
  

 

 

  :متهيد
وإذا ثبت أنّ املعتبر يف األحكام الشرعية األدلةُ الظنيةُ فقد تتعارض يف الظاهر حبسب جالئها " :يقول الشوكاين رمحه اهللا تعاىل

  ".وخفائها، فوجب الترجيح بينهما والعمل باألقوى
إذا تعارض النصان ظاهراً وجب البحث واالجتهاد يف اجلمع والتوفيق بينهما بطريق صحيح من طرق اجلمع والتوفيق، فإن مل «

ميكن وجب البحث واالجتهاد يف ترجيح أحدمها بطريق من طرق الترجيح، فإن مل ميكن هذا وال ذاك وعلم تاريخ ورودمها كان الالحق 
وإذا تعارض قياسان أو دليالن من غري النصوص ومل ميكن ترجيح ، يعلم تاريخ ورودمها توقف عن العمل مامنهما ناسخاً للسابق، وإن مل 

  .»احدمها، عدل عن االستدالل ما
  :تعريف التعارض

طالح والتعارض بني الدليلني الشرعيني معناه يف اص، اعتراض كل واحد منها اآلخر  :التعارض بني األمرين معناه يف اللغة العربية
: يف سورة البقرة قوله تعاىل: مثالً، اقتضاء كل واحد منهما يف وقت واحد حكماً يف الواقعة خيالف ما يقتضيه الدليل اآلخر فيها: األصوليني

هذا النص يقتضي بعمومه أن كل من توىف عنها زوجها ، ﴾والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجاً يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشراً﴿
وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَن ﴿: فيب سورة الطالق وقوله تعاىل، تنقضي عدا بأربعة أشهر وعشرة أيام، سواء أكانت حامالً أم غري حامل

نلَهمح نعضا بوض﴾يفمن توىف ، ع محلها، سواء كانت متوىف عنها زوجها أم مطلقة، هذا النص يقتضي بعمومه أن كل حامل تنقضي عد
عنها زوجها وهي حامل، واقعة يقتضي النص األول أن تنقضي عدا بتربص أربعة أشهر وعشرة أيام، ويقتضي النص الثاين أن تنقضي عدا 

  .بوضع محلها، فالنصان متعارضان يف هذه الواقعة
  :حمل التعارض

حد الدليلني أقوى من اآلخر، فإنه يتبع احلكم الذي أكانا يف قوة واحدة، أما إذا كان ال يتحقق التعارض بني دليلني شرعيني إال إذا 
وعلى هذا يتحقق التعارض بني نص قطعي وبني نص ظين، وال يتحقق  ،خلالفه الذي يقتضيه الدليل اآلخريقتضيه الدليل األقوى وال يتلف 

وميكن بني آيتني أو حدثني متواترين أو بني آية وحديث متواتر، أو حديثني  ،و قياس، وال بني إمجاع وبني قياسالتعارض بني نص وبني إمجاع أ
  .غري متواترين أو بني قياسني

  :طرق دفع التعارض
نه ال يوجد تعارض حقيقي بني آيتني أو بني حديثني صحيحني أو بني آية وحديث صحيح، وإذا بدا تعارض أ: ومما ينبغي التنبيه له

بني نصني من هذه النصوص فإمنا هو تعارض ظاهري فقط حبسب ما يبدو لعقولنا، وليس بتعارض حقيقي، ألن الشارع الواحد احلكيم ال 
فإن وجد نصان ظاهرمها التعارض وجب ، الوقت الواحد ة نفسها حكماً خالفة يفميكن أن يصدر عنه نفسه دليل آخر يقتضي يف الواقع

ولقد وضع ، ليم احلكيم عن التناقض يف تشريعهاالجتهاد يف صرفهما عن هذا الظاهر، والوقوف على حقيقة املراد منهما ترتيهاً للشارع الع
  :هيعلماء األصول طرقا لدفع هذا التعارض ظاهريا و

العمل ما معا، مجع بينهما وعمل ما، وكان هذا النصني باجلمع والتوفيق بينهما وإزالة التعارض الظاهري بني  :التوفيقاجلمع و .1
كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك خيراً ﴿: مثال قوله تعاىل يف سورة البقرة، ألنه ال تعارض يف احلقيقة بينهمابياناً 

وفرعبِالْم بِنياألقْرنِ ويداللْوةُ ليصنِ﴿: وقوله تعاىل يف سورة النساء﴾، الْويظِّ اُألنثَيثْلُ حلذَّكَرِ مل كُمالَدي أَوف اللّه يكُموصي﴾ ،
وأقاربه باملعروف، واآلية  اآلية األوىل توجب على املورث إذا قارب املوت أن يوصي من تركته لوالديه، على آخر آية املواريث

، فهما متعارضان ظاهراً ،تركة بوصية اهللا ال بوصية املورثالثانية توجب لكل واحد من الوالدين واألوالد واألقربني حقاً من ال
قوله : 2مثال ، الف الدينوميكن التوفيق بينهما بأن يراد يف آية سورة البقرة الوالدان واألقربون الذين منع من إرثهم مانع كاخت
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يف سورة  وقوله تعاىل﴾، والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجاً يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشراً﴿: يف سورة البقرة تعاىل
ن احلامل املتوىف عنها زوجها تعتد بأبعد األجلني، أبينهما بكن التوفيق ومي﴾، وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن﴿: الطالق

فإن وضعت محلها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، تربصت حىت تتم أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن أمضت أربعة 
  .ن تضع محلها تربصت حىت تضع محلهاأشهر وعشرة أيام قبل أ

  .وذا ال يعارض النص اآلخرتأويل أحد النصني أي صرفه عن ظاهره،  �
اعتبار أحد النصني خمصصاً لعموم اآلخر، أو مقيداً إلطالقه، فيعمل باخلاص يف موضعه وبالعام فيما عداه، ويعمل باملقيد يف موضعه  �

  .وباملطلق فيما عداه
  .على اآلخر بطريق من طرق الترجيح نظر يف ترجيح أحدمهانإن مل ميكن اجلمع والتوفيق بني النصني املتعارضني،  :طرقهالترجيح و .2
فإذا أظهر البحث رجحان أحدمها على اآلخر عمل مبا اقتضاه الدليل األرجح، وكان هذا تبييناً،   الترجيح مبا اقتضاه الدليل األرجح �

  .ألن النصني غري متساويني يف املرتبة
  .ويرجح املفسر على الظاهر أو النص ،ليه بإشارة النصنص على املدلول عفريجح املدلول عليه بعبارة ال الترجيح من جهة الداللة �
وإن مل ميكن اجلمع والتوفيق بني النصني، ومل ميكن ترجيح أحدمها على اآلخر بطريق الترجيح، نظر يف تاريخ  :دفع التعارض بالنسخ .3

ويعلم هذا من الرجوع على أسباب صدورمها عن الشارع، فإذا علم أن أحدمها سابق كان املتأخر منهما ناسخ للسابق فيعمل به، 
  .نزول اآليات، وورود األحاديث
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