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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  15مسألة ،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

15

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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الباب األول
املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما
بعد ،فإن من 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 شرح أحاديث األحكام حيث ذكر فيه وجوه استدالل العلماء هبا
وكيفيّة استنباطهم األحكام.
ومن خصائص الشريعة اإلسالمية أهنا نزيهة عن التناض

بني أحكامها؛ ألهنا

نزلت من عند العليم احلكيم ،ضال تعاىل :أََفلَا يَتَدََّبرُونَ الْ ُقرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ
اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخِْتلَافًا كَثِريًا[ النساء ،]28 :فالقرآن 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 الشرعية.
ذكر اإلمام الصنعاين يف كتابه سبل السالم األحاديث اليت يبدو لقارئها أهنا
تتعارض فيما بينها ،وهذا البحث سيتكلم عن املسائل اليت تتعارض فيها األحاديث،
ووجوه التعارض فيها ،وكيفية دفعه فيها ،ومسالك اجلمع بينها .وذلك ملعرفة املسائل
اليت تتعارض فيها األحاديث ،ووجوه التعارض فيها ،وكيفية دفعه فيها ،ومسالك
اجلمع بينها.
مل جيد الباحث كتابا خاصا يف اجلمع بني األدلة مع تطبيقاته يف كتب السالم
إال أنه ضد 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
عن اجلمع بني األدلة من حيث تنظري القاعدة وتأصيلها ،وال تأيت ببع

األمثلة

التطبيقية إال جملرد اإليضاح ال احلصر ،مثل :أصول الفقه اإلسالمي للدكتور حممود
حممد الطنطاوي ،بني فيه طرق اجلمع بني األدلة مع األمثلة التوضيحية يف أضل من
ثالث صفحات ،أصول الفقه اإلسالمي للشيخ الدكتور وهبة الزحيلي؛ حيث ذكر فيه
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الكالم عن اجلمع والتوفييق بني األدلة عند احلنفية والشافعية مع األمثلة التطبيقية يف
مخس صفحات ،وغريمها.
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).
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الباب الثاين
قاعدة اجلمع بني األدلة
التمهيد
اجلمع يف اللغة  :هو تأليف التفرق ،يقال :مجع الشيء عن تفرضة جيمعه مجعا
ومجعه وأمجعه فاجتمع.5
أما اجلمع يف االصطالح فهو :االئتالف بني األدلة الشرعية وتوافقها؛ وبيان أن
االختالف بينها غري موجود حقيقة.8

الفصل األول  :مذاهب العلماء يف اجلمع
اتفق علماء الشريعة 5على العمل على دفع ظاهر التعارض ،إال أهنم اختلفوا
أنظارهم يف ترتيب طرق الترجيح الثالثة  :اجلمع والترجيح والنسخ ،وأيها أوىل
بالتقدمي والبدء به على غريه.

 5انظر  :ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر) ،جـ  ،2ص 13؛ وانظر  :املرسي،
علي ابن إمساعيل ،احملكم واحمليط األعظم( ،بريوت :دار الكتب العلمية5485 ،هـ) ،جـ 5ص 343؛
وانظر :النملة ،عبد الكرمي بن علي بن حممد ،املهذب يف علم أصول الفقه املقارن( ،الرياض :مكتبة الرشد،
5481هـ) ،جـ  1ص .8452
 8املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ،جـ  1ص .8452
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املذهب األول  :منهج مجهور احلنفية
ذهب مجهور احلنفية إىل تقدمي النسخ ،إن علم تقدم أحد الدليلني املتعارضني
وتأخر اآلخر ،فيحكم بنسخ املتأخر للمتقدم ،فإن مل يعلم التاريخ وكان أحد الدليلني
مزية يرجح هبا على اآلخر ضدم وعمل به وترك املرجوح ،فإن مل يتبني رجحان أحدمها
وال تقدمه يف الورود على اآلخر مجع بني الدليلني إن أمكن ،فإن تعذر تركا وعدل يف
االستدالل عنهما إىل دليل أدون منهما رتبة ،حبيث ينتقل من اآليتني املتعارضني إىل
السنة ،ومن السنتني املتعارضني إىل القياس أو أضوال الصحابة ،فإن مل يوجد دليل أدىن
يف املسألة عمل باألصل املقرر فيها.8
املذهب الثاين  :منهج مجهور األصوليني.
يقوم منهج مجهور األصوليني على تقدمي اجلمع بني الدليلني ما أمكن بأحد
طرضه املعتربة ،استنادا منهم إىل أولوية إعمال الدليلني على إعمال أحدمها وإمهال

 5انظر :ابن حزم ،علي بن حممد ،اإلحكام يف أصول األحكام( ،بريوت :دار اآلفاق اجلديدة) ،جـ 8ص 31؛

وانظر  :الشاطيب ،إبراهيم بن موسى ،املوافقات( ،الرياض :دار ابن عفان5453 ،هـ) ،جـ 1ص .345
 8انظر  :ابن أمري حاج ،حممد بن حممد بن حممد ،التقرير والتحبري على حترير الكمال بن اهلمام( ،بريوت :دار
الكتب العلمية 5452 ،هـ ،جـ 3ص 4؛ وانظر  :السهالوي ،عبد العلي بن حممد ،فواتح الرمحوت،
(بريوت :دار الكتب العلمية5483 ،هـ) ،جـ  8ص 832؛ وانظر :السرخسي ،حممد بن أمحد ،أصول
السرخسي( ،بريوت :دار املعرفة) ،جـ  8ص .53
1

اآلخر ،فإن تعذر اجلمع واستحال ،أو أمكن اجلمع من وجهني خمتلفني وتعارض
اجلمعان ،نظر إىل التاريخ وحكم بنسخ املتأخر منهما للمتقدم.
فإن مل يعلم التاريخ رجح أحدمها على اآلخر بوجه من وجوه الترجيح ،فإن
تعذر وجود مرجح ومل تظهر مزية أحدمها على اآلخر تعني التوضف أو التخيري ،يكون
ترتيب طرق دفع التعارض عند اجلمهور من األعلى إىل األدىن ،هو  :اجلمع ،مث
النسخ ،الترجيح ،مث التوضف أو التخيري .وهذا املنهج هو الذي ضرره األصولييون هو
الذي عليه عمل احملدثني.5

الفصل الثاين  :شروط تطبيق قاعدة اجلمع
ليس كل مجع بني دليلني متعارضني يصح ،بل إن للجمع الصحيح شروطا،
فال يصار إىل اجلمع إال بعد حتقق هذه الشروط ،وهي كما يلي:
 .5أن يكون كل دليل من الدليلني املتعارضني ثابت احلجية.
5

الشريازي ،أبو إسحاق ،إبراهيم بن علي ،التبصرة يف أصول الفقه( ،دمشق :دار الفكر5413 ،هـ)،

جـ ،5ص 514-513؛ اآلمدي ،أبو احلسن ،على بن حممد ،اإلحكام يف أصول األحكام( ،الرياض :دار
الصميعي5484 ،هـ) ،جـ ،8ص 415؛ األصفهاين ،أبو الثناء ،حممد بن عبد الرمحن ،بيان املختصر شرح
خمتصر ابن احلاجب( ،اململكة العربية السعودية :دار املدين5412 ،هـ) ،جـ 5ص 341؛ اجلويين ،إمام
احلرمني ،عبد امللك بن عبد اهلل ،الورضات( ،الرياض :دار الصميعي5452 ،هـ ،ص 54؛ ابن الصالح،
عثمان بن عبد الرمحن ،معرفة أنواع علوم احلديث( ،بريوت :دار الكتب العلمية5483 ،هـ) ،ص -321
.325
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 .8أن يكون كل دليل من الدليلني املتعارضني مساويا لآلخر
 .3ال جيوز أن خيرج التأويل عن القواعد املقررة يف اللغة ،وال جيوز أن خيالف عرف
الشريعة ومبادئها السامية ،وال جيوز أن خيرج الكالم به إىل ما ال يليق بكالم
الشارع.
 .4أن يكون اجلامع من أهل االجتهاد والنظر الدضيق يف الشريعة.
 .1أال خيرج اجملتهد جبمعه بني الدليلني عن حكمة التشريع وسره.5

الفصل الثالث  :مسالك اجلمع بني املتعارضني
يعترب اجلمع بني املتعارضني أكثر مسالك دفع التعارض عمال وتطبيقا يف الفقه
اإلسالمي ،واملسالك اليت سلكها الصنعاين يف اجلمع بني الدليلني مثانية ،وهي :
 .5اجلمع بالتخصيص
 .8اجلمع بالتقييد

 5املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ،جـ  1ص 8481؛ انظر  :خباري ،حسن بن عبد احلميد ،منهج
اإلمام الطحاوي يف دفع التعارض بني النصوص الشرعية( ،مكة :جامعة أم القرى5488 ،هـ) ،ص -553
 .551وانظر  :السوسوة ،عبد اجمليد حممد إمساعيل ،منهج التوفيق والترجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه
اإلسالمي( ،بريوت :دار النفائس) ،ص .514-543
3

 .3اجلمع حبمل األمر على الندب
 .4اجلمع حبمل النهي على الكراهة
 .1اجلمع حبمل اللفظ على اجملاز
 .2اجلمع بتغاير احلال
 .3اجلمع باألخذ بالزيادة
 .2اجلمع جبواز أحد األمرين (التخيري).5

 5انظر  :خباري ،حسن بن عبد احلميد ،منهج اإلمام الطحاوي يف دفع التعارض بني النصوص الشرعية،
(مكة :جامعة أم القرى5488 ،هـ) ،ص 538؛ وانظر  :منهج التوفيق والترجيح بني خمتلف احلديث وأثره
يف الفقه اإلسالمي ،ص 512-511
2

الباب الثالث
التعريف بسبل السالم ومؤلفه
الفصل األول :سبل السالم ومؤلفه
سبل السالم هو أحد الكتب الذي شرح بلوغ املرام ،وهو شرح احلديث
بألفاظ سهلة خالية عن التعقيد ،مث عرج على األحكام املستنبطة من احلديث ،مع ذكر
آراء العلماء الفقهية كاألئمة األربعة ،وأضوال الصحابة ،ومذهب الزيدية ،واهلادوية،
وغريهم.
وهو خمتصر من كتاب :البدر التمام شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام
للقاضي العالمة احلسني بن حممد املغريب ،مع زيادات مجَّة على ما يف األصل من
الفوائد العديدة.5
ومن معامل هذا الشّرح :
 .5يبدأ بذكر احلديث ،وتعليق احلافظ عليه ،مثّ يُترجم للصّحايب راوي احلديث
ترمجة خمتصرة .مث يتكلّم بزيادة وتفصيل خمتصر على املنت من النّاحية احلديثيّة

 5سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام ،جـ  ،5ص .55
2

 .8يشرح غريب احلديث ،ومعىن الكتاب ،ويتعرّض أحيانًا إلعراب الكلمات.
 .3ينقل أضوال العلماء ،واختالفهم يف املسائل الفقهية الفرعية فيه ،ويُرجّح ما يراه
راجحًا بالدّليل ،ويُناضش دليل املخالف.
 .4حيلّ اإلشكاالت الواردة ،والتعارض الذي يبدو يف بع

األحاديث.5

ومؤلف الكتاب هو حممد بن إمساعيل بن صالح الكحالين الصنعاين املعروف
باألمري ،وهو اإلمام الكبري اجملتهد صاحب التصانيف ،ولد ليلة اجلمعة نصف مجادى
اآلخرة سنة  5122هـ بكحالن.8
وهو انتقل مع والده إىل مدينة صنعاء سنة 5513هـ ،وأخذ عن علمائها
كالسيد العالمة زيد بن حممد بن احلسن والسيد العالمة صالح بن احلسني االخفش
والسيد العالمة عبد اهلل بن علي الوزير والقاضي العالمة علي بن حممد العنسي ،ورحل
إىل مكة وضرأ احلديث على أكابر علمائها وعلماء املدينة.
كان اإلمام الصنعاين متيزت أفكاره األصولية مبجموعة من املعامل ،أمهها:

5

http://www.sunnah.org.sa/ar/sunnah-sciences/modern-methods/383-8151-12-12-

54/8/5432 ،58-81-31هـ ،الساعة 58.82
 8البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،ص .223-222
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 .5أن مصادر الشرع املتفق عليها عنده هي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس
 .8أنه ضبل حديث اآلحاد ،وردّ ضول من ضال أنه ال يقبل اآلحاد يف األصول

5

8

 .3وأنه رأي أن األمر ال يفيد سوى طلب مطلق الفعل من دون إشعار ملرة
وتكرار أو فور أو تراخ ،وإذا استفيد شيء من ذلك فبقرائن خارجية

3

 .4أنه متسك بالدليل ،وختلى عن التقليد ،فإنه اجته إىل كتاب اهلل وسنة نبيه صلى
اهلل عليه وسلم ،فنبذ القول الذي ال يدعمه الدليل أو يسنده برهان واضح.
 .1إنكاره رمحه التقليد والتعصب املذهب
 .2وكان منهجه يف اجلمع بني األدلة يأخذ منهج اجلمهور يف ترتيب طرق
الترجيح؛ حيث يقوم على تقدمي اجلمع بني األدلة ما أمكن بأحد طرضه املعتربة،
استنادا إىل أولوية إعمال الدليلني على إعمال أحدمها وإمهال اآلخر.
وتويف رمحه اهلل سنة  5528هـ يف يوم الثالثاء ثالث شهر شعبان بصنعاء.4

 5الصنعاين ،حممد بن إمساعيل ،إجابة السائل شرح بغية اآلمل( ،بريوت  :الرسالة5412 ،هـ) ،ص 18
 8املصدر السابق ،ص 512-513
 3انظر  :املصدر السابق ،ص 828-825
 4البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،ص .223
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الباب الثالث
تطبيقات اجلمع بني النصوص املتعارضة يف سبل السالم
التمهيد
إن الباحث وجد يف كتاب سبل السالم للصنعاين من كتاب البيوع إىل كتاب
اجلامع  15مسألة ،ويف هذه البحث القصري ،يكتفي الباحث بذكر ستة منها ،وهي
االنتفاع بامليتة ،وربا النسيئة ،وبيع احليوان باحليوان نسيئة ،وضمان العارية ،وأجرة
احلجام ،وحكم األضحية.

الفصل األول  :االنتفاع بامليتة
أورد اإلمام الصنعاين 5مسألة االنتفاع باملييتة حديث جابر  :ضِيلَ :يَا َرسُولَ
اللَّهِ ،أَ َرأَْيتَ ُشحُومَ املَيْتَةِ ،فَإِنَّهَا يُ ْطلَى بِهَا السُّفُنُ ،وَيُ ْدهَنُ بِهَا اجلُلُودُ ،وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا
النَّاسُ؟ فَقَالَ« :الَ ،هُوَ َحرَامٌ» 8.وما رواه الطحطاوي  :سُئِلَ عَنْ فَأْ َرةٍ وَضَ َعتْ فِي
سَمْنٍ فَقَالََ ...« :وِإنْ كَانَ مَائِعًا فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ وَانْتَفِعُوا بِهِ».3

 5انظر  :الصنعاين ،حممد بن إمساعيل ،سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام( ،القاهرة :دار احلديث)،جـ ،8ص
.1-3
 8أخرجه البخاري رضم 8832؛ ومسلم ،رضم .5125
 3انظر  :سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام ،جـ ،8ص .1
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وجه التعارض أن حديث جابر دليل على حرمة بيع امليتة ،وحيتمل على حرمة
االنتفاع املدلول عليه بقوله «فإهنا تطلى هبا السفن» إىل آخره ،فال ينتفع من امليتة
بشيء إال جبلدها إذا دبغ .وأما حديث الطحطاوي فإنه دليل على جواز االنتفاع
بشحوم امليتة واألدهان املتحنسة يف كل شيء غري أكل آدمي .ودفع اإلمام الصنعاين
التعارض باجلمع بينهما؛ حيث إنه محل عموم ضوله « : هو حرام» الذي يدل على
حرمة البيع واالنتفاع بامليتة ،على اخلاص املستفاد من احلديث الثاين ،وهو أن االنتفاع
بامليتة جائز .إذن سلك الصنعاين يف هذه املسألة مسلك اجلمع بالتخصيص.

الفصل الثاين  :ربا النسيئة
أورد اإلمام الصنعاين 5يف سبل السالم مسألة ربا النسيئة حديث أيب سعيد :
ِالذ َهبِ إلَّا مِْثلًا بِمِثْلٍ» ،8وحديث أسامة «الَ رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ».3
الذ َهبَ ب َّ
«لَا تَبِيعُوا َّ
ووجه التعارض بينهما :أن حديث أيب سعيد اخلدري دليل على حترمي أنواع
الربا ،سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة ،وأما حديث أسامة فإنه دليل على حترمي
ربا النسيئة دون ربا الفضل.
 5انظر  :املصدر السابق ،جـ ،8ص .15-11
 8أخرجه البخاري رضم 8533؛ ومسلم ،رضم .5124
 3أخرجه البخاري رضم 8532؛ ومسلم ،رضم .5122
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ومجع الصنعاين القولني بذكره ملذهب اجلمهور حبمل احلديث الثاين على املعىن
اجملازي ،5أي أنه سلك مسلك اجلمع حبمل اللفظ على اجملاز؛ حيث يصرف حديث
أيب سعيد معىن حديث أسامة ،فيكون املعىن هو ال ربا أشد إال يف النسيئة ،فاملراد
بالنفي هو نفي الكمال ال نفي األصل.

الفصل الثالث  :بيع احليوان باحليوان نسيئة
أورد الصنعاين 8يف سبل السالم مسألة بيع احليوان باحليوان نسيئة حديث
سَ ُم َرةَ بْنِ جُنْدُبٍ «أَنَّ النَّبِيَّ  نَهَى عَنْ بَيْعِ اْلحَيَوَانِ بِاْلحَيَوَانِ نَسِيئَةً» ،3وحديث أَبِي
رَافِعٍ ،أَنَّ َرسُولَ اهللِ



سلَفَ مِنْ رَجُلٍ َب ْكرًا ،فَقَدِ َمتْ َعلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَضَةِ،
اسْتَ ْ

 5انظر  :املصدر السابق ،جـ ،8ص .15
 8انظر  :سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام ،جـ ،8ص .12
 3الشيباين ،أمحد بن حنبل ،مسند أمحد بن حنبل( ،بريوت :مؤسسة الرسالة5485 ،هـ) ،رضم ،81543

81248 ،81824 ،81833 ،81851؛ ابن ماجه ،حممد بن يزيد ،سنن ابن ماجه( ،دمشق :دار الرسالة
العاملية5431 ،هـ) ، ،رضم 8831؛ والسجستاين ،أبو داود ،سليمان بن األشعث ،سنن أيب داود( ،بريوت:
املكتبة العصرية) ،رضم 3312؛ والترمذي ،حممد بن عيسى ،سنن الترمذي( ،مصر :شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البايب احلليب ،ط5328 ،8هـ) ،رضم 833؛ والنسائي ،أمحد بن شعيب ،السنن الكربى ،بريوت:
مؤسسة الرسالة5485 ،هـ) رضم 2531؛ واأللباين ،حممد ناصر الدين ،صحيح اجلامع الصغري وزياداته،
(بيوت :املكتب اإلسالمي) ،رضم .2231
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ضيَ الرَّجُلَ َب ْك َرهَُ ،فرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ ،فَقَالَ :لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا
فَأَ َمرَ أَبَا رَافِعٍ َأنْ يَقْ ِ
رَبَاعِيًا ،فَقَالََ« :أعْطِهِ إِيَّاهُ ،إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ َأحْسَنُهُمْ ضَضَاءً».5
ووجه التعارض بينهما  :أن حديث مسرة دليل على عدم صحة بيع احليوان
باحليوان نسيئة ،وحديث أيب رافع دليل على جواز ضرض احليوان باحليوان.
مجع اإلمام الصنعاين بني احلديثني؛ حيث إن املراد من حديث مسرة أن يكون
نسيئة من الطرفني معا ،فيكون من بيع الكالئ بالكالئ8؛ حيث جيمع بينهما بتنزيل كل
واحد من احلكمني على حال خيتلف عن احلال الذي أنزل عليه احلديث اآلخر.

الفصل الرابع  :ضمان العارية
أورد الصنعاين 3يف سبل السالم مسألة ضمان العارية حديث مسرة  :عَنِ النَّبِيِّ


صبٌ يَا
ي» .4وحديث صفوان  :فَقَالََ :أغَ ْ
ضَالََ « :علَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّ َ

ُمحَمَّدُ؟ ضَالَ :بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ» .1ووجه التعارض بينهما أن حديث مسرة دليل على

 5أخرجه مسلم ،رضم .5211
 8انظر  :سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام ،جـ ،8ص .12
 3انظر  :املصدر السابق،جـ ،8ص .22 ،22
 4أخرجه أبو داود ،رضم 3125؛ والترمذي ،رضم .5822
 1أخرجه أمحد ،رضم 83232 ،51318؛ والنسائي ،رضم 1343؛ و النيسابوري ،احلاكم ،حممد بن عبد اهلل،
املستدرك على الصحيحني( ،بريوت :دار الكتب العلمية5455 ،هـ) ،رضم .8311
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وجوب رد ما ضبضه املرء وهو ملك لغريه وال يربأ إال مبصريه إىل مالكه ،ويعارضه
حديث صفوان الذي يدل على أنه ال يضمن العارية إال بالتضمني.
إن اإلمام الصنعاين مجع بني حديث مسرة وحديث صفوان ،وضال إن
«مضمونة» يف حديث صفوان صفة التقييد ،وهو األظهر ،5فبهذا يكون مسلكه يف
اجلمع هو اجلمع بالتقييد ،وبيانه أن حديث مسرة يدل على مطلق التضمني يف العارية،
وحديث صفوان ضيد مطلق التضمني على العارية املضمونة ال املؤداة ،وهذا إذا كان
املستعري فيها غري متعد وغري مفرط.

الفصل اخلامس  :أجرة احلجام
ذكر الصنعاين 8يف مسألة أجرة احلجام  :حديث ابن عباس ،ضَالَ« :احَْتجَمَ
النَّبِيُّ



َ ،وَأعْطَى الَّذِي َحجَمَهُ» وَلَوْ كَانَ َحرَامًا لَمْ يُعْطِهِ .3وحديث رافع ابن

سبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ».4
خديج :عَنْ َرسُولِ اهللِ  ضَالَ« :كَ ْ

 5انظر  :سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام ،جـ ،8ص .22
 8انظر  :املصدر السابق ،جـ ،8ص .551
 3أخرجه البخاري ،رضم . 8513
 4أخرجه مسلم ،رضم .5122
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وجه التعارض بينهما أن حديث ابن عباس جييز أجرة احلجام ،وحديث رافع
بن خديج حيث على اجتنابه.
واإلمام الصنعاين محل النهي يف حديث رافع بن خديج على التنزيه؛ وهبذا كان
مسلكه يف اجلمع بينهما اجلمع حبمل اللفظ على الكراهة ،5وبيان ذلك أن حديث ابن
عباس الدال على ا جلواز هو القرينة اليت صرفت النهي عن التحرمي إىل الكراهة ،وعلى
هذا فأجرة احلجام جائزة ،ولكنها مكروهة كراهة تنزيه.

الفصل السادس  :حكم األضحية
أورد الصنعاين 8يف مسألة حكم األضحية حديث أيب هريرة ،ضال



« :مَنْ

وَجَدَ سَعَةً َفلَ ْم يُضَحَِّ ،فلَا يَ ْقرَبَنَّ مُصَلَّانَا».3
شرَُ ،وأَرَادَ أَحَدُكُمْ َأنْ
وذكر حديث أم سلمة أَنَّ النَّبِيَّ  ضَالَِ« :إذَا دَ َخَلتِ الْعَ ْ
ش ِرهِ شَيْئًا».4
َحيََ ،فلَا يَمَسَّ مِنْ شَ َع ِرهِ وَبَ َ
يُض ِّ

 5انظر  :املصدر السابق ،جـ ،8ص .551
 8انظر  :املصدر السابق ،جـ ،8ص .138-135
 3أخرجه أمحد ،رضم 2833؛ وابن ماجه ،رضم 3583؛ واحلاكم ،رضم .3122 ،3121
 4أخرجه مسلم ،رضم .5233
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وجه التعارض بينهما  :أن حديث أيب هريرة دليل على وجوب التضحية على
من كان له سعة ،ويعارضه حديث أم سلمة؛ حيث يدل لفظ «فأراد أحدكم» على
عدم الوجوب.
رجح اإلمام الصنعاين وضف حديث أيب هريرة ،ولذلك ضال  :واحلديث األول
موضوف فال حجة فيه ،5ومن العلماء من صحح حديث أيب هريرة كاحلاكم والشيخ
األلباين ،8فيجمع بني حديث أيب هريرة وحديث أم سلمة ،حبمل حديث أيب هريرة
على االستحباب.

 5انظر  :سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام ،جـ ،8ص .138
 8صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،رضم .2421
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الباب الرابع
اخلامتة
تشتمل على أهم النتائج والتوصيات ،وتتلخص أهم النتائج اليت توصل إليها
الباحث من خالل البحث ما يلي :
 .5أنه ورد اجلمع بني األدلة يف كتاب سبل السالم من كتاب البيوع إىل كتاب
اجلامع  15مسألة ،وأورد الباحث يف هذا البحث ست مسائل ،وهي  :االنتفاع
بامليتة ،وربا النسيئة ،وبيع احليوان باحليوان نسيئة ،وضمان العارية ،وأجرة احلجام،
وحكم األضحية.

 .8معرفة دفع التعارض يف املسائل اليت تتعارض فيها األحاديث ،وذلك باملسالك
اآلتية  :اجلمع بالتخصيص ،واجلمع بالتقييد ،واجلمع حبمل األمر على الندب،
واجلمع حبمل النهي على الكراهة ،واجلمع حبمل اللفظ على اجملاز ،واجلمع
باختالف احلال ،واجلمع باألخذ بالزيادة ،واجلمع جبواز أحد األمرين (التخيري).
 .3أن اإلمام الصنعاين حريص على اجلمع بني الدليلني املتعارضني ما أمكن ،وسلك
مسالك اجلمع بني األدلة.
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املراجع واملصادر
أ-ابن أمري حاج ،حممد بن حممد بن حممد .التقرير والتحبري على حترير الكمال بن اهلمام.
بريوت:دار الكتب العلمية.
ابن حزم ،أبو حممد ،علي بن حممد .اإلحكام يف أصول األحكام .بريوت :دار اآلفاق
اجلديدة .
ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرمحن5483 .هـ .معرفة أنواع علوم احلديث.
بريوت :دار الكتب العلمية.
ابن منظور ،حممد بن مكرم .لسان العرب .بريوت :دار صادر.
األصفهاين ،أبو الثناء ،حممد بن عبد الرمحن5412 .هـ .بيان املختصر شرح خمتصر
ابن احلاجب .اململكة العربية السعودية :دار املدين.
األلباين ،حممد ناصر الدين5412 .هـ .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،بريوت:
املكتب اإلسالمي.
اآلمدي ،أبو احلسن ،على بن أيب علي5484 .هـ .اإلحكام يف أصول األحكام.
الرياض :دار الصميعي.
-ب-

خباري ،حسن بن عبد احلميد5488 .هـ .منهج اإلمام الطحاوي يف دفع التعارض
بني النصوص الشرعية .مكة :جامعة أم القرى.
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البخاري ،حممد بن إمساعيل5488 .هـ .اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه املعروف بصحيح البخاري .بريوت :دار
طوق النجاة.

ت-الترمذي ،حممد بن عيسى5328 .هـ .سنن الترمذي .مصر :شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البايب احلليب ،ط.8
ج-اجلويين ،إمام احلرمني ،عبد امللك بن عبد اهلل5452 .هـ .الورضات .الرياض :دار
الصميعي.
س-السجستاين ،أبو داود ،سليمان بن األشعث .سنن أيب داود .بريوت :املكتبة العصرية.

السخاوي ،حممد بن عبد الرمحن5452 .هـ .اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم
ابن حجر .بريوت :دار ابن حزم.
السرخسي ،حممد بن أمحد5454 .هـ .أصول السرخسي .بريوت :دار الكتب
العلمية.
السهالوي ،عبد العلي بن حممد5483 .هـ .فواتح الرمحوت .بريوت :دار الكتب
العلمية.

السوسوة ،عبد اجمليد حممد إمساعيل .منهج التوفيق والترجيح بني خمتلف احلديث وأثره
يف الفقه اإلسالمي .بريوت :دار النفائس.
ش-الشاطيب ،إبراهيم بن موسى5453 .هـ .املوافقات .اخلرب :دار ابن عفان.
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الشوكاين ،حممد بن علي5483 .هـ .البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع.
بريوت :دار ابن كثري.
الشيباين ،أمحد بن حنبل5485 .هـ .مسند اإلمام أمحد بن حنبل .بريوت :مؤسسة
الرسالة.

ص-الصنعاين ،حممد بن إمساعيل5412 .هـ .إجابة السائل شرح بغية اآلمل .بريوت :
مؤسسة الرسالة.
الصنعاين ،حممد بن إمساعيل .سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام .القاهرة :دار
احلديث .
ق-القزويين ،ابن ماجه ،حممد بن يزيد5431 .هـ .سنن ابن ماجه ،دمشق :دار الرسالة
العاملية.
م-املرسي ،علي بن إمساعيل5485 .هـ .احملكم واحمليط األعظم .بريوت :دار الكتب
العلمية.
ن-النسائي ،أمحد بن شعيب5485 .هـ .السنن الكربى .،بريوت :مؤسسة الرسالة.

النملة ،عبد الكرمي بن علي بن حممد5481 .هـ .املهذب يف علم أصول الفقه
املقارن .الرياض :مكتبة الرشد.
النيسابوري ،احلاكم ،حممد بن عبد اهلل5455 .هـ .املستدرك على الصحيحني.
بريوت :دار الكتب العلمية
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النيسابوري ،مسلم بن احلجاج .املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املعروف بصحيح مسلم .بريوت :دار اجليل؛ دار
األفاق اجلديدة.

مرجع من اإلنترنت :
http://www.sunnah.org.sa/ar/sunnah-sciences/modern-methods/383-8151-12-12-

الساعة 58.82
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