الباب األول
املقدمة
خلفية البحث
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله
إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله ،أرسله اهلل تعاىل باهلدى
ودين احلق ،فبلغ الرسالة ،وأدى األمانة ،ونصح األمة ،وجاهد يف اهلل حق جهاده،
فصلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إىل يوم الدين.
أما بعد ،فإن أول عالمة من عالمات أن اهلل علم فينا اخلري هو التفقه يف الدين،
قال صلى اهلل عليه وسلم « :مَنْ ُي ِردِ اللَّ ُه بِهِ خَْيرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» ،1ومن الثروة
الفقهية اليت خلّفها لنا علماؤنا األفذاذ كتاب سبل السالم لإلمام حممد بن إمساعيل
الصنعاين رمحه اهلل يف شرح أحاديث الرسول عليه الصالة والسالم من كتاب بلوغ
املرام للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين رمحه اهلل ،وهو من أنفع ما كتب يف
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شرح أحاديث األحكام حيث ذكر فيه وجوه استدالل العلماء هبا وكيفيّة استنباطهم
األحكام.
ومما ال خيتلف فيه اثنان أن الطريقة اليت اختذها الصنعاين يف شرح األحاديث
تساعد على تكوين ملكة االجتهاد لطلبة العلم الشرعيّ .لذلك قلّما جتد أيّة جامعة
عنيت بالتضلّع يف األحكام الشرعيّة ملنتسبيها إال وللكتاب نصيب من االهتمام.
وهذه الرسالة بعنوان األحكام املبنية على اجلمع بني األدلة من كتاب البيوع
إىل كتاب اجلامع يف كتاب سبل السالم للصنعاين تعاجل أمورا مهمّة يف كيفيّة
استنباط األحكام الفقهيّة من أدلّتها التّفصيليّة وهي إعمال األدلّة كلّها باجلمع بينها ما
أمكن ذلك وعدم إلغاء أيّ منها.
ومن خصائص الشريعة اإلسالمية أهنا نزيهة عن التناقض بني أحكامها ألهنا
نزلت من عند العليم احلكيم خالق السماوات واألرضني .قال تعاىل :أََفلَا يَتَدََّبرُونَ
الْ ُقرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَْيرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخِْتلَافًا كَثِريًا[ النساء .]21 :وقال :
ُصَلتْ مِنْ لَ ُدنْ َحكِيمٍ خَبِريٍ[ هود ،]1 :فالقرآن
الر كِتَابٌ أُ ْحكِ َمتْ آيَاتُهُ ثُمَّ ف ِّ
كاملرجع األول ،آياهتا متماسكة رصينة يبني بعضها بعضا وليس هناك أي تعارض.
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وكذلك شأن أحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم الثابتة ،فدعوى وجود
التعارض فيها مرفوضة ،فالتعارض إمنا يكون يف نظر اجملتهدين وتصوّرهم وليست يف
النصوص ،فمن اتّضح هلم سبيال حلل التعارض سلكوه ،ومن مل يتضح هلم توقفوا حىت
ي يف دفع التعارض.
يفتح اهلل عليهم ،فاجلمع بني النصوص مسلك أولو ّ

مشكلة البحث
ذكر اإلمام الصنعاين يف كتابه سبل السالم األحاديث اليت يبدو لقارئها ألول
وهلة أهنا تتعارض فيما بينها ،وهذا البحث يدور حول األمور التالية :
 .1ما املسائل اليت تتعارض فيها األحاديث؟
 .1وما الطرق اليت تسلك يف اجلمع بني األحاديث املتعارضة؟
 .6ما منهج اإلمام الصنعاين ومسالكه يف اجلمع بني األدلة؟

أهداف البحث
يهدف البحث إىل :
 .1معرفة املسائل اليت تتعارض فيها األحاديث
 .1معرفة الطرق اليت تسلك يف اجلمع بني األحاديث املتعارضة
 .6معرفة منهج اإلمام الصنعاين ومسالكه يف اجلمع بني األدلة
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أمهية البحث
وتكمن أمهية البحث يف :
 .1صلته الوثيقة بفهم كتاب اهلل وسنة رسوله ،ومها العصمة من الضالل يف هذه
احلياة.
 .1ضرورة إرجاع املسائل إىل نصاهبا واحلرص على إعمال النصوص بكليتها ما أمكن
إىل ذلك سبيال.
 .6مسيس احلاجة إىل تطبيقاتِ اجلمع بني النصوص يف كتاب مستقلّ يسهل الرجوع
إليه.
 .2ملا كان كتاب سبل السالم من املصنفات املعتمدة يف كثري من املعاهد الشرعية
واجلامعات اإلسالمية ،كان االهتمام به مقدما على غريه ،خدمة لطلبة العلم.

الدراسات السابقة
مل جيد الباحث كتابا خاصا يف اجلمع بني األدلة مع تطبيقاته يف كتب السالم
إال أنه قد كتب األستاذ أرواين أمني الذي كتب يف مثل هذا يف النصف األول من
كتاب سبل السالم ،فاملؤلفات اليت كتبت يف أصول الفقه مثال غالبا تتناول احلديث
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عن اجلمع بني األدلة من حيث تنظري القاعدة وتأصيلها ،وال تأيت ببعض األمثلة
التطبيقية إال جملرد اإليضاح ال احلصر ،مثل:
 .1أصول الفقه اإلسالمي ملؤلفه الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،الطبعة
األوىل ،سنة  1263هـ1223 /م؛ حيث ذكر فيه الكالم عن اجلمع والتوفييق
بني األدلة عند احلنفية والشافعية مع األمثلة التطبيقية يف مخس صفحات.
 .1التعارض والترجيح وأثرمها يف الفقه اإلسالمي ،تأليف الدكتور حممد إبراهيم حممد
احلفناوي ،دار الوفاء ،الطبعة الثانية1262 ،هـ1221 /م ،وقد تكلم فيه املؤلف
عن مدلول اجلمع بني األدلة وشروطه وكيفيته مع ذكر األمثلة التطبيقية ،شأنه يف
ذلك كشأن غريه من األصوليني حيث مل يذكر من األمثلة إال بقدرما اقتضاه
توضيح القاعدة.
 .6رسالة يف وجوب اجلمع بني األدلة تأليف وليد بن راشد السعيدان ،سنة 1215
هـ ،كمذكرة مل تطبع بعد ،ذكر فيه املؤلف مخسني مثاال يوفّق وجيمع فيها بني
النصوص اليت يُتصوّر التعارض بينها من آيات القران ومتون احلديث.
 .2منهج اإلمام الطحاوي يف دفع التعارض بني النصوص الشرعية من خالل كتابه
شرح مشكل اآلثار ،وهو رسالة مقدمة لنيل درجة ماجستر يف جامعة أم
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القرى،كتبه حسن عبد احلميد عبد احلكيم خباري سنة 1211هـ ،وتكلم فيه
دفع التعارض بني النصوص الشرعية؛ إما باجلمع وإما بالترجيح وإما بالنسخ.

اإلطار الفكري للبحث
إن املسائل اليت تتعارض فيها األحاديث كثرية ،مع أن األحاديث يف حقيقتها
ال تتعارض ،وإن ظهر التعارض فهو يف نظر اجملتهدين .وللدفع على التعارض بني
األحاديث ال بد من معرفة وجوه التعارض أوال ،مث بعد ذلك حل ذلك التعارض
مبعرفة مسالك اجلمع بينها.
وتلك املسالك هي :األول اجلمع بالتخصيص ،والثاين  :اجلمع بالتقييد،
والثالث  :اجلمع حبمل األمر على الندب ،والرابع  :اجلمع حبمل النهي على الكراهة،
واخلامس  :اجلمع حبمل اللفظ على اجملاز ،والسادس :اجلمع باختالف احلال ،والسابع:
اجلمع باألخذ بالزيادة ،والثامن  :اجلمع جبواز أحد األمرين (التخيري).

منهجية البحث
يقوم البحث على املنهج االستقرائي التحليلي الذي يتمثل يف استقراء
األحاديث املتعارضة يف ظاهرها وحتليلها بالنظر إىل ما قاله العلماء يف فهمها من نسخ
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وترجيح ومجع وتوقف ،مث تركيزه إىل ما قالوه يف طرق اجلمع بينها ،وعلى هذا يكون
البحث دراسة مكتبية.
فاملنهج يتطلب من الباحث فهم النصوص وبيان املراد منها والنظر إىل دالالهتا
على األحكام مع االهتمام مبالبساهتا اليت تساعد يف معرفة وجه من أوجه اجلمع يف
املسألة.

خطة البحث
تتمثل اخلطة يف أربعة أبواب وخامتة وفهارس .الباب األول حيتوي على :
خلفية البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وأهدافه ،والدراسات السابقة ،واإلطار الفكر،
ومنهجية البحث ،وخطة البحث.
وأما الباب الثاين فإنه يبني قاعدة اجلمع بني األدلة ،وحيتوي على  :تعريف
اجلمع بني األدلة وشروطه ،ومسالك اجلمع بني املتعارضني.
أما الباب الثالث فإنه يتحدث عن كتاب سبل السالم ومصنفه
أما الباب الرابع فإنه حيتوي على تطبيقات اجلمع بني النصوص املتعارضة يف
كتاب البيوع ،ويف كتاب النكاح ،ويف كتاب الطالق ،ويف كتاب اجلنايات واحلدود،
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ويف كتاب اجلهاد ،ويف كتاب األطعمة ،ويف كتاب األميان والنذر ويف كتاب القضاء
ويف كتاب العتق ،ويف كتاب اجلامع.
أما الباب اخلامس فهو اخلامتة اليت حتتوي على النتائج اليت توصّل إليها الباحث
مع ذكر التوصيات اليت تفيد الراغبني يف القيام بالبحوث يف الوقت القادم لتطوير ما
ينبغي أن يكملوه.
أما الفهارس فهي حتتوي على فهرس اآليات القرآنية ،وفهرس األحاديث
النبوية ،وفهرس املسائل التطبيقية ،وفهرس األعالم ،واملصادر واملراجع ،وفهرس
حمتويات البحث.
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