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مناهج األصوليني يف دراسة موضوعات التعارض والرتجيح  -موازنة ومقارنة ،هبة حممد خالد منصور

املستخلص
يتضمن البحث موضوعا مهما من موضوعات علم أصول الفقه اإلسالمي ،وهو
مناهج األصوليني يف تناول موضوعات التعارض والرتجيح دراسة وصفية نقدية ،حيث تركزت
مشكلة الدراسة يف استقراء مناهج األصوليني يف تناول موضوعات التعارض والرتجيح،
وعرضها ،ونقدها على حنو يبني كيفية صنيع األصوليني يف التعامل مع هذا القطب املهم من
أقطاب علم األصول ،وأن هناك اختالفا منهجيا واضحا يف ترتيب وعرض موضوعات
التعارض والرتجيح ،على حنو يبني الفروقات الشكلية واملنهجية يف عرضها.
وقد استخدمت الباحثة املنهج االستقرائي الوصفي التحليلي االستنتاجي يف دراسة
هذا املوضوع ،وقد قسمت الباحثة موضوع البحث إىل ستة مباحث تناولت يف املبحث
األول :تعريف التعارض والرتجيح والتعريف ابملدارس األصولية ،ويف املبحث الثاين :منهج
اإلمام الشافعي يف تناول موضوعات التعارض والرتجيح ،ويف املبحث الثالث :منهج
املتكلمني يف تناول موضوعات التعارض والرتجيح ،ويف املبحث الرابع :منهج احلنفية يف تناول
موضوعات التعارض والرتجيح ،ويف املبحث اخلامس :منهج املدرسة اجلامعة يف تناول
موضوعات التعارض والرتجيح ،ويف املبحث السادس :منهج املعاصرين يف تناول موضوعات
التعارض والرتجيح.
وقد توصلت الباحثة إىل مجلة نتائج مهمة يف سياق البحث ،وحاصلها :أن هناك جهدا
أصوليا كبريا وضخما بذل يف تنظيم وتناول موضوعات التعارض والرتجيح ،وقد تباينت هذه
املناهج وفق طبيعة كل مدرسة من املدارس األصولية ،مما أورث اجتهادا شكليا ومضمونيا يف
تناول موضوعي التعارض والرتجيح ،مما يبني الثراء الفكري والعقلي الذي متيز به األصوليون
يف هذا املوضوع ،وتوصي الباحثة تناول هذا املوضوع يف دراسة علمية موسعة ألنه يستحق
مزيدا من البحث والتدقيق والتحقيق مما يسهل على الباحثني والدارسني خريطة موضوعات
التعارض والرتجيح ،ويسهل عليهم االستفادة منها.
الكلمات الدالة املفتاحية( :املناهج – األصوليني – التعارض – الرتجيح).
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Abstract
The research focuses on one of the important topics of the science of
the fundamentals of Islamic jurisprudence ،that is ،the methodologies of the
scholars of Usuul in studying the topics of discrepancy and weighting ،an
analytical and critical study. The problems of the study focused on
investigating the methodologies of the scholars of Usuul in studying issues
of discrepancy and weighting ،and presenting and criticizing it in a way
that clarifies way of the scholars of Usuul in relating with this important
component of the science of Usuul ،and that there is a clear of difference in
the methodology of arranging and presenting the topics of discrepancy and
weighing in a way that shows the format and methodological difference in
their presentation.
The researcher used inductive ،descriptive ،analytic deductive method
in studying the topic. The researcher divided the topic of the research in to
five sections.
The first one deals with the definition of discrepancy and weighting in
addition to identifying the schools of thought in the science of Usuul.
The second section includes the methodology of Imam Ash-Shaafi'i in
handling the topics of discrepancy and weighting.
In the third section ،the researcher discussed the methodology of the
theologists in handling issues of discrepancy and weighting.
The fourth section deals with the methodology of the Hanafis in
handling issues of discrepancy and weighting.
The fifth section deals with the methodology of the combined school
of thought in handling issues of discrepancy and weighting.
In the sixth section ،the researcher studied the methodology of the
contemporary scholars in handling issues of discrepancy and weighting.
The researcher concluded some important findings regarding the
foregoing topic ،they could be summarized as follows: That great efforts
have been garnered towards arranging and discussing issues of discrepancy
and weighting. And that these methodologies varied according to the nature
to each Usuul school of thought and this led to a format and logical juristic
effort regarding the subject،
This shows the mental and thought richness that distinguished the
scholars of Usuul on this topic.
The researcher recommends that this topic should further be studied
in a more elaborate and scholarly way as it deserves more research ،
investigation and study and this shall facilitate the easiness of
comprehending the structure of issues of discrepancy and weighting for the
researchers and students ،and will help in making it easy for them to benefit.
Key Words:
(Methods - Fundamentalist - conflict –weighting).
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،سيدان حممد
وعلى آله وصحبة أمجعني أما بعد، ، ،
فإن علم أصول الفقه اإلسالمي من العلوم املهمة اليت تضبط الفهم وتسدده للنظر يف
النصوص الشرعية.
وملا كان علم األصول هبذه املثابة؛ كان لزاما على طلبة الدراسات العليا أن يهتموا
به؛ لكونه اآللة اليت من خالهلا يستقيم النظر يف النصوص الشرعية الستنباط األحكام
الشرعية.
ومعلوم أن موضوعات علم األصول هي املقدمات ،واحلكم الشرعي ،واألدلة
والدالالت واالجتهاد والتقليد والتعارض والرتجيح.
وهذا األخري موضوع مهم جدا يف تنمية امللكة األصولية لدى الناظر يف األدلة
الشرعية و علم أصول الفقه من العلوم الشرعية األساسية ،واليت تعترب أداة توصل اجملتهد إىل
ما حيتاج إليه يف تطبيق قواعده على النصوص الشرعية واألحكام الشرعية ،فقواعد أصول
الفقه وعلومه على كثرهتا فقد أوالها علماؤان األجالء اهتماما كبريا فأُلِف فيها أعداد كبرية
من املؤلفات على اختالف أساليبها ونوعها وكما هو معلوم فإن مدارس أصول الفقه ثالث
مدارس مدرسة احلنفية ومدرسة املتكلمني واملدرسة اجلامعة ،وكل مدرسة من هذه املدارس
هنج أصحاهبا طريقة وأسلواب خمتلفا يف حبث وتناول مواضيع التعارض والرتجيح وقد جند
اختالفا بني أصحاب املدرسة الواحدة ،وال بد كذلك من النظر يف املصادر املعاصرة ومعرفة
كيف تعامل املعاصرون مع موضوعات التعارض والرتجيح وكيف تناولوها.
وبعد االستقراء مل أجد دراسة أفردت موضوعا مستقال ذكرت فيه مناهج األصوليني
يف تناول موضوعات التعارض والرتجيح ،وهذا موضوع مهم لطلبة العلم واملهتمني بعلم أصول
الفقه فمن اإلشكاالت اليت يقع هبا الطلبة أهنم يتلقون املعلومات من املصادر املعاصرة
ويهملون جهود األصوليني السابقني الذين تركوا لنا كنوزا ال بد من االستفادة منها واعتبارها
أصال لطالب العلم ومرجع رئيس له.
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مشكلة الدراسة:
 -1ما منهج اإلمام الشافعي ،واملتكلمني يف دراسة موضوعات التعارض والرتجيح؟
 -2ما منهج احلنفية يف دراسة موضوعات التعارض والرتجيح؟
 -3ما منهج املدرسة اجلامعة يف دراسة موضوعات التعارض والرتجيح؟
 -4ما منهج املعاصرين يف دراسة موضوعات التعارض والرتجيح؟
 -5ما املوازنة واملقارنة بني هذه املدارس لتسهيل التعامل واالستفادة منها؟
أهداف البحث:
 -1استقراء وحتليل منهج اإلمام الشافعي واملتكلمني يف دراسة موضوعات التعارض
والرتجيح
 -2استقراء وحتليل منهج احلنفية يف دراسة موضوعات التعارض والرتجيح.
 -3استقراء وحتليل منهج املدرسة اجلامعة يف دراسة موضوعات التعارض والرتجيح.
 -4استقراء وحتليل منهج املعاصرين يف دراسة موضوعات التعارض والرتجيح.
 -5املوازنة واملقارنة بني املناهج الستنتاج كيفية التعامل واالستفادة من هذه املناهج.
أهمية البحث:
 -1حاجة البحث األصويل إىل التمييز بني املدارس األصولية ومنهجها يف عرض وتناول
املوضوعات األصولية.
 -2حاجة الباحثني إىل التعرف على املوضوعات األصولية من املصادر األصلية.
 -3حاجة البحث األصويل إىل دراسة متخصصة لبحث مناهج األصوليني يف تناول
موضوعات التعارض والرتجيح لتسهيل السبل على طلبة العلم للوصول إىل املعلومة
من املصدر األصلي.
 -4حاجة طالب العلم إىل معرفة الفرق بني منهج املتقدمني واملعاصرين يف تناول
املوضوعات األصولية املتعلقة ابلتعارض والرتجيح.
 -5حاجة البحث األصويل إىل معرفة ما وصل إليه املعاصرون وجهودهم يف خدمة
البحث األصويل يف ابب التعارض والرتجيح.
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منهج البحث:
يقوم البحث العلمي على مجلة من املناهج وفق اآليت:
 -1االستقراء :استقراء موضوعات التعارض والرتجيح من كتب األصوليني وتتبع املدارس
األصولية ومناهجها من مصادرها األصلية.
 -2الوصف :عرض مناذج من أهم املصادر األصولية مبدارسها من أجل الوصول إىل
منهج كل مدرسة من املدارس.
 -3التحليل :حتليل النصوص للوصول إىل منهج كل مدرسة من املدارس األصولية يف
التعارض والرتجيح.
 -4املقارنة :املقارنة بني مناهج األصوليني يف تناول املوضوعات األصولية يف التعارض
والرتجيح.
الدراسات السابقة:
مل تقف الباحثة على دراسة تناولت البحث يف مناهج األصوليني يف تناول موضوعات
التعارض والرتجيح بشكل خاص ،وإمنا وجدت بعض الدراسات يف ترتيب املوضوعات
األصولية عموما على النحو اآليت:
 -1السعيد ،الدكتور هشام بن حممد بن سليمان ،ترتيب املوضوعات األصولية ومناسباته
دراسة استقرائية حتليلية ،كتاب منشور ،دار أم القرى ،مكة املكرمة ،السعودية.
حيث قام الباحث بتتبع وعرض املوضوعات األصولية من الكتب األصلية جلميع
موضوعات أصول الفقه ،فقام ابستقراء وتتبع كتب احلنفية والشافعية واملالكية واحلنابلة
والظاهرية واملعتزلة ،مث تطرق لكتب املدرسة اجلامعة ،اقتصر الباحث على عرض منهج كل
كتاب من كتب املذاهب دون تقسيمها إىل مناهج ودون املقارنة بينها.
 -2ترتيب املوضوعات األصولية عند احلنفية ،لألستاذ الدكتور يوسف أمحد البدوي،
حبث منشور يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،حيث تعرض لرتتيب املوضوعات
األصولية عند احلنفية بصورة خمتصرة.
 – 3املناهج األصولية يف مسالك الرتجيح بني النصوص الشرعية ،خالد بن حممد علي
عبيدات ،حيث تعرض الباحث ملناهج األصوليني يف مسالك الرتجيح.
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ما سيضيفه البحث إىل الدراسات السابقة:
سيضيف هذا البحث :ختصيص املوضوع ابإلفراد ،ودراسة منهج كل مدرسة يف تناول
موضوعات التعارض والرتجيح على حدة ،واملقارنة بني هذه املدارس.
خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة ،وستة مباحث وخامتة ،وفهرس كاآليت:
املبحث األول :التعريف ابلتعارض والرتجيح والتعريف ابملدارس األصولية ،وأهم
املؤلفات فيها.
املطلب األول :تعريف التعارض والرتجيح.
املطلب الثاين :التعريف ابملدارس األصولية وأهم املؤلفات فيها.
املبحث الثاين :منهج اإلمام الشافعي يف تناول موضوعات التعارض والرتجيح.
املبحث الثالث :منهج املتكلمني يف تناول موضوعات التعارض والرتجيح.
املبحث الرابع :منهج احلنفية يف تناول موضوعات التعارض والرتجيح.
املبحث اخلامس :منهج املدرسة اجلامعة يف تناول موضوعات التعارض والرتجيح.
املبحث السادس :منهج املعاصرين يف تناول موضوعات التعارض والرتجيح.
اخلامتة وتتضمن أهم النتائج
وختاما ،فأسال هللا العلي القدير أن جيعل ما سطرته يف هذا البحث املتواضع صوااب
خالصا هلل تعاىل.
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املبحث األول :تعريف التعارض والرتجيح والتعريف باملدارس األصولية وأهم
املؤلفات فيها
املطلب األول :التعارض والرتجيح لغة واصطالحاً
التعارض لغة :عرض له كذا ،أي :ظهر ،وعرضته له أظهرته له وأبرزته إليه ،وعارض
الشيء ابلشيء معارضة :قابله ،واعرتض الشيء دون الشيء أي حال دونه (.)1
وحاصل املعىن اللغوي يدور حول الظهور والربوز ،فالدليالن يربز بعضهما لبعض على
حنو املقابلة اليت تؤدي إىل التمانع ،وتتطلب رفع هذا التمانع بطريق صحيح.
التعارض اصطالحا:
عرفه السرخسي بقوله " :هو تقابل احلجتني املتساويتني على وجه توجب كل واحدة
منهما ضد ما توجبه األخرى كاحلل واحلرمة والنفي واإلثبات" ( .)2
وعرفه ابن النجار " :أنه تقابل دليلني ولو عامني على سبيل املمانعة" ،وذلك إذا كان
أحد الدليلني :يدل على اجلواز ،والدليل اآلخر :يدل على املنع ،فدليل اجلواز :مينع التحرمي،
ودليل التحرمي :مينع اجلواز ،فكل منهما مقابل لآلخر ،ومعارض له ،ومانع له (.)3
ومل ترد الباحثة التوسع يف مناهج األصوليني يف تعريف التعارض؛ ألن التعريفات كثرية،
وفيها اجتاهات متعددة يف البحث ،ولكن مت االقتصار على أهم التعريفات ،واليت تدل
مبجملها على وجود التقابل بني الدليلني املتساويني على وجه التمانع ،هذه هي حقيقة
التعارض بني األدلة الشرعية.
( )1الرازي ،زين الدين أبو عبدد هللا حممدد بدن أك بكدر بدن عبدد القدادر (ت  666هدد)" .خمتدار الصدحا ".
حتقيددق :يوسددف الشددي حممددد( .ط ،5بددريوت :املكتبددة العص درية1999 ،م)205 :1 ،؛ ابددن منظددور،
حممددد بددن مكددرم بددن علددى ،أبددو الفضددل ،مجددال الدددين األنصدداري الرويفعددي اإلفريقددي (ت711 :ه دد).
"لسان العرب"( .ط ،3بريوت :دار صادر 1414 ،هد).168 :7 ،
( )2السرخسي ،حممد بن أمحد بن أك سهل (ت483 :هد)" .أصول السرخسي"( .بدريوت :دار املعرفدة)،
.12 :2
( )3ابن النجار ،تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد (ت972 :هد)" .خمتصر التحرير شر الكوكدب املندري".
حتقيق :حممد الزحيلي ونزيه محاد( ،ط ،2مكتبة العبيكان1418 ،هد 1997 -م).605 :4 .
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والرتجيح لغة :يدل على رزانة وزايدة ،يقال :رجح الشيء ،وهو راجح ،إذا رزن ،وهو
من الرجحان(.)1
فاملعىن اللغوي للرجحان يدل على الزايدة والرزانة ،أي :استقرار ،وهو املراد ابلرتجيح
األصويل ،إنه يدل على زايدة يف أحد الدليلني تدعو إىل تقدميه على اآلخر ،وهذه الزايدة
تؤدي إىل الرزانة ،وهي استقرار احلكم الشرعي ابختيار دليل من الدليلني املتعارضني.
أما الرتجيح اصطالحا :فقد عرفه اآلمدي :أبنه "عبارة عن اقرتان أحد الصاحلني
للداللة على املطلوب مع تعارضهما مبا يوجب العمل به وإمهال اآلخر"(.)2
وقال اإلمام السرخسي يف تفسريه للرتجيح أنه" :إظهار فضل يف أحد جانيب املعادلة
وصفا ال أصال فيكون عبارة عن مماثلة يتحقق هبا التعارض مث يظهر يف أحد اجلانبني زايدة
على وجه ال تقوم تلك الزايدة بنفسها فيما حتصل به املعارضة أو تثبت به املماثلة بني
الشيئني"(.)3
يف حني عرفه عبد العزيز البخاري أبنه " :إظهار قوة ألحد الدليلني املتعارضني لو
انفردت عنه ال تكون حجة معارضة "(.)4
والتعريفات السابقة متقاربة حيث إهنا تدور حول إظهار أحد الدليلني على اآلخر
لقوته ،وصالحيته للتقدمي على الدليل اآلخر ،على حنو يعمل بدليل ،ويرتك اآلخر.

( )1ابن فارس القزويين ،أمحد بن زكرايء (ت 395 :هد)" .مقداييس اللغدة" .حتقيدق :عبدد السدالم هدارون.
(دار الفكر1997 ،1399 ،م).489 :2 ،
( )2اآلمدي ،أبدو احلسدن سديد الددين علدي بدن أك علدي (ت631 :هدد)" .اإلحكدام يف أصدول األحكدام".
حتقيق :عبدالرزاق عفيفي( .بريوت -دمشق – لبنان :املكتب اإلسالمي).239 :4 ،
( )3السرخسي" ،أصول السرخسي".249 :2 ،
( )4البخاري ،عبدالعزيز بن أمحد بن حممد (ت730 :هد)" .كشف األسرار شر أصدول البدزدوي"( .دار
الكتاب اإلسالمي).78 :4 ،
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املطلب الثاني :التعريف باملدارس األصولية وأهم املؤلفات فيها
الفرع األول :مدرسة املتكلمني
املسألة األوىل :التعريف مبدرسة املتكلمني
هنج أصحاب هذه املدرسة منهجا قائما على حترير املسائل وتقرير القواعد ووضع
املقاييس مع االستدالل العقلي ،واجته أصحاب هذه املدرسة اجتاها نظراي خالصا ألهنا كانت
تقوم على تطبيق القواعد وتنقيحها من غري اعتبار مذهيب ،فقد كانوا يضعون أقوى القواعد
سواء أكانت ختدم مذهبهم أو ال ختدم ولذلك ظهر منهم من خالف الشافعي يف أصل من
أصوله وإن كان متبعا لفروعه ،ومتيزت هذه املدرسة بكثرة املناهج النظرية والفلسفة واملنطق،
وجعل أصحاب هذه املدرسة القواعد هي األساس وأخضعوا هلا الفروع ومل جيعلوا الفروع
أصال يف صياغة وتقرير قواعدهم ،وتوسع أصحاب هذه املدرسة يف مباحث علم الكالم واليت
ال صلة هلا ابلفقه(.)1
ومتيزت هذه املدرسة ابلبعد عن التعصب املذهيب يف قواعدها حيث قال أبو زهرة:
"فقد كان البحث فيه ال يعتمد على تعصب مذهيب ومل ختضع فيه القواعد األصولية
للفروع املذهبية ،بل كانت القواعد تدرس على أهنا حاكمة على الفروع ،وعلى أهنا دعامة
للفقه ،وطريق االستنباط ،إن ذلك النظر اجملرد قد أفاد قواعد أصول الفقه فدرست دراسة
عميقة بعيدة عن التعصب"( ،)2ومسيت هذه املدرسة بطريقة الشافعية ،ألن أكثر من اجته هذا
االجتاه كان من الشافعية واملتكلمني واملعتزلة( ،)3ومسيت بطريقة اجلمهور؛ وذلك النتهاج
أكثر األصوليني من املذاهب الثالثة ،املالكية والشافعية واحلنابلة( ،)4ومسيت مبدرسة
( )1انظ ددر تفص دديل ذل ددك :أب ددو زه ددرة ،اإلم ددام حمم ددد" .أص ددول الفق دده"( .دار الفك ددر الع ددرك1377 ،ه د د -
1958م) ،ص 20 ،19؛ ش ددعبان إمساعي ددل ،أص ددول الفق دده ر دده ورجال دده ،ص 35؛ اخل ددن ،دراس ددة
ر ية للفقه وأصوله واالجتاهات اليت ظهرت فيها؛ ص  ،191البدوي ،يوسدف أمحدد حممدد البددوي.
"مدخل الفقه اإلسالمي وأصوله"( .ط ،1عمان – األردن :دار احلامد) ،ص .326
( )2أبو زهرة" ،أصول الفقه" ،ص .20
( )3اخلن" ،دراسة ر ية للفقه وأصوله واالجتاهات اليت ظهرت فيها" ،ص .191
( )4البدوي" ،مدخل الفقه اإلسالمي وأصوله" ،ص .326
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()1

املتكلمني ،ألهنم أشبهوا علماء الكالم يف إقامة األدلة اليت دفع شبه املخالفني .
املسألة الثانية :أهم املؤلفات ومصادر مدرسة املتكلمني
ألفت على هذه الطريقة كتب كثرية سأكتفي بذكر أمهها:
أولا :كتاب التعريف واإلرشاد يف ترتيب طرق االجتهاد للقاضي حممد بن الطيب
الباقالين (ت  403هد).
اثنيا :كتاب العهد والعمدة للقاضي عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين املعتزيل ( ت  415هد).
اثلثا :كتاب املعتمد ألك احلسن حممد بن الطيب البصري املعتزيل (ت  436هد).
رابعا :كتاب الربهان إلمام احلرمني عبد امللك بن يوسف اجلويين (ت  478هد).
خامس ا :كتاب املستصفى لإلمام حممد بن حممد الغزايل ( ت  505هد).
سادسا :كتاب احملصول لإلمام فخر الدين حممد بن عمر الرازي ( ت  606هد ).
سابع ا :كتاب اإلحكام يف أصول األحكام ألك احلسن علي بن أك علي اآلمدي
(ت  631هد).
مث كثرت بعد ذلك الكتب املؤلفة على هذه الطريقة منها املختصرات والشروحات
وغري ذلك(.)2
الفرع الثاين :مدرسة احلنفية
املسألة األوىل :التعريف مبدرسة احلنفية
انتهج أصحاب هذه املدرسة منهجا مغايرا ملدرسة املتكلمني حيث كانت القواعد
األصولية عندهم مبنية على مقتضى الفروع والقواعد الفقهية ،فالفروع عندهم حاكمة على
األصول فأصوهلم تقررت على مقتضى فروع أئمة املذهب فرتى أهنم استنبطوا القواعد
واألصول اليت ختدم مذهبهم وفروعهم ،واختذوها طريقة إلثبات صحة اجتهاداهتم وسالمة
استنباطهم(.)3
( )1شعبان إمساعيل" ،أصول الفقه ر ه ورجاله" ،ص .35
( )2شعبان إمساعيل" ،أصول الفقه ر ه ورجاله" ،ص  ،35وما بعدها.
( )3انظ ددر تفص دديل ذل ددك :أب ددو زه ددرة" ،أص ددول الفق دده" ،ص  ،21ش ددعبان إمساعي ددل" ،أص ددول الفق دده ر دده
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ويف ذلك يقول أبو زهرة" :فكانت دراسة األصول على هذا النحو صورة لينابيع
الفروع املذهبية وحججها"( ،)1وقال عبد الوهاب خالف" :فهم ال يثبتون قواعد وحبواث نظرية
وإمنا يثبتون قواعد عملية تفرعت عنها أحكام أئمتهم"( ،)2وعرفت هذه الطريقة بطريقة
احلنفية وطريقة الفقهاء.
املسألة الثانية :أهم مؤلفات ومصادر مدرسة احلنفية
ألفت على هذه الطريقة كتب كثرية سأكتفي بذكر أمهها:
أولا :مآخذ الشرائع ألك منصور حممد بن حممد املاتريدي (ت  333هد).
اثنيا :رسالة الكرخي يف األصول ألك احلسن عبيد هللا بن احلسن الكرخي (ت  340هد).
اثلثا :أصول اجلصاص ألك بكر الرازي املعروف ابجلصاص (ت  370هد).
رابعا :تقومي األدلة ألك زيد الدبوسي ( ت  430هد).
خامس ا :كنز الوصول إىل معرفة األصول لفخر اإلسالم أك احلسني علي بن حممد
البزدوي (ت 482هد) ،ومن الشرو املهمة عليه كشف األسرار لعالء الدين
عبد العزيز البخاري (ت  730هد).
سادس ا :أصول السرخسي لإلمام مشس األئمة أك بكر حممد السرخسي (ت  539هد).
سابعا :منار األنوار ألك الربكات حافظ الدين النسفي (ت  710هد).
الفرع الثالث :املدرسة اجلامعة
املسألة األوىل :التعريف ابملدرسة اجلامعة
ظهرت طريقة اثلثة للعلماء يف أصول الفقه يف القرن السابع اهلجري مجعت بني
الطريقتني قامت على ذكر القواعد األصولية وإقامة األدلة والرباهني عليها ،وإسقاطها على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورجالدده" ،ص ،36اخلددن" ،دراسددة ر يددة للفقدده وأصددوله واالجتاهددات الدديت ظهددرت فيهددا" ،ص ،201
خددالف ،عبددد الوهدداب" .علددم أصددول الفقدده"( .القدداهرة :دار احلددديث) ، .ص  ،19بدددوي" ،مدددخل
الفقه اإلسالمي" ،ص .329
( )1أبو زهرة" ،أصول الفقه" ،ص .21
( )2خالف" ،علم أصول الفقه" ،ص .19
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الفروع الفقهية ،مث قامت ابملقارنة بني الطريقتني السابقتني والرتجيح بينها ،حيث قال
مصطفى اخلن" :فاملتكلمون يعرضون قواعد جمردة عن الفروع ،والفقهاء يعرضون قواعد
مستوحاة من الفروع" ،فنرى أن هذه الطريقة مجعت بني الطريقتني فخرجت منها مؤلفات
ذات قيمة عالية وفائدة عظمية(.)1
املسألة الثانية :أهم مؤلفات ومصادر املدرسة اجلامعة
أولا :بديع النظام اجلامع بني أصول البزدوي واإلحكام ملظفر الدين أمحد بن علي
الساعايت (ت  694هد).
اثني ا :تنقيح األصول وشرحه التوضيح لعبيد هللا بن مسعود احلنفي (ت  774هد).
اثلثا :مجع اجلوامع لعبد الوهاب بن علي السبكي (ت  771هد).
رابع ا :التحرير لكمال الدين املعروف اببن اهلمام (ت  861هد) ،ومن الشرو عليه
التقرير والتحبري حملمد بن حممد أمري حاج احلليب (ت  879هد) ،وكذلك تيسري
التحرير حملمد أمني املعروف أبمري ابدشاه(.)2
خامسا :مسلم الثبوت حملب الدين بن عبد الشكور احلنفي (ت  1119هد)(.)4()3

( )1انظ ددر تفص دديل ذل ددك :أب ددو زه ددرة" ،أص ددول الفقد ده" ،ص  ،21ش ددعبان إمساعي ددل" ،أص ددول الفق دده ر دده
ورجالدده" ،ص  ،36اخلددن" ،دراسددة ر يددة للفقدده وأصددوله واالجتاهددات الدديت ظهددرت فيهددا" ،ص ،201
خالف" ،علم أصول الفقه" ،ص  ،19بدوي" ،مدخل الفقه اإلسالمي" ،ص .329
( )2شعبان إمساعيل" ،أصول الفقه ر ه ورجاله" ،ص  ،36وما بعدها.
( )3شعبان إمساعيل" ،أصول الفقه ر ه ورجاله" ،ص  ،36وما بعدها.
( )4بدوي" ،مدخل الفقه اإلسالمي" ،ص .329
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املبحث الثاني :منهج اإلمام الشافعي يف تناول موضوعات التعارض والرتجيح
ابدئ بدء ال بد من اإلشارة إىل أن اإلمام الشافعي له جهد ومنهج متفرد عظيم يف
التعامل مع التعارض والرتجيح يف كتابه الرسالة ،ومما هو معلوم أن اإلمام الشافعي هو أول
من صنف يف أصول الفقه فكان لزاما البدء به.
ترتيب وعرض التعارض والرتجيح عند اإلمام الشافعي يف الرسالة:
بعد استقراء كتاب الرسالة لإلمام الشافعي جنده مل يفرد اباب مستقال للتعارض
والرتجيح وإمنا كان له طريقته اخلاصة يف التطرق ملوضوعات التعارض حيث تطرق له أوال يف
مباحث السنة حتت عنوان( :الفرض املنصوص الذي دلت السنة على أنه إمنا أراد اخلاص)
حيث قال اإلمام الشافعي " :وأوىل أن ال يشك عامل يف لزومها ،وأن يعلم أن أحكام هللا مث
أحكام رسوله ال ختتلف ،وأهنا جتري على مثال واحد"(.)1
مث تطرق للتعارض والرتجيح أيضا يف ابب علل احلديث حيث قام اإلمام الشافعي
بذكر أسباب وجود التعارض الظاهري اليت منها :اختالف حال السائل ،واالختالف بسبب
ذكر بعضهم للحديث دون ذكر سبب وروده ،وذكر أسبااب عدة للتعارض الظاهري ،وأورد
أمثلة على ذلك(.)2
كما ذكر اإلمام الشافعي التعارض ضمن خمتلف احلديث وأشار إىل مسالك اجلمع
بني خمتلف احلديث(.)3
وحبث اإلمام الشافعي النس مفردا ،وهو مسلك من مسالك دفع التعارض (.)4
وأشار اإلمام الشافعي إىل مسلك الرتجيح كذلك يف ابب علل احلديث(.)5
وجند أن اإلمام الشافعي خلص منهجه يف الرتجيح يف حوار لطيف حيث قال " :مل نذهب
( )1الشافعي ،أبو عبدهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان (ت204 :هد)" .الرسالة" .حتقيق :أمحدد
شاكر( .ط ،1مصر :مكتبة احلليب138 ،هد 1940 -م) ،ص .173
( )2املرجع السابق ،ص .219 ،213
( )3املرجع السابق ،ص .342 - 341
( )4املرجع السابق ،ص .112 - 106
( )5املرجع السابق ،ص .216
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إىل واحد منها دون غريه إال بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا ،قال :وما
ذلك السبب؟ قلت :أن يكون أحد احلديثني أشبه بكتاب هللا ،فإذا أشبه كتاب هللا كانت فيه
احلجة قال :هكذا نقول ،قلنا :فإن مل يكن فيه نص كتاب كان أوالمها بنا األثبت منهما ،وذلك أن
يكون من رواه أعرف إسنادا وأشهر ابلعلم وأحفظ له ،أو يكون راوي احلديث الذي ذهبنا إليه من
وجهني أو أكثر ،والذي تركنا من وجه ،فيكون األكثر أوىل ابحلفظ من األقل ،أو يكون الذي
ذهبنا إليه أشبه مبعىن كتاب هللا ،أو أشبه مبا سوامها من سنن رسول هللا ،أو أوىل مبا يعرف أهل
العلم ،أو أصح يف القياس ،والذي عليه األكثر من أصحاب رسول هللا"(.)1
مما سبق تبني :أن اإلمام الشافعي مل يفرد عنواان عاما للتعارض والرتجيح يف ابب
مستقل ،بل إنه حبثه متفرقا حبسب موارده اليت يرد فيها ،فنرى أن اإلمام الشافعي ذكر
التعارض والرتجيح بني مباحث النس وخمتلف احلديث والعلل فاإلمام الشافعي ذكر
التعارض والرتجيح بطريقة متقنة استفاد من صنف بعده يف التعارض والرتجيح.
ويظهر من خالل عرض اإلمام الشافعي للموضوعات اجلزئية للتعارض والرتجيح أنه
يؤصل هلا أتصيال دقيقا يظهر أنه فتح الباب لألصوليني بعده يف تناول هذا املوضوع من
موضوعات علم األصول ،وهو ابكورة التنبه إىل هذا املوضوع ،والذي جعل بعد ذلك
موضوعا أصيال يتناوله كل من كتب يف علم األصول.
وواضح أن اعتناء اإلمام الشافعي مبباحث التعارض والرتجيح راجع لعنايته بنصوص
الكتاب والسنة وحتقيق التعامل معها على حنو حيقق االستنباط الصحيح منها.
والسبب يف عدم إفراد اإلمام الشافعي ملبحث خاص للتعارض والرتجيح ،كون الرسالة
أول جهد تدويين لعلم أصول الفقه؛ فكان يعتين بتأصيل األصول ،اليت اقتضت وضع
مباحثها متفرقة ،وهو أمر طبيعي يف تطور العلوم الشرعية.
واخلالصة :أن إشارات اإلمام الشافعي ملوضوعات متفرقة من التعارض والرتجيح
أهلمت األصوليني التعمق يف مباحثه ،وتطوير تقسيمه ،وتنميته على حنو نراه واضحا يف كتب
مدارس األصوليني على ما سيأيت.

( )1الشافعي" ،الرسالة" ،ص .284
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املبحث الثالث :منهج املتكلمني يف تناول موضوعات التعارض والرتجيح
سأقوم ابستقراء جمموعة من كتب املتكلمني ،وتتبع املؤلفني يف طريقة ترتيبهم
وعرضهم ملوضوعات التعارض والرتجيح حىت أمتكن يف النهاية من استنتاج منهجهم يف
التعامل مع مباحث التعارض والرتجيح ترتيبا وعرضا حيث سأكتفي بذكر جمموعة من املراجع
من كل مذهب على طريقة اجلمهور من أجل تناسب طبيعة البحث وحجمه.
املطلب األول :ترتيب وعرض التعارض والرتجيح يف كتب املالكية
أولا :إحكام الفصول يف أحكام األصول لإلمام الباجي ،حبث اإلمام الباجي
التعارض والرتجيح بعد مباحث األدلة يف ابب االجتهاد وأفرد له فصال مستقال بدأ أوال
بفصل (ما يقع به الرتجيح يف األخبار )( ،)1وفصل يف الرتجيح يف األخبار وفصل ابلرتجيح
بكثرة الرواة وفصل ابلرتجيح من جهة املنت وجعله يف أحد عشر ضراب ( ،)2مث تطرق لفصل
يف خالف العلماء يف تعارض احلظر واإلابحة ( )3مث فصل ما يقع به الرتجيح يف املعاين وهي
اثنا عشر ضراب ( ،)4مث تطرق بعد ذلك للحديث عن التعارض يف القياس وجعله يف ثالثة
فصول األول إذا تعارضت علة حاظرة مع مبيحة والثاين إذا كانت إحدى العلتني توجب
احلد واألخرى تسقطه والثالث إذا كانت إحدى العلتني موجبة للعتق واألخرى غري موجبة له
(.)5
نرى أن اإلمام الباجي حبث التعارض والرتجيح يف ابب مستقل وجعله بعد مباحث
األدلة عموما حيث تطرق لرتجيح األخبار والرتجيح من جهة السند والرتجيح من جهة املنت
وتعرض للحديث عن تعارض العلل والرتجيح فيما بينها ،يعد اإلمام الباجي أول من أفرد
التعارض والرتجيح بباب مستقل من املتقدمني حيث نرى أن املتقدمني قبل الباجي كانوا
( )1الباجي" ،إحكام الفصول يف أحكام األصول" ،ص.645 :
( )2املرجع السابق ،ص.646 :
( )3املرجع السابق ،ص.651 :
( )4املرجع السابق ،ص.696 :
( )5املرجع السابق ،ص.687 – 674 :
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يبحثون التعارض والرتجيح متفرقا بني أبواب أصول الفقه.،
اثني ا :شر تنقيح الفصول لإلمام القرايف ،حبث اإلمام التعارض والرتجيح يف ابب
الدالالت حتت عنوان (يف تعارض مقتضيات األلفاظ)( ،)1حيث بني األلفاظ اليت يقع فيها
التعارض وقام بذكر األمثلة عليها وبني كيفية التخلص من التعارض ،مث أفرد القرايف التعارض
والرتجيح يف ابب مستقل بعد مباحث األدلة الباب الثامن (يف التعارض والرتجيح)( ،)2وفيه
مخسة فصول ،األول :هل جيوز تساوي األمارتني( ،)3والثاين :الرتجيح( ،)4والثالث:
األخبار( ،)5الرابع :يف ترجيح األقيسة( ،)6واخلامس :يف ترجيح طرق العلة ( ،)7حيث عرض
اإلمام القرايف اخلالف يف جواز تساوي األمارتني وبني حجة كل فريق مث بدأ ابحلديث عن
الرتجيح ومذاهب العلماء فيه وتطرق كذلك للجمع بني الدليلني عند التعارض وكذلك
النس ابعتبارها طرقا إلزالة التعارض ،مث توسع ابحلديث عن ترجيحات األخبار واليت هي
إما يف السند أو املنت ،مث شرع ابحلديث عن ترجيحات األقيسة حيث قال" :يرتجح أحد
القياسني على اآلخر ابلنص على علته أو ألنه يعود على أصله ابلتخصيص أو علته مطردة
منعكسة ،أو شهد هلا أصول كثرية ،أو يكون أحد القياسني فرعه من جنس أصله ،أو علته
متعدية أو يعم فروعها أو هي أعم أو هي منتزعة من أصل منصوص عليه أو أقل أوصافا
والقياس اآلخر ليس كذلك"(.)8
نرى أن اإلمام القرايف حبث التعارض والرتجيح يف ابب الدالالت مث أفرد له فصال
( )1القدرايف ،أبدو عبداس شدهاب الدددين أمحدد بدن إدريدس بدن عبدددالرمحن املدالكي (ت684 :هدد)" .شدر تنقدديح
الفصول" .حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد( .ط ،1شركة الطباعة الفنية املتحدة1393 ،ه د 1973 -م)،
.112 :1
( )2املرجع السابق.417 :1 ،
( )3املرجع السابق.417 :1 ،
( )4املرجع السابق.420 :1 ،
( )5املرجع السابق.422 :1 ،
( )6املرجع السابق.425 :1 ،
( )7املرجع السابق.427 :1 ،
( )8القرايف" ،شر تنقيح الفصول".425 :1 ،
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مستقال بعد األدلة وقبل ابب االجتهاد ،وواضح أن اإلمام القرايف أفرد التعارض يف الدالالت
يف ابب الدالالت وذلك لكون التعارض يف ابب الدالالت لأللفاظ جمتزأة عن األدلة،
وليست تعارضا كامال يف األدلة ،فناسب وضعها هناك ،وأفرد اباب مستقال يف التعارض
والرتجيح بني األدلة ،وواضح عناية اإلمام القرايف أبهم موضوعات الرتجيح ،وهي األقيسة،
بل زاد قسما يف ترجيح طرق العلة ألمهيتها يف بناء القياس األصويل.
ويالحظ أن اإلمام القرايف مجع موضوعات التعارض والرتجيح يف آخر الكتاب ،وهو
ما صنعه كثري من املتكلمني.
اثلثا :تقريب الوصول إىل علم األصول لإلمام ابن جزي ،قسم اإلمام الفصل الثاين
من الكتاب إىل مخسة فنون الفن األول :يف املعارف العقلية ،والفن الثاين :يف املعارف
اللغوية ،والفن الثالث :يف األحكام الشرعية ،والفن الرابع :يف األدلة على األحكام الشرعية،
والفن اخلامس يف االجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والرتجيح( ،)1وحبث يف الباب السادس
من الفن اخلامس يف تعارض األدلة وبني فيه طرق دفع التعارض من اجلمع والرتجيح والنس
وإن مل ميكن شيء من ذلك يتوقف أو يتخري( ،)2مث يف الباب السابع حبث الرتجيح يف
حكمه ويف أي شيء يكون وما يفعل اجملتهد عندئذ ( )3وجعله يف ثالثة فروع األول يف
تعارض ظاه ر القرآن وظاهر السنة والثاين يف تعارض نصني أو ظاهرين والثالث يف تعارض
األصل والغالب ( ،)4مث أفرد الباب الثامن يف ترجيح األخبار ومنها الرتجيح ابإلسناد ابلقرآن
أو السنة أو اإلمجاع أو دليل العقل وتطرق للرتجيح ابملنت( ،)5مث جعل الباب التاسع يف
ترجيح األقيسة وحتدث فيه عن تقدمي القياس األقوى والقوي واألجلى واجللي على ما دونه
وقياس العلة على الشبه(.)6
( )1الكلدديب ،ابددن جددزي" .تقريددب الوصددول إىل علددم األصددول" .حتقيددق :حممددد املختددار الشددنقيطي( .ط،2
املدينة املنورة 1432 ،ه) ،ص .421
( )2ابن جزي" ،تقريب الوصول إىل علم األصول" .ص
( )3املرجع السابق ،ص .466 - 462
( )4املرجع السابق ،ص .473 - 468
( )5املرجع السابق ،ص .480 - 475
( )6املرجع السابق ،ص .492 - 486
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فنرى أن اإلمام جعله من ضمن أبواب االجتهاد ،وهي آخر األبواب اليت تبحث يف
علم األصول ،وهذا جرى عليه كثري من املتأخرين وقام بعرض موضوعات التعارض عرضا
دقيقا مفصال.
رابعا :املوافقات ألك إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب ،حبث اإلمام الشاطيب
التعارض والرتجيح بعد ابب االجتهاد وأفرد له اباب خاصا ،وجعل فيه مقدمة وثالث مسائل،
حيث ذكر يف املقدمة أن التعارض يعترب من جهتني إما من جهة نفس األمر وإما من جهة
اجملتهد( ،)1مث جعل املسألة األوىل يف شروط التعارض( ،)2واملسألة الثانية التعارض الذي ال
ميكن فيه اجلمع( ،)3واملسألة الثالثة الرتجيح الذي ميكن معه اجلمع بني األدلة( ،)4هذا ابلنسبة
لرتتيب موضوعات الكتاب أما عرضه لتلك العناوين حيث بني يف املسألة األوىل أنه يف حال
إمكان اجلمع فال تعارض وقال " :لكنا نتكلم هنا حبول هللا تعاىل فيما مل يذكروه من الضرب
الذي ال ميكن فيه اجلمع ونستجر من الضرب املمكن فيه اجلمع أنواعا مهمة "( ،)5أما يف
املسألة الثانية فقد حتدث عن تعريف التعارض وتعارض القولني على املقلد وتعارض
العالمات الدالة على األحكام وتعارض الشروط وأما املسألة الثالثة فجعلها يف أربع صور:
الصورة األوىل أن يكون يف جهة كلية مع جهة جزئية حتتها والصورة الثانية أن يقع يف جهتني
جزئيتني كلتيهما داخلة حتت كلية واحدة والصورة الثالثة أن يقع التعارض يف جهتني جزئيتني
ال تدخل إحدامها حتت األخرى والصورة الرابعة أن يقع التعارض يف كليتني من نوع واحد.
وصنيع اإلمام الشاطيب تلف عن صنيع كثري من األصوليني حيث جعل ابب
التعارض والرتجيح بعد االجتهاد حيث جعله من لواحق االجتهاد ،ولكنه عين ابلتقعيد
ملوضوع التعارض والرتجيح حيث بني حقيقة التعارض وأنه ليس يف نفس األمر ،أي :ليس
( )1الكلدديب ،ابددن جددزي" .تقريددب الوصددول إىل علددم األصددول" .حتقيددق :حممددد املختددار الشددنقيطي( .ط،2
املدينة املنورة 1432 ،ه).341 :5 ،
( )2املرجع السابق.342 :5 ،
( )3املرجع السابق.344 :5 ،
( )4املرجع السابق.349 :5 ،
( )5املرجع السابق.343 :5 ،
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تعارضا يف األدلة نفسها ،بل هو يف نظر اجملتهد ،كما أنه ركز على شروط التعارض من
انحية مقاصدية ،مث صنف التعارض لقسمني قسم ال ميكن معه اجلمع ،وآخر ميكن معه
اجلمع ،وهو تقسيم جديد ،و تص به اإلمام.
املطلب الثاني :ترتيب وعرض التعارض والرتجيح يف كتب الشافعية
أولا :املعتمد ألك احلسني البصري ،حيث بدأ اإلمام ابحلديث عن التعارض حتت
(الكالم يف األفعال)( ،)1حيث قال" :فأما إذا تعارض قوله وفعله من وجه دون وجه"( ،)2مث
بعد ذلك تطرق ملوضوع التعارض يف مباحث ( الكالم يف الناس واملنسوخ)( ،)3مث ذكر
التعارض يف ابب ( الكالم يف األخبار)( ،)4حيث ذكر أن أخبار اآلحاد تتعارض وبني أن
ليس كل تعارض مينع من العمل ابخلرب وبدأ ابحلديث عن طرق إزالة التعارض ،مث تطرق
ملوضوع التعارض يف ابب العلل والقول يف تنافيها (.)5
فلم يفرد اإلمام أبو احلسني البصري اباب خاصا يف التعارض والرتجيح وإمنا هو امتداد
للبحث يف موضوع األدلة والتعارض فيما بينها حيث ذكر التعارض يف أثناء الكالم يف األدلة
وتعارضها.
وال ظاهر أن فكرة التعارض عند اإلمام أك احلسني البصري تتجزأ حبسب مواضع
ذكرها ،وهو قريب مما فعله اإلمام الشافعي ،ويظهر أن هذا الصنيع من اإلمام أك احلسني
البصري جيري على أساس مالءمة ذكر هذه املوضوعات وفق مناسباهتا التفصيلية ،وهو اجتاه
من االجتاهات املهمة يف التأليف يف التعارض والرتجيح حيث يرى أصحاب هذا االجتاه أن
الدقة إمنا تكون يف البيئة الطبيعية للدليل لكونه أدعى يف استحضار التعارضات وأوجه اجلمع
( )1أبو احلسني ،حممد بن علي بن الطيب البصري املعتزيل" .املعتمد يف أصدول الفقده" .اعتدىن حممدد محيدد
هللا ،بتعدداون أمحددد بكددري ،وحسددن حنفددي( .دمشددق :طبددع املعهددد العلمددي الفرنسددي للدراسددات العربيددة،
1965م).363 :1 ، .
( )2املرجع السابق.364 :1 ،
( )3املرجع السابق.419 :1 ،364 :1 ،
( )4املرجع السابق.106 :2 ،
( )5املرجع السابق.279 :2 ،
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اخلاصة يف املوضع نفسه ،وهي وجهة نظر تعتمد على النظر اجلزئي لنظرية التعارض
والرتجيح ،يف حني رأينا البعض يرى مجع هذه اجلزئيات يف نظرية متكاملة وجيعله اباب مستقال
يف األصول.
وهذه النظرية هلا فائدة يف التصور الكلي للتعارض والرتجيح ،يف حني النظرية اجلزئية
تكون أعمق يف التناول حيث تبحث قضية التعارض يف موضعها من البحث فيكون
استحضار اجلزئية الدقيقة أكثر ضبطا.
اثني ا :الربهان للجويين ،حيث بدأ اإلمام اجلويين يف حبث التعارض والرتجيح يف ابب
ما صص به عموم الكتاب والسنة حيث قال" :إذا تعارض األمر يف مسالك الظنون كما
ذكره القاضي ومل جند أمرا مثبتا مسعيا فيتعني الوقف مث حيصل من الوقف ما حياوله الفقيه إذا
قدر التعارض فيه وإذا وقف فيه فقد سقط االعتصام به من لفظ الكتاب ومقصود الفقيه مبا
يستمسك به من التخصيص شيئان :أحدمها :إسقاط االحتجاج مبا يعارضه القياس من
الظاهر وهذا يستوي فيه املخصص والواقف ،والثاين :الدعاء إىل العمل ابلقياس الذي عارضه
الظاهر وهذا ينكره الواقف وفيه تلف املسلكان"( ،)1مث أفرد له اباب بعد األدلة وأمساه
(كتاب الرتجيح)( ،)2فصل يف تعريف الرتجيح وأقوال العلماء فيه ،وكان هذا فيها ص
النصوص ،مث أفرد فصل يف التعارض يف الظواهر( ،)3مث بعد ذلك ابب يف ترجيح األقيسة(،)4
حيث ذكر فيه مراتب قياس الداللة والرتجيح يف األقيسة.
نرى أن اإلمام اجلويين أفرد التعارض والرتجيح يف ابب مستقل وهو من أوائل املتقدمني
الذين أفردوا التعارض والرتجيح بباب مستقل فكما تبني فقد سبقه بذلك اإلمام الباجي،
وإن كان قد جاء بقضية جزئية يف التعارض ،وهي تعارض الظنون ،ولكنها غري مقصودة
بذاهتا ،وإمنا جاءت عرضا.
( ) 1اجلويين ،إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف" .الربهان يف أصول الفقه" .حتقيق:
الدكتور عبد العظيم حممود الديب( .ط ،3مصر :دار الوفاء للطباعة1992 ،م).175 :1 ،
( )2املرجع السابق.175 :2 ،
( )3املرجع السابق.195 :2 ،
( )4املرجع السابق.205 :2 ،
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وتفصيل اإلمام اجلويين يف التعارض يف الظواهر ،هو تعارض لدالالت األلفاظ ،وهو
ابب مهم أفرده لكثرة وقوعه يف النصوص الشرعية ،وأثره الكبري يف التفريع الفقهي.
اثلثا :املستصفى لإلمام الغزايل ،حبث اإلمام الغزايل التعارض أوال يف مباحث
الدالالت الباب الرابع يف تعارض العمومني ووقت جواز احلكم ابلعموم( ،)1وفيه فصول،
الفصل األول يف التعارض( ،)2مث تطرق للتعارض يف القطب الثالث يف طريق االستثمار يف
ابب القول يف داللة أفعال النيب عليه السالم وسكوته واستبشاره( ،)3يف الفصل الثالث يف
تعارض الفعلني(.)4
مث بعد ذلك حبث اإلمام الغزايل التعارض والرتجيح يف القطب الرابع يف (حكم
املستثمر وهو اجملتهد)( ،)5يف الفن الثالث من هذا القطب (يف الرتجيح وكيفية تصرف اجملتهد
عند تعارض األدلة)( ،)6حيث كان البحث يف ثالث مقدمات األوىل :يف بيان ترتيب
األدلة( ،)7والثانية :يف حقيقة التعارض وحمله( ،)8والثالثة :يف دليل وجوب الرتجيح( ،)9واببني،
الباب األول :فيما ترجح به األخبار( ،)10والباب الثاين :يف ترجيح العلل(.)11
ونرى أن اإلمام الغزايل حبث التعارض يف قطب الدالالت حيث جعله من ابب اجلمع
بني األدلة بطرق اجلمع املختلفة حيث أورده يف تعارض العمومني وتعارض الفعلني ،مث
أفرد للتعارض والرتجيح اباب مستقال وجعله يف مباحث االجتهاد حيث إنه نظر إىل إزالة
( )1الغزايل ،املستصفى.219 :2 ،
( )2املرجع السابق.219 :2 ،
( )3املرجع السابق.294 :2 ،
( )4املرجع السابق.278 :2 ،
( )5املرجع السابق.493 :2 ،
( )6الغزايل ،املستصفى.567 :2 ،
( )7املرجع السابق.567 :2 ،
( )8املرجع السابق.568 :2 ،
( )9املرجع السابق.270 :2 ،
( )10املرجع السابق.872 :2 ،
( )11املرجع السابق.580 :2 ،
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التعارض أنه من ابب االجتهاد الذي هو عمل اجملتهد وهذا املنهج هنجه كثري من األصوليني
كما سيأيت بيانه.
فنظرية اإلمام الغزايل يف تناوله موضوعات التعارض والرتجيح جتمع بني االجتاه اجلزئي
ببحث بعض أنواع التعارض يف موضعه من البحث كبحث تعارض أفعال الرسول يف ابب
األدلة ،واجته إىل بناء نظرية عامة للتعارض والرتجيح ،وركز على اجلانب الكلي يف معىن
التعارض وشروطه ،وركز على التعارض يف األقيسة والعلل ألمهيته.
رابع ا :احملصول لإلمام الرازي ،حبث اإلمام التعارض الرتجيح أوال متفرقا بني مباحث
أصول الفقه حيث أورد يف مبحث السنة حتت عنوان (يف تعارض اجلر والتعديل)( ،)1مث
عنون اإلمام الرازي الفصل العاشر يف ضبط أبواب أصول الفقه أدرج حتته دالالت األلفاظ،
واألوامر والنواهي والعموم واخلصوص والناس واملنسوخ ،واإلمجاع والقياس ،مث أفرد اباب
()3
مستقال أمساه (التعادل والرتجيح) وهو مرتب على أربعة أقسام( ،)2القسم األول يف التعادل
وفيه مسألتان :املسألة األوىل :يف تعادل األمارتني ،والثانية :يف نقل قولني عن جمتهد ،والقسم
الثاين يف مقدمات الرتجيح( ،)4والقسم الثالث يف تراجيح األخبار( ،)5والقسم الرابع يف
تراجيح األقيسة(.)6
ونلحظ مما سبق أن اإلمام الرازي أدرج التعارض والرتجيح أوال متفرقا بني املباحث ،مث
أفرد له اباب مستقال جعله بعد ابب القياس أي بعد األدلة الشرعية ،وقبل البدء ابحلديث عن
االجتهاد ،وأمساه التعادل والرتجيح ومما هو معلوم أن التعادل شرط التعارض فقد مسى الشيء
ابسم الزمه.
وهو ال رج عما فعله اإلمام اجلويين ،والغزايل ،وغريمها من املتكلمني ،ولكن يلحظ
( )1الرازي ،أبو عبدهللا حممد بن عمدر بدن احلسدن بدن حسدني التيمدي (ت606 :هدد)" .احملصدول" .حتقيدق:
د .طه جرب فياض العلواين( .ط ،3مؤسسة الرسالة1418 ،هد 1997 -م).410 :4 ،
( )2املرجع السابق.377 :5 ،
( )3املرجع السابق.377 :5 ،
( )4الرازي" ،احملصول".379 :5 ،
( )5املرجع السابق.414 :5 ،
( )6املرجع السابق.444 :5 ،
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على ما كتبه اإلمام الرازي أنه متوسع يف تناول املوضوعات بصورة واضحة ،وتدل على كثرة
اطالع وزايدة متثيل.
خامس ا :هناية السول شر منهاج الوصول لإلمام اإلسنوي ،حبث اإلمام التعارض
والرتجيح بعد مباحث األدلة متابعا يف ذلك لإلمام البيضاوي حتت عنوان ( التعادل والرتجيح )
وقسمه إىل أربعة أبواب ،الباب األول :تعادل األمارتني يف نفس األمر( ،)1الباب الثاين:
األحكام الكلية للرتجيح( ،)2الباب الثالث :ترجيح االخبار( ،)3الباب الرابع :ترجيح
األقيسة(.)4
ويالحظ من صنيع اإلمام اإلسنوي أنه أفرد التعارض والرتجيح بعد األدلة ،وهذا صنيع
يشري إىل منهج يتجه إىل حبث التعارض والرتجيح بعد مباحث األدلة ألهنا واقعة بني األدلة،
وأن األنسب حبثها هناك ،ولكنه ال رج يف التفصيل عما ذكره اإلمام اجلويين والغزايل،
وغريمها من املتكلمني.
سادسا :البحر احمليط ألك عبد هللا بدر الدين الزركشي ،حبث اإلمام التعارض
والرتجيح يف ابب مستقل بعد مباحث األدلة أمساه (التعادل والرتجيح)( ،)5حيث جعل
الفصل األول يف التعارض والنظر يف حقيقته وشروطه وأقسامه وأحكامه ( ،)6والثاين يف
الرتجيح( ،)7وفيه ثالثة أقسام :شروط الرتجيح( )8وسبب االختالف يف الرواايت( )9والكالم
على تراجيح األقيسة(.)10
( )1اإلس ددنوي ،عب دددالرمحن ب ددن احلس ددن ب ددن عل ددي الش ددافعي (ت772 :هد دد)" .هناي ددة الس ددول ش ددر منه دداج
الوصول"( .ط ،1بريوت -لبنان :دار الكتب العلمية1420 ،هد 1999-م).372 :1 ،
( )2املرجع السابق.374 :1 ،
( )3املرجع السابق.379 :1 ،
( )4املرجع السابق.389 :1 ،
( )5الزركشددي ،بدددر الدددين حممددد بددن عبدددهللا بددن هبددادر (ت794 :ه دد)" .البحددر احملدديط يف أصددول الفقدده".
(ط ،1دار الكتيب1414 ،هد 1994 -م).119 :8 ،
( )6املرجع السابق.119 :8 ،
( )7املرجع السابق.145 :8 ،
( )8الزركشي" ،البحر احمليط".148 :8 ،
( )9املرجع السابق.166 :8 ،
( )10املرجع السابق.208 :8 ،
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املطلب الثالث :ترتيب وعرض التعارض والرتجيح يف كتب احلنابلة
أولا :العدة ألك يعلى ،حبث اإلمام التعارض والرتجيح متفرقا بني مباحث الكتاب
حيث حبثه أوال يف مباحث الدالالت يف تعارض العام واخلاص( ،)1مث حبثه يف نفس الباب يف
ترجيحات األلفاظ ( ،)2مث حبثه بعد ذلك يف مبحث القياس يف تعارض األمارتني(.)3
ونرى مما سبق أن القاضي أاب يعلى حبث التعارض والرتجيح متفرقا حيث حبثه يف
الدالالت وتطرق للحديث عن ترجيح األخبار ضمن ابب ترجيحات األلفاظ ويف مبحث
القياس فلم يفرد له اباب مستقال.
اثني ا :روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة ،حبث اإلمام ابن قدامة التعارض متفرقا
بني مباحث الكتاب حيث حبثه أوال يف مباحث السنة يف تعارض اجلر والتعديل ( ،)4مث
حبث التعارض يف مباحث الدالالت ،يف ابب تقاسيم الكالم واألمساء تعارض احلقيقة
واجملاز( ،)5مث حبث يف ابب العموم تعارض العمومني( ،)6مث بعد ذلك حبثه يف كتاب االجتهاد
حيث أورد فصال يف تعارض األدلة( ،)7مث أفرد اباب مستقال أمساه فصل يف ترتيب األدلة
ومعرفة الراجح(.)8
ونرى مما سبق أن اإلمام ابن قدامة حبث التعارض يف مباحث السنة والدالالت مث بعد
مباحث األدلة حبثه يف كتاب االجتهاد ،مث أفرد له فصال مستقال.
وواضح أن اإلمام ابن قدامة جيمع يف تناول التعارض والرتجيح بطريقتني يف آن واحد،
( )1أبو يعلى" ،العدة يف أصول الفقه".615 :2 ،
( )2أبو يعلى" ،العدة يف أصول الفقه".191 :3 ،
( )3أبو يعلى" ،العدة يف أصول الفقه".1318 :4 ،
( )4ابن قدامة ،أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن أمحد املقدسي الدمشقي" .روضة الناظر وجنة املناظر يف
أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل معها نزهة اخلاطر العاطر لألسدتاذ الشدي عبدد القدادر
بن أمحد بن مصطفى بدران الدومي الدمشقي( .ط ،2الرايض :مكتبة املعارف1984 ،م).3 :3 ،
( )5ابن قدامة" ،روضة الناظر وجنة املناظر".501 :1 ،
( )6املرجع السابق.80 :2 ،
( )7املرجع السابق.366 :2 ،
( )8املرجع السابق.382 /2 ،
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وهي البحث التفصيلي يف مواضع كل موضوع على حدة ،مث أفرد اباب مستقال يف ترتيب
األدلة ،وما يرتتب عليها من أوجه الرتجيح.
مما جيعل صنيع ابن قدامة مييل إىل العرض التفصيلي لنظرية التعارض والرتجيح مفرقة
حبسب موضوعاهتا.
اثلثا :التحبري شر التحرير لإلمام املرداوي ،حبث اإلمام التعارض والرتجيح بعد ابب
االستدالل وابب االجتهاد حيث أفرد له اباب مستقال أمساه (ابب ترتيب األدلة والتعادل
والتعارض والرتجيح)( ،)1حيث جعلها بعة ملباحث االجتهاد كوهنا من عمل اجملتهد حيث
قال " :اعلم أنه ملا انتهى الكالم يف مباحث أدلة الفقه املتفق عليها واملختلف فيها رمبا
تعارض منها دليالن ابقتضاء حكمني متضادين ،فاحتيج إىل معرفة الرتتيب ،والتعادل،
والتعارض ،والرتجيح ،وحكم كل منها ،وذلك إمنا يقوم به من هو أهل لذلك وهو
اجملتهد"(.)2
وهذا الصنيع من اإلمام املرداوي يدل على اجتاهه حنو بناء نظرية خاصة للتعارض
والرتجيح يف آخر موضوعات علم األصول ،على اعتبار أنه آخر ما يتعرض له اجملتهد يف
النظر إىل األدلة ،وأن جعلها يف ابب مستقل أدعى لبناء التصور الكلي هلا ،ومجعها من
مظاهنا املختلفة.
بعد استعراض بعض مصادر املتقدمني من مدرسة املتكلمني ميكن استنتاج جمموعة
من النتائج:
أولا :تبني أنه ال يوجد منهج موحد للمتكلمني ساروا عليه يف كتبهم فنرى أن
مناهجهم تفاوتت يف ذلك ،فمنهم ينهج املنهج التفصيلي ،وذكر موضوعات التعارض
والرتجيح يف مواضعها من البحث األصويل ،وبعضهم جيمعها بعد ابب االجتهاد كما سبق.
اثنيا :كان األصوليون املتقدمون يبحثون التعارض والرتجيح متفرقا بني مباحث أصول
( )1املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان (ت885 :هد)" .التحبري شر التحرير" .حتقيق د.
عبد دددهللا اجلد ددربين ،د .عد ددوض القد ددرين ،د .أمحد ددد اس د درا ( .ط ،1ال د درايض -السد ددعودية :مكتبد ددة الرشد ددد،
1421هد 2000-م).4118 :8 ، .
( )2املرجع السابق.4119 :8 ،
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الفقه ومل يفرد له اباب مستقال ،كما فعل اإلمام أبو احلسني البصري يف املعتمد.
اثلث ا :أول من أفرد التعارض والرتجيح يف ابب مستقل هو اإلمام الباجي يف إحكام
الفصول ،وتبعه كثري من املتكلمني كاجلويين والغزايل والرازي واملرداوي ،وغريهم.
رابع ا :حبث بعض األصوليني التعارض والرتجيح بعد مباحث األدلة وقبل مباحث
االجتهاد التقليد.
خامسا :حبث بعض األصوليني التعارض والرتجيح بعد مباحث االجتهاد والتقليد
ابعتبار أن التعارض وإزالته هو عمل اجملتهد وراجع إيل نظر اجملتهد ،وهو يشكل نظرية
متكاملة يف ذلك ،كما فعل املرداوي.
سادس ا :حبث بعض األصوليني التعارض والرتجيح ضمن مباحث األدلة كالكتاب
والسنة لبيان أن التعارض الواقع بينها ظاهري وليس حقيقيا ،ولتأكيد فكرة أن التعارض أول
ما يقع بني النصوص ظاهراي.
سابعا :حبث بعض األصوليني التعارض والرتجيح حتت مباحث الدالالت ،واكتفى به.
اثمنا :برع اإلمام الشاطيب يف عرض اجلانب املقاصدي للتعارض والرتجيح؛ حيث كان
واضحا يف بيان عالقة التعارض والرتجيح واملقاصد الشرعية إليراد النصوص الشرعية ،وهو
اإليضا والعمل مبقتضى الشريعة ،وذلك ال يقع ابلتعارض احلقيقي بني النصوص بل بكونه
ظاهراي.
اتسعا :أتثرت طريقة املتكلمني يف تناول التعارض والرتجيح ابلتقسيم املنطقي الذي
بىن عليه املتكلمون موضوعاهتم مراعني فيه التدرج الفكري واملنطقي يف عرض املوضوعات.
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املبحث الرابع :منهج احلنفية يف تناول موضوعات التعارض والرتجيح
سأقوم ابستعراض جمموعة من كتب احلنفية ،وتتبع املؤلفني يف طريقة ترتيبهم وعرضهم
ملوضوعات التعارض والرتجيح حىت أمتكن ابلنهاية من استنتاج منهجهم يف التعامل مع
مباحث التعارض والرتجيح ترتيبا وعرضا حيث سأذكر جمموعة من املراجع مبا يتسع له
البحث.
أولا :الفصول يف األصول املعروف أبصول اجلصاص لإلمام أك بكر الرازي اجلصاص،
حبث اإلمام اجلصاص التعارض بعد مباحث الدالالت حيث تطرق له أوال عند احلديث عن
الناس واملنسوخ حتت عنوان (طرق االستدالل على حكم الناس من اخلربين)(.)1
مث تطرق للتعارض عند الكالم عن أخبار اآلحاد( ،ابب اخلربين املتضادين)( ،)2مث
تطرق للتعارض من ضمن مباحث القياس يف ابب (القول يف تعارض العلل وااللتزام وذكر
وجوه الرتجيح)(.)3
مما سبق يتضح أن اإلمام اجلصاص يفرق موضوعات التعارض والرتجيح عقب كل
موضوع من موضوعات علم األصول ،ويظهر أن اإلمام اجلصاص جيري وفق منهج املتقدمني
من الكاتبني يف علم أصول الفقه.
اثنيا :أصول السرخسي لإلمام السرخسي ،حبث اإلمام السرخسي التعارض والرتجيح
عند الكالم عن اخلرب الواحد حيث ذكر أوال دالالت األلفاظ يف اخلرب الذي يلحقه
التكذيب من جهة الراوي مث أورد فصال يف بيان املعارضة بني النصوص أمساه (فصل يف بيان
املعارضة بني النصوص وتفسري املعارضة وركنها وحكمها وشرطها)(.)4
واضح أن اإلمام السرخسي ذكر أبواب التعارض والرتجيح بعد الكالم على خرب
الواحد ،ومل يفصل يف موضوعات التعارض والرتجيح.
( )1اجلص دداص ،أمح ددد ب ددن عل ددي أب ددو بك ددر ال ددرازي (ت370 :هد دد)" .الفص ددول يف األص ددول"( .ط ،2وزارة
األوقاف الكويتية1414 ،هد 1994 -م).305 :2 ،
( )2املرجع السابق.161 :3 ،
( )3املرجع السابق.203 :4 ،
( )4السرخسي" ،أصول السرخسي.12 :2 ،
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اثلثا :أصول الشاشي لإلمام نظام الدين الشاشي ،حبث اإلمام الشاشي التعارض
والرتجيح بعد األدلة (الكتاب والسنة واإلمجاع) حيث أورد حبثا أمساه ( إذا تعارض الدليالن
ما يفعل اجملتهد)(.)1
من الواضح أن اإلمام الشاشي يبحث التعارض والرتجيح بعد األدلة على اعتبار أنه
يقع بني األدلة فناسب ذكره بعدها ،ومل يتوسع أيضا يف موضوعات التعارض والرتجيح.
رابعا :كشف األسرار شر أصول البزدوي لإلمام عبد العزيز البخاري ،حبث اإلمام
التعارض والرتجيح يف أكثر من موضع متفرقا يف املباحث املختلفة ،حيث أورده أوال حتت
وجوه بيان النظم يف التعارض بني دالالت األلفاظ( ،)2مث بعد ذلك يف تعارض احلقيقة
واجملاز( ،)3مث تطرق له يف ابب وجوه الوقوف على أحكام النظم حتت داللة النص( ،)4وبعد
االنتهاء من مباحث الدالالت حبث اإلمام األدلة الشرعية حيث جعل التعارض يف بيان
أقسام السنة أمساه (ابب املعارضة ) وجعله يف أربعة أقسام :األول :ابب املعارضة(،)5
والثاين :حكم املعارضة بني اآليتني( ،)6والثالث :كيفية املخلص عن املعارضة( ،)7والرابع:
تعارض اجلر والتعديل(.)8
فاإلمام البزدوي توسع يف موضوعات التعارض والرتجيح ،وذكر عقب كل موضوع ما
يتصل به من معاجلة التعارض وما يتبعه من ترجيح.
وصنيع اإلمام البزدوي يدل على أن منهجه ينهج حنو معاملة كل موضوع من
( )1الشاش ددي ،نظ ددام ال دددين أب ددو عل ددي أمح ددد ب ددن حمم ددد ب ددن إس ددحاق (ت344 :ه دد)" .أص ددول الشاش ددي".
(بريوت :دار الكتب العربية).304 :1 ،
()2البخاري ،عبدالعزيز بن أمحد بن حممد (ت730 :هدد)" .كشدف األسدرار شدر أصدول البدزدوي"( .دار
الكتاب اإلسالمي).51 :1 ،
( )3املرجع السابق.39 :2 ،
( )4املرجع السابق.210 :2 ،
( )5املرجع السابق.76 :3 ،
( ) 6املرجع السابق.78 :3 ،
( )7املرجع السابق.89 :3 ،
( )8املرجع السابق.97 :3 ،
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موضوعات األصول له خصوصية يف التعامل مع التعارض والرتجيح ،مل صص فصال خاصا
جيمع موضوعاته يف مكان واحد.
ويبدو أن هذا يتناسب مع منهج احلنفية يف التعامل مع الفروع يف بناء القواعد
األصولية.
خامسا :التقرير والتحبري لشمس الدين حممد بن حممد املعروف اببن أمري احلاج ،حبث
اإلمام التعارض والرتجيح يف مباحث األدلة ضمن مباحث السنة حيث أورده أوال :مسألة
تعارض اجلر والتعديل( ،)1اثنيا :مسألة تعارض خرب الواحد والقياس( ،)2بعدها حبث اإلمام
حجية السنة وشرائط الراوي مث أفرد بعدها فصل يف التعارض( ،)3جعله فيه مسألتني :األوىل:
مسألة جري التعارض بني قولني ونفيه ( ،)4والثانية :مسألة ال ترجيح بكثرة األدلة والرواة (.)5
وهو متوافق مع املنهج العام للحنفية كما تقدم يف التعامل اجلزئي مع موضوعات
التعارض والرتجيح.
بعد استعراض كتب املتقدمني من مدرسة احلنفية ميكن استنتاج جمموعة من النتائج:
أولا :يتبني أن منهج أصحاب مدرسة احلنفية متقارب فيما بينهم من انحية عدم إفراد
التعارض والرتجيح يف ابب مستقل ،وهو ما جرى عليه كل ما سبق عرضه من مناذج.
اثنيا :حبث بعض احلنفية التعارض والرتجيح ضمن مباحث الدالالت حتت مواضيع
تعارض احلقيقة واجملاز ويف ابب تعارض داللة النص وإشارته ،على اعتبار أنه املناسب حبثه
يف موضعه.
اثلثا :حبث أغلب احلنفية التعارض والرتجيح ضمن مباحث السنة النبوية على النحو
اآليت :تعارض اجلر والتعديل ،وبعضهم حتت اخلرب الواحد ،مثل اإلمام اجلصاص واإلمام
السرخسي ،واإلمام عبد العزيز البخاري.
( )1ابن أمري احلاج" ،التقرير والتحبري".257 :2 ،
( )2املرجع السابق.298 :2 ،
( )3املرجع السابق2 :3 ،
( )4املرجع السابق.13 :3 ،
( )5املرجع السابق.33 :3 ،
526

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء الثاين

رابعا :تعرض علماء احلنفية للتعارض والرتجيح يف مباحث القياس حبث اإلمام
اجلصاص تعارض العلل ،وحبث اإلمام ابن أمري احلاج وأمري ابدشاه التعارض بني خرب الواحد
والقياس.
خامس ا :حبث اإلمام الشاشي التعارض والرتجيح بعد مباحث األدلة.
سادسا :مل يفرد أحد من أصحاب مدرسة احلنفية التعارض والرتجيح يف ابب مستقل
وإمنا كانت مجيعها مفرقة بني املباحث كما سبق بيانه.
سابعا :مل يبحث أحد من احلنفية التعارض والرتجيح ضمن مباحث االجتهاد كما
حبثه أصحاب مدرسة املتكلمني ،ويرجع ذلك إىل املنهج العام للحنفية يف بناء األصول على
الفروع ،خبالف منهج املتكلمني الذين يعتمدون على البناء الكلي ،والقواعد العامة ،وهو ما
رأيناه واضحا يف منهج املتكلمني.
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املبحث اخلامس :منهج املدرسة اجلامعة يف تناول موضوعات التعارض والرتجيح
سأقوم ابستعراض جمموعة من كتب املدرسة اجلامعة ،حيث سأتتبع املؤلفني يف طريقة
ترتيب هم وعرضهم ملوضوعات التعارض والرتجيح حىت أمتكن من استنتاج منهجهم يف التعامل
مع مباحث التعارض والرتجيح ترتيبا وعرضا حيث سأذكر جمموعة من املراجع مبا يتسع له
البحث.
أولا :بديع ا لنظام ويسمى (هناية الوصول إىل علم األصول) وهو جامع بني أصول
البزدوي واإلحكام ملظفر الدين أمحد بن علي الساعايت ،حبث اإلمام التعارض والرتجيح أوال
يف ابب السنة إذا تعارض خرب الواحد والقياس( ،)1مث حبثه يف ابب االجتهاد حيث أفرد له
قاعدة مساها القاعدة الرابعة يف الرتجيح (.)2
وواضح أن بديع الدين أفرد قاعدة عامة مساها الرتجيح وهو متوافق مع منهج
املتكلمني ،كما أنه أفرد التعارض والرتجيح يف السنة ،وهو أمر جزئي يناسب منهج احلنفية،
فقد مجع اإلمام بينهما.
اثنيا :شر التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين ،حبث
اإلمام التعارض والرتجيح يف األدلة يف الركن الرابع يف ابب القياس مساه ابب املعارضة
والرتجيح( ،)3حيث جعله قبل ابب االجتهاد.
وواضح أنه أفرد اباب واحدا متكامال أورد فيه موضوعات التعارض والرتجيح.
اثلثا :مجع اجلوامع لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ،أورد اإلمام
السبكي التعارض والرتجيح بعد األدلة حبث األدلة املتفق عليها واألدلة املختلف حتت عنوان
(التعادل والرتجيح)(.)4
( )1الساعايت ،مظفر الدين أمحد بن علي" .بديع النظام" .حتقيق :سعد بن غرير بن مهدي.371 :2 ،
( )2املرجع السابق.685 :2 ،
()3التفتازاين ،سعد الدين مسعود بن عمر (ت973 :هد)" .شر التلويح على التوضديح"( .مكتبدة صدبيح
مبصر).205 :2 ، .
( )4السبكي ،انج الدين عبد الوهاب بن علي ( 771هدد)" .مجدع اجلوامدع"( .ط د ،2بدريوت – لبندان :دار
الكتب العلمية) ، .ص .113
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رابعا :تيسري التحرير ألمري ابدشاه ،حبث اإلمام التعارض والرتجيح بني مباحث األدلة
حتت السنة حتديدا ،حبث أوال تعارض اجلر والتعديل( ،)1مث حبث تعارض خرب الواحد
والقياس( ،)2مث عنون فصال من ضمن مباحث السنة أمساه (فصل يف التعارض) (.)3
خامس ا :فصول البدائع يف ترتيب الشرائع للفناري ،حبث اإلمام التعارض والرتجيح
بعد األدلة عموما حبث أوال األدلة املتفق عليها وهي :الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس ،مث
حبث األدلة املختلف فيها ،مث حبث بعد ذلك التعارض والرتجيح(.)4
وهو ال تلف عن صنيع اإلمام الزركشي أيضا.
سادسا :مسلم الثبوت حملب هللا البهاري ،حبث اإلمام التعارض والرتجيح حتت األصل
الثاين من األدلة الشرعية وهو السنة النبوية حتت عنوان فصل التعارض( ،)5وفصل يف
الرتجيح(.)6
وواضح أن صاحب مسلم الثبوت حبث التعارض والرتجيح عقب السنة ،وهو مناسب
لصنيع احلنفية ،وإن كان على هيئة القواعد.
بعد استعراض كتب املتقدمني من املدرسة اجلامعة ميكن استنتاج ما يلي:
أولا :مل ينهج أصحاب املدرسة اجلامعة منهجا موحدا يف حبث وتناول وتصنيف
التعارض والرتجيح فمنهم من سار على طريقة املتكلمني ومنهم من سار على منهج احلنفية
حيث حبثه بعضهم من ضمن مباحث األدلة فجعله ضمن مباحث السنة ،وبعضهم أفرد له
اباب مستقال قبل ابب االجتهاد.
اثنيا :غلب على كتب املدرسة اجلامعة التوسع يف موضوعات التعارض والرتجيح،
( )1أمري ابدشاه" ،تيسري التحرير".60 :3 ،
( )2املرجع السابق.116 :3 ،
( )3املرجع السابق.136 :3 ،
( )4الفندداري ،حممددد بددن محددزة بددن حممددد" .فصددول البدددائع يف ترتيددب الش درائع" .حتقيددق :حممددد حسددن حممددد
إمساعيل( .ط ،1دار الكتب العلمية 1427 ،هد).471 :2 ،
( )5البهاري ،حمب هللا بن عبد الشكور اهلندي" .مسلم الثبوت"( .املطبعة احلسينية املصرية).152 :2 ،
( )6املرجع السابق.160 :2 ،
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وهذا واضح من خالل كتبهم ومؤلفاهتم ،حيث توسع يف املسائل ،وتوسع يف التفصيالت
املتعلقة ابلتعارض والرتجيح.
اثلثا :أن كتب هذه الطريقة كان هلا قيمة علمية عالية كوهنا مجعت بني الطريقتني
حيث خرجت لنا مؤلفات ابلغة األمهية جامعة جلهود أصحاب الطريقتني من الناحية
املنهجية والعلمية.
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املبحث السادس :منهج املعاصرين يف تناول موضوعات التعارض والرتجيح
سأقوم ابستعراض جمموعة من مؤلفات ،حيث سأقوم بتتبع املؤلفني يف طريقة ترتيبهم
وعرضهم ملوضوعات التعارض والرتجيح حىت أمتكن من استنتاج منهجهم يف التعامل مع
مباحث التعارض والرتجيح ترتيبا وعرضا ،مث سأقوم بعرض جمموعة من املؤلفات املعاصرة
والرسائل اجلامعية واألحباث املتعلقة ابلتعارض والرتجيح.
املطلب األول :منهج املعاصرين يف تناول التعارض والرتجيح من ضمن كتب أصول الفقه.
أولا :أصول الفقه حملمد أبو زهرة ،حبث التعارض والرتجيح بعد مباحث األدلة حيث
أفرد له فصال خاصا مساه التعارض بني األدلة( ،)1حبث أوال أن ال تعارض يف معاين
النصوص( ،)2وإعمال األدلة( ،)3وإذا مل ميكن إعمال النصني ومل يعرف التاري ( ،)4وحبث
كذلك التعارض بني األقيسة(.)5
اثنيا :مذكرة أصول الفقه حملمد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر الشنقيطي،
حبث الشنقيطي التعارض مفرقا بني مباحث الكتاب حيث ذكره أوال يف مبحث السنة يف
تعارض اجلر والتعديل( ،)6مث تطرق له يف مباحث الدالالت حيث حبث تعارض
العمومني( ،)7وذكر حاالت للتعارض منها تعارض العام واخلاص( ،)8وتعارض اخلاصني(،)9
بعد مباحث األدلة وبعد االجتهاد والتقليد حيث جعل له فصال مستقال (ترتيب األدلة
( )1أبو زهرة" ،أصول الفقه".308 :1 ،
( )2املرجع السابق.309 :1 ،
( )3املرجع السابق.310 :1 ،
( )4املرجع السابق.311 :1 ،
( )5املرجع السابق.312 :1 ،
( )6الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بدن عبددالقادر اجلكدين (ت1393 :هدد)" .مدذكرة يف أصدول
الفقه"( .ط ،5املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم2001 ،م).147 :1 ،
( )7املرجع السابق.268 :1 ،
( )8املرجع السابق.268 :1 ،
( ) 9املرجع السابق.269 :1 ،
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والرتجيح)( ،)1وحبث حتته جمموعة من املسائل منها :الرتجيح مبا يتعلق ابلسند( ،)2والرتجيح
مبا يتعلق ابملنت( ،)3والرتجيح بني اإلمجاعات واألقيسة واحلدود( )4والرتجيح بني املرجحات(.)5
ويعترب منهج الشي حممد األمني الشنقيطي جامعا بني منهج تفريق املوضوعات
وذكرها بعد ما يناسبها مث ختصيص ابب خاص للتعارض والرتجيح ،وهو بع لروضة الناظر
البن قدامة ألنه جاء تعليقا عليه.
اثلثا :املهذب يف علم أصول الفقه املقارن لعبد الكرمي بن حممد النملة ،حبث التعارض
والرتجيح بعد مباحث االجتهاد مساه (الباب السابع يف التعارض واجلمع والرتجيح)(،)6
وقسم الباب إىل ثالثة فصول ،الفصل األول :يف التعارض وجعله يف ثالثة مباحث :تعريف
التعارض ،شروط التعارض ،وإذا ثبت تعارض دليلني فهل يقدم اجلمع أو الرتجيح(،)7
والفصل الثاين :يف اجلمع وفيه مبحثان :األول يف تعريف اجلمع بني األدلة املتعارضة والثاين
يف شروط اجلمع بني األدلة املتعارضة( )8والفصل الثالث :يف الرتجيح وفيه ما يلي :تعريفه
وأركانه وشروطه وهل الرتجيح ال يوجد إال إذا وجد التعارض أو الرتجيح ال يكون بني
املتعارضني وهل جيوز الرتجيح بني دليلني قطعيني وما حكم العمل ابلراجح من الدليلني وهل
جيوز الرتجيح بكثرة األدلة وختاما ما هي طرق الرتجيح بني األدلة(.)9
وواضح أن منهج الدكتور النملة كان متوافقا مع منهج املدرسة اجلامعة من جعل
موضوع التعارض والرتجيح يف ابب واحد مستقل يبحث فيه قواعده ومسائله ،ووضعه بعد
( )1املرجع السابق.374 :1 ،
( )2الشنقيطي" ،مذكرة أصول الفقه".376 :1 ،
( )3املرجع السابق.379 :1 ،
( )4املرجع السابق.401 :1 ،
( )5املرجع السابق.401 :1 ،
( )6النملة ،عبد الكرمي بن علي بن حممد" .املهذب يف علم أصول الفقه املقارن"( .ط ،1الرايض ،اململكة
العربية السعودية :مكتبة الرشد1420 ،هد 1999 -م).2407 :5 ،
( )7املرجع السابق.2414 -2409 :5 ،
( )8املرجع السابق.2420 -2417 :5 ،
( )9املرجع السابق.2469 - 2421 :5 ،
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ابب االجتهاد.
رابع ا :الواضح يف أصول الفقه حملمد سليمان األشقر ،حبث التعارض والرتجيح يف
الباب السابع من الكتاب وأمساه (تعارض األدلة)( ،)1حيث حبثه قبل االجتهاد وبعد مباحث
األدلة.
وهو منهج املتكلمني ببحثه بصورة تقعيدية ،وبعد ابب األدلة.
خامسا :أصول الفقه حملمد زكراي الربديسي ،حبث التعارض والرتجيح يف القسم الرابع
من الكتاب حتت عنوان التعارض والرتجيح وحبث فيه تعريف التعارض وشروطه وحكمه
وحبث التعارض بني القياسني( ،)2حيث جعل التعارض والرتجيح بعد الدالالت وقبل
االجتهاد والتقليد وجعل له اباب مستقال.
وهو على حنو ما استقر يف كتب أصول الفقه املعاصرة من جعل التعارض والرتجيح يف
آخر موضوع من موضوعات علم أصول الفقه.
سادس ا :معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة حملمد بن حسني بن حسن
اجليزاين ،حبث التعارض والرتجيح بعد األدلة الشرعية وجعله مدجما مع النس حيث كان
الفصل الرابع( :النس والتعارض والرتجيح وترتيب األدلة) وجعله يف أربعة مباحث( ،)3وحبث
اجليزاين يف الباب الثاين احلكم الشرعي والدالالت واالجتهاد والتقليد.
وهو صنيع كثري من األصوليني من جعله مستقال بعد مبحث األدلة الشرعية.
سابع ا :أصول الفقه للدكتور حسني حامد حسان ،حبث التعارض والرتجيح أوال
ضمن مباحث الدالالت حبث التعارض بني عبارة النص وإشارته والتعارض بني إشارة النص
وداللته والتعارض بني داللة العبارة واالقتضاء( ،)4مث أفرد له فصال مستقال جعله بعد ابب
( )1األشقر" ،الواضح يف أصول الفقه" ،ص .193
( )2الربديسددي ،حممددد زكدراي" .أصددول الفقدده"( .ط ،3بددريوت-لبنددان :دار الفكددر1407 ،ه د 1987 -م)،
.416 -408
( )3اجليزاين ،الدكتور حممد بن حسني بن حسن" .معدامل أصدول الفقده عندد أهدل السدنة واجلماعدة"( .ط،3
دار ابن اجلوزي1422 ،ه) ،ص .284 - 253
( )4حسان ،حسني حامد" .أصول الفقه" .تقدمي :عجيل جاسم النشمي( .مصر -القاهرة :دار ابن كثري
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الدالالت (التعارض والرتجيح)( ،)1حبث فيه تعريف التعارض وحكمه ومناهج علماء األصول
يف دفع التعارض وأسباب الرتجيح بني األخبار والرتجيح حبسب حال الرواة والرتجيح بوقت
الرواية والتحمل والرتجيح بكيفية الرواية والرتجيح بوقت ورود اخلرب والرتجيح ابللفظ والرتجيح
الراجح إىل احلكم والرتجيح يف األقيسة (.)2
مجع الدكتور حسني حامد حسان بني منهج من يذكر التعارض والرتجيح بعد
الدالالت ببحث التعارض والرتجيح بني دالالت األلفاظ ،مث إفراده اباب مستقال.
اثمن ا :علم أصول الفقه لعبد الوهاب خالف ،حبث التعارض يف القاعدة اخلامسة من
كتابه ومساها ( التعارض والرتجيح)( ،)3حيث تطرق للتعارض والرتجيح إبجياز شديد على
اعتبار أهنا قاعدة تكون يف آخر العملية االجتهادية ،وبعد قاعدة االجتهاد والتقليد.
املطلب الثاني :الكتب املصنفة يف التعارض والرتجيح واألحباث والرسائل اجلامعية
أولا :أهم الكتب املصنفة اليت أفردت موضوع" :التعارض والرتجيح".
 -1التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية لعبد اللطيف عبد هللا عزيز الربزجني.
 -2التعارض والرتجيح عن األصوليني وأثرها يف الفقه اإلسالمي حملمد إبراهيم حممد
حنفاوي.
 -3الرتجيح بني األقيسة املتعارضة ضابطه واعتباره لعلي حسن علي.
 -4املناهج األصولية يف مسالك الرتجيح بني النصوص الشرعية خلالد حممد علي
عبيدات.
 -5التعارض والرتجيح بني قاعديت إذا اجتمع احلاظر واملبيح قدم احلاظر واإلعمال أوىل
من اإلمهال ألك عبد الرمحن عيد بن أك السعود الكيال.
 -6التعارض والرتجيح يف طرق اإلثبات دراسة فقهية قانونية مقارنة لسليم علي مسلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للنشر والتوزيع) ،ص .455 - 452
( )1املرجع السابق ،ص .456
( )2املرجع السابق ،ص .489 - 472
( )3خالف" ،علم أصول الفقه" ،ص .263
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الرجوب.
 -7منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي لعبد اجمليد
السوسوة.
اثنيا :أهم الرسائل اجلامعية املؤلفة يف التعارض والرتجيح.
 -1أثر التعارض بني قول النيب صلى هللا عليه وسلم وفعله يف العبادات ،لنسرين هالل
حممد علي محادي ،رسالة ماجستري ،جبامعة أم القرى السعودية.
 -2التعارض بني القول والفعل يف احلديث واألثر وتطبيقاته يف الفقه اإلسالمي ،خلالد
قادري رسالة ماجستري ،جامعة احلاج خلضر ابتنه اجلزائر.
 -3التعارض بني األدلة النقلية وأثره يف املعامالت الفقهية ،ملصطفى لطفي اجلزار ،رسالة
ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية غزة.
 -4الرتجيح ابملقاصد ضوابطه وأثره الفقهي ،حملمد عاشوري ،رسالة ماجستري ،جامعة
احلاج خلضر ابتنه اجلزائر.
 -5التعارض والرتجيح عند اإلمام الشاطيب ملىن عبد الرمحن املعيذر ،رسالة ماجستري،
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية السعودية.
 -6ميزان الرتجيح يف املصاحل واملفاسد املتعارضة مع تطبيقات فقهية معاصرة ليونس حميي
الدين فايز األسطل ،رسالة دكتوراه ،اجلامعة األرنية.
اثلث ا :أهم األحباث املنشورة يف التعارض والرتجيح.
 -1أثر العمل بغلبة الظن يف الرتجيح بني األدلة املتعارضة خلالد املسعيدين وعباس الباز،
جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية والقانونية ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
 -2األدلة املتعارضة ووجوه ترجيحها لبدران أبو العينني ،جملة كلية احلقوق للبحوث
القانونية واالقتصادية ،جامعة اإلسكندرية ،مصر.
 -3األحاديث املتعارضة الواردة يف تعيني الصالة الوسطى ألمحد بن عبد العزيز بن مقرن
القصري ،جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية ،اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة.
 -4أثر دفع التعارض بني األدلة يف اختالف الفقهاء مسائل فقهية من ابب الصالة
منوذجا لباسم عبد هللا عبيد ،جملة مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،جامعة
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القاهرة ،مصر.
 -5تعارض األدلة وأثره يف األحكام الشرعية إلمساعيل حممد علي عبد الرمحن ،جملة
البحوث القانونية واالقتصادية ،جامعة املنصورة ،مصر.
 -6حكم التعارض بني أدلة الكتاب والسنة حلسن مطاوع الرتتوري ،جملة جامعة امللك
سعود ،السعودية.
بعد استعراض كتب املعاصرين ميكن استنتاج ما يلي:
أولا :أن املعاصرين استوعبوا فكرة التعارض والرتجيح اليت كانت متفرقة يف كتب
املتقدمني من أصحاب مدرسة املتكلمني ومدرسة احلنفية واملدرسة اجلامعة ومجعوها بطريقة
منظمة ،وأفكارها متدرجة لكي تبين نظرية متكاملة يف التعارض والرتجيح تبني أركاهنا،
وقواعدها ،وشروطها ،والتطبيقات يف األبواب األصولية املختلفة.
اثنيا :أن بعض املعاصرين تطرق للتعارض والرتجيح ابختصار شديد مثل عبدالوهاب
خالف وغريه ،وبعضهم اآل خر توسع يف عرض التعارض والرتجيح وذكر املذاهب واملدارس
األصولية وفصل فيها.
اثلث ا :قام املعاصرون جبمع ما كان متفرقا يف كتب املتقدمني حيث حاولوا استيعاب
كثري من املسائل اليت حبثها املتقدمون.
رابع ا :أن بعض املعاصرين مجع بني الطريقتني يف كتاب واحد كما فعل الدكتور عبد
الكرمي النملة.
خامس ا :أن منهج املعاصرين يف تناول التعارض والرتجيح مل يكن موحدا ،فبعضهم
حبثه بعد مباحث األدلة مثل ما فعل اجليزاين يف معامل أصول الفقه ،وبعضهم حبثه متفرقا بني
مباحث أصول الفقه كم ا فعل الدكتور حسن حامد حسان حيث حبث التعارض والرتجيح
أوال بني مباحث الدالالت مث أفرد له اباب مستقال.
سادسا :أن أغلب الكتب املعاصرة املصنفة يف أصول الفقه سارت على منهج مدرسة
املتكلمني وحبثوا التعارض والرتجيح قبل ابب االجتهاد.
سابعا :بعض املعاصرين مجعوا يف كتبهم بني مدرسة املتكلمني ومدرسة احلنفية حيث
ذكروا اخلالف بني الطريقتني وقاموا ابلرتجيح كما فعل عبد اللطيف الربزجني وغريه.
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اثمنا :بعض املعاصرين بني مناهج علماء األصول يف دفع التعارض وهذا دليل على
استيعاب املعاصرين ملناهج املتقدمني ممن سبقهم وحماولة ترتيبها وحصرها.
اتسعا :ترك الكاتبون يف أصول الفقه من املعاصرين كثريا من املباحث الكالمية،
واملباحث االفرتاضية واليت ال عالقة هلا ابلواقع العملي للتعارض والرتجيح ،واكتفوا ابملسائل
املهمة ،واليت هي يف الواقع تطبيق عملي.
عاشرا :أكثر املعاصرين من التطبيق العملي يف ابب التعارض والرتجيح ،وهو مهم
للناشئة واملبتدئني يف علم أصول الفقه ،ومجعوا بني املدرستني يف التعارض والرتجيح ،أي
مدرسة احلنفية ،ومدرسة الشافعية ،والفرق بني املنهجني ،وآاثر الفرق بني هذين املنهجني يف
التطبيق العملي.
حادي عشر :جنح بعض املعاصرين من األصوليني على االختصار والرتكيز على
اجلوانب القانونية ،والتعارض والرتجيح بينها؛ ألن كثريا من هذه الكتب كتبت لطلبة احلقوق
يف العامل اإلسالمي ،وهو متطلب أساسي لطلبة كليات احلقوق.
اثين عشر :تبني من خالل عرض بعض الكتب والرسائل اجلامعية واألحباث احملكمة
اليت ذكرهتا أن املعاصرين أفردوا جزئيات التعارض والرتجيح يف كتب ورسائل وأحباث حمكمة،
مما يدل على أمهية موضوع التعارض والرتجيح عند األصوليني ،وما زالت هناك مواضيع
علمية كثرية يف ابب التعارض والرتجيح حباجة إىل حبث فما زالت املشكالت البحثية
متجددة سواء يف اجلوانب النظرية احملضة ،أو جوانب املقارانت بني املناهج ،أو جوانب
التطبيقات الفقهية ملوضوعات التعارض والرتجيح.
اثلث عشر :أن املنهج املقرت للتأليف يف التعارض والرتجيح ،هو الطريقة اليت تعتمد
على وضع القواعد العامة لكل من املوضوعني مع استعراض ملنهجي احلنفية واجلمهور والفرق
بينهما ،مث اإلتيان بنماذج تطبيقية من املصادر الفقهية كبداية اجملتهد البن رشد مثال.
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اخلامتة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،وعلى آله وصحبه وآله
أمجعني ، ،وبعد، ، ،
فقد توصلت الباحثة إىل مجلة من النتائج العلمية من خالل البحث املتقدم ،ومن
أمهها:
أوال :ميكن القول :إن منهج أصحاب مدرسة املتكلمني يف ترتيب وعرض التعارض والرتجيح
ما يلي :تبني أنه ال يوجد منهج موحد للمتكلمني ساروا عليه يف كتبهم فنرى أن
مناهجهم تفاوتت يف ذلك ،فمنهم ينهج املنهج التفصيلي ،وذكر موضوعات التعارض
والرتجيح يف مواضعها من البحث األصويل ،وبعضهم جيمعها بعد ابب االجتهاد كما
بينا فيما سبق وكان األصوليون املتقدمون يبحثون التعارض والرتجيح متفرقا بني
مباحث أصول الفقه ومل يفردوا له اباب مستقال ،كما فعل اإلمام أبو احلسني البصري
يف املعتمد ،وتبني أن أول من أفرد التعارض والرتجيح يف ابب مستقل هو اإلمام
الباجي يف إحكام الفصول ،وتبعه كثري من املتكلمني كاجلويين والغزايل والرازي
واملرداوي ،وغريهم وجند أن بعض األصوليني حبث التعارض والرتجيح بعد مباحث
األدلة وقبل مباحث االجتهاد التقليد و بعضهم حبثه بعد مباحث االجتهاد والتقليد
ابعتبار أن التعارض وإزالته هو عمل اجملتهد وراجع إىل نظر اجملتهد ،وهو يشكل نظرية
متكاملة يف ذلك ،كما فعل املرداوي وآخرون حبثوه ضمن مباحث األدلة كالكتاب
والسنة لبيان أن التعارض الواقع بينها ظاهري وليس حقيقيا ،ولتأكيد فكرة أن
التعارض أول ما يقع بني النصوص ظاهراي ومما جيدر اإلشارة إليه أن اإلمام الشاطيب
برع يف عرض اجلانب املقاصدي للتعارض والرتجيح؛ حيث كان واضحا بيان عالقة
التعارض والرتجيح واملقاصد الشرعية إليراد النصوص الشرعية ،وهو اإليضا والعمل
مبقتضى الشريعة ،وذلك ال يقع ابلتعارض احلقيقي بني النصوص بل بكونه ظاهراي
وأتثرت طريقة املتكلمني يف تناول التعارض والرتجيح ابلتقسيم املنطقي الذي يبين
املتكلمون موضوعاهتم مراعني فيه التدرج الفكري واملنطقي يف عرض املوضوعات.
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اثنيا :يتبني أن منهج أصحاب مدرسة احلنفية متقارب فيما بينهم من انحية عدم إفراد
التعارض والرتجيح يف ابب مستقل ،وهو ما جرى عليه كل ما سبق عرضه من مناذج،
وحبث بعض احلنفية التعارض والرتجيح ضمن مباحث الدالالت حتت مواضيع تعارض
احلقيقة واجملاز ويف ابب تعارض داللة النص وإشارته ،على اعتبار أنه املناسب حبثه يف
موضعه ،وحبث أغلب احلنفية التعارض والرتجيح ضمن مباحث السنة النبوية على
النحو اآليت :تعارض اجلر والتعديل ،وبعضهم حتت اخلرب الواحد ،مثل اإلمام
اجلصاص واإلمام السرخسي ،واإلمام عبد العزيز البخاري ،وتعرض علماء احلنفية
للتعارض والرتجيح يف مباحث القياس حبث اإلمام اجلصاص تعارض العلل ،وحبث
اإلمام ابن أمري احلاج وأمري ابدشاه التعارض بني خرب الواحد والقياس ،ومل يفرد أحد
من أصحاب مدرسة احلنفية التعارض والرتجيح يف ابب مستقل وإمنا كانت مجيعها
مفرقة بني املباحث كما سبق بيانه ومل يبحث أحد من احلنفية التعارض والرتجيح حتت
مباحث االجتهاد كما حبثه أصحاب مدرسة املتكلمني ،ويرجع ذلك إىل املنهج العام
للحنفية يف بناء األصول على الفروع ،خبالف منهج املتكلمني الذين يعتمدون على
البناء الكلي ،والقواعد العامة ،وهو ما رأيناه واضحا يف منهج املتكلمني.
اثلثا :مل ينهج أصحاب املدرسة اجلامعة منهجا موحدا يف حبث وتناول وتصنيف التعارض
والرتجيح فمنهم من سار على طريقة املتكلمني ومنهم من سار على منهج احلنفية
حيث حبثه بعضهم من ضمن مباحث األدلة فجعله ضمن مباحث السنة ،وبعضهم
أفرد له اباب مستقال قبل ابب االجتهاد ،وغلب على كتب املدرسة اجلامعة التوسع يف
موضوعات التعارض والرتجيح ،وهذا واضح من خالل البحر احمليط ،حيث توسع يف
املسائل ،وتوسع يف التفصيالت املتعلقة ابلتعارض والرتجيح ،وواضح أن كتب هذه
الطريقة كان هلا قيمة علمية عالية كوهنا مجعت بني الطريقتني حيث خرجت لنا
مؤلفات ابلغة األمهية جامعة جلهود أصحاب الطريقتني من الناحية املنهجية والعلمية.
رابعا :تبني أن املعاصرين استوعبوا فكرة التعارض والرتجيح اليت كانت متفرقة يف كتب
املتقدمني من أصحاب مدرسة املتكلمني ومدرسة احلنفية واملدرسة اجلامعة ومجعوها
بطريقة منظمة ،وأفكارها متدرجة لكي تبين نظرية متكاملة يف التعارض والرتجيح تبني
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أركاهنا ،وقواعدها ،وشروطها ،والتطبيقات يف األبواب األصولية املختلفة ،وتطرق
بعض املعاصرين للتعارض والرتجيح ابختصار شديد مثل عبد الوهاب خالف وغريه،
وبعضهم اآلخر توسع يف عرض التعارض والرتجيح وذكر املذاهب واملدارس األصولية
وفصل فيها ،وبعض املعاصرين مجع بني الطريقتني يف كتاب واحد كما فعل الدكتور
عبد الكرمي النملة ،فمنهج املعاصرين يف تناول التعارض والرتجيح مل يكن موحدا،
فبعضهم حبثه بعد مباحث األدلة مثل ما فعل اجليزاين يف معامل أصول الفقه ،وبعضهم
حبثه متفرقا بني مباحث أصول الفقه كما فعل الدكتور حسني حامد حسان حيث
حبث التعارض والرتجيح أوال بني مباحث الدالالت مث أفرد له اباب مستقال ،وبعض
املعاصرين مجعوا يف كتبهم بني مدرسة املتكلمني ومدرسة احلنفية حيث ذكروا اخلالف
بني الطريقتني وقاموا ابلرتجيح كما فعل عبد اللطيف الربزجني وغريه.

التوصيات:
 -1توصي الباحثة بتناول موضوع مناهج األصوليني يف دراسة موضوعات التعارض
والرتجيح يف رسالة ماجستري.
 -2توصي الباحثة بعمل ندوة علمية تتناول املوضوع بتفصيالته األصولية.
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الشاشد ددي ،نظد ددام الد دددين أبد ددو علد ددي أمحد ددد ب د ددن حممد ددد ب د ددن إسد ددحاق (ت344 :ه د دد)" .أصد ددول
الشاشي"( .بريوت :دار الكتب العربية).
الشداطيب ،أبددو إسدحاق إبدراهيم بدن موسددى بدن حممددد اللخمدي" .املوافقددات يف أصدول الشدريعة".
تقدددمي فضدديلة الشددي بكددر بددن عبددد هللا أبددو زيددد ،وضددبطه وعلددق عليدده وخددرج أحاديثدده :أبددو
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان( .ط ،4الرايض :دار ابدن القديم ،و القداهرة :دار ابدن
عفان2013 ،م).
الشددافعي ،أبددو عبدددهللا حممددد بددن إدريددس بددن العبدداس بددن عثم ددان (ت204 :ه دد)" .الرسددالة".
حتقيق :أمحد شاكر( .ط ،1مصر :مكتبة احلليب138 ،هد 1940 -م).
الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بدن عبددالقادر اجلكدين (ت1393 :هدد)" .مدذكرة يف
أصول الفقه"( .ط ،5املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم2001 ،م).
ش ددليب ،حمم ددد مص ددطفى" .أص ددول الفق دده اإلس ددالمي"( .ط ،4ب ددريوت :ال دددار اجلامعي ددة للنش ددر
والتوزيع1403 ،هد 1983 -م).
علي ،علدي حسدني علدي" .الرتجديح بدني األقيسدة املتعارضدة ضدابطه واعتبداره"( .الكويدت :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية 2013 ،م).
العينددني ،بدددران أبددو العينددني" .األدلددة املتعارضددة ووجددوه ترجيحهددا" .جملددة كليددة احلقددوق للبحددوث
القانونية.
عبيددات ،خالددد حممددد علددي" .املندداهج األصدولية يف مسددالك الرتجدديح بددني النصددوص الشددرعية".
(األردن :دار النفائس للنشر والتوزيع2012 ،م).
عاشوري ،حممد عاشوري" .الرتجيح ابملقاصدد ضدوابطه وأثدره الفقهدي"( .اجلزائدر :جامعدة احلداج
خلضر ابتنة ،رسالة ماجستري2008 - 2007 ،م).
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عبيددد ،ابسددم عبدددهللا" .أثددر دفددع التعددارض بددني األدلددة يف اخددتالف الفقهدداء مسددائل فقهيددة مددن
ابب الصد ددالة منوذجد ددا"( .مصد ددر :جملد ددة مركد ددز البحد ددوث والدراسد ددات اإلسد ددالمية ،جامعد ددة
القاهرة2012 ،م).
الغ دزايل ،أبددو حامددد حممددد" .املستصددفى مددن علددم األصددول"( .بددريوت :املكتبددة العص درية ،طبعددة
2012م).
عبددد الددرمحن ،إمساعيددل حممددد علددي" .تعددارض األدلددة وأثددره يف األحكددام الشددرعية"( .مصددر :جملددة
البحوث القانونية واالقتصادية ،جامعة املنصورة ،مصر 2009 ،م ).
ابددن فددارس القددزويين ،أمحددد بددن زك درايء (ت 395 :هدد)" .مقدداييس اللغددة" .حتقيددق :عبددد السددالم
هارون( .دار الفكر1997 ،1399 ،م).
الفندداري ،حممددد بددن محددزة بددن حممددد" .فصددول البدددائع يف ترتيددب الشدرائع" .حتقيددق :حممددد حسددن
حممد إمساعيل( .ط ،1دار الكتب العلمية 1427 ،هد).
ابن قدامدة ،أبدو عبدد هللا حممدد بدن عبدد هللا بدن أمحدد املقدسدي الدمشدقي" .روضدة النداظر وجندة
املندداظر يف أصددول الفقدده علددى مددذهب اإلمددام أمحددد بددن حنبددل معهددا نزهددة اخلدداطر العدداطر
لألس ددتاذ الش ددي عب ددد الق ددادر ب ددن أمح ددد ب ددن مص ددطفى ب دددران ال دددومي الدمش ددقي( .ط،2
الرايض :مكتبة املعارف1984 ،م).
الق درايف ،أبددو عبدداس شددهاب الدددين أمحددد بددن إدريددس بددن عبدددالرمحن املددالكي (ت684 :ه دد).
"شددر تنق دديح الفص ددول" .حتقي ددق :ط دده عبددد ال ددرؤوف س ددعد( .ط ،1ش ددركة الطباع ددة الفني ددة
املتحدة1393 ،هد 1973 -م).
قدادري ،خالددد" .التعدارض بددني القدول والفعددل ابحلدديث واألثددر وتطبيقاتده يف الفقدده اإلسددالمي".
(اجلزائر :جامعة احلاج خلضر ابتنة 2010 - 2009 ،م).
الكيددال ،أبددو عبددد الددرمحن عيددد بددن أك السددعود" .التعددارض والرتجدديح بددني قاعددديت إذا اجتمددع
احلاظر واملبيح قددم احلداظر واإلعمدال أوىل مدن اإلمهدال"( .مصدر :مكتبدة الكيدال لألحبداث
العلمية الشرعية2009 ،م).
الكلدديب ،ابددن جددزي" .تقريددب الوصددول إىل علددم األصددول" .حتقيددق :حممددد املختددار الشددنقيطي.
(ط ،2املدينة املنورة 1432 ،ه)د.
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املعيذر ،مدىن بندت عبددالرمحن" .التعدارض والرتجديح عندد اإلمدام الشداطيب"( .السدعودية :جامعدة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 1430 ،د  1431هد).
املدرداوي ،عددالء الددين أبددو احلسدن علددي بدن سددليمان (ت885 :هدد)" .التحبددري شدر التحريددر".
حتقيق د .عبدهللا اجلربين ،د .عوض القرين ،د .أمحد اسرا ( .ط ،1الدرايض -السدعودية:
مكتبة الرشد1421 ،هد 2000-م).
ابن منظور ،حممدد بدن مكدرم بدن علدى ،أبدو الفضدل ،مجدال الددين األنصداري الرويفعدي اإلفريقدي
(ت711 :هد)" .لسان العرب"( .ط ،3بريوت :دار صادر 1414 ،هد).
ابددن املوق ددت ،أب ددو عب دددهللا مش ددس ال دددين حمم ددد ب ددن حمم ددد (ت879 :ه د د)" .التقري ددر والتحب ددري".
(ط ،2دار الكتب العلمية1403 ،هد 1983 -م).
ابددن النجددار ،تقددي الدددين أبددو البقدداء حممددد بددن أمحددد (ت972 :ه دد)" .خمتصددر شددر الكوكددب
املن د ددري" .حتقي د ددق :حمم د ددد الزحيل د ددي ونزي د دده مح د دداد( ،ط ،2مكتب د ددة العبيك د ددان1418 ،ه د د د -
1997م).
النمل ددة ،عب ددد الك ددرمي ب ددن عل ددي ب ددن حمم ددد" .امله ددذب يف عل ددم أص ددول الفق دده املق ددارن"( .ط،1
الرايض ،اململكة العربية السعودية :مكتبة الرشد1420 ،هد 1999 -م).
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