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 التعارض والترجيح

ذإ ثبت أّن إلمعتَبر في إألحكام إلشرعية إألدلُة إلظنيُة فقد تتعارض  :" يقول الشوكاني رحمو اهلل تعالى وإ 
 ىـ.إ[1]" في إلظاىر بحسب جالئيا وخفائيا ، فوجب إلترجيح َبْيَنُيَما وإلعمل باألقوى 

  
إذإ تعارض إلنصان ظاىرًإ وجب إلبحث وإالجتياد في إلجمع وإلتوفيق بينيما بطريق صحيح من طرق ))

إلجمع وإلتوفيق، فإن لم يمكن وجب إلبحث وإالجتياد في ترجيح أحدىما بطريق من طرق إلترجيح، فإن لم 
ن لم يعمم تاريخ ورودىما  يمكن ىذإ وال ذإك وعمم تاريخ ورودىما كان إلالحق منيما ناسخًا لمسابق، وإ 

 .توقف عن إلعمل بيما
ذإ تعارض قياسان أو دليالن من غير إلنصوص ولم يمكن ترجيح إحدىما، عدل عن إالستدالل بيما  (.(وإ 

 تعريف التعارض

 . إعترإض كل وإحد منيا إآلخر:التعارض بين األمرين معناه في المغة العربية
إقتضاء كل وإحد منيما في وقت وإحد :  وإلتعارض بين إلدليمين إلشرعيين معناه في إصطالح إألصوليين

 .حكمًا في إلوإقعة يخالف ما يقتضيو إلدليل إآلخر فييا
َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواجًا َيَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر ﴿ : قولو تعالى: مثالً 

، ىذإ إلنص يقتضي بعمومو، أن كل من توفى عنيا زوجيا تنقضي عدتيا بأربعة [234:إلبقرة]﴾َوَ ْشراً 
 .أشير وعشرة أيام، سوإء أكانت حاماًل أم غير حامل

، ىذإ إلنص يقتضي بعمومو أن [4:إلطالق]﴾ َوُأْوَ ُ  اأْلَْحَماِل َأَجُمُهنَّ َأن َيَ ْعَن َحْمَمُهنَّ ﴿ : وقولو تعالى
 .كل حامل تنقضي عدتيا بوضع حمميا، سوإء كانت متوفى عنيا زوجيا أم مطمقة

فمن توفى عنيا زوجيا وىي حامل، وإقعة يقتضي إلنص إألول أن تنقضي عدتيا بتربص أربعة أشير 
 .وعشرة أيام، ويقتضي إلنص إلثاني أن تنقضي عدتيا بوضع حمميا، فالنصان متعارضان في ىذه إلوإقعة

 محل إلتعارض

و ال يتحقق إلتعارض بين دليمين شرعيين إال إذإ كانا في قوة وإحدة، أما إذإ كان إحد إلدليمين أقوى من 
وعمى . إآلخر، فإنو يتبع إلحكم إلذي يقتضيو إلدليل إألقوى وال يتمف لخالفو إلذي يقتضيو إلدليل إآلخر

ىذإ يتحقق إلتعارض بين نص قطعي وبين نص ظني، وال يتحقق إلتعارض بين نص وبين إجماع أو 
ويمكن بين آيتين أو حدثين متوإترين أو بين آية وحديث متوإتر، أو . قياس، وال بين إجماع وبين قياس

 .حديثين غير متوإترين أو بين قياسين
 طرق دفع إلتعارض

إنو ال يوجد تعارض حقيقي بين آيتين أو بين حديثين صحيحين أو بين آية وحديث : ومما ينبغي إلتنبيو لو
ذإ بدإ تعارض بين نصين من ىذه إلنصوص فإنما ىو تعارض ظاىري فقط بحسب ما يبدو  صحيح، وإ 
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لعقولنا، وليس بتعارض حقيقي، ألن إلشارع إلوإحد إلحكيم ال يمكن أن يصدر عنو نفسو دليل آخر 
 .يقتضي في إلوإقعة نفسيا حكمًا خالفة في إلوقت إلوإحد

فإن وجد نصان ظاىرىما إلتعارض وجب إالجتياد في صرفيما عن ىذإ إلظاىر، وإلوقوف عمى حقيقة 
و لقد و ضع عمماء إألصول طرقا لدفع .إلمرإد منيما تنزييًا لمشارع إلعميم إلحكيم عن إلتناقض في تشريعو

 :لدفع ىذإ إلتعارض ظاىريا و ىي
 إلجمع و إلتوفيق. 1

إزإلة إلتعارض إلظاىري بين إلنصين بالجمع وإلتوفيق بينيما و إلعمل بيما معا، جمع بينيما وعمل  
 .بيما، وكان ىذإ بيانًا ألنو ال تعارض في إلحقيقة بينيما

ُكِتَب َ َمْيُكْم ِإَذا َحَ َر َأَحَدُكُم اْلَمْوُ  ِإن َتَرَك َخْيرًا اْلَوِصيَُّة ِلْمَواِلَدْيِن ﴿ : قولو تعالى في سورة إلبقرة: 1مثال
 [.180:إلبقرة]﴾ َواألأْلَرِبيَن ِباْلَمْعُروفِ 

، عمى [11:إلنساء]﴾ُيوِصيُكُم الّمُو ِفي َأْوَ ِدُكْم ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنَثَيْيِن ﴿ : وقولو تعالى في سورة إلنساء
 .آخر آية إلموإريث

إآلية إألولى توجب عمى إلمورث إذإ قارب إلموت أن يوصي من تركتو لوإلديو وأقاربو بالمعروف، وإآلية 
فيما . إلثانية توجب لكل وإحد من إلوإلدين وإألوالد وإألقربين حقًا من إلتركة بوصية إ ال بوصية إلمورث

 .متعارضان ظاىرإً 
ويمكن إلتوفيق بينيما بأن يرإد في آية سورة إلبقرة إلوإلدإن وإألقربون إلذين منع من إرثيم مانع كاختالف 

 .إلدين
 َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواجًا َيَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر ﴿: قولو تعالى: 2مثال 
 [.234:إلبقرة] ﴾َوَ ْشراً 

 [.4:إلطالق] ﴾ َوُأْوَ ُ  اأْلَْحَماِل َأَجُمُهنَّ َأن َيَ ْعَن َحْمَمُهنَّ ﴿: وقولو تعالى

ويمكن إلتوفيق بينيما بان إلحامل إلمتوفى عنيا زوجيا تعتد بأبعد إألجمين، فإن وضعت حمميا قبل أربعة 
ن أمضت أربعة أشير  أشير وعشرة أيام من تاريخ إلوفاة، تربصت حتى تتم أربعة أشير وعشرة أيام، وإ 

 .وعشرة أيام قبل أن تضع حمميا تربصت حتى تضع حمميا
 . تأويل أحد إلنصين أي صرفو عن ظاىره، وبيذإ ال يعارض إلنص إآلخر

 إعتبار أحد إلنصين مخصصًا لعموم إآلخر، أو مقيدًإ إلطالقو، فيعمل بالخاص في موضعو وبالعام 
 .فيما عدإه، ويعمل بالمقيد في موضعو وبالمطمق فيما عدإه

 إلترجيح و طرقو. 2

إن لم يمكن إلجمع وإلتوفيق بين إلنصين إلمتعارضين، نظر في ترجيح أحدىما عمى إآلخر بطريق من 
 طرق إلترجيح،
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 فإذإ أظير إلبحث رجحان أحدىما عمى إآلخر عمل بما إقتضاه الترجيح بما األت اه الدليل األرجح  
 .إلدليل إألرجح، وكان ىذإ تبيينًا، ألن إلنصين غير متساويين في إلمرتبة

ويرجح .  فيرجح إلمدلول عميو بعبارة إلنص عمى إلمدلول عميو بإشارة إلنصالترجيح من جهة الد لة  
 .إلمفسر عمى إلظاىر أو إلنص

 دفع إلتعارض بالنسخ.3

ن لم يمكن إلجمع وإلتوفيق بين إلنصين، ولم يمكن ترجيح أحدىما عمى إآلخر بطريق إلترجيح،  وإ 
نظر في تاريخ صدورىما عن إلشارع، فإذإ عمم أن أحدىما سابق كان إلمتأخر منيما ناسخ 

 لمسابق فيعمل بو، ويعمم ىذإ من إلرجوع عمى أسباب نزول إآليات، وورود إألحاديث
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