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 :ملخص
مما هو معروف لدى الكتاب والباحثني، أن موضوع التعارض بني النصوص له أمهيته عند العلماء، وقد بذلوا جهودهم 

 .تصور وقوعه عند القراء واملشتغلني باستنباط األحكام  لبيان املوضوع وأسباب
ومن بني هؤالء األعالم أبو احلسني البصري، حممد بن الطيب املعتزيل، أحد أئمة املعتزلة بل إمامهم يف وقته، وله 

العهد، " شرح فيه كتاب أستاذه القاضي عبد اجلبار املعروف املعتزيل بـ" املعتمد يف أصول الفقه"وكتابه ، تصانيف 
قيل فيه، إضافة  ، وكان له باعه يف طرق دفع التعارض؛ ألنه اطلع على من كتب يف املوضوع قبله واستوعب ما" الُعمد

باالهتمام مقارنة  ظن جهة أخرى، رأيت أن كتابه مل حيإىل مهارته يف املباحث األصولية بصورة عامة هذا من جهة، وم
جتاه املسائل األصولية كما درست مؤلفات أصولية أخرى لعلماء اإلسالم، ره ظمبوقعه العلمي، فلم تدرس وجهات ن

للباحثني من بعدي  حافزافأحببت أن أعرض بعضا من آرائه، خصوصا جتاه التعارض، عسى أن يكون عملي هذا 
 .وآرائه املروية يف الكتب األصولية" املعتمد"فيشرعون يف دراسة كتابه 

 .النصوص الشرعية-املنهج -التعارض والرتجيح-البصريأبو احلسني :الكلمات المفتاحية
Abu Hussein Al Basri and its method in pushing the conflict 

between the chariaa texts 

Abstract: 
Abu Hussein- al basri and his efforts in pushing the ways of contradiction between 

texts. Fundamental study book "The Principles of the Principles of Jurisprudence", in 

which he explained his teacher's book, Because he has read about who wrote the 

subject before him and understood what he said, in addition to his skill in the 

fundamentalist mullahs in general, on the one hand, and on the other hand I saw that 
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his book did not pay attention to its scientific location, did not study his views on 

fundamentalist issues also studied fundamentalist writings Other scholars of Islam, I 

liked to introduce some of his views, especially Jah conflict This work may be open 

to the researchers after me, so that they can study his book and his opinions in the 

books of fundamentalism. 

 Keywords: Abu Al-Hussein Al-Basri - Contradiction - Methodology - chariaa Texts. 

 

 :مقدمة  
علـم أصـول الفقـه مـن العلـوم الـك نـا مكانتهـا بـني العلـوم اإلسـالمية، وذلـ ؛ ألنـه يتعلـ  بعلـم يعترب       

الفقه، بل هو أصله، فهو يأخذ بيد املشتغل إىل االستدالل الصحيح، وال خيفى أن االستدالل إمنـا يكـون 
واحلكــم علــى النادلــة دون  صــحيحا إذا خــال الــدليل عــن التعــارض مــع أدلــة أخــرى، فــال  كــن االســتنباط

ملعرفـــة عـــدم وجـــود التعـــارض، وبعـــد االطم نـــان مـــن عـــدم  أمثالـــهىل مقارنـــة الـــنه وعرضـــه علـــى الرجـــوع إ
التعارض يصح التنزيـل والفتـوى، وذلـ  ألن أدلـة الشـرع ليسـت مبرتبـة واحـدة مـن حيـث الثبـوت والداللـة، 

دمـة ملسـائل أصـولية أخـرى كالنسـم واجلمـع بل هي متفاوتة، وهنا تظهر أمهية التعارض الذي قد يكون مق
والرتجـيح، والعالقــة بينـه وبــني هــذه املسـائل عالقــة السـبب باملســبب، فــال وجـود نــذه إال بعـد التحقــ  مــن 

 . حدوث التعارض الظاهري
تنــاول األصــوليون موضــوع التعــارض بالبحــث والدراســة املركــزة باإلحكــام واإلتقــان، لدقتــه وخطورتــه، قــد و 

وهـــذا مـــن أدق مـــا :"  يتـــه وشـــروطه وأحكامـــه، وفصـــلوا يف قواعـــده وأنواعـــه، قـــال داود الظـــاهريفبينـــوا ماه
فإن الغلط والتناقض فيـه يكثـر جـدا  ... كن أن يعرتض أهل العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه

ق للمسـتدل إذاً فموضـوع التعـارض والرتجـيح يفـتح ا فـا، (1")إال من سدده اهلل مبنـه ولطفـه ال إلـه إال هـو
ألمهيـة هـذا املوضـوع ، فـإن احلاجـة إليـه ملحـة نظـرا عند تعـارض األدلـة ببيـان الـدليل الصـات لالحتوـا ، و 

 .من قبل أهل التفسري واحلديث والفقه وغريهم

                                         
 (.2/361)يف االحكام  حكاه عنه ابن احلزم - 1



                                                                          ISSN :2588-2384                                                  المعيار مجلة
 3102: السنة      54: عدد     32: مجلد

 

963 
 

 ، آخر إىل أصويل ومن ، آخر إىل مذهب من خيتلف والرتجيح جمال واسع دقي  و التعارض           
فكان لكل  ،هم يف ذل تباينت جهودف ،التعارضهذا دفع  كيفية يف الفقه أصول علماء اختلف لذل 
 فكان له منهوه ،به إمام املعتزلة أبو احلسني البصري انفرد نهوه وأسلوبه اخلاص ، وهذا مامنهم م
 . اخلاص يف دفع هذا التعارض بني النصوص و الرتجيح فيما بينها وأسلوبه

حيث اعتمد األصوليون املشهورين يف علم أصول الفقه،  من األعالموأبو احلسني البصري             
أحد أئمة املعتزلة بل إمامهم يف وقته، ومل يب  للمعتزلة مؤلف أوسع وأوث  من بعده على أقواله، فهو 

املعتزلة راء أبو احلسني  شتات آ املعتزلة، مجعملذهب مصدر  الذي يعترب أهم" املعتمد"وأضخم من كتابه 
ومما جيعل رسوخه يف حيث تطرق إليه يف أكثر من مبحث؛  خاض بإسهاب يف عرض التعارض،فيه، و 

قيل فيه، إضافة إىل مهارته يف  ب مايعااملوضوع قبله، واستاطالعه على من كتب يف هذا  ،هذا املوضوع
 .املباحث األصولية

، فرأيــــت مبحــــث "املعتمــــد"خــــالل كتابــــه وقــــد وقــــع نظــــري علــــى أن أدرس داويــــة مــــن جهــــوده مــــن       
ــــه، فــــتم ه يف دفــــع التعــــارض بــــني منهوــــأبــــو احلســــني البصــــري و : اختيــــار التعــــارض يســــتح  الوقــــوف علي

 .النصوص الشرعية
 :  إشكالية البحث

، وألن جتـاه العقـل وتقديسـهم لـهاخلاصـة رؤيـتهم  يـز املعتزلـة عـن غـريهم مـن املـذاهب هـو  إن ما          
قد كان له رأيه اخلاص يف مسألة التعـارض والرتجـيح  أمههـا عنـد وقـوع ، فشيم املعتزلة وإمامهم احلسني أبا

؟ العقــل أم النقــل وأيهمــا يقــدم ؟ هــو منهوــه يف دفــع التعــارض احلاصــل بينهمــاتعــارض العقــل والنقــل فمــا 
نهوــه يف هــو م ومــاهي نظــرة أس احلســني جتــاه التعــارض بــني النصــوص الشــرعية علــى وجــه اخلصــوص؟ ومــا

 هـذا مـا ؟ منهوـه عـن غـريه مـن العلمـاء ميـزت هـي اجلزئيـات الـك ومـا؟  التعامل مع هذا التعارض إن وقع
 . البحثهذا يف ثنايا  عليهسنحاول اإلجابة 

 : أسباب اختيار الموضوع
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من أسباب اختيار هذا املوضوع أننـا نعلـم أن االسـتنباط واالسـتدالل مرهـون بعـدم التعـارض، وهـذا جيعلنـا 
 :فكانت األسباب كالتايلنقول أن هناك مسائل يف علم األصول نا صلة قوية بالتعارض، 

نــة عـن خفايـاه خصوصـا مبقار فهـو بالضـرورة يسـتح  الوقــوف عنـده والكشـف  :مكانـة التعـارضإبـراد  -3
  . ر العلماء من املدارس املختلفةظوجهات ن

ه جتــاه هــذا ئـآرا ةســامـن املناســب در أنــه رأيــت  ،مـن أكــابر املعتزلــة وأسـاطينهماحلســني  اوألن األمـام أبــ -2
املوضـــوع، واالطـــالع علـــى هليالتـــه جتـــاه التعـــارض بـــني النصـــوص ومـــا العمـــل عنـــد وقوعـــه، خاصـــة عنـــد 

 . ندهتعارض العقل والنه وأيهما مقدم ع
عــدم وجــود دراســة ســابقة رــه التعــارض والرتجــيح ألس احلســني البصــري، فكــل الدراســات الســابقة  -1

دفعــإل إلفــراد منهوــه بالدراســة  جــاءت متنــاثرة اكتفــت بــذكر مــنهج أس احلســني بإجيــاد وعمــوم ، وهــذا مــا
الصـفيحات، تقيـدا صـفحة   اختصـارها يف هـذه  321من خالل كتابه املعتمد، علما أن الدراسة تطلبـت 

 .بشروط النشر
 :أهمية البحث

تعود أمهية البحث إىل أنه يتنـاول موضـوعا أصـولياً، والنـاس  اجـة إىل علـم األصـول ومـا يتفـرع عنـه، وألن 
موضــوع التعــارض لــه صــلة بالتطبيقــات الفقهيــة، وأن لــه آثــارا يف األحكــام والتطبيقــات الفقهيــة، فهــو يرفــع 

 .واالشتباه، وهذا مما حيتا  املسلمون إليه على مر العصور وكر الدهورالنزاع واالضطراب 
ويهــدف البحـــث والدراســـة إىل عـــرض آراء البصـــري مقارنـــة بغـــريه مـــن العلمـــاء لبيـــان الـــراجح واألصـــح مـــن 

 .األقوال وبيان مواطن الوهم والضعف
 :منهج البحث 

 البحث مبوضوع املتعلقة املسائل باستقراء قومي الذي التحليلي، االستقرائي املنهج الدراسة هذهاتبعت يف 
 . الكرمي للقارئ وعرضها هليلها مث ومن األصلية، مصادرها من
 . نبذة من حياة أبي الحسين البصري: المطلب األول 
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 : ونشأته ،ومولده ،اسمه: الفرع األول 
والشـــهرة، مل تعـــرف عـــن مل أريـــل يف بدايـــة البحـــث أن عاملـــا كـــأس احلســـني البصـــري صـــاحب التصـــانيف 

حياتـــه إال اليســـري، فـــرغم تصـــفحي لكتـــب الـــرتاجم واألعـــالم واألنســـاب وغريهـــا مل أقـــف علـــى شـــيء عنـــه 
سوى بعض املعلومات البدائية القليلة، حىت الـذين حققـوا آثـاره وكتبـوا مقـدمات لكتبـه، مل يتطرقـوا حلياتـه، 

ي  يف هقيقـه للمعتمـد، وكـذل  ويلفـرد مـادلن  مع أن من بينهم أهل العلم واخلربة يف التحقيـ  كخليـل املـ
 (.1)ودانيينا امشيتكه اللذان حققا كتابه تصفح األدلة

 (.  2)حممد بن علي بن الطيب البصري، كنيته أبو احلسني : ورد عنه هو أما بالنسبة المسه فكل ما
ومل يعـرف  إال أنـه مل يقـف أهـل الـرتاجم علـى تـأريم مولـده، ونشأ هبا،ولد أبو احلسني مبدينة البصرة       

سـكن ببغـداد ودر س هبـا ، مث (3)عن كيفية نشـأته، وبدايـة ولوجـه يف سـل  العلـوم، ومل يـذكر أكثـر شـيوخه

                                         
ــــة بــــريوت(361ت)اخلطيــــب البغــــدادي -تــــاريم بغــــداد: ينظــــر -1  –، هقيــــ  مصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا، دار الكتــــب العلمي

، (636ت)، وإخبار العلمـاء بأخيـار احلكمـاء، الـودير مجـال الـدين أس احلسـن علـي القفطـي(1/311)، (م3991، 3ط)لبنان،
، والفــتح املبـني يف طبقــات (222 -223ص)بـريوت -، دار الكتــب العلميـة لبنــان3/2110علـ  عليــه، ابـراهيم مســ  الـدين،ط

، (3/211)م،3931: األصوليني، عبداهلل مصطفى املراغي، نشره حممد علي عثمان، مطبعـة أنصـار السـنة ايمديـة، سـنة الطبـع
بـريوت،  –ِفْلـَزر، دار مكتبـة احليـاة  –ِديَفْلـد ُسوَسـن ة : ، هقيـ (هــ 031: ت)وطبقات املعتزلة، أمحد بن حيىي بن املرتضى املهدي

ــــد احلــــي بــــن أمحــــد العكــــري الدمشــــقي، (. 339-330ص)م،3963: ســــنة ــــار مــــن ذهــــب، لعب ــــذهب، يف أخب ت شــــذرات ال
 (.202 /1)م، دار الكتب العلمية3109

بــن ا، وطبقــات املعتزلــة، (3/211)الفــتح املبــني، املراغــي: ينظــر. كنيتــه أبــو احلســني، ولكــن ال يعــرف عــن أهلــه وأوالده شــيء -2
ـــــن يوســـــف القفطـــــي ، و (339-330ص)املرتضـــــى ـــــدين أس احلســـــن علـــــي ب ـــــودير مجـــــال ال ـــــار العلمـــــاء باخيـــــار احلكمـــــاء، ال اخب

 (.222 -223ص)
 .املصادر نفسها - 3
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، (م3133) إىل أن صار رئي  املعتزلة وكبريهم، وعـا  فيهـا إىل أن تـويف هبـا، سـنة سـت وثالثـني وأربعمائـة
 (.   1)لُشْونِيزيودفن يف مقربة ا
 : مذهبه العقدي والفقهي :الفرع الثاني

يف بدايــة القــرن الثــاا، وهنــاك روايــات ( 2)االعتــزالفهــو معتــزيل يف العقيــدة واألصــول، وقــد  هــرت فكــرة 
، وهي معروفة لدى القراء والباحثني، وال حاجة لتكرارها وسردها هنا، وقـد (3)وحكايات يف كيفية نشأهتا

الفرقة مبراحل خمتلفة قوة وضعفا إىل أن وصـلت ذروة تطورهـا واددهارهـا يف القـرن الرابـع انوـري مرت هذه 
 (.4)أواخر العهد العباسي

علما أنه مل ترد له ترمجة يف طبقـات الشـافعية، ومل أجـد ، يف الفقه قد ذكر عنه أنه شافعي املذهب و       
 لـــه مشـــاركات يف الفقــه، ومل يؤلـــف يف الفقـــه، بـــلمــن يصـــرح مبذهبـــه الفقهــي مـــن أهـــل الـــرتاجم، والتوجــد 

 (.5)صول أكثراشتغل بعلم الكالم والعقيدة واأل
 :تالمذتهو  ،شيوخه :الفرع الثاني

ال ريـــب أنـــه درس وتتلمـــذ عنـــد جمموعـــة مـــن علمـــاء عصـــرهم، وهـــذا دأب ودرب ســـار عليـــه  :شييييوخه-أ
العلماء من قدمي الزمان، لكـن مل يـذكر أهـل الـرتاجم أمسـاء شـيوخه، فـرغم تتبعـي للمـدونات املختصـة هبـذا 

                                         
 -223ص)، وإخبـــار العلمـــاء بأخيـــار احلكمـــاء، الـــودير مجـــال الـــدين(1/311)اخلطيـــب البغـــدادي  -تـــاريم بغـــداد: ينظـــر - 1

شــذرات الــذهب، الدمشــقي، (. 339-330ص)بــن املرتضــى، ا، وطبقــات املعتزلــة، (3/211)، والفــتح املبــني، املراغــي،(222
(1/ 202.) 
الفـرق بـني الفـرق  .يف  ـث العقائـد،  أوائل القـرن الثـاا، وسـلكت منهوـاً عقليـاً تطل  املعتزلة على فرقة  هرت يف اإلسالم يف -2
 (.331ص)م، 3991، 3رشيد اخليون، دار احلكمة، ط.معتزلة البصرة وبغداد، د، و (330صـ)
 (.331ص)رشيد اخليون،.معتزلة البصرة وبغداد، دو  (.3-1ص)طبقات املعتزلة، البن املرتضى  - 3
 (.21-39ص)فات الربيعي، دار الثقافة للنشر .فكرهم وعقائدهم، د تأريم املعتزلة -4
بـــن حوـــر العســـقالا، ال، لســـان امليـــزان، (23/391)الـــوايف بالوفيـــات، (1/111)تـــاريم بغـــداد، اخلطيـــب البغـــدادي: ينظـــر -5

األعـالم (.290 /0)اننـد –دائـرة املعـرف النظاميـة : م، هقي 3906 –3316،  1بريوت، ط –مؤسسة األعلمي للمطبوعات
 ( .31/001)، وسري أعالم النبالء(0/200)، شذرات الذهب(6/210)للزركلي
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: وهــو: أبــو احلســن القاضــي عبــداجلبار، :مــن أشــهر الــذين در ســوه ف، ليســري ا نــزرالوجــدت إال  اجملــال مــا
كـــان يف ابتـــداء حالـــه يـــذهب يف األصـــول مـــذهب األشـــعرية، ويف املعتـــزيل،  أمحـــد بـــن عبـــد اجلب ـــار انمـــداا 

الفروع مذهب الشافعي، كان موا با على التدري  واإلمـالء حـىت طبـ  األرض بكتبـه وأصـحابه، وانتهـت 
التــدري  إىل أن تــويف  ســنة إليــه الرئاســة يف املعتزلــة، واســتدعاه الصــاحب إىل الــري  فبقــي فيهــا موا بــا علــى 

مخ  عشرة أو ست عشرة وأربع مائة، ويقال إن له أربـع مائـة ألـف ورقـة ممـا صـن ف يف كـل فـن  ومصـن فاته 
 .(1)أنواع
 : منهم أهل الرتاجم والطبقات  ذكر :أشهر تالميذه -ب
املعتزلــة، ولــد ســنة ، شــيم أبــو علــي  املعتــزيلحممــد بــن أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن الوليــد الكرخــي، ( 3

ســتو وتســـعني وثال ائـــة، وكــان ذا داهـــد وورع وقناعـــة وتعبـــد ولــه عـــدة تصـــانيف، تــويف ســـنة ســـبع و ـــانني 
 . (2)وأربعمائة انورية 

: قــال اخلطيــب. أبــو القاســم عبــد الواحــد بــن علــي بــن برهــان العكــربي النحــوي، صــاحب التصــانيف( 2
علــم احلــديث، أخــذ علــم الكــالم عــن أس احلســني البصــري، بعلــوم كثــرية، ولــه أنــ  شــديد بكــان مضــطلعاً 

 . (3) تويف سنة اثنتني وأربعني وأربعمائة
 .  (4)أبو القاسِم ابُن التَّبَّان املعقول( 1
        .(5)حممود بن املالمحي، مصن ف املعتمد األكرب( 3 

  :بي الحسين البصريالمكانة العلمية أل: الفرع الثالث
                                         

 -223ص)اخبــار العلمــاء باخيــار احلكمــاء، الــودير مجــال الــدين و (. 331-332ص)بــن املرتضــىاطبقــات املعتزلــة، : ينظــر -1
222.) 

وتـــاريم ، (30/300)، وســـري أعـــالم النـــبالء(1/192)، وشـــذرات الـــذهب(292-1/293)العـــرب يف خـــرب مـــن غـــرب: ينظـــر -2
 (12/233))االسالم للذهيب

 (.30/320)، وسري أعالم النبالء (0/296)شذرات الذهب -3
 .، مل أجد ترمجته عدا ماذكرهتا(13/92)سري أعالم النبالء  -4
 (.222 -223ص)إخبار العلماء بأخيار احلكماء و (. 339ص)ن املرتضىطبقات املعتزلة، الب: ينظر -5
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هـــو مـــن فحـــول املعتزلــة فصـــيحاً متفننـــاً حلـــو العبـــارة ف، وأفضـــلهم رئـــي  املعتزلـــة يف وقتــهكــان أبـــو احلســـني 
بليغــاً، صــاحب التــدري  وحلقــات الــدرس ببغــداد، والتــأليف، تنبــه الفضــالء بعلمــه وكتبــه واعرتفــوا  ذقــه 

مــن  .. إن اإلمــام فخــر الــدين أخــذ كتابــه ايصــول :" قــال ابــن خلكــان، ومــدحوه بعبــارات كثــريةوذكائــه، 
كــان جيــد الكــالم ملــيح العبــارة غزيــر املــادة إمــام وقتــه، :" وقــال أيضــا، ( 1")كتــاب املعتمــد ألس احلســني

شـيم املعتزلـة واملنتصـر نـم، وايـامي عـن " قـال ابـن العمـاد يف الثنـاء عليـه أيضـاو  ،(2")وانتفع النـاس بكتبـه
ياء دمانـه وكـان يقـرئ االعتـزال ببغـداد ولـه وكان من أذك:" وقيل يف وصفه ،(3" )هم بالتصانيف الكثريةذمم

 (.  4" )حلقة كبرية، وسكن بغداد، واعرتف العلماء  ذقه وذكائه
 :أشهر مؤلفات أبي الحسين البصري: الفرع الرابع 

 :ألف أبو احلسني مؤلفات كثرية، إال أن أكثرها بقيت أمساؤها، يف كتب الرتاجم فقط، ومن كتبه
وهـو كبـري، ومطبـوع مـرتني، أحـدمها طبعـه املعهـد الفرنسـي بدمشـ  وذلـ   :الفقيهالمعتمد في أصول  -أ

: بتحقيـ  حممـد محيـد اهلل، ومـن اجلـدير بالـذكر نشـر حممـد محيـد اهلل ايقــ . م3963/ هــ3103يف سـنة 
 .م3960م، وأما اجلزء الثاا فقد نشره سنة 3963اجلزء األول منه ببريوت 

م، قـدم لـه خليـل 3901-هــ 3311لبنـان، يف سـنة  -بـريوت -لكتـب العلميـةطُبع يف دار ا: واملرة الثانية
املـــي ، وهـــذا الكتـــاب أضـــخم مشـــروع ألس احلســـني يف أصـــول الفقـــه، كمـــا يبـــني هـــو بنفســـه فيـــذكر أنـــه 

 . اختصار وشرح لكتاب القاضي عبداجلبار
يمان بن ناصـر بـن سـعيد ويوجد شرح لسل" جتريد املعتمد" تلخيه جملهول بعنوان ( املعتمد)ونذا الكتاب

 (.5)للبصري نفسه، مث شرحه جمهول" املعتمد" هـ، واختصار(013)ألفه سنة

                                         
 .(1/311)تاريم بغداد، اخلطيب البغدادي: ، وينظر(200 /0)نقال عن شذرات الذهب، للدمشقي -1
 .نف  املصدرين -2
 (.0/200)شذرات الذهب، لعبداحلي بن أمحد العكري الدمشقي، املعروف بابن العماد -3
 (.36/16)وتاريم اإلسالم للذهيب (. 0/200)الذهبشذرات  -4
 (.2/330)تاريم الرتاث العرس، لسزكني " وتلخيصه، وشرح خمتصره، يف " لمعتمدل" النسم اخلطية: ينظر -5
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م، ووضـع يف آخـر 3963/هــ3103طبعه املعهد العلمـي الفرنسـي بدمشـ  سـنة القياس الشرعي،  -ب
  .كتاب املعتمد للبصري

( م2116)ه ســـنةيبـــدو ضـــاع بعضـــه، وطبـــع مـــا بقـــي منـــكتييياب تصيييفلّ ا دللييية، فيييي علييي  الكيييال ، -ج
وهذه كتب ذكرها أكثر أهل الـرتاجم، ومل أجـد أحـدا يشـري إىل  ، يلفرد مادلن   و دانيينا امشيتكهو : بتحقي 

 :كوهنا مطبوعة أو مكاهنا كمخطوطات
هــذه ف، (1)نقييا المقنييع علييى ابيين الراونييدي -شييرا األصييول الخمسيية -غييرر األدليية فييي م لييد  -

 .بهاملؤلفات يف علم الكالم وما يتعل  
 (.2) فائت العين على كتاب العين للخليل في اللغة -د
 .(3) شرا السماع الطبيعي  -ه

 :أبو الحسين ورواية الحديث: الفرع الخامس
: ويعود سنده إىل أىب مسعود البدري، قال: كان يروي حديثًا واحدًا حدثنيه من حفظه:" قال اخلطيب

               إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستح فاصنع ما ) : (ملسو هيلع هللا ىلص) قال رسول اهلل
وذكر يل أبو :" أيضاقال  ، و(5)"وهذا احلديث كأنه من خواص املعتزلة:" ، قال اخلطيب(4) " (ش ت

 (.6) "احلسني البصري أنه مسع من طاهر بن لبؤة وغريه

                                         
 (.222 -223ص)إخبار العلماءو (. 339ص)، وطبقات املعتزلة(33/21)معوم املؤلفني: ينظر -1
طبـــع بعنايـــة وكالـــة املعـــارف اجلليلـــة، اســـتانبول ســـنه ، امساعيـــل باشـــا البغـــدادي، ثـــار املصـــنفنيهديـــة العـــارفني امســـاء املـــؤلفني وا -2

 (.16 /1)لبنان –اعادت طبعه باألوفست دار إحياء الرتاث العرس بريوت  3903
 (6/210)األعالم للزركلي - 3
، (0169)، الـــرقممســـعودصـــحيح البخـــاري، بـــاب إذا مل تســـتح، مـــن حـــديث ابـــن أصـــل هـــذا احلـــديث صـــحيح خمـــر  يف  -4
 .(21111، الرقم 0/101)، وأمحد يف مسنده (0/2260)
 .(2/391)حممد: الوايف بالوفيات الصفدي، باب، (311 /1)تاريم بغداد، اخلطيب البغدادي -5
 .(1/111)اخلطيب البغدادي -تاريم بغداد - 6
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العلمببام منببه عنببد و وعببه بببين ماهيببة التعببارض وموا بب  : المطلببب النبباني
 :النصوص

 ماهية التعارض لغة واصطالحا: ولألالفرع ا
  هـر إذا يعـرض، عـرضيعـود إىل مـادة  مـن الناحيـة اللغويـة التعـارض :لغيةفيي الالتعيارض حقيقية : أو 
: فيقـال التقابـل، :هـو التعارض :يتسع اجملال لذكر كلها، ومن أبردها ونذه املادة معان يف اللغة، وال وبرد،
  (.1)قابله :أي معارضة بالشيء الشيء عارض

 عنــد للتعــارض عــدة جيــد املســتقرئ تعريفــات :فييي اصييطالا األصييوليين التعييارض حقيقيية: ثانيييا 
 :األصوليني، وال خيلو أغلبها من اعرتاض ونظر، ومن هذه التعريفات

 (.2)"تقابل الدليلني على سبيل املمانعة:" الزركشي بأنهعرفه -أ
 . (3)"تدافع احلوتني:" الشكور عبدوعرفه  -ب
تنـايف مـدلويل الـدليلني علـى وجـه التنـاقض والتضـاد، ومـنهم مــن ": ومـن تعريفـات الشـيعة اإلماميـة هـو - 

علـى وجـه التنـاقض أو التضـاد  اإلثبـاتومقـام  سـب الداللـة  األدلةتنايف الدليلني أو :" قال يف تعريفه هو
 . (4)حقيقة أو عرضا

ولعـل أجودهـا تعريـف ابـن  ،( 1)وهناك تعريفات أخرى بنف  املفهوم مع اختالف يف املباا واأللفـا  -د
ومعنــاه أن مــدلول كــل مــن الــدليلني ، (2")اقتضــاء كــل مــن دليلــني عــدم مقتضــى ا خــر:" ابــن انمــام، وهــو

                                         
 .(3/213)، وكتاب العني، الفراهيدي(1/360()مادة عرض)لسان العرب، -1
 (610/ 3)البن النوارشرح الكوكب املنري و ، (6/319)البحر اييط للزركشي: ينظر -2
 (.1/310) ،(هـ3339"ت )يب الدين البهاري الفقيه احلنفي  ،فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت -3
ايكـم : الشتمانما على الزيادة واحلشو، ينظر لالطالع التعريفني واالعـرتاض الـوارد عليهمـا نيوقد اعرتض على هذين التعريف -4

 (.1-1/6)جاويد الكمية: قم املطبعةم، 3993/ 3333 ،3ط، مؤسسة املنار، الطباطبائي احلكيميف أصول الفقه، 
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مــن جهــة،  هــذا التعريــف خمتصــر مفيــد، ف هما يف املعــمث مث احلكــمخــر ممــا يــؤدي إىل تعارضــخيتلــف عــن ا 
 .وبعيد عن احلشو والتكرار من جهة أخرى

 :العلماء ت اه التعارض بين النصوص الشرعية موقف: الفرع الثاني
ذهب السواد األعظم من العلماء إىل نفي التعارض بني النصوص الشرعية، وأكدوا على أن ما       

ألن الشريعة يطل  عليه التعارض، إمنا هو تعارض  اهري منشؤه ذهن اجملتهد، وتقصري من قبل النا ر؛ 
شافعي ، قال الصرييف حاكيا عن ال(3)ن التعارض والتناقضعالشارع، فهي بعيدة إمنا جاءت من قبل 

أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدمها ما يثبته ا خر من ( ملسو هيلع هللا ىلص)ال يصح عن النيب:" قوله
  (. 4..")غري جهة اخلصوص والعموم واإلمجايل والتفسري إال على وجه النسم

خيتلفــون  بعض إقــرارهم للتعـارض مطلقــا لكـن بإمعــان النظـر يتبــني أهنـم مــن حيـث التطبيــ  الالـويـروى عــن 
 (.5)اجلمهورمع 

 :موقف أبي الحسين ت اه التعارض: الفرع الثالث
تطــرق أبــو احلســني إىل موضــوع التعــارض، واقتنــع بوجــوده بــني النصــوص الشــرعية، وكــان لــه منهوــه        

اخلــاص يف التعامــل مــع التعــارض، ورمبــا نــرى اختالفــا يف منهوــه دفعــه عــن غــريه مــن العلمــاء للخــوض يف 
 :تصفحت مباحث التعارض عند أس احلسني البصري وجدت األمور ا تية موضوع التعارض، فعندما

                                                                                                                    
، فـــــــواتح (3/311)زركشـــــــي، البحـــــــر ايـــــــيط، لل(211ص)كراتشـــــــي  –أصـــــــول البـــــــزدوي، مطبعـــــــة جاويـــــــد بـــــــري : ينظـــــــر -1

، ســـــنة 3رضـــــا املظفـــــر، مركـــــز انتشـــــارات دفـــــرت تبليغـــــات اســـــالمي حـــــوده علميـــــه قـــــم ط ،، وأصـــــول الفقـــــه(1/310)الرمحـــــوت
 (.3/332)انادي، قم : ، املطبعة0، واصطالحات األصول، الشيم علي املشكيإل، ط(2/306)،3111

 (1/316)تيسري التحرير  -2
 (.61ص)م،3991، 3لبنان، ط -يف بن عبداهلل عزيز الربدجني، دار الكتب العلمية، بريوتالتعارض والرتجيح، عبداللط - 3
 (.3/333)البحر اييطنقل كالمه الزركشي يف  - 4
 (.300 -1/301)، وهناية السول(3/210)ارشاد الفحول (. 1/2)التقرير والتحبري - 5
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لكنـــه مل يـــذكر ( 1)أنـــه خـــاض يف موضـــوع التعـــارض، وذكـــره يف أكثـــر مـــن مبحـــث كمـــا ســـيأ  بيانـــه :أو 
، فلم أجد مـا يطلـ  عليـه التعريـف مـع إقـراره بوجـود التعـارض بـني بعـض األدلـة، (2)للتعارض تعريفا حمدداً 

 .يف عدم ذكر تعريفه؛ ألنه اعتمد على املفهوم اللغوي للتعارضورمبا السبب 
أنه أورد موضوع التعارض وتكلم فيه بالتفصيل لكنه ينفي التعارض احلقيقي بني النصـوص كمـا هـو  :ثانيا

ال يصح الرتجيح بـني األدلـة؛ ألهنـا ال تتعـارض؛ ألن تعارضـها  :"، فيقول البصري(3)مذهب عامة العلماء
وألن الرتجــــيح يقتضــــي .. ايف مــــدلوالهتا، ويف تعارضــــها ثبــــوت مــــدلوالهتا علــــى تنافيهــــا، موقــــوف علــــى تنــــ

 (.  4")طراحهإ التمس  مبا ثبت فيه الرتجيح، وإطراح ما مل يثبت فيه والدليل ال جيود
رغــــم أنــــه مل يضــــع عنوانــــا لتعــــارض القطعيــــات إال أنــــه ضــــمن حديثــــه عــــن العمــــومني يقــــر   إمكــــان  :ثالثييييا

وال  :"املعلومني، وقصـده بـاملعلوم هـو قطعـي الثبـوت؛ ألنـه أورده يف مقابـل الظـن، فهـو يقـولالتعارض بني 
أو يكـــون أحـــدمها معلومـــا  مظنـــوننيخيلـــو العمومـــان املتعارضـــان مـــن كـــل وجـــه إمـــا أن يكونـــا معلـــومني أو 

 يف فهـــــو يـــــرى أن التعـــــارض قـــــد يقـــــع بـــــني املعلـــــومني واملظنـــــونني واملختلفـــــني ،(5.....")وا خـــــر مظنونـــــا
وهـــو رأي خمــالف لــرأي اجلمهـــور القــائلني بعـــدم وجــود تعــارض بـــني األدلــة القطعيـــة  العمومــات واألخبــار،

 . والظنية
أنه تطرق إىل موضوع التعارض يف أكثر من موطن، وركز عند حديثه يف التعارض على تعارض  :رابعا

مث عند الكالم (. 6)تعارضت إذا( ملسو هيلع هللا ىلص)باب يف أفعاله: العموم واألخبار، ووضع للتعارض أبوابا، منها
                                         

 (.320 -291 -316 -369 -362 -303 -00 /2)و ( 330 -3/109:)املعتمد: ينظر -1
 (.2/299")الشروع يف تقوية أحد الطريقني على ا خر املعتمد:"علما انه ذكر تعريفا للرتجيح فهو - 2
حممــــــــــد : ، هقيـــــــــ 3331، 3بــــــــــريوت، ط –املستصـــــــــفى، حممــــــــــد بـــــــــن حممــــــــــد الغـــــــــزايل، دار الكتــــــــــب العلميـــــــــة : ينظـــــــــر -3

َعــالء آل َجعفــر، : الشــيعة واصــونا، كاشــف الغطــاء، هقيــ اصــل و  ،(3/310)، والبحــر ايــيط، للزركشــي(163ص)عبدالشــايف
 (.01 ص)ممؤسسة اإلما

 .(3/339)املعتمد -4
 . (2/111)نفسهاملصدر - 5
 (.3/109)نفسه - 6
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باب يف اإلمجاع إذا : ، وكذل  يف احلديث عن اإلمجاع(1)باب العمومني إذا تعارضا: الكالم على العام
 (. 3)والقول يف تنافيها باب يف تعارض العلل: ، ويف تعرضه للعلل(2)عارضته األدلة

  (.4)فصال أو بابا مستقالوهذا خبالف أكثر املؤلفني حيث وضعوا يف هناية كتبهم للتعارض مبحثا أو 
علـى أما منهوه يف التعامل مع التعارض، فهـو مـرة يتعامـل مـع التعـارض كاحلنفيـة، فيقـدم النسـم  :خامسا
، ومــرة أخــرى نــرى أن (5)، فــإن مل  كــن الرتجــيح بينهمــا يــأ  إىل اجلمــع بــني الــدليلني املتعارضــنيالرتجــيح

 (. 6)جيح، فالنسممنهوه كمنهج اجلمهور القائلني باجلمع مث الرت 
بأنــه كـــان مقتنعـــا بوجـــود : فبــالنظر إىل الكـــالم الســـاب  للبصــري نســـتطيع أن جنيـــب علــى األســـ لة الســـابقة

 (.7)التعارض، وله حلوله لدفعه، ومنهوه بني املنهوني اجلمهور واحلنفية
كمـا   نوجزهـابطرق عدة ، يكون بني النصني إن وجدعند أس احلسني دفع التعارض نستنتج مما سب  أن و  

 .ا خر ووجوب العمل هبما معا نأحـدمها عقدمي وتاجلمع بني النصني  -: يلي
 .النه مبا يدل على نسخه يف اجلملة النسم إذا اقرتن -

                                         
 (.3/330)نفسه - 1
 (.00/ 2)نفسه  - 2
 (2/291)نفسه - 3
هنايــة (. 293 /3)عبـد اهلل دراد: بـريوت، هقيــ   –، دار املعرفـة الشــاطيب، املوافقـات، (3/110)املستصـفى، الغــزايل: ينظـر - 4

 /2)م3999 -هـــــ3321، 3لبنـــان، ط-بــــريوت-الســـول شـــرح منهــــا  الوصـــول، عبــــد الـــرحيم اإلســـنوي، دار الكتــــب العلميـــة 
260.) 

 .(321 -3/339)املعتمد -5
 (.310-2/311)نفسه -6
هــو  موالقطعــي عنــده. أن األدلــة الســمعية كلهــا  نيــة ونيــر  فاملعتزلــة وأربــاب الكــالمإال أنــه هنــاك مشــكلة يف هديــد القطعــي  - 7

ا مــــدي ، و (2/222)املعتمــــد، أبــــو احلســــني البصــــري. دليــــل العقــــل، مــــن هنــــا  كــــن أن تتعــــارض مجيــــع األدلــــة الســــمعية عنــــده
 (.3/20)االحكام



                                                                          ISSN :2588-2384                                                  المعيار مجلة
 3102: السنة      54: عدد     32: مجلد

 

974 
 

 علـى أحـد الـدليلني وتكـون تقويـة ا خـر، لـىلرتجيح بني الـدليلني املتعارضـني وذلـ  بتقويـة أحـدمها عا -
واملرجـوح، كـالرتجيح بـني خـرب ا حـاد والقيـاس  الـراجح معرفـة للـدليل قصـدا خر بتقصي القـرائن الداعمـة 

ول راجحــا والثــاا مرجوحــا ، فيكــون األ(1)خــر لضــعفه أمامــه املخــالف لــه، فيقــدم الــدليل القــوي ويــرد ا 
آخـر  القرينـة املرتبطـة بالـدليل  دلـيال وقـد اعتـرب أبـو احلسـني البصـري ،ر عـن كونـه خـربا أو قياسـاظبغض الن

آخـر  احلسـني البصـري  عـن غـريه يف اعتبـار القرينـة املرتبطـة بالـدليل دلـيال ا، وهـذا مـا ميـز أبـ( 2)لـه كمالم
   .له يرجحه على الدليل املعارض مكمال

ويكـــون بـــالرجوع إىل مـــا يقتضـــيه فهـــو علــــى التخييــــر بـــني النصـــني،  امل يكـــن هنـــاك مرجحـــ إن التخيـــري، -
 .أو التحق  من تاريم نزول النه كما سيأ العقل والعمل باجملاد أو التخصيه 

طرق دفع التعارض عند أبي الحسين البصري مع نماذج : المطلب النالث 
 .تطبيقية
  :مناهج العلماء في دفع التعارض :الفرع األول

يف دفـــع التعـــارض والـــتخله منـــه عنـــد وقوعـــه إىل مـــذاهب عـــدة، وطـــرقهم اختلفــت منـــاهج العلمـــاء       
 :ثالثة مناهج رئيسية و كن حصرها يف

وهو منهج اجلمهور، فعند تصفح كتب علماء األصـول خاصـة  املعاصـرين مـنهم جنـد : المنهج األول -أ
اجلمــع بــني النصــني وإال فــالرتجيح  مث النســم، وهــذا : أن مــنهج اجلمهــور عنــد التعــارض هــو الرتتيــب ا  
 (.3)صحيح إال أن منهم من قدم النسم على الرتجيح 

                                         
م، 2110: 3مريكيــة، طالواليـات املتحـدة األ -مفهـوم خـالف األصـل، حممـد بشــري سـامل ، املعهـد العـاملي للفكــر اإلسـالمي- 1

 .339ص 
 .(2/136)املعتمد، أبو احلسني البصري .- 2
 (.3/210)، ارشاد الفحول (300 -1/301)هناية السول(. 1/2)الربهان للوويإل -3
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هــو مــنهج فقهــاء احلنفيــة، فقــد ورد عــنهم أهنــم خــالفوا اجلمهــور يف دفــع التعــارض، : ج الثييانيالميينه -ب
 (.1)النسم مث الرتجيح وبعدمها اجلمع: فرتتيبهم هو

، وأمـا مـنهوهم يف دفــع (2)فهـم ينفـون التعــارض بـني القطعيـات كـاجلمهور :مينهج علمياء ال عفريية -ج
قـدم اجلمـع مث النسـم، مث التخيـري، واألخـذ بروايـات األئمـة  التعارض عند وقوعه بني الظنيات، فمـنهم مـن

 (.4)، ومنهم من يذكر غري ذل (3)أحوط إن وجدت، وبعدها التوقف، هذا إن وقع بني النصوص
 . كن احلديث عنها هنا ونذه الرتتيبات آثار فقهية كثرية عند كل فري  من الفقهاء مع غريه، ال

 :التعارض دفع أبي الحسين البصري في نهجم: الفرع الثاني
خــــاض أبــــو احلســــني يف موضــــوع التعــــارض، وذكــــر املقــــدمات الــــك يــــذكرها األصــــوليون بعــــده ككــــون     

املتعارضـــني يف مســـتوى واحـــد، كـــأن يكونـــا عـــامني أو خاصـــني،  نيـــني أو معلـــومني، وغـــري ذلـــ  ممـــا هـــو 
 (.5)معلوم لدى الدارسني

ن تعـذر فـاجلمع، فـإن إاحلنفيـة، فيقـدم النسـم فـالرتجيح فـوكما سب  شرحه فإن منهوه أحيانا كمـنهج     
مل  كــن فــالتخيري، وأحيانــا كمــذهب اجلمهــور، فيقــدم اجلمــع مث النســم مث الرتجــيح، وقــد أشــرت إىل ذلــ  

ع التعــارض قـال البصــري يف معـرض حديثـه عــن وقـو ، (6)مـن قبـل لكــن سـأنقل كالمــه هنـا لزيـادة اإليضــاح

                                         
 (.300 -1/301)وهناية السول(. 3/311)، التقرير والتحبري(2/31)أصول السرخسي  - 1
هقي  السـيد حممـد الرضـوي الكشـمريي، .  ه 3113 تعبد اهلل بن حممد البشروي اخلراساا  ،الوافية يف اصول الفقه: راجع -2

االصــول العامــة للفقــه املقــارن، : انظــر. ، لكــن مارأيــت غــريه يقــول بــذل (2/30)–ســه راه مــوده  -جممــع الفكــر االســالمي قــم 
، 3السيســــــتاا بقلــــــم الســــــيد منــــــري، ط، والرافــــــد يف علــــــم االصــــــول، حماضــــــرات للســــــيد (3/211)الســــــيد حممــــــد تقــــــي احلكــــــيم

 (.9-1/0)، ايكم يف اصول الفقه(3/10()هـ3333)السنة
 (.2/36)الوافية يف اصول الفقه للفاضل التوا املوىل عبد اهلل بن حممد، البشروي اخلراساا   -3
 (.3/336)املعامل مجال الدين العاملي -4
 (.3/109:)املعتمد: ينظر - 5
 (321 -3/339)املعتمد - 6
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، وهـذا مـنهج قريـب (1")فإن مل  كن اجلمع، وال يعلم املتأخر ُرجح بينهما وعمل بـالرتجيح:" بني اخلربين
 .اجلمع مث النسم مث الرتجيح: من اجلمهور

وإن كانـــا خاصـــني علـــى اإلطـــالق أو عـــامني علـــى اإلطـــالق، :" أمـــا مســـاواته للحنفيـــة فهـــو يقـــول        
ن مل يعـــرف التـــأريم فيهمـــا، فـــإن أمكـــن إلمتقـــدم، فـــا بنســـم املتـــأخر منهمـــا لوعـــرف التـــأريم فيهمـــا قضـــين
ن التعبــد فيهمـــا بالنســم عنـــد مــن عـــرف أحكمنـــا بــ... وإن مل  كـــن التخيــري التخيــري فيهمــا فعـــل ذلــ ، 

التــأريم، وأن التعبـــد علينــا هـــو بـــالرجوع إىل مقتضــى العقـــل؛ ألنــه لـــي  أحـــدمها أوىل مــن ا خـــر وال جيـــود 
يكون إال بعـد التخيـري بـني النصـني وذلـ  بـالرجوع إىل  ، فالنسم عنده ال( 2")مها على ا خرترجيح أحد

 .مقتضى العقل يف العمل باجملاد ورصيه العام ومعرفة تاريم نزول كل نه كما سب  ذكره
 :موقف أبي الحسين ت اه أنواع التعارض: الفرع الثالث    

تحـدث عـن ال كبـري نـوجزه يف  وأما موقف أس احلسـني جتـاه أنـواع التعـارض فبيانـه  اجـة إىل شـرح          
 :كاأل أنواع التعارض  

فهو وإن مل يصرح بالتعارض بني القطعيات كما سب  لكن كالمه أثناء : التعارض بين المعلومين-أ
، قال أبو من قبلإىل ذل   ارةاإلش قد متتيوهم التعارض بني املعلومني، و العمومني املتعارضني، 

ن أحدمها وال خيلو العمومان املتعارضان من كل وجه إما أن يكونا معلومني أو مظنونني أو يكو :" احلسني
، وكالمه ( 3...")ن كانا معلومني مل خيل إما أن يعلم تقدم أحدمها على ا خرإمعلوما وا خر مظنونا ف

: يتحدث عن ألفا  العام، والعام ُعر ف عند أهل األصول بأنههو : هنا  اجة إىل توضيح وهليل فنقول
، ومن مث لي  هناك اختالف على أنه قطعي الثبوت عند وروده (4)له بال حصر لفظ يستغرق الصات

 .متواترا، ويكون  نيا إذا ورد آحاداً 

                                         
 (2/310)املعتمد  - 1
 (.311-2/316)نفسه - 2
 (.3/339:)نفسه -3
 (.09ص)غاية الوصول يف شرح لب األصول، لزكريا االنصاري  -4
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واحلنفيـة، فــذهب  أمـا داللـة العـام علـى األفـراد، فهـذا موضـع اخــتالف مـن قـدمي الزمـان بـني اجلمهـور      
اجلمهــور إىل القــول بظنيــة داللتــه لكثــرة ورود التخصــيه يف النصــوص الشــرعية، بينمــا يــرى احلنفيــة قطعيــة 

 (.1)داللته مامل حيتمل رصيصه لدليل 
أن يكـون املـراد بـاملعلوم هـو فاملعلوم الذي ذكره أبو احلسني إمنا أورده يف مقابل املظنون، وهذا حيتمـل      

وت، كمــا حيتمــل أن يكــون قطعــي الداللــة، أمــا االحتمــال األول فهــو األقــوى؛ ألنــه مل يصــرح قطعــي الثبــ
  .بوجود التعارض يف القطعيات

لكـن هنـاك مسـألة أخـرى فيمـا خيـه القطـع والظـن، وهـي أنـه قـد ذكـر عـن املعتزلـة وأكثـر األشــعرية        
أن :" قــال الــراديتفيــد القطــع حــىت لــو وردت متــواترة إال إذا انضــمت إليهــا قــرائن،  بــأن األدلــة الســمعية ال

،  فـإذا انتفـت هـذه االحتمـاالت ثبـت (2..." )األدلة السـمعية ال تفيـد اليقـني إال بنفـي عشـرة احتمـاالت
وهـو مــذهب املعتزلــة وأهــل ل باخلطــاب، ومــن هـذه االحتمــاالت تعــارض العقــل مـع الــدليل الســمعي، العمـ

، ومــن علمــاء الكــالم أيضــا الكــالم وأكثــر األشــعرية، وأبــو احلســني وإن مل يصــرح بــذل  لكنــه مــن املعتزلــة،
كالمـه نظريـا، ي  ، وإن مل يأت يف ذل  مبثـال وبقـاملفتقر للقرائن قدم حوج العقل على السمعأيضا يهو ف

كن محل املعلوم علـى املعلـوم مـن لكن املهم أنه أقر التعارض بني العقل واخلرب، إذاً فنصل إىل القول بأنه  
إمـا يف :" حيث الثبوت، أو من حيـث الداللـة، وألنـه ذكـر مـع املعلـوم لفـظ اخلـاص فيقـر تعـارض املعلـومني

، واملعلــوم اخلــاص يعــإل قطعــي الثبــوت والداللــة معــاً، ومــع ذلــ  مل يــأت يف ذلــ  (3")عــامني أو خاصــني
 .بأمثلة تبني املقصود أكثر

فقد عقد أبو احلسني فصال للتعـارض بـني العقـل واخلـرب  :بين العقل وخبر الواحد إقراره التعارض  -ب
 كــن تأويــل اخلــرب إال  الواحــد، ويــرى فيــه أن العقــل يقــدم إذا كــان منــع العقــل مــن الشــيء بغــري شــرط، وال

                                         
، كشف (211ص)هناية السول شرح منها  الوصول (. 1/333)، شرح الكوكب املنري(2/391)البحر اييط - 1

 (2/21)االسرار
 .310-هناية السول شرح منها  الوصول ص ،  33-2/19 نفائ  األصول يف شرح ايصول -2
.بالتصرف( 323-3/321) املعتمد: ينظر - 3
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اعلـــم أن العقـــل إذا منـــع مـــن الشـــيء بشـــرط  ـــو إيـــالم :" بتعســـف وإال يقـــدم اخلـــرب علـــى العقـــل، ويقـــول
نـه يقبــل خـرب الواحـد بإباحتـه ويعلــم أنـه غـري حمــض، وأنـه فيـه منفعــة، إيـوان إذا كـان حمضـا ال نفــع فيـه، فاحل

وإن منـع العقــل مــن الشــيء بغــري شـرط  ــو منعــه مــن حســن تكليـف مــا ال يطــاق، فمــىت ورد خــرب خبــالف 
الصـحيح،  قالـه وعـمث التأويـل( ملسو هيلع هللا ىلص)ذل  فإن أمكن تأويل اخلرب من غري تعسف جودنا أن يكون النيب

وبرهانــه  يف ، " قالــه علــى ذلــ  الوجــه( ملسو هيلع هللا ىلص)وإن مل  كــن تأويلــه إال بتعســف مل جيــز أن يكــون النــيب 
وإمنـــا مل يقبـــل  ــاهر اخلـــرب يف خمالفـــة مقتضــى العقـــل؛ ألنـــا قــد علمنـــا بالعقـــل علـــى " عــدم قبـــول اخلـــرب هــو

خالفــه مل خيــل إمــا أن نعتقــد  اإلطــالق أن اهلل ال يكلــف مــا ال يطــاق، وأن ذلــ  قبــيح فلــو قبلنــا اخلــرب يف
يف ذلـــ ، فيوتمـــع لنــا صـــدق النقيضـــني أو ال نصـــدقه فنعــدل عـــن مـــدلول املعوـــز ( ملسو هيلع هللا ىلص)صــدق النـــيب
 (.1) "وذل  حمال

رد لكنـه مل يــأت مبثـال نــذه املسـألة، رغــم أننـا جنــد الفـرق بينــه وبـني غــريه مـن املعتزلــة؛ ألهنـم تركــوا اخلـرب جملــ 
العقــل دون ذكــر الشــرط الــذي ذكــره أبــو احلســني، بــل إهنــم ذهبــوا إىل أبعــد مــن ذلــ   برهــانمعارضــته مــع 

          فقـــــدموا دليـــــل العقـــــل علـــــى الـــــدليل الســـــمعي مطلقـــــا متـــــواترا أو آحـــــاداً، كالقاضـــــي عبـــــداجلبار واجلـــــاحظ 
 (.2)وغريمها 

اعلـم  ": احلسـنيأبـو  قـال:التعارض بين الخبير الواحيد ميع النصيوص المتيواترة قيد  المتيواتر عند -ج
أن خــرب الواحــد إمنــا يكــون رافعــا للكتــاب إذا نفــى أحــدمها مــا أثبتــه ا خــر علــى احلــد الــذي أثبتــه أو أثبــت 

فـالن يف الوقـت ليصـل أحدمها ضد ما أثبته ا خر على احلد الذي أثبته، فاألول  و أن يقول يف أحـدمها 
 ا خـر عـن هـذه الصـالة علـى هـذا احلـد، والثـاا الفالا يف املكان الفـالا علـى الوجـه الفـالا، وينهـى يف

ن كـان اخلـرب ينـايف الكتـاب مـن غـري نسـم مل إ مكان آخر يف ذل  الوقت بعينه فبتل  الصالة يف يأمرأن 

                                         
 (.301-2/302) املعتمد - 1
وفضــــل اإلعتــــزال (. 00ص)شــــرح االصــــول اخلمســــة للقاضــــي عبــــداجلبار: ، وانظــــر ايضــــا(1/130)ايصــــول للــــرادي: انظــــر - 2

 (.3/121)السبكي –اإلهبا  (. 3/211)كتاب احليوان، للواحظ،(. 319)وطبقات املعتزلة 
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( 2)، فهـو يــرد خـرب ا حــاد إذا عـارض املتــواتر ألنـه لــي  بقـوة املتــواتر الـذي حصــل بـه العلــم(1")جيـز قبولــه
 (.3)غري منسوخ قد علمنا أنه كالم اهلل وكذا إذا عارض نه قرآا 

فهو أقر التعارض بـني السـنة القوليـة والفعليـة، ويـدفع التعـارض  :التعارض بين السنة القولية والفعلية -د
 بينهما بتقدمي الفعـل علـى القـول مطلقـا، هـذا وللعلمـاء يف تعـارض القـول والفعـل مـذاهب، مـنهم مـن قـدم

إذا  :"أبـو احلســني فيقـدم الفعــل فيقــول، وأمــا (4)علــى مـربرات وحوــج الفعـل ومــنهم مـن عكــ  األمــر بنـاء
كــان القـــول بيانــا والفعـــل بيانـــا فأيهمــا أكشـــف واجلــواب أن الفعـــل أكشـــف؛ ألنــه ينبـــإل عــن صـــفة املبـــني 

، لكـــن إذا ورد اخلـــرب والفعـــل لبيـــان جممـــل (5")مشـــاهدة، والقـــول إخبـــار عـــن صـــفته، ولـــي  اخلـــرب كالعيـــان
واملتـــأخر تأكيـــد ا أن يتنـــال القـــول والفعـــل أو ال، فـــإن مل يتنـــاف فاملتقـــدم هـــو املبـــني خيلـــو إمـــ الكتـــاب فـــال

يعلـم تقــدم أحـدمها علــى ا خـر فيوــود يف كـل واحــد منهمــا أن  ن تــأخري البيـان ال جيــود، وإن مل؛ ألللبيـان
وإن مل املبـني، ، وإن تنـال القـول والفعـل فاملتقـدم هـو يكون هو املتقـدم، وهـو الـذي قصـد بـه البيـان ابتـداء
 (.6) نعلم تقدم أحدمها على ا خر جعلنا القول هو البيان

 : النماذج التطبيقية ألنواع التعارض بين النصوص: الفرع الرابع
 :أمثلة التعارض كانت كثرية اقتصرت على أمهها

قولـــه تعـــاىل يف  :التعيييارض بيييين خبيييرين معليييومين خاصيييين مييين و يييه وعيييامين مييين و يييه: المثيييال األول
، مع قوله عـز وجـل فيمـا (21)﴾ النساء من َوأَْن جَتَْمُعوا بـَنْيَ اأْلُْختَـنْيِ ِإالَّ َما َقْد َسَلفَ  ﴿:حمرمات النساء

                                         
(.2/301)املعتمد1
(.2/119)املصدر نفسه 2
(.2/301)املصدر نفسه 3
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ــا َورَاَء َذِلُكــمْ ﴿ :خيــه نفــ  املوضــوع ، فيقضــى باخلــاص وهــو الــنه (23)﴾ النســاء مــن  َوأُِحــلَّ َلُكــْم َم
 .النكاحاألول على الثاا، فيحرم اجلمع بني األختني يف 

تعــارض بــني النصــني أحــدمها مثــل أبــو احلســني لل :التعييارض بييين السيينة القولييية والفعلييية: المثييال الثيياني
هنيـــه ) : بــــ:  وجـــه دون وجـــهلوفعلـــه ( ملسو هيلع هللا ىلص) الســـنة القوليـــة والثـــاا الفعليـــة، مبـــا روي مـــن قـــول الرســـول

 جلـ (:) ملسو هيلع هللا ىلص)ثبت أنه، وأما فعله فقد (1)(عن استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول( ملسو هيلع هللا ىلص)
مث أورد ، وهــذا تعــارض واضــح بــني القــول والفعــل، (2)(لقضــاء احلاجــة يف البيــوت مســتقبل بيــت املقــدس

  :،كا   (3)احللول املقرتحة لدفع هذا التعارض
 .حيتمل أن يكون مباحا يف البيوت لكل أحد: أوال
 (.ملسو هيلع هللا ىلص)حيتمل أن تكون إباحته خاصة بالنيب: ثانيا
 .عن استقبال القبلة واستدبارها عاما ألمته يف البيوت والصحارى( ملسو هيلع هللا ىلص)يكون هنيهحيتمل أن : ثالثا
وقد اختلـف الفقهـاء يف املسـألة بنـاء علـى  قال بعد ذل ،مث ، حيتمل أن يكون خاصا يف الصحارى: رابعا

 (.4)تقدمي القول أو الفعل أو اجلمع بينهما
واعلم أن قوله عز و جل لقد كـان لكـم يف رسـول اهلل  :"وقال أبو احلسني يف كيفية دفع هذا التعارض    

أسوة حسنة وقولـه فـاتبعوه مـع اسـتقباله بيـت املقـدس يف البيـوت معـارض لنهيـه عـن اسـتقبال القبلـة لغـائط 
خـر  فكــان وقــوع أو بـول فــال ينبغـي أن يعــرتض بأحـدمها علــى ا خـر إال لوجــه يـرتجح بــه أحـدمها علــى ا 

له أخه من هذا النهي ألن هنيـه عـام يف البيـوت والصـحارى وفعلـه خيـته ن قيل فعإالتخصيه به أوىل ف

                                         
قــال رســول اهلل إذا أتــى أحــدكم الغــائط فــال يســتقبل القبلــة وال يونــا  هــره شــرقوا أو :) أصــل احلــديث ورد عنــد البخــاري وهــو -1

 (.33 /3)، (333)من حديث أس أيوب األنصاري الرقم... ، صحيح البخاري، باب ال تستقبل القبلة(غربوا
لقد  هرت ذات يـوم علـى  هـر بيتنـا فرأيـت رسـول اهلل قاعـدا علـى أن عبد اهلل بن عمر أخربه قال ) أصل احلديث هكذا ورد -2

 (.3/32)، (339)، الرقم..، أخرجه البخاري يف صحيحه باب باب ال تستقبل القبلة(لبنتني مستقبل بيت املقدس
 .هذا املثال ذكره أبواحلسني يف املعتمد  -3
 (.0/326)ع الصنائع، وبدائ(3/91)، واجملموع للنووي(3/261)مواهب اجلليل: انظر - 4
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، فالعمــل عنــده بــالقول أو الفعــل مقــرون بتخصــيه كليهمــا، (1) ..."بــالبيوت فكــان االعــرتاض بــه أحــ  
يــرتجح عنــده أحــدمها عــن ا خــر إال بــدليل  فــالنهي هنــا خــاص بالصــحاري، والعمــل خــاص بــالبيوت، وال

 .  آخر يعضده ويقويه
وإن " : أبــو احلســـني :قـــال: تعييارض القيييول والفعييل المتنيييافي لبييياب م ميييل الكتيياب:  ليييثالمثييال الثا

مــن قــرن حوــا إىل عمرتــه فليطــف نمــا ) : (ملسو هيلع هللا ىلص)يتنــال حكــم القــول والفعــل فمثالــه آيــة احلــج، وقولــه
، فـإن كـان قولـه (قـرن فطـاف طـوافني وسـعى سـعيني(:)ملسو هيلع هللا ىلص)، وروي أنـه(2()طوافا واحدا وسعيا واحدا

هــو البيــان، فــالطواف الثــاا غــري واجــب، وإن كــان فعلــه هــو البيــان فــالطواف الثــاا واجــب، فمــىت علمنــا 
، (3)"تقدم أحدمها كان هو البيان، ألن اخلطاب اجململ إذا تعقبه ما جيود أن يكون بيانـا لـه كـان بيـان لـه 

 .كان بيانا له  تى جممال يف آية احلج، فإذا اقرتن بقول سب  الفعل والعك أفلفظ الطواف 
   :وذلـ  كروايـة ابـن عبـاس رضـي اهلل عنهمـا قـال :الشريفةالسنة قولين من  بينالتعارض : رابعالمثال ال

الــدينار بالــدينار والــدرهم بالــدرهم :) أيضــا  يمــع حــديث أس ســعيد اخلــدر ، (4)(ال ربــا إال يف النســي ة ) 
احلــديثني واضــح، األول حصــر الربــا فقــط يف النســي ة، ، ومفهــوم (5()مــثال مبثــل مــن داد أو ادداد فقــد أرىب

 كـن رصيصـه يف اجلنسـني :"وأما الثاا فهو نه يف ربا الفضل، فهو يذكر طرق دفع التعارض هنـا بقولـه
، فـدفع التعـارض بتأويـل أحـدمها بـا خر بتخصـيه حـديث أس ســعيد (6) "...املختلفـني خبـرب أس سـعيد 

 . النسي ة والفضل عند اختالف جن  األموال الربويةبقول ابن العباس، فيوتمع ربا 

                                         
 (.3/163)املعتمد -1
 931 )الرقمكتاب احلج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا،   1/209روى الرتمذي يف سننه 2
(2/131)املعتمد3
 (.1/13)، (2310)، الرقمبيع الدينار بالدينار نساءأخرجه البخاري يف صحيحه، باب  -4
ومســلم بــاب   ،(1/13)، (2310)بــاب بيــع الــدينار بالــدينار نســاء، الــرقمأخرجــه البخــاري ومســلم يف الصــحيح، البخــاري  -5

 .واللفظ له( 0/39)، (3312)بيع الطعام مثال مبثل، الرقم
 (.310 -2/311)املعتمد -6
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 :خاتمة
إىل النتـــائج  خنلـــه، مـــن خـــالل كتابـــه املعتمـــد ضـــوع التعـــارض عنـــد أس احلســـنيدراســـة ملو هـــذه البعيييد     
 :تالية ال

ال ريــــب فيــــه أن االخــــتالف يف كيفيــــة دفــــع التعــــارض بــــني العلمــــاء نظريــــا عنــــد األصــــوليني، ســــبب  :أو 
 .الختالف الفقهاء يف األحكام الفقهية التطبيقية

تبــني يل مــن خــالل هــذه الدراســة أن مــنهج أس احلســني يف كيفيــة دفــع التعــارض كــان منهوــا مــرتدداً  :ثانيييا
 .بني اجلمهور واحلنفية

صــري خيــالف املعتزلــة يف بعــض املســائل يف التعــارض كعــدم إطــالق القــول بتقــدمي العقــل علــى أن الب :ثالثييا
 .اخلرب، بل قيده بشرط، فإذا مل يتحق  هذا الشرط فإنه يقدم اخلرب على برهان العقل

 .دلة مطلقا كما سب  ذل  خبالف اجلمهور أنه يقر التعارض بني النصوص واأل :رابعا
   .ملرتبطة بالدليل دليل آخر مكمل له يرجحه على الدليل املعارضاعتبار القرينة ا :خامسا
ومن خالل هذا العرض الوجيز نكون قد عرضنا رأي أس احلسني البصري  املميز يف مسـألة التعـارض      

                         وصـــل اللهــــم وســــلم علـــى ســــيدنا حممــــد وآلـــه وصــــحبه أمجعــــني. والرتجـــيح وطرقــــه يف دفـــع هــــذا التعــــارض
 :مراجعالمصادر و القائمة 

 ه3316:عن نافع، دار الكتب العلمية، ط القرآن الكرمي برواية ور  -  
بريوت،  –األحكام يف أصول األحكام، علي بن حممد ا مدي أبو احلسن، دار الكتاب العرس ( 3

 .سيد اجلميلي. د: ، هقي  3313الطبعة األوىل ، 
العوائــد تعليــ  علــى درر الفوائــد، الشــيم عبــدالكرمي احلــائري اليــزدي، بقلــم مساحــة احلــا  الســيد افاضــة ( 2

 :.ايران -3331مهر،السنة : ، املطبعة3حممد رضا، دار القرآن الكرمي، ط
االســــتيعاب يف معرفــــة األصــــحاب، أبــــو عمــــر يوســــف بــــن عبــــد الــــرب بــــن عاصــــم النمــــري القــــرطيب ت (1

 .علي حممد البواوي: ، هقي 3هـ، ط3332:سنة هـ، دار اجليل، بريوت،361
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 .3901( مايو)األعالم خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، الطبعة اخلامسة أيار ( 3
تبليغـــات اســـالمي حـــوده علميـــه قـــم  اصـــول الفقـــه، الشـــيم حممـــد رضـــا املظفـــر، مركـــز انتشـــارات دفـــرت ( 0
 .3،3111ط
س، .  ه 3113ق مـــرداد .  ه 3331، 0ي املشـــكيإل طاصـــطالحات االصـــول ومعظـــم أ اثهـــا، علـــ(6

 .دفرت نشر انادي قم: انادي الناشر: املطبعة
 . كراتشي  –أصول البزدوي، مطبعة جاويد بري (1
 (.عليه السالم)َعالء آل َجعفر، مؤسسة اإلمام علي : اصل الشيعة واصونا، كاشف الغطاء، هقي ( 0
 -الشــيم أمحــد عـزو عنايــة، دمشــ  : ـــ ايقـ (هـــ3201ت )الشـوكااإرشـاد الفحــول، حممـد بــن علــي ( 9

 .م3999، 3الشيم خليل املي  والدكتور صات فرفو، دار الكتاب العرس، ط: كفر بطنا، قدم له
، علـ  عليـه، (636ت)إخبار العلماء بأخيار احلكماء، الودير مجال الدين علي بن يوسف القفطـي( 31

 . بريوت -دار الكتب العلمية لبنان ،3/2110ابراهيم مس  الدين،ط
، حققـه وعلـ  حواشـيه  ه 113ت سـنة )البداية والنهاية، لالمام احلافظ امساعيل بن كثـري الدمشـقي( 33

 . م 3900.  ه 3310، 3علي شريي، دار إحياء الرتاث العرس، ط
حممــد : هقيــ ( هـــ193: ت)البحــر ايــيط يف أصــول الفقــه، حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر الزركشــي( 32

 .م2111-هـ3323حممد تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،
طبيع بعنايـة وكالـة املعـارف اجلليلـة، اسـتانبول ، امساعيل باشا البغدادي، هدية العارفني امساء املؤلفني( 31
 .لبنان –اعادت طبعه باألوفست دار إحياء الرتاث العرس بريوت  3903سنه 
 .الوايف بالوفيات صالح الدين خليل بن ايب  الصفدي، املعهد االملاا لال اث الرتقية( 33
: ، دار الثقافــــة، الســــنة603وفيــــات األعيــــان وأنبــــاء الزمــــان، مشــــ  الــــدين أمحــــد بــــن خلكــــان، ت ( 30

 .إحسان عباس.د: ، هقي 3960
ِفْلـَزر، دار  –ُسوَسـن ة ِديَفْلـد : ، أمحـد بـن حيـىي بـن املرتضـى املهـدي لـدين الل ـه، هقيـ طبقات املعتزلـة( 36

 . م3963= هـ 3101: بريوت، سنة النشر –مكتبة احلياة 
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مهــــــدي املخزومــــــي .د: أس عبــــــد الــــــرمحن الفراهيــــــدي، دار ومكتبــــــة انــــــالل، هقيــــــ  كتــــــاب العــــــني،(31
 إبراهيم السامرائي.ود
 –أمحـــد بـــن علـــي بـــن حوـــر العســـقالا الشـــافعي، مؤسســـة األعلمـــي للمطبوعـــات  لســـان امليـــزان،( 30

 .انند –دائرة املعرف النظامية : م، هقي 3906 –3316،  1بريوت، ط
 . 3بريوت، ط –لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار صادر( 39
: قــم املطبعــةم، 3993، 3ط، مؤسســة املنــار، الســيد الطباطبــائي احلكــيمايكــم يف أصــول الفقــه، ( 21

 .جاويد الكمية
"   ه 3133 -909"معــامل الــدين ومــالذ اجملتهــدين، الشــيم الســعيد مجــال الــدين احلســن العــاملي( 23

 (.ايران)مؤسسة النشر االسالمي، بقم 
 .درادعبد اهلل : بريوت، هقي  –املوافقات، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب، دار املعرفة ( 22
 .3100، 3بريوت، ط –املنتظم يف تاريم امللوك واألمم، البن اجلودي، دار صادر( 21
معوم املـؤلفني، تـراجم مصـنفي الكتـب العربيـة اجلـزء االول تـأليف عمـر رضـا كحالـة الناشـر مكتبـة  ( 23
 .بريوت دار إحياء الرتاث العرس بريوت -املثمث 
حممـد عبـد السـالم عبـد : ، هقيـ 3331، 3بـريوت، ط –مية املستصفى، الغزايل، دار الكتب العل( 20

 .الشايف
: بــــريوت، الطبعــــة –مشــــكاة املصــــابيح، حممــــد بــــن عبــــد اهلل اخلطيــــب التربيــــزي، املكتــــب اإلســــالمي( 26
 .هقي  حممد ناصر الدين األلباا: ، هقي 3900 –3310 -الثالثة
 .(هـ3333)، السنة3قلم السيد منري، طالرافد يف علم االصول ، حماضرات للسيد السيستاا ب( 21
لبنـــان، -بـــريوت-هنايـــة الســـول شـــرح منهـــا  الوصـــول، عبـــد الـــرحيم اإلســـنوي، دار الكتـــب العلميـــة ( 20
 .م3999، 3ط

 الفتح املبني يف طبقات األصوليني، عبداهلل مصطفى املراغي، نشره حممد علي عثمان، مطبعة ( 29
 .م3931: أنصار السنة ايمدية، سنة الطبع



                                                                          ISSN :2588-2384                                                  المعيار مجلة
 3102: السنة      54: عدد     32: مجلد

 

985 
 

لصــحاح تــا  اللغــة وصــحاح العربيــة، إمساعيــل بــن محــاد اجلــوهري، هقيــ  أمحــد عبــد الغفــور عطــار، ا( 11
 .م3906 -  ه 3116لبنان، الطبعة االوىل القاهرة  -دار العلم للماليني بريوت

عـروف حي املتقي الدين أبو البقاء حممـد بـن أمحـد بـن عبـد العزيـز بـن علـي الفتـو شرح الكوكب املنري ( 13
 .مـ 3991 -هـ3330حممد الزحيلي و نزيه محاد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية : ، ايق بابن النوار

، دراسة وهقي  مصطفى عبد القـادر عطـا، دار الكتـب (361ت)اخلطيب البغدادي -تاريم بغداد( 12
 (.م3991 - ه 3331الطبعة االوىل )لبنان، –العلمية بريوت 

: م، الطبعـة3901 -هــ 3311بـريوت، السـنة / الذهيب، دار الكتاب العـرس، لبنـان تاريم اإلسالم (11
 .عمر عبد السالم تدمري. د: األوىل، هقي 

 .هـ3311، 3بريوت، ط –دار الكتب العلمية ، حممد بن جرير الطربي، تاريم األمم وامللوك( 13
 .للطباعة والنشر والتوديع م، دار الفكر3903، 3البن حور العسقالا، ط هتذيب التهذيب،( 10
التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية، عبداللطيف بن عبـداهلل عزيـز الربدجنـي، دار الكتـب العلميـة، ( 16

 م3991، 3لبنان، ط -بريوت
، عبــد اهلل حممــود حممــد :التقريــر والتحبــري، حممــد بــن حممــد ابــن أمــري احلــا  احلنبلــي، دراســة وهقيــ ( 11

 .م3999/هـ3339بريوت،الطبعة االوىل –لعلمية عمر، دار الكتب ا
 .تيسري التحرير، حممد أمني املعروف بأمري بادشاه ، هقي ، دار الفكر، بريوت( 10
دكريـــا عمـــريات، دار الكتـــب : تـــذكرة احلفـــا ، حممـــد بـــن أمحـــد بـــن عثمـــان الـــذه ، دراســـة وهقيـــ ( 19

 .م3990 -هـ3339لبنان، الطبعة األوىل -العلمية بريوت
 

 


