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أَعُوْذُ باِهللِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
﴿َأَفلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ َعلَىٰ ُقلُوب َأقْفَاُلهَا﴾ [حممد]24 :
قَالَ صَلَّى اهللُ َعلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« َمنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُف َِّقهْهُ فِي الدِّينِ» [رواه الشيخان]
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اإلهداء

إىل من أحبته القلوب ،واشتاقت لرؤيته العيون ،الرمحة املهداة ،والنعمة املسداة
 ...املصطفي



إىل اللذَين أعطياين الرحيق من شغاف قلبيهما وحنايا الوجدان ،وعند اهلل
وحده جزاؤمها ...أمي وأيب احلبيبني
إىل من علمين ويهديين  ...مجيع أساتذيت الكرامِ
إىل من شاطرتين األمل واألمل ،وكانت داعمة ومشجعة  ....زوجيت احلبيبة
إىل قرة عيين  ....ابنيت اللطيفة احلبيبة
إىل مجيع إخواين وأخوايت يف اهلل القائمني بالدعوة اإلسالمية
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ملخص البحث
هذا البحث يهدف إىل معرفة املسائل الفقهية اليت تتعارض فيها األحاديث ،ومعرفة
وجوه التعارض فيها ،ومعرفة دفع التعارض فيها ،ومعرفة الطرق اليت تسلك يف اجلمع
بني األحاديث املتعارضة .وكان اجلمع بينها مبسالك  :باجلمع بالتخصيص ،وباجلمع
بالتقييد ،وباجلمع حبمل األمر على الندب ،وباجلمع حبمل النهي على الكراهة،
وباجلمع حبمل اللفظ على اجملاز ،وباجلمع باختالف احلال ،وباجلمع باألخذ بالزيادة،
وباجلمع جبواز أحد األمرين (التخيري) .وأنه بلغ عدد املسائل اليت تتعارض فيها
األحاديث يف كتاب سبل السالم من كتاب البيوع إىل كتاب اجلامع  51مسألة ،ويف
هذا البحث بيان وجوه التعارض يف تلك املسائل اليت تتعارض فيها األحاديث ودفعه.
واإلمام الصنعاين يأخذ منهج اجلمهور يف ترتيب طرق الترجيح؛ حيث يقوم على تقدمي
اجلمع بني األدلة ما أمكن بأحد املسالك املذكورة ،استنادا إىل أولوية إعمال الدليلني
على إعمال أحدمها وإمهال اآلخر.
الكلمات الرئيسية  :املسائل الفقهية ،التعارض ،اجلمع
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Abstract
This research is intended to understand the problems of fiqh with contradictive hadiths,
seeking out debatable issues, and to solve those issues with various methods in
combining the contradictive hadiths so that it will not be debatable. The methods used
in combining the meanings of the contradictive hadiths are al-jam’u bi at-takhsis, aljam’u bit-taqyid, al-jam’u bihamlil amri al an-nadb, al-jam’u bihamlin nahyi al alkarahah, al-jam’u bi hamli al-lafzhi al-majaz, a-jam’I bi ikhtilafil haal, al-jam’u bil akhzhii
bi az-ziyadah, and al-jam’u bi jazawil amraini ‘ala jawaz. On 'Subulus Salam', from ‘kitab
al buyu' until ‘kitab al-jami', there are

51

problems that is based on contradictive

hadith. In This research, it is explained about the contradictive issues and how to
combine them. Ash shanani when answering the contradictive hadith is follow the
opinion from the majority of moslem cleric which is prioritizing ‘al-jam’u bainal adillah’
while it is still possible to use. This prioritizing is based on the principle that said taking
both of hadith is better than taking only one hadith and abandoning the others.
Keyword : problems of fiqh, contradictive, combining
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