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  مقدمة البحث
احلمد هللا رب العلمني والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني حممـد وعلـى آلـه    

  :وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد
إن الشريعة اإلسالمية متمثلة يف كياا منـزلة من الشارع احلكـيم يف صـورا     

ل أو التناسق بني أجزائها وأطرافها النصية واحلكمية، وتتصف هذه الشريعة خبصية التكام
حيث إا تتأصل يف اجلذر السماوي الذي يتكفل على حفظه الشارع اخلبري، وكـذلك  
شأنه املعتصم من التحريف والتبديل والدخل املخلوقي املتصف باجلهل والظلـم يعضـد   

  .اختصاصها ذا التكامل والتناسق
ريعة ما ينايف هذه امليزة إذ يرون أن مثة وقد يتبادر إىل أذهان املخاطبني باقتضاء الش

التناقض يف نصوص الشريعة اليت تفيد التعارض بني األحكام اليت تثبتها، وهذا التعـارض  
يتصور يف  اقتضاء نص من النصوص الشرعية على ما خيالف القتضاء نص آخر، فأجلأم 

رضة مطلقا وبني التغافـل  هذا احلالة إىل موقفني متذبذبني بني اإلقدام على النصوص املتعا
عنها مطلقا، ومها يستحيالن عقال وشرعا، وهذا ألن ورود النصوص من أجـل الطاعـة   
بأحكامها، ففي املوقف األول استحالة لعدم التمكن من اجلمع بني األضداد، ويف املوقف 
  .الثاين استحالة لنبذ النصوص إىل عدم إعماهلا وحتقيق العبث والسدى يف خطاب الشارع

هذا التعامل بني العقل اإلنساين وخطاب الشارع ينتج تصورا علميا لدى العلماء و
يف أم حباجة ملحة إىل وضع القوانني والضوابط فيه احتياطا من رمي الشبهات والشكوك 
من قبل املتجاهلني واملتطفلني يف العلم، ورمسوا ما خيص بالتركيز على معاجلة هذا التعارض 

الشرعية، وصرحوا يف بداية حديثهم عنه بأن هذا التعارض ظـاهري  الواقع بني النصوص 
املنظر صوري املرأى حيث إنه مل يكن حقيقيا عند واضع الشريعة، ويترتب علـى عقبـه   
القول بالنظر النسيب الذي يعترف التعارض فيه وهو اتهد الذي حيس به حـني تداولـه   

تقاللية البحث يف ما يظهر هلم مـن  االستنباط من النصوص، وهذا يتطلب من العلماء اس
  .التعارض يف النصوص

والقانون الذي وضعه أهل العلم يف درء التعارض متحور أصال حول التوفيق بـني  
خمتلف احلديث، وهو من مهمات احملدثني حني تصدوا لدالالت متباينـة الـيت أثبتتـها    



  ٢

إصباغ لون جديـد يف  األحاديث، مث طوره األصوليون يف طياة مضامني فن أصول الفقه ب
املنهج املتعارف عليهم حني تلقوا بالنصوص املتعارضة، ويف أياديهم ازدهر هذا القـانون  
يئة منظمة حمتوية على أطراف شاملة من عرض التعارض يف دالالت النصوص وأبعادها 

هم، الداخلية واخلارجية ومراتبها وأمناطها والتعارض يف اجتهادات العلماء وفتاويهم وأقضيت
ووضعوا كذلك ما يصلح أن يكون دارئاً للتعارض ومزيال له مـن منـاهج ومسـالك،    
وتراعى حني العمد إىل السري مبا يدرأ التعارض قدسيةُ النصوص الشرعية ومقصدها يف أا 

  .أنزلت إىل البشر من أجل إعماهلا وطاعتها وليس إمهاهلا ومعصيتها
طرق درء التعارض حيث منها تنطلق  وهم هذه الدراسة يكمن يف النظر يف إحدى

اخلطوة األوىل إىل التغلغل يف اجلانب الكلي الذي تتجه إليه النصوص الشرعية وأحكامها، 
وبصيغة أصولية أنه دراسة يف نظرية ترجيح النصوص املتعارضة املعتمد على مفهوم مقاصد 

لى عنصرين هامني الشرع ومنهجه وكيفياته وآفاقه، وبالتحديد أن هذه الدراسة تتوقف ع
الترجيح املقاصدي والنصوص املتعارضة حيث عليهما تبىن إجابات للسؤال املثار يف : ومها

صالحية توظيف مقاصد الشرع لدفع التعارض الظاهر يف النصوص الشرعية من اآليـات  
  .القرآنية واألحاديث النبوية

نصوص الشرعية واضطرت الدراسة الباحث إىل الكشف عن األبعاد املقاصدية يف ال
بغية العثور على ما يالئم القيام بالترجيح حني حالتها يف التعارض، وكذلك تطلبت مـن  
الباحث اإلحاطة باإلطار املفهمي ملقاصد الشرع لريى إمكانية إدماج املقاصد يف الترجيح 
وتصبح إحدى مسالك التراجيح يف األدب األصويل، وصورة هذه النظرية تتمثل يف إزالة 

دالالت النصوص بترجيح إحداها وفق مقاصد الشرع، والذي يراعي أكثر حظـا   تعارض
  .من مفهوم مقاصد الشرع أوىل بالتقدمي وأرجح على الذي يراعي أقله

إن إيصال عملية الترجيح إىل مقاصد الشرع أمر ضروري، وهـذا ألن املقاصـد   
يق، ويف التجـاوز  عبارة عن آفاق الشرع وحدوده اليت حتافظ عليه من التجاوز والتضـي 

خوض يف غري شرعيات ويف التضييق ركود يف شرعيات، وأخرياً نسأل اهللا تعاىل أن يوافقنا 
ويعيننا يف إجناز هذا العمل املتواضع وجيعلنا ممن خيدم كتابه وسنة نبيه واملسلمني مجعـاء،  

  .واهللا خري املقصد
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  الباب األول
  مصطلحات ومفاهيم

خص هذا الباب بتداول مقدمات هامة اليت متهد الدراسة للتطرق إىل تفاصيل احلديث عن 
وهذا التمهيد يركز على التعريف مبصطلحات . الترجيح املقاصدي بني النصوص املتعارضة

دئية اليت منها مفتاحية اليت ا خنوض يف لب الدراسة، وكذلك يركز على تفسري مفاهيم مب
واالستيعاب الشامل ملصـطلحات متداولـة يف هـذه    . ننطلق إىل عرض مقصد الدراسة

الدراسة هام بغية علم بأرضية البحث اليت يدور حول دالالت هذه املصطلحات، وكذلك 
الفهم الكامل ملفاهيم متناولة يف هذه الدراسة مهم بغية معرفة خبلفية البحث اليت يتمحور 

وحتقيقا للقصد من وضع هذا الباب، يتولد منـه مبحثـان   . ات هذه املفاهيمحول مقتضي
اللذان يدرسان مصطلحات الدراسة ومفاهيمها، فأوهلما يقدم علـى دراسـة التـرجيح    
املقاصدي يف كونيه مصطلحا علميا ومفهوما منهجيا، وثانيهما يقدم على دراسة النصوص 

والباب يهدف مببحثيه إىل تـأطري  . منهجيا املتعارضة يف كونيها مصطلحا علميا ومفهوما
صورة الترجيح املقاصدي يف النصوص الشرعية املتعارضة حيث به تتضح اخلطوة األوىل يف 

  .السري مع هذه الدراسة
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  :املبحث األول
  مصطلح الترجيح املقاصدي

ـ " الترجيح املقاصدي"عىن هذا املبحث النظر يف مصطلح  ركييب من مدلوليه اإلفرادي والت
اللذين ما يتم التعرف عليه ويكون القول به مسبوقا بفهمه، وثنائي النظر الذي يلفت إليه 

  .من أجل مراعاة طبيعة املصطلح اليت تتأصل إىل داللتني
إن عملنا يف إخضاع هذا املصطلح إىل مدلوليه االثنني مل يكن خارقا للعادة الـيت  

ر املصطلح املتركب لدراستها أمر مسلّم عند سار عليها القدامى، بل والوقوف على عناص
املنطق، وكما فعله األصوليون حني تصدوا للتعريف بعلم أصول الفقه أووا إىل هذه العملية 

أن تعريف املركب يتوقف على تعريف مفرداته "التحليلية، وحىت اشتهر لديهم القول بـ 
ئيات املصطلح يعني النظر والنظر يف جز ١،"ضرورة توقف معرفة الكل على معرفة أجزائه

يف كلياته، ومثة ربط نعيت بني العبارتني فيه حيث يتطلب منا بيان أثر هذا الربط يف تعريف 
املصطلح، ألن الوصف يرسم للموصوف خطا دائريا حني تشغليه وتوظيفـه يف الوضـع   

  .التعريفي، وفيه تقييد إلطالقه وختصيص لعمومه وتبيني إلمجاله
  

  :للترجيح املقاصدي املدلول اإلفرادي
" التـرجيح "متكون من العبارتني " الترجيح املقاصدي"وكما أشرنا سابقا إىل أن مصطلح 

، ومها ميثالن موضعني من مواضيع فن أصول الفقه اللذين وضعا غالبا يف اية "املقاصد"و
صفحات علم األصول، ونلفت النظر إليهما كمصطلحني مستقلني اللذين يفيد كل واحد 

  .ما داللة لغوية واصطالحيةمنه
كلمة الترجيح تعود إىل جذرها اللغوي رجح ويرجح وترجيحا،  :داللة الترجيح  

وقد ورد يف خمتار الصحاح أنه يعين  ٢وهو على وزنه الصريف التفعيل وبناؤه يفيد التكثري،

                                                           
أبو مصعب حممـد سـعيد   : حتقيق إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول،بن حممد الشوكاين، حممد بن علي  ١

  ١٧ص ) م١٩٩٥، ٦-مؤسسة الكتب الثقافية، ط: بريوت(البدري 
مطبعة دار إحياء الكتـب العربيـة،   : مصر( منت البناء ومنت التصريف العزى،إبراهيم بن عبد الوهاب الزجناين،  ٢

  ٤ص ) هـ١٢٧٦



  ٥

ويبدو أن  ٣رجح امليزان رجحان فيهما أي مال وأرجح ورجح ترجيحا أي أعطاه راجحا،
الرازي رمحه اهللا ذهب إىل تعريف الترجيح لغة بامليل الستخدامه يف الوزن بني الشـيئني،  

وكذلك ما ورد يف لسان العرب بـأن كلمـة   . فإحدى الكفتني مالت إىل ما هو أثقلهما
رجح من رجح، ورجح الشيء بـيده وزنه ونظر ما ثقله، وأرجح الـميزان أَي أثقلـه  

ظور رمحه اهللا سوى بني رجح ووزن هلدف كليهمـا إىل  ويبدو أن ابن من ٤حتـى مال،
متييز األثقل من األخف، فيكون األثقل هو األرجح، ودليل لتعيني األثقل ميـل إحـدى   

  .الكفتني
وداللة الترجيح اصطالحا تعود إىل األدب األصويل الذي طورها من جماهلا الضيق   

عملية دفع التعارض بـني النصـوص    يف توفيق بني خمتلف األحاديث إىل جماهلا الفسيح يف
وال نرى مثة ضرورة سرد كل تعاريف الترجيح الـيت تـداول   . واألحكام واالجتهادات

األصوليون يف كتابام يف هذه الدراسة املوجزة، إال أن نتعارف على بعضها ونسـتخلص  
  . بعدها ما يعيننا يف فهم الترجيح كعميلة أصولية منهجية

الم ما ذكره السرخسي رمحه اهللا يف تعريف الترجيح حيث ونضع يف بداية هذا الك
تفسري الترجيح لغة إظهار فضـل يف  : "أنه ميثل التعريف عند األصوليني األحناف، ويقول

أحد جانيب املعادلة وصفا ال أصال، فيكون عبارة عن مماثلة يتحقق ا التعارض، مث يظهـر  
زيادة بنفسها فيما حتصل به املعارضـة أو  يف أحد اجلانبني زيادة على وجه ال تقوم تلك ال

ويفهم من هذا التعريف أن الترجيح يكون بزيادة وصـف   ٥،"تثبت به املماثلة بني الشيئني
وليست هذه الزيادة يف أصله، أي الترجيح بالوصف دون األصـل،   ٦يف أحد املتعارضني

  .ألن وجود الوصف الزائد جيعله أصله مفضال على ما ليس له هذا الوصف
                                                           

مطبعة مصـطفى احللـيب وأوالده،   : مصر(مادة رجح  خمتار الصحاح،أيب بكر بن عبد القادر الرازي،  حممد بن ٣
  ٢٥٤ص ) م١٩٥٠

، ١-دار صـادر، ط : بـريوت (مادة رجـح   لسان العرب،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور،  ٤
   ٤٤٥ص  ٢ج ) م١٩٩٠

دار املعرفـة،  : بريوت(رفيق العجم : حتقيق السرخسي، أصولأبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي،  ٥
  ٢٣٣ص  ٢ج ) م١٩٩٧، ١-ط
التعارض والترجيح بني األدلة الشرعية، حبث أصويل مقـارن باملـذاهب   عبد اللطيف عبد اهللا عزيز الربزجني،  ٦

  ٧٧ص  ١ج ) م١٩٩٦دار الكتب العلمية، : بريوت( اإلسالمية املختلفة
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مث نذكر ما ميثل تعريف الترجيح عند األصوليني الشافعية وهو ما عرفه فخر الدين 
تقوية أحد الطريقني على اآلخر ليعلم األقوى فيعمل بـه ويطـرح   "الرازي رمحه اهللا بأنه 

ليهـدف إىل نيـل أقـوى     ٨ويفهم من هذا التعريف أن الترجيح يعمله اتهد ٧،"اآلخر
تقويته فتكون قوته نسبية له دون غـريه، واألقـوى هـو     املتعارضني حسب قدرته على

األرجح وغريه مرجوح، فاملرجوح ال يعمل بل ويهمل حني حضور األرجح، والـراجح  
  .يتأيت حني يقع التعارض يف أكثر من الطريقني، وهو مل يقل به الرازي رمحه اهللا

صـطلح  ويود الباحث سرد تعريفا مستخلصا من دراسة تعريفات األصـوليني مل 
تقـدمي  "الترجيح ومناقشتها، وهو تعريف الربزجني رمحه اهللا املختار لديه الذي يكون بـ 

اتهد بالقول أو بالفعل أحد الطريقني املتعارضني ملا فيه من مزية معتربة جتعل العمل بـه  
ويفهم من هذا التعريف أن الترجيح يقع يف الطريقني املتعارضني االثنني  ٩،"أوىل من اآلخر

ومل يقع يف أكثر من االثنني، وظاهر املسألة ينايف هذا التحديد لوجود بعض التعارضـات  
الواقعة يف أكثر من الطريقني ألن التعارض بني الثالثة وأكثر جائز يف العقل كالتعارض بني 
األضداد مثل األسود مل يعارضه األبيض فحسب بل كل األلوان يعارضه من حيث داللته 

اد، فينتج منه مصطلح الراجح الذي يتوسط األرجح واملرجوح، وهذا مل اليت تقتضي السو
  . ينتبه إليه املعرف، وقد يقصد األغلب من التعارض بني الطرق

، "بالقول أو بالفعـل "وقد تبعه احلفناوي يف تعريفه للترجيح إال أنه مل يذكر القيد 
تابة، أي كأن يكتب اتهدون ولكنه ذكره أثناء شرحه يف املراد بالتقدمي بل وزاد فيه الك
والظاهر أن الكتابة تدخل يف  ١٠يف كتبهم ومؤلفام ما يستفاد منه تقدمي دليل على آخر،

الفعل، وقد يقصد من ذكرها االنتباه لضرورا يف تصريح اتهـد بترجيحـه للقضـايا    
  .املتعارضة يف الشرع

                                                           
حممد عبد القادر عطا : تعليق احملصول يف علم األصول،مر بن احلسني فخر الدين الرازي، أبو عبد اهللا حممد بن ع ٧
  ٣٨٨ص  ٢ج ) م١٩٩٩، ١-دار الكتب العلمية، ط: بريوت(
  ٧٨ص  ١املرجع السابق، ج  التعارض والترجيح،الربزجني،  ٨
  ٨٩ص  ١املرجع نفسه، ج  ٩
دار : املنصـورة ( ند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالميالتعارض والترجيح عحممد إبراهيم حممد احلفناوي،  ١٠

    .وما بعدها ٢٨٢ص ) م١٩٨٧، ٢-الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط



  ٧

قصد ويقصـد وقصـدا،   كلمة املقاصد ترجع إىل جذرها اللغوي  :داللة املقاصد  
واملقاصد مجع املقصد، واملقصد مصدر ميمي للقصد، والقصد له معنيان إتيـان الشـيء   

واملقصد يضاهي القصد يف داللته إال أنه يغـاير لـه يف    ١١والعدل، وقَصده أي حنا حنوه،
ا الشكل الصريف، ويبدو لنا أن ما يقرب إىل املراد يف هذه الدراسة هو داللته يف أنه يعين حن

وذكر ابن منظور رمحه اهللا كالم ابن جين رمحه اهللا يف أصل كلمة قصد يف . وينحو وحنوا
ففي هـذا   ١٢احلقيقة يف أنه يقع ملعان االعتزام والتوجه والنهود والنهوض نـحو الشيء،

التفسري للقصد تفصيل ملا اقتصر عليه الرازي رمحه اهللا سابقا، يف أن القصد يعـين هـذه   
والنحو، وهي تدور حول داللة واحدة اليت تنضوي حتتها داللة القصـد   الكلمات األربع

  .اللغوية وهي إرادة اإلقدام أو عمليته على غاية ما حيث مل حيكم بوجوده بدوا
وداللة املقاصد االصطالحية هلا صلة وطيدة مبا نوقش يف داللتها اللغوية، إال أا مل   

االصطالحية، فهي مبحث ذو بال يف مباحث علم  تنتهج باملنهج الذي تصطلح فيه داللتها
وهذا املصطلح كان فكرة . أصول الفقه بل ويف كل علوم اليت تتخذ وفق املنظور الشرعي

غري منضبطة لدى األصوليني القدامى، ولذلك ما كانوا يتعارفون عليه كمصطلح أصويل، 
رية يف فهم غايـات  وما صرحوا به يف كتابام األصولية، ومع ذلك طوروه كفكرة ونظ

  . موضوعة للشريعة اإلسالمية
املوافقـات يف أصـول   "وقد اتضح هذا بعد جميء الشاطيب رمحه اهللا بكتابه القيم 

. ، وقد وضع منهجا جديدا لكتابة علم األصول بناء علـى مفهـوم املقاصـد   "الشريعة
املقاصد،  والشاطيب رمحه اهللا مع مكانته هذه مل يكن يتعرض لوضع تعريف وحد ملصطلح

وقد اكتفى بذكر قسمي املقاصد يف بداية احلديث عنها حيث ميز قصد الشارع من قصد 
والذي نراه أن  ١٤".نظرية املقاصد"وقد أشار إىل سبب هذا الريسوين يف كتابه  ١٣املكلف،

                                                           
  ٥٦٢مادة قصد، املصدر السابق، ص  خمتار الصحاح،الرازي،  ١١
  ٣٥٥ص  ٣املصدر السابق، ج  مادة قصد، لسان العرب،ابن منظور،  ١٢
دار الكتب : بريوت(عبد اهللا دراز : شرح املوافقات يف أصول الشريعة،وسى الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن م ١٣

  ٣ص  ٢ج ) ت.العلمية، د
الـدار العامليـة   : الرياض(املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،أمحد الريسوين،  ١٤

   ٥ص ) م١٩٩٢، ٢-للكتاب اإلسالمي، ط



  ٨

الشاطيب رمحه اهللا قد عرف املقاصد من خالل عرضه لتفاصيلها اليت مل تكن متداولة عند 
  .هذا التعريف يف صورة مطولة ومتشبعة بني أطراف حديثه عنها يف هذا الكتابسابقيه، و

ومثة عامل يف املقاصد الذي مل يتم احلديث عنها بدون ذكره، وهو ابـن عاشـور     
، وتطرق فيه إىل تعريف املقاصد تعريفا "مقاصد الشريعة اإلسالمية"رمحه اهللا الذي كتب 

اصد التشريع العامة هي املعاين واحلكـم امللحوظـة   مق"ذا قسمني، والتعريف املبدئي هو 
للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها؛ حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نـوع  
خاص من أحكام الشريعة، فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة واملعاين اليت ال 

حلكم ليست ملحوظـة يف  خيلو التشريع عن مالحظتها، ويدخل يف هذا أيضا معان من ا
   ١٥".سائر أنواع األحكام، ولكنها ملحوظة يف أنواع كثرية منها

وقول ابن عاشور رمحه اهللا بأن هذا التعريف ملقاصد التشريع العامة يدل على أنـه  
الكيفيـات  "أراد التفريق بني املقاصد العامة واملقاصد اخلاصة، وقد أشار إليها بأا تعـين  

حقيق مقاصد الناس النافعة أو حلفظ مصاحلهم العامـة يف تصـرفام   املقصودة للشارع لت
  ١٦".ويدخل يف ذلك كل حكمة روعيت يف تشريع أحكام تصرفات الناس… اخلاصة، 

مقاصد "وهناك تعريف آخر للمقاصد الذي ذكره عالل الفاسي رمحه اهللا يف كتابه 
الشريعة الغاية منها واألسرار  املراد مبقاصد: "حيث يقول فيه" الشريعة اإلسالمية ومكارمها

ونستخلص من هذه التعريفـات أن   ١٧".اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه
املقاصد هي املعاين والغايات اليت وضعت كل أحكام الشرع من أجلها حيث إن مسة هذه 

  .املقاصد العليا تتمحور حول جلب املنفعة ودفع املفسدة
ل اإلفرادي ملصطلح الترجيح املقاصدي بدراسـة  وهذا ما يسهل لنا عرض املدلو

كلي جزئيه من منظوريهما اللغوي واالصطالحي، ونعمد بعده إىل النظـر يف املـدلول   
  .التركييب هلذا املصطلح

                                                           
البصـائر  : كواال ملبـور (حممد الطاهر امليساوي : حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية،اشور، حممد الطاهر بن ع ١٥

  ١٧١ص ) م١٩٩٨، ١-لإلنتاج العلمي، ط
  .وما بعدها ٣٠٠املصدر نفسه، ص  ١٦
  ٦املرجع السابق، ص  نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،نقالً عن الريسوين،  ١٧



  ٩

  :املدلول التركييب للترجيح املقاصدي
بنا احلديث عن املدلول اإلفرادي هلذه العبارة، ويف هذا الطرف من الدراسة يهم نا وقد مر

  الكالم على مدلوله التركييب أي داللته يف كونه مصطلحا واحدا يفيد معىن معينا يف فـن
  .أصول الفقه

مصطلح الترجيح املقاصدي من حيث التركيب هـو   :داللة الوصف يف املصطلح  
للفـظ التـرجيح وهـو     ١٨مركب جزئي وصفي، حيث إن لفظ املقاصد صفة أو نعت

يف لفظ املقاصد يدل على أا تتخذ بصيغة الصفة أو املوصوف، ووجود حرف ياء النسبة 
والصفة هلا أثر يف املوصوف ا ضرورة، ألن الصـفة إذا وضـعت   . النعت للفظ الترجيح

للموصوف مع قصد عدم أثرها فهذا حمال، بل كون املوصوف موصوفا لسـبب طـروء   
الليا حيـث بـه   ومهمة الصفة يف املوصوف تتصور يف أا رمست له إطارا د. الصفة إليه

التفاح األخضر يلزم منـه  : يحدد املوصوف ويعين، ولكنها مل حتجز نظائرها منه، وقولنا
  .حتديد التفاح وتعيينه بكونه أخضر، مع جواز اتصافه بغريه كاألمحر واألصفر

ويف هذا املصطلح حيتل املقاصد حمل الصفة والترجيح يف حمل املوصوف، والعالقـة    
لترجيح واملقاصد تعطي لكليهما إطارا دالليا، وهذا اإلطار الداليل يقتضـي  الوصفية بني ا

اتصاف الترجيح باملقاصد حيث مدار الترجيح منضبط مبا يراد بـه املقاصـد، ويخضـع    
ومن حيث التعريف العلمي هلذا املصـطلح  . الترجيح على وفق قوانني املقاصد ومسرياا

ويكون عملية الترجيح منبنية على مقاصد  ٢٠قاصدإىل تعريف امل ١٩ننضم تعريف الترجيح
  .الشرع، ومطلق التقدمي يف تعريف الترجيح مقيد مبقاصد الشرع، وعمومه خمصص ا

وهذا ما يسهل لنا عرض املدلول التركييب ملصطلح الترجيح املقاصـدي بدراسـة     
مفهومـه   العالقة الوصفية بني جزئيه، ويكون املصطلح أوضح يف ما يأيت من احلديث عن

  .العلمي األصويل
                                                           

واحد، والنعت اسم الفاعل حنو ضارب واملفعول حنو مضروب أو ما يرجع أن الصفة والنعت عند النحويني شيء  ١٨
، )٧٥٠املصدر السابق، مادة وصـف، ص   خمتار الصحاح،الرازي، : انظر(إليهما من طريق املعىن حنو مثل وشبه، 

  .والذي نراه أن الوصف أعم من النعت، بدليل ما تعارف الناس عليه يف هذا التفريق
  ٦انظر إىل صفحة  ١٩
  ٨انظر إىل صفحة  ٢٠



  ١٠

  مفهوم الترجيح املقاصدي
عىن هذا اجلزء الثاين من املبحث األول النظر يف مفهوم الترجيح املقاصدي بعد أن لفتنـا  
النظر يف تعريفه االصطالحي، وندرس يف هذا اال مدلوال علميا للترجيح املقاصدي الذي 

ندرس مدى تـداول األصـوليني   يتكون من اجلانبني من جوانب أصول الفقه، وكذلك 
  .بالترجيح املقاصدي يف مناهجهم االجتهادية

  
  :املدلول العلمي للترجيح املقاصدي

يعتين احلديث عن املدلول العلمي للترجيح املقاصدي بالنظر يف عرض مفردات التـرجيح  
بقيود مقاصد الشرع حيث به نفهم املراد بالترجيح املقاصدي، ويكون هذا النظر معتمدا 
على التعريفات الفارطة هلما، ونأخذ تعريف الترجيح كمفهوم مبدئي وتعريف املقاصـد  
  .كمفهوم توصيفي، والتوصيف يعمد إىل توظيف املبدأ يف مقتضى أوصاف وحدود معينة

ومن التعريف السابق ملصطلح الترجيح عند الربزجني رمحه اهللا، تسـتخلص منـه     
وكذلك التعريف ملصطلح املقاصد سابقا . امعا ومانعامفرداته اليت قام املعرف بتحليلها ج

عند ابن عاشور رمحه اهللا فيه عناصره اليت ال بد من الوقوف عليها للكشف عن صالحية 
ونرى ضرورة التقسيم األحادي لكليت مفردات التـرجيح  . إدراجها حتت مدلول الترجيح

  :ما يأيتوعناصر املقاصد بغية العثور على مفهوم هذا املصطلح، وهو ك
وليس فعل الشارع، ألن الترجيح قضية ظاهريـة عنـد    ٢١وهو فعل اتهد –تقدمي  )١(

اتهد وليس قضية حقيقية عند الشارع، وإدخال عنصر من عناصر املقاصد هنـا يف  
أن التقدمي كما أنه يشري إىل تفاوت قوة األدلة يف مفهوم الترجيح، وكذلك يشري إىل 

 مفهوم املقاصد، وهذا مثل تقدمي املعـاين يف املقاصـد   تفاوت قوة املعاين واحلكم يف
  ٢٢.العامة على املعاين يف املقاصد اخلاصة

وهو القائم ذا التقدمي ميلك أهلية االجتهاد اليت اشترطها العلماء، وعنصر  –اتهد  )٢(
املقاصد هنا هو ضرورة إحاطة اتهد بعلم مقاصد الشرع، وهذا قد ذكره الشاطيب 

                                                           
  ٩٠ص  ١املرجع السابق، ج  التعارض والترجيح،الربزجني،  ٢١
  ٣٠٠و ١٧١املصدر السابق، ص  مقاصد الشريعة،ابن عاشور،  ٢٢



  ١١

الذي جعل فهم مقاصد الشريعة على كماهلـا شـرط حلصـول درجـة     رمحه اهللا 
  .وغريمها ٢٥وزيدان، ٢٤وقد تبعه بعض املعاصرين كالزحيلي ٢٣االجتهاد،

 ٢٦والطريق كل ما يوصل املكلف إىل األحكام الشرعية، –أحد الطريقني املتعارضني  )٣(
ب ويدخل فيه النصوص وغريها، ولكن املراد يف هذه الدراسة النصوص مـن الكتـا  

حبيث يجرى  ٢٧والسنة، وعنصر املقاصد هنا يتضح يف األبعاد املقاصدية يف النصوص
الترجيح بني النصوص املتعارضة بالنظر إىل هذه األبعاد وتفاوت املعـاين واحلكـم   

  .امللحوظة فيها
اليت ا يعمـل التقـدمي والتـرجيح بـني      ٢٨وهي القوة والفضل والزيادة –مزية  )٤(

ا اجلزء من تعريف الترجيح أبرز من غريه يف فهم املصـطلح  املتعارضني، ونرى أن هذ
ألن يدخل يف هذه املزية املعاين واحلكم والغايات اليت يعنيها مقاصد الشرع، وهـذه  

وأما املزية املقاصـدية   ٢٩املزية قد تكون وصفا للدليل، وقد تكون حجة مستقلة له،
وتكون خارجية لـه مـن    فهي تكون داخلية للدليل من جانب أا املعاين واحلكم،

  .جانب أا الغايات واألهداف
وهي تؤول إىل اتفاق العلماء على اعتبار املزية، وأمـا املزايـا الضـعيفة     –معتربة  )٥(

ومقاصد الشرع مبعىن املعاين واحلكم معتـربة   ٣٠واملختلف فيها ال تدخل يف الترجيح،
عاين اعتربه مجيع أهل العلم عند مجهور العلماء إال شرذمة قليلة، ولكن املراد العام بامل

  ٣١.بأن الشرع له املعاين من أحكامه

                                                           
  ٧٦ص  ٣املصدر السابق، ج  املوافقات،الشاطيب،  ٢٣
   ١٠٧٧ص  ٢ج ) م٢٠٠١، ٢-دار الفكر املعاصر، ط: بريوت( أصول الفقه اإلسالمي،وهبة الزحيلي،  ٢٤
  ٤٠٥ص ) م١٩٩٩، ٧-مؤسسة الرسالة، ط: بريوت( الوجيز يف أصول القفه،عبد الكرمي زيدان،  ٢٥
  ٩١ص  ١املرجع السابق، ج  التعارض والترجيح،الربزجني،  ٢٦
  .املزيد من التفصيل للبعد املقاصدي يف النصوص الشرعية راجع املبحث الثاين من الباب الثاين من هذا البحث ٢٧
  ٩٥ص  ١املرجع نفسه، ج  تعارض والترجيح،الالربزجني،  ٢٨
  املرجع نفسه، الصفحة نفسها ٢٩
  املرجع نفسه، الصفحة نفسها ٣٠
أشار الريسوين إىل أن ابن حزم رمحه اهللا الذي مل يقل مبعاين األحكام اعتربها وأطلقها على مقاصد األحكـام،   ٣١
  ١٥سابق، ص املرجع ال نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،الريسوين، : انظر



  ١٢

داللة األوىل يف الترجيح تقتضي أولوية تقدمي الدليل احمللّى باملزية على الدليل  –أوىل  )٦(
الغري احمللّى ا، وهذه األولوية مل تبطل الدليل املقدم عليه أو املرجوح، ولـه قابليـة   

مراعاة قدسية الدليل الذي يلزم العمل به وليس اإلمهال  لالستدالل به حينا ما، وفيها
  .عنه، واألولوية تشري إىل تفاوت مراتب املعاين يف النصوص الشرعية

وبعد التصدي للتقسيم األحادي لتعريف الترجيح وإخضاعه حتت مفهوم املقاصد، 
قل له فنتمكن من االكتفاء به لفهم هذا املصطلح، ونستغين عن صياغة تعريف خاص مست

نظرا لوضوحه وعدم احتياجه إليه، ألن بصياغة تعريف له قد يؤدي إىل وضع اآلفاق اليت 
  .مل تقصدها الدراسة

  
  :الترجيح املقاصدي يف األدب األصويل

والذي يهمه هذا اجلزء من الدراسة هو اخلوض يف امليدان التارخيي أو التراث األصـويل  
ى تناول األصوليني به يف فن أصول الفقـه،  ملصطلح الترجيح املقاصدي، وهو يدرس مد

ويكون تناوهلم يف أنه فكرة ومنهجا فحسب وما تعرضوا لكونه ذا اهليئة االصطالحية، 
على هذا املصـطلح يف كتابـات قـدامى     –حسب اطالعنا الغري الواسع  –ومل نقف 

سب إليها األصوليني بل وهو خمتلق من عندنا، ونرى أن هناك مصطلحات أصولية اليت تن
  .ونعتقد أن العربة مبا هو يعبر الفكرة وال بأس باملصطلح ٣٢،"املقاصد"عبارة 
أنـه   ٣٣وإن الترجيح املقاصدي يف التراث األصويل قد مر على مراحل، ويف بدايته  

منهج يف معاجلة تعارض األحاديث، وقد ألف العلماء كتبا فيه ومنهم اإلمام الشافعي رمحه 
تأويـل خمتلـف   "، وابن قتيبة رمحه اهللا الذي صـنف  "لف احلديثخمت"اهللا الذي صنف 

                                                           
حجيتـه  : االجتهاد املقاصدي: وقد استخدم الباحثون هذه العبارة يف عناوين كتابام، وميكن ذكر بعضها هنا ٣٢

 االجتهاد املقاصدي عند العز بن عبد السالملنور الدين بن خمتار اخلادمي وهو كتاب منشور، و وضوابطه وجماالته
  .لبوهدة غالية ومها رسالتان غري منشورتني جتهادية املختلف فيهاالتأصيل املقصدي لألدلة االألم نائل بركاين و

إن تأريخ األدب األصويل بدأ منذ عهد الرسالة من حيث إنه منهج اجتهادي، ولكن التعارض الـذي يقتضـي    ٣٣
 وأما يف عهد. الترجيح مل يكن واقعا ألن الوحي ما زال نازال، وقد وقع جزء من درء التعارض وهو بصورة النسخ

الصحابة رضي اهللا عنهم وقعت هذه الظاهرة وعمدوا إىل الترجيح، بل وهم اختلفوا يف الترجيح ومناهجه، ومثـال  
  . ذلك مسألة وجوب الغسل يف اجلماع مطلقا ينـزل أم مل ينـزل
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واليزيدي " مشكاة املصابيح"والتربيزي رمحه اهللا الذي كتب " مشكل القرآن"و" احلديث
والطحاوي رمحه اهللا الـذي كتـب   " التعارض والترجيح"رمحه اهللا الذي ألف رسالة يف 

ه بظهور العلماء املهتمني بكتابة وبعد أن ترعرع فن أصول الفق ٣٤".تأويل مشكل اآلثار"
املؤلفات األصولية ونشأت املذاهب الفقهية اليت انتهجت على أصول خمتلفة صارت مسألة 

واإلمام الشـافعي  . الترجيح جزءا من هذا العلم، واختذ صبغة جديدة فسيحة مما كان فيه
األصـوليون يف  ، مث تـاله  "الرسالة"رمحه اهللا هو أول من كتب يف أصول الفقه يف كتابه 

كتابة الكتب األصولية اليت سارت على مناهج خمتلفة، وحتدثوا عن الترجيح يف مبحـث  
وقد أدخل بعضهم مفهوم مقاصد الشرع يف الترجيح، مع أم ما . التعارض وكيفية دفعه

، وأظهر مـدلول  "املوافقات"أفردوه يف حبث مستقل إىل أن جاء الشاطيب رمحه اهللا بكتابه 
  .لح فيه، وطوره من بعده من العلماءهذا املصط

وإذا تصفحنا مؤلفات األصوليني سنجد أن فيها إشارات إىل مفهـوم التـرجيح     
املقاصدي، وقد حتدثوا عنها يف شىت مواضع من علم أصول الفقه، ومنـهم مـن أخـذ    
بالترجيح املقاصدي يف القياس أو العلة بوجه خاص، حني تعرضوا لبيان املناسبة وتقسـيم  

علة يف القياس، ومنهم من ذكره يف مبحث التعارض والترجيح، وأدخلـوه يف التـرجيح   ال
باملعاين، ومنهم من أشار إليه يف مبحث مقاصد الشرع، وجعلوه يف مراتب املصاحل حـني  

وليس مهنا يف هذا الباب التمهيدي أن نورد كل ما كتبه األصوليون . تعارض بعضها بعضا
إال أننا نرى ضرورة سرد بعضـا  . يه نوع من التوسع والتعمقيف الترجيح املقاصدي ألن ف

  .منهم وال سيما الذين أفردوه يف مبحث مستقل
  

  :)هـ ٦٠٦ت (فخر الدين الرازي رمحه اهللا 
حتدث عن فكرة الترجيح املقاصدي يف باب الكالم " احملصول يف علم األصول"ويف كتابه 

جيح األقسية، ويقـول يف تـرجيح بعـض    يف التعادل والترجيح يف القسم الرابع يف ترا
واملصلحة الدينية إما أن تكون يف حمل الضرورة أو يف حمل احلاجة أو …: "املناسبات بأنه

يف حمل الزينة والتتمة، وظاهر أن املناسبة اليت من باب الضرورة راجحة على اليت من باب 

                                                           
  ٩ص  ١املرجع السابق، ج  "التعارض والترجيحالربزجني،  ٣٤
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ويتضح مما ذكرنـا   ٣٥،"…احلاجة، واليت من باب احلاجة مقدمة على اليت من باب الزينة
من كالم الرازي رمحه اهللا أنه أدخل مقاصد الشرع يف الترجيح، وأن املقاصد تدور حول 

  .مفهوم املناسبة اليت اعتربت من وصف العلية يف القياس األصويل
  

  :)هـ ٦٣١ت (اآلمدي رمحه اهللا 
ائدة إىل صفة تعرض اآلمدي رمحه اهللا لفكرة الترجيح املقاصدي عند تناوله للترجيحات الع

العلة، وهي تتمثل يف أنواعها الثالثة الرابع عشر واخلامس عشر والسادس عشر والسـابع  
أن يكون املقصود من إحدى العلتني من املقاصد الضرورية كما بيناه مـن  : "عشر، وقال

قبل، واملقصود من العلة األخرى غري ضروري، فما مقصوده من احلاجات الضرورية أوىل 
ويبدو أن اآلمدي رمحه اهللا سار علـى مـا قالـه     ٣٦،"…حته وغلبة الظن بهلزيادة مصل

إال أن اخلالف بينهما يف أنه يف ترجيح املناسبات عند الـرازي   ٣٧الرازي رمحه اهللا سابقاً،
  .رمحه اهللا، وأما عند اآلمدي رمحه اهللا أنه يف الترجيح يف صفة العلة

   
  :)هـ ٦٤٦ت (ابن احلاجب رمحه اهللا 

كرة الترجيح املقاصدي عند ابن احلاجب رمحه اهللا يف أنه وافق على مـا أخـذه   تبينت ف
شيخه اآلمدي رمحه اهللا، وكثريا ما نرى أنه حتدث عن هذه الفكرة يف تعارض األقيسـة،  

ويرجح بكون الضابط فيها جامعا للحكمة مانعا : "أنه" منتهى الوصول"وقد قال يف كتابه 
الشبيهة، واملناسبة من املقاصد اخلمسة الضـرورية علـى    هلا على خالفه، واملناسبة على
   ٣٨".…غريها، واحلاجية على التحسينية
                                                           

  ٤٢٠ص  ٢ املصدر السابق، ج احملصول،فخر الدين الرازي،  ٣٥
، ٣-دار الكتاب العريب، ط: بريوت(سيد اجلميلي : حتقيق اإلحكام يف أصول األحكام،علي بن حممد اآلمدي،  ٣٦

  ٢٨٦ص  ٤ج ) م١٩٩٨
والقول بأن اجلديد املفيد عند اآلمدي رمحه اهللا يف أنه أدخل املقاصد يف باب الترجيحات غري سليم، ألن يـدل   ٣٧

ول من فعل هذا، ولكن فخر الدين الرازي رمحه اهللا وهو أقدم منه قد عمل ذلك، على أن اآلمدي رمحه اهللا هو األ
  ٤٢املرجع السابق، ص  نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،الريسوين، : وقد أشار إىل هذا الريسوين، انظر

ـ   أبو عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر ابن احلاجب،  ٣٨  دل،منتهى الوصول واألمل يف علمـي األصـول واجل
  وما بعدها ١٨٢ص ) م١٩٨٥، ١-دار الكتب العلمية، ط: بريوت(
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  :)هـ ٦٦٠ت (العز بن عبد السالم رمحه اهللا 
، وقـد  "قواعد األحكام"وأشار العز رمحه اهللا إىل فكرة الترجيح املقاصدي يف كتابه القيم 

إقامة مصاحل متجانسة وأخرج بعضها عن وقد أمر اهللا تعاىل ب: "قال يف بداية هذا الكتاب
األمر، إما ملشقة مالبستها وإما ملفسدة تعرضها، ورجز عن مفاسد متماثلة وأخرج بعضها 

ويفهم من هـذا أن املصـاحل    ٣٩،"…عن الرجز إما ملشقة اجتناا وإما ملصلحة تعارضها
من جهة مقابلـة،  واملفاسد متعددة وإخراج بعضها لطروء املشقة إليها أو لوقوع التعارض 

وأن التقدمي أرجح …: "وقد صرح العز رمحه اهللا بالترجيح بيت املصاحل واملفاسد يف قوله
املصاحل فأرجحها حممود حسن، وأن درء أفسد املفاسد فأفسدها حممود حسن، وأن تقدمي 
املصاحل الراجحة على املرجوحة حممود حسن، وأن درء املفاسد الراجحة علـى املصـاحل   

وهذا أوضح من كالمه العام السابق وأن تقدمي املصـاحل   ٤٠،"…ة حممود حسناملرجوح
على بعضها حسب أرجحها فأرجح وكذلك املفاسد عند التعارض بينـها، واألرجـح   

  .يقتضي الراجحة واملرجوحة وتقدميه عليهما عند التعارض
  

  : )هـ ٦٨٤ت (القرايف رمحه اهللا 
رة حني تصدى للمناسب وأقسامه ووقوع التعارض إن القرايف رمحه اهللا أشار إىل هذه الفك

واملناسب ينقسم إىل ما هو يف حمل الضرورات، وإىل ما هو يف حمل احلاجات، : "فيه، وقال
 ٤١،"وإىل ما هو يف حمل التتمات، فيقدم األول على الثاين والثاين على الثالث عند التعارض

هر من كالم القرايف رمحـه اهللا  والقصد من ترجيح التعارض املبين على مقاصد الشرع ظا
ومن قبله، وأنه أشار إليه يف تعارض األقيسة اليت عللها معنية للمناسبة، واملناسب له أقسام 

  .  متفاوتة، ويقدم أعالها على أسفلها وأقواها على أضعفها
  

                                                           
طـه عبـد   : مراجعة قواعد األحكام يف مصاحل األنام،أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي،  ٣٩

   ٥ص  ١ج ) م١٩٦٨مكتبة الكليات األزهرية،  : القاهرة(الرؤوف سعد 
  املصدر نفسه، والصفحة نفسها ٤٠
 شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصـول يف األصـول،  الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف، شهاب  ٤١

  ٣٩١ص ) م١٩٩٣، ٢-مكتبة الكليات األزهرية، ط: القاهرة(طه عبد الرؤوف سعد : حتقيق
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  :)هـ ٦٨٥ت (اإلسنوي رمحه اهللا 
ويراعي عند التقدمي باملناسبة  " :وقال اإلسنوي رمحه اهللا شارحا لكالم البيضاوي رمحه اهللا

تقدمي املناسب الضروري مث املصلحي مث التحسيين مث مكمل الضـروري علـى املكمـل    
املصلحي مث املكمل التحسيين، مث يقدم الضروري املتعلق بالدين على الضروري املتعلـق  

 يقدم الضروري مث…بالدنيا، ألن األول مثرته السعادة األبدية، والثاين مثرته السعادة الفانية
املتعلق حبفظ الدين على الضروري املتعلق حبفظ النفس، واملتعلق حبفظ النفس يقدم علـى  
املتعلق حبفظ النسب، واملتعلق حبفظه مقدم على املتعلق حبفظ العقل، واملتعلق حبفظه مقدم 

وهو على ج من قبله يف تقدمي ما بـني املراتـب الـثالث     ٤٢،"على املتعلق حبفظ املال
  .للمصلحة وما بني الضروريات اخلمس

  
  :)هـ٧٩٠ت (الشاطيب رمحه اهللا 

والشاطيب رمحه اهللا مل يتحدث عن فكرة الترجيح املقاصدي يف باب الترجيح كما فعلـه  
سابقوه، ولكنه فصلها يف باب املقاصد، ولكنه مل يصرح بالترجيح املعتمد على مقاصـد  

د الضرورية يف الشـريعة أصـل يف للحاجيـة    املقاص: "الشرع عند التعارض بينها، وقال
والتحسينية، فلو فرض اختالل الضروري بإطالق الختال باختالله بإطالق، وال يلزم مـن  

ويفهم منه أن الضرورية مقدمة على احلاجية  ٤٣،"…اختالهلما اختالل الضروري بإطالق
جح بالتقـدمي،  والتحسينية يف حالة التعارض ألن الضرورية أصل هلما، واألصل أوىل وأر

  .ومثل هذا كثريا يف كالم الشاطيب رمحه اهللا يف هذا الباب مع أنه مل يصرح بذلك
  

  :)هـ ١٣٧٩ت (ابن عاشور رمحه اهللا 
القطعية والظنية، وقال يف : وقد أتى ابن عاشور رمحه اهللا بتقسيم مقاصد الشر إىل املرتبتني

من متكرر أدلة القرآن تكرار ينفـي   مثال املقاصد الشرعية القطعية ما يؤخذ: "هذا الصدد
ومثال املقاصـد الظنيـة   …احتمال قصد ااز واملبالغة، حنو كون مقصد الشارع التيسري

                                                           
 ذيب شرح اإلسنوي على منهاج الوصول إىل علم األصول للقاضـي البيضـاوي،  شعبان حممد إمساعيل،  ٤٢
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ال ضرر وال ضرار، فإنه داخل حتت : مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم…القريبة من القطعي
يف وقـائع   أصل قطعي يف هذا املعىن فإن الضرر والضرار مثبوت منعه يف الشريعة كلـها 

واعلم أن مراتب الظنون يف فهم مقاصد الشـريعة متفاوتـة   …جزئيات وقواعد كليات
حبسب تفاوت االستقراء املستند إىل مقدار ما بني يدي الناظر من األدلة، وحبسب خفـاء  

ونفهم من قطعية املقاصد وظنيتها أن القطعي مقدم على الظـين عنـد    ٤٤."الداللة وقوا
  .اتب الظنون يف املقاصد يدل على أن األعلى هو األرجحالتعارض، وتفاوت مر

  
وهذا مما يتسىن لنا عرض بعض العلماء الذين تطرقوا إىل فكرة الترجيح املقاصدي، 
وقد وضح التطور الفكري الذي مر عليه الترجيح املقاصدي يف التاريخ األصويل، وهي قد 

أنـواع الترجيحات،وأمثـاهلم    تكون هذه الفكرة رائدة عند املعاصرين حني حتدثوا عـن 
  .وغريهم ٤٧واحلفناوي، ٤٦والزحيلي، ٤٥الربزجني رمحه اهللا،

وذا وصلنا إىل اية احلديث عن اجلزء األول من املصطلح األساس هلذه الدراسة، 
وجانيب الترجيح املقاصدي مصطلحا ومفهوما يرمسان لنا إطارا معرفيا عنـد تدوالـه يف   

الثاين، وقد فُهم هذا املصطلح بعد هذا العرض املطـول كأنـه    امليدان التطبيقي يف الباب
منهج يف درء التعارض الظاهري يف الشرع، بل وهو مسلك ترجيحي الذي يدور حـول  

  .معاين األحكام وإفضاءأا، وإعماله يتوقف على املعاين واإلفضاءات
  
  
  
  
  
  

                                                           
  وما بعدها ١٥٩املصدر السابق، ص  مقاصد الشريعة اإلسالمية،ابن عاشور،  ٤٤
  ٣٢٧ص  ٢املرجع السابق، ج  التعارض والترجيح،الربزجني،  ٤٥
    ١٢٣٤ص  ٢املرجع السابق، ج  ي،أصول الفقه اإلسالمالزحيلي،  ٤٦
  ٣٨٨املرجع السابق، ص  التعارض والترجيح،احلفناوي،  ٤٧



  ١٨

  :املبحث الثاين
  مصطلح النصوص املتعارضة

مضاهية للمبحث األول يف دراسة مصطلح البحث، إال أن الفرق  قام هذا املبحث بوظيفة
بني هذا املبحث الثاين واملبحث األول املاضي يف جزء املصطلح حبيـث إن األول يعـتين   

، وأما الثاين يعتين بدراسة اجلزء الثـاين  "الترجيح املقاصدي"بدراسة اجلزء األول منه وهو 
  ".النصوص املتعارضة"منه وهو 

لنا أن هذه العبارة تكون على غرار العبارة السابقة يف كوا متركبني من وما يبدو 
كما عملنـا   –الكلمتني اللتني أضيفت األوىل إىل الثانية بتعلق الوصف، فيكون عملنا هنا 

على دراسـتها يف مـدلوليها اإلفـرادي    " النصوص املتعارضة"إخضاع عبارة  –سابقا 
عرف به داللة كليت الكلمتني يف منظوريهما اللغـوي  والتركييب، حيث إن مدلوهلا األول ن

  .واالصطالحي، ونعرف مبدلوهلا الثاين داللة الوصف فيها الذي يربط بينهما
  

  :املدلول اإلفرادي للنصوص املتعارضة
القصد من وضع هذا الطرف من الدراسة هو اإلحاطة مبقتضى املصطلح بتحليل جزئياته، 

، ومها يشكالن "املتعارضة"و" النصوص"متكون من العبارتني والذي يتبادر يف أذهاننا أنه 
منطلقا أساسيا لفهم املصطلح األول الذي طال الكالم عنه يف املبحث السالف، ونلتـف  
النظر املتمعن إليهما من حيث إما مصطلحان مستقالن اللذان يفيد كل واحـد منـهما   

  .داللة لغوية واصطالحية
مجع لكمة النص، وهي تؤول إىل جذرها اللغوي  كلمة النصوص :داللة النصوص  

ونص احلديث إىل …نص الشيء رفعه: "نص ينص نصا، ويقول صاحب خمتار الصحاح
النص رفعـك  : "وقال صاحب لسان العرب ٤٨،"فالن رفعه إليه، ونص كل شيء منتهاه

 ـصا رفعه، وكل ما أُظهر فقد نه نصاحلديث ينص لـنص  وهـو أن ا  ٤٩،"الشيء، ونص
  .املضاف إىل احلديث والكالم يعىن اإلخبار واإليصال، وأما النص املطلق يعين اإلظهار

                                                           
  ٦٨٧املصدر السابق، مادة نصص، ص  خمتار الصحاح،الرازي،  ٤٨
  ٩٧ص  ٧املصدر السابق، مادة نصص، ج  لسان العرب،ابن منظور،  ٤٩



  ١٩

وإن مصطلح النص له دالالت عديدة عند األصوليني، ومرة أنه نوع من أنـواع  
مصادر األحكام، ومرة أنه قسم من أقسام داللة األلفاظ على املعىن، ومرة أنـه وصـف   

ر إىل ما تناوله األصوليون يف التعريف بالنص، وقال الغـزايل  وننظ. للدليل يف داللته وقوته
: النص اسم مشترك يطلق يف تعارف العلماء على ثالثة أوجـه : "رمحه اهللا يف هذا الصدد

مـا ال  : ، الثـاين …اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معىن منه من غري قطع…:األول
ما ال …:، الثالث…قطع معىناللفظ الذي يفهم منه على ال…يتطرق إليه احتمال أصال

واملراد بالنص هنا قسم من أقسام دالالت  ٥٠،"…يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل
  .األلفاظ على املعاين، وهذا الذي اشتهر عند األصوليني عندما تعرضوا ملصطلح النص

والنص يف إطالق ثان يقتضي معىن آخر غري هذا املعىن للنص يف تقسـم داللـة   
كل ملفوظ مفهوم املعىن من الكتاب والسنة سواء كان ظاهرا أو نصا أو …"واللفظ، وه

وهو يشمل كل أنواع  ٥١،"…مفسرا حقيقة أو جمازا عاما أو خاصا اعتبارا منهم للغالب
دالالت األلفاظ، وكونه ملفوظا مفهوم املعىن قد مينع من دالالت غري واضحة حنو املتشابه 

  .وامل واخلفي واملشكل
لق النص للمعىن العام ويندرج حتته كل نص سواء أكان ظاهرا أم نصـا أم  وقد يط

وقد يفهم من قوله كل نص أنه يشمل كل أنواع النصوص سـوء   ٥٢مفسرا أم أو حمكما،
كانت الشرعية وغري الشرعية التوقيفية والتوفيقية االجتهادية وغري االجتهادية، وهـذا مل  

  .يراد به يف هذه الدراسة
 النص بالتفريق بني إطالقه األصويل وإطالقه الفقهي، ويتضح معناه وقد أورد معىن

عقب هذا التفريق نظرا يف أن الفقه وأصول الفقه متباينان يف وجه، وحبيث إن الـنص يف  
عرف األصوليني هو كما أشار إليه الغزايل رمحه اهللا سابقا، وإنه يف عرف الفقهاء يعـىن  

                                                           
دار : بـريوت (جنوى ضـو  : تصحيح صول،املستصفى من علم األأبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل،  ٥٠

  وما بعدها  ٢٤٤ص  ١ج ) م١٩٩٧، ١-إحياء التراث العريب، ط
مكتبـة  : بريوت(رفيق العجم : مراجعة موسوعة كشف اصطالحات الفنون والعلوم،حممد بن علي التهانوي،  ٥١

  وما بعدها ١٦٩٥ص  ٢ج ) م١٩٩٦، ١-لبنان ناشرون، ط
مؤسسة الرسـالة،  : بريوت( األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي،املناهج حممد فتحي الدريين،  ٥٢
  ١: اهلامش ٦٧ص ) م١٩٩٧، ٣-ط



  ٢٠

آن والسنة يف مقابلة األدلة األخرى مـن اإلمجـاع   أو نظم القر ٥٣الكتاب والسنة مطلقا،
ومحل هذا املعىن على إطالق الفقهاء اعتبارا للغالب، وألنه قد أطلقه األصوليون  ٥٤وغريها،

  .يف كتابام عند احلديث عن األدلة الشرعية، وقسموها على النص واحلمل على النص
هذا املعىن يـؤول إىل  ومثة معىن آخر للنص وهو الذي نقصده يف هذه الدراسة، و

وإذا قُيد هذا املعىن باال األصويل الفقهي كما يف هذه  ٥٥كل آية قرآنية أو حديث نبوي،
وسنعتمد على هذا املعىن عند السري  ٥٦الدراسة وهو نصوص األحكام من الكتاب والسنة،

 مع هذه الدراسة يف أن إعمال الترجيح املقاصدي نظرية وتطبيقا متوقف على النصـوص 
  .القرآنية واحلديثية دون غريمها أو بوجه خاص اليت تتعلق باألحكام دون غريها

  
وكلمة املتعارضة يف صيغة اسم الفاعل املؤنث لكلمة التعـارض،   :داللة التعارض  

والتعارض يرجع إىل جذره اللغوي عرض يعرض عرضا وتعـارض يتعـارض تعارضـا،    
وكما ورد يف خمتار الصحاح ٥٧املشاركة، والتعارض على وزنه الصريف التفاعل وهو يفيد 

أن عرض يعين ظهر وأعرض أي أظهر واعترض الشيء صار عريضا كاخلشبة واعتـرض  
وورد يف لسان العرب أن عارض الشيء بالشـيء   ٥٨الشيء دون الشيء أي حال دونه،

معارضة قابله وعرض الشيء يعرض واعترض انتصب ومنع وصـار عارضـا كاخلشـبة    
وميكن االستخالص من هذه املعاين اللغوية ألصـل التعـارض عـدة     ٥٩والعرض املانع،

  ٦٠.املنع والظهور وحدوث الشيء بعد العدم واملقابلة واملساواة واملثل: الكلمات
                                                           

دراسـة   تشنيف املسامع جبع اجلوامع لتاج الدين السـبكي، بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي،  ٥٣
  ٣٣١ص  ١ج ) م١٩٩٩، ٣-، طمكتبة قرطبة: القاهرة(سيد عبد العزيز وعبد اهللا ربيع : وحتقيق

  ٤٥٢ص ) م١٩٨٦دار النهضة العربية، : بريوت( أصول الفقه اإلسالمي،حممد مصطفى شليب،  ٥٤
  ٢: اهلامش ٣٤٠املرجع السابق، ص  الوجيز يف أصول الفقه،عبد الكرمي زيدان،  ٥٥
يف استنباط األحكام من تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة ملناهج العلماء حممد أديب صاحل،  ٥٦

  ٥٠ص  ١ج ) م١٩٩٣، ٤-املكتب اإلسالمي، ط: بريوت( نصوص الكتاب والسنة،
  ٥املصدر السابق، ص  منت البناء،الزجناين،  ٥٧
  وما بعدها ٤٤٩املصدر السابق، مادة عرض، ص  خمتار الصحاح،الرازي،  ٥٨
  وما بعدها ١٦٧ص  ٧املصدر السابق، مادة عرض، ج  لسان العرب،ابن منظور،  ٥٩
  وما بعدها ١٥ص  ١املرجع السابق، ج التعارض والترجيح، الربزجني،  ٦٠



  ٢١

وداللة التعارض االصطالحية تدور حول هذه املعاين اللغوية إال أا تقيد بـبعض    
الفقه اإلسـالمي، وقـد   الشروط والضوابط العتبارها موضوعا من مواضع علم أصول 

اصطلح األصوليون على عبارة التعارض بصيغ التعريف املختلفة ولكنها متحدة يف املـراد  
  :العام، ونذكر بعضها يف يلي

فهو تقابل احلجتني املتساويتني على وجه يوجب كل …: "عرفه السرخسي رمحه اهللا .١
واسـتخدم   ٦١"…اتواحد منهما ضد ما توجبه األخرى كاحلل واحلرمة والنفي واإلثب

  لفظ التقابل لتعبري معىن التعارض،
 ٦٢"ويف االصطالح  تقابل الدليلني على سبيل املمانعـة : "وعرفه الشوكاين رمحه اهللا .٢

واستخدم كذلك لفظ التقابل لتعبري معىن التعارض، واجلزء الثاين من التعريف يدل على 
  مفهوم التعريف األول للسرخسي رمحه اهللا،

وهي تقابل احلجتني على سواء يف حكمني متضادين يف : "شي رمحه اهللاوعرفه التمرتا .٣
  ٦٣حمل واحد يف حالة واحدة بني اثنني،

التمـانع بـني األدلـة    : "وعرفه الربزجني رمحه اهللا بعد مناقشته لتعريفات األصوليني .٤
  ٦٤"الشرعية مطلقا حبيث يقتضي أحدمها عدم ما يقتضيه اآلخر

ديث عن معىن التعارض يرى أن بـني مفهوميـه   وإنعام النظر فيما مضى من احل
اللغوي واالصطالحي عالقة، وهي يف أن التعارض مينع من العمل مبا وقع فيه التعـارض،  
وهو يكون عارضا للقائم مبقتضى احملل الذي يتضمن التعارض، وهو كـذلك يقتضـي   

فهو ظـاهري،  التساوي والتماثل بني املتعارضني، ولكن إذا قيدنا التعارض بأنه الشرعي 
والتساوي فيه يكون يف النظر األويل حبيث إذا نظرنا فيه بالتمعن والتفحص جند أن يف أحد 
املتعارضني فضل ومزية، ومنه ننطلق إىل عملية الترجيح الذي هو مسلك من مسالك درء 

  .التعارض يف الشرع، وليس التعارض العقلي أو الطبيعي الغري الشرعي
                                                           

  ١٤ص  ٢املصدر السابق، ج  أصول السرخسي،السرخسي،  ٦١
  ٤٥٤املصدر السابق، ص  إرشاد الفحول،الشوكاين،  ٦٢
مـد شـريف   حم: حتقيق الوصول إىل قواعد األصول،حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد اخلطيب التمرتاشي،  ٦٣

   ٢٦٧ص ) م٢٠٠٠، ١-دار الكتب العلمية، ط: بريوت(مصطفى أمحد سليمان 
  ٢٣ص  ١املرجع السابق، ج  التعارض والترجيح،الربزجني،  ٦٤



  ٢٢

  :وص املتعارضةاملدلول التركييب للنص
وكما أخذنا يف املدلول التركييب ملصطلح الترجيح املقاصدي سالفا، إن هـذا املصـطلح   
يضاهيه يف طبيعة العالقة بني عبارتيه، وهي العالقة الوصفية حبيـث عبـارة النصـوص    
موصوف لعبارة املتعارضة وهي صفة، وكالمنا يف هذا اجلزء من الدراسة منحصر علـى  

  .ة الوصف يف هذا املصطلحاإلشارة إىل دالل
وقد أشرنا إىل نظرية هذه الداللة عند تعرضنا لبيـان   :داللة الوصف يف املصطلح  

غري أننا نريد  ٦٥داللة الوصف يف مصطلح الترجيح املقاصدي فال حاجة إىل تكرارها هنا،
ـ   ني أن نوضح مفهوم اإلطار الداليل الذي ترمسه هذه الداللة الوصفية يف طبيعة العالقـة ب

العبارتني يف املصطلح، ويبدو أنه قد ذُكر بدون إيضاح مقنع ونتعمد يف ذلـك لنطـول   
الكالم عنه يف البحث عن املصطلح الثاين وهو النصوص املتعارضـة، وألننـا نـرى أن    

  .املصطلح الثاين يفتقر إليه أكثر افتقارا لكونه موضعا دراسيا إلجراء املصطلح األول
 السياق يتطلب إخضاع املوصـوف حتـت مقتضـياته    وإن الوصف أو الصفة يف  

وآفاقه، وهلذا أن إعمال الصفة يف اجلملة اخلربية يكتمل جبميع دالالا، وإعمال املوصوف 
صـفة،  " املتعارضة"فيها يكتمل مبا تدل عليه دالالت الصفة، ويف هذا املصطلح أن عبارة 

تعارف عليها يف أصـول الفقـه،   وإعماهلا يف املصطلح يكتمل جبميع دالالت التعارض امل
يكتمل مبا تدل عليه دالالت التعـارض أي أن  " النصوص"وإعمال املوصوف وهو عبارة 

  .النصوص اليت وقع فيها التعارض دون غريها
واإلطار الداليل الذي يربط بني هاتني العبارتني يف املصطلح يكمن يف أن النصوص   

األحاديث النبوية خمصصة من معناها العام بكوا الشرعية اليت تتمثل يف اآليات القرآنية و
متعارضة أو مقيدة من معناها املطلق بكونه متعارضة، وإذن، إن النظر البحثـي يف هـذه   
الدراسة يتوقف على النصوص املتعارضة فحسب دون اخلوض يف التعارض بني األقيسـة  

ا متعارضة وليس وأقوال العلماء واألحكام العقلية، واإلطار الداليل للنصوص حدده كو
العكس، ونتعامل مع النصوص تعامال موصوفيا ونتعامل مع التعارض تعـامال وصـفيا،   

  .ونعاجلهما مع مراعاة كونيهما يف املصطلح

                                                           
  ٩انظر إىل صفحة  ٦٥



  ٢٣

  مفهوم النصوص املتعارضة
وقد التمسنا بعض الذي يفهم منه مفهوم مصطلح النصوص املتعارضة عنـد تطرقنـا إىل   

نراه أنه عرض بأفكار متبعثرة مترامية، وقصدا مـن تنظـيم هـذه     دراسته سابقا، إال أننا
األفكار توضيحها نضع اجلزء الثاين هلذا املبحث، وسنعرض يف هذا اال مدلوال علميـا  
للنصوص املتعارضة بذكر ما يندرج حتتها وما ال يندرج، ومدى صالحية استخدام هـذا  

املصطلح يف األدب األصـويل مـن    املصطلح لتعبري املقصد، وكذلك سندرس وقوع هذا
  .حيث إنه فكرة ومن حيث إنه مصطلح

  
  :املدلول العلمي للنصوص املتعارضة

ونرى ضرورة اإلقدام على التقسيم األحادي لتعريفات هاتني العبارتني بغية النظر يف مدى 
  :يالوفاق واللئام بينهما حبيث ننطلق منه إىل نيل املدلول العلمي للمصطلح، وهو كما يل

ويراد به النص الذي وقع فيه التعارض أي تقابل بني النصني فأكثر أو متانع  –النص  )١(
بينهما، وصورته أن هناك نصان واردان وتقتضي داللة أحدمها خالف ما تقتضـيه  

والتعارض يف هذه الداللة اليت سيق النص مـن أجلـها، وال يقـع     ٦٦داللة اآلخر،
الداللة وينظر إليه أوالً قبـل النظـر يف    التعارض يف ثبوت النص، ألن الثبوت فوق

الداللة، والداللة متوقفة على الثبوت عند التعارض، فليس هناك التعارض املعترب بـني  
  ٦٧.الثابت بالقطع والثابت بالظن مع أن داللتهما متعارضة

وهي تشمل اآلية القرآنية والسنة النبوية، وأن التعارض وقـع فيهمـا،    –النصوص  )٢(
األوىل، التعارض بني اآليات القرآنية بعضها بعضا، والثانية، التعارض : ثوصوره الثال

                                                           
" يقتضي أحدمها عدم ما يقتضيه اآلخر"أنه قيده بـ ) من هذا البحث ٢١ص (وعند تعريف الربزجني رمحه اهللا  ٦٦

املرجـع   التعـارض والتـرجيح،  الربزجني، : انظر(شرحه إىل أنه خرج به الدليالن الشرعيان املتوافقان مث أشار يف 
، وقد يفهم من استخدامه لعبارة عدم أن أحد الدليلني املتعارضني يدل على الوجود وثانيها )٢٨ص  ١السابق، ج 

أنه يشـمل كـذلك املخالفـة، وألن    يدل على العدم أي نفي ذلك الوجود، وهذا يفيد حصر التعارض فيهما مع 
  .التعارض ال يقع يف الوجود والعدم فحسب بل يقع يف األمور املخالفة كاألضداد

وهذه اخلصية أي الثبوت والداللة تتحلى ا النصوص الشرعية فقط دون غريها، وهـي ترجـع إىل جـانبني     ٦٧
، واألول يهتم باجلانب اخلارجي للـنص  النصوص عند ورودها إلينا من حيث كيف وصل إلينا وما هو وصل إلينا

  .والثاين يهتم باجلانب الداخلي له
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بني األحاديث النبوية بعضها بعضا وفيها تفصيل، أي التعـارض بـني األحاديـث    
املتواترة، والتعارض بني أحاديث اآلحاد، والتعارض بني املتواترة واآلحاد، والثالثـة،  

صيل، أي التعارض بني اآليات واألحاديث التعارض بني اآليات واألحاديث وفيها تف
وأن الثابت بالقطع يرجح على الثابت بالظن بـل  . املتواترة، والتعارض بينها واآلحاد
  ٦٨وال يعترب وقوع التعارض بينهما،

وهي قيد للنصوص ويراد ا األحكام الشرعية غري األحكـام العقليـة    –األحكام  )٣(
دون األحكام الشـرعية   ٦٩ألحكام الفقهيةوالطبيعية واحلسية، وتقصد هذه الدراسة ا

مطلقا اليت حتتوي على األحكام العقدية والفقهية واخللقية، والنصوص كما قيـدت  
  بكوا متعارضة وهي كذلك مقيدة بكوا مفيدة لألحكام الفقهية،

إن إطالقنا على مصطلح النصوص املتعارضة إشارة إىل حدوث التعـارض بـني   
يفهم منه بأنه حدوث حقيقي، أي أن اخلطاب الصادر مـن   النصوص الشرعية، وهو قد

الشارع احلكيم يقع يف موقع يتعارض فيه بعضه بعضا، وهذا ينايف صفة الكمال والعلم من 
وأما الذي نقصده من استخدام هذه املصطلح هـو حـدوث   . الشارع، وهيهات هيهات

هد الذي مل حيط به العلم التعارض يف النصوص حدوثا صوريا، أي أنه يتجلّى يف نظر ات
وهذا التصور اإلنساين جتاه النصـوص   ٧٠.احلقيقي، وأنه مل يوجد التعارض يف نفس األمر

يالحظ أا تتعارض بعضها بعضا فيلجأ إىل إزالة هذا التصور من األذهـان بالسـري يف   
وقد يعسر القبول عند البعض بأن التعارض يف النصـوص صـوريا   . كيفيات درئه ودفعه

يا مع أن الواقع يشهد على أنه حقيقي، وهو ابتالء ابتلينا به ليعـرف املطيـع مـن    ظاهر
  .العاصي

                                                           
: وفيه مسائل كثرية مطولة عند األصوليني وتفرقوا إىل مواقف وآراء، ومن هذه املسائل املتعلقة ذه الفكرة هـي  ٦٨

يف التعارض وغريها، وقوع التعارض يف الشرع حقيقيا أم صوريا، ووقوع التعارض بني القطعيات، واشتراط التسوية 
وما بعـدها، واحلفنـاوي،    ٣١ص  ١املرجع نفسه، ج  التعارض والترجيح،الربزجني، : وملزيد من التفصيل راجع

  . وما بعدها ٢٩املرجع السابق، ص التعارض والترجيح، 
أو املكلفـني،  وقد قُيدت األحكام لتكون دالة على أا جزء من األحكام الشرعية بإضافتها إىل أعمال اإلنسان  ٦٩

وفخر  ١٥ص  ١املصدر السابق، ج املستصفى، الغزايل، : انظر(وخرجت ذا القيد األحكام العقدية واخللقية منها 
  ).٢١ص  ١املرجع السابق، ج  أصول الفقه،والزحيلي،  ٤ص  ١املصدر السابق، ج  احملصول،الدين الرازي، 

  وما بعدها ٢١٧ص  ٤املصدر السابق، ج  املوافقات،الشاطيب، : انظر ٧٠
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  :النصوص املتعارضة يف األدب األصويل
وقد سجل تاريخ األدب األصويل يف صفحاته أمثلةً للنصوص الشرعية املتعارضة، ويف هذا 

م النصـوص  الطرف من الدراسة ميكننا عرض هذه األمثلة ضمن احلديث عـن مفهـو  
املتعارضة، ومن أجل توضيح املراد سنمر ذا العرض التارخيي  مع مراعاة مراحل األدب 
األصويل ومناهجه اليت تطورت حينا بعد آخر، والقصد من وضع هذا العرض هو التأكد 

يف النصوص الشرعية كمـا شـهده تـاريخ األدب     –الصوري  –من وقوع التعارض 
  .األصويل
كان الوحي ما فتئ نازال من السماء إىل رسول اهللا صـلى اهللا   الرسالةويف عصر   

عليه وسلم، والصحابة كانوا يكتبون القرآن وحيفظونه، والبيان الصادر من الرسول صلى 
اهللا عليه وسلم كان الوحي كذلك إال أن الصحابة رضي اهللا عنهم الحظوا الفرق بـني  

اعتنوا ما حفظـا ودراسـة كالنصـوص     الوحي املتلو وبني الوحي الغري املتلو، ولكنهم
ويف هذا العصر مل يكن التعارض بني النصوص متعارفا عليه نظرا السـتمرارية  . الشرعية

نزول احلي ووروده، إال أن هناك النسخ الذي حدث لتحقيق مبدأ التـدرج يف تشـريع   
بني  وفيه نوع من مفهوم التعارض وهو أن النسخ قد يكون فيه تعارض الداللة ٧١احلكم،

وقد الحـظ الصـحابة    ٧٢النص الناسخ والنص املنسوخ كالنسخ يف حكم شرب اخلمر،
رضي اهللا عنهم نوعا من التعارض بني النصوص من اآليات واألحاديث وجلئوا إىل الـنيب  

  .صلى اهللا عليه وسلم للتوضيح والبيان
وص رضي اهللا عنهم كانوا وقعوا يف مسألة التعارض بني النص الصحابةويف عصر   

الشرعية ال سيما األحاديث النبوية، وعاجلوا هذه املسألة باألخذ مبناهج ومسـالك الـيت   
رأوها صاحلة لدفع التعارض ودرئه، ويف هذه املناهج استخدموا طرقا عديدة أمثال ترجيح 
أحد النصني املتعارضني أو اجلمع بينهما أو نسخ أحدمها، وهو شكّل سببا مـن أسـباب   

                                                           
  ٩٥ص ) م١٩٨٩، ١١-مؤسسة الرسالة، ط: بريوت( املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية،عبد الكرمي زيدان،  ٧١
فنـزلت اآلية الثانية اليت ) ٢١٩: البقرة(إن اآلية األوىل تقول بأن يف اخلمر منافع وإمثا ولكن إمثه أكرب من نفعه  ٧٢

مث نـزلت اآلية الثالثة اليت جتعل اخلمر من ضـمن أعمـال   ) ٤٣: النساء(تنهى عن شرب اخلمر يف أوقات الصالة 
، والتعارض حادث يف دالالت هذه اآليات الثالث، ألن األوىل تدل علـى  )٩٠: املائدة(الشيطان وأمرت باجتنابه 

  .نها واضحعدم حرمته مطلقا، والثانية تدل على حرمته مقيدا، والثالثة تدل على حرمته مطلقا، ووجه التعارض بي
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لعصر، ومن أمثلة اجتهادات الصحابة يف درء التعارض هو التعارض يف االختالف يف هذا ا
وذهب ابن مسعود وابن عبـاس وعلـي    ٧٣آييت العدة للمتوىف عنها زوجها وهي حامل،

  ٧٤.رضي اهللا عنهم إىل اجلمع، وذهب أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه إىل النسخ
عت وأخذت لونـا  أصبحت قضية التعارض بني النصوص ترعر التابعنيويف عصر   

جديدا يف مناهجها ومسالكها، ويف بداية هذا العصر اختذت هذه القضية كموضوع مـن  
طياة احلديث عن التوفيق بني خمتلف احلديث، مث طورت يف األدب األصويل عند تعرضـه  
لتعارض الدالالت بني النصوص الشرعية ووضعت عقبها مناهج أصولية اليت تتسـىن هلـا   

وقد تأثر علم أصول الفقه مبا جرى من قبـل يف منـهج درء   . الظاهريمعاجلة التعارض 
التعارض بني النصوص، واتضح هذا التأثري يف أن التركيز على الطرف الثاين من النصوص 
الشرعية أي احلديث أكثر بل أغلب يف دراسام من القرآن، وكأم توقفـوا علـى أن   

للكالم عن التعارض بني اآليـات   ونرى أم تصدوا ٧٥التعارض يف األحاديث فحسب،
القرآنية عند مبحث مراتب دالالت ألفاظ الكتاب على أحكامه ومعانيـه، وأشـاروا إىل   

ونتيجة من ذلك، أم قسـموا دالالت  . كيفية دفع التعارض الواقع بني أقسام الدالالت
وضـوح  األلفاظ إىل أقسام اليت رتبت حسب القوة عند التعارض، وهذه القوة آيلـة إىل  

                                                           
واآلية الثاين تقـول  ) ٢٣٤: البقرة(اآلية األوىل تقول بأن املرأة املتوىف عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر أيام  ٧٣

ووجه التعارض هو يف أن األوىل تدل على عدة املرأة ) ٤: الطالق(بأن املرأة املطلقة وهي حامل تعتد بوضع محلها 
ل أم غري حامل، وأما الثانية تدل على عدة املرأة احلامل سواء كـان طالقهـا   املتوىف عنها زوجها سواء كانت حام

بالوفاة أم بغري الوفاة، فتعارضت يف حكم املطلقة بالوفاة وهي حامل، واجلمع يف هذه املسألة يؤدي إىل األخذ بأبعد 
  .األجلني، والنسخ فيها يؤدي إىل األخذ بالوضع والوالدة

خليـل  : حتقيق سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام،اليمين الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري  ٧٤
حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القـرطيب،  | ٣٠٨ص  ٣ج ) م١٩٩٨، ٤-دار املعرفة، ط: بريوت(مأمون شيحا 

ص  ٢ج ) م١٩٩٦، ١-دار إحياء التراث العـريب، ط : بريوت(حممد األمد : تصحيح بداية اتهد واية املقتصد،
  وما بعدها ٩٤
بدأوا حديثهم عن الترجيح بكيفية الترجيح بني األخبار من حيث السند ومن حيث املنت ومن حيـث األمـور    ٧٥

املصـدر  املستصـفى،  الغزايل، : اخلارجية اليت تعضد أحد املتعارضني، ومل يبدأوا بكيفية الترجيح بني اآليات، انظر
املصـدر   اإلحكـام، اآلمدي، | ٣٩٧ص  ٢، املصدر السابق، ج حملصولافخر الرازي، |٢٠٧ص  ٢السابق، ج 
  .وغريها من املصادر األصولية| ٢٥١ص  ٤السابق، ج 
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فاألوضح يرجح على الواضح، واخلفي يرجح على األخفـى، وهكـذا    ٧٦املعىن وخفائه،
  .دواليك
وكثريا ما نرى، أن دراسات أصولية يف النصوص املتعارضة تتوقف على ما انتهجه   

السابقون، أي أن نصوص القرآن تتعارض يف داللتها دون ثبوا ألن القرآن كله ثابـت  
ث تتعارض يف داللتها وثبوا ولكن التعارض يف ثبوت احلديث بالقطع، وأن نصوص احلدي

آيل إىل سند اآلحاد اليت ثبتت بالظن، وصورة التعارض اليت تتمحور حول هذه نـواحي  
النصوص جتعل عملية الترجيح اليت هي وليدة التعارض تنحصر فيها كذلك، بـل وهـي   

ف الترجيح بني النصـوص  إحدى طرق معاجلة التعارض بني النصوص، وفيه تضييق لتوظي
  .املتعارضة

  
وبعد مرورنا مبصطلحي التـرجيح املقاصـدي والنصـوص املتعارضـة      :حصيلة الباب

" بني"ومفهوميهما يف هذا الباب، متكننا صياغة داللة موحدة بينهما إشارةً إىل إفادة كلمة 
ملزية املعتربة عند يف عنوان الدراسة، ونقول بأن عملية تقدمي أحد املتعارضني املعتمدة على ا

مقاصد الشرع تدور يف نطاق النصوص الشرعية اليت تتطلب هـذه العمليـة، وأن هـذه    
القضية االجتهادية تتصور عندما الحظ اتهد التعارض يف دالالت النصوص وال يتمكن 
من درئه جبمعها، فآوى إىل األخذ بالبحث عن فضل أو مزية يف أحد النصني املتعارضني، 

ظر البحثي يراعي مضامني مقاصد الشرع وقواعدها، ويعمد إىل الترجيح بناء على وهذا الن
أنه أحق بالتقدمي وأوىل يف النظر املقاصدي، واملرجح يتحلى باملزية اليت اعتربا املقاصـد  

  .أعلى وأكرب وأكثر، وأما املرجح عليه يتحلى باملزية اليت اعتربا أدىن وأصغر وأقل

                                                           
وإذا تصفحنا كتب علم األصول سنقف على أن األصوليني قسموا دالالت األلفاظ إىل قسمني أساسني ومهـا   ٧٦

الداللة مراتب وأدناها الظاهر مث النص مث املفسر مث  ويف وضوح. ينبنيان على وضوح داللة اللفظ على املعىن وخفائها
احملكم، وأساس وضع هذه الرتبة التصاعدية هو وضوح الداللة على املعىن حبيث ال حيتمل التأويل، وتقـدم أعلـى   

ملتشابه، ويف خفاء الداللة مراتب وأدناها اخلفي مث املشكل مث امل مث ا. املرتبة على أدناها يف حالة تعارض داللتيهما
. وأساس وضع هذه الرتبة التصاعدية هو خفاء الداللة على املعىن حبيث تقدم أدىن املتربة على أعالها عند التعـارض 

  ) وما بعدها ٥٩املرجع السابق، ص  املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي،الدريين، : راجع(
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  الباب الثاين

  الترجيح املقاصدي بني النصوص املتعارضة
عمد الباب الثاين من هذه الدراسة إىل تنـزيل النظرية يف الواقع، وأن وظيفة هذا البـاب  
تتراءى يف إجراء الترجيح املقاصدي يف ميدان النصوص الشرعية اليت ظهر تعارضها، وكأنّ 

سالفة يلتبس عليه الغموض لعدم إرجاعه إىل احلديث عن موضوع الدراسة يف الصفحات ال
البعد العملي، وهو كذلك كالم يرى أنه ال يقوم على السطح امللموس أو الفضاء احملسوس 
إلطالقه من قيود التطبيقات التوضيحية، وصياغة هذا الباب عقب هذه احلالة مالئمـة يف  

حبيث يسري على مسرية تـدرك   إبراز النظرية واملفهوم واملنهج املستنتج يف املنحى الفقهي
فيها آثارها ومثراا، ونرى أن مثة ضرورة اإلشارة إىل فكرتني اللتني تعيناننا يف فهم عملية 
هذا التنـزيل، ومها ميثالن مبحثني يف هذا الباب، فاملبحث األول يعاجل فضية العالقة بني 

قاصـد الشـرع،   الترجيح واملقاصد حيث به نتعرف على أن عملية الترجيح تراعـي م 
واملبحث الثاين يعتين بأوجه التراجيح املقاصدية يف النصوص آخذا بأعلى عنصر املقاصـد  
وهو جلب املنافع ودرء املفاسد فأدناها فأدناها، والباب يهـدف مببحثيـه إىل توظيـف    

  .الترجيح املقاصدي يف النصوص الشرعية املتعارضة
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  :املبحث األول
  الترجيح ومقاصد الشرع

ن القصد من وضع هذا املبحث هو إيضاح التداخل والتشابك بني التـرجيح ومقاصـد   إ
الشرع، وهو نقطة مررنا ا أثناء حديثنا عن التعريف مبصطلح الترجيح املقاصدي مرورا 
كراما ومل نكن مهتمني ا لعدم التناسب بني املقال واملقام، ونعمد اآلن إىل التماسها نظرا 

الترجيح املقاصدي على النصوص املتعارضة، والغاية اليت ترجي ورائه  ألمهيتها يف تنـزيل
هي علم بالترجيح واملقاصد يلتقيان يف بعض احلاالت، وأن اإلقدام على عملية التـرجيح  

  .بني النصوص هلا حظ يف اعتبار مقاصد الشرع
وقد يطرح السؤال عن مدى صالحية فكرة الترجيح املقاصدي يف درء التعـارض    

النصوص، ويبدو أن الترجيح واملقاصد موضوعان متباينان حبيث ال ميكـن التوافـق   بني 
والتالؤم بينهما، ألن الترجيح يعمل يف اجلانب اخلارجي للنصوص وأما املقاصد تعمـل يف  
اجلانب املعنوي هلا، وتكون الفكرة اليت هي أساس هذه الدراسة مل تعد معتربة عند فـن  

، وكأن اجلهد الذي يبذل يف تأسيسها وتأطريها وتوسـيعها  أصول الفقه وال هي موجودة
وهذا السؤال . تافه وال يؤول إىل اجلدوى، وألا مجع بني الضدين فهو حمال عقال وشرعا

  .الصادر ممن يستعجل نظره يف هذه الفكرة سنجيبه حبول اهللا تعاىل يف صفحات آتية
  

  :املقارنة بني الترجيح ومقاصد الشرع
الذي سنجعله ما يتسىن إلجابة السؤال الذي أثري من قبل هو دراسة املقارنـة   األمر األول

بني الترجيح واملقاصد من حيث ا نتعرف على جوانب التساوي وجوانب التغاير بينهما، 
وألن جبوانب التساوي بينهما ندرك احلاالت واملواقع اليت فيها يلتقي مفهوم الترجيح مـع  

هذه اإلدراك إىل وضع ما يراعي هذا االلتقاء مـن عمليـات    مفهوم املقاصد، وننطلق من
ونظريات، ومن ضمنها فكرة الترجيح املقاصدي الذي بني أيدينا، وجبوانب التغاير بينهما 
نعلم احلاالت واملواقع اليت فيها يتصادم مفهوم الترجيح مع مفهوم املقاصد، وننطلق مـن  

حبيث ال يتكن فيه من اجلمع بينهما ويكـون  هذا العلم إىل صياغة ما يراعي هذا التصادم 
  .السعي إليه مصريه إىل عبث وسدى
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ومعيارنا يف اعتبار التساوي والتغاير بني الترجيح واملقاصد هو مفهومامها اللـذان    
أخذنا ما يف الباب السابق، وال نقف على مفردات التعريف هلما ألن فيه تضييق آلفاقهما 

تعريف قضية لفظية لغوية اليت دف إىل تعبري مـا يفهـم يف   وتضئيل لوظيفتهما، وألن ال
وباملفهوم اتسع اال  ١عموم نظريته ومفهومه إىل ما يفهم يف خصوص كلماته ومفرداته،

  .للخوض يف هذا العمل
  

  :جوانب التساوي بني الترجيح واملقاصد
دراستنا هذه،  ولعلّ يسأل سائل عن سبب تقدمي جوانب التساوي على جوانب التغاير يف

وجنيب بأن موضوع هذه الدراسة تقتضي ذلك أي قولنا بالترجيح املقاصدي يومئ إىل أن 
هناك ترادفا وطيدا بينهما وإال ملا يصلح إطالق هذا املصطلح على أن يكـون مصـطلحا   

  .علميا، وذلك يتطلب تقدميه على جوانب التباين بينهما، وألن العكس يقضي عليه
ملراد نعرض هذه اجلوانب يف التقسيم حبيث ندرس كل واحـد  ومن أجل توضيح ا  

  :منها جانبا تلو آخر، وهي كما يأيت
وقد ذهب مجهور األصوليني والفقهاء واحملدثني من  –العمل ما معترب عند اجلمهور  )١(

املذاهب األربعة وغريها إىل العمل بالترجيح واملقاصد يف أصلهما إال أن اخلالف بينـهم  
اصيل، وأم اتفقوا على أن األخذ بالترجيح مشروعا عند وجود التعارض يف يظهر يف التف

النصوص، مع أم اختلفوا يف رتبة الترجيح من بني مسالك درء التعـارض، واألكثريـة   
واحلنفية ذهبوا إىل وضعه يف الرتبـة   ٢ذهبوا إىل وضع الترجيح يف الرتبة الثانية بعد اجلمع،

 ٤.احملدثون ذهبوا إىل وضعه يف الرتبة الثالثة بعد اجلمع والنسخو ٣الثانية كذلك بعد النسخ،
                                                           

عة واالجتهاد يف نقالً من البحث الذي كتبه الباحث مع باحث آخر لتكميل متطلبات املادة الدراسية مقاصد الشري ١
نظرية املقاصد عند اإلمام اآلمدي، دراسـة يف املنـهج   "م، وعنوانه ٢٠٠١اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا، سنة 

  ٢١وهو حمفوظ عند الباحث،  ص  ،"التطبيقي للمقاصد
 ،ذيب شـرح اإلسـنوي  إمساعيل، | وما بعدها ٤٩٥ص  ٣املصدر السابق، ج  تشنيف املسامع،الزركشي،  ٢

مكتبـة  : حتقيـق الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع، ويل الدين أبو زرعة العراقي، | ٢١٤ص  ٣املرجع السابق، ج 
  ٨٣٦ص  ٣ج ) م٢٠٠٠، ١-الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، ط: القاهرة(قرطبة 

  وما بعدها ١٤ص  ٢املصدر السابق، ج  أصول السرخسي،السرخسي، : راجع ٣
  ٢٨٨ص ) م١٩٨٩دار الفكر، : بريوت( ول احلديث علومه ومصطلحه،أصحممد عجاج اخلطيب،  ٤
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وأم كذلك اتفقوا على اعتبار املقاصد يف الشرع، وذلك يستنبط من تصرحيام األصولية 
ومن تطبيقام الفقهية، وهو ظاهر عند املذاهب الثالثة وعلى رأسهم املالكية، وتـداوهلم  

مؤلفام، واألحناف مع أم برعوا يف االستحسان  باملقاصد أصوال وفروعا شهدت عليه
إال متـأخرهم   ٥والتعليل وسعة التعامل مع الفروع مل يكونوا على هذا الوضوح يف املوقف

الذي أشار فيه إىل مراتب املقاصد الثالث " التحرير"من بعد الشاطيب رمحه اهللا كصاحب 
أمهلوا مفهـوم املقاصـد يف    وهذا ال يعين أن متقدمي األحناف ٦والضروريات اخلمس،

  .وباجلملة أن مجهور العلماء اعتربوا العمل بالترجيح واملقاصد. تطبيقام الفقهية
وأن الترجيح من كيفياته النظر يف داخـل   –وأما يعاجلان العنصر الداخلي للنص  )٢(

رض النصوص من دالالا على املعاين وكيفيات هذه الداللة، وهو كما رأينا سابقا بأن تعا
اآليات القرآنية يقع يف دالالت ألفاظها على املعاين وهذا الذي اهتم به األصوليني كـثريا  
عندما تعرضوا ملبحث الداللة يف الكتاب، وبدءا من تقسيمهم لدرجات الداللة قصدوا منه 

ومقاصد الشرع تكون  ٧.ترجيح ما هو أعالها على أدناها، والداللة جانب داخلي للنص
  .واملعىن جانب داخلي للنص كذلك ٨للنص يف كوا املعاين واحلكَم،عنصرا داخليا 

والترجيح تقدمي دليل علـى   –وأما عملية اجتهادية اليت تقوم على أدوات وآالت  )٣(
فيه يكمن يف التقدمي نفسه حبيـث إنـه    ٩دليل لوجود مزية يف املقدم، والنظر االجتهادي

                                                           
  ٤٩املرجع السابق، ص  نظرية املقاصد،الريسوين،  ٥
: بريوت(عبد اهللا حممود حممد عمر : ضبط التقرير والتحبري على التحرير يف أصول الفقه،ابن أمري احلاج احلليب،  ٦

  ١٨٣ص  ٣ج ) م١٩٩٩، ١-دار الكتب العلمية، ط
داللة يف املنطق تعين فهم أمر من أمر كفهمنا اجلرم املعهود من لفظ السماء، فلفظ السماء يسمى داال واجلـرم  وال ٧

ويليه شـرح العالمـة    إيضاح املبهم من معاين السلم شرح سلم املنطق،أمحد الدمنهوري، : املعهود مدلوال، انظر
، أي وهي املعىن الذي يوصل الدال إىل ٦ص ) ت.مكاتب سليمان مرعي، د: سنقافورا(األخضر على سلم املنطق، 

  .املدلول، وكونه معىن للفظ أو النص جيعله داخال فيه
املقاصـد العامـة   يوسف حامد العـامل،  : وتكون عنصرا خارجيا للنص عند اعتبارها األهداف والغايات، انظر ٨

   ٧٩ص ) م١٩٩١، ١-املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط: هريندن( للشريعة اإلسالمية،
ونعين بالنظر االجتهادي هنا أن اتهد يرى التعارض يف أمر ما واآلخر ال يرى ذلك، وهذا ألن اختلف منهجهما  ٩

يف االجتهاد، ويكون التعارض عندمها نسيب اجتهادي، ومثل هذا قول احلنفية حبصول التعارض بني العام واخلـاص  
أثر االختالف يف القواعد األصـولية يف  مصطفى سعيد اخلن، : علقطعية داللتهما، واجلمهور ال يقول بذلك، راج

  وما بعدها ٢١٥ص ) م٢٠٠٠، ٢-مؤسسة الرسالة، ط: بريوت( اختالف الفقهاء
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لبحث عـن املزيـة أو الفضـل يف أحـد     يالحظ ما يقتضيه من التعارض، وكذلك يف ا
. املتعارضني، واتهد يتمسك مبا وضعه من قواعد وضوابط يف اعتبار مزية مـن املزايـا  

واملقاصد اليت هي معاين النصوص وحكَمها ال تستغين من االجتـهاد كـذلك، وهـو    
جلميع وإذا كانت عامة أا تستخلص من النظر االستقرائي  ١٠االستقراء والتتبع والتقصي،

النصوص، وإذا كانت خاصة أا تستنبط من مفهوم نص واحد أو نصـوص متعـددة يف   
فإذاً، أن الترجيح واملقاصد يدخل إليهما االجتهاد، ولكن االجتهاد فيهما . موضوع واحد

  .ال يستلزم النسبية إطالقاً، بل حاالت دون حاالت أخرى ومواضع دون مواضع أخرى
وانب التساوي بني التـرجيح واملقاصـد، ويبـدو يف    وهذا مما توصلنا إليه من ج

النقطتني األخريتني منها مقتضى الفكرة الذي تبىن عليـه هـذه الدراسـة يف التـرجيح     
  .املقاصدي، وما ازداد الوضوح يف مرادنا ذا املصطلح األساس

  
  :جوانب التغاير بني الترجيح واملقاصد

انب التغاير بني الترجيح واملقاصد بعد أن لفتنـا  وابتغاًء لتوازن هذه املقارنة نذكر هنا جو
النظر يف جوانب التساوي بينهما، واحلديث عنها واسع ذو امتداد مطول لظهور الفـرق  
واخلالف، ونقتطف منه بعض اجلوانب اليت نتمكن به من القول بتغايرمهـا، وجنعلـها يف   

  :النقاط اآلتية
يني إىل أن التعارض سبب لوجـود  وذهب مجهور األصول –التباين يف سبب الوجود  )١(

ويفهم منه بأن الترجيح من آثار التعارض وهو سبب لـه، وحكـم وجـود     ١١الترجيح،
الترجيح تعلقاً بغريه، ألن القول بالترجيح بني األدلة لكوا متعارضة، واللجوء إىل الترجيح 

ما دلّ وأما املقاصد فخالف ذلك، ألن وجودها متوقف على . من أجل درء هذا التعارض
وإذا كان صـلة  . عليه النص واخلطاب مما يصلح اعتباره عند املعرفة حبدود الشرع وآفاقه

الترجيح بالتعارض تتمثل يف مفهوم األثر، فصلة املقاصد بالنصوص تتمثل يف مفهوم املعىن 
  .واحلكمة واملصلحة

                                                           
  ١٦ص  ١املصدر السابق، ج  املوافقات،الشاطيب، | ١٢٥املصدر السابق، ص  مقاصد الشريعة،ابن عاشور،  ١٠
ترجيح حيث ذكروا فيها قيد التعارض، وقد رجح الربزجني رمحـه اهللا  اتفاقهم على هذا مستنبط من تعريفام لل ١١

  وما بعدها  ٩٧ص  ١املرجع السابق، ج  التعارض والترجيح،الربزجني، : هذا الرأي بعد الدراسة واملناقشة، راجع
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صـوص  إن الترجيح كما يعمل يف دفع التعارض بني الن –التباين يف موضع اإلعمال  )٢(
الشرعية كذلك يف االجتهادات واألقوال، وقد ثبت عند األصوليني األخذ بالترجيح عندما 
تصدوا للتعارض بني األقوال من جمتهد واحد اليت ال ميكن مجعها، وهو إما بترجيح املتأخر 
من األقوال إن علم التاريخ، وإما جبمعها إن مل يعلم بأن يريد التخيري، وإما أن يقترن أحد 

وأما املقاصد ال تعمل إال يف النصوص الشرعية  ١٢.يه ما يرجحه على اآلخر أو  غريهاقول
من الكتاب والسنة، وهذا بفهم مدلوالا استقراًء واستدالالً، وهي بكوا صـادرة مـن   
الشارع احلكيم اخلبري ال يسوغ اتصافها بالعبث والسدى يف داللتها على احلكم وداللتها 

  .ذلك كالم البشر مهما بلغ من العلم واالجتهادوليس ك ١٣على املعىن،
والترجيح بني املتعارضني يفيـد تقسـيمهما إىل الـراجح     –التباين يف إفادة احلكم  )٣(

وحيـرم عليـه العمـل     ١٤واملرجوح، ويكون العمل بالراجح واجب عند القائم بترجيحه
ي يف النصـوص ال  واملقاصد اليت جتـر . باملرجوح إال أن تعين له ما يقتضي تغيري اجتهاده

تفيد حكما شرعيا من حيث إا دالة على ذلك، بل واعتبارها مفهوما شرعيا الذي يتعامل 
  .مع املعاين يف جهة ومع الغايات يف جهة أخرى، وشتان

أومأت إىل بعض املناحي اليت فيها يتميـز التـرجيح مـن     ١٥فهذه النقاط الثالثة
  . اسة املقارنة بينهما يف هذا االاملقاصد، وهي توطّد ما جرى من حديثنا عن در

                                                           
لماء األزهر، جلنة من ع: حتقيق البحر احمليط يف أصول الفقه،الزركشي، بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا،  ١٢
 ٢املصدر السـابق، ج   احملصول،فخر الرازي، | وما بعدها ١٣١ص  ٨ج ) م١٩٩٤، ١-دار الكتىب، ط: مصر(

احلفنـاوي،  | وما بعـدها  ٣٢٤ص  ٢املرجع السابق، ج  التعارض والترجيح،الربزجني، | وما بعدها ٣٨٥ص 
  وما بعدها ٨٢املرجع السابق، ص  التعارض والترجيح،

تنص على احلكم بطريقي املباين واملعاين، ويف املباين النظر يف ألفاظها وعباراا ويف املعاين النظر يف ألن النصوص  ١٣
الشـاطيب،  : دالالا وإشاراا، ولذلك وضع الشاطيب رمحه اهللا ما يعتين باللغة العربية يف فهـم املقاصـد، راجـع   

ص مقاصد الشـريعة،  ابن عاشور، |١٢٩ص  ،نظرية املقاصدالريسوين، | وما بعدها ٤٩ص  ٢ج  املوافقات،
  .، واالجتهادات ال تكون يف مثل هذه الدرجة من االعتبار واالتعاظ١٣٥

| ٤٥٤املصدر السـابق، ص   إرشاد الفحول،الشوكاين، |٢٤٦ص  ٤املصدر السابق، ج  اإلحكام،اآلمدي،  ١٤
  ١٥٠ص  ٢املرجح السابق، ج  التعارض والترجيح،الربزجني، 

ب أخرى اليت خيالف فيها الترجيح املقاصد حنو مدى احتياج اتهد إليهما والقطع والظـن فيهمـا   وهناك جوان ١٥
  .وتفاوت النظر يف األدلة فيهما وغريها، ونكتفي ذه الثالثة لتمثيل صورة التباين بني الترجيح واملقاصد



  ٣٤

  
  :القيم املقاصدية يف إعمال الترجيح

وما سبقنا من كالم على توصيل الترجيح إىل اإلطار املقاصدي يفتقر إىل إيضاح بعـض  
القيم اليت تعتربها مقاصد الشرع يف إعمال الترجيح عند الوقوف على التعارض، فنرى أن 

  .وهو على إثر دراسة املقارنة بني الترجيح واملقاصد هذا املقام الئق للحديث عنها
وإذاً، مهّنا هنا سرد كل ما يتعلق بالترجيح مع ذكر قيمة من القيم املقاصدية الـيت    

ميكن فهمها فيه، وهي تتمثل عموماً يف املصاحل املعتربة عند الشرع وما يقصده الشارع من 
  :خطاباته ونصوصه وأحكامه، وذلك يف ما يأيت

ونعلم بأن الترجيح مسبوق حبصول التعارض وهـو يكـون   : درء التعارض: أوال
. دارئا له، ويتبني لنا ضرورة اإلقدام على إزالة التعارض بكل طريقة والترجيح من ضمنها

وعني االعتبار تالحظ طرفا من مفهوم مقاصد الشرع يف هذا، وألن وقوع التعـارض يف  
ن بأحكام من هذه األدلة املتعارضة، بل وجتعلـهم  األدلة تكلّف على املكلفني وهم خماطبو

مكلفني  مبحال ومبا ال يطاق حبيث ال يقدرون على القيام باقتضائها، ومعـىن التكلـف   
مبحال هنا عدم جواز اللجوء إىل أي مربر منه، ففي العمل بكلها حمال لعجز اجلمع بـني  

العدول عنها حمال إلثبـات  األضداد، ويف العمل بإحداها حمال الحتياجه إىل حجة، ويف 
وحفظاً هلذا املعـىن املقاصـدي    ١٦وهذا من األمور اليت تراعيها مقاصد الشرع،. السدى

وضع العلماء مسالك درء التعارض والترجيح منها، فالترجيح يتجه إىل حمافظة على مقصد 
  .من مقاصد الشرع

لنصوص أنزلـه  والوحي السماوي الذي يتمثل يف ا: الترجيح وإعمال الدليل: ثانيا
ويف التعارض الذي حيتاج إىل  ١٧الشارع من أجل العمل مبقتضياا والطاعة على أحكامها،

                                                           
دث فيه عن أن شرط التكليـف أو  وقد ذكر الشاطيب رمحه اهللا يف النوع الثالث من تقسيمه لقصد الشارع، وحت ١٦

، وبنـاء علـى هـذا أن    ٨٢ص  ٢املصدر السابق، ج املوافقات، الشاطيب، : سببه القدرة على املكلف به، راجع
  .التكليف عند التعارض ينايف هذا القصد، ألنه تكليف مبا ال يطاق

ونه مقصدا من مقاصد الشرع أنـه  من مقاصد الوحي العمل به ألنه ينـزل من عند اهللا تعاىل هلداية البشر، وك ١٧
منبع أساس للدين ويكون احلفاظ عليه حفاظ على الدين، وحفظ الدين من الضروريات اخلمس اليت اعتربه الشرع، 

     ٢٢٦املرجع السابق، ص املقاصد العامة، يوسف العامل، | ٨ص  ٢املصدر السابق، ج املوافقات، الشاطيب، : انظر
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وللترجيح الذي يأيت بعد اجلمع وقبل النسخ . ما يدفعه إبطال هلذا القصد من إنزال الوحي
ل أثر يف مراعاة هذا املقصد، وإذا كان التعارض ميكن درئه باجلمع فبه يؤخذ، ألن فيه العم

وإذا مل  ١٨جبميع املتعارضني، وحتقيق مقصد النص فيه كامل بدون التغافل عن أحد منـها، 
ميكن اجلمع فيه فيدفع بالترجيح، وفيه تقدمي أحد منها لوجود ما مييزه من غـريه، وفيـه   
العمل بالراجح وإمهال املرجوح، وحتقيق مقصد النص فيه غري كامل هلذا اإلمهـال ومـع   

وإذا مل ميكن الترجيح فيه فيدرأ بالنسخ شريطة العلـم   ١٩وح والعمل به،جواز اعتبار املرج
وإن اعتبار . بتاريخ النص، ويكون حتقيق مقصد النص فيه ناقصا إلبطال نص بتأخر غريه

العمل بالنص يف الترجيح أوفر من النسخ مع أما يفيدان األخذ بنص واحد راجحـا أو  
رجيح أبني وأسلم من النسخ نظرا إلمكانية العمل ناسخا، ولكن مراعاة مقصد النص يف الت
  .ببقية النصوص املرجوحة دون املنسوخة

يتطلب القيام بالترجيح إىل النظر الكلي يف كل مـا  : الترجيح والنظر الكلي: ثالثا
يدل على داللة اليت أفادت التعارض، أي أن اتهد مل جيرؤ إىل التحكيم بـالنص بـدون   

النصوص األخرى اليت يعلمها هو أو يشري إليها خمالفه، ونظـره يف  اعتبار ما يعارضه من 
مجيع هذه النصوص املتعارضة داللة أو ثبوتا كلياً حبيث تتسع لـه الفرصـة جلمعهـا أو    

والنظر الكلي يراعـي مفهـوم   . ترجيحها أو نسخها أو إسقاطها وفق منهجه يف الترتيب
للوصول إىل أمـر كلـي    ٢٠اجلزئياتمقاصد الشرع الذي ينتهج مسلك االستقراء وتتبع 

الذي جيمع معاين تلك اجلزئيات، وهو يف الترجيح يكمن يف أنه تقصي النصوص املتعارضة 
  .باحثا عن ترادف املعاين وتفاوا، ويبين على هذا التفاوت تقدمي نص على آخر

                                                           
ص املتعارضة من حيث داللته الكلية وقد يهمل من حيث داللتـه اجلزئيـة، ألن يف   أي ال يهمل أحد من النصو ١٨

اجلمع يلجأ اتهد إىل التأويل، ويف التأويل صرف املعىن دون اللفظ، ويف صرف املعىن إمهال لداللته اجلزئية مع إبقاء 
| ٢٤٥ص  ١املصدر السـابق، ج   ،املستصفىالغزايل، : داللته الكلية يف اللفظ، راجع تعريف التأويل ومفهومه يف

، العمـل  ١٦٧املرجع السابق، ص  املناهج األصولية،الدريين، | ٥٩ص  ٣املصدر السابق، ج  اإلحكام،اآلمدي، 
  .جبميع دالالت املتعارضني يف اجلمع يكون يف املعىن اجلامع هلا كليا

ص  ٤املصدر السـابق، ج   اإلحكام،ي، اآلمد: وقد ذكر اآلمدي رمحه اهللا جواز العمل بالدليل املرجوح، انظر ١٩
، وقد يقصد منه التفريـق بـني املرجـوح    ٩٦ص  ١املرجع السابق، ج  التعارض والترجيح،الربزجني، | ٢٤٧

  .واملنسوخ حبيث للمرجوح قابلية لالعتبار والنظر حينا الحقا بعد الترجيح خبالف املنسوخ
  ١٢٥املصدر السابق، ص  مقاصد الشريعة،ابن عاشور،  ٢٠
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  :املبحث الثاين

  وجوه الترجيح املقاصدي بني النصوص املتعارضة
حمورا تطبيقيا لدراستنا يف ترجيح النص على النص املبين على مفهـوم   وهذا املبحث ميثل

مقاصد الشرع اإلسالمي، وهو يأيت بعد اخلوض يف أجبديات هذه العملية وأساسياا وبعد 
  .فهم آفاقها ومداراا يف املباحث املاضية

واحلديث عن موضوع الترجيح ال يتجلى واضحاً يف األذهان لتوقفه على تـأطريه    
إطاراً نظريا خاليا من اجلانب التنـزيلي، ونرى مثة حاجة هلذه الدراسـة إىل إلقائهـا يف   
امليدان الفقهي العملي بغية إيضاحها أكثر وضوحا، وهذا الذي يدفعنا إىل صـياغة هـذه   
  .املبحث يف اية الدراسة، وشأنه كشأن متتم ملا سبق ومكمله لنقصانه من ناحية العلم به

لترجيح املقاصدي له وجوه يف درء التعارض الظاهر بـني النصـوص   وقولنا بأن ا  
يومئ إىل أنه مفهوم واسع حبيث تعدد فيه مسالكه وطرقه، بل وجوه الترجيح القائم على 
املقاصد عبارة عن جزء صغري من أوجه التراجيح األخرى، وهذا يشري إىل سـعة اجلهـد   

وحنن يف هذا اجلزء مـن  . تعارض يف الشرعاملبذول من قبل اتهدين يف إجياد ما يدفع ال
الوجوه سنقوم بدراستها وجها بعد وجه مع ذكر لكل منها مثال تطبيقي فقهي، ويكون 
اهتمامنا أوفر بإجراء الترجيح املقاصدي على النصوص املتعارضة اليت تتخذ كسبب مـن  

  .أسباب اخلالف بني املذاهب الفقهية
إلعمال املقاصد يف دفـع التعـارض بـني    واألصوليون أقروا ذا حني تعرضوا 

النصوص، ورأوا أن التفاوت يف معاين النصوص يقتضي صالحية الترجيح بينها حسب هذا 
يف معاين النصوص، وهو يـدور   ٢١التفاوت، وقد مرت بنا اإلشارة إىل تناوهلم بالترجيح

ولـذا،  . وصحول املناسبات والعلل واحلكم واملصاحل، وما هذه كلها إال من معاين النص
تقسيمنا هنا يف وجوه الترجيح املقاصدي منحصر يف هذا اجلانب وهو مما أخذ به العلماء 

  .سلفا وخلفا بأمساء متغايرة
  

                                                           
  وما بعدها  ١٣انظر إىل صفحة  ٢١



  ٣٧

: وكاد أن يتفق العلماء على أن مقاصد الشرع متوقف على أمور ثالثـة، وهـي  
جلب املصلحة ودفع املفسدة، ومراتب املصاحل الثالث مـن الضـروريات واحلاجيـات    
والتحسينيات، والضروريات اخلمس من حفظ الدين والنفس والنسل واملال والعقـل، إال  
أن ابن عاشور رمحه اهللا زاد عليها بأمور أخرى كالفطرة والسماحة واملساواة والرخصـة  

  .ونسلك على اعتبار تلك الثالثة اليت متّ االتفاق عليه ٢٢واحلرية،
  

  جلب املنفعة ودفع املفسدة: أوالً
مز أساسي يف مقاصد الشرع اإلسالمي حبيث إن أحكام الشرع كلها تؤول وهو ر

واملصلحة عبارة عن األثر املترتب على الفعل مبقتضـى   ٢٣إىل جلب املنافع ودفع املفاسد،
الضوابط الشرعية اليت ترمي إىل حتقيق مقصود الشارع مـن التشـريع جلبـا لسـعادة     

عبارة عن األثر املترتب علـى الفعـل   واملفسدة خالف ذلك وهي عبارة عن  ٢٤الدارين،
مبقتضى الضوابط الشرعية اليت ترمي إىل تفويت مقصود الشارع من التشريع دفعا لسعادة 

   ٢٥:الدارين، ووجوه الترجيح يف هذا العنصر املقاصدي كاآليت
إذا تعارض نصان وأحدمها يفيد جلب املنفعة والثاين يفيد دفع املفسدة، فريجح النص  )١(

  ٢٦املفسدة على النص اجلالب للمصلحة،الدافع عن 
إذا تعرضان نصان وكالمها يفيدان جلب املصلحة أو دفـع املفسـدة إال أن األول    )٢(

  مصلحته أو مفسدته أعلى وأكرب من الثاين فريجح األول على الثاين،

                                                           
  وما بعدها ١٧٧املصدر السابق، ص  مقاصد الشريعة،ابن عاشور،  ٢٢
  ١١ص  ١املصدر السابق، ج  قواعد األحكام،العز،  ٢٣
  ١٤٠املرجع السابق، ص املقاصد العامة، يوسف حامد العامل،  ٢٤
 ٤٢و ٥ص  ١املصدر السابق، ج  كام،قواعد األحالعز، | ٢٢٢ص  ١املصدر السابق، ج  املستصفى،الغزايل،  ٢٥

 منتهى الوصول واألمـل، ابن احلاجب، | ٢١٨ص  ٨، املصدر السابق، ج البحر احمليطالزركشي، |وما بعدها 
   ٢٣٩ص  ٣املصدر السابق، ج  ذيب شرح األسنوي،شعبان حممد إمساعيل، | ٢٢٧املصدر السابق، ص 

يكن معتربا بإطالقه، والشاطيب رمحه اهللا جعل قيدا هلذا الترجيح  ترجيح املفسدة على املصلحة عند األصوليني مل ٢٦
املصـدر  املوافقـات،  الشاطيب، : راجع(وهو أن يكون حصول التعارض بني املصلحة واملفسدة يف حكم االعتياد، 

  )٥ص  ١املصدر السابق، ج  قواعد األحكام،العز بن عبد السالم، : راجع كذلك(، و)٢١ص  ٢السابق، ج 



  ٣٨

إذا تعارض نصان وأحدمها يفيد جلب املنفعة الدنيوية والثاين يفيد جلـب املنفعـة    )٣(
الثاين على األول، وإذا تعارض نصان وأحدمها يفيد دفـع املفسـدة    فريجح ٢٧األخروية

الدنيوية والثاين يفيد دفع املفسدة األخروية فريجح الثاين على األول، وإذا تعارض نصـان  
وأحدمها يفيد جلب املنفعة الدنيوية والثاين يفيد دفع املفسدة األخروية فريجح الثاين على 

ا دفع املفسدة الدنيوية والثاين يفيـد جلـب املنفعـة    األول، وإذا تعارض نصان وأحدمه
  األخروية فريجح الثاين على األول، 

إذا تعارض نصان وكالمها يفيدان جلب املصـلحة أو دفـع املفسـدة إال أن األول     )٤(
  مصلحته أو مفسدته عامة والثاين مصلحته أو مفسدته خاصة فريجح األول على الثاين،

جلب املصلحة اآلجلة أو دفع املفسدة اآلجلة والثاين  إذا تعارض نصان وأحدمها يفيد )٥(
  يفيد جلب املصلحة العاجلة أو دفع املفسدة العاجلة فريجح الثاين على األول،

  
  :أمنوذج تطبيقي فقهي

ونقتطف زهرة من بستان اخلالف الفقهي بني الفقهاء لنطبق قاعدة من هـذه القواعـد   
املقاصد يف ترجيح النصوص الشرعية اليت  املقاصدية عليها، ولنرى مدى صالحية توظيف

تتخذ مثريا لتغاير األنظار واآلراء، وهي مسألة اليت مل يزل احلديث عنها عند اإلشـارة إىل  
  .اخلالف الفقهي بني الفقهاء

وقضية الوالية يف النكاح قدمية قدم التأريخ الفقهي، ومنذ أن تعرف املسلمون على 
عية وقفوا على هذه املسألة، وتفرقوا إىل موقفني؛ بـني  مفهوم التعارض بني النصوص الشر

القول بوجوا وبني القول بعدم وجوا، وكل فريق بىن وجهات نظرهم علـى أسـاس   
اخلالف وهو تعارض النصوص يف هذه املسألة، وإليك موجز الكالم على إمكانية مفهوم 

  .املقاصد يف حل هذه املشكلة وفق املنظور السليم املسلّم

                                                           
املنفعة أو املصلحة قد تكون إما دنيوية وإما أخروية، وقد تكون كذلك دنيوية وأخروية يف الوقت نفسـه،  وأن  ٢٧

إجياب الكفارات، فهي : وهذا النوع يراد به املصاحل اليت حيصل ا منفعة للناس يف دنياهم وآخرم معاً، مثال ذلك
أن فيها تكفرياً للذنوب وتالفيا للتقصري الذي حصـل  حمصلة للرجز عن األفعال اليت وجبت الكفارة من أجلها، مع 

 مباحث العلة يف القياس عند األصوليني،من املكلف نتيجة لتلك األفعال، عبد احلكيم عبد الرمحن أسعد السعدي، 
  )٣١٨ص ) م٢٠٠٠، ٢-دار البشائر اإلسالمية، ط: بريوت(



  ٣٩

ضمن أدلتهم هناك حديثان متعارضان حبيث احتج بواحد منهما كل فريـق   ومن
أميا امرأة نكحت بغـري  "فيحصل اخلالف الناشئ من هذا التعارض، واحلديث األول هو 

واستدل به اجلمهور القائلون بوجوب الوالية يف النكـاح،   ٢٨،"إذن وليها فنكاحها باطل
ليها والبكـر تسـتأمر يف نفسـها وإذـا     الثيب أحق بنفسها من و"واحلديث الثاين هو 

وحمل التعارض  ٣٠واستدل به احلنفية القائلون بعدم وجوب الوالية يف النكاح، ٢٩،"سكوا
يف هذين احلديثني هو حكم اشتراط إذن الويل يف نكاح املرأة البالغة العاقلة، حبيث يـدل  

ول يفيد بصـريح  األول على وجوب هذا الشرط ويدل الثاين على عدم وجوبه، ألن األ
وأما الثاين يفيـد أن   ٣١الداللة على بطالن النكاح بغري إذن وليها دون ختصيص أو متييز،
  ٣٢.للمرأة من احلق يف أمر تزويج نفسها فوق ما لوليها من ذلك احلق

وقد عمد كال الفريقني إىل إعمال مسالك درء هذا التعارض يف هذه القضية، وقد 
بعد العجز من اجلمع، ولكن الواقـع   ٣٤الترجيح تارة أخرىواىل  ٣٣جلئوا إىل اجلمع تارة

الفقهي يشهد بأن هذين الرأيني مل يزاال معمولني ما حيث إن الرأي األول ميثل مذهب 
اجلمهور ومن وافقهم والرأي الثاين ميثل مذهب احلنفية ومن وافقهم، ومهمتنـا يف هـذا   

                                                           
املصـدر  سبل السالم، الصنعاين، : انظر(احلاكم، أخرجه األربعة إال النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان و ٢٨

  )١٨٦ص  ٣السابق، ج 
  )١٨٨ص  ٣املصدر نفسه، ج : انظر(رواه مسلم،  ٢٩
مكتبة : عمان( دراسات يف الفقه املقارن،حممد عقلة، | ١١ص  ٢املصدر السابق، ج  بداية اتهد،ابن رشد،  ٣٠

دار ـر  : مصـر ( الزواج يف الشريعة اإلسالمية، علي حسب اهللا،| ١٣٨ص ) م١٩٨٣، ١-الرسالة احلديثة، ط
  وما بعدها ١٢٨ص ) ت.النيل للطباعة، د

  ١٤٥املرجع السابق، ص  دراسات يف الفقه املقارن،حممد عقلة،  ٣١
  ١٤١املرجع نفسه، ص  ٣٢
عىن أن نكاح وقد مجع اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا وأصحابه بني احلديثني حبمل امرأة يف األول على األمة فيكون امل ٣٣

األمة نفسها باطل ونكاح احلرة نفسها جائز، ومل يقبل اجلمهور هذا اجلمع، وقد رد الغزايل رمحه اهللا علـى هـذا   
  )٢٣٠ص  ١جالتعارض والترجيح، الربزجني، : راجع(التأويل البعيد، 

ارضني على معارضه وقد درئ هذا التعارض مبسلك الترجيح بكون اللفظ مؤكدا، حيث يرجح أحد اخلربين املتع ٣٤
إذا كان لفظه مؤكدا لعدم احتمال التأويل فيه، ويف رواية أخرى أن احلديث األول ورد مؤكـدا بتكـرار لفـظ    

  )وما بعدها ١٩٩ص  ٢الربزجني، املصدر نفسه، ج : انظر(فنكاحها باطل ثالث مرات، فريجح على الثاين، 



  ٤٠

جلب املصلحة ودفع املفسـدة اآلنفـة    املقام إعمال إحدى القواعد املقاصدية املبنية على
  .الذكر، ومل جنرؤ إىل اجلمع بينهما لورطة التأويل وبعده

وإذا لفتنا النظر املقاصدي إىل هذين احلديثني جند أن يف أحدمها جلب املصـلحة  
ويف اآلخر دفع املفسدة، ففي احلديث األول الذي يشترط إذن الويل دفع املفسدة، وهـي  

ن املرأة قليلة االختبار سريعة التأثر واالخنداع ويغريها الثناء وزخرف سوء اختيار الزوج أل
القول ويغلبها اهلوى والرغبة يف املتعة العاجلة فتخضع حلكم العاطفة وال ميتد نظرهـا إىل  
املستقبل،  وهي حتتاج إىل من يعرف أحوال الرجال لكيال تقع يف هـذه املفسـدة، ويف   

إذن الويل جلب املصلحة، وهي احلرية يف التصـرف ألن   احلديث الثاين الذي مل يشترط
املرأة كما هي حرة يف التصرف يف ماهلا وكذلك يف التصرف يف نفسها، وعدم منع هـذا  
احلق مصلحة هلا، وهي كذلك ختتص مبا يترتب علـى زواجهـا مـن منـافع كـاملهر      

  ٣٥.واالستمتاع، وهي ال حتتاج إىل الويل يف هذه احلالة
القاعدة األوىل من زمرة القواعد املقاصدية السابقة اليت تومئ إىل أن وقد مرت بنا 

النص الدافع عن املفسدة مقدم على النص اجلالب للمصلحة ألن الشـرع يعـتين أكثـر    
باملنهيات اليت تفيد دفع املفسدة من املأمورات اليت تفيد جلب املصـلحة، وأن يف دفـع   

أن احلكم بوجوب اشتراط الوالية يف النكاح املفسدة جلب املصلحة وليس العكس، فإذا، 
  .واهللا أعلم. أرجح من احلكم بعدم وجوبه بناء على هذه القاعدة

  
  مراتب املصاحل الثالث: ثانياً

وهذا يندرج حتت الرمز األساس ملقاصد الشرع يف أحد عنصريها وهو جلـب املصـاحل،   
   ٣٦.واحلاجيات والتحسينياتويراد ذه املراتب الثالث تقسيم املصاحل إىل الضروريات 

ومعىن الضروريات هو ما ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، حبيث إذا فقدت 
مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة بل على فساد وارج وفوت احلياة، ويف األخرى فوت 

                                                           
دراسـات يف الفقـه   حممد عقلة، | ١٢٩ع السابق، ص املرج الزواج يف الشريعة اإلسالمية،علي حسب اهللا،  ٣٥

  ١٤٦و ١٤٢املرجع السابق، ص  املقارن،
وقد يعترب اجلويين رمحه اهللا أول من أتى ذه األقسام الثالثة، وهو أشار إليها عند حديثه عن تقسيمه اخلماسـي   ٣٦

  )وما بعدها ٣٤ص املرجع السابق،  نظرية املقاصد،الريسوين، : انظر(للعلل واملقاصد الشرعية، 



  ٤١

توسـعة  النجاة والنعيم والرجوع باخلسران املبني، فاحلاجيات أا مفتقر إليها من حيث ال
ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقـة بقـوت املطلـوب، وأمـا     
التحسينات فمعناها األخذ مبا يليق من حماسن العادات، وجتنب األحوال املدنسات الـيت  
تأنفها العقول الراجحات، ولكل مرتبة مكمالت أو متممات الـيت إذا فقـدت مل ختـل    

  ٣٨:لترجيح يف هذا العنصر املقاصدي كاآليتووجوه ا ٣٧حبكمتها األصلية،
إذا تعارض نصان وأحدمها يفيد احلكم الضروري والثاين يفيد احلكـم احلـاجي أو    )١(

  احلكم التحسيين فريجح األول على الثاين،
إذا تعارض نصان وأحدمها يفيد احلكم احلاجي والثاين يفيد احلكم التحسيين فريجح  )٢(

  األول على الثاين،
وأحدمها يفيد احلكم ملكمل الضروري والثاين يفيد احلكم احلاجي  إذا تعارض نصان )٣(

  أو مكمله فريجح األول على الثاين، 
إذا تعارض نصان وأحدمها يفيد احلكم ملكمل احلاجي والثاين يفيد احلكم التحسـيين   )٤(

  أو مكمله فريجح األول على الثاين،
  

  :أمنوذج تطبيقي فقهي
ا تطبيقيا يف هذه الزمرة من القواعد املقاصدية هي مسألة والقضية الفقهية اليت جنعلها منوذج

عدة احلامل املتوىف عنها، وقد تفرق كالم الفقهاء قدميا وحديثا يف هذه املسألة إىل قولني، 
والـذين  : ولكل قول ما يعضده من مسلك درء التعارض احلاصل بني اآليتني الكرميتني

) ٢٣٤: البقرة( أربعة أشهر وعشرا يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
  ).٤: الطالق( وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهنو

                                                           
  وما بعدها ٧ص  ٢املصدر نفسه، ج املوافقات، الشاطيب،  ٣٧
 ٢٨٦ص  ٤املصدر السـابق، ج   اإلحكام،اآلمدي، | ٤٢٠ص  ٢املصدر السابق، ج  احملصول،فخر الرازي،  ٣٨
ذيب شـرح األسـنوي،   شعبان حممد إمساعيل، | ٢٢٧، املصدر السابق، ص منتهى الوصولابن احلاجب، |

  ٢٩البحث السابق، ص  نظرية املقاصد عن اإلمام اآلمدي،الباحث، | وما بعده ٢٣٨ص  ٣لسابق، ج املصدر ا



  ٤٢

القول األول الذي يذهب إىل أن عدة املرأة احلامل املتوىف عنها هـي أبعـد     
األجلني يتمسك مبسلك اجلمع بني اآليتني، ألن اآلية األوىل تفيد بصريح الداللـة أن  

م غري حامل عدا أربعة أشهر وعشرا، واآلية الثانية تفيد املتوىف عنها حامال كانت أ
بصريح الداللة أن املرأة احلامل مطلقة بالوفاة أم مطلقة يغريها عدا الوضع، فتعارضتا 
يف عدة احلامل املتوىف عنها بني أن تكون أربعة أشهر وعشرا أو الوضع، وهذا الرأي 

جلني ألن فيه إعمال لكلي الدليلني، وإذا القائل باجلمع بينهما يرى أن عدا أبعد األ
كانت املرأة وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشرا فهي تتربص حىت أن تكمل هـذه  
العدة، وإذا كانت املرأة مل تضع بعد مضي هذه العدة فهي تتربص حىت أن تلد، ويف 

  ٣٩.كليت احلالتني عمل للدليلني، وهذا مذهب ابن عباس وعلي رضي اهللا عنهم
ل الثاين الذي يذهب إىل أن عدة املرأة احلامل املتوىف عنها هـي الوضـع   القو  

يتمسك مبسلك النسخ يف إحدى اآليتني، وأن اآلية األوىل الـيت يف سـورة البقـرة    
وتكون العدة للحامل املتـوىف عنـها    ٤٠نسخت باآلية الثانية اليت يف سورة الطالق،

  ٤١.ومجيع فقهاء األمصارالوضع وليست أبعد األجلني، وهذا مذهب اجلمهور 
وحنن نريد أن نلفت النظر املقاصدي يف هذه املسألة وحنكم ذا النظر علـى    

مدى مراعاة هذين التوجيهني ملفهوم مقاصد الشرع، وأوال، نتحدث عن إمكانيـة  
الترجيح املقاصدي يف هذه املسألة، وثانيا، ننطلق من هذا الترجيح إىل الكالم علـى  

  .الحيتهما يف مراعاة مقاصد الشرعهذين القولني يف ص
النظر املتمعن يف اآلية األوىل اليت تقتضي من املرأة املتوىف عنها زوجها حامال   

كانت أم غري حامل التربص ملدة أربعة أشهر وعشرا تفيد معىن آخر غري براءة الرحم، 
ى أن عـدة  ألن إذا قلنا أا تفيد براءة الرحم فقد خالفنا اآلية األخرى اليت تنص عل

                                                           
ص  ٣املصـدر السـابق، ج    سبل السالم،الصنعاين، | ٩٥ص  ٢املصدر السابق، ج بداية اتهد، ابن رشد،  ٣٩

  وما بعدها  ٣٠٨
نسـخت سـورة النسـاء    : ي اهللا عنهمسيت سورة الطالق بسورة النساء القصرى، وذلك قال ابن مسعود رض ٤٠

  الصنعاين، املصدر نفسه، الصفحة نفسها: القصرى كل عدة وهو يقصد هذه اآلية يف سورة الطالق، راجع
  ٩٤ص  ٢املصدر السابق، ج بداية اتهد،ابن رشد،  ٤١



  ٤٣

، إذن، املعىن يف هذه اآلية هو الوفاء للزوج، وقد )٢٢٨: البقرة(املطلقات ثالثة قروء 
يدخل يف هذا املعىن إحداد الزوجة على الزوج الذي أوجبه الشرع، ويف هذا اإلحداد 

وهذا يندرج حتـت املرتبـة    ٤٢ما يشري إىل أن املراد هنا الوفاء أو الرثاء على الزوج،
  .ملصاحل أي مرتبة التحسينيات لكوا خصلة من خصال حممودةالثالثة يف ا

والنظر املتفحص يف اآلية الثانية اليت تقتضي من املرأة احلامل املطلقة بالوفاة أم   
بغريها أن تعتد حىت الوضع أو الوالدة تفيد معىن استرباء الرحم، ألن الوضع يدل على 

ققت فيه علة العدة وهـي بـراءة   أن رمحها بريء من بذور زوجها املتوىف، وقد حت
الرحم، وهذا كما تعتد املطلقات لثالثة قروء، وهذا يندرج حتت املرتبة األوىل مـن  

  .املصاحل وهي مرتبة الضروريات اليت من ضمنها حفظ النسل
وبناء على القاعدة األوىل السابقة، نرجح ما يدل على احلكم الضروري على   

ن القول الثاين يف هذه املسألة يرجح علـى القـول   ما يدل على احلكم التحسيين، فأ
وذا نقول أن إعمال مسلك اجلمـع يف هـذه   . األول تبعا هلذا الترجيح املقاصدي

املسألة قد ال يقبل ملصادمته مع هذا املفهوم املقاصدي، وكذلك اللجوء إىل النسخ يف 
ملقاصدي، ومع ذلك هذه املسألة أمر غري مسلم إلمكانية درء التعارض ذا الترجيح ا

لكلي القولني حظ يف إصابة احلق هنا ألن األول قد عمد إىل اجلمع وهو أوىل مـن  
  .  واهللا أعلم. الترجيح، وأن الثاين قد استدل بأدلة أخرى قوية يف تعضيد رأيه

  
  الضروريات اخلمس: ثالثاً

الضروريات وهو يندرج حتت أعلى املراتب املاضية وهي مرتبة الضروريات، ولذا تعرف ب
اخلمس عند الناس وقد تعرف باألصول اخلمس أو املقاصد اخلمس، وهي تتصور يف مخسة 

ويكون مفهوم مقاصد الشرع فيهـا   ٤٣الدين والنفس والعقل والنسل واملال،: أمور وهي

                                                           
  ٣١٢ص  ٣ج  السبل السالم،الصنعاين، : وقد ورد احلديث يف هذا احلكم، انظر ٤٢
  )٢١٧ص  ١املصدر السابق، ج  املستصفى،الغزايل، : راجع(لى ما وضعه الغزايل رمحه اهللا، وهذا الترتيب ع ٤٣



  ٤٤

حبفظها، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هـذه  
  ٤٤.لحةاألصول فهو مفسدة ودفعها مص

جانـب الوجـود   : ويف احلفاظ على هذه الضروريات اخلمس تقسيم ثنائي وهو
وجانب العدم، ويراد حبفظها يف جانب الوجود مراعاة ما يقيم أركاا ويثبت قواعـدها،  

 ٤٥ويراد حبفظها يف جانب العدم مراعاة ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقـع فيهـا،  
ملسلك اإلجيايب، ويكون جانب العدم حفظها باملسـلك  ويكون جانب الوجود حفظها با

  ٤٦:السليب، ووجوه الترجيح يف هذا العنصر املقاصدي كاآليت
إذا تعارض نصان وأحدمها يفيد حفظ الدين والثاين يفيد حفظ النفس فريجح األول  )١(

على الثاين، وهكذا يف بقية الضروريات اخلمس أن الترتيب فيها يقتضي الرجحان عنـد  
  لتعارض، فاألقدم أرجح، حصول ا

إذا تعارض نصان وأحدمها يفيد حفظ مكمل الدين والثاين يفيد حفظ النفس فريجح  )٢(
  األول على الثاين، وهكذا يف بقية الضروريات أن األقدم ومكمله راجح على ما يليه،

إذا تعارض نصان وأحدمها يفيد حفظ هذه الضروريات اخلمس من جانب الوجـود   )٣(
  ا من جانب العدم فريجح األول على الثاين،والثاين يفيد حفظه

  
  :أمنوذج تطبيقي فقهي

وهلذه الزمرة من قواعد الترجيح املقاصدي منوذج فقهي كذلك، وهو قضية خالفية رائدة 
عند املذاهب الفقهية حيث تولّد فيه رأيان اللذان ميثالن طرفني من املوقف الفقهي، وقد ال 

يف مسألة نكاح احملرم إىل قولني؛ بني أن حيكموه جبوازه نستغرب وقوع تعدد أنظار فقهائنا 
  .وبني أن حيكموه بعدم جوازه

                                                           
  ٢١٧ص  ١املصدر نفسه،  ج  املستصفى،الغزايل،  ٤٤
   ٢١١املصدر السابق، ص  مقاصد الشريعة،ابن عاشور، | ٧ص  ٢، املصدر السابق، ج املوافقاتالشاطيب،  ٤٥
 ٢املصدر السـابق، ج  احملصول، فخر الرازي، |وما بعدها  ٢٨٦ص  ٤ املصدر السابق، جاإلحكام، اآلمدي،  ٤٦

يوسف حامد العامل، | ٢٣٩ص  ٣املصدر السابق، ج  ذيب شرح األسنوي،شعبان حممد إمساعيل، | ٤٢٠ص 
   ١٢٣٤ص  ٢املرجع السابق، ج  أصول الفقه،الزحيلي، | ١٨٩املرجع السابق، ص املقاصد العامة، 



  ٤٥

واخلالف آيل إىل أم وقفوا أمام التعارض بني النصوص الشرعية اليت تدل علـى    
الداللتني املتعارضتني حيث إنه يفضي إىل التعارض بني األحكام املبنية عليهما، وكثريا ما 

ال : "أم اعتمدوا على احلديثني املتعارضني داللة، وأوهلما قولـه   نرى يف استدالالم
 ، والثاين ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنه أن الـنيب  "ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب

وبدا من هذين احلديثني أن داللة األول على حترمي  ٤٧تزوج ميمونة بنت احلرث وهو حمرم،
بته، وأن داللة الثاين على جواز نكاح احملرم لفعل الـنيب  نكاح احملرم لنفسه أو لغريه وخط

والتعارض بينهما ظاهر وواضح ،.  
والقول الذي يرى بعدم جواز نكاح احملرم استدل باحلديث األول الذي يـنص يف    

صريح الداللة على حترميه ومل يقبل احلديث الثاين، وقوى أصحاب هذا القول رأيهم بأدلة 
ما ينقض داللة احلديث الثاين كما رواه أىب رافع رضي اهللا عنه يف أن أخرى اليت تدل على 

 ٤٩وهذا ما ذهب إليه األئمة الثالثة واألوزعي رمحهم اهللا، ٤٨تزوج ميمونة حالال، النيب 
والقول الذي يرى جبواز نكاح احملرم احتج باحلديث الثاين الذي ينص يف صريح الداللـة  

ول، واحتجوا بأن احلديث األول ثبتت صحته وقـد  على جوازه ومل يستدل باحلديث األ
  ٥١.وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والثوري ٥٠خرجه أهل الصحاح،

وقد قام كال الفريقني بترجيح رأيهم اعتمادا على قواعد الترجيح، فاملذهب األول   
تزوج ا وهو حالل، وروايـة   رجح دليلهم برواية صاحبة القصة ميمونة أن الرسول 

القصة أوىل بالقبول، وكذلك برواية أيب رافع الذي كان سفريا بينـهما، وروايـة   صاحبة 
السفري أوىل ألنه أخرب وأعرف ا، ورجح املذهب الثاين دليلهم بكون الراوي فيه وهو ابن 

وقد حاول ابن رشـد   ٥٢عباس رضي اهللا عنه فقيها وعاملا، وهو أرجح من روية أيب رافع،

                                                           
  وما بعدها ٣٠٧ص  ٢املصدر السابق، ج سالم، السبل الالصعناين،  ٤٧
  املصدر نفسه، الصفحة نفسها ٤٨
 أثر االختالف يف القواعد األصولية،مصطفى اخلن، | ٣٣٤ص  ١املصدر السابق، ج  بداية اتهد،ابن رشد،  ٤٩

  ٩٧املرجع السابق، ص 
  ٣٣٥ص  ١ابن رشد، املصدر نفسه، ج  ٥٠
  ٩٧ن، املرجع نفسه، ص مصطفى اخل| ٣٣٤ص  ١املصدر نفسه، ج  ٥١
  ٩٨مصطفى اخلن، املرجع نفسه، ص  ٥٢



  ٤٦

يثني حبمل النهي يف احلديث األول على الكراهيـة والفعـل يف   رمحه اهللا اجلمع بني احلد
وهذا جهد يستحق الثناء عليـه إال أن اللجـوء إىل املعـىن     ٥٣احلديث الثاين على اجلواز،

اازي يف النهي خالف األصل وهو حباجة إىل قرينة ودليل، وصرفه إىل الكراهيـة مـن   
  .عضدهالتحرمي مل يكن ساملا بدون التأكد من وجود ما ي

جعلها  –وحنن يف صدد احلديث عن مقاصد الشرع  –ووظيفتنا جتاه هذه املسألة   
جترى على النظر املقاصدي حيث نعيدها إىل ما يراعي مقاصد الشرع، ونقيم الترجيح بني 
هذين الدليلني على مفهوم مقاصد الشرع وهو يف هذا املقام الضروريات اخلمـس، وإذا  

دي الذي يستفاد من احلديث األول جند أنه يندرج حتت مكمالت الحظنا إىل املعىن املقاص
والنهي عن النكـاح   ٥٤حفظ الدين، ألن احلج من ضمن حفظ الدين يف جانب الوجود،

واخلطبة يف أثناء القيام بأعمال احلج يشري إىل وجوب التركيز على هذه العبادة والتفرغ هلا 
نكاح يف هذا الوقت يشغله من حتقيق هـذا  واالجتناب عما يلهيه من األمور الدنيوية، وال

املقصد من احلج، وإذا نظرنا إىل املعىن املقاصدي املستفاد من احلديث الثاين جند أنه يدخل 
وفعل  ٥٥يف حفظ النسل، ألن النكاح أو الزواج من ضمن حفظ النسل يف جانب الوجود،

اج هو مواصلة النسل فيه يدل على جوازه وال على وجوبه، وأن املقصد من الزو النيب 
  .والذرية يف األرض لتعمريها

إذا تعارض نصان وأحدمها يفيد حفظ مكمـل  والقاعدة الثانية السابقة تقول بأن   
الدين والثاين يفيد حفظ النفس فريجح األول على الثاين، وهكذا يف بقية الضروريات أن 

كمل حفظ الدين يرجح األقدم ومكمله راجح على ما يليه، فاحلديث األول الذي يراعي م
على احلديث الثاين الذي يراعي حفظ النسل، ولذا، القول بعدم جواز النكاح للمحرم يف 

  .واهللا أعلم. احلج أرجح من القول جبوازه بناء على هذه القاعدة املقاصدية

                                                           
  ٣٣٥ص  ١املصدر السابق، ج  بداية اتهد،ابن رشد،  ٥٣
  ٢٤٤املرجع السابق، ص املقاصد العامة، يوسف حامد العامل،  ٥٤
  ٣٩٩املرجع نفسه، ص  ٥٥



  ٤٧

  خامتة البحث
ومما جيدر بالذكر يف هذا الطرف األخري من الدراسة هو نتائجها، وقد ال تـدرك تلـك   
النتائج أثناء ما تعرضنا له يف الصفحات السالفة لغموض ما يعرب عنها ولظهور ما ال يعـرب  

يف عنها، ونظرا ألمهية العلم بتلك النتائج نسردها يف هذا املقام مرقّمة ومربزة، وهي تتمثل 
  :ما يأيت

إن الترجيح عمل اجتهادي يقدم عليه اتهد لدرء التعارض احلاصل يف نظـره بـني    .١
األدلة الشرعية بعد أن يعجز من حماولة اجلمع بينها، والترجيح ذا املفهوم أمر نسيب، 
  قد يالحظ جمتهد حصول التعارض الذي يقتضي الترجيح وقد يالحظ آخر عدم ذلك،

 الترجيح بني النصوص واألدلة يكمن يف مفهوم التـرجيح  توظيف مقاصد الشرع يف .٢
املقاصدي، وهو إجراء عملية تقدمي أحد املتعارضني املعتمدة على املزية املعتربة عنـد  

  مقاصد الشرع يف نطاق النصوص الشرعية اليت تتطلبها،
ويف اإلقدام على هذا التوظيف لوحظت جوانب التساوي بني التـرجيح واملقاصـد    .٣

ـا   حيث إا جتعلهما متآلفتني، وقد لوحظت كذلك جوانب التغاير بينهما حيـث إ
  جتعلهما متخالفتني،

وعند السري مع هذا التوظيف اكتشفت بعض القيم املقاصدية يف العمل بالترجيح وهي  .٤
تتصور يف كونه دارئا للتعارض بني النصوص الشرعية، ويف كونه حمافظا على إعمـال  

  حمققا للنظر الكلي يف اجلزئيات،النص والدليل، ويف كونه 
اتضح احلديث عن وجوه الترجيح املقاصدي يف تقعيدها لوضوح إمكانية تنــزيلها   .٥

إىل امليدان الفقهي، وقد ظهر لنا جناح القواعد املقاصدية يف تضييق فجوة اخلالف حبلّ 
  املسائل الفقهية اليت أسست على التعارض،

اخلوض يف مراعاة أهداف الشارع وغاياته مـن   الترجيح املقاصدي يضطر اتهد إىل .٦
وضع األحكام، والعمل به يراعي املعىن األمسى يف الشرع حبيث مل جيرؤ إىل التحكم يف 

  هذا األمر لعظم شأنه،
وأخريا، خنتتم هذه الدراسة املتواضعة راجني العفو من رب العاملني لزلل األقالم وخلـل  

  .ملسلمني ذا اجلهد احلقري، واهللا خري املقصداألفهام، وراجني أن نكون قد خدمنا ا



  ٤٩

  املصادر واملراجع
ذيب شرح األسنوي على منـهاج الوصـول إىل علـم    إمساعيل، شعبان حممد،  -

  .م١٩٧٦القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية،  األصول للقاضي البيضاوي،
سيد اجلميلي، بريوت، : حتقيق اإلحكام يف أصول األحكام،اآلمدي، علي بن حممد،  -

  .م١٩٩٨، ٣-دار الكتاب العريب، ط
منتهى الوصـول واألمـل يف   اجب، أبو عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر، ابن احل -

  .م١٩٨٥، ١-بريوت، دار الكتب العلمية، ط علمي األصول واجلدل،
: تصـحيح  بداية اتهد واية املقتصد،ابن رشد، حممد بن أمحد بن حممد القرطيب،  -

  .م١٩٩٦، ١-حممد األمد، بريوت، دار إحياء التراث العريب، ط
حممـد الطـاهر   : حتقيـق  مقاصد الشريعة اإلسالمية،عاشور، حممد الطاهر، ابن  -

  .م١٩٩٨، ١-امليساوي، كواال ملبور، البصائر لإلنتاج العلمي، ط
بـريوت، دار   لسان العـرب، ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،  -

  .م١٩٩٠، ١-صادر، ط
لترجيح بني األدلة الشرعية، حبث التعارض واالربزجني، عبد اللطيف عبد اهللا عزيز،  -

  .م١٩٩٦بريوت، دار الكتب العلمية،  أصويل مقارن باملذاهب اإلسالمية املختلفة،
الوصـول إىل قواعـد   التمرتاشي، حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد اخلطيـب،   -

حممد شريف مصطفى أمحد سليمان، بريوت، دار الكتب العلمية، : حتقيق األصول،
  .م٢٠٠٠، ١-ط

: مراجعـة  موسوعة كشف اصطالحات الفنون والعلوم،التهانوي، حممد بن علي،  -
  .م١٩٩٦، ١-رفيق العجم، بريوت، مكتبة لبنان ناشرون، ط

مصر، دار ر النيـل للطباعـة،    الزواج يف الشريعة اإلسالمية،حسب اهللا، علي،  -
  .ت.د

أثرمها يف الفقه التعارض والترجيح عند األصوليني واحلفناوي، حممد إبراهيم حممد،  -
  .م١٩٨٧، ٢-املنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط اإلسالمي،



  ٥٠

عبد : ضبط التقرير والتحبري على التحرير يف أصول الفقه،احلليب، ابن أمري احلاج،  -
  .م١٩٩٩، ١-اهللا حممود حممد عمر، بريوت، دار الكتب العلمية، ط

بريوت، دار الفكـر،  ه ومصطلحه، أصول احلديث، علوماخلطيب، حممد عجاج،  -
  .م١٩٨٩

أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهـاء،  اخلن، مصطفى سعيد،  -
  .م٢٠٠٠، ٢-بريوت، مؤسسة الرسالة، ط

 املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي،الدريين، حممد فتحي،  -
  .م١٩٩٧، ٣-بريوت، مؤسسة الرسالة، ط

ويليه شـرح   إيضاح املبهم من معاين السلم شرح سلم املنطق،هوري، أمحد، الدمن -
  .ت.العالمة األخضر على سلم املنطق، سنقافورا، مكاتب سليمان مرعي، د

مصر، مطبعة مصـطفى   خمتار الصحاح،الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر،  -
  .م١٩٥٠احلليب وأوالده، 

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  د اإلمام الشاطيب،نظرية املقاصد عنالريسوين، أمحد،  -
  .م١٩٩٢، ٢-الرياض، الدار العاملية للكتاب اإلسالمي، ط

، ٢-بـريوت، دار الفكـر املعاصـر، ط    أصول الفقه اإلسالمي،الزحيلي، وهبة،  -
  .م٢٠٠١

 البحر احمليط يف أصـول الفقـه،  الزركشي، بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا،  -
  .م١٩٩٤، ١-جلنة من علماء األزهر، مصر، دار الكتىب، ط: حتقيق

دراسـة   تشنيف املسامع جبمع اجلوامع لتاج الدين السبكي،، __________ -
  .م١٩٩٩، ٣-سيد عبد العزيز وعبد اهللا ربيع، القاهرة، مكتبة قرطبة، ط: وحتقيق

مطبعـة   مصر، منت البناء ومنت التصريف العزى،الزجناين، إبراهيم بن عبد الوهاب،  -
  .هـ١٢٧٦دار إحياء الكتب العربية، 

بريوت، مؤسسة الرسـالة،   املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية،زيدان، عبد الكرمي،  -
  .م١٩٨٩، ١١-ط



  ٥١

، ٧-بريوت، مؤسسـة الرسـالة، ط   الوجيز يف أصول القفه،، __________ -
  .م١٩٩٩

رفيـق  : حتقيق أصول السرخسي،السرخسي، أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل،  -
  .م١٩٩٧، ١-العجم، بريوت، دار املعرفة، ط

 مباحث العلة يف القياس عند األصوليني،السعدي، عبد احلكيم عبد الرمحن أسعد،  -
  .م٢٠٠٠، ٢-بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ط

قواعد األحكام يف مصـاحل  السلمي، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم،  -
  . م١٩٦٨بد الرؤوف سعد، القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية، طه ع: مراجعة األنام،

عبد : شرح املوافقات يف أصول الشريعة،الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى،  -
  .ت.اهللا دراز، بريوت، دار الكتب العلمية، د

بـريوت، دار النهضـة العربيـة،     أصول الفقه اإلسـالمي، شليب، حممد مصطفى،  -
  .م١٩٨٦

نظرية املقاصد عند اإلمام اآلمدي، ، )باالشتراك(طفى حممد جربي مشس الدين، مص -
  .م٢٠٠١حبث غري منشور،  دراسة يف املنهج التطبيقي للمقاصد،

: حتقيق إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول،الشوكاين، حممد بن علي بن حممد،  -
  .م١٩٩٥، ٦-أبو مصعب حممد سعيد البدري، بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط

تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنـة ملنـاهج   صاحل، حممد أديب،  -
بـريوت، املكتـب    العلماء يف استنباط األحكام من نصوص الكتـاب والسـنة،  

  .م١٩٩٣، ٤-اإلسالمي، ط
سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجـع  الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري اليمين،  -

  .م١٩٩٨، ٤-مأمون شيحا، بريوت، دار املعرفة، ط خليل: حتقيق أدلة األحكام،
هريندن، الواليات املتحدة  املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية،العامل، يوسف حامد،  -

  .م١٩٩١، ١-األمريكية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط
مكتبة : حتقيق الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع،العراقي، ويل الدين أبو زرعة أمحد،  -

  .م٢٠٠٠، ١-طبة، القاهرة، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، طقر



  ٥٢

، ١-عمان، مكتبة الرسـالة احلديثـة، ط   دراسات يف الفقه املقارن،عقلة، حممد،  -
  .م١٩٨٣

: تصحيح املستصفى من علم األصول،الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد بن حممد،  -
  . م١٩٩٧، ١-جنوى ضو، بريوت، دار إحياء التراث العريب، ط
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