  الدليل  دلَّ لكن وغريها، عنها املتوىفَّ  يف عامةٌ احلامل، يف  خاصةٌ
زوجها بعد وفاة وضعت > األسلمية بيعة سُ أن وذلك بالثانية، األوىل عموم
وضع إىل احلامل عدة فتكون تتزوج(١)، وعىل هذا Sأن النبي هلا  فأذن بليالٍ

أم غريها. عنها متوىفَّ كانت سواء احلمل

مل بالراجح. عُ باآلخر أحدمها عموم ختصيص عىل دليل يقم مل وإن ٢ـ

يصيل حتى جيلس فال املسجد أحدكم دخل  (إذا  :S قوله  ذلك:  مثال   
وال صالة الشمس، حتى تطلع بعد الصبح صالة (ال :S وقوله ركعتني)(٢)،

الشمس)(٣). تغرب حتى العرص بعد

يف الوقت عام يف يف الوقت، والثاين خاص عام املسجد حتية يف فاألول خاص
الثاين باألول، عموم ختصيص الراجح لكن وغريها املسجد حتية يشمل الصالة،
ذلك وإنام رجحنا فيها، الصالة عموم املنهي عن األوقات حتية املسجد يف فتجوز
وإعادة املفروضة كقضاء املسجد؛  حتية  بغري ثبت قد الثاين عموم ختصيص ألن

عمومه. فضعف اجلامعة؛

العمل وجب بالثاين، أحدمها عموم لتخصيص مرجح وال دليل يقم مل وإن ٣ـ
فيها. التي يتعارضان يف الصورة والتوقف فيه، يتعارضان ال فيام منهام بكل

      

برقم } نَّ هُ لَ ْ نَ محَ عْ يَضَ أَنْ نَّ هُ لُ أَجَ الِ  َ محْ َ األْ أُوالتُ وَ { باب الطالق، كتاب صحيحه، البخاري يف أخرجه (١)
.(١٤٨٥) برقم الطالق، صحيحه، كتاب يف ومسلم ،(٥٣١٨)

ومسلم برقم (٤٤٤)، ركعتني، فلريكع دخل املسجد إذا باب الصالة، كتاب صحيحه  يف البخاري (٢) أخرجه
.< األنصاري قتادة أيب حديث من (٧١٤) برقم وقرصها، املسافرين صالة كتاب صحيحه، يف

غروب الشمس، قبل الصالة يتحر باب ال الصالة، مواقيت كتاب صحيحه، يف البخاري أخرجه (٧٢)
سعيد أيب من حديث برقم (٨٢٧) وقرصها، صالة املسافرين كتاب صحيحه، يف ومسلم (٥٦١) برقم

.< اخلدري
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يصيل  فإنه الضحى وقت يف املسجد رجل دخل لو فكام فيه يتعارضان ال  فأما ما
املسجد بعد رجلٌ دخل لو فكام التعارض صورة وأما غري إشكال، من املسجد حتية
التأصيل، هذا عىل والنص الثاين ينهاه، فيتوقف يأمره، األول فالنص العرص، صالة
علمه وقلّ فهمه قرصُ نظر من يف إال التوقف وجود ملرتبة الشيخ إىل أنه ال نبّه وقد
بني نظراً للتعارض األمر نفس يف التوقف وجود من املجتهدين، أما نظره قرص أو
ممكن؛ غري فأمرٌ الرتجيح وال النسخ اجلمع وال فيه ال يمكن وجهٍ عىل النصوص

بحسب  ذلك يقع قد ولكن غ، وبلّ بنيّ والرسولSقد تتناقض، ال النصوص ألن
عليم. علم ذي كلّ وفوق النظر(١)، أو الفهم يف لقصوره نظر املجتهد

.(٣٣٧/٣) اجلالل واإلكرام ذي فتح (ص٥٨٣)، األصول علم من رشح األصول انظر: (١)
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الثاين املبحث
      
    

مطالب: ثالثة وفيه

األول املطلب
    

رشعيني  لنصني وجود ال أنه عىل التأكيد  يأيت الشيخ مصنفات من كثري يف
النصوص يف يكون ال دفعه؛ ألن التعارض ال يمكن وجهٍ عىل متعارضني ثابتني

العلم(١). يف أو نقصٍ الفهم يف لقصورٍ املجتهد؛ نظر يف ظاهر وإنام يقع ذاهتا،

النصوص  عن التعارض بدفع  يتصل فيام بوضوح الشيخ جهد برز وقد
تُربز بصورة التعارض ظاهره ما بني اجلمع عىل مقدرته املتميزة وجتلت الرشعية،

فهمه. وثاقب علمه سعةَ

بني  اجلمع وجه إظهار عىل التطبيقات(٢) يتبنيّ حرص الشيخ البالغ من يأيت وفيام
إال الرتجيح أو القول بالنسخ اللجوء إىل اإلمكان، وعدم قدر املتعارضة النصوص
من اإلمهال. النص وحفظه بإعامل الشيخ اهتامم يعكس ما وهو نادر األحوال، يف

املثىل (ص٢٧٩و٢٨٠)، القواعد رشح (ص٥٦٣و٥٦٤و٥٨٣)، األصول علم من رشح األصول انظر: (١)
مىض تقرير وقد (اللقاء١٣٥/س١٧)، املفتوح الباب لقاءات (٥٣/١) و (٢٥٢/٥)، الفتاو جمموع

األول. املبحث ذلك يف
الشيخ سلك وقد النصوص، بعض حول عى التعارض املدّ فيها الشيخ دفع التي النامذج سأذكر مجلة من (٢)
طريقة فيها ما سلك وكذا النسخ، الشيخ طريقة  فيها سلك ملا نامذج أذكر ثم طريقة اجلمع، أكثرها يف
خاص ملحق يف سأذكرها جمملةً الفائدة ولتامم تطبيقي، أنموذج مائة من أكثر عىل وقفت الرتجيح، وقد

تعاىل. اهللا بإذن آخرَ البحث
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ذلك: النامذج يف ومن املسلك، هذا باعتبار هي الشيخ التطبيقات لد وأكثر
ومعيته خللقه.  تعاىل اهللا لعلوّ املقررة النصوص بني ١ـ اجلمع

اهللا تعاىل  لعلو املثبتة تعارض بني النصوص ال أن موطن من أكثر يف الشيخ ر قرّ
إذا مجعت قاعدة وهي:  ر وقرّ خلقه، مع Å  لكونه املثبتة والنصوص خلقه عىل

. حماالً اجلمع بينهام يكون أن فيمتنع التعارض؛ ظاهره ما بني النصوص
يف  املحققني األئمة عن بالنقل الشيخ اهتامم املثال يف هذا البارزة املعامل  ومن
يف مهمة قاعدة ٧٢٨هـ) (ت: تيمية ابن شيخ اإلسالم نقل عن املسألة، حيث هذه
بينهام مجعت النصوص أن خالهلا من ر قرّ ثم املتعارضة(١)، النصوص بني اجلمع
اليشء يكون فقد واملعية؛ معنى العلو بني منافاة ال متعارض، وأنه بني جتمع وال
رض أن فُ معنا. ولو والقمر نسري زلنا ما العرب: تقول وهلذا عنك، بعيد وهو معك

تعاىل(٢). اخلالق حق يف عليها يقاس املخلوق؛ فال حق يف بينهام تعارضاً
املرأة والفرس ثالثة: يف الشؤم (إنام وحديث: النهي عن التشاؤم، بني ٢ـ اجلمع

والدار)(٣).
بداللة  الثالثة يف هذه حيصل قد الشؤم أن أثبت احلديث الشيخ بأن بينهام  مجع
إىل مفاسد؛ يؤدي أصل، والذي له ليس الذي التشاؤم جاء عن النهي وأن الواقع،
يف فالتعارض وظني، قطعي ظنيني، أو بني دليلني قطعيني، أو بني يكون أن التعارض إما أن وحاصلها: (١)
تعارض درء ينظر: الرتجيح. يُطلب الثاين ويف الظني، عىل لرتجح القطعي ممتنع الثالث ويف حمال، األول

بعدها).  (٧٩/١ وما والنقل العقل
(٤٠٤/١) و (٨٠/٢)، الواسطية العقيدة رشح ،(٥٠/٤ الفتاو جمموع (ضمن الربية رب فتح انظر: (٢)

(ص٢٧٥). املثىل القواعد رشح
باب اجلذام، الطب، أخرجه البخاري، كتاب طرية...) وال ال عدو) حديث: يف التشاؤم جاء النهي عن (٣)
(إنام وحديث: .< هريرة أيب حديث  من (٢٢٢٠) برقم السالم، كتاب ومسلم، ،(٥٣٨٠) برقم
ومسلم، ،(٢٧٠٣) برقم الفرس، شؤم من يذكر ما باب اجلهاد، كتاب البخاري،  أخرجه الشؤم...)

.< ابن عمر من حديث (٢٢٢٥) برقم السالم، كتاب
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التذبذب وإىل العبد، مصلحة فيه ما عىل اإلقدام باهللا تعاىل، وإىل عدم الظن كسوء
النفيس(١). هبا املرض حيصل التي الوساوس األمور، وربام يؤدي إىل يف

سيدي)(٣). (وليقل وحديث: تبارك وتعاىل)(٢)، اهللا (السيد بني حديث: اجلمع ٣ـ
من  املحذور منه يلزم فيام إذا كان إطالق «السيد» األول بأن بينهام الشيخ مجع

املذكور. املحذور زوال برشط لبيان اجلواز الثاين فهو أما ب، املخاطَ يف الغلو
أن برشط جائزٌ لكن هذا أن ـ أعلم واهللا ـ يل يظهر «والذي الشيخ:  يقول
ب املخاطَ إعجاب حمذور من شى خيُ ال وأن لذلك، السيادة أهالً إليه ه املوجّ يكون
ذلك له يُقال فال زنديقاً أو فاسقاً كان ، كام لو أهالً يكن مل إذا فأما املتكلم، وخنوع

مرتبةً وجاهاً»(٤). منه أعىل أنه رض فُ ولو حتى
شفاعة وحديث امليت، يف املصلني من مائة شفاعة حديث بني اجلمع  ٤ـ
مقيدين جاءوا بأن األربعني بينهام جيمع أن الشيخ عىل رض عُ وقد فيه(٥)، األربعني

املائة. من بد هذا الوصف فال ختلف فإذا شيئاً، باهللا اإلرشاك بوصف عدم
لو  لكن األخذ باألقل، هو احلديثني بني اجلمع يل يف يظهر «الذي الشيخ: قال
فيه الذي به؛ ألن ال أقول أنا عليه، ولكن ننكر ال : ذكرتَ احلديثني بام بني أحدٌ مجع

فيه»(٦). نفع رشك ال

٥٨/س١٩). (اللقاء املفتوح الباب انظر: لقاءات (١)
من يف مسنده (٢٥/٤) وأمحد برقم (٤٨٠٦) التامدح، كراهية يف باب كتاب األدب، داود، أبو أخرجه (٢)

الشخري. ابن حديث
األلفاظ كتاب ومسلم، برقم (٢٤١٤)، الرقيق، عىل التطاول باب كراهية العتق، كتاب البخاري، أخرجه (٣)

.< هريرة حديث أيب من (٢٢٤٩) برقم األدب، من
.(١١٣/٣) الفتاو جمموع (٤)

األربعني وحديث  ،> عائشة حديث من برقم (٩٤٧) اجلنائز،  كتاب أخرجه مسلم،  املائة حديث (٥)
.< عباس حديث ابن من (٩٤٨) برقم اجلنائز، يف كتاب أيضاً مسلم أخرجه

(ص١٣). عثيمني البن ابن سنيد سؤاالت يف الثمني الكنز (٦)
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بخلق  يضاهئون الذين القيامة يوم عذاباً الناس (أشدّ حديث: بني اجلمع ـ ٥
والكفار،  من املرشكني عذاباً هو أشدّ منهم من وجود عىل الدالة والنصوص اهللا)(١)
الشيخ ذكر .(٤٦ (غافر:  }مث   z   y   x    w نث تعاىل: كقوله

فقال: أربعة للجمع بينهام، وجوهاً

بدليل أنه قد عذابا الناس أشد مِن أي: «مِن»، تقدير عىل احلديث أن «األول:
عذاباً). الناس من أشد بلفظ: (إن يؤيده ما جاء

غريهم،  يشاركهم بل يشاركهم، ال غريهم أن تعني ال  ية األشدّ أن الثاين:
عىل  يُشكل ولكن z  } مث (غافر: ٤٦)،  y  x   w تعاىل:نث قال
اإلسالم عن خارج هو من مع  يُسوَّ فكيف ; فقط كبرية فاعل ر املصوِّ أن هذا

ومستكرب؟

أشدهم  ويبدعوهنا األشياء يصنعون الذين أن يعني نسبية؛ ية أن األشدّ الثالث:
أقرب. وهذا اهللا، بخلق يضاهئون الذين عذاباً

قال  ومل أر من عنه، النفوس يطلق لتنفري الذي الوعيد باب من هذا أن الرابع:
كام إال نقول أن لنا ليس حال كل وعىل اإليرادات، هذه لسلِمنا من هبذا؛ قيل ولو هبذا،
اهللا)...»(٢). يضاهئون بخلق الذين القيامة يوم الناس عذاباً (أشد :Sالنبي قال

وقفات: واخلامس) والرابع (الثالث النامذج ويف هذه

الرشعية؛  النصوص جتاه النظر يف املستقلة العلمية الشخصية بروز  األوىل:
وإنام يف ذلك، تكلّف غري للنصوص من وأمجع أوفق يراه يستظهر الشيخ ما حيث

الرشع. ضوابط وفق فيها جيري

اللباس، كتاب ومسلم، برقم (٥٦١٠)، التصاوير، من  ماوطئ اللباس، باب البخاري، كتاب (١) أخرجه
.> عائشة حديث من (٢١٠٧) برقم

.(٣٤١/١٢) جمموع الفتاو وانظر: التوحيد (٢٠٩/٣). عىل كتاب القول املفيد (٢)
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وبيان  النصوص، دفع التعارض عن وجوه يراه متوجهاً من ال ملا نقده الثانية:
ذلك. يف لديه الراجح الوجه

يف  املفيدة الروايات واستثامر الواحد، الرشعي النص أللفاظ مقارنته الثالثة:
التعارض. دفع

إىل  به القولُ يؤدي قد بام من األخذ وحذره الرشعي، النص الرابعة: تعظيمه
النص. ظاهر إعامل عدم

 S (كان وحديث: نَم)(١)، ذكرك ثم واغسل (توضأ حديث: بني اجلمع ٦ـ
.(٢)( ماءً يمسّ أن غري جنب من ينام وهو

أخذاً من االستحباب عىل يف احلديث األول األمر داللة الشيخ بأن بينهام مجع
القويل والفعيل. للحديثني: إعامل ذلك ويف عنه، Sالوارد فعله

وإن حتى النبوي الفعل داللة إعامل  عىل الشيخ تأكيد املثال هذا يف ويُلحظ
العلامء. باتفاق ترشيعٌ الكل ألن S؛ القويل منه النصَّ ه ظاهرُ عارض

ال  فعله إن قال: ملن خالفاً  معتربة، صحيحة قاعدة  «وهذه الشيخ: يقول
إليها يلجأ طريقة وهي اجلواز، عىل فعله يدل فال يؤخذ بالقول بل قوله يعارض
ألنه من  الطريقة؛ هذه سلوكه أتعجب من وأنا األوطار»، «نيل الشوكاين~ يف
اجلمع، أما  تعذر حيث إال اخلصوصية فعل الرسولS عىل نحمل ال أننا املعلوم

برقم احليض، كتاب ومسلم، برقم (٢٩٠)، ينام، ثم يتوضأ اجلنب باب البخاري،كتاب الغسل، أخرجه (١)
.< عن أبيه عمر عمر من حديث ابن (٣٠٦)

الطهارة، كتاب والرتمذي، ،(٢٢٨) الغسل  يؤخر  اجلنب يف  باب الطهارة، كتاب داود، أبو أخرجه (٢)
يمس ال ينام كهيئته اجلنب  الطاهرة، باب كتاب ماجه، (١١٨)، وابن يغتسل أن ينام قبل اجلنب باب
كالثوري وأمحد من احلفاظ مجاعة أعله وقد .> عائشة حديث من ،(٢٥١٣٥) وأمحد ،(٥٨٣) ماء
احلبري التلخيص ،(٥٦٨/٢) املنري البدر ينظر: املتأخرين، من مجع وصححه والرتمذي، داود  وأيب

.(٣٧٨/١)
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والداه، رباه

التأيس به ألن األصل اخلصوصية؛ عىل النص محل جيوز ال فإنه اجلمع أمكن إذا
مع إمكان اخلصوصية عىل النص حلمل وجه فال التأيس به األصل كان فإذا ،S

بدليل»(١). اجلمع إال

iمث   h      g  f          e dc   b  a  `نث تعاىل: بني قوله اجلمع ٧ـ
الشجرة أحدُ ـ من أصحاب اهللا إن شاء يدخل النار ـ (ال :S ٧١)، وقوله (مريم:

الذين بايعوا حتتها)(٢).
من أحد وجهني: بينهام؟...واجلمع نجمع كيف قائل: يقول «قد الشيخ:   قال

هو  بعضهم: فقال  بالورود؛ املراد يف  اختلفوا املفرسين  إن يقال: أن األول:
إشكال وال ال هذا عىل وبناء شك، بال ورود نوع هذا الرصاط؛ ألن املرور عىل

. تعارض أصالً
إنسان إال  من وأنه ما الدخول، بالورود املراد يقول: من من املفرسين الثاين: أن
حتت بايع يدخل النار أحد عىل هذا القول فيحمل قوله: «ال وبناء النار، ويدخل
يقال: أو للقسم، تنفيذاً يدخلها وإنام وإهانة، دخول عذابٍ يدخلها ال الشجرة»:

.(٣)« بيعة الرضوان املخصوص بأهل باب العام من هذا إن
اإلشكال قبل  بإيراد اهتاممه وهو كثرياً؛ الشيخ به متيز معلمٌ يربز املثال هذا ويف
كثرية نامذج عىل وقد وقفت شبهة، أدنى املتعلم ذهن يف يبقى حتى ال السؤال عنه؛
حديث اآلية هذه يعارض أال قيل: «فإن بقوله: الشيخ رها يصدّ الباب،  هذا يف
«وال ،«...S تعاىل...وقوله قوله  بني نجمع كيف قائل: قال  «فإن كذا...»،
االحتامل الضعيف التعارض ربام أورد إنه حتى ،« وكذا... كذا اآلية يعارض هذه

.(٢٢٢/٢) منه: وانظر املستقنع (٣٧٠/١)، زاد عىل الرشح املمتع (١)
.> أم مبرش من حديث برقم (٢٤٩٦) الصحابة، فضائل كتاب مسلم، اللفظ هبذا أخرجه (٢)

يسري. بترصف الواسطية (٢٦٣/٢) العقيدة رشح (٣)
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ويشري لبيان املسألة(١)، إمتاماً وجييب عنه؛ فيورده شديد، ركن إىل يأوي يكاد ال مما
النصوص من املختلف وتوجيه التعارض فيه عي ادُّ ما بني اجلمع أن إىل يف مواطن

املتلقي. عىل تيسرياً «سهل»(٢)؛

نث > = < ? @  D C B A مث  تعاىل: بني قوله اجلمع ٨ـ
كاملة)(٣). حسنة اهللا عنده كتبها يعملها فلم بسيئة همّ (وإن وحديث: ،(٢٥ (احلج:

فقال: النصني بني اجلمع وجه يف الشيخ ل فصّ

وجهني:  أحد من بينهام «اجلمع

فيفعل؛ هيم من أي: @مث،  ?  >  =  < قوله: نث األول: أن الوجه
kمث   j   i  h   g  f  e نث مكية: وهي األنعام سورة يف تعاىل لقوله
املعنى:  فيكون جاء بالسيئة)، (ومن بل قال: ،( همّ (ومن يقل: ومل ،(١٦٠ (األنعام:

فال تعارض. هذا ويفعل، وعىل بإحلاد بظلم فيه يُرد من

حسنة)  تبت له كُ يعملها هم بسيئة فلم (ومن قوله: يقال: إن الوجه الثاين: أن
فيها باهلم، اإلنسان أنه يؤاخذ ذلك، أي: مكة مستثناة من وتكون غري مكة هذا يف
عىل كل يؤجر هل وتركها، بالسيئة هم إذا نسأل: هنا ولكن يؤاخذ. ال غريها ويف
تركها إنام احلديث: (فإنه هذا تعليل يف جاء هللا، وهلذا تركها إذا إال يؤجر ال حال؟
األوىل: أحواله: يعملها ختتلف ومل بالسيئة هم من أجيل؛ ألن من أي: جرائي) من

إليها  السيئة تدعو هذه كانت إذا سيام وال يثاب، فإنه Å  هللا فرتكها بالسيئة هم إذا
الذين السبعة أن من يف احلديث: وهلذا جاء أكثر، يثاب فإنه دعوة شديدة  النفس

.(٥٩٣/٢) اجلالل واإلكرام ذي فتح الفتاو (١٨/١) و (١٦٧/٣)، جمموع املثال: سبيل انظر عىل (١)
.(٤٤٠/١) املفيد القول (ص٥٦٩و٥٩٣)، األصول علم األصول من رشح املثال: سبيل عىل انظر (٢)

اإليامن، كتاب ومسلم، برقم (٦١٢٦)، سيئة، أو هم بحسنة من باب كتاب الرقاق، البخاري، (٣) أخرجه
.< ابن عباس من حديث ،(١٣١) برقم
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والداه، رباه

فقال: ومجال، دعته امرأة ذات منصب (ورجل ظله إال ظل ال يوم ظله يف اهللا يظلهم
يرتك السيئة أن الثانية: اهللا. من خوفا قدرته عليها مع املعصية ترك اهللا) أخاف إين
ذلك؛ يأثم عىل قد بل له أجر ال فهذا اهللا، من خوفاً ال الناس خجالً من هبا همّ التي
فهذا عنها، عجزاً يدعها هللا. الثالثة: أن إال تكون ال والعبادة عبادة، املعصية ألن ترك
يدعها أن الرابعة: قادر. ألنه غري الفعل؛ عدم ينفعه وال السيئة، نيته عىل يعاقب
الفاعل، وزر عليه يُكتب  فهذا إليها؛ توصل  التي الوسائل فعل  مع عنها عجزاً
يا قالوا: النار! يف واملقتول فالقاتل بسيفيهام التقى املسلامن (إذا :S النبي لقول
صاحبه). قتل عىل قال: ألنه كان حريصاً املقتول؟! بال فام القاتل، هذا اهللا! رسول
يؤجر.  فهذا خوفا من اهللا، أن يرتكها األول: أربعة أقسام: املعصيةِ ينقسم إىل كُ فرتَ
يفعل أن دون عجزا يرتكها أن الثالث: يأثم. فهذا الناس، من خوفا يرتكها أن الثاين:
فعل  مع عجزا أن يرتكها الرابع: بالنية. يأثم أيضا فهذا إليها، توصل التي الوسائل
أما إثم الفاعل. عليه يكتب مراده، فهذا ال يتحقق لكن إليها؛ توصل التي الوسائل

أجر»(١). له وليس إثم عليه ليس بال، فهذا عىل له تطرأ ومل بالسيئة، هيم مل من

?مث (الذاريات: ٣٥)،   >  =             <  ;  : نث تعاىل: بني قوله اجلمع ٩ـ
بأن مجع بينهام الشيخ Gمث (الذاريات: ٣٦).  F  E D C  B  A نث وقوله:
تعلن  ال الكافرة مسلمني، حتى زوجته فيها ألن يأتوهنا ال إسالم لوطدار دار
وباطن، ظاهر إيامهنم املؤمنني الذين أنجى الدار أهل إنجاء اهللا ملا أراد لكن كفرها،

وليست مؤمنة(٢). مسلمة ألهنا هي فبقيت

يف البخاري  أخرجه اهللا: يظلهم الذين السبعة وحديث  (اللقاء٢٥/س٢٢). املفتوح الباب  لقاءات (١)
(٦٢٩)، ومسلم يف الصالة، برقم املسجد ينتظر يف جلس من باب واإلمامة، اجلامعة كتاب صحيحه،
املسلامن...): التقى (إذ وحديث .< هريرة حديث أيب من (١٠٣١) برقم الزكاة،  صحيحه، كتاب
من (٣١) برقم اقتتلوا... املؤمنني من طائفتان وإن باب اإليامن، كتاب صحيحه، يف البخاري أخرجه

.< بكرة حديث أيب
(اللقاء١٨٢/س٢٦). نفسه املصدر (٢)



٢٢١٥

الشيخ  أن ـ لسؤال جواباً كالمها وقعا وقد ـ األنموذجني هذين يف ويُلحظ
خيتلف أن ذلك بني اإلطالة واإلجياز، ويظهر ما التعارض منهج دفع يف يتفاوت
فيها يبني التي املناسبة واختالفِ عنها، املسؤول والقضيةِ السائل حال  باختالف
منه التقرير أو السؤال كان أو علم، طالبَ السائل كان فإن التعارض؛ دفع وجه
بمسائل استطرد وربام املراد، بيان  به يتم حسب ما ل فصّ متخصص: أثناء درسٍ
يف االستشكال جاء أو الناس عامة من السائل كان وإن بمحل اإلشكال. تتعلق
ما يعكس تفصيل، وهو إطالة أو غري من اإلشكال يزيل بام اكتفى فتاو للعامة
السلف يف ذلك منهج سالكاً ~؛ الشيخ لد التعليمية العملية يف املنهجي البعد

يناسب أفهامهم. ما الناس من فئة تعليم كل يف

قه فصدّ يشء عن فسأله عرافاً أتى (من حديث: بني اجلمع عن الشيخ ئل سُ ١٠ـ
فقد قه فصدّ كاهناً أو عرافاً أتى (من وحديث: يوماً)(١)، أربعني صالة له تقبل مل

فقال: حممد)(٢)، نزل عىل بام أُ كفر

عرافاً  أتى (من والصحيح: قه)، (فصدّ فيه فليس األول:  احلديث لفظ  «أما 
الثاين:  أما لفظ التصديق. وليس فيه يوماً) أربعني له صالةٌ تقبل مل عن يشء فسأله

صادقٌ هذا يف نفسه أن استقر إذا أنه حممد: أنزل عىل كفره بام ووجه التصديق، ففيه
نث 7  8   9   :  ;  تعاىل: بقوله الكفر يتضمن ذلك فإن مستقبل؛ غيبي أمرٌ وهو
يف يصدقه أن يكفي فيه والتصديق @ مث (النمل: ٦٥).   ?  >  =  <

صالة له مل تقبل يشء عرافاً فسأله عن أتى الشيخ: (من سينبه عليه كام لفظه وصواب أورده السائل، (١) هكذا
 Sالنبي أزواج بعض عن صفية حديث من (٢٢٣٠) كتاب السالم، برقم مسلم، ليلة): أخرجه أربعني

مرفوعاً.
إتيان كراهية كتاب الطهارة، باب والرتمذي، الكهان (٣٩٠٤)، يف باب الطب، كتاب داود، أخرجه وأبو (٢)
،(٤٠٨/٢) وأمحد ،(٦٣٩) عن إتيان احلائض النهي باب الطهارة، وابن ماجه، كتاب ،(١٣٥) احلائض

.< هريرة حديث أيب من (١١٣٦) دبرها امرأته يف أتى الطهارة، باب من والدارمي، كتاب
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والداه، رباه

انتظر ألنه إذا ال يصدقه؛ أو الواقع يصدقه حتى ينتظر أن معناه وليس أول األمر،
له تقبل ال الواقع؛ لكن يف يصدقه مل فهذا يقع، أو ال قال ما يقع ننظر، هل وقال:
واقع. أما وأنه حق أنه وير قوله، إىل يطمئن يوما. فالتصديق أن أربعني صالة
ليُظهِر فسأله  عرافاً أو كاهناً أتى لو  كذلك  قه. صدّ ما فهذا يقول: سأجرب، أن
من  يأتيه أنه عي يدّ الذي صياد S ابنَ النبيُّ سأل فقد به، بأس كذبَه، فإن هذا ال
هو نفسك يف الذي فقال: وهو سورة (الدخان)، له أضمره عن يشء يأتيه، سأله
فلن (اخسأ :S له فقال ، كامالً به التلفظ إىل الوصول من يتمكن ومل (الدخ)

.(١)« قدرك) تعدو

وقفتان: املثال هذا ويف

قبل  ذلك من والتأكد التعارض، فيه عى دّ يُ ما ألفاظ يف الشيخ تدقيق األوىل:
هذا وجهده يف وقته عىل املجتهد حيفظ متني علمي منهج وهو دفعه، يف الرشوع

الباب(٢).

أتم الفائدة  بل املستشكلني، النصني عن التعارض بدفع الشيخ يكتف مل الثانية:
وهو عنه، وأجاب التعارض م  يوهِ ثالث بذكر نصٍّ السائل عن اإلشكال وأزال

صياد. ابن حديث

   

وألجل  قبله، ما قورن باملسلك الذي إذا املنهج قليل جداً هذا الشيخ وسلوك
املنسوخ القدر أن وبنيّ األحكام، يف النسخ يف دعو من اإلفراط ر الشيخ حذّ ذلك

كتاب يف صحيحه، البخاري أخرجه صياد: ابن وحديث (اللقاء٤٤/س٢٠)، املفتوح الباب  لقاءات (١)
وأرشاط الفتن كتاب صحيحه، يف ومسلم ،(١٢٨٩) برقم فامت... الصبي أسلم إذا باب اجلنائز،

.< ابن عمر من حديث (٢٩٣٠) برقم الساعة،
(اللقاء٦٠/س١٣). املفتوح الباب لقاءات يف: فيه التعارض عي ادُّ ما لفظ الشيخ يف ق آخر دقّ أنموذجاً انظر (٢)
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أحكام(١). عرشة يتجاوز ال منها

ويندر  النسخ، بدعو دفع التعارض الشيخ البالغ من ظ حتفّ يُلحظ وبالتتبع
غري من إليه ومال ذلك من شيئاً ذكر وربام به، التعارض باختيار دفع  يرصح أن
النصني، بني دفع التعارض يف األقوال أحد باعتباره أشار إليه أو باختياره، ترصيح

املسلك: هذا نامذج ومن

(أفلح :S وقوله بآبائكم)(٢)، حتلفوا (ال :S بني قوله التعارض دفع ١ـ
صدق)(٣). إن وأبيه

فقال: التعارض يندفع هبا وجوه مجلةً من الشيخ ذكر

ملا كانوا  لكن واهللا»، «أفلح أصله: وأن تصحيفاً، يف هذا احلديث أن «األول:
قرصت واهلاء، لكن نربتان فيها «اهللا» لفظ مثل «أبيه» ينقطون، فإن ال يف األول
عدم األصل ألن صحيح؛ وهذا غري «وأبيه»، اإلعجام فصارت وحذف النربتان
تقبله يشء ال كل للرواة، إذ بالنسبة خطريا باباً علينا يفتح وألن هذا التصحيف،

ف. هذا مصحّ نفوسنا نقول:

شائعاً،  كثريا األول كان يف هذا وأن باآلباء، احللف عن النهي قبل أن هذا الثاين:
املألوف اليشء ألن اخلمر؛ عن النهي تأخر كام عنه، النهي فتأخر قد ألفوه، والناس
عنه، نفوسهم هنى اإليامن يف وملا استقر األمر، أول يف تدعه أن النفس عىل يصعب

(ص٥٥٨). األصول علم من رشح األصول انظر: (١)
النذر، كتاب يف ومسلم برقم (٦٦٤٨)، بآبائكم حتلفوا ال باب والنذور، األيامن كتاب البخاري، أخرجه (٢)

.< ابن عمر من حديث (١٦٤٦) برقم
وأخرجه .< اهللا عبيد بن طلحة حديث من (١١) برقم  اإليامن، كتاب مسلم،  اللفظ  هبذا أخرجه (٣)
من أحد ها يعلّ ومل حمفوظة (وأبيه) وزيادة صدق). (أفلح إن (٤٦) بلفظ برقم كتاب اإليامن، البخاري،
حمفوظة. غري أهنا منكرة (٣٦٧/١٤) التمهيد يف الرب عبد ابن وذكر عليه، وقفت فيام املتقدمني احلفاظ

أعلم. واهللا ثبوهتا، والصواب
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والداه، رباه

ولكن  هو منسوخ، نقول: وحينئذ قبل النهي، S «بأبيه» الرسول قسم ويكون
أو التأخر، بالتقدم حكامً ليس التعليل وجمرد بالتاريخ، العلم النسخ من رشوطه:
ضعيف. ـ أيضا ـ فالقول بالنسخ هذا وعىل التأخر، نعلم أن بد ال يكفي بل فهذا ال

اليمني املعفو لغو فيكون من قصد، بغري اللسان عىل جيري مما هذا أن الثالث:
أن اعتادوا فالذين وعليه فإننا نرتكهم، هذا عىل اعتادوا الناس أن فرضنا ولو عنه،
وجيه،  غري القول عىل ألسنتهم، فهذا جيري هذا ننهاهم، ألن بالنبيS ال حيلفوا
بالذات،  هذا عن Sهنى ألنه بآبائكم»؛ حتلفوا «ال :S قوله مع يستقيم وال
اآلن؟  إىل حكمه يبقى وأنه Sأقره، إنه نقول: كيف بذاته، عنه منهيا كان وما

يمكن. ال هذا

تعظيم من احلالف قلب يف يقع أن من خوفاً اهللا بغري احللف عن النهي أن الرابع:
Sممتنع،  للنبي بالنسبة اهللا، وهذا تعظيم قلبه من يف يكون به، كام املحلوف هذا
بغري احللف من لعلمنا أن املحذور S؛ بالنبي خاصا هذا يكون الوجه هذا وعىل
النبي سو ونحوه عىل من باألب احللف يكون وعىل هذا حقه، يف يتصور اهللا ال
وال  أمته، حقه S فهو جائز. لكن هذا يضعفه أنه Sأسوة يف أما Sممنوعا،
األمة إن يقال: لكن قد به، سوف تتأسى أن األمة يعلم وهو اهللا بغري حيلف أن يمكن
أن األوجه هذه من فاألقرب حتلفوا بآبائكم). (ال :S بقوله باحلكم أخربها قد
برسول خاص أنه أو تارخيه، نعلم يشء؛ ألننا مل منه يف النفس وهذا منسوخاً، يكون
يف والقاعدة الرشعية حمكم، ونص مشتبه نص لدينا نقول: حال كل وعىل .Sاهللا
حمكامً، كله اليشء ليكون املحكم؛ عىل املتشابه أن حيملوا العلم يف الراسخني طريق
وهو عنه نحيد أن ال يمكن حمكام نصاً لدينا فإن احتامالت، فيه اليشء دام هذا فام
والتقدير: مضاف حذف عىل هذا بأن جياب ويصلح أن باآلباء. احللف عن النهي

واحلذف. ألن األصل عدم اإلضافة ضعيف هذا ولكن ورب أبيه
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فينا  فقد كُ هذا صح فإذا حمفوظة، وغري شاذة (وأبيه) اللفظة هذه أن اخلامس:
.(١)« أجوبتها فهذه صحت وإذا هلذه األجوبة، حاجة وال

التصحيف،  دعاو من وحفظه الرشعي، بالنص الشيخ اهتامم هذا املثال ويُربِز
تأويل حديث أراد يفتح الباب ملن لكونه اجلمع أوجه من األول مل يقبل الوجه وهلذا
األقوال، مآالت واعتبار الشيخ النظرة لد هر بعد يُظِ ليوافق مطلبه ومراده. كام

املنكر. إقرار من إليه يفيض ملا اجلمع أوجه الثاين من الوجه منع ذلك وألجل

نث !  "  #  $  %  &  تعاىل: قوله التعارض بني دفع ٢ـ
نث; > = :Å  وقوله '  )  (   * مث (البقرة: ٢٣٤)،

< ? @  F E D  C  B  Aمث (البقرة: ٢٤٠).

فقال: قولني، الثانية اآلية الشيخ يف حكى

تعاىل: نث !  "  #  $  %  &  منسوخة بقوله أهنا «أحدمها:
عثامن ئل سُ حينام البخاري صحيح يف ويؤيده ما '  )  (   * مث؛

الناسخة، اآلية بعد  وضعتها  وملاذا منسوخة؛ وهي اآلية  هذه أبقيتَ ملاذا :<
عثامن فأجاب ملراعاة الرتتيب؟ الناسخة اآلية قبل املنسوخة تكون وىل أن األَ وكان
فهذه اآلية  توقيفي؛ اآليات بني الرتتيب ألن وذلك مكانه؛ شيئاً يغري ال بأنه <
يمكن أن تغري؛ وعىل  مكاهنا؛ وال ويف القرآن، يف Sوهي تتىل اهللا رسول تويف
أن  الثاين:  والقول  للعدة.. بالنسبة السابقة باآلية منسوخة اآلية هذه فتكون هذا
األخر اآلية إن فيقال: األخر؛ اآلية يعارض ال معنًى عىل فتُحمل حمكمة؛ اآلية
هبا ب اطَ أشهر وعرشاً، واآلية الثانية خيُ بنفسها أربعة ترتبص الزوجة: ب هبا خياطَ

.(٢)« كر ذُ بام لزوجته ليويص الزوج

.(٢١٦/٢) الفتاو جمموع ،(٣٢٦/٢) املفيد فيه: القول وانظر الرشح املمتع (١٢٣/١٥-١٢٥)، (١)
البقرة (١٤٧/٥). سورة الكريم: القرآن تفسري (٢)

      



٢٢٢٠

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

  `  _  ^]  \    [  Z  Y  X نث تعاىل: قوله بني التعارض دفع  ٣ـ
 zy  x  w  v u نث سبحانه:  وقوله (البقرة: ١٨٤)،  b  a مث 

(البقرة: ١٨). ¥ مث   ¤ {  ~     ے ¡   ¢  £    |  {
واآلية  الصيام، ترجيح  مع والصيام اإلطعام  بني التخيري تفيد األوىل فاآلية  
وقد حقهام. وقضاءً يف واملسافر، حق غري املريض يف الصيام أداءً تعيني الثانية تفيد
ناسخةً هلا فتكون األوىل؛ عن متأخرة الثانية اآلية بينهام بكون التعارض الشيخ دفع

.(١)< بن األكوع سلمة بداللة حديث

   

استعامل  حيث من ـ اجلمع مسلك بعد ـ الثانية الرتبة يف املسلك هذا ويأيت
إىل الكثرة يف تصل ال فيه األمثلة لكن النصوص، بني التعارض دفع الشيخ له يف
نامذج معدودة، هي  وإنام النصوص، بني  اجلمع أسلوب الشيخ فيه اتبع  ما أمثلة
العثيمني حممد الشيخ شخصية يف واالستقاللية القوة تُربِز النسبية: قلتها عىل وهي

النامذج: هذه ومن العلمية،

ال سنة مائة رأس (عىل اسة(٢)، وحديث: اجلسّ حديث بني التعارض دفع ١ـ
من اسة حديث اجلسّ ما تضمنه حيث من األرض أحد)(٣)، ظهر عىل ممن هو يبقى
قطعاً يزيد ما وهو للناس، بخروجه اهللا يأذن إىل أن حياً األرض يف ال الدجّ مكوث

عام. مائة عن

األمثلة من وهو (ص٣٠)، األول املبحث من الثاين املطلب يف املثال وقد مىض هذا الصحيحني، يف الثابت (١)
التعارض فيه. لدفع النسخ منهج باتباع الشيخ فيها التي جزم

.> قيس بنت فاطمة حديث من برقم (٢٩٤٢)، الساعة، وأرشاط الفتن مسلم، كتاب أخرجه (٢)
فضائل الصحابة، ومسلم، كتاب برقم (١١٦)، العلم، يف باب السمر كتاب العلم، البخاري، أخرجه (٣)

.} عمر ابن حديث من ،(٢٥٣٧) برقم



٢٢٢١

األخذ  ورأ النصني، بني مسلك اجلمع يرتض مل الشيخ نجد املثال هذا ويف
حديث عىل الثاين احلديث فرجح املتن، صحة  قاعدة عىل مرتكزاً بالرتجيح؛
عىل األول املتن تعارض  املتن  نكارةٍ يف األخري من  احلديث تضمنه ملا اسة؛ اجلسّ

اجلمع. فيه يمكن وجهٍ ال
(حديث  الداري متيم حديث عىل  احلديث هذا  طبقنا «إذا الشيخ: يقول
يبقى هذا الدجال أن الداري متيم حديث ظاهر له؛ ألن معارضاً صار اجلساسة)
سياق فإن وأيضاً الصحيحني، احلديث الثابت يف معارضاً هلذا فيكون خيرج حتى
الرسول تعبري من هو هل يشء: منه نفيس يف اجلساسة ذكر الداري يف متيم حديث
ويف االضطراب، من فيه ملا صحيح؛ يل أنه حديث يظهر «وال ،(١)« ال؟ S أو

.(٢)« نكارة ألفاظه بعض
يعطي داللة  مسلم صحيح يف كونه املتن مع يف نقد من الشيخ االجتهاد وهذا
مع ما يتامشى متنه جيد يف مل يف باب الرواية؛ حيث إنه الشيخ اطالع سعة عىل ظاهرة
عدم ذلك استظهر وألجل صفة الدجال(٣)، يف الواردة الثابتة األخر النصوص

احلديث. صحة
يوم (الغسل حديث:  بني  التعارض  دفع  يف  سلكه ما أيضاً ذلك ونظري ٢ـ 
اغتسل ومن توضأ فبِها ونعمت، (من وحديث: حمتلم)(٤)، كل عىل واجبٌ اجلمعة

أفضل)(٥). فالغسل

الثالثية (ص٤٢). الفتاو وانظر: .(٢٠/٢) الفتاو جمموع (١)
(اللقاء٨/س٢٨). نفسه املصدر وانظر: (اللقاء١٦٨/س٢١)، الباب املفتوح لقاءات (٢)

(ص٤٧١). السفارينية العقيدة رشح (٣) انظر:
برقم (٨٢٠)، الغسل، عليهم جيب ومتى الصبيان وضوء باب الصالة، كتاب صفة البخاري، أخرجه (٤)

.< اخلدري سعيد من حديث أيب ،(٨٤٦) اجلمعة، برقم كتاب ومسلم،
كتاب والرتمذي، ترك الغسل يوم اجلمعة (٣٥٤)، يف الرخصة باب الطهارة، كتاب داود، أبو أخرجه (٥)
= يوم الغسل ترك الرخصة يف باب اجلمعة، كتاب والنسائي، ،(٤٩٧) اجلمعة، يوم الوضوء باب اجلمعة،
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والداه، رباه

عىل حديث  الوجوب حديث الرتجيح، فرجح طريقة هذا املقام يف اتبع الشيخ
. ومتناً سنداً احلديث األخري ضعف جهة من االستحباب؛ وذلك

احلديث املخرجني  أئمة كل ـ السبعة أخرجه سعيد أيب «فحديث الشيخ: يقول
سمرة: وحديث ورصيح، واضحٌ وهو ـ أخرجوه

كونه  يف اختلفوا قد والعلامء ضعيف، فهو السند، حيث  من مقالٌ فيه : أوالً
بني وفيها خالف سمرة، احلسن عن رواية عىل هذا مبني ألن ؛ متصالً أو منقطعاً
يسمع يقتيض أن ال منه؛ فإنه سامعه ثبت ومتى منقطعة، أو هل هي متصلة املحدثني
حتمل بالعنعنة ال روايته فإن بالتدليس؛ معروف احلسن أن دام وما حديث، كل منه
بالعنعنة. هنا وروايته بعينه، احلديث هذا بالتحديث يف ح رصّ إذا إال االتصال عىل

يصدر من  أن يبعد ركيكاً لفظاً وجدته لفظه تأملتَ إذا هذا احلديث أن ثانياً:
قراءته  عند ورونق،  وحالوة  طالوة Sعليه  الرسول كالم ألن S؛ النبي
عن النبي األحاديث كنت تكرر إذا سيام ال الرسول، كالم أنه تعرف األوىل للوهلة

ورودها. عليك Sويكثر

بالنسبة  وضعيفٌ وركيكٌ متناً، سنداً، ضعيفٌ سمرة هذا حديث نقول:  ولذلك
مل سمرة وحديث ، وبَنيٌ واضحٌ  وهو السبعة أخرجه قد ألنه  سعيد؛ أيب حلديث

يف متنه»(١). الركاكة هذه وفيه مسلم وال البخاري خيرجه

رسول (رأيتُ حديث عائشة: بني التعارض فيه الشيخ دفع ثالثٌ وأنموذج ٣ـ

وحسنه خزيمة، وابن الرزاي حاتم أبو وصححه ،< عن سمرة احلسن حديث من اجلمعة (١٣٨٠)، =
ينظر: املتأخرين. من ومجاعة األلباين نه  وحسّ وسمرة، احلسن بني باالنقطاع النسائي وأعله الرتمذي،

.(١٨٤/٢) داود أيب سنن صحيح ،(١٦٣/٢) احلبري التلخيص ،(٦٥١/٤) املنري البدر
رشح الرشح املمتع (٨٣/٥)، وانظر أيضاً: يسري. بترصف واإلكرام (٥٨٩/١و٥٩٠) اجلالل ذي فتح (١)

.(١٣٦/١٦) الفتاو جمموع (اللقاء٣٩/س١٤)، املفتوح الباب لقاءات ،(١٤٦/١) الصاحلني رياض
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وحديث: (أفعمياوان املسجد)(١)، يف يلعبون إىل احلبشة أنظر وأنا اهللاSيسرتين
أنتام)(٢).

األول: احلديث مرجحاً فقال

سقطت  ضعيفاً  كان  وإذا يصح، ال  ضعيفٌ األخري) (يعني  احلديث «هذا
فال ضعيفاً كان إذا أما صحيحاً، ما كان إال الصحيحَ يقاوم ال ألنه به؛ املعارضة

معارِضاً»(٣). يُعترب

آخر: موضع يف ويقول

 S النبي فإن ه، تردّ الصحيحة كلها األحاديث ألن ضعيف؛ احلديث «هذا
تضعني أعمى فإنه رجل  مكتوم  أم ابن بيت يف (اعتدي قيس: بنت لفاطمة قال
فقد (أفعمياوان) احلديث هذا وأما الصحيحني، يف احلديث وهذا عنده)، ثيابكِ
فال  هذا Sوعىل النبي عن يصح ال يعني خطأ»،  رفعه «إن  أمحد: اإلمام قال 
بشهوة نظرها يكون أال برشط الرجل ولو كان أجنبياً، أن تنظر إىل عىل املرأة حيرم
والنساء وجوههم كاشفني  األسواق يف يمشون الرجال نجد  ولذلك لتمتع، أو
وال  املسجد إىل Sحيرضن النبي يف عهد  النساء وكذلك الوجوه، إىل ينظرون
أن عليه لوجب تراه أن  للمرأة حيل ال الرجل كان  ولو عنهن، الرجال حيتجب

صالة ومسلم، كتاب برقم (٤٤٣)، املسجد، يف أصحاب احلراب باب الصالة، كتاب البخاري، أخرجه (١)
.(٨٩٢) برقم العيدين،

أبصارهن (٤١١٢)، من يغضضن للمؤمنات وقل يف قوله تعاىل: باب اللباس، كتاب داود، أخرجه أبو (٢)
(٩٢٤١) الكرب يف والنسائي (٢٧٧٨) الرجال من النساء احتجاب باب  األدب، كتاب والرتمذي،
أم سلمة عنها موىل نبهان حديث من ،(٢٩٦/٦) وأمحد األعمى، إىل النساء نظر باب النساء، عرشة كتاب
النووي، وأعله وحسنه امللقن، وابن وصححه ابن حبان صحيح»، الرتمذي: «حسن عنه وقال .>

.(٣١٥/٣) احلبري التلخيص ،(٥١٢/٧) املنري البدر ينظر: نبهان، بجهالة وغريه حزم مجاعة كابن
واإلكرام (٥٨٣/٢). اجلالل ذي فتح (٣)
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الرجل»(١). حتتجب املرأة عن كام حيتجب

عىل  ألحد النصني الرتجيح طريقة الثالثة سلوك الشيخ النامذج هذه جتىل يف وقد
الثالث)، سنده (املثال لعلة يف أو (املثال األول)، احلديث متن لعلةٍ يف إما اآلخر؛
قواعد الرتجيح وفق كله ذلك يف جرياً الثاين)؛ (املثال معاً والسند املتن يف أو لعلة

رة. املقرّ

(ص١٩٢٧/حديث١٦٢٧). الصاحلني رياض رشح (١)
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الثاين املطلب
     

يف يرِد ثم الشارع، نصوص من دليله إىل استناداً الشيخ احلكم ر يقرّ ما كثرياً
من الفقهاء ره يقرّ ما أو السلف لعلامء منقول مع كالمٍ التعارض يوهم ذلك ما أثناء

وأحكام. قواعد
مما هذا ألن د؛ املجرّ املخلوقني بكالم الرشعي النص معارضة هنا وليس املراد
تعارض ال شأنه هذا وما النص، لقدسية مطاولة من فيه ملا جائز وغري ممتنعٌ أنه سبق

باإلمجاع(١). النص لتقديم ؛ أصالً فيه
ورسوله Sبكالم  تعاىل اهللا أن يعارِض كالم ألحدٍ حيِل الشيخ:  «وال  يقول
خالفه من بقول أن ترضب فالواجب تبني لك احلق فإذا كان، مهام البرش أحدٍ من
البرش ألن والدين؛ العلم  من  منزلته كانت  مهام  إليه تلتفت وأال احلائط، عرض

Sليس فيه خطأ»(٢). ورسوله تعاىل اهللا لكن كالم خيطئ،
علامء  كبار أو  الصحابة لبعض أقوالٍ  بردّ ح  يرصّ الشيخ  نجد هذا وألجل

للنص الرشعي. خمالفة لكوهنا السلف؛
زيارة  عن النهي أحاديث  بني اجلمع من عنه ئل سُ ما ذلك:  النامذج يف ومن

عبدالرمحن(٤). أخيها قرب زارت ملا > وفعل عائشة النساء للقبور(٣)،
حزم (ص٢٠). البن القياس إبطال ملخص للجصاص (٣٨/٤)، الفصول (١) انظر:

الناس «بعض :(٢٥٨/٢) القول املفيد يف وقال ،(٤٧٧/٢٧ الفتاو (ضمن جمموع اهللا عىل الداعية زاد (٢)
اهللا». فعليه أن يتقي كذا!، كذاو الفالين الكتاب لكن يف قال: ،Sرسول اهللا قال له إذا قيل

.(١٣٧/٢) احلبري والتلخيص ،(٣٤٥/٥) املنري البدر يف: واحلكم عليها الباب هذا يف األحاديث الواردة انظر (٣)
،(٣٧٦/١) اجلنائز كتاب واحلاكم، القبور (٦٧١١)، زيارة يف باب اجلنائز، الرزاق، كتاب عبد أخرجه (٤)
=  ،(٧٨/٤) قوله فزوروها عموم يف دخوهلن يف ورد ما اجلنائز، باب كتاب ،الكرب السنن يف والبيهقي
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والداه، رباه

أحدٍ  بقول  S قول النبي يعارض أن يمكن ال أنه نعلم أن علينا «جيب فقال:
 +  *  )  (  '  &  %   $  # نث !  "       من كان؛ لقول اهللا تعاىل: كائناً
    × Ö Õ Ô  Ó  Ò نث (األحزاب: ٣٦)، ولقوله:  ,  - . / 0 مث
ä ã â á àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø مث (النساء: ٥٩).

عائشة <: فعلته بام القبور النبيSزائرات لعن يعارض أن يمكن فال

.S املعصوم قول بخالف واخلطأ للصواب معرضة ألهنا : أوالً
ذلك...»(١). أشبه ما أو أو تأولت احلديث بلغها قد نسيت إن كان تكون : ربام ثانياً

يتوهم  وما  يف دروسه  ره يقرّ ما بني اجلمع يسأله من  عىل الشيخ وربام عتب
البرش، من كالم غريه دون بالنص التمسك وجوب ر فيقرّ النصوص، من معارضته

النص. داللة يف تأثريٍ غري من ذلك إن أمكن بينهام جيمع ثم
يف  ـ اهللا حفظكم ـ «ذكرتم السؤال اآليت: طلبته من بعض ما أورده  ومثاله:
برتكه إال يتم ال النهي وامتثال بفعله مجيعه، إال يتم ال األمر «امتثال بعض كتبكم: أن
به أمرتكم (ما :< هريرة أيب حديث من الصحيحني يف ورد مجيعه». والسؤال:

.« خرياً اهللا جزاكم ذكرتم؟ وما بني هذا فكيف نجمع استطعتم)، ما فأتوا منه
هذا  بني كيف نجمع يقول: حيث السائل عىل أعتب أنا : «أوالً الشيخ: فأجاب
،Sالنبي كالمُ به ض أن يعارَ ال يمكن العلامء من وكالم غريي وهذا؛ ألن كالمي
استطعتم؟ ما منه Sفأتوا الرسول قول مع يصح كالمكم كيف قد يقول: لكن

عجز  إذا إال مجيعه فعل من بد ال األمر أن ذكرنا ما عىل يدل احلديث فنقول:
بجميع وحينئذ يكون آتياً به، اإلنسان سقط عنه األمر عنه عجز فإذا عنه اإلنسان،

انظر: ختريج اإلحياء (٤١٨/٤). جيد». العراقي «بإسناد عنها، قال مليكة أيب ابن حديث من =
(ص١٨١/حديث الصاحلني  رياض رشح يف: آخر مثاالً وانظر (اللقاء٧١/س١٤). الشهري اللقاء (١)

.(١٥٧
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علينا وجب مجيعه إذا استطعنا ما استطعتم)، منه واضح: (فأتوا والنص به، أُمر ما
به»(١). أن نأيت علينا جيب به أُمرنا ما فهذا بعضه استطعنا بجميعه، وإذا نأيت أن

ضابطٍ  كلية، أو بقاعدة ض يُعارَ قد الرشعي النص أن املقام هذه يف واملقصود
نصوصٍ بمقتىض ثبتت قد واآلراء القواعد هذه رشعي، وتكون حكمٍ أو فقهي،

تكن مل وإن نفسها، النصوص الرشعية بني تعارضٍ إىل األمر فيؤول أيضاً، رشعية
وفق بينهام  التعارض دفع  حماولة  يف  متمثالً الشيخ جهد ويكون مبارشة، بصفة

الرتجيح. اجلمع ثم مسلك

  

وما املغرب)(٢)، تشبهوا بصالة بثالث وال توتروا (ال حديث: اجلمع بني ١ـ
بينهن. فصل ال جواز الوتر بثالث ركعات من العلم أهل ره قرّ

للحديث  نظراً الصفة هبذه يف الوتر أن القيم ابن حكى عن بعدما ـ الشيخ قال
ـ: املذكور

فال  املذكور هريرة أيب من أجل حديث يف هذه الصفة النظر كان إذا :  «قلتُ
للثالثة، فإن قام ثم م يف الثانية ومل يسلّ جلس إذا ما عىل النهي محل يمكن إذ نظر؛
بينه ميّز جلوس فقد بال إذا رسدهن أما املشاهبة، متام املغرب لصالة هو املشابه هذا

املغرب»(٣). صالة وبني

الشاملة ص٢٠). (نسخة واألصول القواعد منظومة رشح (١)
الوتر تشبهوا  ال باب الوتر، كتاب والدراقطني، لفظه،  وهذا (٤٤٦/١) الوتر  كتاب  احلاكم، أخرجه (٢)
،(٣١/٣) موصالت بثالث أوتر من باب الصالة، كتاب ،الكرب يف والبيهقي ،(٢٤/٢) املغرب بصالة
.< هريرة أيب حديث من الوتر، باب الصالة، كتاب ،(٢٩٢/١) اآلثار معاين يف رشح والطحاوي
يرضه «وال حجر: ابن قال رجاله، الدراقطني ووثق امللقن، وابن الشيخني، رشط عىل احلاكم وصححه

.(٣٨/٢) احلبري التلخيص ،(٣٠٢/٤) البدر املنري انظر: من أوقفه». وقف
(ص٢٩). املعاد من زاد خمتارات (٣)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

التعارض، دفع يف  االحتامالت فيذكر به  جيزم  وجهٌ للشيخ يظهر ال  وقد ٢ـ
بن  عبداهللا ساق انكشفت عندما Sـ قوله اجلمع بني من عنه سئل ما ومن ذلك:
العلم ره أهل وما قرّ أحد)(١)، من جبل امليزان يف ألثقل إهنا (واهللا :< مسعود

العمل. هو املوزون أن

بن بعبداهللا خاصاً هذا يكون إما أن يقال: أن هذا عىل «اجلواب الشيخ:   قال
أو بدنه، يُوزن الناس وبعض عمله يُوزن الناس بعض إن يقال: أو ،< مسعود

واهللا أعلم»(٢). عمله، ح بحسب ويرجَ ل يثقُ فإنام زن وُ إذا اإلنسان إن يقال:

من ذلك، املتلقي يشء ذهن يف يقع ال االستشكال حتى الشيخ يبتدئ وقد ٣ـ
ذلك قوله: عىل النامذج عنه، ومن اجلواب حينئذ ويقرر

هو ا)، فام رهبَّ األمةُ تلِد (حتى :S جربيل قوله حديث ألفاظ بعض يف «جاء
سواه»؟ رب املصنّف: «ال وقول هذا بني اجلمع

املخلوق  ربوبية أما ربه... فاهللا يشء كل كاملة، عامةٌ اهللا ربوبية إن  نقول:
اإلنسان فيها يترصف وال  حملها، تتجاوز ال  قارصة، ناقصة فربوبيةٌ  للمخلوق؛

بالعرف»(٣). وإما بالرشع، فه مقيد: إما ترصّ بل تاماً، ترصفاً

قال: والبغال، احلمري بيع عىل جواز العلامء إمجاعَ ر ملا قرّ ونظري ذلك ٤ـ
شيئاً حرم إذا  اهللا  (إن :S الرسول قول ذلك عىل يشكل قائل:  قال «فإن
املحرم، ثمن ذلك ثمنه، أي م حرّ فنقول: حرام؟ واحلامر حرام والبغل ثمنه)، حرم
يشء عىل يأخذ فال جيوز أن عليه، حرام فهو ليأكله بغالً شخص اشرت لو وهلذا

.(٣٥٨/٣) واحلاكم ،(٨٤٥٢) الكبري يف والطرباين ،(٧٠٦٩) حبان وابن أمحد (٣٩٩١)، أخرجه (١)
.(٤٣/٢) الفتاو جمموع (٢)

باب اإليامن، كتاب البخاري، أخرجه املذكور جربيل وحديث (٢١٢/٢و٢١٣). الواسطية العقيدة رشح (٣)
.< هريرة أيب من حديث ،(٩) برقم اإليامن، كتاب ومسلم، النبيS، برقم (٥٠)، جربيل سؤال
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فال ، حاللٌ به واالنتفاع وركوبه لركوبه، ولكن ألكله، ال يشرتيه وهو عوضاً، حمرم
احلديث»(١). يعارض

هو شمول التحريم، لكن احلديث لفظ ظاهر فإن دقيق؛ نظرٌ الشيخ من وهذا
فجعل  (ثمنه)،  S قوله الضمري يف مرجع  التدقيق يف جاء من  الشيخ استنباط

االنتفاع. يف غرض التحريم مناط

بني املارِّ ردّ (وله الفقهاء: قول مع بالسرتة، األمر بني أحاديث مجعه ومثله ٥ـ
يقول: حيث اإلباحة، يفيد عبارهتم وظاهر يديه)،

ظاهره إن حيث املار»؛ رد «وله املؤلف كالم عن كيف نعتذر قائل: قال «فإن
به؟ باألمر ورود السنة مع اإلباحة

يف  أو املنع، م توهّ مقابلة يف هنا عىل أن اإلباحة مل حيُ أن يمكن فاجلواب: أنه
إما فيها جنس الصالة، واألصل غري من وحركة عملٌ املار رد ألن الكراهة؛ مقابلة
ينايف املنع، فال نفي أو الكراهة نفي هبا راد يُ هنا اإلباحة فتكون املنع، وإما الكراهة،
فيها املسألة هذه أن يمنعه لكن هذا، يقال أن يمكن يعني: مستحباً، احلكم يكون أن

معروف»(٢). باإلباحة مستقل قول

اجلمع،  بذكر وجه مل يكتفِ العلمية؛ حيث أمانة الشيخ املثال هذا ويُلحظ يف
باجلمع الشيخ جيزم مل املسألة، وألجله يف اآلخر بالقول مدخولٌ أنه توجيه بنيّ بل

هذا  املثال. يف

لظاهر النص املعارض الفقهي الرأي يوجه الشيخ نجد بعض املواطن ويف ٦ـ

وامليتة اخلمر ثمن باب يف اإلجارة، كتاب داود، أبو أخرجه املذكور الرشح املمتع (١١٥/٨)، واحلديث (١)
من لفظه، وهذا (٧/٣) البيوع كتاب والدارقطني، ،(٤٩٣٨) حبان وابن ،(٢٢٢١) وأمحد ،(٣٤٨٨)

.< عباس ابن حديث
الرشح املمتع (٢٤٦/٣). (٢)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

الكافر رقية بجواز القول عن ئل سُ ملا ذلك: ومن ،الرشعية الكرب املقاصد ضوء يف
  |{ z  y  x  w  v  u t نث تعاىل: قوله ذلك يُعارض وهل

فأجاب: (اإلرساء: ٨٢)، { ~  ے  ¡   ¢مث
واآلية إسالمه، يف سبباً يكون في إن شُ للكافر، ولعله املؤمن من رقية «ال مانع

.(١)« غريهم دون املؤمنون به ينتفع أنه عىل تدل

األسواق، وتقريره إىل النساء بخروج يتصل فيام الشيخ ذكره أيضاً ما ونظريه ٧ـ
املسجد، حيث يقول: يف الصالة من منعهن ذلك اقتىض املنع ولو

الليل  يف ال شئن، حيث يذهبن طلقاً، هكذا نساءه يدع أن جيوز لإلنسان «ال
ال واملراقبة، املالحظة عليه الواجب بل يف غريه، وال رمضان يف النهار، ال يف وال
أجعل فأنا ذلك. أشبه أو ما متربجة املرأة متطيبة أو بأن خترج الفتنة، مع خوف سيام
إىل من البيت اخلروج من نع املرأة متُ جيب أن األمور، أولياء الكرب عىل املسئولية
قول هذا يعارض من املسجد؛ وال منعها ذلك إىل أد لو حتى الليل، يف األسواق
املسجد إىل اخلروج من أمنعها اهللا)؛ ألين مساجد اهللا متنعوا إماء (ال :S النبي
فائدة، بال فيه تتجول وقامت عىل السوق، ت مرّ املسجد خرجت إىل إذا إهنا حيث

املسجد...»(٢). بعد يكون عامَّ ولكن املسجد، عن ال أمنعها فأنا

الشهوات،  فتنة باب وسدّ العورات، مقصد سرت إىل من الشيخ التفاتٌ وهذا
مراعاة التعارض عدم  ورأ النص، لظاهر  معارضته  مع باملنع،  احلكم ر  فقرّ

املذكور. للمقصد

عىل النصّ الرشعي الفقهاء يُعارِض كالم أن الشيخ يبنيّ املواطن بعض ويف ٨ـ

.(١٥ (املسألة عثيمني من مسائل ابن ثمرات التدوين (١)
اجلمعة يشهد مل عىل من هل باب اجلمعة، البخاري، كتاب أخرجه رمضانية (٩٩/١)، واحلديث (٢) جلسات

.< عمر ابن حديث من ،(٤٤٢) برقم الصالة، كتاب ومسلم، ،(٨٥٨) من النساء، برقم غسل
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فيكون مقابل النص، يف اجتهاداً لكونه ذكروه؛ ما بإبطال إال دفعه يمكن ال وجهٍ
االعتبار. فاسد

فذكر  رات، من املفطّ القيء يف كون اخلالف حكاه من ما يف ذلك: النامذج ومن
، فقال: ال يفطر مطلقاً بأنه القول

دوها، قاعدة قعّ بناءً عىل تعمده، ولو القيء يف فطر إنه ال العلامء: «وقال بعض
فوا وضعّ دخل»، مما ال خرج  مما والوضوء  خرج، مما  ال دخل مما «الفطر وهي:

سنده. مع ضعف خمالف للقياس إنه وقالوا: ،< هريرة أيب حديث

وهو  ينقض اإلبل حلم فهذا القاعدة؟ هذه عىل أين الدليل يقال أن واجلواب:
سليمة، فقاعدتنا أمحد اإلمام مذهب إال عىل الوضوء ينقض ال فسيقولون: داخل،
عمداً القيء والصواب أن الصوم. ويفسد خارج، الصائم من املني إنزال قلنا هلم:
واحلكمة تقتيض غري صحيحة، سوها أسّ التي والقاعدة عليه، دل احلديث ألن مفطر؛
له فنقول ورشب، أكل إىل واحتاج ف ضعُ استقاء إذا اإلنسان مفطراً؛ ألن يكون أن
فإن إال للرضورة، تتقيأ أن ـ غريه أو رمضان سواء الواجب ـ الصوم لك يف حيل ال
األكل الرشب، من القوة به حيصل ما بدنك أعد عىل ثم فتقيأ القيء إىل اضطررت
رأهيم فهو أما الصحيح، النظر فهو مقتىض مقتىض احلديث ـ هو كام ـ القول فهذا
لصاحبه: ونقول عربة به، ال فاسدٌ له املعارض للنص املقابل والرأي النص، يعارض

الرأي»(١). من خري فإنه اهللا حكم هذا دام اهللا؟ فام أم أعلم أأنت

الرشح املمتع (٣٧٣/٦و٣٧٤). (١)

      



٢٢٣٢

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

املطلب الثالث

    

النص  أن الشيخ ر قرّ عىل حمال) ال تدل الشارع (نصوص قاعدة من انطالقاً
قطعي والنص الثابت الواقع ألن الواقع؛ خيالف بام يأيت أن يمكن بحال الرشعي ال

يقول الشيخ: ال يتناقض. واحلق حق، الرشعي

، والكتاب  حقٌ الواقع ألن أبداً؛ يناقض الواقع ما السنة يف وال القرآن يف «ليس
عنك القاعدة انحلّت هذه وإذا فهمت احلق، يف التناقض يمكن وال ، حقٌ والسنة
 V   U  T   S   R    Q      P   O   NM  L   K نث  تعاىل: قال كثرية. إشكاالتٌ

X Wمث (النساء: ٨٢)»(١).

ما يوهم ورد وإذا املسألة، هذه جتاه الشيخ واضحاً موقف كان ذلك وألجل
أحوال ثالث(٢): من األمر خيلو فال املحسوس، والواقع الرشعي النص بني التعارض

يف  غري تأويل يزيل اإلشكال من وجه عىل بينهام اجلمع أن يمكن األوىل: احلالة
يف قصورٍ من جاء اإلشكال أن سبب ويتبني الثابت، الواقع يف تشكيك أو الداللة

يف العلم. نقص أو الفهم،

غري  به  ض  املعارَ الواقع أن ويتبني بينهام، اجلمع يمكن  ال أن الثانية: احلالة
. تعارض أصالً فال صحيح،

يثبت  مل أن النص يتبني صحيح معلوم، لكن الواقع أن يتبني أن الثالثة: احلالة
إشكالية يف أوقع الذي  هو الثابت النص لداللة فهمنا أن أو اإلسناد، جهة من

األول (ص٢٦). املبحث من الثاين املطلب يف سبق ما وانظر .(٥٣/١) الفتاو جمموع (١)
الباب. هذا يف وكالمه جهودَ الشيخ استقرائي خالل من التقسيم هذا استخرجت (٢)



٢٢٣٣

التعارض(١). ويزول الفهم فيُصحح التعارض،

النص والواقع،  بني التعارض يوهم ما بني الشيخ فيها مجع نامذج وقد وقفت عىل
سليامً التعارض، من حمفوظاً الرشعي النص إظهار التام عىل الشيخ حرص ت زَ أبرَ

ذلك: ومن املحسوس، الناس واقع مع التناقض من

تعاىل: وقوله اجلنني، بجنس اليوم األطباء علم بني اجلمع من عنه ئل سُ ١ـ ما
فأجاب: (لقامن: ٣٤)، مث Ç Æ Å Äنث

رصيح  يتعارض يمكن أن أنه ال أن أبني املسألة أحب هذه عن أن أتكلم «قبل
أن فإما املعارضة، ما ظاهره الواقع وأنه إذا ظهر يف أبداً، مع الواقع القرآن الكريم
غريَ رصيح الكريم يكون القرآن أن له، وإما حقيقة ال دعو د جمرّ الواقع يكون
يمكن وال قطعي، كالمها الواقع وحقيقة الكريم القرآن رصيح ألن معارضته؛ يف

أبداً. تعارض القطعيني

للكشف  اآلالت الدقيقة بواسطة اآلن توصلوا إهنم قيل: فقد تبني ذلك فإذا
وإن كالم، فال باطالً قيل ما كان فإن ذكراً أو أنثى بكونه والعلم يف األرحام، عام
علم متعلق هو غيبي أمر عىل تدل حيث إن اآلية يعارض اآلية، صدقاً فإنه ال كان
مدته مقدار هي: اجلنني يف حال الغيبية واألمور األمور اخلمسة، هذه يف تعاىل اهللا
أم أنثى، ذكراً وكونه سعادته، أو وشقاوته ورزقه، وعمله، وحياته، بطن أمه، يف
ألنه الغيب، علم أو أنوثته من فليس العلم بذكورته خيلق، أن بعد ق، أما خيلَّ أن قبل
لو أُزيلت التي الثالث الظلامت يف أنه مسترت إال الشهادة، علم من صار بتخليقه
خترتق قوية أشعة األشعة من  تعاىل  اهللا  خلق فيام يكون أن يبعد وال أمره، لتبني
العلم ترصيح بذكر يف اآلية يتبني اجلنني ذكراً أم أنثى. وليس الظلامت حتى هذه

يف اخلطأ لنا بنيّ الواقع أن يريد وإنام النص، عىل الواقع تقديم هبذه احلالة يريد ال التنبيه أن الشيخ (١) وقد سبق
بني الصورتني. وفرقٌ الدليل، تأخري يف ال االستدالل يف تصحيح النظر فيكون النص، داللة فهم
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والداه، رباه

ما تتناول كانت اآلية ال وإذا السنة بذلك... تأت مل وكذلك واألنوثة، بالذكورة
بذكورة العلم من قيل يعارض ما ما فيها فليس قبله ما هبا يُراد التخليق وإنام بعد

وأنوثته»(١). اجلنني
بني  التعارض يتعلق بمسألة فيام فريداً تأصيالً اجلواب هذا بعد ذكر الشيخ  وقد

فقال: ذلك، جتاه الناس وموقف النص والواقع،
القرآن الكريم،  خيالف رصيح ما يف الواقع يوجد ولن يُوجد أنه مل هللا «واحلمد
ها معارضة ظاهرُ أمور حدوث من الكريم القرآن عىل أعداء املسلمني فيه طعن وما
لسوء ذلك يف تقصريهم أو تعاىل، اهللا لكتاب فهمهم لقصور ذلك فإنام القرآن؛
يدحض ما إىل احلقيقة والوصول والعلم من البحث الدين أهل عند نيتهم، ولكن

واملنة. احلمد وهللا هؤالء شبهة
ووسط: طرفان املسألة هذه يف والناس

كل من خالفه وأنكر برصيح، ليس الكريم الذي القرآن بظاهر متسك فطرفٌ ـ
يف الطعن أو تقصريه، قصوره أو يف نفسه إىل الطعن بذلك متيقن، فجلب واقع أمرٍ

املتيقن. للواقع نظره خمالفاً يف كان حيث الكريم القرآن
املادية املحضة، باألمور وأخذ الكريم، القرآن عليه دل أعرض عام وطرفٌ ـ

امللحدين. من بذلك فكان
كال� أنَّ وعلِموا بالواقع، وصدقوا الكريم القرآن بداللة فأخذوا الوسط وأما ـ
فجمعوا بالعيان، معلوماً أمراً الكريم القرآن رصيحُ يناقض أن يمكن وال منهام حق،
الذين وعقوهلم، وهد اهللا م أدياهنُ بذلك وسلِمت واملعقول، باملنقول العمل بني

مستقيم»(٢). رصاط إىل يشاء من هيدي واهللا بإذنه، احلق من فيه اختلفوا آمنوا ملا

.(٦٨/١) الفتاو جمموع (١)
الفتاو (٦٩/١و٧٠). جمموع (٢)
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بني اجلمع يف  الدعوي املقصد عىل حرصه املذكور الشيخ كالم يف ويلحظ 
يتضمن الكيل اإلغفال إذ الواقع، إغفال يعني النص ال وأن تعظيم والواقع، النص

النص. عىل اجلناية
  ~   }  |{ z y x w v نث آية: اجلمع بني حكاه من ما ونظريه ٢ـ
يف وهي القمر، وصوهلم إىل من فعله البرش وما (اجلن: ٩)، ے  ¡  ¢  £  ¤  مث
 p  o  n  m l k j   i  h  g نث قوله تعاىل: بداللة السامء
يدخلوا  املالئكة ما استطاعوا أن أرشف Sومعه والنبي qمث (الفرقان: ٦١)،

استئذان. بعد إال السامء
القرآن ظاهر ألن الواقع ب كذّ ولو أن أحداً تكذيبه، يمكن ال فقال: «الواقع
خيالف هذا القرآن إن سيقولون: ألن الكفار إىل القرآن؛ ميسء لكان أكربَ خيالفه؛
الذي يكون وحينئذٍ هو الكاذب، القرآن فيكون ال يكذب الواقع كان وإذا الواقع،
نقول: ونحن يدري. وهو ال إساءةٍ أعظم اإلسالم وإىل القرآن مسيئاً إىل ذلك يقول
ذات السامء هو العلو يكون أن يلزم وال العلو، يف أي السامء، يف القمر جعل اهللا إن

األجرام...»(١).
اندفاع كيفية مبيناً هذا املقام، يف االستشكال الشيخ يبتدئ عدة مواطن ويف ٣ـ
À   ¿  ¾ ½نث تعاىل: قوله بني اجلمع ذلك: ومن التعارض، عى فيه من دّ يُ ما
يف الطقس بأحوال  اليوم الناس ومعرفة  ،(٣٤ (لقامن:  Ãمث  Â  Á

يقول: املستقبل، حيث
معينة، جهات يف مطرٌ سينزل غداً يقولون: اإلذاعات يف نسمع أننا علينا د «يرِ
يشكل عىل هذا أن فاجلواب: باهللا؟ خاص الغيث نزول علم أن ينايف هذا فهل
أهنا يظن  ـ اإلذاعات يف تذاع التي ـ التوقعات هذه أن فيظن الناس، من كثري

      

(ص٢٨٠). املثىل القواعد رشح (١)
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والداه، رباه

(األنعام:  Äمث   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾ نث تعاىل: اهللا قول  تعارض
حمسوس إىل مستنِدٌ علمٌ هبذا علمهم ألن تعارض ذلك؛ ال أهنا واحلقيقة ،(٥٩

سبب،  له يقع يشء كل حكيم، Å  اهللا أن هو  املحسوس وهذا  غيب، إىل ال
تكون وقد أحد، لكل معلومةً األسباب تكون فقد بأسباهبا،  مربوطة فاألشياء
كل سبب نعلم ال فإننا ألحد، معلومة غري تكون وقد الناس،  لبعض معلومة
خاصاً،  تغرياً يتغري اجلو فإن إنزاله، Å  أراد اهللا يشء، املطر إذا كل وحكمة يشء
اجلو دقيقة تالمس مراصدُ عندهم فهؤالء املطر، ثم نزول السحاب، معه يتكون
يتجاوز ال نجدهم  وهلذا مطر،  سيكون إنه فيقولون: اجلو،  تكيف هبا ويعرف
إهنم قيل: قد كان سمعت، وإن ما ساعة، هذا أكثر وأربعني من ثامنٍ أكثر هم علمُ
أسباب عىل مبني  ألنه حمدود، فعلمهم أيام، ثالثة  مد يعلموا أن إىل وصلوا 
رأينا إذا القارص بحسنا  مثالً ونحن  اآلالت، هذه بواسطة إال تدرك  ال حسية 
يكون أن نتوقع فإننا ويربق، يرعد السحاب هذا ورأينا بالغيوم، ملبدة السامء
يكون أن معه يصلح معيناً اجلو تكيفاً يف رأوا إذا يتوقعون كذلك ذلك مطراً، وهم
توقعاً يتوقعون أيضاً أهنم عىل الواقع، وبني بني اآلية معارضة ال وحينئذ املطر،

يصيبون»(١). وربام فربام خيطئون

ومعرفته  يعيشه، الذي بالواقع برصُ الشيخ قبله والذي املثال هذا يف جتىل وقد
مع تعامله إجياباً يف ذلك وأثر منها، يستجد ما ومتابعته وعلومهم، الناس بأحوال

املجتهد. عليه أن يكون ينبغي وهو ما ونصوصِ الشارع، منه يشكل ما

عن  بالغيب، وترك السؤال اإليامن عىل السائل يريب الشيخ أخر نامذج ويف
الكنه يف والتدقيق ذلك بالواقع معارضة وأن هلا الشارع، يتعرض مل التي تفاصيله

ذلك: ومثال البدع، أهل سامت من والكيفيات

الفتاو (٢٧١/٥و٢٧٢). جمموع (١)
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وال ميل(١) اخلالئق مقدار القيامة من يوم الشمس كيف تدنو عنه: ئل سُ ٤ـ ما
األرض؟ الحرتقت واحد شربٍ بمقدار اآلن عليه هي عام لو دنت وهي حترقهم،

بقوله: فأجاب

من  ورد فيام ـ عقيدتنا عليها تبنى قاعدةٌ جيب أن وهذه ـ املؤمن  «إن وظيفة
فوق أمرٌ هذا ألن ومل؟ كيف؟ عن يسأل ال وأن والتسليم  القبول الغيب أخبار
بأن قنا، آمنا وصدّ آمنا م وتقول: وتسلّ أن تقبل عليك فالواجب تتصوره أنت، ما
اإليرادات من ذلك عىل زاد وما ميل، بمقدار القيامة يوم من اخلالئق تدنو الشمس
استو؟  كيف اهللا استواء عن ~ مالك اإلمام سئل ملا البدع، وهلذا من فهو
وموقف عنها بدعة، السؤال الغيب أمور كل أيضاً هكذا بدعة». «السؤال عنه قال:

والتسليم. القبول منها اإلنسان

نقول:  فإننا القيامة يوم من اخلالئق لدنو الشمس بالنسبة الثاين الشق جواب
وعدم النقص من الدنيا يف عليها التي الصفة عىل ال القيامة يوم بعث تُ األجسام إن
مقداره يوماً القيامة يوم الناس يقف وهلذا بعثاً كامالً تاماً، تبعث هي بل التحمل
فتدنو الدنيا، يف حيتمل  ال أمرٌ  وهذا يرشبون، وال  يأكلون ال سنة ألف مخسون
يوم دنوها...فاألجسام يتحمل ما القوة من أعطيت قد وأجسامهم منهم الشمس

يف هذه الدنيا»(٢). شأهنا غري آخر القيامة هلا شأن

.< األسود املقداد بن حديث من (٢٨٦٤) برقم وأهلها، نعيمها وصفة اجلنة كتاب مسلم، صحيح ثبت يف (١)
.(٣٦/٢) الفتاو جمموع (٢)
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والداه، رباه

C

باهلد املبعوث حممد نبينا عىل اهللا وصىل الصاحلات، تتم بنعمته الذي   احلمد هللا
وبعد: الدين، يوم إىل تبعهم بإحسان وأصحابه ومن آله وعىل والبينات،

الشيخ جهود خالهلا من جتلت املهمة النتائج عدد من عن البحث أسفر فلقد
باملسائل  وربطها الرشعية، العلوم تأصيل يف ~ العثيمني صالح بن حممد
عن دفعه وطرق التعارض موضوع يف املتميزة جهوده  ذلك من وبرز التطبيقية،

. وتطبيقاً تنظرياً الرشيعة نصوص

يأيت: ما خالل البحث من إليها توصل التي أهم النتائج بيان ويمكن

اآلخر»،  مها أحدُ خيالف بحيث الدليلني «تقابل عند الشيخ هو التعارض : أوالً
األدلة، بني املطلق والتنايف التامنع وهو التعارض، عن ركن التعريف هذا وقد أبان

تفاضل. نوع بينهام أم الدليالن متساويني أكان سواء

ومن تبع، يُ منهجاً لتكون الباب يف هذا بتقرير الضوابط اهتامم الشيخ برز ثانياً:
الضوابط: هذه

أبداً. تتناقض ال الرشعية النصوص ١ـ
اإلنشائية. النصوص بني وال اخلربية النصوص بني ال تعارض ٢ـ

حمال. القطعيني الدليلني بني ٣ـ التعارض
ممتنع. والظني القطعي الدليل بني التعارض ٤ـ

ببعض. بعضها ض أن يُعارَ جيوز ال يف الرشيعة الغيبية األمور ٥ـ
حمال. عىل تدل ال الرشعية ٦ـ النصوص

املحسوس. الواقع تعارض ال الرشعية النصوص ٧ـ
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مطلقاً. دفعه ال يمكن وجه عىل النصوص جيوز التعارض بني ال ٨ـ
أو األوقات أو األحوال اختالف عىل مل ظاهر النصوص حيُ يف التعارض ٩ـ

األماكن أو األشخاص.

وفق النصوص، عن التعارض دفع يف اجلمهور  منهج الشيخ سلك ثالثاً:
اآليت: الرتتيب

بني النصوص قدر اإلمكان. اجلمع ١ـ
واآلخر املنسوخ. م الناسخ جد فاملتقدّ وُ فإن التاريخ؛ إىل النظر ٢ـ

فالرتجيح. التاريخ دم عُ إن ٣ـ
خالف عىل  اإلشكال،  يرفع ما  يأيت حتى فالتوقف الرتجيح يمكن مل إن ٤ـ

املرتبة. هذه يف بينهم

الرشعية،  النصوص عن دفع التعارض يف التطبيقية الشيخ جهود جتلت رابعاً:
أو العلامء، بني النصوص وكالم أو نفسها، الرشعية النصوص بني ذلك كان سواء
الشيخ معامل متيز من جانباً مهامً التطبيقات تلك وقد أبرزت والواقع، بني النصوص

تلك املعامل: املجال، ومن هذا يف

النصوص، عن التعارض دفع يف اخلاص واالجتهاد املستقلة الشخصية ١ـ
والرتجيح. التعارض قواعد وتأصيل

املحتمل التعارض قطعاً لتوهم وجوابه، سؤال عىل هيئة اإلشكال ابتداؤه ٢ـ
النصوص. بني

النصوص. بني بدفع التعارض يتصل فيام األئمة املحققني عن بالنقل االهتامم ٣ـ
النصوص. استحضار لَكة مَ وجتيل النصوص، بني اجلمع يف األمر ٤ـ تسهيله

دفعه وأن النصوص، من التعارض فيه عى دّ يُ فيام التوقف نفي عىل حرصه ٥ـ
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والداه، رباه

املتعددة. بالطرق ممكن
اختالف حسب أحوال يف يوجز  وقد التعارض دفع تقرير  يف يطيل قد  ٦ـ

املقام.
دفعه. وجوه ضعيفاً، وبيان كان ولو التعارض فيه عى دّ يُ بإيراد ما اهتاممه ٧ـ

ثبوتاً النص من والتأكد النصوص، من التعارض فيه عى دّ يُ فيام تدقيقه ٨ـ
وداللة.

النصوص. عن التعارض املقاصدي أثناء دفع اجلانب بروز ٩ـ
السائلني وتربية النصوص، عن التعارض دفع أثناء الرتبوي بروز اجلانب ١٠ـ

البرش. بكالم النصوص معارضة عدم عىل
ومنها: الباحث، عليها يؤكد التوصيات من مجلةٌ  وثمة

حممد العثيمني، الشيخ آثار يف التقعيد وظاهرة التأصييل بإبراز اجلانب العناية ١ـ
تطبيقية. نظرية بدراسات ذلك وإفراد

وموضوعاته. ورشوطه أركانه له مستقل كعلم (التعارض) إفراد ٢ـ
آخر أن جانباً غري «النصوص»، بني دفعه وطرق البحث حمله التعارض ٣ـ هذا
بني والرتجيح اجلمع يف الشيخ وهو منهج الضوء عليه، تسليط إىل بحاجة يزال ال

«األقوال».
منهاج  عىل لوجهه صواباً وجيعله خالصاً العمل، هذا يتقبل أن تعاىل أسأل اهللا
م، وسلّ وصحبه وآله حممد نبينا عىل اهللا وصىل  به، وينفع فيه يبارك وأن رشعه،

العاملني. هللا رب واحلمد
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عن التعارض دفع  يف التطبيقية الشيخ جهود من عليه وقفت ما فيه أذكر
يأيت: كام وهي املطبوعة، مصادرها من موثقةً الرشعية، النصوص

     

الواسطية رشح ،٤٩/٤الفتاو) بذاته ومعيته. تعاىل اهللا علو نصوص بني اجلمع ١ـ
.(٨٠/٢

من زاد املعاد ص١٢٠). (خمتارات وفعله. الكي عن النهي أحاديث بني اجلمع ٢ـ
.(١١٢/٣ الفتاو) آدم). ولد (أنا سيد وحديث اهللا) (السيد حديث بني اجلمع ٣ـ

يدين املؤمن...). اهللا (إن وحديث هلك) احلساب نوقش (من حديث بني اجلمع ٤ـ
.(٣٧/٢ الفتاو)

.(٤٧٠/٦ املمتع (الرشح وإثباتاً. احلجة نفياً ذي عرش صيام أحاديث بني اجلمع ٥ـ
(الباب ثالثة...).  يف (الشؤم وحديث التشاؤم عن النهي أحاديث بني اجلمع ٦ـ

.(١٩/٥٨ املفتوح
الفتاو) بشامله). (واألرضَ وحديث يمني) يديه (وكلتا حديث بني اجلمع ٧ـ

.(١٦٥/١
بال عتبان (سأفعل) وحديث غداً) ذلك فاعل إن ليشء تقولن آية (وال بني اجلمع ٨ـ

ص٤٧٧/حديث٤١٧). (رشح رياض الصاحلني استثناء.
الفتاو) تفسري اإليامن. يف القيس عبد وفد وحديث جربيل حديث بني اجلمع ٩ـ

.(٥٢/١
وسبعون). بضع (اإليامن وحديث اإليامن، تفسري جربيل يف حديث بني اجلمع ١٠ـ
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والداه، رباه

.(٥٤/١ الفتاو)
وحديث عامية) يف (كان وحديث املاء) عىل  عرشه (وكان حديث بني اجلمع ١١ـ

.(٦٢/١ الفتاو) القلم). اهللا ما خلق (أول
(ذهب شئت..) وحديث إن يل اغفر اللهم أحدكم حديث (ال يقولن بني ١٢ـ اجلمع

.(٩١/١ الفتاو) اهللا). شاء إن األجر وثبت العروق وابتلت الظمأ
.(١٩٨/١ (الدنيا ملعونة). (الفتاو وحديث الدهر) (ال تسبوا حديث بني اجلمع ١٣ـ
بعضهم فضلنا الرسل (تلك رسله) وآية من بني أحد نفرق (ال آية بني اجلمع ١٤ـ

.(١٨٧/٥ تفسري سورة البقرة ،٣٣٠/١ بعض). (الفتاو عىل
(خمتارات بمنى. صالته وحديث بمكة، النحر صالته S يوم حديث بني اجلمع ١٥ـ

.(٥٦ زاد املعاد من
(رشح وجوه). (وتسود  وآية زرقا) يومئذ املجرمني (ونحرش آية  بني اجلمع  ١٦ـ

.(٦ ش التفسري يف أصول
منكرا رأ منكم (من الرفق) وحديث حيب رفيق اهللا حديث (إن ١٧ـ اجلمع بني

.(٥٣٧/٢٧ الفتاو) بيده). فليغريه
املشارق). (فتاو (رب املرشقني) و (رب و املرشق) (رب اآليات بني اجلمع ١٨ـ

.(٤٨/٢ الدرب عىل نور
املمتع (الرشح ليس إليك). (والرش وحديث خلق) رش ما (من آية بني ١٩ـ اجلمع

.(٣٦٨ السفارينية العقيدة رشح ،٢٨/٤
.(١٧٩/١٩ الفتاو) ونفيا. إثباتا باحلجامة الفطر أحاديث اجلمع بني ٢٠ـ

عىل اجلنازة ملا أثنوا وحديث (وجبت) األموات) تسبوا (ال حديث بني ٢١ـ اجلمع
.(١٧/١٨٤ املفتوح (الباب رشاً.

(نور ألف سنة). مقداره مخسني و (كان ألف سنة) بني اآليتني (مقداره اجلمع ٢٢ـ
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.(٧٤/٢ الدرب عىل
(نور نشاء). ما فيها (عجلنا له و فيها) أعامهلم إليهم اجلمع بني اآليتني(نوف ٢٣ـ

.(١٢٧/٢ الدرب عىل
عبد). أم ابن قراءة عىل (فليقرأه وحديث آلبائهم) (ادعوهم آية بني  اجلمع ٢٤ـ

الثمني١٠). (الكنز
أحد). (الكنز النبي وليس معه حواري) و (يأيت نبي (لكل حديثي بني اجلمع ٢٥ـ

.(١١ الثمني
وال عشاء). لكم مبيت و (ال خيشومه) عىل الشيطان حديثي (بيت اجلمع بني ٢٦ـ

.(١١ (الكنز الثمني
واآلخر). (الكنز باألول (أُخذ و قبله) كان ما (اإلسالم هيدم بني حديثي اجلمع ٢٧ـ

.(١٢ الثمني
اجلنازة. (الكنز عىل عدد املصلني فضل يف (أربعون) و (مائة) بني حديثي اجلمع ٢٨ـ

ن١٣). الثمي
عىل إال اهللا أذكر أن (كرهت وحديث الوضوء قبل التسمية حديث بني اجلمع ٢٩ـ

.(١٤ الثمني (الكنز طهر).
فيه). له ينور (ثم و عليهم) بصاليت قبورهم ينور اهللا (إن حديثي بني اجلمع ٣٠ـ

.(٣٨ (الكنز الثمني
العوامر. قتل عن النهي  وحديث البهيم) األسود (اقتلوا حديث بني اجلمع  ٣١ـ

.(٣٣ (الفتاو الثالثية
(رشح السفارينية .( خليالً متخذاً و (لو كنت خلييل) (أوصاين حديثي بني اجلمع ٣٢ـ

.(٦٣٨
يطيقونه الذين (وعىل و فليصمه)  الشهر منكم شهد (فمن  آيتي بني اجلمع ٣٣ـ
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والداه، رباه

.(٥٥٩ األصول علم من رشح األصول ،١١٧/٢ عىل الدرب (نور فدية).
مستقيم). رصاط (لتهدي إىل و أحببت) من  (إنك ال هتدي آيتي بني اجلمع ٣٤ـ

.(٤٦ التفسري أصول يف ،٥٥٦ األصول علم من األصول (رشح
الدرب٣/ عىل (نور املجذوم...). من (فر و (..عدو (ال بني حديثي اجلمع ٣٥ـ
و١٧/١٣٥). و٢١/٢٥ ٢٣/٦ الباب املفتوح املمتع١٢١/١١، الرشح ،٣١٧

عند مرهونة ودرعه  S (مات  و اليهود..) (ألخرجن حديثي بني اجلمع ٣٦ـ 
.(١٨/٣٩ هيودي). (الباب املفتوح

يف املعراج. (الباب الصلوات عدد لدي) وتغيري يبدل القول آية (ال بني ٣٧ـ اجلمع
.(١٣/٤٩ املفتوح

/٥٣ املفتوح (الباب  األصريم. وقصة الصالة تارك كفر بني أحاديث اجلمع ٣٨ـ
.(١٧

(الباب فقد لغى). قال صه (من S وحديث النبي  عىل الصالة بني ٣٩ـ اجلمع
.(١٠/١١٣ املفتوح

(الباب املفتوح شهيقا). هلا (سمعوا و يسمعون) ال فيها (وهم آيتي بني اجلمع ٤٠ـ
.(٢٢/١٦٢

(رشح حمدثة بدعة). (كل و حسنة) سنة اإلسالم يف سن حديثي (من بني اجلمع ٤١ـ
.(١٤٦ األربعني النووية

.(٣ الثالثية الفتاو) النهي. أوقات وأحاديث املسجد حتية أحاديث اجلمع بني ٤٢ـ
(اللقاء أحدهم). مدّ بلغ (ما و منكم) مخسني أجر (بل حديثي بني اجلمع ٤٣ـ

.(٢٢/٧٠ الشهري
وحديث ذي احلجة عرش يف فيهن..) الصالح العمل أيام من (ما بني ٤٤ـ اجلمع

.(١٧ احلج جمالس ،٢٦٨/٦ املمتع (الرشح رمضان). يف يكون ما (أجود
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احلرم (دروس (أربعا).  و (ركعتني) اجلمعة  بعد النافلة أحاديث  بني اجلمع ٤٥ـ 
.(٧٣ املدين

وتسعني هللا تسعة و (إن عندك) الغيب يف علم به استأثرت (أو حديثي ٤٦ـ اجلمع بني
.(١٦٢ (رشح السفارينية اسام).

أطيب (كنت وحديث خلوق، أصابه  الذي اإلحرام بغسل األمر بني اجلمع  ٤٧ـ 
.(٢٦/١ البخاري صحيح من احلج كتاب (رشح اهللاS إلحرامه). رسول

ما (أخوف و بعدي)  ترشكوا  أن عليكم أخاف  ما (واهللا حديثي بني اجلمع  ٤٨ـ
.(٢١/١ من صحيح البخاري الرقاق (رشح الرشك). أمتي عىل أخاف

ظن حسن عند  (أنا  وحديث وجلة)  وقلوهبم آتوا ما (يؤتون آية  بني اجلمع ٤٩ـ
.(٣٩/١ البخاري صحيح من الرقاق (رشح يب). عبدي

اهللا بمحارم خلوا (إذا و املجاهرين) إال  معاىف أمتي (كل حديثي  بني اجلمع ٥٠ـ
نسخة   ٨٧ القواعد منظومة رشح ،٢٤٦/٢ الدرب عىل (نور انتهكوها).

الشاملة).
الفتاو) اخلالقني). أحسن اهللا (فتبارك وآية  باخللق اهللا إفراد بني اجلمع ٥١ـ

.(١٨/١
(رشح رحيام). باملؤمنني  (وكان و  رمحة) يشء كل  (وسعت آيتي بني اجلمع ٥٢ـ

.(٢٥٠/١ الواسطية
حتت بايع أحد النار يدخل (ال وحديث واردها) منكم إال (وإن آية بني اجلمع ٥٣ـ

.(٢٦٣/٢ الواسطية الشجرة). (رشح
 الفتاو) العني. من Sباالسرتقاء وأمره يسرتقون) (ال حديث بني اجلمع ٥٤ـ

.(٣٥/١٧
.(٣١٤/١٧ هلم). (الفتاو أقول (ما عائشة وقول القبور زائرات لعن بني اجلمع ٥٥ـ
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والداه، رباه

أشد املرشك وكون املصورون) القيامة يوم عذابا الناس (أشد حديث اجلمع بني ٥٦ـ
.(٣٤١/١٢ الفتاو) عذاباً. منه

الفتاو) بتحية املسجد. واألمر تطوع) أن إال (ال األعرايب بني حديث ٥٧ـ اجلمع
.(٣٣٦/١٤

(نور تتكلم). أو تعمل مل (ما اهللا) وحديث به حياسبكم (أو ختفوه اجلمع بني آية ٥٨ـ
.(٤٦/٢ الدرب عىل

الفتاو) أعلم). ورسوله (اهللا وإقرار وشئت) اهللا شاء (ما عن النهي بني اجلمع ٥٩ـ
.(٧٦/٣

 الفتاو) الزمان. آخر مريم بن عيسى ونزول األنبياء كونه Sآخر اجلمع بني ٦٠ـ
.(١٦٧/٣

فرعون مثبورا). (الباب يا ألظنك (وإين لينا) و قوال له (فقوال آيتي بني ٦١ـ اجلمع
.(١٠/١٦ املفتوح

له فاكتبوها يعملها فلم همّ بسيئة بإحلاد) و (إن فيه يرد (ومن بني آيتي اجلمع ٦٢ـ
.(٢٢/٢٥ املفتوح (الباب حسنة).

فليغريه). منكرا منكم  رأ (من وحديث أنفسكم) (عليكم آية  بني اجلمع ٦٣ـ
.(١٢/٣١ املفتوح (الباب

(من و يوما) أربعني صالة له تقبل  فسأله...مل أتى (من  حديثي بني اجلمع ٦٤ـ 
املفتوح (الباب .(S عىل حممد أنزل بام كفر فقد يقول بام فصدقه عرافاً أتى

.(٢٠/٤٤
زمام). (الباب ألف سبعون هلا هبا (يؤتى و هو جهنم) حديث (البحر بني اجلمع ٦٥ـ

املفتوح١٣/٦٠).
بيت فيها غري وجدنا (فام و من املؤمنني) كان فيها من (فأخرجنا آيتي بني اجلمع ٦٦ـ
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.(٢٦/١٨٢ املفتوح (الباب املسلمني). من
عام). وتغريب مائة (جلد وحديث البيوت) يف (فأمسكوهن آية بني اجلمع ٦٧ـ

.(٣١/١٨٦ املفتوح (الباب
القبور). زوارات اهللا (لعن و القبور) زائرات  اهللا (لعن  حديثي  بني اجلمع ٦٨ـ

.(٤٤٢/١ (القول املفيد
ظهر ما كان عن الصدقة (خري و املقل) جهد الصدقة (أفضل حديثي بني اجلمع ٦٩ـ

الشاملة). نسخة ٢٨/٥ املرام املخترص لبلوغ (الرشح غنى).
(أرضعيه و الفطام) قبل وكان ما أنشز العظم (ال رضاع إال حديثي اجلمع بني ٧٠ـ

.(٥٤٠/١٣ املمتع حترمي عليه). (الرشح
(الرشح  محزة >. ابنة وقصة تنكحي) ما مل به (أنتِ أحق حديث بني اجلمع ٧١ـ

.(٥٤٠/١٣ املمتع
وسامعه S رصيف له اكتب) قال القلم اهللا خلق (أول ما حديثي بني ٧٢ـ اجلمع

.(٣/٤٠ (اللقاء الشهري املعراج. حادثة يف األقالم
(اللقاء اخللق. بالثوب التصدق (وال تيمموا اخلبيث منه) وحديث آية بني اجلمع ٧٣ـ

.(٤/٥٦ الشهري
حتت أو يساره عن (فليبصق خطيئة) و املسجد يف (البزاق حديثي بني اجلمع ٧٤ـ

.(٥٩٣/٢ واإلكرام اجلالل ذي قدمه). (فتح
اجلالل ذي (فتح الركبتني. أو  اليدين عىل السجود بدء أحاديث بني  اجلمع ٧٥ـ 

.(٣٣٨/٣ واإلكرام
من األمر بالوضوء النار وحديث مست مما الوضوء ترك أحاديث بني اجلمع ٧٦ـ

املمتع٣٠٥/١). (الرشح حلم اإلبل.
أقرهبم (ولتجدن الكتاب...) و أهل من كفروا الذين يود آيتي (ما بني اجلمع ٧٧ـ
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والداه، رباه

.(٢٥٨/٣ البقرة سورة (تفسري .(...نصار إنا قالوا الذين آمنوا للذي مودة
حديث مع فيه) يقاتلوكم حتى احلرام املسجد عند (وال تقاتلوهم آية بني اجلمع ٧٨ـ

.(٣٠٥/٤ البقرة سورة (تفسري رسول اهللا...). بقتال ص (فإن أحدٌ ترخّ
(تفسري الغامم). من يف ظلل اهللا يأتيهم (أن  و  اهللا) أمر (أتى آيتي  بني اجلمع ٧٩ـ

.(١٠/٥ البقرة سورة
شيئاً حرم ثمنه). حرم إذا اهللا (إن وحديث محارك) إىل (وانظر آية بني ٨٠ـ اجلمع

.(٢٣٢/٥ البقرة سورة (تفسري
سورة دافق). (تفسري ماء (خلق من ذكر وأنثى) و (خلقناكم من بني آيتي اجلمع ٨١ـ

.(٣/١٢٥ الباب املفتوح ،٣٨/٧ احلجرات
الزاين مع نصوص األمر برجم القتلة) فأحسنوا حديث (إذا قتلتم بني اجلمع ٨٢ـ

٦٧٧/حديث٦٤٠). (رشح رياض الصاحلني املحصن.

إبراهيمُ م حرّ (كام و ( الناسُ مها ومل حيرّ مكة م اهللا حرّ (إن حديثي بني اجلمع ٨٣ـ
.(١١/١ البخاري صحيح من احلج (رشح مكة).

أهل بعمل (يعمل وحديث  عمال) أحسن من  أجر نضيع (ال آية بني اجلمع ٨٤ـ
/٢الفتاو) فيدخلها). النار  أهل بعمل فيعمل الكتاب عليه  فيسبق اجلنة..

.(١٠٠
أن هيديه يرشح صدره). اهللا يرد (فمن فليؤمن) و شاء (فمن آيتي ٨٥ـ اجلمع بني

.(١٠١/٢ الفتاو)
.(٢٤٧/١٦ الفتاو) احلاجة. قضاء يف القبلة استقبال أحاديث بني اجلمع ٨٦ـ

املصلني شفاعة من وماورد ثالث) من إال عمله (انقطع حديث بني اجلمع ٨٧ـ
.(٣١١/٢ الفتاو) عليه.

.(١٠٣/١١ الفتاو) طهارة جلود امليتة بالدباغ. أحاديث اجلمع بني ٨٨ـ
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اخلالئق). من الشمس  (تدنو وحديث كورت) الشمس (إذا آية بني  اجلمع  ٨٩ـ
(١٧٦/١ احلرم املدين (دروس

وسقيه S أبا هريرة حتى  بطن) من وعاء رشاً آدمي (ما مأل ٩٠ـ اجلمع بني حديثي
.(٣٦٦/١٤ (نور عىل الدرب له مسلكاً. جيد مل

بالليل صالتكم آخر (اجعلوا وحديث الوتر S ركعتني بعد صالته بني اجلمع ٩١ـ
.(١٤/٢٠ املفتوح (الباب وترا).

الفتاو) ظهره). وراء  كتابه (أويت و بشامله) كتابه (أويت آيتي بني اجلمع ٩٢ـ
.(١٨٠/٣

عائشة للحبشة ورؤية أبصارهن) من يغضضن للمؤمنات (وقل آية بني اجلمع ٩٣ـ
.(٥٨٣/٢) واإلكرام اجلالل ذي (فتح املسجد. يف

املمتع (الرشح بآبائكم). حتلفوا (ال و صدق) إن وأبيه (أفلح حديثي بني ٩٤ـ اجلمع
.(١٢٥/١٥

ذي (فتح أنتام). (أفعمياوان املسجد وحديث يف للحبشة عائشة رؤية بني اجلمع ٩٥ـ
.(٥٨٣/٢ اجلالل

١٤٦/حديث رياض الصاحلني (رشح اجلمعة. يوم الغسل أحاديث بني اجلمع ٩٦ـ
.(١٢٨

أحد). األرض عىل  عام مائة بعد يبقى  (ال و اجلساسة حديثي بني اجلمع  ٩٧ـ
.(٢٠/٢ الفتاو)

١٨/١٥٤ و ٢٨/١٦٣). (الباب املفتوح السبت. يوم صيام أحاديث بني اجلمع ٩٨ـ
.(٧٤/١٢ الفتاو) الصالة. تارك كفر أحاديث اجلمع بني ٩٩ـ

املمتع الرشح ضمن  احليل زكاة يف (رسالة احليل. زكاة أحاديث بني اجلمع ١٠٠ـ
٢٨٠/٦ و ٢٨١).
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 S عصمته عىل العلامء إمجاع مع عملك) ليحبطن (لئن أرشكت آية بني اجلمع ١ـ

.(٣٢٦/١ الرشك. (الفتاو من
ركعات.(خمتارات بثالث الوتر بجواز والقول باملغرب التشبه عن النهي بني اجلمع ٢ـ

.(٢٩ زاد املعاد من
والقول ذكرها)  إذا فليصلها نسيها أو  صالة  عن نام (من حديث بني اجلمع ٣ـ

.(٦٨ الثمني (الكنز الفصل. طال إذا املسجد حتية بسقوط
رب سو اهللا.(رشح أنه ال العلامء رهبا)وإمجاع األمة تلد حديث (حتى بني اجلمع ٤ـ

.(٢١٢/٢ الواسطية
هو املوزون بأن وقوهلم أحد) جبل من يف امليزان حديث (إهنا ألثقل بني اجلمع ٥ـ

.(٤٣٩/٢ الفتاو) العمل.
.(١٠٩/١ الفتاو) حديث (وتربة أرضنا) والقول بتحريم التربك. اجلمع بني ٦ـ

الدنيا يف  تعاىل رؤيته بأن  قوهلم مع الدنيا يف اهللا رؤية نفي  نصوص  بني اجلمع ٧ـ
.(٢٢٥/١ الفتاو) جائزة.

عمن بسقوطها والقول الكتاب) بفاحتة يقرأ مل ملن صالة (ال حديث بني اجلمع ٨ـ
.(١٣/١٨ الدرب عىل (نور راكعاً. أدرك اإلمام

يقيد ال بالقدرة  اهللا وصف وأن قدير)  يشاء إذا مجعهم  عىل (وهو  بني  اجلمع ٩ـ 
.(٨٣/٣ باملشيئة. (الفتاو

اخلارج الدافق املاء واملرأة، والقول بأن الرجل ماء يف حديث السبق بني ١٠ـ اجلمع
.(١٢/١٧٩ املفتوح (الباب هو ماء الرجل. والرتائب الصلب بني

صالة بجواز والقول وترا) بالليل صالتكم آخر حديث (اجعلوا بني ١١ـ اجلمع
.(١٢٤/١٤ الفتاو) الوتر. بعد ركعتني
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أكثره هو ما (يباح وقوهلم احلرير من أصابع  أربع يف الرتخيص بني اجلمع  ١٢ـ
.(٢٢٠/٢ املمتع (الرشح ظهورا).

األمر امتثال والقول بأن استطعتم) ما منه فأتوا به أمرتكم حديث (ما بني اجلمع ١٣ـ
الشاملة). نسخة ٢١ القواعد منظومة (رشح بجميعه. يتم ال ال

(الرشح اإلباحة. وظاهره ( املارّ رد (وله بالسرتة وقوهلم األمر حديث بني اجلمع ١٤ـ
.(٢٤٦/٣ املمتع

(الرشح بجواز ذلك. القول مع باحليوان اللحم حديث النهي عن بيع بني اجلمع ١٥ـ
.(٤١٣/٨ املمتع

له القاتل ليس بأن عباس ابن وقول مجيعاً) الذنوب يغفر اهللا بني آية (إن اجلمع ١٦ـ
٢٤/حديث٢٠). الصاحلني رياض (رشح توبة.

أحداث اجتمعت إذا الفقهاء: وقول بالنيات) األعامل (إنام حديث بني ١٧ـ اجلمع
املمتع٢٠٣/١). سائرها. (الرشح ارتفع أحدها بطهارته توجب وضوءاً فنو

يكون أن األذان رشط الفقهاء: وقول بليل) يؤذن بالالً (إن بني حديث اجلمع ١٨ـ
.(١٨٩/١٢ الفتاو ،٧٦/٢ املمتع (الرشح الوقت. دخول بعد

البغال بتحريم  وقوهلم: ثمنه) م حرّ شيئا م حرّ إذا اهللا (إن حديث بني  اجلمع ١٩ـ
.(١١٥/٨ املمتع (الرشح بيعهام. وجواز واحلمري

رقية للمؤمنني) وجواز شفاء ورمحة هو ما القرآن من  (وننزل آية بني ٢٠ـ اجلمع
.(٩ التدوين (ثمرات الكافر.

السوق من منعها بجواز والقول اهللا) مساجد اهللا متنعوا إماء (ال حديث بني ٢١ـ اجلمع
.(٩٩ رمضانية (جلسات بالتبع. املسجد إىل الذهاب من منعها إىل أد ولو

خرج. مما دخل ال القيء وقول الفقهاء: الفطر مما أحاديث الفطر من بني اجلمع ٢٢ـ
يدعو. ثم أوالً يتعلم الداعية بأن والقول آية) ولو عني (بلغوا حديث اجلمع بني ٢٣ـ
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F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

.(٤٦٠/٢٧ الفتاو)
يوجب األذ ال لدفع وقوهلم: اإلتالف ففدية) رأسه من أذ (أو آية بني ٢٤ـ اجلمع

الشاملة). نسخة ١٥٥ القواعد منظومة الضامن. (رشح
الفجر راتبة قضاء وجواز الصبح) صالة بعد  صالة (ال حديث بني اجلمع ٢٥ـ 

و٣٥١). ٢٨٠/١٤ الفتاو) بعدها.
من عىل بعدم جواز السرت والقول اهللا) سرت مسلامً سرته بني حديث (من اجلمع ٢٦ـ

.(٥٧/٦ الدرب عىل (نور اخلري. من أهل يكن ومل بالفساد رف عُ
عىل (نور العيدين. صالة والقول بوجوب أن تطوع) (ال إال حديث بني اجلمع ٢٧ـ

.(٥/١٦ الدرب
الصالة منفردا بجواز والقول صالة ملنفرد خلف الصف) حديث (ال بني ٢٨ـ اجلمع

.(١١٣/١٧ الدرب عىل (نور فرجة. جيد إذا مل خلف الصف

 
الفتاو) وكوهنا حترقهم. القيامة يوم اخلالئق من دنو الشمس حديث بني اجلمع ١ـ

.(٣٥/٢
.(٦٨/١ الفتاو) ذلك. األطباء األرحام) ومعرفة يف ما (ويعلم بني آية اجلمع ٢ـ

األرض. أنحاء يف متوالٍ الثلث  وأن  الليل، ثلث يف تعاىل اهللا نزول بني اجلمع ٣ـ
.(٢١٥/١ الفتاو)

القواعد (رشح األرض. وكروية كيف سطحت) األرض (وإىل آية بني اجلمع ٤ـ
.(٢٧٩ املثىل

القواعد (رشح السامء. إىل الناس وصعود رصدا) شهابا له (جيد آية بني اجلمع ٥ـ
.(٢٨٠ املثىل
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عىل (نور اجلوية اليوم. األرصاد جهات ومعرفة الغيث) (وينزل آية بني اجلمع ٦ـ
.(١٥٧/٤ الدرب

ذلك. عىل عمر ابن وزيادة  ثالث فوق اهلجر  عن النهي حديث بني اجلمع ٧ـ
.(١٨ (الفتاو الثالثية

رمضان. يف  الناس وفسق رمضان، يف الشياطني تصفيد حديث بني اجلمع ٨ـ
و٧٦). ٧٥/٢٠ الفتاو)

الواسطية (رشح بزمام االقتصاد اليوم. أيدهيم) وأخذهم (غلت بني آية اجلمع ٩ـ
و٢٩٦). ٢٩٥/١

القرب. يف ير يشء ال أنه والواقع  ونعيمه القرب عذاب نصوص  بني اجلمع ١٠ـ
.(٤٣٥/١٧ الفتاو)

التي الضالة الفرق اجلنة) وواقع دخل اهللا ال إله إال قال (من حديث بني اجلمع ١١ـ
.(٩/٤٥ املفتوح (الباب بالتوحيد تشهد

إقامة املسلمني املرشكني..) مع ظهراين بني ممن يقيم بريء (أنا حديث بني اجلمع ١٢ـ
.(١٢/٥٧ املفتوح (الباب هناك.

حاصل والنهار الليل بأن والقول طلعت..) إذا الشمس وتر) آية بني اجلمع ١٣ـ
.(٤٦٨ السفارينية (رشح األرض. بدوران
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