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 منهجية البحث العلمي: الرتجيح يف الفكر األصويل
 :إعداد

 حممد فضيل بن شمس الدين & مصطفى بن شمس الدين
 قسم الفقه وأصول الفقه، اجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا

 :توطئة
مقتىض الرشع الذي يظهر تناقضه فضًال عن أن  فإن احلالة التي يعيش فيها العباد مل تقبل إعامل .احلمد هللا والصالة والسالم عىل من ال نبّي بعده

لقصد تنزيه الرشع وإعامل خطابه وتطبيق إراداته إىل اختيار األصح وفق الضوابط الصحيحة واملعايري العبد ويلجأ . ذا النقصهالرشع منّزه عن مثل 
حة التعارض بينها حتى يسلم تنزيل دالالهتا عىل األحكام، فصحة االستناد إىل األدلة الرشعية تكون بعد إزا وبناًء عىل هذا األساس،. السليمة

ويمّهد ما سلف ذكره إىل اخلوض  .واألحكام التي تنجم من األدلة املتعارضة ال يصلح االتصاف هبا يف األعامل لتناقض مقتضاها بني الفعل والكف
قٍة ومتشعبٍة تتجذر يف طياة املباحث األصولية التي من خالهلا يتوصل إىل يف رضورة التبرص يف مسألة الرتجيح بني األدلة الرشعية ملا له من آثاٍر عمي

بغية الوصول إىل غربلة املفاهيم وتصفية املعامل فيه ليتسنى له  يف الفكر األصويل يالرتجيح نهجاملويدرس البحث موضوع . معرفة األحكام الرشعية
 .اىلشاء اهللا تع إنْ  ونتائج مفيدةً  أن يزّيل يف النهاية حصائل نافعةً 

 األسس العقلية يف فعل الرتجيح
هذه املسلامت  وما ُيذكر يف ما بعد قد مل يستوف مجيع األسس العقلية التي يقوم عليها فعل الرتجيح إال أهنا حتمل يف طياهتا معنى تأسيس الرتجيح عىل

 :وإليكم بعض األسس العقلية يف فعل الرتجيح. فيرتتب عليه اعتباره مسّلًام عقليًا كذلك
بحيث يستحيل أن يتجرد اإلنسان  ومكاناً  بكون له زماناً  نسب إىل اإلنسان متعلٌق وكل ما يُ  :الزمان واملكان لوجود اإلنساين يستلزم عنرصيْ ا )١(

 وكل عمٍل صدر عن اإلنسان يتميز بمكانه وزمانه من اآلخر، وال يمكن أن يتصور وقوعه من غري مكانً . ومتعلقاته من هذه العنرصين
الزمان واملكان يف الوجود اإلنساين باحلكم العقيل ألن الزمان هو الوعاء الوقتي للحدث وأما املكان  ا رضورة وجود عنرصْي ويفيد هذ. وزمانً 

 ١.هو الوعاء البعدي للحدث
تتفاوت  األفعال قدأن هي اآلثار النامجة من الوجود اإلنساين  :الزمان واملكان التفاوت يف آثار الوجود اإلنساين بسبب التفاوت يف عنرصيْ  )٢(

آخر، وأفعاله يف زماٍن  األفعال الصادرة عن اإلنسان يف مكاٍن ما قد ختتلف من أفعاله يف مكانٍ . حسب تفاوت الزمان واملكان القتضائهام ذلك
 دّل وهذا ي. ويف العكس قد يقتيض اختالف األفعال اختالف الزمان وقد يقتيض كذلك اختالف املكان. آخر ما قد ختتلف من أفعاله يف زمانٍ 

 .الزمان واملكان وبني الوجود اإلنساين سلبًا وإجياباً  عىل العالقة بني عنرصْي 
وبناًء عىل ما سبق أن النقيضني الصادرين من الوجود اإلنساين يستحيل اجتامعهام يف زماٍن  ٢:واحدٍ  ومكانٍ  واحدٍ  النقيضان ال جيتمعان يف زمانٍ  )٣(

وهذا ألن وجود أحدمها يستلزم انتفاء اآلخر يف . عهام يف زماٍن واحٍد ومكاٍن واحدٍ واحٍد ومكاٍن واحٍد بخالف غري النقيضني فيمكن اجتام
 .يف نفس املكان زماهنام ويف مكاهنام وال يتصور عقًال اجتامعهام يف كوهنام حادثًا يف نفس الزمان وواقعاً 

                                                            
 .١٠٥و ١٠٤، ص٥وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ج: املؤمتر العلمي الثامن لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، الكويت الزمكانات,: اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريممي حممد صالح، الدالل، سا  ١
 .٩٦، ص)م١٩٩٧، ار الفكرد: دمشق( كرب اليقينيات الكونية, وجود اخلالق ووظيفة املخلوقالبوطي، حممد سعيد رمضان،   ٢



٢ 

عهام ويمكن ارتفاعهام كالسواد والبياض، وأما الضدان مها معلومان ال يمكن اجتام :التفريق بني الضدين والنقيضني يف حكم ارتفاعهام )٤(
والفرق بينهام إذًا يف جانب االنتفاء ال جانب االجتامع  ٣.النقيضان فهام معلومان ال يمكن اجتامعهام وال يمكن ارتفاعهام كوجود زيٍد وعدمه

ن واملكان، فيفيد هذا وجود املقتيض اآلخر يف انتفاء حيث إن النقيضني ال يمكن أن يرتفعا معًا من غري اعتبار التساوي أو االختالف يف الزما
 .النقيضني بعد أن اقتضاه الزمان واملكان عىل استحالة اجتامعهام

وتكمن استحالة هذا الترصف يف أن كّل واحٍد منهام ممكُن  ٤:ترجيح أحد املتساويني تساوياً تاماً عىل اآلخر من غري مرجحٍ مستحيلٌ عقالً  )٥(
فاملرجح هنا بمثابة علة . غري مّرجٍح  نمر للتساوي التام فيهام، فستحيل ترجيح أحدمها عىل اآلخر يف مثل هذه احلالة الوجود بالنسبة آلخ

 احلكم بأحدمها دون اآلخر، واليشء املوجود مثًال وحيكم عليه بالوجود والعدم عىل التساوي، وإذا كان وجوده ممكنًا فعدمه ممكنًا كذلك،
 .الوجود من غري مّرجٍح وسبٍب فيستحيل أن حيكم عليه ب

ا الذين ملخص ما سبق أن فعل الرتجيح مسّلٌم عقًال البتنائه عىل األسس العقلية ألن الوجود اإلنساين مل يستقّل من عنرصي الزمان واملكان، ومه
اجتامع النقيضني وبتحديد ما يثبت يف حالة اجتامع  ويأيت الرتجيح القائم عىل املرجح بتحديد ما ُيرتفع يف حالة. يقيدان األفعال بني االجتامع واالنتفاء

بعلمه  الوجود اإلنساين يف احلقيقة ترجيح فعٍل عىل فعٍل بسبٍب يعلمه وسبٍب ال يعلمه ألن اإلنسان مقيٌد بالسنن الكونية من جانب ترجيٍح . الضدين
 .بغري علمه أي القدر ومقيٌد بالسنن الرشعية من جانب ترجيٍح 

 فعل الرتجيحاألسس الرشعية يف 

عىل وقد يكون املذكور التايل مل يستوعب مجيع األسس الرشعية التي يقوم عليها فعل الرتجيح غري أن القصد من التعرض هلا هو تأسيس الرتجيح 
ح عند األصوليني وهذه األسس الرشعية بعد عرض البيان لألسس العقلية آنفًا عبارة عن تكملة املرشوع التأسييس لفعل الرتجي. املسلامت الرشعية

 :وإليكم بعض األسس الرشعية يف فعل الرتجيح. من ناحية أنه تشهد عليه املسلامت العقلية والرشعية
وملا كان الرشع منسوبًا إىل اهللا فال ُيتوصل إليه إال باألدلة التي نصبها وهي بمثابة الطرق املوصلة إىل ما أراده  :الرشع مبنيٌ عىل أدلته الصحيحة )١(

. هذه األدلة هي منبع األحكام، واألحكام متّثل أوصافًا رشعية ً لترصفات املكلفني بني اإلقدام عىل القيام هبا واالمتناع عن العمل هبا .من عباده
جعية ويرتتب عىل وحدة املر. وهذه األدلة املتمثلة يف النصوص وما يؤسس عليها من أدلٍة أخرى ثابتٌة من عند اهللا تعاىل مع التفاوت يف مراتبها

ومع هذا إذا لوحظ التناقض واالختالف من بينها فال . بعضها بعضًا ال  خمتلفةٌ  ومؤتلفةٌ  فيام بينها ال متناقضةٌ  يف األدلة التسليم بأهنا متوافقةٌ 
 . ينسب إىل ناصبها وواضعها بل وينسب إىل الناظر فيها والباحث عنها

 ٥.يني فإن احلكم هو اخلطاب املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري أو الوضعوكام عّرفه األصول :تعلّق األحكام الرشعية باألفعال )٢(
ويعني هذا جريان األسس العقلية السابقة عىل هذه األفعال من أهنا مل تنفك  ٦فمحّل األحكام الرشعية إذًا ترصفات املكلفني وليس األعيان،

فاحلكامن املتعلقان بالفعلني املتضادين مل جيتمعا يف زماٍن واحٍد ومكاٍن واحٍد . ع واالنتفاءالزمان واملكان وما يتعلق هبام من االجتام عن عنرصْي 

                                                            
 .٦٩، ص١، ج)م١٩٩٧، ٢مكتبة العبيكان، ط: الرياض(حممد الزحييل ونزيه محاد : حتقيق رشح الكوكب املنري,ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي،   ٣
 .٦٨ص، )م١٩٧٩، ٢دار القلم، ط: دمشق(ا العقيدة اإلسالمية وأسسهامليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة،   ٤
 .٧١، ص)م٢٠٠٠، ١دار الفضيلة، ط: الرياض(أيب حفص سامي بن العريب األثري : حتقيقإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول, الشوكاين، حممد بن عيل،   ٥
، ٢وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط: الكويت(عمر سلميان األشقر : عبد القادر عبد اهللا العاين، مراجعة: حترير ه,البحر املحيط يف أصول الفقالزركيش، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا،   ٦

 .١١٩، ص١، ج)م١٩٩٢



٣ 

. رتفاعهاممع إمكانية ارتفاعهام، وأما احلكامن املتعلقان بالفعلني املتناقضني فلم جيتمعا كذلك يف زماٍن واحٍد ومكاٍن واحٍد مع عدم إمكانية ا
 .ادين وال املتناقضني الستحالة القيام بمقتضامها معًا فيستحيل تبعًا ثبوت الدليلني املفيدين ملثل هذين احلكمنيوعىل استحالة وقوع احلكمني املتض

الوجود العقيل للترصفات يستلزم ظريف الزمان واملكان كام قلنا، وأما الوجود الرشعي هلا يستلزم هذين  :الوجود الرشعي للترصفات )٣(
ويمكن اجتامع الضدين أحدمها الترصف املوجود . حتى تكون موجودًة يف نظر الرشع ٧صف الرشعيالعنرصين والعنرص اآلخر وهو الو

وجودًا رشعيًا واآلخر الترصف املوجود وجودًا عقليًا كمن صّىل من غري الطهارة فصالته موجودٌة بالوجود العقيل ومعدومٌة بالوجود 
 .ين يف الترصفات بني صحة احلكم بالرتجيح فيها وعدم صحة احلكم بهولذا، جيب التبرص يف التمييز بني هذين الوجود. الرشعي

نسّلم كذلك أن الرشع ملا  ٨وإذا سّلمنا بأن املصالح اخلالصة عزيزة الوجود :منهج الرشع يف ترجيح املصلحة عىل املفسدة واخلري عىل الرشّ  )٤(
مصلحٍة إال وتتضمن مفسدًة، وما من مفسدٍة إال وتتضمن مصلحًة، وما من  ٩.اعتربها اعترب جانب املصلحة الغالبة فيها عىل جانب املفسدة

وهذه االزدواجية إنام تكون بالنسبة إىل ترصفات البرش ألهنا تتقّيد بالسنن الكونية التي تقتيض ترجيح . ووجه اعتبارها يكون بالرتجيح بينهام
 .فعٍل عىل فعٍل آخر

الرشعية املسّلمة، فالترصفات التي هي متعّلق األحكام الصادرة عن األدلة تتقّيد بالوجود وملخص ما سلف بيانه أن الرتجيح يتأصل عىل األسس 
 .التناقض يف األدلة تنتج يف النهاية التناقض يف الترصفات. العقيل من ظريف الزمان واملكان وبالوجود الرشعي

 قات الرتجيح عىل املعاين اللغويةإطال
لب اإلطالع عىل املؤلفات التي هتم املعاين اللغوية من املعاجم والقواميس، وذلك بإرجاع الكلمة املبحوث عن إن الدراسة اللغوية هلذه الكلمة تتط

وبالنسبة لكلمة الرتجيح، فإهنا قد وردت يف هذه املؤلفات منذ أن علم التاريخ ظهور مثل هذا . معناها إىل أصلها االشتقاقي وجذرها اللغوي
 :وإليكم ما ييل. التأليف

 ١٠. َرَزن إذا راِجح وهو اليشء َرجَح : وِزيادة، يقال َرَزانةٍ  عىل واحٌد، يدلُّ  أصٌل  واحلاء واجليم الراء رجح: معجم مقاييس اللغةصاحب  قال )١(
ح الراجح الوازن، ورجح اليشء بيده رزنه ونظر ما ثقله، وأرجح امليزان أي أثقله حتى مال، ورجح امليزان مال، والرتجي: لسان العربورد يف  )٢(

 ١١.التذبذب بني شيئني عام يف كل ما يشبهه
 ١٢.رجح امليزان يرجح رجوحًا ورجحانًا مال وأرجح له ورّجح أعطاه راجحًا، وترّجح تذبذب: القاموس املحيطذكر صاحب  )٣(
ت كفته رجح اليشء يرجح بفتحتني ورجح رجوحا واالسم الرجحان إذا زاد وزنه، ورجح امليزان إذا ثقل: املصباح املنريوقال صاحب  )٤(

 ١٣.باملوزون، ورّجحت اليشء بالتثقيل فّضلته وقويته
                                                            

: انظرْ . ات ألحكام تكليفية وجودًا وانتفاءً وقد يراد بالوصف الرشعي ما يتوافق مع مقتىض احلكم الوضعي من حتقق األسباب واستيفاء الرشوط وانتفاء املوانع، ألن الشارع وضعها عالم  ٧
 .١٢٨، ص١ج البحر املحيط,الزركيش، : وقارْن مع. ٧٢ص إرشاد الفحول,الشوكاين، 

 .٩، ص١، ج)م٢٠٠٠، ١دار القلم، ط: دمشق(نزيه كامل محاد وعثامن مجعة ضمريية : حتقيقالقواعد الكرب املوسوم بقواعد األحكام يف إصالح األنام, العز بن عبد السالم، عز الدين عبد العزيز،   ٨
 .٣١١، ص)م١٩٩٨، ١دار الكلمة، ط: مرص(نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها يف العلوم اإلسالمية الريسوين، أمحد، : للتوسع انظرْ   ٩
 .٤٨٩، ص٢، ج)م١٩٧٩، ٢دار الفكر، ط: م.د(عبد السالم حممد هارون : حتقيقمعجم مقاييس اللغة, ابن فارس، أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا،   ١٠
 .١٥٨٦، ص)ت.ط، د.دار املعارف، د: القاهرة(عبد اهللا عيل الكبري وغريه : حتقيقلسان العرب, ابن منظور، مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن عيل،   ١١
 .٢٢٠، ص١ج ،)م١٩٧٨ ،٣ط للكتاب، العامة املرصية اهليئة: م.د( املحيط القاموس يعقوب، بن أمحد الدين جمد الفريوزآبادي،  ١٢
 .١٠٦، ص١، ج)ت.د ط،.د امليمنية، املطبعة: مرص( الكبري الرشح غريب يف املنري املصباح املقري، عيل بن حممد بن أمحد الفيومي،  ١٣



٤ 

الرزانة والزيادة والنظر إىل الثقل وامليل : ؤول إىل معاٍن عديدٍة منهاتأهنا وملخص ما أوردته املعاجم العربية يف شأن التعريف بأصل كلمة الرتجيح 
ي إىل مفعوٍل واحٍد يف حالة تنزيل املعنى يف يشٍء واحٍد أو إىل مفعولني يف والرتجيح عىل وزن تفعيل وهو الفعل املتعد. والتذبذب والتفضيل والتقوية

ووردت هذه الكلمة كذلك يف املؤلفات التي تعتني  .حالة تنزيل املعنى يف شيئني لقصد املوازنة واملقارنة وهو يف معنى التفضيل والتقوية
 :وييل بعض ما نقصده. س ما أفادت هذه املؤلفاتباملصطلحات اللغوية، ويتسنى لنا التوقف عند بعضها بقصد التام

 ١٤.الرتجيح هو بيان القوة ألحد املتعارضني عىل اآلخر: ، قال الكفويالكلياتويف  )١(
 ١٥.الرتجيح إثبات مرتبة يف أحد الدليلني عىل اآلخر: ، قال اجلرجاينالتعريفاتوأما يف  )٢(
 ١٦.ني عىل اآلخرالرتجيح إثبات مزية ألحد الدليل: احلدود األنيقةوقال صاحب  )٣(

وتعبريهم الرتجيح ببيان القوة أو إثبات . وملخص ما أفادته هذه التعريفات أهنا تدل عىل إجراء املعاين اللغوية السابقة يف الشيئني ومها هنا الدليالن
 .تقويةاملرتبة أو إثبات املزية ليس ببعيٍد عن معانيه اللغوية من الزيادة والنظر إىل الثقل وامليل والتفضيل وال

 مرادفاته يف االستعامالت الرشعيةالرتجيح و
وكام . والسنةوأما املنظور الرشعي هلذه الكلمة فيكون ذلك بالتعرض الستعامالت الرشع إياها يف التنصيص عىل املقصود عرب النصوص الرشعية من القرآن 

ورد يف . ه الكلامت هي عبارة عن مرادفات للرتجيح يف املفهوم الرشعيأن ثمة كلامٍت استخدمها الرشع للداللة عىل معنى هذه الكلمة من جانب أن هذ
 :تايلالسنة النبوية استعامالت هذه الكلمة للداللة عىل معانيها اللغوية والرشعية، ولقصد التمثيل هلذه االستعامالت نذكر بعضًا منها يف ال

ةَ  بِهِ  َفَأَتْينَا َهَجرَ  ِمنْ  َبزا َعْبِديُّ الْ  َوَخمَْرَفةُ  َأَنا َجَلْبُت : َقاَل  َقْيسٍ  ْبنُ  عن ُسَوْيدُ  )١( اِويَل  َفَساَوَمنَا َيْمِيش   اهللاَِّ َرُسوُل  َفَجاَءَنا َمكَّ  َرُجٌل  َوَثمَّ  َفبِْعنَاهُ  بَِرسَ
  ١٧.َوَأْرِجْح  ِزنْ  :اهللاَِّ َرُسوُل  َلهُ  َفَقاَل  بِاْألَْجِر، َيِزنُ 

 ١٨.َفَأْرِجُحوا َوَزْنُتمْ  إَِذا : اهللاَِّ َرُسوُل  اَل قَ : َقاَل  اهللاَِّ َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  )٢(
َامءِ  ِمنْ  َنَزَل  ِميَزاًنا َكَأنَّ  َرَأْيُت  َأَنا :َرُجٌل  َفَقاَل  ُرْؤَيا، ِمنُْكمْ  َرَأى َمنْ  :َيْومٍ  َذاَت  َقاَل   النَّبِيَّ  َبْكَرَة َأنَّ  َأِيب  َعنْ  )٣(  َت َفَرَجحْ  َبْكرٍ  َوَأُبو َأْنَت  َفُوِزْنَت  السَّ

 ١٩.اْملِيَزانُ  ُرفِعَ  ُثمَّ  ُعَمرُ  َفَرَجَح  َوُعْثَامنُ  ُعَمرُ  َوُوِزنَ  َبْكرٍ  َأُبو َفَرَجَح  َبْكرٍ  َوَأُبو ُعَمرُ  َوُوِزنَ  َبْكرٍ  بَِأِيب  َأْنَت 
ْمحَنِ  َعْبدِ  َعنْ  )٤( ْينِ  بَِصاِحِب  ُعوَلَيدْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللاََّ إِنَّ  : اهللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  َبْكرٍ  َأِيب  ْبنِ  الرَّ  فِيمَ  َعْبِدي َأْي  َفَيُقوُل  َيَدْيهِ  َبْنيَ  َفُيِقيُمهُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  الدَّ

ْ  َأينِّ  َعِلْمَت  َقدْ  َربِّ  َأْي  َفَيُقوُل  النَّاسِ  َماَل  َأْذَهْبَت  َام  ُأْفِسْدهُ  َمل َقةٍ  َأوْ  َحَرٍق  َأوْ  َغَرٍق  ِيف  َذَهَب  إِنَّ ءٍ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللاَُّ َيْدُعوفَ  َوِضيَعةٍ  َأوْ  َرسِ  ِيف  َفَيَضُعهُ  بَِيشْ
َجُح  ِميَزانِهِ   ٢٠.َحَسنَاُتهُ  َفَرتْ

                                                            
 .٣١٥، ص)م١٩٩٨ ،٢ط الرسالة، مؤسسة: بريوت( املرصي وحممد درويش عدنان :فهارس وضع اللغوية, والفروق املصطلحات يف معجم الكليات, احلسيني، موسى بن أيوب البقاء أبو الكفوي،  ١٤
 .٧٨، ص)هـ١٤٠٥، ١دار الكتاب العريب، ط: بريوت(إبراهيم األبياري : حتقيقالتعريفات, اجلرجاين، عيل بن حممد بن عيل،   ١٥
 .٨٣، ص)م١٩٩١، ١دار الفكر املعارص، ط: بريوت(بارك مازن امل: حتقيقاحلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة, األنصاري، زكريا بن حممد،  ١٦
 .٢٨٩٨: سنن أيب داود، كتاب البيوع، باب يف الرجحان يف الوزن والوزن باألجر، رقم  ١٧
 .٢٢١٣: سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الرجحان يف الوزن، رقم  ١٨
 .٤٠١٧: سنن أيب داود، كتاب السنة، باب يف اخللفاء، رقم  ١٩
 .١٦١٤: ند أمحد، مسند الصحابة بعد العرشة، حديث عبد الرمحن بن أيب بكر، رقممس  ٢٠



٥ 

ثني الثالث الرجحان يف هذه األحاديث قد يكون بني الشيئني احلسيني كام يف احلديثني األول والثاين وقد يكون بني الشيئني املعنويني كام يف احلدي
 .ال يتم إال بعمل الرتجيح، وذلك بالنظر إىل أحد الشيئني ليكون مقّدمًا عىل اآلخر ملا له من فضٍل ومزيةٍ  وكلها تفيد أن الرجحان. والرابع

 :التايل وورد كذلك يف النصوص الرشعية من القرآن والسنة كلامٌت هي ترادف معنى الرتجيح يف جانب من جوانبه الداللية، ونرسد بعضًا منها كام يف
رِ  ُأوِيل  َغْريُ  اْملُْؤِمنِنيَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  ِويَيْستَ  َال قال تعاىل  )١( َ مْ  اهللاَِّ َسبِيلِ  ِيف  َواملَُْجاِهُدونَ  الرضَّ َل  َوَأْنُفِسِهمْ  بَِأْمَواِهلِ مْ  اْملَُجاِهِدينَ  اهللاَُّ َفضَّ  بَِأْمَواِهلِ

َل  ىاْحلُْسنَ  اهللاَُّ  َوَعدَ  َوُكال  َدَرَجةً  اْلَقاِعِدينَ  َعَىل  َوَأْنُفِسِهمْ  لفظ التفضيل يف هذا ). ٩٥: النساء( َعظِيًام  َأْجًرا اْلَقاِعِدينَ  َعَىل  املَُْجاِهِدينَ  اهللاَُّ  َوَفضَّ
ُعَمَر  ْبنِ  اهللاَِّ َعْبدِ  وكذا َعنْ . اآلية يرادف الرتجيح يف جانب إثبات الفضل واملزية يف طرٍف دون طرٍف آخر يف املوازنة بني القاعدين واملجاهدين

ينَ  بَِسْبعٍ  اْلَفذِّ  َصَالةَ  َتْفُضُل  اْجلََامَعةِ  َصَالةُ  :َقاَل   اهللاَِّ َرُسوَل  َأنَّ   ٢١.َدَرَجةً  َوِعْرشِ
َهاُهتُمْ  َوَأْزَواُجهُ  َأْنُفِسِهمْ  ِمنْ  بِاملُْْؤِمنِنيَ  َأْوَىل  النَّبِيُّ قال تعاىل  )٢(  َأنْ  إِالَّ  َواْملَُهاِجِرينَ  اْملُْؤِمنِنيَ  ِمنَ  اهللاَِّ اِب ِكتَ  ِيف  بِبَْعضٍ  َأْوَىل  َبْعُضُهمْ  اْألَْرَحامِ  َوُأوُلو ُأمَّ

لفظ أوىل يف هذه اآلية حتمل جانبًا من معنى الرتجيح حيث إن ). ٦: األحزاب( َمْسُطوًرا اْلِكَتاِب  ِيف  َذلَِك  َكانَ  َمْعُروًفا َأْولَِياِئُكمْ  إَِىل  َتْفَعُلوا
. وأنفس املؤمنني يكون أحدمها متصفًا بام هو أحق باالعتبار من اآلخر ومها يف اآلية نفس النبي األولوية ال تثبت إىل بالنظر إىل شيئني و

ْنَيا ِيف  َمْرَيمَ  اْبنِ  بِِعيَسى النَّاسِ  َأْوَىل  َأَنا : اهللاَِّ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ُهَرْيَرةَ  َأِيب  وكذا َعنْ  َهاُهتُمْ  ٍت لَِعالَّ  إِْخَوةٌ  َواْألَْنبَِياءُ  َواْآلِخَرةِ  الدُّ  َوِدينُُهمْ  َشتَّى ُأمَّ
 ٢٢.َواِحدٌ 

ِذينَ  َفُأوَلئَِك  َمَواِزينُهُ  َخفَّْت  َوَمنْ  .اْملُْفلُِحونَ  ُهمُ  َفُأوَلِئَك  َمَواِزينُهُ  َثُقَلْت  َفَمنْ  اْحلَقُّ  َيْوَمِئذٍ  َواْلَوْزنُ قال تعال  )٣( وا الَّ  بِآَياتِنَا َكاُنوا بَِام  َأْنُفَسُهمْ  َخِرسُ
الوزن واملوازين يف هاتني اآلتني لقصد العلم بالرجحان بني الثقل واخلفة يف األعامل حيث يرتتب عىل كل مفاد ). ٩−٨: األعراف( ِلُمونَ َيظْ 

 اهللاَِّ  َيدُ  :َقاَل   اهللاَِّ َرُسوَل  ُهَرْيَرَة َأنَّ  َأِيب  وكذا َعنْ . املوازنة اخلري أو الرش أي الفالح يف حالة رجحان الثقل واخلسارة يف حالة رجحان اخلفة
اءُ  َنَفَقةٌ  َيِغيُضَها َال  َمْألَى ْيَل  َسحَّ َمَواِت  َخَلَق  ُمنْذُ  َأْنَفَق  َما َأَرَأْيُتمْ  :َوَقاَل  َوالنََّهاَر، اللَّ ْ  َفإِنَّهُ  َواْألَْرَض  السَّ  اْملَاءِ  َعَىل  َعْرُشهُ  َوَقاَل  َيِدهِ  ِيف  َما َيِغْض  َمل
 ٢٣.َوَيْرَفعُ  َخيِْفُض  ْملِيَزانُ ا اْألُْخَرى َوبَِيِدهِ 

 مصطلح الرتجيح عند األصوليني
طياة مضامني علم يف عن مصطلٍح من مصطلحاٍت شائعٍة لدى األصوليني يف مؤلفاهتم األصولية، حيث إهنم مل يرتكوا إيراده  الرتجيح عبارةٌ لمة كإن 

وييل موجز العرض لبعض التعريفات التي رسدها األصوليون يف . يةأصول الفقه وال سيام حني أن خاضوا يف مبحث التعارض بني األدلة الرشع
 .شأن مصطلح الرتجيح

وعّرف أبو احلسني . يف علم أصول الفقه وال سيام يف تدوين علم األصول عىل منهج املتكلمني اً فإن هلم باع من املذاهب الكالميةوإن كانوا مذهبًا  :املعتزلة )١(
وقد عّرب الرتجيح بأنه الرشوع يف التقوية ألحد  ٢٤".اآلخر عىل الطريقني أحد تقوية يف الرشوع فهو الرتجيح أما"وله البرصي يف كتابه املعتمد الرتجيح بق

 .الدليلني عىل اآلخر لقصد معرفة الراجح واملرجوح

                                                            
 .٦٠٩: صحيح البخاري، كتاب األذان، باب فضل صالة اجلامعة، رقم  ٢١
 .٣١٨٧: صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا واذكر يف الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، رقم  ٢٢
 .٦٨٦٢: كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل ملا خلقت بيدي، رقمصحيح البخاري،   ٢٣
 .٨٤٤، ص٢، ج)م١٩٦٥ط، .املعهد العلمي الفرنيس للدراسات العربية، د: دمشق(حممد محيد اهللا وغريه : حتقيقكتاب املعتمد يف أصول الفقه, أبو احلسني البرصي، حممد بن عيل بن الطيب،   ٢٤



٦ 

 عىل اآلخر وصفًا ال أصًال من أما تفسري الرتجيح لغة فإظهار الزيادة ألحد املثلني"عّرف الدبويس من أئمة احلنفية الرتجيح بقوله  :احلنفية )٢(
الرجحان عبارة عام يغري صفة الوزن ال عام يقوم به الوزن عىل "ثم يقول " أرجحت الوزن إذا زدت جانب املوزن حتى مالت كفته: قولك

 ا فصار الرتجيح بناءً الرتجيح عبارة عن فضل أحد املثلني عىل اآلخر وصف"ويف تعريٍف آخر عند البزدوي للرتجيح، فيقول  ٢٥".سبيل املقابلة
" ال يقوم به التعارض بل ينعدم يف مقابلة أحد ركني التعارض هو تابعٌ  بوصٍف  عىل املامثلة وقيام التعارض بني مثلني يقوم هبام التعارض قائامً 

 جانبي أحد يف لفض إظهار لغة الرتجيح تفسري"وعىل غرار هذا عّرفه الرسخيس يف أصوله ويقول  ٢٦".وذلك معنى الرتجيح رشعاً "ثم يقول 
 فيام بنفسها الزيادة تلك تقوم ال وجه عىل زيادة اجلانبني أحد يف يظهر ثم التعارض هبا يتحقق مماثلة عن عبارة فيكون أصال ال وصفا املعادلة
هذه التعريفات   ٢٧".الأص ال وصفا تكون زيادة عن عبارة هو الرشيعة يف وكذلك" ثم يقول" الشيئني بني املامثلة به تثبت أو املعارضة به حتصل

الثالثة الواردة عن أئمة املذهب احلنفي تشري إىل بناء املعنى االصطالحي للرتجيح عىل معناه اللغوي مع التفريق بني الوصف واألصل يف 
 .الفضل الذي يرتجح به أحد عىل اآلخر

وذكر ابن  ٢٨".اد لقوة غلبة الظن بأحد اخلربين عند تعارضهامالرتجيح يف أخبار اآلحاد ير"أشار الباجي إىل تعريف الرتجيح يف قوله  :املالكية )٣(
وثمة تعريٌف آخر  ٢٩".اقرتان األمارة بام تقوى به عىل معارضها فيجب تقديمها للقطع عنهم بذلك"احلاجب يف خمترصه تعريف الرتجيح بأنه 

 الرشيعة يف وذلك توازنا وجه وبأي كانا معنى أي من لنياملتقاب أحد وفاء عن عبارة اللغة يف الرتجيح"أورده ابن العريب يف حمصوله من أن 
التعبري عن ما هو راجح يكون يف هذه التعريفات بغلبة الظن يف االقرتان والوفاء يف املتعارضني  ٣٠".اآلخر عىل الظنني أحد وفاء عن عبارة

 . املظنونني
  ٣١".الرتجيح تغليب بعض األمارات عىل بعض يف سبيل الظن"له يف مقدمتهم اجلويني حيث أورد تعريف الرتجيح يف برهانه بقو :الشافعية )٤(

وجاء بعده تعريف اآلمدي  ٣٢".تقوية أحد الطريقني عىل اآلخر ليعلم األقوى فيعمل به ويطرح اآلخر"وعّرفه فخر الرازي يف حمصوله بأنه 
هذه التعريفات تتحد فيام  ٣٣".مل به وإمهال اآلخراقرتان أحد الصاحلني للداللة عىل املطلوب مع تعارضهام بام يوجب الع"للرتجيح وهو 

 .جيري فيه الرتجيح من األمارات والطريقني والصاحلني للداللة وتتفق كذلك فيام يكون الرتجيح من التغليب والتقوية واالقرتان
وجب تقديم أحدمها عىل اآلخر بوجه من ... إذا تعارض لفظان"أيب يعىل يف كتابه الُعّدة تعريفه بالرتجيح، ويقول  موُيفهم من كال :احلنابلة )٥(

تقوية إحدى "وتعريف الرتجيح أليب اخلطاب هو  ٣٤".وإنام وجب التقديم بالرتجيح ألنه يدل عىل قوته وجيب تقديم األقوى... وجوه الرتجيح
 يصح ترجيح طريق عىل ما ليس للحكم لو انفردت ألنه ال العلتني عىل األخرى وال يصح الرتجيح بينهام إال أن تكون كل واحدة منهام طريقاً 

                                                            
 .٣٣٩، ص)م٢٠٠١، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت(خليل حميي الدين امليس : حتقيقتقويم األدلة يف أصول الفقه,  بن عمر بن عيسى، الدبويس، أبو زيد عبيد اهللا  ٢٥
 .١١١، ص٤، ج)م١٩٩٧، ١كتب العلمية، طدار ال: بريوت(عبد اهللا حممود حممد عمر : وضع احلوايشكشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي, البخاري، عالء الدين عبد العزيز بن أمحد،   ٢٦
 .٢٤٩، ص٢، ج)م١٩٩٣، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت(أبو الوفا األفغاين : حتقيقأصول الرسخيس, الرسخيس، أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل،   ٢٧
 .٣٢٩، ص)ت.ط، د.دار البشائر اإلسالمية، د: م.د(حممد عيل فركوس : حتقيقيل, كتاب اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معنى الدلالباجي، أبو الوليد سليامن بن خلف،   ٢٨
 .٣٧١، ص٣، ج)م١٩٨٦، ١دار املدين، ط: جدة(حممد مظهر بقا : حتقيقبيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب, األصفهاين، شمس الدين أبو الثناء حممود بن عبد الرمحن بن أمحد،   ٢٩
 .١٤٩، ص)م١٩٩٩ط، .دار البيارق، د: عامن(حسني عيل اليدري وسعيد فودة : حتقيقاملحصول يف أصول الفقه, ن العريب املعافري، ابن العريب، أبو بكر ب  ٣٠
 .١٧٥، ص٢، ج)م١٩٩٧، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت(صالح بن حممد بن عويضة : حتقيقالربهان يف أصول الفقه, اجلويني، أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف،   ٣١
 .٣٩٧، ص٥، ج)ت.ط، د.مؤسسة الرسالة، د: بريوت(جابر فياض العلواين : حتقيقاملحصول يف علو أصول الفقه, فخر الرازي، حممد بن عمر بن احلسني،   ٣٢
 .٢٩١، ص٤ج ،)م٢٠٠٣، ١دار الصميعي، ط: الرياض(عبد الرزاق عفيفي : تعليقاإلحكام يف أصول األحكام, اآلمدي، عيل بن حممد،   ٣٣
 .١٠١٩،  ص)م١٩٩٠، ٢مطبة املدين، ط: القاهرة(أمحد بن عيل سري املباركي : حتقيقالعدة يف أصول الفقه, أبو يعىل، حممد بن احلسني الفراء،   ٣٤



٧ 

يف تراجيح األلفاظ إذا تقابلت ومل يكن اجلمع وجب ترجيح ما "ويظهر من كالم ابن عقيل يف كتابه الواضح تعريفه للرتجيح وهو  ٣٥".بطريق
 .ارضنيوهذه التعريفات تعترب القوة والتأكيد سبب الرجحان بني املتع ٣٦".يظهر فيه التأكيد إما يف اإلسناد أو يف املتن

إذا تعارض احلديثان أو اآليتان أو اآلية واحلديث فيام يظن من ال يعلم ففرض عىل كل مسلم "وحاصل قول ابن حزم يف إحكامه : الظاهرية )٦(
أنه أنكر وقوع التعارض بني األدلة، ويرتتب عىل ذلك عدم اعتباره  ٣٧"استعامل كل ذلك ألنه ليس بعض ذلك أوىل باالستعامل من بعض

إذا بطل التعارض فقد بطل احلكم الذي يوجبه التعارض إذ كل يشء بطل سببه فاملسبب من "ألنه أثر من آثار التعارض كام يف قوله  بالرتجيح
 ٣٨".السبب الباطل باطل برضورة احلس واملشاهدة

ومل يبعد هذا  ٣٩".هلا  املعارض عىل هب يقوى بيشء احلكم عىل األمارات بعض اقرتان"وقال صاحب إجابة السائل معّرفًا للرتجيح بأنه : الزيدية )٧(
 .التعريف عن تعريفات األصوليني السابقني يف احتوائه عىل االقرتان والتقوية

 :بمصطلح الرتجيح عارصينوما ييل بعض تعريفات العلامء امل :عارصونامل )٨(
 ٤٠.اآلخر جتعل العمل به أوىل من معتربةٍ  تقديم املجتهد أحد الطريقتني املتعارضتني ملا فيه من مزيةٍ  .١
 ٤١.ألحد املتامثلني عىل اآلخر إظهار زيادةٍ  .٢
 ٤٢.تقديم املجتهد ألحد الدليلني الظنيني املتعارضني عىل اآلخر ليعمل به .٣

ية بني وهذا ما متكننا من إملامها من تعريفات الرتجيح الواردة عند األصوليني من وجهات النظر املتباينة حيث إننا قد الحظنا الفوارق التعبري
 . عن كون التنوع اللفظي ملا فيها من الرتادف يف الداللة واملعنى من هذه الفوارق مل خترْج  هتم وإن كانْت تعريفا

 اطن االئتالف يف تعريفات الرتجيحمو
ِضعية عىل سبيل املقابلة وقيام التعارض واملعادلة واملعارضة وعند تعارضهام واملتقابلني، ومن مساعيهم يف مو: وُيفهم من تعبرياهتم بكلامت )١(

واملعنى املتفق عليه إذًا هبذه التعبريات واملساعي أن الرتجيح ال يكون إال بعد أن يتحقق التعارض . الرتجيح يف كتاباهتم أنه مسبوٌق بالتعارض
يثبت فيها ويرتتب عىل هذا، أن األدلة التي مل . ويتحتم وقوعه، ألن الرشوع يف الرتجيح مقصوٌد إلزاحة هذا التعارض بني األدلة الرشعية

 .النتفاء صحة اشرتاط حتقق الرتجيح بالتعارض ٤٣أحدها عىل اآلخر التعارض مل يرجْح 
الطريقني واملثلني واجلانبني واخلربين واملتقابلني والظنيني والصاحلني للداللة واللفظني والعلتني واملتامثلني : وُيفهم من تعبرياهتم بكلامت )٢(

واملعنى املتفق عليه لدى األصوليني هبذه . نى االئتالف واآلخر ما يدل عىل معنى االختالفوالدليلني حكامن، أحدمها ما يدل عىل مع
                                                            

 .٢٢٦، ص٤، ج)م١٩٨٥، ١ملدين، طدار ا: جدة(حممد بن عيل بن إبراهيم : حتقيقالتمهيد يف أصول الفقه, أبو اخلطاب الكلوذاين، حمفوظ بن أمحد بن احلسن،   ٣٥
 .٧٦، ص٥، ج)م١٩٩٩، ١مؤسسة الرسالة، ط: بريوت(عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي : حتقيقالواضح يف أصول الفقه, ابن عقيل، أبو الوفاء عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل،   ٣٦
 .٢١، ص٢، ج)ت.ط، د.دار اآلفاق اجلديدة، د: بريوت(إحسان عباس : أمحد حممد شاكر، تقديم: قحتقياإلحكام يف أصول األحكام, ابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد،   ٣٧
 .٣٨، ص٢املصدر نفسه، ج  ٣٨
 .٤١٧ص ،)م١٩٨٦ط، .سة الرسالة، دمؤس: بريو(األهدل  مقبويل حممد وحسن أمحد السياغي بن حسني: حتقيقاآلمل,  بغية رشح السائل إجابة املسمى الفقه أصولالصنعاين، حممد بن إسامعيل األمري،   ٣٩
 .٢٨٢، ص)م١٩٨٧، ٢دار الوفاء، ط: املنصورة(التعارض والرتجيح احلفناوي، حممد إبراهيم حممد،   ٤٠
 .٦٤، ص)م١٩٨٥، ٣مؤسسة شباب اجلامعة، ط: اإلسكندرية(أدلة الترشيع املتعارضة بدران، أبو العينني بدران،   ٤١
 .٦٧، ص)م٢٠٠٤، ١مكتبة أضواء السلف، ط: الرياض(ند وقوع التعارض لد األصوليني ضوابط الرتجيح عالويل، بنيونس،   ٤٢
 . ٢٨٤صالتعارض والرتجيح, احلفناوي، حممد إبراهيم حممد،   ٤٣



٨ 

ويرتتب عىل هذا، أن الرتجيح ال يقع . التعبريات هو أن الرتجيح ال يكون إال يف الشيئني املعنويني ملا يكون املفاد املتوخى من الرتجيح هو حكٌم رشعٌي 
 .ىل نفسه، وال يقع عىل أشياٍء كثريةٍ ملخالفته الداللة اللغوية املوضوعة يف رجحان امليزان يف أحد كفتيهيف يشٍء واحٍد الستحالة رجحانه ع

ظاهراً، ألنه إذا كان الرتجيح يقع يف غري املتساويني فال فائدة للرتجيح لكون  ٤٤ُويفهم كذلك من هذه التعبريات أن الرتجيح ال يقع إال بني املتساويني )٣(
ويقيّد هذا التساوي بأنه ظاهرٌي ال حقيقٌي ألنه إذا كان التساوي حقيقيًا فال يمكن إجراء الرتجيح فيهام . عىل اآلخر من غري هذا الرتجيحأحدمها مرّجحًا 

ظاهرياً  ويرتتب عىل هذا، أن الرتجيح الذي هو يتأسس عىل التعارض الظاهري يصبح ما يتصور من الرتجيح بني املتعارضني. النتفاء املرّجح يف أحدمها
 .كذلك ال حقيقياً 

الذي حيتوي عىل  ٤٥القوة والزيادة والرجحان والفضل والوجه واملزية أن الرتجيح ال يصح إال بوجود املرجح: وُيفهم من تعبرياهتم بكلامت )٤(
ح هو ما يقوم عىل مرّجحاٍت وقد بّينا سابقًا أن الرتجيح من غري مرّجٍح يتناىف مع األسس العقلية، ولذا فالرتجيح الصحي. معاين هذه الكلامت

 .صحيحٍة كذلك باعتبارها وسيلًة للقيام هبذا العمل
العمل باألقوى والعمل بالراجح ما يدل عىل املفاد من الرتجيح وهو ما يتوصل إليه بعد الرتجيح، وذلك بالعمل : وُيفهم من كلامهتم )٥(

لك ما يتضمن هذا املعنى وهو عني تصور الرتجيح الذي يقصد منه التقديم واإلظهار والتقوية والتغليب كذ: ويف تعبرياهتم ٤٦.بالراجح
م وهو الراجح، واإلظهار يقتيض وجود الظاهر والتقوية تقتيض وجود القوي واألقوى  التوقف عند الراجح، ألن التقديم يقتيض وجود املقدَّ

 .ارضهاوالتغليب يقتيض وجود الغالب واألغلب، وكلها حتمل معنى الرجحان بالنسبة ملا يع
التقديم واإلظهار والتقوية والتغليب كذلك يدل عىل هذا : طرح اآلخر وإمهال اآلخر واألوىل ما يدل عىل حكم املرجوح، وتعبرياهتم: وُيفهم من كلامهتم )٦(

وإن دّل . يقتيض املغلوبحيث إن التقديم يقتيض املقّدم عليه وهو املرجوح واإلظهار يقتيض غري الظاهر والتقوية تقتيض الضعيف واألضعف والتغليب 
ذلك لصالحية املرجوح هذا املراد عىل يشٍء فإنه يدل عىل أن املرجوح له اعتبار خيتلف من اعتبار الباطل أو املنسوخ أو الفاسد أو املؤّول عند األصوليني، و

 ٤٧.ساقط االعتبار أن يكون معترباً يف ما ال يعترب فيه الراجح، بخالف املنسوخ وغريه، وإن كان األصل يف املرجوح
ظاهرًا  وملخص ما ذكرنا أن األصوليني قد اتفقوا عىل أشياء يف تصّورهم للرتجيح وهو أنه ال بد أن يسبقه التعارض ويكون يف الشيئني املتساويني

 .وليس حقيقًة وبوجود املرجح يف أحدمها ويكون للراجح إعامله وللمرجوح إمهاله وليس إبطاله
 يفات الرتجيحاطن االختالف يف تعرمو

اإلظهار والتغليب والتقديم : استخدموا كلامتذلك لويظهر من تعريفاهتم أهنم اختلفوا يف الرتجيح بني أن يكون فعًال وبني أو يكون وصفًا، و )١(
.  ىل وصفية الرتجيحالرجحان والفضل واالقرتان والوفاء للداللة ع: والتقوية للداللة عىل فعلية الرتجيح، ويف املقابل استخدم غريهم كلامت

إن  والرتجيح يكون فعًال بالنظر إىل املجتهد الذي يلحظ التعارض بني الدليلني، والرتجيح يكون وصفًا بالنظر إىل الدليلني املتعارضني حيث
  ٤٨.أحدمها يتصف بام يرتجح يف نفسه عىل اآلخر

                                                            
 .١١١٥ص إرشاد الفحول,الشوكاين،   ٤٤
 .٢٨٤صالتعارض والرتجيح, احلفناوي، حممد إبراهيم حممد،   ٤٥
 .٣٩٨، ص٥جاملحصول, فخر الرازي،   ٤٦
 .١٣١، ص٦جالبحر املحيط, الزركيش،   ٤٧
  .٦٤صأدلة الترشيع املتعارضة, بدران، أبو العينني بدران،   ٤٨



٩ 

. الرتجيح ال بد من الدليل نفسه ولذلك ميزوا بني األصل والوصفويرتتب عىل االختالف السابق ذهب احلنفية بتعريفاهتم السابقة إىل أن  )٢(
. هذا فاملرجحات الصحيحة عندهم ال بد أن تكون من نفس الدليل ال من خارجهوجعلوا الرتجيح بالوصف أو بوصف هو تابع، ونتيجة 

وعدم . ا اإلطالق وقوع الرتجيح بالوصف أو بغريهوهذا بخالف ما ذهب إليه اجلمهور الذين أطلقوا الرتجيح يف تعريفاهتم ويندرج حتت هذ
" بوجه من وجوه الرتجيح"وعبارة أيب يعىل " من أي معنى كانا وبأي وجه توازنا"إيرادهم هذا القيد وتعبرياهتم املطلقة كعبارة ابن العريب 

 ٤٩.دليٌل عىل أن املرجحات مل تنحرص عىل نفس الدليل بل وقد تكون من خارجه أي مستقلة عنه
الطريقني واخلربين واللفظني : وثمة اختالٌف آخر ُيستخرج من تعريفاهتم، وذلك يف تعبرياهتم بام يقع فيه الرتجيح، وعّرب بعضهم بكلامت )٣(

 الفريق األول بكلامهتم هذه ذهبوا إىل أن الرتجيح يقع يف مجيع. الظنيني واألمارات والعلتني: والدليلني، ويف املقابل عّرب بعٌض آخر بكلامت
واملسألة يف  ٥٠.أنواع األدلة قطعيًة كانت أم ظنيًة، وأما الفريق الثاين فإهنم بكلامهتم هذه ذهبوا إىل أن الرتجيح ال يقع إال يف األدلة الظنية فقط

از أن يثبت احلقيقة آيلٌة إىل ما يقع فيه التعارض من األدلة ألن الرتجيح يتبع التعارض، وإذا جاز ثبوت التعارض يف األدلة القطعية فج
وكذلك أن املسألة راجعٌة إىل أصٍل آخر وهو حقيقية التعارض وظاهريته، وإذا كان التعارض ظاهريًا فجاز أن يقع يف القطعيات . الرتجيح فيها

 .والظنيات، والرتجيح يتبع حكم التعارض كام قلنا
. كانوا قد اتفقوا عىل العمل بالراجح لكنهم مل يتفقوا عىل حكمهوإذا تقصينا التعريفات السالفة نلحظ اختالفهم يف حكم العمل بالراجح، وإن  )٤(

فيجب تقديمها ويوجب العمل به ووجب تقديم أحدمها ووجب ترجيح تدّل عىل أنه جيب عىل املجتهد العمل بام : وعبارات بعضهم كـ
عىل املرجوح بالنسبة القائم  ٥١الراجحونقل اآلمدي وغريه إمجاع الصحابة والسلف عىل وجوب تقديم . يتوصل به من الدليل الراجح 

 ٥٢.عىل إنكاره للرتجيح بالظن من العلامء كالقايض أيب بكر الباقالين إىل عدم جواز العمل بالراجح بناءً  وذهب فئةٌ . بالرتجيح
ية اجلمع لصحة ومنهم من اشرتطوا رصاحًة عدم إمكان ٥٣ومما يالحظ كذلك يف تلك التعريفات اختالفهم يف إمكانية اجلمع قبل الرتجيح، )٥(

: ومنهم من اشرتطوه تلميحًا، وذلك بعباراهتم. ترجيح وجب اجلمع يكن ومل تقابلت إذا األلفاظ تراجيح يف: الرتجيح كام يف تعريف ابن عقيل
وا ولذا، فجعل. مع تعارضهام، ومعارضها، وتعارض، واملعارض، واملتعارضتني، واملتعارضني، ألن التعارض يقع يف ما ال يمكن اجلمع

ال يمكن  التعارض مقرونًا مع الرتجيح يف كتاباهتم ال مع اجلمع أو النسخ، وإن دّل عىل أشياء فيشٌء منها أن الرتجيح يقع يف املتعارضني اللذين
 .مجعهام بوجه من الوجوه

 الرتجيح عند األصولينيقيقة ح
فحقيقة تصور الرتجيح إذًا . لسبب واملسبب، فال يتصور الرتجيح بدون التعارضإن الرتجيح أثٌر من آثار التعارض، والعالقة بينهام كالعالقة بني ا

ومن . قائمٌة عىل حقيقة تصور التعارض، وما يصح يف التعارض يصح يف الرتجيح، والعكس ما ال يصح يف التعارض ال يصح كذلك يف الرتجيح
فثمة مسائُل يتضح هبا تعّلق تصور . ح حصول ما يقتيض عدم التعارضآخر، فمفاد التعارض حصول ما يقتيض وجود الرتجيح ومفاد الرتجي جانٍب 

 :الرتجيح بتصور التعارض عند األصوليني

                                                            
 .١٠جملة البحوث الفقهية املعارصة، العدد الرابع والثامنون، صدراسة أصولية فقهية تطبيقية, : الرتجيح بكثرة األدلةآل الشيخ، هشام بن عبد امللك بن عبد اهللا بن حممد،   ٤٩
 .١٣٢، ص٦جالبحر املحيط, الزركيش،   ٥٠
 .٢٩٢، ص٤جاإلحكام يف أصول األحكام, اآلمدي،   ٥١
 .٦٥صأدلة الترشيع املتعارضة, بدران، أبو العينني بدران،   ٥٢
 .١٣٦، ص٦جالبحر املحيط, الزركيش،   ٥٣



١٠ 

مما ينتج حقيقة  ٥٤يف نفس األمر يف نظر املجتهد وغري ممكنٍ  وحني تطرقوا إىل احلديث عن التعارض ألفيناهم عىل أنه ممكنٌ  :حقيقة التعارض )١(
وكونه هبذه احلقيقة يؤثر يف الرتجيح القائم عليه من حيث حقيقته كذلك، من أن الرتجيح ظاهرٌي يف نظر  .التعارض بأنه ظاهرٌي وليس حقيقياً 

 .وليس حقيقةً  ٥٥ولذا، فإن بعض املعّرفني للرتجيح قّيدوه بكلمة جمازاً . املجتهد ال حقيقٌي يف نفس األمر
فُهم يف تعريفهم للتعارض . معنى الرتجيح ملا هلام صلٌة وطيدٌة كام بينا سابقاً تفاوهتم يف تعبرياهتم للتعريف بالتعارض له أثر يف  :معنى التعارض )٢(

ولكّل لفٍظ داللته املتباينة وحيث . أو غريها ٦١أو االختالف ٦٠أو التدافع ٥٩أو التناقض ٥٨أو التعادل ٥٧أو التقابل ٥٦ترّددوا بني أن يكون أنه التنايف
فلفظ التنايف مثًال يعود إىل األثر الناتج من التعارض بني . فاظ يؤثر يف تصور الرتجيحإن الرتجيح مبني عىل التعارض فاختالف هذه األل

ولفظ التعادل مثًال يعود إىل . األمرين يف تعارض حكَمْيهام، والرتجيح القائم عىل هذا التصور يكون مرّكزًا عىل معرفة األقوى بني املتعارضني
رض فيهام، والرتجيح القائم عىل هذا التصور يكون معتنيًا باشرتاط التساوي التام من مجيع استواء املتعارضني من حيث صحة اعتبار التعا

ولفظ التناقض مثًال يعود إىل صحة وقوع التعارض بني األمرين من حيث ترجيح أحدمها، والرتجيح القائم عىل هذا . اجلهات بني املتعارضني
 . وء إىل فعل الرتجيح قبل اللجالتصور يكون متضمنًا الشرتاط إمكانية اجلمع بينهام

واألصوليون . ومما يتبنى الرتجيح عليه من تصور التعارض طبيعة ما يصلح أن يقع فيه التعارض فيصلح أن يقع فيه الرتجيح :موطن التعارض )٣(
 ٦٢الدليالن،: ّددٌة بني هذهحني عّرفوا التعارض استخدموا عباراٍت خمتلفٍة للداللة عىل األمرين اللذين يمكن أن يتعارضا، وعباراهتم مرت

وهذا االختالف التعبريي كان له أثٌر يف ما جيري فيه التعارض بني القائلني بإمكانية . وغريها ٦٦العلتان،  ٦٥األمارات، ٦٤اللفظان، ٦٣احلجتان،
ول بجواز التعارض يف ونتيجًة عىل ذلك أن الق. التعارض يف القطعيات والظنيات وبني القائلني بعدم إمكانية التعارض غري الظنيات

القطعيات يفيض إىل القول بجواز الرتجيح بني القطعيات، وكذلك أن القول بعدم جواز التعارض يف غري الظنيات يفيض إىل القول بعدم جواز 
ور الرتجيح عىل ة يف تعريفاته عند األصوليني ليس إال شاهٌد عىل ابتناء تصتمثلواختالف التصورات للرتجيح امل. الرتجيح يف غري الظنيات

 .تصور التعارض
 أحكام الرتجيح عند األصوليني

 :ويراد به ما يقتضيه الرتجيح من أسباٍب ورشوٍط وأركاٍن وما يتحقق من مقاصَد، وما ييل بيان ذلك

                                                            
 .٢٩٤، ص٤، ج)ت.ط، د.دار املعرفة، د: بريوت(از عبد اهللا در: حتقيقاملوافقات يف أصول الرشيعة, الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي،   ٥٤
 .١١١٣صإرشاد الفحول, الشوكاين،   ٥٥
 .٨٤١، ص٢ج املعتمد يف أصول الفقه,أيب احلسني البرصي،   ٥٦
 .١٢، ص٢جأصول الرسخيس, الرسخيس،   ٥٧
 .٣٧٩، ص٥جاملحصول, فخر الرازي،   ٥٨
 .٢٧٩، ص١، ج)هـ١٤١٣ط، .دار الكتب العلمية، د: بريوت(حممد عبد السالم عبد الشايف : حتقيقصول, املستصفى يف علم األالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد،   ٥٩
 .٢٣٥، ص٢، ج)م٢٠٠٢، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت(عبد اهللا حممود حممد عمر : ضبط وتصحيحفواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت, اللكنوي، عبد العيل حممد بن نظام الدين حممد السهالوي األنصاري،   ٦٠
 .٤٤صضوابط الرتجيح, الويل، بنيونس،   ٦١
 .١٠٩، ص٦جالبحر املحيط, الزركيش،   ٦٢
 .١٢، ص٢جأصول الرسخيس, الرسخيس،   ٦٣
 .١٠١٩ص العدة يف أصول الفقه,أبو يعىل،   ٦٤
 .١٧٥، ص٢جالربهان يف أصول الفقه, اجلويني،   ٦٥
 .٢٢٦، ص٤جالتمهيد يف أصول الفقه, أبو اخلطاب،   ٦٦



١١ 

وده ويعدم وهو التعارض كام أرشنا إليه سالفًا، ويتوقف الرتجيح عىل التعارض توقف املسبب عىل سببه حيث يوجد بوج: سبب الرتجيح )١(
 :واإلقدام عىل الرتجيح من غري أن يثبت له التعارض ممنوٌع عقًال ورشعًا، وذلك لوجوهٍ . وعدمه

لواله ملا يكون الفعل ترجيحًا، ويف حالة عدم التعارض بني األمرين ترجيح أحدمها عىل إذ الرتجيح ال بد من مرّجٍح : الرتجيح بال مرّجٍح  .١
ومثال ذلك قولنا أن العامل حادٌث وأن العامل خملوٌق، فال . ال يرجح الراجح عىل املرجوح ظن مرجحاً اآلخر ال يقوم عىل مرّجٍح لكون ما ي

ورأينا يف األسس العقلية أن ترجيح أحد . يمكن ترجيح كون العامل حادثًا عىل كونه خملوقًا عىل أساس أهنام متعارضان النتفاء التعارض بينهام
 .أوىل أن تكون االستحالة يف ترجيح أحد املختلفني من غري مرجٍح املتساويني من غري مرجٍح مستحيٌل ف

ّجح دليٌل عىل دليٍل آخر ومها غري متعارضني رُ الرتجيح يف الرشع يكون بني أدلته املوصلة إىل أحكامه، وإذا : تعطيل الرشع بالعدول عن أدلته .٢
يق مقصد األدلة وهو إعامهلا بعد العجز عن حتقيقه بسبب وذلك ألن الرتجيح يقصد حتق. يؤول األمر إىل تعطيل بعض األدلة الرشعية

وهذا العدول إذا عدم من العجز عن حتقيق مقتضاه فهو تعطيٌل . التعارض، وينتهي إىل العمل بأحد الدليلني املتعارضني والعدول عن اآلخر
 .للرشع بإمهال أدلته من غري مسّوٍغ مرشوعٍ 

الرتجيح إعامل أحد الدليلني املتعارضني، وذلك بتنزيل مقتضاه وداللته عىل األحكام، مع العدول ويف : إنقاص الرشع باالكتفاء ببعض أدلته .٣
من صور إنقاص الرشع باالكتفاء ببعض أدلته، ويؤدي هذا يف  العمل بدليٍل وترك دليٍل آخر وبينهام عدم التعارض صورةٌ . آخر عن دليلٍ 

 .النهاية إىل تشويه منظور الرشع وأحكامه
يتوقف الرتجيح عىل رشوطه عدمًا ال وجودًا ألن وجود الرشط ال يلزم وجود املرشوط ولكن عدم الرشط يلزم عدم : جيحرشوط الرت )٢(

، بل وقد يكون التعارض رشط الرتجيح إذا اعتربنا أن وقد حيصل التدخل بني رشوط التعارض ورشوط الرتجيح ملا بينهام عالقةٌ . املرشوط
 ٦٧:الزركيش بعض رشوط الرتجيح وملخصها يكون كالتايل وذكر. التعارض ال يلزم الرتجيح

 .للتعارض وهذا الرشط يصلح أن يكون رشطاً . أن يكون بني األدلة، فالدعاوى ال يدخلها الرتجيح .١
 .للتعارض كذلك وهذا الرشط يصلح أن يكون رشطاً . قبول األدلة التعارض يف الظاهر .٢
 .أن يقوم دليٌل عىل الرتجيح .٣
 .منهام واحدٍ  أن ال يمكن العمل بكل .٤
 .أن يرتجح باملزية التي ال تستقل .٥

وهذه  ٦٨.وذكر الشوكاين ثالثة رشوط للرتجيح وهي التساوي يف الثبوت والتساوي يف القوة واتفاقهام يف احلكم مع احتاد الوقت واملحل واجلهة
 . رشوط الرتجيح كام ظهر يف توضيحه هلذه الرشوط الرشوط يف احلقيقة رشوط التعارض وليسْت 

ومن خالل ما حتدثنا عام سبق يمكننا التوقف عند أركان الرتجيح باعتبار أن الركن يشابه الرشط من جانب حكم لزوم اليشء  :ركان الرتجيحأ )٣(
 :ويمكن رسد هذه األركان حسب تصّورنا للرتجيح فيام ييل. عليه، ولكنه خيتلف من الرشط من جانب وجوده يف ذلك اليشء

 .س يف الرتجيح، ألنه لواله ملا حيصل الرتجيحوهو الركن األسا: التقديم .١
                                                            

 .وما بعدها ١٣١، ص٦ج البحر املحيط,الزركيش،   ٦٧
 .١١١٥ص إرشاد الفحول,الشوكاين،   ٦٨



١٢ 

عىل القيام هبذا الفعل إال بالنظر  ، والفاعل مل يقدرْ وال بد من فاعلٍ  وهو منطلق عمل التقديم يف الرتجيح، ألن الرتجيح فعٌل : النظر .٢
 .واالجتهاد

 .فيبطل الرتجيح تبعاً ومها األمران اللذان يثبت بينهام التعارض، وإذا بطل أحدمها يبطل التعارض : الدليالن .٣
 .وهي املعيار للنظر يف الدليلني لقصد تقديم أحدمها عىل اآلخر، وهي املرّجح الذي يصح به الرتجيح: املزية .٤

 ٦٩وقد أشار إليها الزركيش يف بداية حديثه عن كتاب التعادل والرتاجيح أن القصد منه تصحيح الصحيح وإبطال الباطل،: مقاصد الرتجيح )٤(
 :وإضافًة إىل هذا، فثمة مقاصد أخرى للرتجيح، وهي. جيح يقّدم الصحيح عىل دونه يف حالة تعارضهام وهيمل الباطلوذلك ألن بالرت

األصل يف األدلة الصحيحة إعامهلا والعدول عن . حتقيق مقصد األدلة الذي هو اإلعامل بصورٍة جزئيٍة ال كليٍة لتضمنه إمهال الدليل املرجوح .١
وملا كان إعامل الدليلني يؤدي إىل استحالة تنزيل مقتضامها فالرشوع يف إعامل أحدمها بمربرٍّ رشعيٍّ أوىل من  هذا األصل مناقٌض للرشع،

 .والقاعدة الرشعية تقول ما ال ُيدرك جّله ال ُيرتك كّله. إمهاهلام مجلةً 
: النساء( َكثًِريا اْختَِالًفا فِيهِ  َلَوَجُدوا اهللاَِّ  َغْريِ  ِعنْدِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ  ْرآنَ اْلقُ  َيَتَدبَُّرونَ  َأَفَال تنزيه الرشع من االختالف والتعارض حمّققًا لقوله تعاىل  .٢

وإذا صّح استنطاق اآلية بمفهومها املخالف فجاز أن يوجد يف الرشع اختالٌف يسٌري يف نظر الناظرين ليكون ابتالًء عليهم حتى جيتهدوا ). ٨٢
ويف اجتهاداهتم أجٌر هلم ورمحٌة للناس كافًة وسعٌي إىل حتقيق . فيبحثوا عن املرجحات واملؤيدات يف تنزيه الرشع من االختالف الكيلّ 

 .صلوحية الرشع عىل مرور الزمان واملكان
 الرتجيح من وظائف املجتهد

وإذا جتاوزنا هذا النزاع ونظرنا إىل ما ُيتوخى . سبق أن أوردنا اختالف األصوليني يف الرتجيح بني أن يكون فعًال للمجتهد أو أن يكون وصفًا للدليل
هٌر فيه كذلك، وذلك وأما كونه وصفًا للدليل، فإن االجتهاد ظا. من الرتجيح نلفى استناده إىل االجتهاد، وهذا ظاهٌر يف كون الرتجيح فعًال للمجتهد

 .أن الدليل املوصوف بالرجحان ال يظهر رجحانه إال بعد التعارض، وال يظهر التعارض إال بعد نظر املجتهد يف األدلة
 :ويمكننا يف هذا املقام رسد بعض الرباهني عىل أن الرتجيح من وظائف املجتهد

وملا كان الرتجيح . جتهاٍد إال ومعه دليٌل سّلمنا رضورة الربط بني االجتهاد والدليلوإذا سّلمنا حقيقة أن ما من دليٍل إال وفيه اجتهاٌد وما من ا )١(
 . ال يقع إال يف األدلة يلزم الربط بينها وبني االجتهاد أن يكون الرتجيح من االجتهاد ووظائف املجتهد

أشاروا إىل أن  ٧٠،خربيٍّ  التوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوٍب  إن الرشع ال ُيعلم إال بأدلته، ولذا فإن األصوليني ملا عّرفوا الدليل بأنه ما يمكن )٢(
وما االجتهاد إال من أجل معرفة هذه األحكام، فهو إذًا ال يصح إال أن يكون بالتوصل . األحكام الرشعية ال ُتعرف إال باألدلة الرشعية كذلك
تهد وبني تنزيل األحكام تعارٌض يف أدلتها يلجأ أوالً إىل وحني أن حيول بني املج. باألدلة بوصفها الطرق الوحيدة املوصلة إىل األحكام

 .الرتجيح بينها حتى يصح توقفه عند األدلة وتنزيله لألحكام

                                                            
 .١١١٤صإرشاد الفحول, والشوكاين، . ١٠٨، ص٦جالبحر املحيط, الزركيش،   ٦٩
 .٦٦ص إرشاد الفحول,الشوكاين،   ٧٠



١٣ 

وهو الذي أي النظر الشمويل حيدو باملجتهد إىل أن  ٧١عن منظومٍة متكاملٍة ويلزم من هذا أن يكون النظر إليه شموليًا ال جزئيًا، الرشع عبارةٌ  )٣(
وإذا نظر املجتهد إىل دليل الرشع بمفرده وبمعزل عن أدلٍة أخرى فال يلحظ . ني أدلة الرشع فيرشع بعد ذلك يف ترجيحهايلحظ تعارضًا ب

التعارض، لكنه يف نظره القارص هذا تغاٍض عن ما يثبت ويصح كدليٍل عىل الرشع، وقد يصل إىل ما يناقض مراد الرشع إلمهاله األدلة 
 الثابت واحلكم أدلته بتعارض الثابت احلكم بني التفريق :أوالً لتعارض بني األدلة بالنظر الشمويل فيها هي وجدوى العلم بوقوع ا. األخرى
وهذا النظر الشمويل ال يتم إال من املجتهد،  .إزالته قبل الثابت وبني احلكم التعارض إزالة بعد الثابت بني احلكم التفريق :ثانياً  أدلته، بتوارد

 .ض إذا ُوجد، وهو الذي كذلك يقدم عىل الرتجيحوهو الذي يلحظ التعار
ويتقدم عىل . وظائف املجتهد يف األدلة ال تبتدئ بالرتجيح ألن الرتجيح يتأتى أثناء عجز املجتهد من تنزيل داللة األدلة عىل ترصفات املكلفني )٤(

يقول بالتعارض بني الدليل الثابت والدليل غري  سعيه إىل التغلب عىل هذا العجز جهُده يف التأكد من صحة األدلة من حيث ثبوهتا حتى ال
. فال تعارض بني القرآن وخرب اآلحاد مثالً  ٧٢وقد اشرتط األصوليون لصحة التعارض استواء قوة الدليلني من حيث ثبوهتام وحجيتهام،. الثابت

ثابت ألن يف ترجيحه عليه اعتبارًا لصحة ثبوته وأوىل أن ال يصح التعارض بني دليٍل ثابٍت ودليٍل غري ثابٍت، وال يرّجح الثابت عىل غري ال
 . وإمكانية العمل به

ويكون للرتجيح إذًا ما . وبعد أن ثبت لنا انضواء الرتجيح حتت مفهوم االجتهاد ومقتضاه يثبت كذلك انضاممه إىل ما حيكم به االجتهاد من تصوراته
ونخلص هبذا إىل أن تصور  ٧٥.الفقهاء يف مذاهبهم بناًء عىل تفاوت ترجيحاهتم ، ويكون كذلك سببًا الختالف٧٤وأحكامٍ  ٧٣يكون لالجتهاد من رشوطٍ 

 .الرتجيح مبنٌي عىل تصور التعارض كام بينا، ومندرٌج حتت تصور االجتهاد من جانب العملية والتوظيف
 موضع الرتجيح بني سبل درء التعارض

إشارات األصوليني إليه حني تقرينهم التعارض بالرتجيح، ويف اشرتاطهم  ذكرنا أن التعارض الصحيح ال يستلزم غري الرتجيح، وذلك يظهر يف
ومع هذا كّله، وقد . لصحة الرتجيح عدم إمكانية اجلمع أو النسخ، ويف عباراهتم الدالة عىل حقيقة التعارض من أنه ما ال يمكن درؤه إال بالرتجيح

 .وافقًا مع مقصد الرشع من وضع األدلةساروا عىل تنويع سبل دفع التعارض حسب الرتتيب الذي يرونه م
 ٧٦:وباإلمجال، افرتق األصوليون إىل منهجني رئيسني يف معاجلة التعارض الظاهر بني األدلة الرشعية، ومها

فيقدم عىل إذا ظهر تعارٌض بني الدليلني الرشعيني يرشع املجتهد يف اجلمع بينهام بوجوه التوفيق والتأويل، وإذا مل يمكن اجلمع  :منهج اجلمهور )١(
ترجيح أحدمها عىل اآلخر بمرجحاٍت معتربٍة، وإذا مل يمكن الرتجيح فيلجأ إىل نسخ أحدمها بالبحث عن تاريخ نزوهلام وورودمها، وإذا مل 

 .يمكن فيعدل عن العمل بكالمها ويستند إىل أصٍل آخر

                                                            
 .وما بعدها ٣منشور، ص بحث غريرسالة يف وجوب اجلمع بني األدلة, السعيدان، وليد بن راشد، : انظر  ٧١
 .٢٤٢٤، ص٥، ج)م١٩٩٩، ١مكتبة الرشد، ط: الرياض( املهذب يف علم أصول الفقه املقارنالنملة، عبد الكريم بن عيل بن حممد،   ٧٢
 .وما بعدها ١٩٩، ص٧ج البحر املحيط,الزركيش، : انظر مثال  ٧٣
 .وما بعدها ١٢١، ص)م١٩٨٦، ٣مؤسسة الرسالة، ط :بريوت(االجتهاد يف اإلسالم العمري، نادية رشيف، : انظر مثال  ٧٤
 .٨٢، ص)م١٩٩٦، ٢دار الفكر العريب، ط: القاهرة(أسباب اختالف الفقهاء اخلفيف، عيل، : انظر كون التعارض سبب االختالف يف  ٧٥
الربزنجي، . ٢٤١٤، ص٥جاملهذب يف علم أصول الفقه املقارن, ة، عبد الكريم بن عيل بن حممد، النمل. ٢٠٩صضوابط الرتجيح, الويل، بنيونس، . ٦٤صالتعارض والرتجيح, احلفناوي، حممد إبراهيم حممد،   ٧٦

 .١٧١و ١٦٧، ص١، ج)م١٩٩٦ط، .دار الكتب العلمية، د: بريوت(التعارض والرتجيح بني األدلة الرشعية عبد اللطيف عبد اهللا عزيز، 



١٤ 

حدمها بالبحث عن تاريخ نزوهلام وورودمها، وإذا مل يمكن إذا ظهر تعارٌض بني الدليلني الرشعيني يرشع املجتهد يف نسخ أ :منهج احلنفية )٢(
وإذا مل النسخ فيقدم عىل ترجيح أحدمها عىل اآلخر بمرجحاٍت معتربٍة، وإذا مل يمكن الرتجيح فيلجأ إىل اجلمع بينهام بوجوه التوفيق والتأويل، 

 .يمكن اجلمع فيعدل عن العمل بكالمها ويستند إىل أصٍل آخر
 :املنهجان يف بعض نقاٍط هي متفق عليها يف سبل معاجلة التعارض بني األدلة، وهيوقد التقى هذان 

إىل مضمون املنهج املتكون عىل اجلمع والرتجيح والنسخ واإلسقاط، وإن اختلفوا يف ترتيب املنهج مل خيتلفوا يف عنارص املضمون، وفيه إشارة  .١
 .بلإمجاعهم عىل أن التعارض ال ُيعالج إال هبذه الطرق والس

يف ترتيب الرتجيح بني طرق دفع التعارض، ويكون الرتجيح طريقًا ثانيًا لدفع التعارض عند اجلمهور واحلنفية، وكأهنم اتفقوا عىل أن األصل  .٢
الرشع عدم وهذا ال يتناقض مع ما أوردنا سالفًا ألنه إن دّل عىل يشء فيدل عىل اتفاقهم عىل أن األصل يف . التعارض ال ُيعالج ابتداًء بالرتجيح

 .ألصل الرشع التعارض، ولذا مل جيعلوا األصل ملعاجلة التعارض الرتجيح ملا فيه معنى مناقٌض 
يه وضعهم اإلسقاط يف اخلطوة األخرية، وذلك ألهنم اتفقوا عىل أن األصل يف األدلة اإلعامل، ويف اإلسقاط مناقضٌة كليٌة هلذا األصل ملا ف .٣

ا هذه الطريقة يف األخري بعد العجز عن مجيع الطرق التي تراعي أصل اإلعامل يف األدلة من النسخ واجلمع فجعلو. إمهاٌل كٌيل لألدلة الرشعية
 .والرتجيح

ويف هذه املكانة ما يومئ إىل تصور الرتجيح بالنظر إىل . وقد تبينت لنا مكانة الرتجيح بني هذه الطرق املستخدمة لدرء التعارض بني األدلة الرشعية
 .ريٍق وتأخره من طريٍق آخر، وكذلك بالنظر إىل كونه فردًا من أفراد املنهج الذي حيقق إعامل األدلةتقّدمه عىل ط

وهذا ألن الدليلني املتعارضني إذا أمكن مجعهام بوجه من وجوه التوفيق . يتأخر الرتجيح من اجلمع ولكنه يتقدم عىل النسخ يف منهج اجلمهور,
، ويف هذا تنزيه الرشع من التناقض يف أحكامه ويف الوقت نفسه حتقيٌق ملقصد الرشع من نصب األدلة وهو والتأويل ال يرجح أحدمها عىل اآلخر

وهذا اإلمهال دون اإلبطال يف النسخ ألن . وأما تقدمه عىل النسخ فألجل اإلعامل كذلك ألن الرتجيح إعامل أحد الدليلني وإمهال اآلخر ٧٧.اإلعامل
وتصور الرتجيح عند . ثبوت نسخه بخالف املرجوح فإنه قد يعترب وإن كان بعد ثبوت مرجوحيته، وفيه معنى اإلعاملاملنسوخ ال يكون معتربًا بعد 

إهنا إذا اجلمهور هبذه الصورة أنه عمٌل يلجأ إليه لدفع التعارض بني األدلة مع مراعاة حتقق مقصدها وحتقيقه، ومراعاة جانب الثبوت لألدلة حيث 
 .ة فداللتها ال تقيض عليها بام يظهر فيها من التعارضثبتت بالطريقة الصحيح

بناًء عىل هذا الرتتيب، أن األصل يف الدليلني املتعارضني أن أحدمها ناسٌخ . يتأخر الرتجيح من النسخ ولكنه يتقدم عىل اجلمع يف منهج احلنفية,
. ما يدّل عىل تقييد أصل اإلعامل يف األدلة بأصل اإلبطال يف نسخهاويف تقديمهم النسخ عىل الرتجيح واجلمع  ٧٨.واآلخر منسوٌخ إذا ُعلم تارخيهام

ويف حالة . وكام أن اإلعامل مقصوٌد يف األدلة عند الرشع وكذلك اإلبطال فإنه مقصوٌد يف األدلة عند الرشع، وذلك بنسخه بعض أدلته ببعٍض آخر
دمها أو كالمها، وذلك ألنه إذا ُعلم تقّدم دليٍل عىل آخر نزوالً أو ورودًا فال يمكن إعامل أحدمها تعارض الدليلني إبطال أحدمها أوىل من إعامل أح

وإذا ُأجري الرتجيح يف الدليلني أحدمها متقدمًا يف النزول والورود عىل اآلخر حيتمل ترجيح املنسوخ عىل الناسخ وفيه . بالرتجيح أو كالمها باجلمع
وإذا ُأجري اجلمع بني الدليلني أحدمها متقدمًا يف النزول والورود عىل اآلخر يتحتم العمل باملنسوخ الذي قد أبطله . معنى إعامل ما أبطله الرشع

وقّدموا الرتجيح عىل اجلمع . فيتقدم بناًء عىل هذا النسخ عىل الرتجيح واجلمع بالبحث عن تاريخ النزول والورود قبل الرشوع فيهام. الرشع

                                                            
 .٦٨صالتعارض والرتجيح, احلفناوي، حممد إبراهيم حممد،   ٧٧
 .٢٣١صضوابط الرتجيح, الويل، بنيونس،   ٧٨



١٥ 

وتصور الرتجيح  ٧٩.قالء قد اتفقوا عىل تقديم الراجح عىل املرجوح عند التعارض وامتناع ترجيح املرجوح أو مساواته بالراجحباستدالهلم بأن الع
دلة عند احلنفية هبذه الصورة أنه عمٌل يلجأ إليه لدفع التعارض بني األدلة مع مراعاة تقييد مقصدها األصيل، ومراعاة جانب صحة الثبوت لأل

 .إذا ثبت إبطاهلا فال يراعى مقصدها األصيل وهو اإلعامل هبطال املقصود رشعًا حيث إنبسالمتها من اإل
وقد بنوا عىل هذا املنهج طريقتهم يف . ويساند ما افرتضنا عليه من سبب تقديم احلنفية النسخ عىل الرتجيح واجلمع منهجهم يف النسخ واحتامل النسخ

 :ام ييلاالجتهاد يف األدلة، ويمكن إيراد بعضها في
 ٨٠.اعتبار احتامل النسخ من معايري التمييز بني الدالالت الواضحة يف األلفاظ من الظاهر والنص واملفرس واملحكم )١(
 .والنسخ يقتيض اإلبطال وليس اإلمهال ٨١اعتبار قاعدة الزيادة عىل النص نسٌخ، )٢(
 .وتًا وداللةً واشرتطوا التساوي يف القوة بني العام واخلاص ثب ٨٢اعتبار ختصيص العموم نسٌخ، )٣(

يؤول االختالف بني اجلمهور واحلنفية يف منهجيهم لدفع التعارض إىل تصور الرتجيح، وهو كام أرشنا إليه سالفًا اختالفهم يف ظاهرية : ملخصه
تأخري اجلمع وتوسيط ويتامشى مع قول احلنفية بجواز الرتجيح بني القطعيات بناًء عىل ظاهرية التعارض قوهلم بتقديم النسخ و. التعارض والرتجيح

 .الرتجيح بينهام
 مبحث الرتجيح يف كتابات األصوليني

ولكّل منهام . والتأليف األصويل كام هو معلوٌم يسري عىل مناهج عديدة، وأشهرها منهج املتكلمني أو طريقة اجلمهور ومنهج الفقهاء أو طريقة احلنفية
فمنهج املتكلمني كتبوا . إىل طبيعة استخراج األصول وهري بني هذين املنهجني آيٌل غري أن االختالف اجل ٨٣خصائصه متيزه عن غريه من املناهج

كتبوا أصول مذهبهم باستقراء اجتهاداهتم أئمتهم فأصول مذاهبهم باستخراجها من النصوص والقواعد العقلية واللغوية، وأما منهج الفقهاء 
وإذا أنعمنا النظر يف مكانة . عىل هذين املنهجني مل ترتك التطرق إىل موضوع الرتجيح بالرغم من هذا االختالف فإن املؤلفات التي تسريو. وفتاوهيم

تداولًة مبحث الرتجيح يف األدب األصويل نلحظ أنه بوصفه مبحثًا مستقًال يتأخر عن معظم املباحث األصولية ذكرًا وإفرادًا، وأما بوصفه فكرًة م
ومسألة  ٨٥ومسألة املعارضة بني النصوص ٨٤ نهم من تعرض للرتجيح يف مسألة تعارض أفعال الرسول وم. فإهنا ُتذكر يف ثنايا كثٍري من املوضوعات

ولكنهم حني أفردوا موضوع الرتجيح يف مبحثه املستقل فأكثرهم وضعوه من بني الصفحات األخرية قبل . ومسائل أصولية أخرى ٨٦احلقيقة واملجاز
يعهم هذا من تأخري إفراد احلديث عن الرتجيح عىل أسباٍب تتعلق يف أحد جوانبها بتصور الرتجيح ودّل صن ٨٨.أو بعده ٨٧موضوع االجتهاد والتقليد

                                                            
 .٢٤١٦، ص٥جاملهذب يف علم أصول الفقه املقارن, النملة، عبد الكريم بن عيل بن حممد،   ٧٩
 .٤٦، ص١جكشف األرسار, البخاري،   ٨٠
 .٢٩٢، ص١جأصول الرسخيس, الرسخيس،   ٨١
 .١٣٣، ص١املصدر نفسه، ج  ٨٢
 .وما بعدها ٥١، ص)ت.ط، د,الدار اجلامعية، د: بريوت(مي أصول الفقه اإلسالشلبي، حممد مصطفى،   ٨٣
 .٢١٣ص إرشاد الفحول,الشوكاين، . ٩٢ص إجابة السائل,الصنعاين،   ٨٤
 .٢٥، ص٢جأصول الرسخيس, الرسخيس،   ٨٥
 .١٩١، ص٢جالبحر املحيط, الزركيش،   ٨٦
 . ٨٠، ص٥ج الواضح يف أصول الفقه,ابن عقيل، . ٣٧٧، ص٥ج املحصول,ازي، فخر الر. ٢٦٦، ص٤ج التمهيد يف أصول الفقه,أيب اخلطاب، : انظر مثال يف  ٨٧
 .٢٩١، ص٤جاإلحكام يف أصول األحكام, اآلمدي، . ١١٠، ص٤جكشف األرسار, البخاري، . ٣٧١، ص٣جبيان املخترص, األصفهاين، : انظر مثال يف  ٨٨



١٦ 

ويمكن رسد . ومعلوٌم أن ترتيبهم موضوعات علم أصول الفقه يكون عىل التسلسل املنطقي الذي يسعف املجتهد يف مساعيهم االجتهادية. لدهيم
 :مبحث الرتجيح يف كتاباهتم فيام ييلاألسباب التي حتدو باألصوليني إىل تأخري عرض 

 .الرتجيح خطوٌة أخريٌة يف منظومة علم األصول قبل تنزيل األحكام الرشعية من األدلة إىل واقع ترصفات املكلفني )١(
 .الرتجيح ال يتّم استيعابه إال بعد اإلملام بمباحث أصول الفقه األخرى لتوقفه عليها من حيث صحة توظيفه وسالمة تطبيقه )٢(
 .يح ال يكون أصًال يف الرشع وكام أن التعارض ال يكون أصًال، وخالف األصل يأيت بعد احلديث عن األصول املقررة يف الرشعالرتج )٣(
الرتجيح يعتمد عىل األدلة الرشعية ومتعلقاهتا من حيث ثبوهتا ودالالهتا، وتأخذ هذه املوضوعات جّل صفحات علم األصول، فال يتقدم  )٤(

 .الرتجيح عليها
 .متعلٌق باالجتهاد الشرتاكهام يف اجلانب التطبيقي وأما املوضوعات األخرى فهي بمثابة اجلوانب النظرية، والتطبيق يأيت بعد النظرية الرتجيح )٥(
جتهد عمل املالرتجيح عمٌل قد يلجأ إليه املجتهد وقد ال يلجأ إليه بناًء عىل ظهور التعارض يف نظره يف األدلة الرشعية، فوجوده إذًا ال يتحتم يف  )٦(

 .باملقارنة مع املباحث األخرى
عن حلوٍل للمشاكل املثارة واملطروحة أبان النظر يف املباحث األصولية األخرى وال سيام يف مبحث األدلة الرشعية، واحللول  الرتجيح عبارةٌ  )٧(

 .تأيت بعد املشاكل
 عالقة الرتجيح باملباحث األصولية

. صويل سابقًا نرشع يف التوقف عند أوجه عالقة مبحث الرتجيح باملباحث األصولية األخرىواستكامالً لعلمنا بموضع الرتجيح يف األدب األ
ويتضمن معظم املؤلفات يف علم أصول الفقه عىل مبحث األدلة ومبحث االستنباط ومبحث األحكام ومبحث االجتهاد، وهي متثل العنارص 

ع مقاصد الرشيعة الذي أفرده بعض األصوليني يف مبحٍث مستقٍل  بعد أن كان متداوالً وإضافًة إىل هذه املباحث فثمة موضو. األساسية يف هذا العلم
 .يف موضوعاٍت شّتى

 :وبصورٍة موجزٍة، نتعرض إليضاح عالقة مبحث الرتجيح هبذه املباحث األصولية يف نقاٍط تاليةٍ 
فموضوع العلم أساسه الذي يؤول إليه سائر  ٨٩يّعد موضوعه،حيتّل مبحث األدلة مكانًة مرموقًة يف علم األصول إذ  :عالقة الرتجيح باألدلة )١(

من تنزيل  ووجه عالقة الرتجيح باألدلة يظهر يف نصبها بمجموعها صوب نظر املستدل هبا عىل األحكام، فلم يتمكنْ . املوضوعات األخرى
ينهام تكمن يف وجه صحة االستدالل باألدلة والعالقة ب. مفاد نصبها لتعارض دالالهتا، فليجأ إىل البحث عن ما يرّجح أحدها عىل اآلخر

 .الرشعية
اعتبارًا بمتانة الصلة بني األدلة واألحكام يعتد هبا البعض موضوعًا لعلم أصول القفه كذلك، من حيث إثبات  :عالقة الرتجيح باألحكام )٢(

ذلك ألن األحكام الرشعية ال ُتعرف إال بأدلة الرشع ويبنى عىل هذا أن ما من حكٍم إال وله دليٌل، و ٩٠.األدلة لألحكام وثبوت األحكام باألدلة
األدلة املتعارضة تفيد األحكام املتعارضة فيستحيل تطبيقها يف ترصفات املكلفني، ويستحيل  ٩١.فهي كصلة الثمرة باملثمر كام يف تعبري الغزايل

جيح بينها، وبحثوا مثًال عن الرتجيح بني الواجب ونظر األصوليون إىل مراتب األحكام الرشعية يف ميزان الرت. كذلك صدورها عن الرشع
 .والعالقة بني الرتجيح واألحكام تكمن يف إمكانية تنزيل األحكام الرشعية يف واقع ترصفات املكلفني. واملحرم، وبني املباح واملحرم

                                                            
 .٢١، ص١ج اإلحكام يف أصول األحكام,اآلمدي،   ٨٩
 .٦٨ص الفحول, إرشادالشوكاين،   ٩٠
 .٧، ص١جاملستصفى, الغزايل،   ٩١



١٧ 

وية، وأوضحوا أوجه الدالالت اللفظية تطرق األصوليون إىل مناهج استنطاق النصوص الرشعية بالقواعد اللغ :عالقة الرتجيح باالستنباط )٣(
ورتبوا الدالالت عىل مراتب قطعيتها عىل األحكام ومستويات ظاهريتها عىل املعاين، ترتيبًا ُيقّدم فيه القطعي عىل دونه . عىل معانيها وكيفيتها

ثال، ترتيب احلنفية األلفاظ الظاهرة من الظاهر وعل سبيل امل. وُيقّدم فيه الظاهر عىل دونه يف حالة تعارضهام يف الداللة عىل احلكم واملعنى
والعالقة بني الرتجيح واالستنباط  ٩٢.والنص واملفرس واملحكم، وإذا حصل التعارض بينها فأولوية الرجحان للمحكم فاملفرس فالنص فالظاهر

 .تكمن يف ضبط املساعي التقريبية بني املفهوم اللفظي واملقصود الرشعي يف النصوص الترشيعية
وسبق أن أرشنا إىل وجه العالقة بني الرتجيح واالجتهاد سالفًا، وصنيع األصوليني يف تقرين مبحث الرتجيح  :عالقة الرتجيح باالجتهاد )٤(

وهذا إن دّل عىل يشٍء فيدل عىل أهنام متالزمان من حيث حتققهام ومن حيث . بمبحث االجتهاد يف كتاباهتم أبدى دليٍل عىل رصانة الصلة بينهام
 .والعالقة بينهام تكمن يف منهجية النظر يف األدلة الرشعية للتوصل هبا إىل التنزيل الصحيح لألحكام الرشعية. يقهامحتق

وبعد أن أصبح موضوع مقاصد الرشيعة مبحثًا مستقًال يف علم أصول الفقه يتناول املصالح واملفاسد فيدخله  :عالقة الرتجيح باملقاصد )٥(
وهذه املعاين الكلية مضاهيٌة لألحكام الرشعية . ني املصالح نفسها وبني املفاسد نفسها وبني املصالح واملفاسدالرتجيح من جانب املوازنة ب

اجلزية من ناحية استخراجها من النصوص الرشعية، وكام يدخل الرتجيح يف األحكام يدخل كذلك يف املقاصد حالة ظهور التعارض بني 
لعامة عىل املصلحة اخلاصة إذا تعارضتا، وترجيح املفسدة عىل املصلحة إذا تعارضتا، وترجيح املفسدة ومثال ذلك، ترجيح املصلحة ا. مفرداهتا

والعالقة بينهام كالعالقة بينه واألحكام ملا يف املقاصد واألحكام من تشابٍه، وتكمن إذًا يف صالحية  ٩٣.العامة عىل املفسدة اخلاصة إذا تعارضتا
 .ع ترصفات املكلفني وفق مقاصد الرشعتنزيل األحكام الرشعية يف واق

 :خامتة
 :يتوصل الباحث يف مدارسة هذا املوضوع إىل النتائج اآلتية

تتأصل فكرة الرتجيح عىل األسس العقلية التي تربط املكلف بالسنن الكونية، وعىل األسس الرشعية التي تربط املكلف بالسنن  :أوالها
 .الرشعية
 .للغوية حول الزيادة والفضل واملزية من ناحية أهنا وصٌف، وحول إثبات هذه املعاين من ناحية أهنا فعٌل تدور داللة الرتجيح ا :ثانيتها
. الرتجيحتتبنى التعريفات ملصطلح الرتجيح عىل معانيه اللغوية، وقد افرتق األصوليون يف تعبرياهتم للداللة عىل مذاهبهم يف مدلول  :ثالثتها

لقه بالتعارض وإجراؤه بني األمرين املتساويني ظاهرًا بوجود املرجح الذي يقتيض اخللوص إىل الراجح وقد اتفقوا يف الرتجيح عىل تع
وقد اختلفوا يف الرتجيح يف كونه وصفًا أو فعًال وطبيعة املوضع الذي جيري فيه الرتجيح وحكم العمل بالراجح واشرتاط . واملرجوح بينهام

 .إمكانية اجلمع قبل اإلقدام عليه
الرتجيح ويرتتب عىل هذا اقتضاء . تقوم حقيقة تصور الرتجيح عند األصوليني عىل تصور التعارض من حيث حقيقته ومعناه وموطنه :هارابعت

 .أحكامه من سببه ورشوطه وأركانه ومقاصده
 .من تلك األدلة تعترب وظيفة الرتجيح من وظائف املجتهد ملا يف الرتجيح نظٌر يف األدلة وضبٌط لألحكام املستخلصة :خامستها
تؤول موضعية الرتجيح بني سبل درء التعارض إىل أن التعارض الصحيح ال يستلزم غري الرتجيح، وإىل أن القصد الرشعي من  :سادستها

 .وضع األدلة هو اإلعامل يف أصله
 .األصوليون يف مبحٍث مستقٍل يف هناية كتاباهتمحتتّل فكرة الرتجيح يف املضامني األصولية املتشعبة تتعلق به بأوجٍه متباينٍة، وأفرده  :سابعتها

                                                            
 .٤٦٧صأصول الفقه اإلسالمي, شلبي، حممد مصطفى،   ٩٢
  .٨٥، ص١جقواعد األحكام, العز بن عبد السالم،   ٩٣
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