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امللخص

يهــدف البحــث إىل حتديــد مفهــوم: "اجلمــع بــني األدلــة الشــرعية"، ومقارنــة تعريفــات بعــض املعاصريــن، 
اختيــار تعريفــاً مناســباً للمصطلــح، وبيــان شــروط املالكيــة للقــول ابجلمــع بــني األدلــة، وتتبــع البحــث مســالك 
املالكيــة يف التوفيــق واجلمــع بــني األدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض، ونفــي الشــبهة املثــارة حــول املذهــب املالكــي 
األحاديــث  مــن  الكثــري  رد  التشــدد  هلــذا  ونتيجــة  األدلــة،  بــني  القــول ابجلمــع  ابلتشــدد يف  الــي وصمتــه 
الصحيحــة، وبيــان بطالهنــا وهتافتهــا وافتقارهــا إىل أدلــة تســتند إليهــا، وبــني ابألدلــة حــرص املالكيــة علــى 

اجلمــع والتوفيــق بــني األدلــة.

The research aims at defining the concept of "combining the legal evidence"، compar-
ing the definitions of some contemporary، selecting an appropriate definition of the 
term، and stating the conditions of the owner to say the evidence. The research follows 
the ownership methods in conciliation and the combination of evidence، Which he stig-
matized to say in the combination of evidence، and as a result of this hardness، many 
of the correct hadiths، and the statement of the invalidity and lack of evidence and lack 
of evidence based on them، and evidence evidence of the concern of the Maalikis to 
combine and reconcile the evidence.

* موظــف لــدى وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية املغربيــة، اتريــخ اســتالم البحــث 2018/10/15م، واتريــخ قبولــه 
للنشــر 2018/11/29م.
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مقدمة
احلمــد هلل محــًدا يليــق جبالل وجهــه وعظيــم ســلطانه، ومجيــل إحســانه ومتــام 
إنعامــه، والصــالة والســالم علــى أفضــل خلقــه وإمــام أنبيائــه، وعلــى آلــه وأصحابــه، 

والتابعــني هلــم إبحســان إىل يــوم لقائــه. وبعــد:
القــدر،  العظيمــة  املباحــث األصوليــة  مــن  التعــارض والرتجيــح  فــإن مبحــث 
واخلطــرية األمــر، واجلليلــة الشــأن، قعَّــد فيهــا األصوليــون كعادهتــم قواعــد عامــة 
كليــة، ومل يتعرضــوا للتفصيــالت واجلزئيــات، وخاصــة قاعــدة اجلمــع والتوفيــق بــني 
األدلــة، فمــا بســطوا القــول فيهــا، وال أطنبــوا فيهــا الــكالم...؛ ألن هــذا ليــس مــن 
صميــم عملهــم، وال جمــال اشــتغاهلم؛ ألن شــغلهم هــو وضــع قواعــد كليــة عامــة، 
تســهل علــى الفقيــه عملــه يف اســتثمار األدلــة الشــرعية، وتنزيلهــا علــى الوقائــع 
اجلزئيــة، فتــوىّل فقهــاؤان األجــاّلء مبختلــف مدارســهم ومذاهبهــم بيــاَن مــا أمْجلــه 
األصوليــون، وتفصيلــه يف قواعدهــم األصوليــة العامــة؛ بيــااًن عمليًّــا، فاســتثمروا هــذه 
القواعــد يف نظرهــم لألدلــة وتنزيلهــا علــى واقــع حيــاة املكلفــني اْلَمعيــش، ومــن مجلــة 
هــذه األدلــة مــا قــد يبــدو للناظــر أهنــا متعارضــٌة فيمــا بينهــا، ينفــي بعُضهــا مــا قــد 
يثبتــه اآلخــر، فأبــدع فقهــاؤان -رمحهــم هللا- وتفنَّنــوا يف وجــوه اجلمــع بــني األدلــة 

ومســالكه؛ إعمــااًل لقاعــدة: »األصــُل يف األدلَـّـة اإلْعمــاُل ال اإلمْهــاُل«)1(.
فــكان منهُجهــم هــذا خليًقــا أبن حيظــى بعنايــة الدارســني والباحثــني املعاصريــن، 
وهــو مــا حــدث ابلفعــل إذ قامــت دراســاٌت وحبــوث معاصــرة خاصــة مببحــث 

جيــح«)2( »التَّعــاُرض والرتَّ

هناية الســول شــرح منهاج الوصول جلمال الدين اإلســنوي 268/2 نشــر دار الكتب العلمية،   )1(
ط 1 ســنة 1420هـــ 1999م، والتقريــر والتحبــري يف أصــول الفقــه البــن أمــري احلــاج 194/2 

نشــر دار الفكــر ســنة 1417هـــ 1997م.
البحوث والدراسات الي وقفت عليها يف هذا املوضوع هي:  )2(

ـ التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي حملمد إبراهيم احلفناوي  
ـ التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية حبث أصويل مقارن ابملذاهب اإلسالمية املختلفة لعبد اللطيف الربزجني  

ـ منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي لعبد اجمليد السوسوة.  
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غــري أن هــذه الدراســات وتلــك البحــوث كلهــا دراســاٌت عامــة أصوليــة فقهيــة 
حديثيــة ...، مل تفــرد منهــا دراســة واحــدة لتـَتـَبُّــع وتلمــس منهــج مذهــب فقهــي 
معــني مــن مذاهبنــا الفقهيــة وإبداعاهتــا يف ابب التعــارض والرتجيــح، ومــع ذلــك 
فهــي جهــود مباركــة حممــودة ينبغــي أن ُتشــكر، وفيهــا فوائــُد ال ينكرهــا إال مكابــر، 
ـــــ موضــوع  املوضــوع  هــذا  لــو درس  وأبلــغ وأمتَّ  أكــرَب  الفائــدة ســتكون  أن  غــري 
التعــارض والرتجيــح ـــــــ مــن جانبــه الفقهــي اخلــاص مبذهــٍب مــن املذاهــب الفقهيــة 
املعتــربة، حــى يتســى لنــا الوقــوُف أواًل علــى َمناهجهــم، واالســتفادة منهــا اثنيًــا.

فــكان هــذا الســبب دافًعــا يل وحافــزًا علــى ختصيــص دراســة مقتضبــة ملنهــج مدرســة 
فقهيــة مــن مدارســنا العريقــة يف اجلمــع والتوفيــق بــني األدلــة الــي تظهــر عنــد اَبِدئ 
الــرأي أهنــا متعارضــة، وهــي املدرســة املالكيــة، بعنــوان: »اجلمــُع بــني األدلــة يف 

ــعهم يف األخــذ بــه«  املذهــب املالكــي مفهوُمــه، وشــروطُه، ومســالُكه، وتوسُّ
ــس مْنهــج املالكيــة املتفــّرِد يف التعامــل مــع األدلــة  فجــاء هــذا البحــُث؛ حماولــًة لتلمُّ
الــي ظاهرهــا التعــارض، وإبــرازًا ملعــامل هــذا املنهــج الــذي رمبــا خفــي علــى بعــض 
ر بينهــم مــن  الباحثــني)1( حــى حَكــم علــى املالكيــة خبــالف مــا ُعــرف عنهــم، وشــهِّ

التعامــل مــع األدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض.
إشكاليُة البحث وأسئلته:

فما هو مفهوم اجلمع والتوفيق بني األدّلة؟ - 
ومــا هــي الشــروط املْشــرتطة يف األدلــة الــي يُقــال ابجلمــع بينهــا؟ ومــن يتــوىّل  - 

عمليــة اجلمــع هاتــه؟
وما هي مسالُك اجلمع، ووجوُهه الي عِمل هبا املالكية؟ - 
األدلــة  -  بــني  ابجلمــع  القــول  يف  ومتشــدِّدون  مَضيِّقــون  فعــاًل  الكيــة 

َ
امل وهــل 

ذلــك؟ خــالُف  األمــر  واقــع  أنَّ  أم  املتعارضــة؟ 
فكانــت الدراســة إجابــًة عــن هــذه التَّســاؤالت، وإيضاًحــا هلــذه اإلشــكاالت، لــذا 

آثــرت أن أتنــاوَل هــذا املوضــوع يف:
سيأيت نقل أقواهلم يف املبحث الرابع.  )1(
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مقدمة
ــريعة، ومــا  ومتهيــد: ذكــرُت فيــه األدلــة علــى نْفــي التعــارض بــني نصــوص الشَّ

ــم. ُتَوهَّ
قعــده علمــاؤان مــن قواعــد لدفْــع التعــارض امل

وأربعة مباحَث:
املبحث األول: مفهوُم اجلَمع بني األدلة.

املبحث الثاين: شروُط اجلمع بني األدّلة عند املاِلكية.
املبحــث الثالــث: أْوجــه اجلمــع، ومســالُك التأليــف بــني األدلــة الــي ظاهرهــا 

التَّعــارض عنــد املالكيــة.
املبحــث الرابــع: توسُّــع املالكيــة يف اجلمــع بــني األدلــة، ودرُء شــبهة تشــدُّد 

مذهبهــم يف قَبــول اجلمــع بــني األدلــة.
اخلامتة: وتشتمل على أهم النتائج.

متهيد
اجلمــُع بــني األدلَـّـة الشــرعية َضــْرب مــن ضــروب نفــِي التَّعــارض عــن الشــريعة 
اإلســالمية الغــرَّاء، الــي نزلــت مــن عنــد أْحكــم احلاكمــني، فجــاءت أحكاُمهــا 
متَّســَقة ومتآلفــة متكاملــًة، ونزَّههــا وصاهنــا عــن أي تعــارٍض أوتضــادٍّ أوتنــاٍف بــني 
ِ لََوَجــُدوا ِفيــِه اْخِتالفــاً  أحكامهــا، ﴿أََفــال يَتََدبّـَـُروَن اْلُقــْرآَن َولـَـْو َكاَن ِمــْن ِعْنــِد َغْيــِر الّلَ

َكِثيــراً﴾ ]ســورة النســاء اآليــة82[.
ومســألُة نفــي التعــارض بــني أحــكام الشــريعة ممــا اتفَّقــت عليــه أقــواُل العلمــاء، 

وتواطَــَأت عليــه كلمُتهــم، واْجتمــع عليــه أمُرهــم.
قــال اإلمــام الّشــافعي: »ال يصــحُّ عــن النــي  أبــًدا حديثــان صحيحــان 
متضــاّدان، ينفــي أحدمهــا مــا يْثبتــه اآلخــر، مــن غــري جهــة العمــوم واخلصــوص، 

واإلمجــال والّتفســري إال علــى وْجــه النســخ.«)1(

البحر احمليط يف أصول الفقه - الزركشــي 411/4، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه حممد اتمر   )1(
ط دار الكتــب العلميــة ســنة 2000.
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ــا قاطًعــا وجــود تعــارٍض حقيقــي بــني  ونفــى اإلمــاُم أبــو إســحاق الشــاطي نفًي
األحــكاِم الشــرعية يف الواقــع ونفــِس األمــر، وإمنــا مــردُّ ذلــك إىل ِقَصــر الناظــر يف 

األحــكام الشــرعية الــذي قــد يتوهــم وجــود الّتعــارض بينهــا.
ــريعة فأدلَّتهــا عنــده ال  قــال اإلمــام الشــاطي: »كل مــن حتّقــق أبصــول الشَّ
تــكاُد تتعــارض...؛ ألن الشــريعَة ال تعــارض فيهــا البتّــة، فاملتحقِّــق هبــا متحقــٌق مبــا 
ــَزم أن ال يكــون عنــده تعــارٌض، ولذلــك ال جتــد البتَّــة دليلــنْي أمجــع  يف األمــر، فيْل
املســلمون علــى تعارضهمــا حبْيــث وجــب عليهــم الُوقــوُف، لكــن ملــا كان أفــراُد 
اجملتهِديــن غــرَي معصوِمــني مــن اخلطــأ؛ أْمكــن التعــارُض بــني األدلــة عندهــم«)1(.

ويزيد هذا املعى تقريرًا وأتكيًدا وبيااًن فيقول: »الّتعارض إما أن يعترَب من جهة 
مــا يف نفــِس األمــر، وإمــا مــن جهــة نظــر اجملتهــِد، أّمــا مــن جهــة مــا يف نفــس األمــر، 

فغــرُي ممكــن إبطــالق... وأّمــا مــن جهــة نظــر اجملتهــِد فممكــٌن بــال خــالف«)2(. 
 فالتعــارُض بــني األدلّــة ال وجــوَد لــه يف شــريعتنا، وغــري ممكــن تصــوُّرُه يف حقيقــة 
ــُدو للناظــر يف األدلَّــة الشــرعية وجــوَد تعــارٍض بينَهــا؛ لطَِبيعتــه  األمــر، لكــن قــد يْب

البشــريّة الــي ُجِبلــْت علــى حَمْدوِديــة الَفْهــم، وقلَّــة الِعلــم، ومصاحبــِة اخلطــأ.
ودفًعــا هلــذا التَّعــارض الظّاهــر بــني األحــكام الّشــرعية الــِذي قــد يتخّيلــه الناظــُر 
فيهــا ويتومّهــه، قعَّــد علمــاؤان األجــاّلء قواعــَد أربــع جعلوهــا مســاِلك للّتعامــل مــع 
األحــكام الّشــرعية الــي ظاهُرهــا التعــارض؛ لــدرء هــذا التعــارض املتَوّهــم، وتنزِيــه 
الشــريعة عنــه، وحــى يطابــَق ظاهــُر األحــكام واقــَع األمــر وحقيقتَــه، وهــذه املســالُك 
األربعــة اتّفــق العلمــاء علــى األخــذ هبــا يف اجلُملــة، وإن اختلفــوا فيمــا بينهــم يف 

تقــدمي َمســلك وأتخــرِي آخــر، فهــم متَّفقــون يف عَدِدهــا وأنَواعهــا.
قــال الباجــي حمــّدًدا هــذه املســالك، وتْرتيبهــا عنــد املالكيــة واجلُمهــور: »إذا 
تعــارض لفظــان علــى وجــٍه ال ميكــن اجلمــُع بينهمــا، فــإْن ُعلِــَم الّتاريــخ فيهمــا ُنســخ 
ــر، وإن ُجهــل ذلــك نُظــر يف ترجيــح أحدمهــا علــى اآلخــر بوجــه  املتقــدِّم ابملتأخِّ
املوافقــات يف أصــول الشــريعة - أيب إســحاق الشــاطي 294/4 تعليــق عبــد هللا دراز، دار   )1(

العــريب ط 2 ســنة 1395هـــ 1975م. الفكــر 
املوافقات 294/4.  )2(
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مــن وجــوه الرّتجيــح، فــإن تعــّذر الرتجيــح يف أحدمهــا تُــرك الّنظــر فيهمــا، وُعــدل إىل 
ســائر أدلّــة الشــرع«)1(.

لطــرق دفــع  الســادة احلنفيّــة  ترتيــب  عــن  الّشــكور متحــّداثً  ابــن عبــد  وقــال 
التعــارض بــني األحــكام الّشــرعية: »...وُحكُمــه - أي التعــارض - النســُخ إن 
ُعلم املتأّخر، وإال فالرتجيُح إن أْمكن، وإال فاجلمُع بَقْدر اإلمكان، وإن مل مُيكن 
َتَســاقطا، فاملِصــري يف احلادثــة إىل مــا دوهنمــا إن ُوجــد، وإال فالعَمــل ابألصــل«)2(.

هذه القواعُد حسب ترتيب املالكية واجلمهور:
أ ــ اجلمُع بني األدلة والتوفيق بيَنها.

ب ــ نسُخ الدليل املتقّدم ابلدليل املتأّخر عند تعذر اجلمِع بني األدلة املتعارضة.
ج ــ الرتجيُح بني األدلَّة الي ظاهرها التعارض بَضرب من ضروب الرّتجيح.

دـ ـــ القــول بَتَســاقط األدلــة، عندمــا يتعــّذر علــى اجملتهــد اجلمــُع بــني األدلــة، ومل يتَســّن 
لــه الوقــوُف علــى اترخيهــا ملعرفــة املتقــّدم مــن املتأخــر ليقــول ابلنســخ، وتتســاَوى عنــده 
األدلّــة هاتــه يف القــّوة حبيــث يتعــّذر معهــا الرتجيــح بينهــا، فَيقــول بَتســاقط األدلــة الــي 

ظاهرهــا التعــارض، ويبحــث عــن ُحكــم املســألة يف دليــل أو أدلّــة أخــرى.
ــة الشــرعية وجــٌه مــن ُوجــوه دْفــع  مــن خــالل مــا تقــّدم نُــدرك أن اجلمــَع بــني األدّل

التعــارض عــن الشــريعة الغــرّاء. 
املبحث األول: مفهوُم اجلمع بني األدّلة.

للوقــوِف علــى معــى عبــارة اجلمــِع بــني األدلــة علينــا أن نُفــكِّك ُجزئيــات هــذا 
املرّكــب اإلســنادي، والُوقــوف علــى املعــى الّلغــوي لــكل مفــردة مــن مفرداهتــا، مث 
نُعِقبهــا بتعريــف هــذه املفــردات حالــة كوهنــا مرّكبــة، والــذي يُهمنــا مــن مفــردات هــذا 

املركــب هــو كلَمــي: »اجلمــع واألدلــة«.
ينظــر إحــكام الفصــول يف أحــكام األصــول - أيب الوليــد الباجــي ص 741 حتقيــق عبــد اجمليــد تركــي،   )1(
طبعة دار الغرب اإلسالمي، ط 2 سنة 1415 هـ 1995 م واإلشارة يف أصول الفقه للباجي أيضا، 

ص 62 حتقيق حممد حســن إمساعيل، ط 1 دار الكتب العلمية ســنة 1424 هـ 2003 م .
مســلم الثبــوت مــع شــرحه فواتــح الرمحــوت- حمــب هللا بــن عبــد الشــكور 192-189/2 ،   )2(

حتقيــق عبــد هللا حممــود، نشــر دار الكتــب العلميــة ســنة 1423هـــ 2002م.
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اجلمع لغة:
اجلمــع يف اللغــة مصــدر قولــك مَجعــت الشــيء أمجُعــه)1(، ومعنــاه: ضــّم الشــيء 
بعضــه إىل بعــض، وقــد خيتــص هــذا الضــمُّ ابألشــياء املتفّرقــة واملتناثِــرة علــى وجــه 
يَصــريِّ الشــيء املتفــرق متآلًفــا، ولــذا يقــال: »مجــع الشــيء املْفــرتق فاجتمــع«)2(، أو 

»َضــمُّ مــا مــن شــأنه االفــرتاق والّتناثــر وأتليفــه، وإن مل جُيعــل كالشــيء الواحــد«.)3(
األدلة لغة:

، ويطلق يف اللغة ويراد به: األدلة مجع دليل، والدليل، اسم فاعل من دلَّ يُدلُّ
أ - املرشــُد والكاشــف واهلــادي، قــال الفيومــي: » ... والّدليــل الــدال، وقــد دلَّــه 
علــى الطريــق يُدلُـّـه َداللــة، وِداللــة، وُدُلولــة«)4(، ويقــال: »دلــه علــى الشــيء ... 

فانــدلَّ ســدَّده إليــه«)5(.
ب- مــا يقــع بــه اإلرشــاد واالهتــداُء، قــال مرتضــى الزبيــدي: » الدليــل: املرشــد 

ومــا بــه اإلرشــاد«)6(
ج- األَمــارة والعالمــة يف الشــيء، قــال ابــن فــارس: »والدليــل األمــارة يف الشــيء، 

وهــو بــني الدَّاللــة والدِّاللــة... أو إابنــة الشــيء أبمــارة تتعلَّمهــا«.)7( 
فالدليــل يف اللغــة إذن يُطلــق علــى املرشــد واهلــادي، وعلــى الطّريقــة الــي يتِــم هبــا 
كشــُف األشــياء وجالؤهــا وتْبيينهــا، وعلــى األَمــارات والعالمــات الــي ُيســَتدل هبــا 

عــن األشــياء املبحــوث عنهــا.
الغفــور، ط 4 ســنة  عبــد  أمحــد  بتحقيــق  مــادة: »مجــع«،  اجلوهــري  نصــر  الصحــاح - أيب   )1(

للماليــني. العلــم  دار  1987م  1407هـــ 
خمتــار الصحــاح - حممــد بــن أيب بكــر الــرازي مــادة: » مجــع«، ط 1 ســنة 1428هـــ 2007 م   )2(

دار الســالم.
معجــم مقاييــس اللغــة - ابــن فــارس، حتقيــق عبــد الســالم هــارون، نشــر دار الفكــر ســنة 1399هـــ   )3(
1979م، ولســان العــرب البــن منظــور، ط 3 دار صــادر ســنة 1414هـــ، واتج العــروس مــن 
جواهــر القامــوس - مرتضــى الزبيــدي، نشــر دار اهلدايــة، بــدون اتريــخ، والتوقيــف علــى مهمــات 
التعاريــف - عبــد الــرؤوف املنــاوي، ط 1 ســنة 1410هـــ 1990م عــامل الكتــب مــادة: »مجــع«.
«، نشر دار الكتب العلمية. املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري – الفيومي، مادة: »دلَّ  )4(

.» لسان العرب مادة: » دلَّ  )5(
.» اتج العروس مادة: » دلَّ  )6(

.» معجم مقاييس اللغة مادة: » دلَّ  )7(
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وهــذه املعــاين ُروعيــت كلهــا يف معــى الّدليــل االصطالحــي لــدى األصوليــني؛ ألن 
املعــايَن اللغويــة لأللفــاظ هلــا ارتبــاط وثيــٌق ابملعــاين االصطالحيــة يف الغالــب األعــّم.

الدليل يف االصطالح:
لــدى  املتــَداَول  التعريــف  أن  إال  متعــّددة،  بتعريفــات  الدليــل  األصوليــون  عــرَّف 
متأخــري علمــاء األصــول والــذي اســتقّر عليــه الــّدرس األصــويل لتعريــف الدليــل 
هــو قوهلــم: »الدليــل مــا ميكــن التوّصــُل بصحيــح الّنظــر فيــه إىل مطلــوٍب خــربي«)1(.

فالدليــل كمــا جــاء يف التعريــف وســيلة وطريقــة إىل معرفــة األشــياء الــي يُنظــر فيهــا 
ويُبحــث عنهــا، فهــو مرشــد وهــاٍد إىل املعرفــة؛ ملــا اشــتمل عليــه مــن أَمــارات وعالمــات.

معىن اجلمع بني األدلة ابعتباره مركباً إسنادايً:
مل أعثر لعلمائنا القدامى على تعريٍف للجمع بني األدلَّة الشرعية، وحاول عدٌد من 
الباحثني املعاصرين الذين تعّرضوا يف حبوثهم ودراساهِتم للمبحث األصويل: »التعارض 
والرتجيــح بــني األدلــة« وضــَع تعريــف ملعــى اجلمــع بــني األدلّــة، أُســوق تعريفاهتــم أواًل 
واالعرتاضــات الــي مُيكــن أن تـُـورَد عليهــا، مبيـّنًــا وجــوه القصــور الــي الحــت يل يف هــذه 

التعريفــات، مث أذكــر تعريًفــا رأيــت أنــه جامــٌع مانــع ملفهــوم اجلمــع بــني األدلــة.
تعريف عبد اجمليد السُّوسوة للجمع بني األدلة:- 1

عّرف عبد اجمليد السوسوة اجلمع والّتوفيق بني األدلة بقوله: »بياُن التآلف بني 
ما ظاهره التَعارض من األحاديث، وذلك ابجلمع بينها؛ ليعمَل هبا مًعا«.)2(

وجه االعرتاض على التعريف:
ــة  تعريــُف األســتاذ السوســوة تعريــف خــاّص ابجلمــع بــني نــوع مــن أنــواع األدّل
الشــرعية، وهــو اجلمــُع بــني األحاديــث الــي ظاهرهــا التعــارض، فهــو تعريــٌف خــاص 

بنــوع مــن األدلّــة الّشــرعية، وال يعمُّهــا مجيعهــا.
حاشــية حســن العطــار علــى شــرح اجلــالل احمللــي جلمــع اجلوامــع 167/1 نشــر دار الكتــب   )1(
العلميــة ســنة  الكتــب  دار  اجلرجــاين ص 181 ط 1  التعريفــات -  بــدون اتريــخ،  العلميــة 
1403هـــ 1983م، الكليــات- أيب البقــاء الكفــوي ص 686 حتقيــق عــدانن درويــش وحممــد 

الصــري، نشــر مؤسســة الرســالة.
منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلســالمي - عبد اجمليد السوســوة،   )2(

ص 144 ط 1 سنة 1418هـ 1997م دار النفائس األردن.
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تعريف عبد اللطيف الربزجني للجمع بني األدلة: - 2
عــّرف الربزجنــي اجلمــع بــني األدلــة قائــاًل: »... وأّمــا ـ أي: اجلمــع ـ اصطالًحــا: 
فاجلمــُع بــني املتعارَضــني، وأتويــُل املختلَفــني، والتوفيــق بينهمــا، والتخلُّــص مــن 

التعــارض، ودفُعــه بينهــا«)1(.
االعرتاضات على التعريف:

أن الربزجنــي وقــع يف دوٍر وتَسْلســل كمــا يف اصطــالح املناطقــة، حيــث عــّرف  - 
جمهــواًل وهــو مصطلــح: »اجلمــع« الــذي ِســيق لــه التعريــف، مبجهــول مثلــه وهــو 

قولــه: »فاجلْمــع بــني إخل«.
تعريفــه غــري مانــٍع مــن دخــول غــري املَعــرَّف – اجلمــع- يف التعريــف، حيــث  - 

مل يبــني مثــرَة هــذا التأويــل بــني املختلفــني، وال مســلَك دفــع التعــارض بــني األدلــة 
والتخلُّــص منــه، هــل ابلعمــل ابألدلــة املتعارضــة كلِّهــا وعــدم إمْهــال بعضهــا؟ أم 

بنســِخ املتأّخــر للمتقــدم منهــا؟ أم برتجيــح بعضهــا علــى بعــض؟
وعــرف حممــد إبراهيــم احلفنــاوي اجلمــع بــني األدلــة بقولــه: » اجلمــع اصطالًحــا - 3

نقليــة،  أو  الشــرعية، ســواء كانــت عقليــًة  األدلّــة  بــني  الّتوافــق واالئتــالف  بيــان 
وإظهــاُر أن االختــالَف غــري موجــود بينهمــا حقيقــًة، وســواء كان ذلــك البيــاُن 

بتأويــل الطّرفــني أو أَحدمهــا«)2(.
أوجه االعرتاض على تعريف احلفناوي:

ً وهــذا التعريــُف  -  أنــه طويــٌل، والتعريفــات ينبغــي أن تكــون عبارهتــا حمــرَّرًة موجــزة،
أشــَبه ابلشــرح منــه إىل التعريــف.

بــني  -  واالئتــالف  التوافــق  »بيــان  بعبــارة:  تعريَفــه  اســتهل  حيــث  تكــراٌر،  فيــه 
األدّلــة«، مث عــاد مــرة أخــرى وذكــَر يف أثنــاء التعريــف عاطًفــا علــى املعــى األول: 
»وإظهــار أن االختــالف غــرُي موجــود«، فهــذا تكــرار أغنــت عنــه عبــارة: »بيــان 

التعــارض والرتجيــح بــني األدلــة الشــرعية حبــث أصــويل مقــارن ابملذاهــب اإلســالمية - عبــد   )1(
العلميــة 1413هـــ 1993م. الكتــب  دار  الربزجنــي 211/1 ط 1  اللطيــف 

التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي - حممد إبراهيم احلفناوي338/1   )2(
ط 2 سنة 1408هـ 1987م دار الوفاء املنصورة.
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التوافــق واالئتــالف«؛ ألن هبــذا البيــان يُدفــع وْجــه التعــارض بــني األدلــة الظاهــِر 
للّناظــر ألول َوهلــة، فــال حاجــة لذكــره اثنيًــا.

التعريــف املختــار: بعــد اســتعراضنا لتعريفــات الباحثــني للجمــع بــني األدلــة، وذكــِر 
املالحظــات واالعرتاضــات، وأوُجــه القصــور الــي الحــت لنــا عليهــا، ميكننــا أن 

نُصــوغ تعريًفــا رأينــا أنــه حمــرٌَّر ملصطلــح اجلمــع بــني األدلــة الشــرعية فأقــول: 
اجلمــع بــني األدلــة الشــرعية هــو: »بيــاُن ســبل االئتــالِف بــني األدلــة الشــرعية 
ــا ولــو مــن وجــٍه«.  الــي ظاهُرهــا التعــارض علــى وجــٍه يــؤّدي للعمــل هبــا مجيًع

حتليل مفردات التعريف:
قولنا: » بيان«، جنس مشل كل أنواع البياانت.

وعبــارة: »ســُبل االئتــالف«، قيــد خــرج بــه مــا عــداه مــن البيــاانت األخــرى؛ كبيــان 
نســخ إحــدى األدلــة املتعارضــة، أو بيــان وجــِه الرتجيــح بــني األدلــة املتعارضــة...

وعبــارة: »األدلــة الشــرعية«، قيــد أخــرج األدلــة األخــرى غــري الشــرعية، األدلَـّـة 
العقليــة. العاديــة، واألدلــة احلّســية، واألدلــة 

وعبــارة: »ظاهرهــا التعــارض«، قيــد أخــرج األدلــة الشــرعية الــي ال تعــارض بينهــا، 
فهــي أدلــة متآلفــٌة، ال حتتــاج لبيــان وجــه توافقهــا.

عنــد  يعــرف  مــا  أخــرج  قيــد  هبــا مجيًعــا«،  للعمــل  يــَؤّدي  وعبــارة: »علــى وجــه 
أو  إحداهــا،  وإمهــال  بينهــا  الّتخيــري  أو  املتعارضــِة،  األدلــة  بتســاقط  األصوليــني 
الرتجيــح بينهــا، أو القــول بنســخ بعضهــا، عندمــا يتعــذر علــى اجملتهــد اجلمــُع بينهــا 

بوجــٍه مــن الوجــوه. 
املبحث الثاين: شروط اجلمع بني األدلة عند املالكية

ـُـرَاد اجلمــع بينهــا شــروطًا ال بــد مــن  اشــرتط العلمــاء يف األدلــة الّشــرعية الــي يـ
توفُّرهــا فيهــا، فليســت األدلــُة كلهــا يف منزلــة متســاوية، وعلــى وزن واحــد يف القــّوة 
يــة والربهــان، وليــس  والوضــوح، كل دليــل يْقــوى علــى معارضــة دليــل آخــر يف احُلجِّ
فليســت األدلــة  يقــوَم بعمليــة اجلمــع هاتــه،  الدليــل يســتطيع أن  كل انظــر يف 
كأَلً مباًحــا لــكل أحــٍد يتصــرف فيهــا كيــف يشــاء حســب هــواه وِمزاجــه، بــل 
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األمــر مقصــوٌر علــى خاصــة النــاس الذيــن توفّــرت فيهــم أوصــاف، وامتَلكــوا أســبااًب 
أّهلتهــم للنظــر يف الدليــل، واســتجمعوا شــرائَط االجتهــاد وأدواتِــه.

من أجل هذا وضع العلماء شروطًا للقول ابجلمع بني األدلة، وهي:
ثبــوُت احُلجيــة لــكل واحــد مــن األدلــة املتعارضــة، واحلجيــة يف الدليــل تثبــت - 1

عنــد املالكيــة ابجتمــاع أمــور فيــه)1(:
أ ــــ صحــةُ النقــل فيــه، وهــذا خــاص ابحلديــث؛ ألن القــرآَن الكــرمي طريقــة نقلــه قطعيــٌة 
جممــع عليهــا بــني املســلمني، ويُقَصــد بصحــة النقــل أن يكــون الدليــل داخــاًل يف دائــرة 
املقبُــول املعلومــة عنــد احملدِّثــني، وال يشــرتط املالكيــة للجمــع بــني األدلــة املتعارضــة 
تســاويها يف الُقوة)2(، كما اشــرتطه احلنفية)3(، وبعض الشــافعية،)4( بل يكفي أن يكون 
الدليُل مقبواًل غري مردود، فال مجع بني الدليل اْلَمرضي املقبول، وبني الدليل املرفوض 

املــردود إذا تعارضــا، بــل يعمــل ابلدليــل املقبــول، ويهمــل الدليــل املــرُدود.
ب- وضــوُح داللــة الدليــل يف املســألة الــي ُيســتدل بــه عليهــا بوجــه مــن أوجــه 
الّداللــة املعروفــة، أمــا إذا تعــارض دليــالن أحدمهــا واضــُح الداللــة يف املعــى املــراد، 
واآلخــر غــري متَِّضــح الداللــة فيــه؛ فإنــه يعمــل ابلدليــل الواضــح الداللــة يف املســألة، 

ويهمــل الدليــل اخلِفــي الداللــة يف املعــى املــراد.
قــال أبــو عبــد هللا التلمســاين: » اعلــم أن األصــل النقلــي يشــرتط فيــه أن يكــون: صحيــح الســند إىل   )1(
الشــارع صلــوات هللا عليــه، متضــح الداللــة علــى احلكــم املطلــوب، مســتمر اإلحــكام« . مفتــاح الوصــول 

إىل بنــاء الفــروع علــى األصــول – الشــريف التلمســاين ص 16 ط دار الرشــاد احلديثــة.
قــال إبراهيــم العلــوي الشــنقيطي: » وإن أمكــن اجلمــع والرتجيــح؛ فاجلمــع أوىل منــه، ألن العمــل   )2(
ابلدليلــني ولــو مــن وجــه أوىل مــن إلغــاء أحدمهــا« نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود 179/2 ط 

2 دار الكتــب العلميــة ســنة 1426هـــ 2005 م.
احلنفيــة يقدمــون قاعــدة الرتجيــح علــى قاعــدة اجلمــع بــني األدلــة يف ابب التعــارض، قــال ابــن   )3(
عبــد الشــكور: »وحكمــه ـ أي التعــارض ـ النســخ إن علــم املتأخــر، وإال فالرتجيــح إن أمكــن، 
وإال فاجلمــع بقــدر اإلمــكان، وإن مل ميكــن تســاقطا، فاملصــري يف احلادثــة إىل مــا دوهنمــا إن 
وجــد، وإال فالعمــل ابألصــل«. مســلم الثبــوت مــع شــرحه فواتــح الرمحــوت- حمــب هللا بــن عبــد 

الشــكور 189/2ـ192
قــال الزركشــي: » أمــا شــروطه ـ أي التعــارض ـ فمنهــا التســاوي بــني الكتــاب وخــرب الواحــد...   )4(
ومنهــا التســاوي يف القــوة«. البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه - الزركشــي 120/8 ط 1 ســنة 

1414هـــ 1994م دار الكتــي، ينظــر إرشــاد الســاري 154/8. وتوجيــه النظــر 
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للحاجــة  الصــالة  يف  ابلتَّســبيح  وال أبس  مالــك:  »قــال  اخلرشــي:  اإلمــام  قــال 
للرجــال والنســاء، وضعَّــف أمــَر التصفيــق حبديــث التســبيح«، وهــو قولــه: »مــن 
انبَــُه شــيء يف صالتــه فلُيَســبح«؛ ألن »َمــْن« ِمــن ألفــاظ العمــوم، وقولــه: »إمنــا 
التصفيــُق للنســاء)1(« حيتمــل أن يكــون علــى وجــه الــّذم، وحيتمــل أن يكــون أراد 

علــى وجــه التْخصيــص، أي: للفــظ العــام، »فقــدَّم الظاهــَر علــى احملَتَمــل«.)2(
ج- أن يكــون الدليــل مســتِمرَّ اإِلحــكام، ومل يثبــت نســُخه عــن املعصــوم عليــه 
الســالم، وال ُيكتفــى يف القــول ابلنســخ عنــد املالكيــة فقــط معرفــة املتقــدم مــن 
املتأخــر مــن األدلــة املتعارضــة)3( كمــا هــو األمــر عنــد احلنفيــة)4(، وبعــض الشــافعية)5(، 
فــال يلجــؤون إىل القــول ابلنســخ بــني هاتــه األدلــة املتعارضــة املعلومــة اتريــخ نُزوهلــا 
أو ُورودهــا إال حينمــا يتعــّذر عليهــم اجلمــع بينهــا، فاملالكيــة احتاطــوا يف مســألة 

النســخ احتياطًــا شــديًدا)6(.
قــال أبــو إســحاق الّشــاطي: » إن غالــب مــا ادُّعــي فيــه النســخ إذا تؤمــل وجدتــه 

متنازًعــا فيــه، وحمتِمــاًل، وقريًبــا مــن التأويــل ابجلمــع بــني الدليلــني علــى وجــه«)7(.
أن تكــون صــورة اجلمــع ووجُهــه بــني األدلــة املتعارضــة مقبولــًة لغــة، وموافقــة - 2

لــروح الشــرع، منســجمة مــع نصوصــه وأحكامــه، فــال يـُْعتســف يف اجلمــع بــني 
احلديث بشــطريه األول والثاين رواه البخاري كتاب الصالة ابب اإلشــارة يف الصالة 414/1   )1(

برقــم: 1177. 
شرح اخلرشي على خمتصر خليل 321/1، ط دار الفكر بدون اتريخ.  )2(

قــال اإلمــام ابــن العــريب معــددا شــروط النســخ: » الرابــع: أن يكــون اجلمــع بــني الدليلــني غــري   )3(
ممكــن«. الناســخ واملنســوخ البــن العــريب 9/2 حتقيــق عبــد الكبــري العلــوي املدغــري ط مكتبــة 

الثقافيــة الدينيــة مصــر د اتريــخ.
قــال اإلمــام البــزدوي: » وأمــا صريــح اختــالف الزمــان، فبــأن يعــرف التاريــخ، فيســقط التعــارض،   )4(

ويكــون آخرمهــا انســخا«. أصــول البــزدوي ص 200.
قــال اإلمــام القســطالين: » اجلمــع بــني احلديثــني أوىل مــا مل يعلــم التاريــخ« إرشــاد الســاري   )5(
70/6، وقــال اجلــالل احمللــي يف شــرح مجــع اجلوامــع: » واملتأخــر مــن النصــني املتعارضــني انســخ 
للمتقــدم منهمــا«. حاشــية البنــاين علــى شــرح اجلــالل احمللــي جلمــع اجلوامــع 447/2، ط املكتبــة 

العصريــة ســنة 1432هـــ ــــ 2011 م.
علــى  واالشــرتاك  والنقــل،  واإلضمــار،  واجملــاز،  التخصيــص،  فيقــدم   « القــرايف:  اإلمــام  قــال   )6(
 .78/1 الذخــرية  ابطــال«.  اللفــظ  يصــريِّ  لكونــه  أكثــر،  فيــه  حيتــاط  النســخ  النســخ،...ألن 

املوافقات 106/3.  )7(
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األدلــة بتأويــل بعيــد ُمتكلَّــف لغــة، أو أن يكــون وجــه اجلمــع بــني املتعارضــني خمالًفــا 
للنُّصــوص الشــرعية الصحيحــة، ومبادئهــا الســنية.

قــال أبــو إســحاق الشــاطي يف التأويــل القريــب غــري البعيــد الــذي ميكــن عــن طريقــه 
اجلمــع: » إن غالــَب مــا ادُِّعــي فيــه النســخ إذا تؤمــل وجدتــه متنازًعــا فيــه، وحمتِمــاًل، 

وقريبًــا مــن التأويــل ابجلمــع بــني الدليلــني علــى وجــٍه«)1(.
أن يكون من يباِشر عملية اجلمع أهاًل هلاته العملية، قد حتقَّقت فيه شرائُط - 3

االجتهــاد، فالناظــر يف األدلــة الشــرعية قصــَد اســتنباط األحــكام الفقهيــة منهــا، 
وتنزيلهــا علــى حيــاة املكلَّفــني وواقِعهــم املعيــش؛ ال بــد وأن يكــون متمكنًــا مــن 
اســتثارة الظــن ابلنظــر، متحقًقــا وحائــزًا علــى إحــدى مراتــب االجتهــاد بشــروطها 
رتقى الّصعب، 

ُ
املفصَّلة عند علماء األصول، وال ميكن أليٍّ كان أن يْرقى هذا امل

ويتجاســر عليــه دون التــزوُّد بــزاده، وإعــداده عدتَــه.
الشــاطي موضًحــا هــذا األمــر: »وجــوُد األدلــة ابلنســبة إىل  أبــو إســحاق  قــال 
املقلديــن وعدُمهــا ســواء، إذ كانــوا ال يســتفيدون منهــا شــيًئا، فليــس النظــر يف 

البتَّــة«.)2( األدلــة واالســتنباُط مــن شــأهنم، وال جيــوز ذلــك هلــم 
املبحــث الثالــث: مســالك اجلمــع والتأليــف بــني األدلــة الشــرعية الــي ظاهرهــا 

التعــارض عنــد املالكيــة
سلك املالكيُة مسالك عدَّة للجمع بني األدلة الي ظاهرها التعارض، ومحَلوها 
على وجوٍه مّكنتهم من دفع التعارض الظاهري بينها، والعمل ابألدلة مجيعها على 

حنو متآلٍف متناسق بني األدلة، على وفِق قواعد اللغة العربية، وروِح الشريعة.
هــذه املســالك بعُضهــا نــص عليــه فقهــاء املالكيــة يف كتبهــم األصوليــة، وبعضهــا 
ممــا اســتنبْطته مــن تصرفاهتــم، وصنيعهــم عنــد مجعهــم بــني األدلــة الشــرعية الــي 

ظاهرهــا التعــارض.
قــال اإلمــام أبُــو إســحاق الشــاطي متحــداًث عــن بعــض هــذه املســالك: »إن 
فيــه، وحمتمــاًل، وقريبًــا  إذا تؤمــل وجدتــه متنازًعــا  النســخ  فيــه  ادعــي  مــا  غالــب 

املرجع السابق.  )1(
املوافقات 500/4.  )2(
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مــن التأويــل، ابجلمــع بــني الدليلــني علــى وجــٍه، مــن كــون الثــاين بيــااًن جملمــل، أو 
ختصيًصــا لعمــوم، أو تقييــًدا ملطلــق، ومــا أشــبه ذلــك مــن وجــوه اجلمــع«)1(

وهذه املسالك هي:
اجلمع بني الدليلني املتعارضني حَبمل العاّم منهما على اخلاص.- 1

قــد يتــواَرد دليــالن أو أكثــر علــى حمــل واحــد، ويف زمــن واحــد، وحالــة واحــدة، 
أحُدمهــا أيمــر، واآلخــر ينهــى، فينفــي أحُدمهــا مــا يثبتــه اآلخــر، فيَخيــل إىل الناظــر 
عموًمــا  بينهمــا  جنــد  قــد  الدليلــني  يف  التمعُّــن  عنــد  لكــن  تعارًضــا،  بينهمــا  أن 
وخصوًصــا، فلــو عملنــا ابخلــاص يف حملّــه، وابلعــام يف غــري مــا دل عليــه اخلــاص 
النتفــى هــذا التعــارُض، وهــذا املســلك عِمــل بــه املالكيــة، ومل يشــرتطوا احتــاَد زمــان 
العــام واخلــاص، وال قرهَبمــا بــل حيملــون العــام علــى اخلــاص نــزل العــاُم أواًل أو 

اخلــاص، اقــرتاب يف الزمــان أو ابتعــدا.
قــال اإلمــام الباجــي: »إذا تعــارَض لفظــان خــاص وعــام؛ بـُـين العــام علــى اخلــاص، 
ــا علــى اخلــاص، أو متأخــرًا  هــذا قــول عاّمــة أصحابنــا... ســواء كان العــام متقدًم

عليــه، أو كان العــام متَفًقــا عليــه، واخلــاص خمَتلًفــا فيــه«)2(.
مثال جلمع املالكية بني الدليلني املتعارضني حبمل العام على اخلاص:

الدليــل األول: عــن أيب قتــادة األنصــاري  أن رســول هللا  قــال: » إذا 
دخــل أحدُكــم املســجد فْلريكــع ركعتــني قبــل أن جيلــَس«)3( .

ففي احلديث أمٌر بتحّية املسجد لكل داخٍل إليه يف أي وقٍت وزمان كان دخولُه.

املوافقات 106/3.  )1(
إحــكام الفصــول يف أحــكام الوصــول أليب الوليــد الباجــي ص 261 ط دار الغــرب اإلســالمي،   )2(

بتحقيــق عبــد اجمليــد تركــي.
رواه اإلمام مالك يف املوطأ كتاب الصالة، ابب انتظار الصالة، شرح الزرقاين على املوطأ 559/1   )3(
حتقيــق طــه عبــد الــرؤوف، ط 1 ســنة 1424هـــ 2003م مكتبــة الثقافــة الدينيــة، والبخــاري كتــاب 
الصــالة، ابب إذا دخــل املســجد، ر ح 444، فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري- احلافــظ ابــن 
حجر 82/2، دار الفكر ط 1 1428هـ 2007م ، ومسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، 
ابب استحباب حتية املسجد، ر ح 714، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج- أيب زكرايء 

حيىي بن شــرف النووي 340/2 املكتبة العصرية ســنة 1428هـ 2007م.
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الدليــل الثــاين: عــن أيب هريــرة : َأّن رســول اللَّ  »هنــى عــن الّصــالة بعــَد 
اْلعصــر حــى تغــرَب الّشــمُس، َوعــن الصــالة بعــد الّصبــح َحــى َتطلُــَع الّشــمس«)1(.

يف هــذا احلديــث هنــٌي مــن النــي  عــن الصــالة يف هذيــن الوقتَــني، كانــت 
الصــالة حتيــَة املســجد أو غريَهــا.

وجه التعارض بني الدليلني:
أن  قبــل  يصلــَي ركعتــني  املســجد أبن  إىل  داخــل  أيمــر كّل  األول  احلديــث 
جيلــَس، ســواء دخــل بعــد صــالة الصبــِح أو بعــد صــالة العصــر، أو يف غــري هذيــن 

الوقتــني، فهــو مطالــٌب بصــالة ركعتــني.
واحلديــث الثــاين فيــه هنــٌي لــكل مكلَّــف عــن الصــالة بعــد صــالة الصبــح، وبعــد 
صــالة العصــر، كانــت الصــالة حتيــة املســجد، أو غريهــا، فبــني الدليلــني تعــارٌض 
وقــت،  ابلصــالة يف كل  للَمســجد  الداخــَل  أيمــر  األول  الدليــل  ظاهــري؛ ألن 

والدليــل الثــاين ينهــاُه عــن الصــالة يف هذيــن الوقتــني.
صورة اجلمع بني الدليلني عند املالكية:

نظــر املالكيــة إىل الدليلــني، فــرأَوا أن بينهمــا عموًمــا وخصوًصــا يف الزمــان، 
فالدليل األول عاّم يف زمان األمر ابلصالة، والدليل الثاين خاّص يف زمان النهي 

مبــا بعــد صــالة الصبــِح، ومبــا بعــد صــالة العصــر.
قال اإلمام الرُّمَّاصي متحداًث عن نظرة املالكية هاته للدليلني: »وذلك أن حديَث 
األمــر ابلصــالة عنــد دخــوِل املســجد: عــاّم يف الزمــان، خــاص يف الصــالة، والّنهــي عــن 

الصالة بعد الفجر إال ركعتا الفجر: خاصٌّ يف الزَّمان، عامٌّ يف الصالة«)2(.
وقال البّناين مبيًنا مشهور مذهب املالكية يف املسألة الذي فيه العمُل ابلدليلني 
مًعــا بعــد محلهمــا للعــام علــى اخلــاص: »ومــن دخــل املســجد فْلريكــع ركعتــني قبــل أن 
رواه مالــك يف املوطــأ ،كتــاب الصــالة ابب النهــي عــن الصــالة بعــد الصبــح وبعــد العصــر ،شــرح   )1(
الزرقــاين 66/2، والبخــاري كتــاب الصــالة ابب الصــالة بعــد الفجــر حــى ترتفــع الشــمس، ر 

ح: 584 فتــح البــاري 194/2.
حاشية الفقيه حممد املصطفى الرماصي على جواهر الدرر يف حل ألفاظ املختصر ص 562   )2(

حبــث مرقــون.
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جيلس فيه، وذلك مســتحب له، فإن دخل رجل يف وقِت هني فال ركوع عليه«)1(.
اجلمع بني األدلة املتعارضة حبمل املطلق منها على املقيَّد:- 2

مذهــب املالكيــة أن حيمــل املطلــق علــى املقيــد مــن األلفــاظ مــا مل خيتلفــا يف 
الّســبب واحلكــم)2(.

مثال األدلة املتعارضة الي ميكن اجلمع بينها حبمل املطلق منها على املقيد:
ُم َولَْحــُم اْلِخنِزيــِر َوَما  َمــْت َعلَيـُْكــْم اْلَمْيتـَـةُ َوالــّدَ الدليــل األول: قولــه تعــاىل: ﴿ُحّرِ
ــبُُع ِإالَّ  ــا أََكَل الّسَ ــةُ َوَم ــةُ َوالّنَِطيَح يَ ــوَذُة َواْلُمتََرّدِ ــةُ َواْلَمْوقُ ــِه َواْلُمْنَخِنَق ِ بِ ــِر الّلَ ــّلَ لَِغْي أُِه
ــْم ِفْســٌق﴾ ]ســورة  ــاألَْزالِم َذلُِك ــَح َعلَــى الّنُُصــِب َوأَْن تَْستَْقِســُموا بِ ــا ذُبِ ْيتُــْم َوَم ــا َذّكَ َم

املائــدة اآليــة 4[.
فاآليــة تناولــت حمرمــات عــدة، منهــا الــدم، حيــث ورد لفظــه مطلًقــا عــن كل 
قيــد، فشــِمل القليــل والكثــري، والســائل واجلامــد، داخــَل عــروق اللحــم أو خارجهــا.
مــاً َعلَــى  الدليــل الثــاين: قولــه تعــاىل: ﴿قُــْل ال أَِجــُد ِفــي َمــا أُوِحــَي ِإلَــّيَ ُمَحّرَ
ــهُ ِرْجــٌس أَْو  ــٍر َفِإّنَ ــَم ِخنِزي ــًة أَْو َدمــاً َمْســُفوحاً أَْو لَْح ــوَن َمْيتَ ــهُ ِإالَّ أَْن يـَُك ــٍم يَْطَعُم طَاِع
ــَك َغُفــوٌر َرِحيــٌم﴾  َ ــِإّنَ َربّ ــاٍغ َوال َعــاٍد َف ــَر بَ ــّرَ َغْي ــِه َفَمــْن اْضطُ ِ بِ ــِر الّلَ ــّلَ لَِغْي ِفْســقاً أُِه

]ســورة األنعــام اآليــة 14[.
حيث قّيد الدم احملرَّم يف اآلية ابلدم السائل املْسفوح.

وجه التعارض بني الدليلني:
الفتــح الــرابين فيمــا ذهــل عنــه الزرقــاين- البنــاين 493/1 ط 1 ســنة 1422هـــ 2002م دار   )1(

الكتــب العلميــة.
حيمــل املالكيــة املطلــق علــى املقيــد إذا احتــدا يف احلكــم والســبب ابتفــاق، وإن اختلــف املطلــق   )2(

واملقيــد يف الســبب أو يف احلكــم؛ اختلــف يف ذلــك
قال ابن عاصم:   

وما أتى يف موضع مقّيدا ويف سواه مطلقا أيضا بدا  
فإن يُك احلكُم به والسببمتفَقني حكم قيد جيب  

َوِإْن َيُكْن خُمَاِلًفا يف َواِحِد .. فَاخْلُْلُف يف اْلَمْذَهِب يف اْلَمَوارِِد  
املتــون  مــن  املنتخبــة  املوســوعة  الغرانطــي،  عاصــم  ابــن  األصــول-  علــم  إىل  الوصــول  مرتقــى   

.2014 1435هـــ  ســنة  احلديثــة  الرشــاد  دار  طبعــة   501/1 املتداولــة  الشــرعية 
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ظاهــر اآليــة األوىل يفيــد أن الــّدم حمــرم وجِنــس مطلًقــا، ســواء كان قليــاًل أو كثــريًا، 
مائًعــا أو جامــًدا، يف عــروق اللحــم أو يف غــريه، فــال جيــوز أكلُــه وال الصــالة بــه.

واآليــة الثانيــة قّيــدت الــدم الــذي حيــُرم أكلــه وال جتــوز الصــالة بــه ابملســفوح، 
وهــو الســائل الكثــري، أمــا املتجّمــد يف العــروق، والقليــل الــذي يقطــر مــن اللحــم؛ 

فحكمــه الطهــارُة، وجيــوز أكلــه.
وجه اجلمع بني الدليلني:

قــال ابــن يونــس »والفــرق بــني قليــل الــّدم وكثــريه أن كل مــا حــرم أكلــه مل جتــز 
الصــالة بــه، وإمنــا حــّرم هللا تعــاىل الــّدم املســفوَح؛ لقولــه تعــاىل: )أَْو َدًمــا َمْســُفوًحا( 

فــدلَّ أن مــا مل يكــن مســفوًحا حــالٌل طاهــر«)1(.
محَــل املالكيــة املطلــق علــى املقيــد مــن اآليتــني، فقيّــدوا لفــظ الــدم احملــرَّم األكل 

والنجــس ابلــدم املســفوح ال مطلــَق الــدم.
اجلمع بني األدلة املتعارضة حبمل األمر فيها على الندب ال على الوجوب.- 3

األمــر يــدل علــى الوجــوب إال إذا صرفتــه قرينــة عــن الوجــوب، والقرائــُن الــي 
تصــرف األمــر عــن الوجــوب كثــرية، منهــا ورود دليــل آخــر يفيــد جــواَز تــرك الفعــل 

املأمــور بــه... وغريهــا مــن القرائــن.
مثــاُل األدلــة املتعارضــة الــي ميكــن اجلمــع بينهــا حبمــل األمــر علــى الّنــدب ال 

علــى الوجــوب:
الدليــل األول: َعــن َأِب ُهَريــَرة  َقــال: أَتَــى النَّــيَّ  َرجــٌل َأعمــى فـََقــال: 
اَي َرســوَل اللَّ ِإنَّــه لَيــس يل قائِــٌد يقــوُدين ِإىل اْلمســجِد. فســَأل رســوَل اللَِّ  َأن 
ــا َوىلَّ دعــاُه فقــاَل: »َهــل َتســَمُع النِّــداَء  ــَص لــه فَيصلّــي يف بيتــِه فرخَّــص لَــه، فلمَّ يُرخِّ

اِبلصَّــاَلة؟«. فقــال نَعــم. قــال »فَأجــب)2(«.
الدليــل الثــاين: عــن ابــن عمــَر أن رســول هللا  قــال: »صــالُة اجلماَعــة تْفُضــل 
ابــن يونــس الصقلــي 82/1 حتقيــق جمموعــة ابحثــني، ط 1 ســنة  اجلامــع ملســائل املدونــة-   )1(

الــرتاث. وإحيــاء  العلميــة  البحــوث  معهــد   2013 1434هـــ 
رواه مســلم كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، ابب جيــب إتيــان املســجد علــى مــن مســع النــداء،   )2(

ر ح: 653 املنهــاج 288/2.
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صالة الفذِّ بســبٍع وعشــرين درجة«)1(
وجه التعارض بني احلديثني:

لــكل رجــل مكلَّــف، ومل  اجلماعــة  أمــٌر حبضــور صــالة  فيــه  األول  احلديــث 
ــص النــيُّ  يف التخلُّــف عــن ُشــهود اجلماعــة حــى لــِذي العــذر، وهــو الرجــُل  يرخِّ
األعمــى الــذي ال جيــد قائــًدا يقــوده إىل املســجد؛ لكونــه يســمُع النــداء، فوجــب 
عليــه أن يلبيَــه، فــدلَّ احلديــُث علــى وجــوب ُشــهود اجلماعــة لــكل مــن مِســع النــداء 

مــن املكّلفــني الذيــن ال عــذَر هلــم مــن ابب أوىل وأحــرى.
احلديــث الثــاين دلَّ علــى التَفاُضــل يف األجــر والثــواب بــني صــالِة املَكلــف يف 
مجاعــة، وصالتــه منفــرًدا، فاســتفدان منــه أنّــه جيــوز للمكلــف أن يصلــَي منفــرًدا يف 
بيتــه، وأن حضــور صــالة اجلماعــة ليــس واجبًــا عليــه، لكــن فيــه فضــل عظيــٌم، فمــن 

فاتْتــه صــالة اجلماعــة فقــد فاتــه خــرٌي كثــري.
وجه اجلمع بني الدليلني:

قــال ابــن عبــد الــرب مبيـًّنــا وجــه اجلمــع بــني الدليلــني حبمــل األمــر علــى النــدب 
ال علــى الوجــوب: »ويف هــذا احلديــث مــن روايــة ابــن عمــر وأيب هريــرة دليــل علــى 

جــواز صــالة الفــذ وحــده، وإن كانــت صــالُة اجلماعــة أفضــل«.
وإذا جــازت صــالُة الفــذ وحــده بطــل أن يكــون شــهوُد صــالة اجلماعــة فرًضــا؛ 
ألنــه لــو كانــت فرًضــا مل جتــز للفــذ صالتــه، وهــو قــادٌر علــى اجلماعــة اترك هلــا«)2(.

اجلمــع بــني الدليلــني املتعارضــني حبمــل النهــي الــوارد يف أحدمهــا علــى - 4
الكراهــة ال علــى احِلرمــة:

األصــل يف صيغــة النهــي إذا أُطلقــت وجتــّردت عــن القرائــن؛ فإهنــا تفيــد التحــرمي 
كمــا هــو مذهــب عاّمــة األصوليــني مالكيــٍة وغريهــم، لكــن قــد توجــد قرائــُن تصــرُف 
صيغــة النهــي يف الداللــة علــى أصــل إطالقــه وهــو احِلرمــة، إىل مــا عداهــا مــن 
رواه مالــك يف املوطــأ كتــاب الصــالة، ابب فضــل صــالة اجلماعــة، شــرح الزرقــاين 458/1،   )1(
والبخــاري كتــاب األذان ابب فضــل صــالة اجلماعــة، ر ح 645 فتــح البــاري 267/2، ومســلم 
كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، ابب فضــل صــالة اجلماعــة، ر ح: 650 املنهــاج 285/2.

االســتذكار اجلامــع ملذاهــب فقهــاء األمصــار- أيب عمــر يوســف بــن عبــد الــرب 136/2 حتقيــق   )2(
ســامل حممــد عطــا وحممــد معــوض، ط 1 ســنة 1421هـــ 2000م دار الكتــب العلميــة.
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اإلابحــة والكراهــة وغريهــا... 
مثال األدلة املتعارضة الي ميكن اجلمع بينها حبمل النهي على الكراهة: 

الدليــل األول: » عــن أيب ثعلبــة اخُلشــين : أن رســول هللا  نـََهــى عــن أْكل 
ُكل ذي انٍب مــن الســباع«)1(

مــاً َعلَــى  الدليــل الثــاين: قولــه تعــاىل: ﴿قُــْل ال أَِجــُد ِفــي َمــا أوِحــَي ِإلَــّيَ ُمَحّرَ
ــهُ ِرْجــٌس أَْو  ــٍر َفِإّنَ ــَم ِخنِزي ــًة أَْو َدمــاً َمْســُفوحاً أَْو لَْح ــوَن َمْيتَ ــهُ ِإالَّ أَْن يـَُك ــٍم يَْطَعُم طَاِع
ــَك َغُفــوٌر َرِحيــٌم﴾  َ ــِإّنَ َربّ ــاٍغ َوال َعــاٍد َف ــَر بَ ــّرَ َغْي ــِه َفَمــْن اْضطُ ِ بِ ــِر الّلَ ــّلَ لَِغْي ِفْســقاً أُِه

]ســورة األنعــام اآليــة 145[
وجه التعارض بني الدليلني:

أْكِل كّل حيــوان ذي انب،  للمســلم عــن    النــي مــن  يف احلديــث هنــٌي 
واألصــُل يف النهــي إذا أطلــق أفــاد التحــرمَي، فالنتيجــة أن أْكَل كل ذي انب حــراٌم.

واآليــة الكرميــة فيهــا حصــٌر وتْعــَداد لألشــياء الــي حَيــُرم أكلهــا علــى املســلم وهــي 
املْيتــة، والــدم املســفوح، وحلــم اخلنزيــر، ومــا أهــل لغــري هللا، وليــس فيهــا أن ذواِت 

األنيــاب مــن احليــوان حمرمــٌة كمــا أفــاده احلديــث. 
وجه اجلمع بني الدليلني:

نظــر املالكيــة يف الدليلــني، ومحلــوا النهــَي الــوارد يف احلديــث علــى الكراهــِة ال 
علــى التحــرمي؛ ألن ظاهــر اآليــة يقتضــي ذلــك، فتمكَّنــوا مــن اجلمــع بــني الدليلــني. 
عــن  الســباع  الســابقة »فخرَجــت  التحــرمي  آيــة  ذكــر  أن  بعــد  القــرايف:  قــال 
التحــرمي«، وورد عليــه أســئلة، ورابعهــا: يف املوطــأ قــال عليــه الســالم: »َأْكل كل 

ــباع حــرام«)2(. ذي انب مــن السِّ
فأجــاب القــرايف عــن الســؤال الرابــع بقولــه: »وعــن الرابــع أنــه حممــوٌل علــى 
رواه مالك يف املوطأ كتاب الذابئح، ابب الصيد وما يكره أكله، شرح الزرقاين على املوطأ 138/3،   )1(
والبخاري كتاب الذابئح ابب أكل كل ذي انب من السباع، ر ح: 5530 اجلامع الصحيح لإمام 
أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، ص 920 دار احلديث القاهرة بدون اتريخ، ومسلم كتاب 

الصيد ابب حترمي أكل كل ذي انب من السباع، ر ح 1932، املنهاج 72/5.
املوطأ كتاب الصيد ابب حترمي أكل كل ذي انب من السباع، شرح الزرقاين 137/3.  )2(
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الدليلــني«)1( بــني  الكراهــة مجًعــا 
وقــال ابــن يونــس: »قــال حممــد بــن اجلَهــم، واألهبــري: وهنــُي مالــٍك عــن أكل 
حلــوم الســباع والــدواب علــى الَكراهيــة واالحتيــاِط، ال علــى صريــح التحــرمي«)2(.

اجلمع بني األدلة املتعارضة حبملها على اختالف حمل توارُِدها:- 5
مــن األمــور الــي نبَّــه علــى مراعاهتــا علمــاء الشــريعة ومحلــُة امللــة للناظــر يف الدليــل 
هــو معرفتُــه ابلســياق الــذي ورد فيــه الدليــل، ومــا يقتضــي ذلــك مــن إملــاٍم واســع بــكل 
هــذه احلَيثيــات مــن معرفــٍة لســبب نــزول اخلطــاب أو الــورود، ووقتِــه، ومكانــه، وزمانــه، 
وحــاِل املخاطَــب... ومــا إىل ذلكــم، فهــذه األمــوُر نــرباٌس للمجتهــد تُعينُــه أواًل علــى 
االســتنباط اجليــد لألحــكام مــن األدلــة، ومــن التنزيــل األمثــل هلاتــه األحــكام علــى 

واقعِــه اثنيًــا، ومــن غابــت عنــه هــذه األمــور، فإمنــا خْيبــط َخْبــط َعْشــواء.
قــال اإلمــام القــرايف مقــررًا هــذه احلقيقــة: »فقــد اختلفــت األحــكاُم والّشــرائع 
حبســب اختــالف األزمــان واألحــوال، وظهــر أهنــا ســنُة هللا يف ســائر األمــم، وشــرُع 
مــن قبلنــا شــرع لنــا، فيكــون ذلــك بيــااًن علــى االختــالف عنــد اختــالف األْحــوال 

ــرع، وأصــول القواعــد«)3(. يف زماننــا، وظهــر أهّنــا مــن قواعــد الشَّ
مثال لألدلة املتعارضة الي ميكن اجلمع بينها ابختالف حمل تواردها:

الدليــل األول: »عــن َأيب أَيّــوَب األنصــاري  َأّن النّــِيّ -صلّــى الّلُ عَليــه 
ببَــوٍل واَل  الِقبلــَة َواَل َتســتْدبُروها  فَــال َتســَتقِبلوا  الغائــَط  أَتيتــم  ِإَذا  قَــال:  َوســّلم- 

غائــٍط، َوَلكــن شــّرِقوا أَو غرِّبــوا«)4(.
الدليــل الثــاين: َعــن َعبــد اللَّ بــِن ُعمــَر أَنّــه َكان يَقــوُل: ِإنَّ انًســا يَقولــوَن ِإذا 
قــِدِس. َفقــاَل َعبــد اللَِّ بــُن 

َ
َقعــدَت عَلــى َحاجتــَك فــاَل َتســتقبِل اْلقبلــَة واَل بَيــَت امل

ُعمــَر: َلقــد اْرَتقيــُت يَوًمــا َعلــى َظهــِر بيــٍت لَنــا ، فرأَيْــُت َرســوَل اللَِّ  َعلــى لِبنتــَـنْي 

الذخــرية- أيب العبــاس القــرايف 100/4 حتقيــق جمموعــة مــن العلمــاء، ط 1 ســنة 1994 دار   )1(
الغــرب اإلســالمي .

اجلامع ملسائل املدونة 784/5.  )2(
الذخرية - أيب العباس القرايف 47/10.  )3(

رواه البخــاري كتــاب الوضــوء ابب ال تســتقبل القبلــة بغائــط أو بــول، ر ح: 144 فتــح البــاري   )4(
255/1، ومســلم كتــاب الطهــارة ابب االســتطابة، ر ح: 264 املنهــاج 496/1.
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ْقــدِس حِلَاجِتــه«)1(.
َ
ُمســتْقِباًل بَيــَت امل

وجه التعارض بني الدليلني: 
احلديث األول هنى فيه النيُّ  كّل مسلٍم ذهب لقضاء حاجته أن يستقبَل 

القبلة، أو يستدبرها بغائط أو بول مطلًقا، ويف كل مكان.
والدليل الثاين: ورد فيه أن صاحَب التشــريع -عليه الّســالم- الذي نـََهى عن 
اســتقبال القبلــة واْســتداَبرها عنــد قضــاء احلاجــة، ُرؤَي يْفعــل مــا هنــى عنــه يف قضــاء 

. حاجتــِه، فتعــارض قولُــه مــع فعلِــه
وجه اجلمع بني الدليلني:

نظــر املالكيــة إىل الدليلــني املتعارضــني، فــرأَوا أن الّنهــي عــن اســتقبال القبلــة 
واســتدابرها يف قضــاء احلاجــة؛ خــاصٌّ مبــن ذهــب لقضــاء حاجتــه يف الَفلَــوات، 
  حيــث ال ســاتَر، وال حاجــَز مينعــه مــن االحنــراف عــن القبلــة، بينمــا الرســوُل
ُشــوهد يقضــي حاجتــه داخــل البنيــان، حيــث يوجــُد الســاتر أو احلاجــُز فاختَلــف 

احلكــم؛ بســبب اختــالِف احمَلــل.
قــال ابــُن بشــري بعــد أن ذكــر احلديثــني: »وقــد بــى مالــك هذيْــن احلديثــني، فــرأى 
أن املنــَع علــى صفــة، واجلــواز علــى صفــة اثنيــة، ومــا هــي الصفــة؟ ال خيلــو إّمــا أن 
يكــون املوضــع ال مراحيــض فيــه وال ســاتر، فــال جيــوز االســتقبال فيــه وال االســتدابُر، 
أو تكــون املراحيــُض والســاتر فيجلــس حبســب مــا تقتضيــه املراحيــُض، أو يكــون ذا 

مراحيــض وال ســاتر، فيجلــس أيًضــا حبســب مــا تقتضيــه املراحيــُض للضــرورة«)2(.
اجلمع بني األدلة املتعارضة حبملها على اختالف حال املكلَّفني- 6

املكلفــون املخاطبــون أبحــكام الشــريعة، ختتلــف أحواهلــم قــوة وضعًفــا، وصحــة 
ومرًضــا، وَســفرًا وحضــرًا، وعلًمــا وجهــاًل، وخطــًأ وعمــًدا، وِذكــرًا ونســيااًن، وأْمنًــا 

رواه مالــك يف املوطــأ كتــاب القبلــة، ابب الرخصــة يف اســتقبال القبلــة، شــرح الزرقــاين 658/1،   )1(
والبخــاري كتــاب الوضــوء ابب مــن تــربز علــى لبنتــني، ر ح 145 فتــح البــاري 256/1، 

ومســلم كتــاب الطهــارة ابب االســتطابة، املنهــاج 496/1.
التنبيــه علــى مبــادئ التوجيــه - أيب الطاهــر إبراهيــم بــن بشــري 242/1 حتقيــق حممــد بلحســان،   )2(

ط 1 ســنة 1428هـــ 2007م دار ابــن حــزم.
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وخوًفــا، وســلًما وحــراًب...
والشــريعة الغــراء راعــت أحــواَل املخاطَــب املختلفــة، فشــرعت لــكل حــال مــن 

األحــكام مــا يناســبها، وُيْصلحهــا. 
مثال لألدلة املتعارضة الي ميكن اجلمع بينها ابختالف حال املكلفني:

َيامُ َكَما ُكِتَب َعلَى  الدليل األول: قوله تعاىل:Mيَا أَّيَُها اّلَِذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَيـُْكْم الّصِ
اّلَِذيــَن ِمــْن َقْبِلُكــْم لََعلَُّكــْم تَتَُّقــوَن أَّيَامــاً َمْعــُدودَاٍت َفَمــْن َكاَن ِمنـُْكــْم َمِريضــاً أَْو َعلـَـى َســَفٍر 
ةٌ ِمــْن أَّيـَـاٍم أَُخــَر َوَعلـَـى اّلَِذيــَن يُِطيُقونَهُ ِفْديَةٌ طََعامُ ِمْســِكيٍن َفَمْن تََطّوَعَ َخْيــراً َفُهَو َخْيٌر  َفِعــّدَ

لـَـهُ َوأَْن تَُصوُمــوا َخْيــرٌ لَُكــْم إِْن ُكنتـُـْم تَْعلَُمونLَ ]ســورة البقــرة اآليــة 184-183[
الدليل الثاين: عن جابر بن عبد هللا : أّن رســول هللا  رأى انًســا جمَتمعني 
علــى رُجــل فســأل، فقالــوا: رجــل أجَهــَده الصــوم، قــال رســول هللا : »ليــَس مــن 

الرب الصياُم يف الّســفر«)1(
وجه التعارض بني الدليلني: 

أفــادت اآليــة أن املســافَر يرخَّــُص لــه يف الفطــر مــن أجــل الّســفر، فهــو خمَــري بــني 
الصيــام والفطــر، لكــنَّ األوىل يف حقــه واألفضــَل لــه الصيــام.

ويف احلديث أخرب -عليه الصالة والّسالم- أن صياَم املسافر ليس فعله ذاك 
مــن الــرب يف شــيء، بــل فعلُــه رمبــا هــو َعــنُي اإلمْث.

كيف مجع املالكية بني الدليلني؟
محــل املالكيــُة اآليــة علــى املســافِر القــوي الــذي يســتطيُع حتمــل الصيــاِم مــن غــري 
مشــّقة شــديدة تُضــر بدنــه، أو تؤثِـّـر علــى ســالَمة عافيتــه، فقالــوا هــذا ُيســتحبُّ لــه 

تقــدمُي الصيــام علــى الِفطــر.
ومحلوا احلديَث على املســافِر الضعيف الذي ال يقوى على الصيام إال مبشــقٍة 
شــديدٍة قــد تُضــر صحَتــه، كمــا هــو حــال صاحــِب قصــة ورود احلديــث، فقالــوا: 
الفطــُر يف حقــه مســتحبٌّ أو واجــٌب؛ تبًعــا ملبَلــغ الضــرر الــذي قــد يصيبــه إن هــو 
رواه ابــن ماجــه، كتــاب الصيــام ابب مــا جــاء يف اإلفطــار يف الســفر، ر ح 1665 الســنن البــن   )1(

ماجــه 532/1 حتقيــق حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، نشــر دار إحيــاء الكتــب العربيــة د ت .
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أقْــدم علــى الصيــام.
قــال القــرايف بعــد ِذكــره للحديــث »وجوابــه: أنــُه  رأى رجــاًل يظَلَّــُل عليــه 
والّزحــام عليــه، فقــال: مــا هــذا؟ إشــارة هلــذه احلالــة، فــإن قالــوا: الّنظــر إىل عمــوم 
اللفــظ، ال إىل خصــوص الســبب، قلنــا: العــام يف األْشــخاص مطلَــق يف األحــواِل، 

وحنــن حنمــل احلالــَة املطلقــَة علــى حالــة الضــرِر«)1(.
الــرّد؛  عــن  غــين  الســفر  يف  الفطــر  »وتفضيــُل  ِعليــش:  حممــد  اإلمــام  وقــال 
ملخالفتــه لنــّص القــرآِن العزيــز، وكأّن ُشــبـَْهتهم فيــه حديــث: »ليــس مــن الــرب الصيــام 

يف الســفِر«، واألئّمــة محلــوه علــى مــن يُضــره الصــوُم؛ مجًعــا بــني الدليلــني«)2(.
اجلمــع بــني األدلــة املتعارضــة حبمــل إحداهــا علــى احلقيقــة الشــرعية وغرهــا - 4

علــى احلقيقــة اللغوية:
داللــة اللفــظ علــى معنــاه يف اللغــة العربيــة َمْهيــع واســٌع، وحبــر ال ســاحل لــه، 
وهــو مــن أعظــم الدالئــل علــى ثَــراء لغــة القــرآن الكــرمي، وَســَعتها، وتفرُّدهــا، فاللفظــة 
الواحــدة قــد يكــون هلــا معــاٍن متعــددة، منهــا مــا يكــون حقيقــًة، ومنهــا مــا يكــون 
جمــازًا، واحلقيقــة ختتلــف ابختــالف النســبة، فهنــاك حقيقــة شــرعيٌة، وحقيقــة لغويــة، 
وحقيقــة عرفيــة... فعلــى الناظــر يف األدلــة الشــرعية أن ال يعــُزَب عنــه هــذا األمــر 

حــى يكــوَن موفَـًّقــا يف نظــره، ومصيبًــا يف اجتهــاده.
مثال لألدلة املتعارضة الي ميكن اجلمع بينها ابختالف حقيَقَتيها)3(:

:  »اَل  الدليــل األول: َعــن أّم املؤمنــني َحْفصــَة  قَالَــْت: قَــاَل َرُســوُل اللَِّ
الذخرية 512/2.  )1(

فتــح العلــي املالــك يف الفتــوى علــى مذهــب اإلمــام مالــك - حممــد عليــش 110/1 نشــر دار   )2(
املعرفــة بــدون اتريــخ.

قــال اإلمــام القــرايف معــددا أنــواع احلقائــق: »... حقيقــة لغويــة، وشــرعية، وعرفيــة«. نفائــس   )3(
األصــول يف شــرح احملصــول 680/2 حتقيــق عــادل عبــد املوجــود وعلــي معــوض، ط 1 ســنة 
1416هـــ 1995م نشــر مكتبــة نــزار مصطفــى .، وقــال اإلمــام الشــاطي مبينــاً الفــرق بــني 
احلقائــق اللغويــة والشــرعية: » وذلــك أن نســبة الوضــع الشــرعي إىل مطلــق الوضــع االســتعمايل 
العــريب، كنســبة الوضــع يف الصناعــات اخلاصــة إىل الوضــع اجلمهــوري، كمــا نقــول يف الصــالة: 
إن أصلهــا الدعــاء، مث خصــت يف الشــرع بدعــاء خمصــوص، علــى وجــه خمصــوص، وهــي فيــه 

حقيقــة، ال جمــاز«. املوافقــات 26/4.
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ِصيــاَم ِلمــن ملَْ يَفِرضــُه ِمــن اللَّيــل«)1(.
الدليــل الثــاين: عــن أّم املؤمنــني عائشــَة  قالــت: »َدار علــّي رســوُل هللا 

 َدورة قــال: أعنــَدِك َشــيء قالــت: ليــس ِعنــدي شــيٌء قــال: فــأاَن َصائــم«)2(.
وجه التعارض بني الدليلني:

احلديــث األول يفيــد أن كّل صيــام أقــَدم عليــه مكلّــف مــن غــري أن يبيِّــت نيــًة 
لذلــك اليــوم الــذي ســيُصومه يف الليلــة الــي تســِبقه، فحقيقــة الصيــام فيــه منتفيــٌة، 

وإن امتنــَع عّمــا ميتنــع عنــه الصائــم طــوال يومــه.
واحلديــث الثــاين يْنبئنــا أن الرســوَل  عَقــد نيّــة الصيــام بعــد طلــوع الفجــر 
وانتهــاِء الليــل حينمــا مل جيــْد يف بيتــه مــا أيكلُــه، فأْخــرب أهلَــه أنــه قــد عقــَد العــزم 

علــى صــوم يوِمــه ذاك.
وجه اجلمع بني الدليلني:

لدفــع التعــارض بــني احلديثــني محــل املالكيــُة لفظــة: »الّصيــام« يف احلديــث 
األول علــى حقيقِتهــا ومســّماها الشــرعي، ومحلُــوا نفــَس اللفظــة يف احلديــث الثــاين 

علــى مســماها اللغــوي مجًعــا بــني الدليلــني. 
قــال الَقــرايف مبينًــا وجــه اجلمــع بــني هذيــن احلديثــني ومــا شــاهبَُهما: »قلــت: التوفيــق 
بني الدليلني أن نصرَف ذلك إىل املســّمى الشــرعي، وهذا إىل املســّمى اللغوي، ومن 

هــذا البــاب قولــه: »الَ نـِـكاَح إال بــويل«، وال صيــاَم ملــن مل يبيــت الصيــام«)3(.
املبحــث الرابــع: توســع املالكيــة يف اجلمــع بــني األدلــة، ودرء مــا أثــر عــن 

مذهبهــم مــن تشــدد يف قبــول اجلمــع. 
رواه الرتمذي كتاب الصيام ابب ما جاء ال صيام ملن مل يعزم من الليل، 99/3، برقم :730   )1(
الســنن- أيب عيســى الرتمــذي، حتقيــق أمحــد شــاكر وآخريــن، ط 2 ســنة 1395هـــ 1975م 
نشــر مصطفــى البــايب احللــي، وابــن ماجــه كتــاب الصيــام ابب مــا جــاء يف فــرض الصيــام مــن 

الليــل، 542/1 برقــم: 1700.
رواه النســائي كتــاب الصيــام، ابب النيــة يف الصيــام، 194/4، برقــم 2323 اجملتــى مــن الســنن   )2(
ألمحــد بــن شــعيب النســائي، حتقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط 2 ســنة 1406هـــ 1986م 

مكتــب املطبوعــات اإلســالمية حلــب.
نفائس األصول يف شرح احملصول - القرايف 206/5.  )3(
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وقفــُت علــى شــبهٍة حــول تشــدُّد املذهــب املالكــي يف قَبــول اجلمــع بــني األدلــة، 
أطلقهــا بعــُض الباحثــني املعاصريــن، وتلّقفهــا عنهــم بعــض مــن جــاء بعدهــم مســلًِّما 

هلــا مــن غــري متِحيــص)1(.
حيــث صنــف إمــاَم املذهــب ضمــن الفريــق املتشــّدد واملضيــق لدائــرة اجلمــع 
بــني األدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض قائــاًل: »االجتــاُه الثــاين: ذهــب مجهــور احلنفيــة، 
وبعــض الشــافعية، واإلمــام مالــك، وبعــض أهــل احلديــث إىل التشــدد يف قبــول 
اجلمــع، وأتويــل املختلفــني، وضيــق دائرتــه، ويالحــظ أنــه نتيجــة لتشــددهم هــذا 

ردوا أحاديــث كثــرية صحيحــة«)2(.
وهــذه دعــوى عريَـّـة عــن الدليــل، واي ليتهــم ذكــروا لنــا نصًّــا واحــًدا عــن ِإمــام 
مــن أئمــة املذهــب وعلمائِــه يؤيِّــد دعواهــم هاتِــه ويْعُضدهــا، بــل هــو كالم مرســل 
علــى عواهنــه، ال تؤيـّـده حّجــة، وال يعُضــده دليــل، بــل األدلــة شــاهدٌة خبــالف مــا 
ادعــْوه، ولتفنيــد دعواهــم هــذه أذكــر شــبهتهم أواًل، مث أدَحُضهــا ابلدليــل والربهــان.

دعواهــم هــذه مؤلفــة مــن شــبهتني، أوالمهــا مقدمــة وســبب للثانيــة، والثانيــة مثــرة 
ونتيجــة لــألوىل:

الشــبهة األوىل أّن املذهــب املالكــي مــن املذاهــب املتشــددة يف أتويــل األدلــة 
املتعارضــة قصــد اجلمــع بينَهــا.

لــو كلــف نفســه مثــرُي هــذه الشــبهة عَنــاء تتّبــع أقــوال أئمــة املذهــب وأراببِــه يف 
مســألة تعــارض األدلــة وتصرُّفاهتــم يف هاتــه األدلــة قصــَد اجلمــع والتأليــف بينهــا؛ 
ألدرك أن واقــَع األمــر خمالــٌف ملــا ادعــاه، وأن مذهبهــم علــى نقيــض مــا ُخيــل لــه 
وحِســَب، فأئمــة املالكيــة حريصــون أشــّد احلــرص علــى اجلمــع بــني األدلــة الــي 
ظاهرهــا التعــارض؛ ملــا يف هــَذا املســلك مــن العمــل بــكل األدلــة الشــرعية، وعــدم 

إمهــال بعضهــا؛ ألن األصــَل يف األدلــة اإلعمــاُل ال اإلمهــاُل.

ذهب إىل هذا القول األستاذ حممد احلفناوي وتبعه عليه عبد اللطيف الربزجني.  )1(
التعــارض والرتجيــح عنــد األصوليــني وأثرمهــا يف الفقــه اإلســالمي - إبراهيــم احلفنــاوي/ ص   )2(
260، ط 2 دار الوفــاء للنشــر والتوزيــع، والتعــارض والرتجيــح بــني األدلــة الشــرعية - عبــد 

العلميــة 1413 هـــ 1993. الكتــب  الربزجنــي 1/ 214، ط دار  اللطيــف 
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واملالكيــة يف منهجهــم هــذا متَّبعــون إلمامهــم مالــِك بــن أنــس -رمحــه هللا- 
الــذي كان رائــًدا يف هــذا املنهــج كمــا حكــى عنــه ذلــك أئمــة املذهــب. ويكفــي 

إلقــراِر هــذه احلقيقــة والتدليــل هلــا هــذه األدلــة:
 تصرفــاُت املالكيــة واســتثماُرهم لألدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض، حيــث مــرَّ معنــا - 1

يف مبحــث مســالك اجلمــع بــني األدلــة املتعارضــة عنــد املالكيــة منــاذج رأينــا فيهــا 
تفننهــم وإبداعهــم يف تنويــع أســاليب اجلمــع، وتعــدد وجوهــه، ومــدى توســعهم يف 
هــذا األمــر مــا دام هــذا األســلوب وذلــك الوجــه حتتملــه الّلغــة، وموافًقــا للنصــوص 

الشــرعية، ولقــد ســبق التفصيــُل يف هــذه املســألة فــال حاجــة إلعــادة ذكرهــا.
ُمرونة املالكية وتوسُّعهم يف نوعية األدلة الي قالوا ابجلمع بينها:- 2

أ- حيــث جندهــم وّســعوا دائــرة األدلــة ونوعيتهــا الــي يقــاُل فيهــا ابجلمــع عنــد 
التعــارض، فاكتفــوا بشــرط ثبــوت احُلجيــة فيــه فقــط، فيكفــي يف الدليــل أن 
يكــون مقبــواًل ســنًدا، ولــو حــاز مــن درجــة الَقبــول أدانهــا، وُيكتفــى فيــه أيًضــا 
أن تكــون داللتــه علــى املعــى املــراد بينَــة، ولــو حــاز مــن درجــة البيــان علــى 
أدانهــا، بينمــا جنــد احلنفيــة وبعــض الشــافعية)1( ضّيقــوا الدائــرة فاشــرتطوا للجمــع 

بــني األدلــة املتعارضــة تســاويها يف درجــَي الثّبــوت والّداللــة. 
ب- تشــّددهم وعــدم تســاحمهم يف جمــاوزة قاعــدة اجلمــع بــني األدلــة املتعارضــة إىل 
قاعدة نسخ املتأخِر منها للمتقدم عند معرفة اتريخ الدليلني، بل أضافوا شرطًا آخر 
وهــو اســتحالة اجلمــع بينهــا بوجــه مــن الوجــوه، عنــد ذلــك يلجــؤون إىل القــول ابلنســِخ.

ج- توسُّــعهم يف ابب ختصيــص العــام، ســواء تقــدَم اخلــاص علــى العــام أو أتخــَر 
عنــه، أو قارنَــه ومل يشــرتطوا احتــاد زَمــان العــام واخلــاص ، وال قرهبمــا بــل حيملــون 

العــام علــى اخلــاص نــزل العــاّم أواًل أو اخلــاص، اقــرتاَب يف الزمــان أو ابتعــَدا.
أقــواٌل ونصــوص نقلــت عــن أئمــة املذهــب متقدِمهــم ومتأخرِهــم كلهــا حتــّث - 3

علــى إعمــال مســلك اجلمــع والّتوفيــق بــني األدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض، وعــدم 
جماوزتِــه إىل غــريه مــن القــول بنســخ بعضهــا، والرتجيــح فيمــا بينهــا، إال إذا اســتحال 

عليهــم اجلمــع بينهــا بوجــه مــن الوجــوه، وهــذه بعــض نصوصهــم يف املســألة: 
سبقت اإلحالة على أقواهلم يف املسألة يف مبحث شروط اجلمع بني األدلة املتعارضة.  )1(
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قــال ابــن العــريب عنــد حديثــه عــن مســألة بيــع احليــوان مبثلــه مســتعرًضا مذاهــب  - 
الفقهــاء يف املســألة، ومتيُّــز منهــج اإلمــام مالــك الــذي متّكــن بنظــره الثاقــب مــن 
اجلمــع بــني األدلــة فيهــا: »... وجــاء الناقــد اجِلهبِــذ مالــك فقــال: إن احلديثــني 
ملــا تعارَضــا كان حكمهمــا عنــد التعــارض أن جُيمــع بينهمــا إن أمكــَن... واجلمــع 
بينهمــا ممكــن، أبن يكــون حديــُث جابــر)1( حممــواًل علــى اجلنــس الواحــد، وحديــُث 

عبــد هللا)2( حممــواًل علــى اجلنســني«)3(.
وقال ابن رشــد اجلد معدًدا حماســن ما ذهب إليه مالك يف مســألة كراء األرِض،  - 

وكيف اســتطاع اجلمَع بني األدلة فيها دون أن يُهمل دلياًل منها: »... فما ذَهب 
إليــه مالــٌك يف مســألة كــراء األرض أصــحُّ أقاويــل أهــل العلــم يف ذلــك؛ ألنــه اســتعمَل 
األحاديث املروية عن الني  يف هذا الباب، ومل حْيمل شيًئا منها على التعارض، 

بل جعل بعَضها مرّكبة على بعض، ومبّينة هلا، ومل يطرح شــيًئا منها«)4(.
قــال ابــن جــزي: »إذا تعــارض دليــالن فأكثــر ففــي ذلــك طــرق: األول: العمــل  - 

هبمــا، وذلــك ابجلمــع بينهمــا علــى قــدر اإلمــكان، ولــو مــن وجــه واحــد، وهــذا أوىل 
الطّــرق؛ ألنــه ليــس فيــه اطّــراح ألحدمهــا«)5(.

وقــال القــرايف: »إذا تعــارض دليــالن فالعمــُل بــكلِّ واحــد منهمــا مــن وجــه أوىل  - 

عــن جابــر  أن النــي  قــال: »احليــوان اثنــان بواحــد ال يصلــح َنســاء، وال أبس بــه يــدا   )1(
بيــد«.

رواه الرتمذي يف سننه ،كتاب البيع ابب ما جاء يف كراهية بيع احليوان، ر ح 1283 اجلامع   
الصحيــح حملمــد بــن عيســى الرتمــذي 539/3 ، وأمحــد يف مســنده مســند جابــر بــن عبــد هللا/ 

ر ح: 15452 املســند لإمــام أمحــد بــن حنبــل 282/3 نشــر مؤسســة قرطبــة القاهــرة.
عــن عبــد هللا بــن عمــرو  أن رســول هللا  » أمــره أن جيهــز جيشــا فنفــدت اإلبــل، فأمــره أن   )2(

أيخــذ علــى قالئــص مــن الصدقــة، فــكان أيخــذ البعــري ابلبعرييــن إىل إبــل الصدقــة«
رواه أبــو داود كتــاب البيــع ابب يف الرخصــة، ر ح 3359 الســنن أليب داود ســليمان بــن   

اتريــخ. بــدون  بــريوت،  العــريب  الكتــاب  دار  نشــر   256/3 األشــعث 
عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي - أيب بكر بن العريب 271/5 نشر دار الكتب العلمية.  )3(

املقدمات املمهدات - أيب الوليد ابن رشد228/2 حتقيق حممد حجي، ط 1 سنة 1408هـ   )4(
1988م دار الغرب اإلسالمي.

تقريــب الوصــول إىل علــم األصــول- ابــن جــزي ص 199 حتقيــق حممــد حســن إمساعيــل، ط 1   )5(
ســنة 1424هـــ 2003م دار الكتــب العلميــة.
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مــن العمــل أبحدمهــا دون اآلخــر«)1(.
وقــال ابــن رشــد اجلــد: »... واســتعماُل اآلاثر عنــد أهــل العلــم أوىل مــن طرِحهــا  - 

مــا أمكــن ذلــك، ووجــد الســبيل إليــه«)2(. 
وقال العدوي: »ألن الدليلني إذا كان ظاهُرمها التعارض وأمكَن اجلمع بينهما  - 

كان إعماهُلما أوىل من إمهاهلما، أو العمل أبحدمها«)3(.
وقال الرجراجي: »واألحاديُث مهما أمكن اجلمع بينها فال يُطرح بعضها«)4(. - 

فاملالكيــة كمــا تبــنَي مــن األدلــة الســابقة حريصــون أشــدَّ احلــرص أواًل علــى 
دفــع التعــارض ونفيــه ودرئــه عــن األحــكام الشــرعية، وحريصــون اثنًيــا علــى العمــل 
ابألدلــِة أو الدليلــني مًعــا الــي ظاهرهــا التعــارض مــا وجــدوا إىل ذلــك ســبياًل، ومــا 
أتتّــى هلــم أمــر اجلمــع بوجــه مــن الوجــوه، فــال جيــاوزون ســبيل اجلمــع والّتوفيــق يف دفــع 
الّتعــارض بــني األدلــة إىل ســبيٍل آخــر مــن النســخ أو الرتجيــح، حــى يتعــّذَر عليهــم 
اجلمــُع والتوفيــق بينهــا بوجــه مــن الوجــوه. ويف هــذه األدلــة الســابقة الذكــِر وغريهــا ممــا 

ــبهة املثــارة.  وقفــت عليــه ومل أذكــره)5(؛ خشــيَة الطــول خــرُي ردٍّ علــى هاتــه الشُّ
الشــبهة الثانيــة: أن املذهــب املالكــي ردَّ األحاديــث الصحيحــَة نتيجــة تشــدُّده 

يف قبــول التأويــل، ومــن هــذه األحاديــث حديــث الولــوغ)6(.

)1(  الذخرية 34/1.
املقدمات املمهدات 228/2.  )2(

حاشــية العدوي على شــرح أيب احلســن املنويف لرســالة ابن أيب زيد القريواين 12/1 دار املعرفة،   )3(
ط 1 سنة 1418هـ 1998.

مناهــج التحصيــل ولطائــف التأويــل يف شــرح املدونــة وحــل مشــكالهتا لعلــي الرجراجــي 259/9   )4(
ابعتنــاء أيب الفضــل الدمياطــي وأمحــد بــن علــي، ط 1 ســنة 1428هـــ 2007م دار ابــن حــزم.

ينظــر مســألة رفــع اليديــن يف تكبــرية اإلحــرام يف كتــاب التنبيــه- ابــن بشــري 405/1، ومســألة   )5(
الســالك 302/1، وحاشــية  بلغــة  الصــالة يف كتــب:  مــن  فاتــه  مــا  املســبوق  قضــاء  كيفيــة 

الكبــري 346/1.  الشــرح  الدســوقي علــى 
روى مالــك بســنده عــن أيب هريــرة  أن رســول هللا  قــال: » إذا شــرب الكلــب يف إانء أحدكــم   )6(

فليغســله ســبع مــرات« املوطــأ كتــاب الطهــارة ابب جامــع الوضــوء، شــرح الزرقــاين 163/1.
ورواه من طريق اإلمام مالك: البخاري يف صحيحه كتاب الوضوء ابب إذا شرب الكلب ر ح: 172   
فتــح البــاري 285/1، ومســلم كتــاب الطهــارة ابب حكــم ولــوغ الكلــب ر ح 279 املنهــاج 519/1. 
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ولدفع هذه الشبهة أقول: استعماُل األساتذة الباحثني لَلفظة: »رّد احَلديث«، 
اســتعمال غرُي ســديٍد، وال أشــك أنّه اســتعمال منهم عن حســن قصٍد، لكن هذه 
العبــارة ال تليــق مبنصــب أئّمتنــا كّلهــم مالكيــة وغريِهــم؛ ألهنــا توحــي مبعــى َقدحــي، 
فمعنــاه أن اإلمــاَم مالــًكا أو أاب َحنيفــة أو غريمهــا؛ رّدوا األحاديــث ومل يقبلوهــا مــع 
أهنــا صحيحــة قويـّـة احُلّجــة عندهــم، وهــذا مل يثبــت عــن أحــد مــن أئمــة املســلمني، 
وإمنــا واقــُع األمــر أن األحاديــث صّحــت عندهــم، ومل يعملــوا هبــا؛ لرجحــان أدلــٍة 
أخــرى عندهــم يف نظرهم،كعمــل أهــل املدينــة إذا خالــف خــرَب الواحــد عنــد اإلمــام 
مالــك، وخمالفــِة الــراوي ملــا روى، وخــرِب الواحــد فيمــا تُعــمُّ بــه الَبلــوى، وخمالفــُة اخلــرب 
الواحــد للقيــاِس مــن كل وجــه عنــد الســادِة احلنفيــة وغــريه، فالعبــارة الســليمة أن 
يقــال: مل يعمــل احلنفيــُة حبديــث مــّس الذكــر، ومل يعمــل املالكيــة حبديــث الُولــوغ، 
بــدَل رّد املالكيــُة حديــث كــذا، واحلنفيــة حديــث كــذا، فــال يوجــد َرد، وإمنــا عــدم 

عمــٍل أبخبــار؛ ملرجوحيتهــا، ورجحــان أدلــٍة غريهــا عليهــا يف نظرهــم.
أمــا مســألة رّد املالكيــة حلديــث الولــوغ، فهــذا غــري صحيــٍح، بــل املالكيــة عِملــوا 
به ومل يـُْهملوه، وعللوا عدد الغســالت ابلتعبُّد ال الطهارة؛ ألن أغلَظ النجاســات 

-وهــي البــوُل والغائــُط- َيكفــي للتطهــر منهــا َغْســلة واحــدة.
اجلمــِع  إال حماولــة  املســألة  إليــه يف  ذهبــوا  مــا  علــى  مــا محلهــم  املالكيــُة  بــل 
بــني األدلــة الــواردة يف خصــوِص الكلــب، وهــي حديــُث الولــوغ، وآيــُة الصيــد: 
ــَواِرِح  ــْن اْلَج ــْم ِم ــا َعلَّْمتُ ــاُت َوَم َب ــْم الّطَّيِ ــّلَ لَُك ــْل أُِح ــْم قُ ــّلَ لَُه ــاَذا أُِح ــأَلُونََك َم Mيَْس
 ِ ــا أَْمَســْكَن َعلَيـُْكــْم َواْذُكــُروا اْســَم الّلَ ُ فـَُكلـُـوا ِمّمَ ــا َعلََّمُكــْم الّلَ ُمَكلِِّبيــَن تَُعلُِّمونَُهــّنَ ِمّمَ

َ َســِريُع اْلِحَســاِبL ]ســورة املائــدة اآليــة 4[. َ ِإّنَ الّلَ َعلَْيــِه َواتَُّقــوا الّلَ
فحَملــوا عــدد الغســالت علــى التعبُّــد، ومحلــوا اآليــة علــى ظاِهرهــا، وقالــوا بطهــارة 
الَكلب، إذ كيف يُعقل أن يباَح أكُل ما صاده الكلُب وأمسكه بفمه وخالَطه لعابه، 
ورمبا تناوَل منه شيًئا)1(، ومع كل هذا يُؤكل، ويف غري الصيد يُقال بنجاسة ما خالطه 

شــيء من أجزاِء الكلب لعابه وعرقه...؟ فهذا أمر ال يســتقيُم يف نظرهم.
قــال القــرايف: » قــال صاحــب اإلكمــال: مذهــب مالــك وأحــد قــويل الشــافعي إذا أكل الكلــب   )1(

مــن الصيــد يــؤكل«. الذخــرية 171/4.
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قــال ابــن العــريب: »وقــد قــال مالــك يــؤُكل صيــده، فكيــف يكــره لعابــه؟ وهــذا 
 Lــا أَْمَســْكَن َعلَيـُْكــْم االســتدالُل بكتــاب هللا، فــإن هللا تعــاىل قــال: Mفـَُكلُــوا ِمّمَ
]املائــدة: 4[، ومل أيمــر بغســِل مــا أصــاب لعابــه مــن الّصيــد، و هــذا بــني جــدًّا«)1(. 
العــني،  املالكيــة: »الكلــُب طاهــر  عــن مذهــب  مْفصًحــا  الفنــداّلوي  وقــال 
طاهــُر الســؤر، ويغســل اإلانء مــن ُولوغــه ســبًعا تعبّــًدا، ال لنجاســة حلّــت فيــه، 

اســتحبااًب«)2(. املــاء  ويــراُق 

اخلامتة
بعــد البحــث والتنقيــب يف هــذا املوضــوع -اجلمــع بــني األدلــة املتعارضــة عنــد 

املالكيــة- توصــل البحــث إىل النتائــج اآلتيــة:
وحُمكمــة  -  املعــى،  متَِّســقَة  احلاكمــني،  أْحكــم  مــن  اإلســالمية  الشــريعُة  نزلــت 

ــُدْن َحِكيــٍم َخِبيــٍر﴾ ]ســورة  لَــْت ِمــْن لَ ــاٌب أُْحِكَمــْت آيَاتـُـهُ ثـُـّمَ فُّصِ اْلَمبــى، )الــر ِكتَ
هــود آيــة 1[

فــال تعــارَض بــني أحكامهــا، وال تضــاّد وال تنــايف، ومــا قــد يبــدو للناظــر فيهــا 
مــن تعــارض بــني أحكامهــا، فإمنــا مــرده إىل قَصــر نظــران، وحمدوديــة عقولنــا ال إىل 

ذاِت األحــكام.
للناظــر قعَّــد  -  يبــُدو  قــد  الــذي  بــني األحــكام  التعــارض الظاهــري  لدفــع هــذا 

علماؤان األجالء قواعد جليلًة؛ للتعامل معها، حى يتطابَق ظاهر هذه األحكام 
مــع حقيقــة األمــر وواقعــه.

اجلمع بني األدلة املتعارضة أوَّل هذه القواعد عند املالكية واجلمهور، وأفضُلها  - 
عندهــم لــدرء التعــارض بــني األدلــة؛ ملــا فيهــا مــن الَعمــل ابألدلــة مجيعها، وعــدم 

عارضة األحوذي 32/6.  )1(
هتذيــب املســالك يف نصــرة مذهــب اإلمــام مالــك علــى منهــج العــدل واإلنصــاف يف شــرح   )2(
مســائل اخلــالف- أيب احلجــاج يوســف الفنــدالوي 365/1 حتقيــق وتعليــق أمحــد البوشــيخي، 

ط 1 ســنة 1430هـــ 2009 م دار الغــرب اإلســالمي.
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إمهــال بعِضهــا؛ ألن األصــل يف الدليــل اإلعمــاُل ال اإلمهــال.
يــة، وال يتــوىل عمليــَة اجلمــع  -  ال تعــارض إال بــني األدلــة املقُبولــة الثابتــة احلجِّ

إال مــن توفــرت فيــه شــروٌط، وامتلــك أســبااًب أهلتــه؛ للنظــر يف التوفيــق بــني األدلــة 
املتعارضــة.

أبــدع املالكيــةُ يف قاعــدة اجلمــع بــني األدلــة املتعارضــة، وتفنَّنــوا يف مســالك هــذا  - 
اجلمــِع؛ ممــا أابن عــن حرصهــم الشــديد يف العمــل ابألدلــة، وفرارهــم مــن إمهــاِل بعضهــا.

توســع املالكيــة يف األخــذ بقاعــدة اجلْمــع بــني األدلّــة املتعارضــة، والعمــل علــى  - 
التوفيــق بينهــا مــا وَجــدوا إىل ذلــك ســبياًل، وهــو أمــٌر تواطــأت عليــه كلمُتهــم كمــا 
رأينــا مــن نصوصهــم املنقولــة عــن أئمتِهــم أواًل، وتصرفاهتــم يف األدلــة الــي ظاهرهــا 

التعــارض، وحســن اســتثمارهم هلــا اثنًيــا.
ــــــ أقــام البحــُث احلجــَج والرباهــنَي علــى خطــأ بعــِض الباحثــني الذيــن وصُفــوا 
املذهــَب املالكــي: »ابلتشــدُّد يف التأويــل، وتضِييقــه جمــاَل اجلمــع بــني األدلــة الــي 
ظاهُرهــا التعــارض، ممــا أدَّى إىل رد املالكيــِة لبعــض األحاديــِث الصحيحــة« وهللا 

أعلــم وأحكــم.
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املصادر واملراجع
ـــــ إحــكام الفصــول يف أحــكام األصــول أليب الوليــد الباجــي حتقيــق عبــد اجمليــد تركــي 

طبعة دار الغرب اإلسالمي ط 2 سنة 1415 هـ 1995 .
ـــــ االســتذكار اجلامــع ملذاهــب فقهــاء األمصــار البــن عبــد الــرب حتقيــق ســامل عطــا 

وحممــد معــوض دار الكتــب العلميــة ســنة 2000م.
ـــ اإلشــارة يف أصول الفقه للباجي حتقيق حممد حســن إمساعيل ط 1 دار الكتب 

العلمية سنة 1424 هـ 2003 م .
ـــــ البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه للزركشــي ضبــط نصوصــه وخــرج أحاديثــه حممــد 

اتمــر ط دار الكتــب العلميــة ســنة 2000.
ـــ بلغة الســالك ألقرب املســالك ألمحد الصاوي حتقيق حممد شــاهني دار الكتب 

العلمية سنة 1415هـ 1995م.
ـــ اتج العروس من جواهر القاموس ملرتضى الزبيدي، ط دار اهلداية.

ـــــ التعــارض والرتجيــح بــني األدلــة الشــرعية لعبــد اللطيــف الربزجنــي ، ط دار الكتــب 
العلمية 1413 هـ 1993.

ـــ التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي إلبراهيم احلفناوي 
ص 260، ط 2 دار الوفاء للنشر والتوزيع.

ـــ التعريفات للجرجاين حتقيق إبراهيم األبياري ط 1 سنة 1405 دار الكتاب العريب.
تقريــب الوصــول إىل علــم األصــول البــن جــزي حتقيــق حممــد حســن ط 1 ســنة 

1424هـــ 2003م دار الكتــب العلميــة .
ـــ التقرير والتحبري يف أصول الفقه البن أمري احلاج نشر دار الفكر سنة 1417هـ 

1997م.
ـــــ التنبيــه علــى مبــادئ التوجيــه البــن بشــري حتقيــق حممــد بلحســان ط 1 ســنة 

حــزم. ابــن  دار  2007م  1428هـــ 
ــــ هتذيــب الســالك يف نصــرة مذهــب اإلمــام مالــك علــى منهــج العــدل واإلنصــاف 
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يف شرح مسائل اخلالف حتقيق أمحد البوشيخي للفندالوي ط 1 سنة 1430هـ 
2009م دار الغرب اإلسالمي.

ـــــ التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف للمنــاوي حتقيــق حممــد رضــوان ط 1 ســنة 
الفكــر. دار  1410هـــ 

ـــــ اجلامــع الصحيــح لإمــام أيب عبــد هللا حممــد بــن إمساعيــل البخــاري دار احلديــث 
القاهــرة بــدون اتريــخ.

ـــــ اجلامــع ملســائل املدونــة البــن يونــس حتقيــق جمموعــة مــن الباحثــني ط 1 ســنة 
الــرتاث. 1434هـــ 2013م معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء 

ـــــ مجــع اجلوامــع البــن الســبكي ب شــرح احمللــي وحاشــية البنــاين املكتبــة العصريــة 
ســنة 1432هـــ 2011م.

ـــــ حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــري للدرديــر حملمــد الدســوقي حتقيــق حممــد 
عليــش دار الفكــر .

ـــــ حاشــية العــدوي علــى شــرح أيب احلســن لرســالة أيب زيــد القــريواين ط 1 ســنة 
املعرفــة. دار  1418هـــ 1998م 

ـــــ حاشــية الفقيــه حممــد املصطفــى الرماصــي علــى جواهــر الــدرر يف حــل ألفــاظ 
املختصــر حبــث مرقــون.

ـــــ الذخــرية لشــهاب الديــن القــرايف حتقيــق حممــد حجــي ط 1 ســنة 1994م دار 
الغــرب اإلســالمي

ـــــ الســنن أليب داود ســليمان بــن األشــعث نشــر دار الكتــاب العــريب بــريوت بــدون 
اتريــخ .

ـــــ الســنن أليب عيســى الرتمــذي حتقيــق أمحــد شــاكر وآخريــن ط 2 ســنة 1395هـــ 
1975م نشــر مصطفــى البــايب احللــي

ـــ السنن البن ماجه حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي نشر دار إحياء الكتب العربية د ت.
ســنة 1424هـــ  الــرؤوف ط 1  عبــد  طــه  املوطــأ حتقيــق  علــى  الزرقــاين  شــرح  ـــــ 
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الدينيــة. الثقافــة  مكتبــة  2003م 
ـــــ الصحــاح اتج اللغــة وصحــاح العربيــة إلمساعيــل اجلوهــري أمحــد عبــد الغفــور ط 

4 دار العلــم للماليــني ســنة 1407هـــ 1987 م.
العــريب نشــر دار  بــن  بكــر  الرتمــذي أليب  ـــــ عارضــة األحــوذي بشــرح صحيــح 

العلميــة. الكتــب 
ـــــ فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري للحافــظ ابــن حجــر ، دار الفكــر ط 1 

1428هـــ 2007م
ـــــ الفتــح الــرابين فيمــا ذهــل عنــه الزرقــاين للبنــاين ضبــط وتصحيــح عبــد الســالم حممد 

أمني ط 1 دار الكتب العلمية سنة 1422هـ 2002م.
ـــــ فتــح العلــي املالــك يف الفتــوى علــى مذهــب اإلمــام مالــك حملمــد عليــش مجــع علي 

بن انيف سنة 1217ــ 1299هـ.
ـــ الكليات أليب البقاء الكفوي حتقيق عدانن درويش وحممد املصري ط مؤسسة 

الرسالة سنة 1419هـ 1998م.
ـــ لسان العرب البن منظور ط 1 دار صادر.

ـــــ اجملتــى مــن الســنن ألمحــد بــن شــعيب النســائي حتقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة ط 2 
سنة 1406هـ 1986م مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب.

ـــــ خمتــار الصحــاح أليب بكــر الــرازي ط 1 1428هـــ 2007م دار الســالم: » 
مجــع«.

ـــــ مرتقــى الوصــول إىل علــم األصــول البــن عاصــم الغرانطــي املوســوعة املنتخبــة مــن 
املتــون الشــرعية املتداولــة طبعــة دار الرشــاد احلديثــة ســنة 1435هـــ 2014.

ـــ مســلم الثبوت مع شــرحه فواتح الرمحوت حملب هللا بن عبد الشــكور حتقيق عبد 
هللا حممود ط دار الكتب العمية سنة 1423هـ 2002م.

ـــ املسند لإمام أمحد بن حنبل نشر مؤسسة قرطبة القاهرة.
ـــ املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ألمحد الفيومي ط املكتبة العلمية.
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ـــــ معجــم مقاييــس اللغــة البــن فــارس حتقيــق عبــد الســالم هــارون دار الفكــر ســنة 
1399هـــ 1979م،

ـــــ مفتــاح الوصــول إىل بنــاء الفــروع علــى األصــول للشــريف التلمســاين ط دار 
احلديثــة. الرشــاد 

ـــــ املقدمــات املمهــدات أليب الوليــد ابــن رشــد حتقيــق حممــد حجــي ط 1 ســنة 
اإلســالمي. الغــرب  دار  1408هـــ 1988م 

ـــــ مناهــج التحصيــل ولطائــف التأويــل يف شــرح املدونــة وحــل مشــكالهتا للرجراجــي 
حتقيــق أيب الفضــل الدمياطــي ط 1 ســنة 1428هـــ 2007م دار ابــن حــزم.

ـــــ املنهــاج يف شــرح صحيــح مســلم بــن احلجــاج أليب زكــرايء حيــىي بــن شــرف النــووي 
املكتبة العصرية ســنة 1428هـ 2007م.

ـــــ منهــج التوفيــق والرتجيــح بــني خمتلــف احلديث وأثــره يف الفقــه اإلســالمي لعبــد 
اجمليــد السوســوة ط 1 ســنة 1418هـــ 1997م دار النفائــس األردن.

ـــــ املوافقــات يف أصــول الشــريعة أليب إســحاق الشــاطي تعليــق عبــد هللا دراز دار 
الفكــر العــريب ط 2 ســنة 1395هـــ 1975م

ـــــ الناســخ واملنســوخ البــن العــريب حتقيــق عبــد الكبــري العلــوي املدغــري ط املكتبــة 
الثقافيــة الدينيــة مصــر د اتريــخ.

ـــــ نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود ط 2 دار الكتــب العلميــة ســنة 1426هـــ 
م.  2005

ـــــ نفائــس األصــول يف شــرح احملصــول لشــهاب الديــن القــرايف حتقيــق أمحــد عبــد 
املوجــود وعلــي معــوض ط 1 ســنة 1416هـــ 1995م مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز

ـــــ هنايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول جلمــال الديــن اإلســنوي نشــر دار الكتــب 
العلميــة ط 1 ســنة 1420هـــ 1999م.


