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 والترجیح فیها النظر في المسائل الخالفیةكیفیة 

 
وما هو السبیل القو�م للخلوص إلى  ؟�یف �كون النظر في المسائل الشرعیة الخالفیة :السؤال

 صار إلى القول المرجوح؟ومتى �ُ  ؟القول الراجح

 ).؟كیف �كون النظر إلى المسائل الشرعیة الخالفیة( :�قول :الجواب

ر المسألة بدقةیُ  :أوًال   ألن الحكم على الشيء فرع عن  ؛نظر في هذه المسألة وُتتصوَّ
نظر في أدلة �ل قول ثم یُ  ،�عد حصر أقوالهم نظر في أقوال العلماء في هذه المسألةثم یُ  ،تصوره

وازن بین هذه األدلة �عد النظر في ثبوتها على طر�قة أهل العلم في قواعد التعارض و�ُ  ،منها
وما عداه �كون  ،حكم للقول الراجح �سبب قوة دلیله �أنه هو الراجح المعمول �هفیُ  ،والترجیح

 عمل �ه في مقابل الراجح. مرجوًحا ال �ُ 

�قول أهل العلم: قد ُ�حتاج أحیاًنا إلى القول  )صار إلى القول المرجوح؟ومتى �ُ (�قول: 
معین تبًعا للمصالح المترتبة یج إلیه في مكان معین أو زمن احتِ �أن  معین رجوح �سبب ظرفمال

فأهل العلم أحیاًنا یترجح لهم قول بدلیله لكن قد �كون  ،علیه أو المفاسد المترتبة على مقابله
في هذا الزمان �عینه غیر  هذا الظرف المعین في هذا المكان العمل بهذا القول الراجح في

عاد النظر في وحینئٍذ �ُ  ،�عةشك أن مراعاة المصالح والمفاسد مما جاءت �ه الشر  وال ،مناسب
وال  ،آخر، هذا ما أشار إلیه �عض أهل العلم في زمنٍ  اراجحً  فقد �كون المرجوح في زمنٍ  ،الترجیح

اب وهذه المبررات، وال �عني هذا أن من ال ب�كون مرجوًحا إذا اقتضى النظر العمل لهذه األس
ق مثل هذا طبِّ ه �ُ من أقوال أهل العلم وهو في الحقیقة راجح على غیره من األقوال أنَّ  عجبه قوًال �ُ 

ا �ما جد�  ضیقٍ  وعلى نطاقٍ  ،األصل هو العمل �الراجح وترك المرجوح و�بقى أنَّ  .الكالم علیه
ذ�ر �عض أهل العلم أنه قد �صار إلى القول المرجوح إذا ترتبت علیه المصالح أو ترتب على 

سیما إذا لم �كن في المسألة دلیل  وقد �ختلف اجتهاد المجتهد ال ،مفاسد ولو �حسب النظر غیره
فقد یترجح ما �خالفه  ،بل �ان مبنى الترجیح على االجتهاد المحض ،ونص صحیح صر�ح
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