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 ملخص 
ما الطرق فتطرقت إىل السؤال عن حقيقة الرتجيح؟ و ، بيان طرق الرتجيح بني النصوصالدراسة إىل هدفت 

وًصا؟ وهل صاليت يسلكها العلماء للرتجيح بني النصوص عموًما؟ وما املرجحات اليت تعود إىل الراوي خ
ها؛ عل من أمهل نتائجوأظهرت الدراسة ، االستقرائي التحليلي املنهج؟ ومت استخدام توجد أمثلة لذلك

ية أحد الدليلني تقو  هو الرتجيحإن  تدور حول معىن الزايدة يف الشيء.أهل اللغة كلمة رجح مبعان  استعمل
وقسموها  ،حصر العلماء طرق الرتجيح بني النصوص .بوجه من وجوه الرتجيح اآليت بعضها فيكون راجًحا

  . املروي عنه، أو املرويأو  ،ترجيحات تعود إىل نفس الرواية، عائدة إىل اإلسنادترجيحات : إىل
 

 الراوي الرتجيح، اإلسناد،    : كلمات مفتاحية
 
Abstract: 
The study aimed to explain the methods of weighting between texts, so I addressed the 
question about the truth of weighting? What are the ways for scientists to suggest 
between texts in general? What are the likely returns to the narrator? Are there 
examples? An inductive analytical method was used, and the study showed the results of 
perhaps the most important of them. The people of the language used the word 
preponderance with meanings revolving around the meaning of the increase in 
something. Weighting is the strengthening of one of the two indicators with some of the 
following weightings, some of which are likely to be correct. Scholars have restricted 
methods of weighting between texts, and divided them into: weightings due to 
attribution, weightings belonging to the same novel, or narrated, or narrated from him. 
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تنبطوا فاس، لفهم النصوص اليت ظاهرها التعارضكان من دأب العلماء االشتغال ابملرجحات  
 مشكلة البحثومن هنا جاءت . أو غريمها، منها ما يعود إىل السند أو الراوي، مرجحات كثرية لذلك

 ولتجيب على األسئلة اآلتية:، لتبحث يف املرجحات املتعلقة ابلراوي
   ما حقيقة الرتجيح لغًة؟ ويف اصطالح األصوليني؟-1
 ليت سلكها العلماء للرتجيح بني النصوص عموًما؟ ما الطرق ا-2
 ما املرجحات اليت تعود إىل الراوي خصوًصا؟ وهل توجد أمثلة لذلك الدفع؟-3

 أهداف البحث:
 ويف اصطالح األصوليني.، بيان حقيقة الرتجيح لغةً  -1
 معرفة الطرق اليت يسلكها العلماء للرتجيح بني النصوص عموًما. -2
 لك. وضرب األمثلة التطبيقية لذ، املرجحات اليت تعود إىل الراوي خصوًصاالوقوف على  -3

 أمهية البحث:
وهذا من ، ة هلاواستعراض األمثلة التطبيقي، مجع املرجحات اليت تعود إىل الراويتتجلى أمهية البحث يف 

واهتامه   عن دينهمنيعب فيه بدين هللا تعاىل لصرف املسلماألمهية مبكان وال سيما يف هذا العصر الذي يتال
 .ابلتضارب والتعارض

 منهج البحث:
، ح املتعلقة ابلراويالرتجيوالذي يقوم على استقراء طرق ، اعتمد البحث على املنهج االستقرائي التحليلي

 مث ضرب األمثلة لذلك.، وحتليلها
 اشتمل البحث على مبحثني وخامتة  خطة البحث:

 الرتجيحاملبحث األول: معىن 
 لغةً  جيحاألول: معىن الرت املطلب 

 اصطالًحا جيحالرت معىن  املطلب الثاين:
 الطرق اليت سلكها العلماء للرتجيح بني النصوص املبحث الثاين: 

 املبحث الثالث: املرجحات اليت تعود إىل الراوي 
 خامتة البحث: وفيها نتائج البحث وأهم توصياته

 املراجع
 
 

 املبحث األول: ماهية الرتجيح:
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 املطلب األول: معىن الرتجيح لغًة:
ح ترجيحً  إن علماء اللغة يذكرون ملادة ) رجح ( معاين متعددة تدور حول:  .االرتجيح مصدر من رجَّح يرج ِّ

 الوزن _ امليالن _ الثقل _ الزايدة: تقول: َرَجَح الشيَء بيده: َوَزنَه وَنَظَر ما ثِّْقُله.
 وَرَجَح امليزاُن: َماَل. 

كما يصفون ،  ْلَم ابلث َِّقلولذا يصفون الِّ ، وَرَجَح الشيُء يَ ْرَجُح: إذا ثَ ُقل، جملسه: ثَ ُقَل فلم َيِّفَّ وَرَجَح يف 
 ضده ابخلِّفَّة والَعَجل.

 وأَْرَجَح امليزاَن: أَثَقَله حىت َماَل.
 : َزاَد َوْزنُه.اوَرَجَح الشيء ُرُجوحً ، و رَاَجْحُته فَرَجْحته: كنُت أَوزَن منه

 .(1)الشيَء: فضَّْلُته وقوَّيُته ورجَّْحتُ 
 .يستنتج مما سبق أن أهل اللغة قد استعملوا كلمة رجح مبعان تدور حول معىن الزايدة يف الشيء 

 :امعنى الرتجيح اصطالح   :املطلب الثاين

اآلمِّدي بقوله:  وعرَّفه .(2)عرَّفه الت َّْفَتازَاين بقوله: " الرتجيح: بيان القوة اليت ألحد املتعارضني على اآلخر" 
عمل به وإمهال مبا يوجب العبارة عن اقرتان أحد الصاَلني للداللة على املطلوب مع تعارضهما  "الرتجيح:
ويطرح  ، الرتجيح: تقوية أحد الطريقني على اآلخر؛ ليعلم األقوى فيعمل به " الرَّازِّي بقوله:وعرَّفه  .(3)"اآلخر
 .(5)"ة الداللةالختصاصه بقو  الرتجيح: تقدمي أحد طريقي الكم؛"وعرَّفه ابن بَْدران بقوله:  .(4)"اآلخر

ليلني بوجه من تقوية أحد الد " الرتجيح:تاره هو تعريف الشي  زكراي األنصاري وهو: والتعريف الذي خن
                         .حشو وال تطويل ماهية الرتجيح بدقة من غريلذكره  ؛(6) "اوجوه الرتجيح اآليت بعضها فيكون راجحً 

 املبحث الثاين: الطرق اليت سلكها العلماء للرتجيح بني النصوص
 وقسموها إىل ما أييت:، حصر العلماء طرق الرتجيح بني النصوص

عود إىل نفس ما يوهي على نوعني: ، ترجيحات تعود إىل الراويوتشمل:  ترجيحات العائدة إىل اإلسناد: 
 .ما يعود إىل التزكيةو ، الراوي

 .ترجيحات تعود إىل نفس الرواية
                                                           

(، العني للخليل بن  234(، خمتار الصحاح ) ص 272(، القاموس احمليط ) ص 444/ 2لسان العرب ) ر:   (1 (
 ( مادة ) رجح ( 212/ 1ملصباح املنري  )ا -( 77/ 3أمحد ) 

 ( 103/ 2الت َّْفَتازَاين ) التلويح على التوضيح، ر:   (2 (
 (244/  4إحكام األحكام، اإلمام اآلمِّدي  ) ر:   (3 (

 (327/ 4احملصول، لإلمام الرَّازِّي )  ر:     (4 (
 ( 324املدخل، البن بدران ) ص ر:   (5 (
 ( 141غاية الوصول شرح لب األصول، الشي  زكراي األنصاري ) ص ر:  (6 (
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      ترجيحات تعود إىل املروي.
ائدة إىل عوترجيحات ، عائدة إىل املنتوتشمل: ترجيحات ، ترجيحات تعود إىل املروي عنه

 .عائدة إىل أمر خارجوترجيحات ، املدلول
 وسيكون موضع حبثنا الرتجيحات العائدة إىل اإلسناد. 

 حث الثالث: املرجحات اليت تعود إىل الراوياملب
 :املطلب األول: ترجيحات تعود إىل الرواية نفسها

 األول: الرتجيح بكثرة الرواة: 
ذهب مجهور علماء األصول إىل أن رواة إحدى الروايتني إذا كانوا أكثر من رواة األخرى رجحت رواية 

 األكثر. 
  :األدلة

َرت الصالة أم نسيت} مل يعمل بقول ذي اليدين ملسو هيلع هللا ىلصإن النيب - كر وعمر حىت أخربه بذلك أبو ب {أَُقصِّ
فدلَّ ذلك ،  ملسو هيلع هللا ىلصفذو اليدين ثقة لكن ملا انضم إليه موافقة الشيخني ترجح القول عنده ، رضي هللا عنهما

  .(1) قبول اخلرب وقوَّتهيف اأن للزايدة يف العدد أثرً 

                                                           
َرت الصالة أم َنسيت اي رسول هللا ؟ ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  عن أيب هريرة أن رسول  (1 ( انصرف من اثنتني فقال له ذو اليدين: أَُقصِّ

لَّم مث كربَّ فسجد فصلَّى اثنتني ُأخَريني، مث سملسو هيلع هللا ىلص َأصَدَق ذو اليدين فقال الناس: نعم فقام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول هللا
 مثَل سجوده أو أطول.

ومسلم، ( _ 117( ) ص  714، كتاب األذان، ابب: هل أيخذ اإلمام إذا شك بقول الناس )البخاري واللفظ لهرواه 
 (233( )ص 1220كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب: السهو يف الصالة ) 

 وقد جاء يف رواية أمحد رمحه هللا تعاىل سؤال الشيخني:                              
ديث َطرْيًا ألسأله عن حديث ذي اليدين فأتيته فسألته فإذا هو شي  كبري ال ينفذ العن معدي بن سليمان قال: أتيت مُ  

صلَّى  ملسو هيلع هللا ىلصحدثتين أن ذا اليدين لقيك بذي خشب، فحدَّثك أن رسول هللا ؛ من الكرب، فقال ابنه ُشَعيث: بلى اي أبت
القوم أبو بكر  أقصرت الصالة، ويفهبم إحدى صاليت العشي وهي العصر ركعتني، مث سلَّم فخرج َسرَعاُن الناس فقال: 

وعمر، فقال ذو اليدين: أَُقصِّرت الصالة أم نسيت ؟ قال: ما قصرت الصالة وال نسيت، مث أقبل على أيب بكر وعمر 
لى هبم واثب الناس وصملسو هيلع هللا ىلص رضي هللا عنهما فقال: ما يقول ذو اليدين فقاال: صدق اي رسول هللا، فرجع  رسول هللا 

 سجد هبم سجديت السهو.ركعتني مث سلَّم مث 
 ( 10102يف مسنده، كتاب مسند املدنيني، حديث ذي اليدين ) أمحدرواه 
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ي هللا فلم يعمل أبو بكر خبرب املغرية رض، الصحابة رضوان هللا عليهم إن األخذ بقول األكثر كان عادة-
ومل يعمل ، (1)أعطى اجلدَّة السدس حىت اعتضد خبرب حممد بن َمْسَلمة رضي هللا عنه ملسو هيلع هللا ىلص عنهما أن النيب 

 .أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنهم عمر خبرب أيب موسى حىت اعتضد خبرب
الظن من جهة أن احتمال وقوع الغلط والكذب على العدد األكثر إن خرب األكثر يكون أغلب على -

 أبعد من احتمال وقوعه يف العدد األقل.
ب نت أغلكا وال َيفى أن الظنون اجملتمعة كلما كانت أكثر، إن خرب كل واحد من اجلماعة يفيد الظن-

 .    على الظن حىت ينتهي إىل القطع
  يقد ِّمون خرب األكثر على غريه.  مإن عادة الناس يف أمورهم الدنيوية أهن- 

 مثال الرتجيح بكثرة الرواة: 
الة أال أصل ِّي بكم ص} :قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهروى أصحاب السنن إال ابن ماجه عن 

 .  (2) {فصلَّى فلم يرفع يديه إال يف أول مرةملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

                                                           
 جاءت اجلدة إىل أيب بكر الصديق تسأله مرياثها فقال: ما لكِّ يف كتاب هللا تعاىل"عن قَبيصة بن ُذؤَيب أنه قال: (1 (

ة: حضرت اس، فسأل الناس فقال املغرية بن شعبشيًئا فارجعي حىت أسأل النملسو هيلع هللا ىلص  شيء، وما علمت لك يف سنة نيب هللا 
أعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غريك، فقام حممد بن َمْسَلمة فقال مثل ما قال املغرية بن شعبة ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

مث جاءت اجلدة األخرى إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه تسأله مرياثها فقال: ما لكِّ يف كتاب  ،فأنفذه هلا أبو بكر
 تعاىل شيء وما كان القضاء الذي قضي به إال لغريك وما أزب بزائد يف الفرائل ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما هللا

 ."فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو هلا
، كتاب الفرائل، ابب: والرتمذي(_  421( )ص 2724، كتاب الفرائل، ابب: يف اجلدة )أبو داود واللفظ لهرواه 

( )  2724كتاب الفرائل، ابب: مرياث اجلدة )وابن ماجه، ( _  472( )ص  2100ما جاء يف مرياث اجلدة )
 ( 320/ 13( )  0031، كتاب الفرائل، ذكر وصف ما تعطى اجلدة من املرياث ) وابن حبان(_ 322ص

 ٍة كانت ألم أو ألب قال يف الرحبية:       والسدس فرُض جدٍة يف النسب     واحد
قال شارحها سبط املارديين: ممن يستحق السدس: اجلدَّة مطلًقا، سواء كان للميت ولد أو مل يكن، وسواء كان له إخوة 

 (   70أو مل يكن له، وسواء كانت من قبل األم أو من قبل األب.  الرحبية بشرح سبط املارديين ) ص 
،  والرتمذي واللفظ له( _ 117( )ص  747من مل يذكر الرفع عند الركوع ) ، كتاب الصالة، ابب:أبو داودرواه  (2 (

كتاب االفتتاح، والنسائي، (_  71( )ص  247كتاب الصالة، ابب: ما جاء أن النيب مل يرفع يديه إال يف أول مرة  )
 ن عازب.عن الرباء ب ويف الباب ( قال الرتمذي:142( )ص  1027ابب: رفع اليدين للركوع حذو املنكبني )

حدثنا حسني بن عبد الرمحن أخربزب وكيع عن ابن أيب ليلى عن أخيه عيسى عن  أما رواية الرباء: فعند أيب داود قال:
لصالة مث مل رفع يديه حني افتتح املسو هيلع هللا ىلص الكم عن عبد الرمحن ابن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال: رأيت رسول هللا 

 يرفعهما حىت انصرف.
 (  742، كتاب الصالة، ابب: من مل يذكر الرفع عند الركوع )أبو داودقال أبو داود: هذا الديث ليس بصحيح. رواه 

  (117)ص 
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إذ قد روى  ؛اليدين عند الركوع واالعتدال منهفهذا اخلرب يتعارض مع الرواايت الكثرية اليت وردت يف رفع 
  .(1)كما ذكر ذلك ابن السُّْبكي  اوأربعني صحابيً  خب ر الرَّفع مجع من الصحابة بلغ عددهم ثالاثً 

تتح َمْنكبيه إذا افكان يرفع يديه حْذو ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا }فعن ابن عمر رضي هللا عنهما 
ربَّنا ، ن محدهمسع هللا مل وقال:، اوإذا رفع رأسه من الرُّكوع رفعهما كذلك أيضً ، وإذا كربَّ للرُّكوع، الصالة

 .  (2) {وكان ال يفعل ذلك يف السجود، ولك المد

أبو  منهمملسو هيلع هللا ىلص وعن ابن عطاء قال: مسعت أاب مُحيد الساعدي يف عشرة من أصحاب رسول هللا 
وال  ا له تبعً ما كنت أبكثرزب قالوا: فلم ؟ فوهللاِّ ملسو هيلع هللا ىلص أزب أعلمكم بصالة رسول هللا } قال أبو مُحيد:، قَتادة

نا له صحبة ه حىت إذا قام إىل الصالة يرفع يديملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا  قال:، قالوا: فاْعرِّض، بلى قال:، أقدمِّ
رب ِّ فريفع يديه حىت مث يقرأ مث يك، اًل مث يكرب ِّ حىت يَقِّرَّ كلُّ عظم يف موضعه معتد، حياذي هبما منكبيه
مث يرفع رأسه ،  يُ ْقنِّعُ مث يعتدل فال َيُصبُّ رأسه وال، مث يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، حياذي هبما منكبيه

مث يهوي إىل ، : هللا أكربمث يقول، مث يرفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه معتداًل ، فيقول مسع هللا ملن محده
ع رجليه إذا مث يرفع رأسه ويَ ْثين رِّجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصاب، يديه عن جنبيهاألرض فيجايف 
ىل مث يقول: هللا أكرب ويرفع رأسه ويَ ْثين رِّجله اليسرى فيقعد عليها حىت يرجع كلُّ عظم إ، سجد مث يسجد

،  اذي هبما منكبيه حيمث إذا قام من الركعتني كربَّ ورفع يديه حىت، مث يصنع يف األخرى مثل ذلك، موضعه
م مث يصنع ذلك يف بقية صالته حىت إذا كانت السجدة اليت فيها التسلي، كما كربَّ عند افتتاح الصالة

قه األيسر اوقعد متور ِّكً ، أخَّر رجله اليسرى  . (3) {ملسو هيلع هللا ىلصهكذا كان يصل ِّي ، قالوا: صدقت، على شِّ
 افتتح الصالة يرفع يديه حىت إذاملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول هللا } عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:و 

 .{وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا ركع، حياذي منكبيه
وأيب  وأنس، ومالك بن الُويرِّث، ووائل بن ُحْجر، وعلي، قال الرتمذي: ويف الباب عن عمر

، األشعري وأيب موسى، وأيب قَتادة، وحممد بن َمْسَلمة، وسهل بن سعد، وأيب أُسيد، وأيب مُحيد، هريرة
 وُعمري الليثي رضي هللا عنهم.، وجابر

                                                           
 (212/ 3اإلهباج، علي السُّبكي ) ر:   (1 (

( 120( )ص  734كتاب األذان، ابب: رفع اليدين يف التكبرية األوىل مع االفتتاح ) البخاري واللفظ له، رواه   (2 (
( )ص  702) ني مع تكبرية اإلحرام والركوعكتاب الصالة، ابب: استحباب رفع اليدين حذو املنكبومسلم،  -

104) 

( _ 114 -114( )ص  733 - 730كتاب الصالة، ابب: افتتاح الصالة )أبو داود واللفظ له، رواه  (3 (
كتاب وابن ماجه، (_  72( ) ص 304كتاب الصالة ، ابب: ما جاء يف وصف الصالة، ابب منه: )والرتمذي، 

 (  122( ) ص 702إقامة الصالة والسنة فيها، ابب: رفع اليدين إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع ) 
  (220/ 2أي ال َيفضه كثريًا، وال مييله إىل األرض. عون املعبود، مشس الق آابدي ) وال يقنع: ب رأسهال يصومعىن 
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وهبذا يقول بعل أهل العلم من أصحاب النيب ، قال الرتمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
منهم ابن عمر وجابر بن عبد هللا وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد هللا بن الزبري وغريهم رضي هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ري وجماهد وزبفع وسامل بن عبد هللا وسعيد بن جب ومن التابعني السن  البصري وعطاء وطاوس، عنهم

 .(1)رمحهم هللا تعاىل
 فقد اجتمع لديث رفع اليدين يف الصالة يف غري اإلحرام عدد كثري من الرواة من الصحابة

 . (2)وبذلك ترجح هذه الرواية على الرواية األوىل اليت اقتصرت على الرفع عند تكبرية اإلحرام، وغريهم
 منها: اإن للرتجيح ابلعدالة صورً  الرتجيح ابلعدالة:الثاين: 

 ، هر بذلكأو أنه أش، ابلعدالة والثقة خبالف اآلخر اأن يكون راوي أحد احلديثني مشهورً  -1
 . (3)والظن بقوله أقوى؛ ولشدة الوثوق به، ؛ ألن سكون النفس إليه أشدفروايته مرجَّحة
 ملسو هيلع هللا ىلصروى شعبة عن ُسَهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب  مثاله:

 .(4) {ال وضوء إال من صوت أو ريح } قال:

                                                           
 ( 70( ) ص 244، كتاب الصالة، ابب: رفع اليدين عند الركوع )الرتمذيرواه   (1 (

 ت:ن الروااياختلف الفقهاء يف حكم رفع اليدين عند غري التكبرية األوىل تبًعا لرتجيحهم ما ذكر م  (2 (
 قاال بسنية ذلك: فالشافعية واحلنابلة

ويسن رفع يديه كما سبق يف تكبرية  000قال يف مغين احملتاج: )ويكرب ِّ يف ابتداء هوي ِّه للركوع، ويرفع يديه كإحرامه 
 (104/ 1اإلحرام مع ابتداء رفع رأسه من الركوع( مغين احملتاج، الشربيين ) ج

مث يقول مسع هللا ملن محده،  000كفعله عند تكبرية اإلحرام   00يديه كرفعه األول، يعين يرفعهما وقال يف املغين: ) ويرفع 
 (222_ 1/224ويرفع يديه كرفعه األول. ( املغين، ابن قدامة ) ج

 رجحوا عدم السُّن ِّية: واحلنفية واملالكية
 (41/  1املرغيناين ) ج قال يف اهلداية: ) وال يرفع يديه إال يف التكبرية األوىل. ( اهلداية،

مع إحرامه فقط، ال  00فقال: كرفع يديه أي املصلي مطلًقا  00وقال يف الشرح الكبري: ) مث شرع يف مندوابت الصالة 
 (  247/ 1مع ركوعه وال رفعه، وال مع قيام من اثنتني. ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري )ج

(  _مجع اجلوامع، البن 224/ 3(_ اإلهباج، علي السُّبكي ) 251/  4إحكام األحكام، اإلمام اآلمِّدي  )ر:  (3 (
 (142شرح  لب األصول، الشي  زكراي األنصاري ) ص -(363/ 2السُّْبكي )

( وقال: هذا حديث حسن 22( ) ص  74رواه الرتمذي، كتاب الطهارة، ابب: ما جاء يف الوضوء من الريح )  (4 (
(، واللفظ هلما، وروى 73( ) ص 515وسننها، ابب: ال وضوء إال من حدث )صحيح _ وابن ماجه، كتاب الطهارة 

معناه مسلم، كتاب اليل، ابب: الدليل على أن من تيقن الطهارة مث شك يف الدث فله أن يصلي بطهارته تلك ) 
 ( 35( ) ص 177(_وأبو داود، كتاب الطهارة، ابب: إذا شك يف الدث ) 156( ) ص525
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، (1) {ةا قهقه أعاد الوضوء وأعاد الصالإذ}قال:ملسو هيلع هللا ىلص الذي يرويه أبو هريرة عن النيب الديث فال يعارضه 
ولكنه ال يبلغ درجة شعبة يف العدالة؛ ألن شعبة ، (2)صدوق وهو ، وهذا يف سنده أبو هريرة األنطاكي

وعبد ، ُلصنيبن ااومن جهة أخرى وقع يف سند خرب القهقهة عبد العزيز ، هو أمري املؤمنني يف الديث
 ؛(4)مع ما يقال فيه من االنقطاع بني السن وأيب هريرة ، وعبد الكرمي مرتوك، (3)واألول ضعيف ، الكرمي

 .(6()5)ول فكلهم ثقات وأما رواة الديث األ
 ، من الكذب افيكون أشد حترزً ، أن يكون راوي  أحد احلديثني أورع وأتقى من اآلخر -2

 .  (7)وأبعد من رواية ما يشك فيه 

 سواء كانت  املبتدع:ن صاحب بدعة أوىل من رواية رواية العدل الذي ال يكو   -3

 . (8)يف التأويل أو مل تكن  اتلك البدعة كفرً 
                                                           

عند الدار قطين: حدثنا  أبو هريرة األنطاكي حممد بن علي بن محزة قال حدثنا عمران بن موسى قال  سند الديث  (1 (
 حدثنا أيوب قال حدثنا اهليثم بن مجيل قال حدثنا عبد العزيز بن الصني عن عبد الكرمي عن السن. 

 (104/  1)  (11كتاب الطهارة، ابب: أحاديث القهقهة يف الصالة وعللها ) الدارقطين،  رواه 

 ( 0144( )  427تقريب  التهذيب ) صر:    (2 (
 ( 271( )  14/ 3ضعفاء العقيلي ) ر:    (3 (

 ( 47/ 1نصب الراية، الزيلعي ) ر:   (4 (
 (  1/10شعبة: إمام يف الديث، وأمري املؤمنني فيه.   اجلرح والتعديل، الرَّازِّي )   (5 (

 ( 242) ص ن حجرابتقريب التهذيب، .سهيل بن أيب صاحل: صدوق تغري حفظه، روى له البخاري مقروزًب وتعليًقا   
 ( 440/ 3أبو صاحل: من أجل ِّ الناس وأوثقهم.      اجلرح والتعديل، الرَّازِّي )    

 اختلف الفقهاء يف بطالن الوضوء بقهقهة املصلي:  (6 (
 عدم البطالن:فذهب مجهور الفقهاء إىل 

 ( 1/32وال ابلقهقهة يف الصالة ( مغين احملتاج، الشربيين ) ج 000قال الشربيين: ) فال نقل ابلبلوغ ابلسن 
وقال ابن قدامة وهو يتحدث عن نقل الوضوء أبكل لم اجلزور: ) ومن العجب أن خمالفينا يف هذه املسألة أوجبوا 

ث من مراسيل أيب حبدينيفة أوجبه ابلقهقهة يف الصالة دون خارجها الوضوء أبحاديث ضعيفة ختالف األصول، فأبو ح
 (1/122املغين، ابن قدامة ) جالعالية. ( 

 ( 123/ 1وقهقهة بصالة ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري )ج 000وقال الدردير: ) ال ينقل الوضوء مبس دبر 
 كل داية وهو يتحدث عن النواقل: ) القهقهة يفقال يف اهل وخالف احلنفية اجلمهور فأوجبوا نقض الوضوء بذلك:

 (14/ 1صالة ذات ركوع وسجود ( اهلداية، املرغيناين ) ج 
-(327املدخل البن بدران )ص  -(372روضة الناظر، ابن قدامة  )ص  -( 241/ 4اإلحكام لآلمدي )ر:   (7 (

 (270املسودة آلل تيمية )ص-( 30/ 3التقرير والتحبري، ابن أمري الاج) ج

(_ غاية الوصول شرح لب األصول، الشي  303/  2مجع اجلوامع، البن السُّْبكي )  -(3/227هناية السول )(  8 (
 ( 142زكراي األنصاري ) ص
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 الرتجيح ابلضبط:الثالث: 

 ن.ألهنا أغلب على الظ ؛فروايته أرجح، أن يكون أحد الراويني أعلم وأضبط من اآلخر  -1
يرج ح  افإذا كان أحدمها أشد  اعتناء به واهتمامً ، والضبط: هو شدة االعتناء ابلديث واالهتمام أبمره

اة كلماته على مراع احرصً أبن يكون أكثر ، ملسو هيلع هللا ىلصولو كان ذلك يعين زايدة الضبط أللفاظ الرسول ، خربه
 .(1)وحروفه 

 ملسو هيلع هللا ىلصروى ُشعبة عن ُسهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب مثاله: 
 . (2) {ال وضوء إال من صوت أو ريح}قال: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
ْسَنوي )  (1 ( شرح  لب األصول، الشي  زكراي -(303/ 2( _مجع اجلوامع، البن السُّْبكي ) 3/230هناية السول، اإلِّ

(  _اإلحكام، لآلمدي  30/  3التقرير والتحبري، ابن أمري الاج ) -(327بدران )ص (_  املدخل البن 142) ص 
 (270(_املسودة آلل  تيمية  )ص 241/ 4)
( وقال: هذا حديث حسن 22( ) ص  74رواه الرتمذي، كتاب الطهارة، ابب: ما جاء يف الوضوء من الريح )  (2 (

(، واللفظ هلما، وروى 73( ) ص 515 وضوء إال من حدث )صحيح _ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، ابب: ال
معناه مسلم، كتاب اليل، ابب: الدليل على أن من تيقن الطهارة مث شك يف الدث فله أن يصلي بطهارته تلك ) 

 ( 35( ) ص 177(_وأبو داود، كتاب الطهارة، ابب: إذا شك يف الدث ) 156( ) ص525



 12 

 

 أو َرَعَف (1)أو قَ َلس، إذا قَاء أحدكم يف صالته}قال: ملسو هيلع هللا ىلص وعن عائشة رضي هللا عنها عن النيب 
 .(2) {مث لَيْْبِّ على ما مضى من صالته ما مل يتكلَّم، فليتوضأ

وشعبة أمري  ،كيف ال،  وإمساعيل ليس كُشْعبة يف الضبط، ففي سند هذا الديث إمساعيل بن عي اش
، فيكون الديث األول أرجح فال نقل للوضوء (3)وابن عياش خلَّط على املدنيني ، املؤمنني يف الديث

    قيء أو رعاف.بسبب 
 .فعيةعند الشا يرجح خرب الذََّكر على خرب غريه؛ ألنه أضبط من غريه يف اجلملة  -2

 إىل الرجل  فإذا انضم، ال يرتجح خرب الرجل على خرب املرأة عند انفراد كل منهما وقال احلنفية:

                                                           
 الَقْيء.  وليس بَِّقْيء فإن عاد فهو ابلسكون: ما َخرج من اجلَْوف مِّْلء الَفمِّ أو دونه،الَقَلس: ابلتحريك، وقيل   (1 (

 (122/  4النهاية يف غريب الديث، ابن األثري )     

الديث رواه البيهقي  قال: أخربزب أبو سعد أمحد بن حممد املاليين قال أنبأزب أبو أمحد ابن عدي  الافظ قال:   (2 (
بن السني بن قتيبة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إمساعيل بن عي اش عن ابن جريج قال أخربين حدثنا حممد 

 عبد هللا بن أيب مليكة.
قال أبو أمحد: هذا الديث رواه ابن عيَّاش مرة هكذا، ومرة قال عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة وكالمها غري 

 حمفوظ.
د قال حدثنا عبد الوهاب بن أيب عصمة قال حدثنا أبو طالب أمحد بن محيد قال وأخربزب أبو سعيد قال حدثنا أبو أمح

مسعت أمحد بن حنبل يقول: إمساعيل بن عياش ما روى عن الشاميني صحيح، وما روى عن أهل الجاز فليس 
ن أوسألت أمحد عن حديث ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن عائشة رضي هللا عنها  بصحيح، قال:

نده عن ومل يس وإمنا رواه ابن جريج عن أبيه، قال: من قاء أو رعف الديث، فقال: هكذا رواه ابن عياش، ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 أبيه ليس فيه ذكر عائشة رضي هللا عنها.

 1( ) 652البيهقي يف السنن الكربى، كتاب الطهارة، ابب: ترك الوضوء من خروج الدم من غري خمرج الدث )  رواه
 /142   ) 
 مذاهب الفقهاء من الوضوء من القيء والرعاف، فهي كما ما يلي: أما

 الشافعية واملالكية إىل عدم النقل: ذهب
 (1/32وال ابلنجاسة اخلارجة من غري الفرج ( مغين احملتاج )  222الشربيين: ) فال نقل ابلبلوغ ابلسن  قال
 (123/ 1الشرح الكبري )  وال قيء وقلس ( 222الدردير: ) ال ينقل الوضوء مبس دبر  وقال

 النفية والنابلة إىل نقل الوضوء ابلكثري من الدم والقيء: وذهب
املرغيناين: ) والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إىل موضع يلحقه حكم التطهري، والقيء ملء الفم.( اهلداية  قال
 (1/14) 

احش والدم الفاحش والدود الفاحش َيرج من اجلرح، وإمنا والقيء الف 222ابن قدامة: ) والذي ينقل الطهارة  وقال
 ( 119/ 1ينتقل الوضوء ابلكثري من ذلك دون اليسري. ( املغين ) 

 (223/ 3اإلهباج، علي السُّبكي )   (3 (
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 آخر ترجح خب ره على خرب املرأتني. 
 جيب الرتجيح للمروي ابلذكورة لراويه يف األمور الواقعة خارج  وفصَّل ابن أمري احلاج فقال:

 وابألنوثة لراويه يف عمل البيوت؛ ألهنن به أعرف. ، البيوت إذ الذكر فيه أقرب من األنثى
   . (1)ال أثر للرتجيح ابلذكورة أما احلنابلة  فقالوا:

   ان ال َيتصان ابلذكر دون املرأة.ومها أمر ، وهذا هو الراجح؛ ألن الرواية تتعلق ابلعدالة والضبط
 رة  ؛ لكثمن اآلخر فروايته أوىل اأن يكون أحد الراويني أفطن وأذكى وأكثر تيقظً  -3
   . (2) ضبطه
  أن يكون أحد الراويني روايته عن حفظ واآلخر عن كتاب: فالراوي عن احلفظ أوىل؛ -4

 أما احتمال النسيان يف الافظ فهو ، لكثرة ضبطه؛ والحتمال أن يزاد يف الكتاب أو ينقص منه
 .(3)كالعدم

ده حيث قال: إن كتابه املصون حتت ي، والذي يفهم من كالم ابن أمري الاج أنه ال يرجح بذلك
 ذلك فيه  وقد ُعدَّ ، بل ليس هو دون احتمال النسيان واالشتباه على الافظ، هذا االحتمال فيه بعيد

 كالعدم. 
ان فإن روايته راجحة على من ك، اوهو أن يكون أحدمها أكثر حفظً وللرتجيح ابلفظ معىن اثن 

 .(4)نسيانه أكثر 
  فُشعبة أحفظ منه بال ريب.، مثال هذا: حديثا ُشعبة وإمساعيل بن عيَّاش السابَقني

 
 
 

                                                           
( _ غاية الوصول شرح لب األصول، الشي  زكراي األنصاري ) ص 364/ 2مجع اجلوامع، البن السُّْبكي )    (1 (

( _ كشف األسرار شرح أصول البَ ْزَدوي، عبد العزيز البخاري  41/  3التقرير  والتحبري، البن أمري الاج ) ( _ 143
 ( _ املسودة آلل  تيمية  229/ 3) 

 ( 277) ص 

(_غاية الوصول شرح لب 253/ 4اإلمام اآلمِّدي ) ( _إحكام األحكام، 5/419احملصول، لإلمام الرَّازِّي )  (2 (
 ( 142زكراي األنصاري ) ص  األصول، الشي 

(_املنهاج، البيضاوي ) 253/ 4اإلمام اآلمِّدي ) ( _إحكام األحكام،  422/ 5احملصول، لإلمام الرَّازِّي )  (3 (
ْسَنوي )173 (_غاية الوصول شرح لب  363/ 2( _مجع اجلوامع، ابن السُّْبكي )  3/232( _هناية السول، اإلِّ

 (222/ 3(  _ اإلهباج، علي السُّبكي )  142ص   األصول، الشي  زكراي األنصاري )
 ( 36/  3التقرير والتحبري، ابن أمري الاج )   (4 (
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 دوام عقل الراوي:  -4
، قاتعلى الراوي الذي اختلط عقله يف بعض األو  افريجح اخلرب الذي يكون راويه سليم العقل دائمً 

 .(1)مث ال يعرف أنه روى هذا اخلب ر حال سالمة العقل أو حال اختالطه 
لى للرواية عن شيخه غري معتمد يف ذلك ع االرابع : أن يكون أحد الراويني حالة روايته ذاكرً 

      من السهو والغلط. ؛ ألنه يكون أبعدخبالف اآلخر فهو أرجح، أو خط نفسه، نسخة مساعه
 واآلخر خالف ما روى:، اخلامس: أن يكون أحد الراويني قد عمل مبا روى

؛ لكونه أبعد عن الكذب بل هو أوىل من رواية من مل يظهر منه فمن عمل مبا روى تكون روايته أوىل
 .العمل بروايته

فعندئذ يكون  ،خبالفه بعد روايته لهولكن قالوا: إذا ُعلم أنه عمل ، اوهذا ما ذهبت إليه النفية أيضً 
     (2)فال يقوم بني املرويني ركن التعارض الذي فرعه الرتجيح، ساقط االعتبار فما رواه حينئذ، انسخً 

 :وقد ُعرف من حال أحد الراويني أنه ال يروي عن غري العدل، السادس: أن يكوان مرسَلني
  (3)ذلك ال ترجيح ب وعند احلنفية:تكون أوىل . خبالف اآلخر فرواية األول ، كابن املسي ب وحنوه

رً  ر واآلخر غري مباشر: فرواية املباشِّ ، ملا رواه االسابع: أن يكون راوي أحد اخلربين مباشِّ
 . (4)لكونه أعرف مبا روى  تكون أوىل؛

  مثاله:
 .(5) {تزوََّج ميمونة وهو حُمرِّمملسو هيلع هللا ىلص أن النيب   }عن ابن عباس رضي هللا عنهما          

 وكنت ، لوبىن هبا وهو حال، ميمونة وهو حاللملسو هيلع هللا ىلص تزوج رسول هللا  } وعن أيب رَافع رضي هللا عنه قال:

                                                           
ْسَنوي )  -(173املنهاج، البيضاوي ) ص-(5/419احملصول، الرَّازِّي )  (1 ( التقرير -(3/231هناية السول، اإلِّ

 (42/ 3والتحبري، ابن أمري   الاج ) 
 (37_  36/ 3ابن أمري الاج ) التقرير والتحبري،   (2 (

 (37التقرير والتحبري، ابن أمري الاج ) ج /   (3 (
 سواء كان التابعي كبرياً أو صغرياً.    ،ملسو هيلع هللا ىلصواملرسل: هو ما رفعه التابعي، أبن يقول: قال رسول هللا      
 ( 372منهج النقد. د. نور الدين عرت ) ص     

 2مجع اجلوامع،البن السُّْبكي ) -( 252/ 4إحكام األحكام، اإلمام اآلمِّدي ) -( 5/416احملصول، الرَّازِّي )  (4 (
 -(359روضة الناظر، ابن قدامة )ص  -( 143شرح    لب األصول، الشي  زكراي األنصاري ) ص  -(  365/

 (   274املسودة آلل تيمية )ص   -( 397املدخل البن بدران ) ص 
حرم )   (5 (

ُ
( _ ومسلم،كتاب النكاح،  296( ) ص 1537رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، ابب: تزويج امل

حرم ) 
ُ
 (، واللفظ هلما. 593( ) ص  3451ابب: حترمي نكاح   امل



 13 

 

 .  (1)قال الرتمذي: هذا حديث حسن ، {أزب الرسول فيما بينهما
والقابل لنكاحها  افريجح خرب أيب رَافع على رواية ابن عباس؛ ألن أاب رَافع كان هو السفري بينهم

 ملسو هيلع هللا ىلص.عن رسول هللا 
فارة لكان الرتجيح هبا ليس إال لزايدة الضبط؛  وقالت النفية: لو رجح حديث أيب رافع ابلس ِّ

لنفس يغلب فإذا كان الضبط صفة ا، ألن السفري له زايدة ضبط يف خصوص الواقعة اليت هو سفري فيها
، ل منهماكوحينئذ تساوى ابن عباس وأبو رافع رضي هللا عنهم يف هذه الصفة لوجودها ل، ظن الصدق
  اإلحرام ال يكون إال عن سبب َعلَِّم به هيئَة احملرم خبالف ابن عباس رضي هللا عنهما أبن وترجح خرب

 .(3()2)خرب أيب رافع 

                                                           
حرم )   (1 (

ُ
 ( 229( ) ص  541رواه الرتمذي، كتاب الج، ابب: ما جاء يف كراهية تزويج امل

 (42/ 3ابن أمري الاج )  التقرير والتحبري،  (2 (
حرِّم إمنا يعود لرواية الشيخني السابقة عن ابن  عباس، والنيب   (3 (

ُ
ا تزوَّجها يف إمن ملسو هيلع هللا ىلصإن اخلالف يف مسألة نكاح امل

 طريقه إىل مكة لعمرة  القضاء يف السنة السابعة من اهلجرة. 
 القضاء.  ميمونة يف عمرة  ملسو هيلع هللا ىلصروى البخاري عن ابن عباس قال: تزوج النيب      
 ( 721( ) ص  4259رواه البخاري، كتاب املغازي، ابب: ُعمرة القضاء )      
 وهذا ما جعل االختالف يقع، فمن ظن أنه تزوَّجها وهو حُمرِّم روى ذلك، وهي الرواية اليت حدَّث هبا ابن عباس،      
حا مذهب النفية: قال يف اهلداية:)وهذ 

ُ
/ 1يتزوجا يف حالة اإلحرام( اهلداية، املرغيناين)رِّمة أن وجيوز للُمحرِّم وامل

193) 
 وقال اجلمهور: بل تزوجها وهو حالل:     
لٌّ واختيار وتعيني وعلم حبِّل ِّ املرأة له، فال يصح نكاح        222رم ولو بوكيله حمقال الشي  زكراي: ) وشرط يف الزوج حِّ

ل  وتعيني وخلو مما مرَّ أي من نكا ويف الزوجة   ( 135/ 4حاشية اجلمل ) وعدة، فال يصح نكاح حُمرِّمة. (ح حِّ
حرِّمة أيضاً(املغين وال جيوز 22زو ِّج، فإن فعل فالنكاح ابطلوال يتزوَّج احملرِّم وال يوقال ابن قدامة:)  

ُ
/ 3)تزويج امل

157) 
/ 2)ا( الشرح الكبريلثالثة: الزوج والزوجة ووليهومنع صحَة النكاح إحرام حبج أو عمرة من أحد اوقال الدردير:) 

232)  
 تزوجها وهو حالل ما يلي:  ملسو هيلع هللا ىلصومما يقوي أنه      
ن بن عثمان  أاب_روى مسلم أن عمر بن عبيد هللا أراد أن يزوج طلحة بن عمر، بنَت شيبة بن جبري،فأرسل إىل1     

  : ) ملسو هيلع هللا ىلصأمري الج _ فقال أابن: مسعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول هللا حيضر ذلك _وهو 
ُ
حرُِّم،وال ال يَنكُِّح امل

حرم ) يُنَكُح،وال ََيطُِّب. (
ُ
 ( 592( ) ص  3446رواه مسلم، كتاب النكاح، ابب: حترمي نكاح امل

 ، وقوله مقدَّم على من روى فعله كابن عباس؛ لبعد القول عن االحتمال خبالف الفعل. ملسو هيلع هللا ىلصوهذا اخلرب من قوله      
وقد تقدمت الرواية يف الصفحة السابقة، وأبو رافع كان السفري، فهو أعرف _ ما رواه الرتمذي عن أيب رافع، 2     

 ابلال.
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  : أن يكون أحد الراويني هو صاحب القصة:الثامن
 املثال األول:

اس رضي رواية ابن عبفإهنا تقدم على ، تزوجها وهو حاللملسو هيلع هللا ىلص رضي هللا عنها أن رسول هللا  عن ميمونة
 لكوهنا أعرف حبال العقد من غريها؛ لشدة اهتمامها. هللا عنهما؛
      : املثال الثاين         

 اا أشد علمً على خرب املاء من املاء؛ ألهن، تقدمي خرب عائشة رضي هللا عنها يف الغسل ابلتقاء اخلتانني
 . (1)بذلك 
 .{إمنا املاء من املاء} أنه قال:ملسو هيلع هللا ىلص  فعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه عن النيب         
 ون:فقال األنصاري، اختلف رهط من املهاجرين واألنصار} وعن أيب موسى رضي هللا عنه قال:        

 قال: :قال، الغسلوقال املهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب ، ال جيب الغسل إال من الدَّْفق أو من املاء
م فأذن يل فقلت هلا: اي أماه أو اي أ، فقمت فاستأذنت على عائشة، أبو موسى فأزب أشفيكم من ذلك

                                                           

تزوجها وهو حالل  فعن يزيد بن األصم قال:حدثتين ميمونة بنت   ملسو هيلع هللا ىلص_ إن صاحبة الواقعة قد أخربت أبنه 3     
 تزوجها وهو حالل، قال: وكانت خاليت وخالة ابن عباس.  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  الارث
حرم )روا     

ُ
 ( 593( ) ص  3453ه مسلم، كتاب النكاح، ابب: حترمي نكاح امل

تزوجها وهو حالل وبىن هبا حالاًل،وماتت بَسرِّف،   ملسو هيلع هللا ىلصوعن يزيد بن األصم أيضاً عن ميمونة أن رسول هللا      
 ودفناها يف الظُّلَّة اليت  بىن هبا فيها  ( قال الرتمذي : هذا حديث غريب .

حرم يتزوج )   رواه أبو داود،     
ُ
واللفظ له، كتاب  ( _ والرتمذي 272( ) ص  1543كتاب املناسك، ابب: امل

حرم يتزوج  212( ) ص  545جاء يف الرخصة يف ذلك ) الج، ابب: ما
ُ
( _ وابن ماجه، كتاب النكاح، ابب: امل

 ( 251( )ص 1964)
 وهو حمرم.قال: فحدثت به الزهري فقال:تزوج ميمونة  ملسو هيلع هللا ىلص_عن أيب الشعثاء أن ابن عباس أخربه أن النيب 4     
حرم ) أخربين

ُ
( ) ص  3451يزيد بن األصم أنه َنَكحها وهو حالل . رواه مسلم، كتاب النكاح، ابب: حترمي نكاح امل

593  ) 
_ روى مالك عن داود بن الصني أن أاب غطفان بن طريف املري أخربه ) أن أابه طريفاً تزوج امرأة وهو حمرم،  5     
حرم )فر 

ُ
 (  652دَّ عمر بن اخلطاب نكاحه. (  رواه مالك يف املوطأ، كتاب الج، ابب: نكاح امل

ال بعضهم تزوجها فقتزوجها يف طريق مكة،  ملسو هيلع هللا ىلصميمونة؛ ألن النيب   ملسو هيلع هللا ىلص_قال الرتمذي: اختلفوا يف تزويج النيب 6     
أمر تزوجيها وهو حمرم، مث بىن هبا وهو حالل بَسرِّف يف طريق مكة، وماتت ميمونة بَسرِّف حيث بىن هبا حالاًل وظهر 
( ) ص  544الج ، ابب: ما جاء يف الرخصة يف ذلك ) تابودفنت  بَسرِّف (  رواه الرتمذي، ك ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

212 ) 

هناية السول،  -(173املنهاج،البيضاوي ) ص(_ 252/  4اإلحكام لآلمدي ) -(5/416احملصول، الرَّازِّي )   (1 (
ْسَنوي  )  -(143شرح  لب األصول، الشي  زكراي ) ص-(365/ 2مجع اجلوامع، البن السُّْبكي )  -(225/  3اإلِّ

 (275املسودة آلل تيمية  )ص  -( 397املدخل البن بدران )ص  -( 359روضة الناظر، ابن قدامة   ) ص 
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 اًل فقالت: ال تستحيي أن تسألين عما كنت سائ، وإين أستحييك، املؤمنني إين أريد أن أسألك عن شيء
ال رسول ق، على اخلبري سقطت ت:قال فما يوجب الغسل ؟ فإمنا أزب أمك قلت:، عنه أمك اليت ولدتك

 .  {ومسَّ اخلتاُن اخلتاَن فقد وجب الغسل، إذا جلس بني ُشعبها األربعملسو هيلع هللا ىلص: هللا 
 حال مساعه من اآلخر: فروايته تكونملسو هيلع هللا ىلص التاسع : أن يكون أحد الراويني أقرب إىل النيب   

 . (1) أوىل
عد اآلخر ووجوب تقييده ببُ ، قال ابن أمري الاج: وال َيفى عدم صحة إطالق الرتجيح ابلُقْرب        

أبن كان أحدمها  ،يتطرق معه اشتباه الكالم على ذلك البعيد؛ للقطع أبن ال أثر لُبعد شرب لقريبني ابعدً 
 .(2)أقرب إىل املتكلم من اآلخر مبقدار شرب يف تفاوت مساع كالمه 

 .وورد أنه كان قارزبً ، اأحرم ابلج مفردً ملسو هيلع هللا ىلص ورد أنه  مثال ذلك:        
 .{اابلج مفردً ملسو هيلع هللا ىلص أهللنا مع رسول هللا } فعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:

 . (3) { اأهلَّ ابلج مفردً ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  }ويف رواية أخرى 
ر بذي الَُليفة والعص االظهر أربعً  وحنن معه ابملدينةملسو هيلع هللا ىلص صلَّى رسول هللا }وعن أنس رضي هللا عنه قال: 

مث أَهلَّ حبج  ،مث ابت هبا حىت أصبح مث ركب حىت استوت به على البَ ْيداء محَِّد هللا وسبََّح وكربَّ ، ركعتني
فلما قدمنا أمر الناس َفَحلُّوا حىت كان يوم الرتوية أهلُّوا ابلج قال: وحنر النيب ، وَأهلَّ الناس هبما، وعمرة
 .                                               (4) {ابملدينة كبشني أمَلحنيملسو هيلع هللا ىلص وذبح رسول هللا  ابيده قيامً  بََدزبتملسو هيلع هللا ىلص 

؛ ألن راويه كان (5) "القران أفضل من التمتع واإلفراد" قال يف اهلداية: ، وقد رجح النفية القِّران        
ت زبقة عند ثَفَِّنا إين}رضي هللا عنهما قال: فعن أنس بن مالك  ؛من راوي اآلخرملسو هيلع هللا ىلص أقرب إىل النيب 

ة وذلك يف حج، اقال: لبيك بعمرة وحجة معً  ،فلما استوت به قائمة ،عند الشجرةملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
 .(6) {الوداع

 

                                                           
 (275( _ املسودة آلل تيمية ) ص 253/  4اآلمِّدي  )إحكام األحكام، اإلمام   (1 (
 ( 35/  3التقرير والتحبري، ابن أمري الاج )   (2 (
 ( 524( )ص 2994رواه مسلم، كتاب الج، ابٌب: يف اإلفراد والقِّران )  (3 (

   (251( ) ص1551رواه البخاري، كتاب الج، ابب: التحميد والتسبيح والتكبري قبل اإلهالل )  (4 (
 (   35/  3( _ التقرير والتحبري، ابن أمري الاج ) 153/ 1اهلداية، املرغيناين )    (5 (
 ( والثفنات: الركبتان من كل ذات أربع.422( ) ص  2917رواه ابن ماجه، كتاب املناسك، ابب: اإلحرام )  (6 (
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واآلخر من صغارهم: فرواية ، العاشر: إذا كان أحد الراويني من كبار الصحابة أي رؤسائهم
أولو  ليلين منكم} ملسو هيلع هللا ىلص:حالة السماع؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلصأنه يكون أقرب إىل النيب  ؛ ألن الغالباألكرب أرجح
 .   (2)وألن حمافظته على منصبه مما يوجب التحرُّز عن الكذب أكثر من الصغري  ؛(1) {األحالم والنُّهى

 .(3)وعند النابلة يف تقدمي رواية أكابر الصحابة روايتان  
 :متقد ِّم اإلسالم على الراوي اآلخراحلادي عشر: إذا كان أحد الراويني 

 . (4)إذ هي أغلب على الظن؛ لزايدة أصالته يف اإلسالم وحترزه فيه  فروايته أوىل؛
 ،رواية متأخر اإلسالم مقدَّمة على رواية متقد ِّم اإلسالم إن علمنا موته قبل إسالم املتأخر وقال الرَّازِّي:

 .  (5)أو علمنا أن أكثر رواايت املتقد ِّم متقد ِّمة على رواية املتأخر وإال فرواية املتقد ِّم مقدَّمة؛ لقدم هجرته 
أما صاحب املنهاج ومن تبعه وابن السُّْبكي والشي  زكراي األنصاري وابن َبْدران فقد قدَّموا خرب 

ل وألنه حيفظ آخر األمرين عن رسو ، وايتهألن أتخر اإلسالم دليل على أتخر ر  ؛امتأخر اإلسالم مطلقً 
 . (6)ملسو هيلع هللا ىلص  هللا 

غري عامل  واآلخر غري فقيه أو ،ابلعربية اأو عاملً  االثاين عشر: أن يكون أحد الراويني فقيهً 
 ؛اأو أن يكون أحدمها أفقه أو أعلم ابلعربية من الراوي اآلخر فخربه يكون مرجحً  ، هبا
ال  اومسع كالمً  فإن حضر اجمللس، مييز بني ما جيوز وبني ما ال جيوزوألن الفقيه ؛ لكونه أعرف مبا يرويه 

ذي فحينئذ يطلع على األمر ال، وسأل عن مقدمته وسبب وروده، جيوز إجراؤه على ظاهره حبث عنه
 يزول به اإلشكال.

                                                           
 : ) ليلين منكم أولو األحالم والنهى مث الذين ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا   (1 (

( ) ص  974وإايكم وَهْيشات األسواق. ( رواه مسلم، كتاب الصالة، ابب: تسوية الصفوف وإقامتها ) يلوهنم ثالاثً،
154 ) 

 2مجع اجلوامع، البن السُّْبكي )  -( 253/ 4إحكام األحكام، اإلمام اآلمِّدي  ) -( 422/ 5احملصول )   (2 (
 (395املدخل البن بدران )ص -(  143شرح  لب األصول، الشب  زكراي )ص -(364/
 ( 276املسودة، آلل تيمية ) ص   (3 (
 (253/  4إحكام األحكام، اإلمام اآلمِّدي  )   (4 (

 (35/ 3التقرير والتحبري، ابن أمري الاج )  -(3595/ 9(_  النفائس، الَقرَايف )425/ 5احملصول، الرَّازِّي )   (5 (
ْسَنوي)  -( 173املنهاج، البيضاوي )  (6 ( ( 364/ 2السُّْبكي ) مجع اجلوامع، البن  -(232/  3هناية السول، اإلِّ
 (395املدخل البن بدران )ص  -(143األصول )صشرح  لب   -
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ألن الوثوق و  فينقل القدر الذي مسعه؛، ؛ فإنه ال مييز بني ما جيوز وبني ما ال جيوز ًاأما من مل يكن عامل 
ابحرتاز  األفقه عن ذلك االحتمال املذكور أمت من الوثوق ابحرتاز األضعف منه؛ وألن العامل ابلعربية 

 . (1)ميكنه من التحفظ من مواضع الزلل ماال يقدر عليه غري العامل به 
 . (2)قال ابن أمري الاج: ولعل املراد بفقهه اجتهاده كما هو ُعْرف الصدر األول وضْبطه 

 ؛الثالث عشر: إذا كان أحد الراويني مشهور النسب خبالف اآلخر فروايته أوىل
 نقص منزلته املشهورة يكون أكثر. ألن احرتازه عما يوجب
 .  (3)وقد صحح الشي  زكراي األنصاري عدم الرتجيح ابلشهرة ، والشهرة زايدة يف املعرفة

ية أقرب منه رواية معروف النسب راجحة على رواو ، وقال ابن أمري الاج: وال َيفى ما يف الرتجيح هبذا
فيضعف ، مسهوجمهول النسب يقتصر على ا، ألن معلوم النسب يذكر نسبه مع امسه فيقوى متييزه جمهوله؛

 . (4)متييزه ويقرب اللَّبس منه 
وقد صعب  ،الرابع عشر: إذا كان يف رواة أحد اخلربين من يلتبس امسه ابسم بعض الضعفاء

 . (5)؛ ألنه أغلب على الظن فالذي ال يلتبس امسه أوىل، خبالف اآلخرالتمييز 
  ،لو وقع إسنادان متعارضان يف أحدمها حممد بن جرير الطربي أبو جعفر اإلمام املشهور مثاله:

ويف اآلخر ثقة مثله يف العلم والعدالة وصفات الرتجيح لقلنا اإلسناد الذي فيه حممد بن جرير مرجوح؛ 
ن سعد اإلمام وكذلك الليث ب، ضعيفوهو ، ه مبحمد بن جرير بن ُرْستم بن جعفر الطربياللتباس امس

يب ي أحد الضعفاء املشهور مع الليث   .(6)بن سعد النَّصِّ

 

                                                           
البيضاوي ) ( املنهاج، 253/  4إحكام األحكام، اإلمام اآلمِّدي  )  -(416/  5احملصول، الرَّازِّي )   (1 (

ْسَنوي ) -( 173ص شرح  لب  -( 363/ 2مجع اجلوامع، البن السُّْبكي )  -(225_227/   3هناية السول، اإلِّ
 ( 276(_ املسودة آلل تيمية  )ص397املدخل البن بدران )ص -(142األصول، الشي  زكراي األنصاري )ص

 ( 36/ 3ابن أمري الاج )  التقرير والتحبري،  (2 (

 (   142الوصول شرح لب األصول، الشي  زكراي األنصاري ) ص  غاية  (3 (
( _ غاية الوصول شرح لب األصول، الشي  زكراي األنصاري ) ص  39/ 3التقرير والتحبري، ابن أمري الاج )   (4 (

142   ) 

ْسَنوي )-(173املنهاج، البيضاوي ) ص -(5/422احملصول، الرَّازِّي )  (5 (  اإلحكام، -(3/231هناية السول اإلِّ
 (253/ 4لآلمدي  )

 ( 92/ 6( _ ميزان االعتدال، الذهيب ) 224/ 3اإلهباج، علي السُّبكي )   (6 (
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زمن  واآلخر يف، أن يكون أحد الراويني قد حتمَّل الرواية يف زمن الص ِّىب اخلامس عشر:
ايته واآلخر يف زمن البلوغ: فتحمُّل البالغ ورو ، الص ِّىبأو أن يكون أحدمها قد روى يف زمن ، بلوغه
 . (1) اويقدم املتحم ِّل يف زمن البلوغ ولو كان حال التحمُّل كافرً ، ؛ لكثرة ضبطهأوىل

سن ضبطه؛ ال حيمَّل غري مسلم؛ ألن غري املسلم على خرب من حت اورجح النفية خرب من حتمَّل مسلمً 
 .  (2)لعدم إحسان إصغائه 

 كما يلي:  ذكر الرَّازِّي للرتجيح الراجع إىل زمان الرواية تفصياًل وقد 
ته مرجوحة فرواي، إذا كان قد اتفق ألحدمها رواية الديث يف زمان الصبا وغري زمان الصبا أحدها:

 ابلنسبة إىل رواية من مل يرو إال يف زمان البلوغ.  
فهو مرجوح  ،ومل يرو إال يف حالة البلوغ، إذا كان أحدمها قد حتمَّل الديث يف الزمانني واثنيها:

 ابلنسبة إىل من مل يتحمَّل ومل يرو إال يف الكِّبَ ر.  
 .  (3)ابلنسبة إىل من مل يوجد ذلك فيه  امن احتمل فيه هذان الوجهان كان مرجوحً  واثلثها:

  السادس عشر: علو اإلسناد:
كان   فإنه مهما كانت الرواة أقل، ملسو هيلع هللا ىلصيب الوسائط بني الراوي وبني الن واملراد بعلو اإلسناد قلة
وإذا كان أظهر ، ومهما كان احتمال ذلك أقل كان احتمال الصحة أظهر، احتمال الكذب والغلط أقل

 .(4)وجب العمل به 
 .  (5)وخالف يف ذلك النفية: فلم يرجحوا بقلة الوسائط 

على ، ل كذايقو كسمعته ،  السابع عشر: ترجيح أحد املتعارضني بتصريح راويه بسماعه
  . (6)؛ للتيقن يف األول؛ واالحتمال يف الثاين  كقال،  اآلخر الراوي له بلفظ حمتمل للسماع

 

                                                           
ْسَنوي ) –(  254/ 4إحكام األحكام، اإلمام اآلمِّدي  )   (1 ( التقرير والتحبري، ابن  -( 3/232هناية السول، اإلِّ

 (143شرح  لب األصول، الشي  زكراي ) ص -(  364/ 2)  مجع اجلوامع، البن السُّْبكي-( 35/ 3أمري الاج ) 

 ( 35/  3التقرير والتحبري، ابن أمري الاج )   (2 (
اإلهباج، علي -(3/233ل )هناية السو -(173املنهاج، البيضاوي ) ص  -( 421/ 5احملصول، الرَّازِّي )   (3 (

 ( 3/225)  السُّبكي
اإلهباج، علي  -(  3/227هناية السول ) -(173املنهاج، البيضاوي )ص -( 5/414احملصول، الرَّازِّي )  (4 (

شرح  لب األصول، الشي  زكراي األنصاري )ص -( 363/ 2مجع اجلوامع، البن السُّْبكي )  -( 219/ 3)  السُّبكي
142) 

 (36/ 3التقرير والتحبري، ابن أمري الاج )  (5 (
 (36/ 3التقرير والتحبري، ابن أمري الاج )  (6 (



 19 

 

 :املطلب الثاين: ترجيحات تعود إىل التزكية
أو أن يكون املزكي له أعدل ، األول: أن يكون املزكي ألحد الراويني أكثر من اآلخر

 . (1)؛ ألهنا أغلب على الظن فروايته مرجحة :وأوثق
 مروان: فقال، عن ُعروة قال: دخلت على مروان بن اَلَكم فذكرزب ما يكون منه الوضوء مثاله:

 أخربتين ُبسرَة بنت صفوان أهنا مسعت رسول  ومن مس الذكر فقال ُعروة: ما علمت ذلك فقال مروان:
 . (2) {من مسَّ ذََكرَه فليتوضأ}يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص

ال: اي فجاء رجل كأنه بدوي فق، ملسو هيلع هللا ىلصقدمنا على نيب هللا }وعن قَيس بنِّ طَْلق عن أبيه قال: 
 .(3) {َعٌة منهُمضَغٌة منه أو قال َبضْ فقال: هل هو إال ، نيب هللا ما ترى يف مس الرجل ذََكرَه بعد ما يتوضأ

من هو متفق  إذ ليس فيهم إال فحديث ُبْسرَة بنت صفوان مقدَّم على حديث قَيس بن طَْلق؛
حديث ُبسرة  فاملصري إىل، بل اختلف يف عدالتهم، وأما رواة حديث طَْلق فقد َقلَّ مزكوهم، على عدالته

  .  (4)أوىل
أو ، وايتهأو ابلعمل بر ، الثاين: أن تكون تزكية أحدمها بصريح املقال واآلخر ابلرواية عنه

كون عمَّن ليس ألن الرواية قد ت على غريها؛ فرواية من تزكيته بصريح املقال مرجحة ابحلكم بشهادته:
وكذلك العمل مبا يوافق الرواية والشهادة قد تكون بغري تزكية؛ وألن الكم والعمل قد يبنيان على ، بعدل

 . (5)وال كذلك التزكية بصريح املقال، الظاهر بال تزكية
                                                           

-(173املنهاج، البيضاوي )ص –(  244/ 4إحكام األحكام، اإلمام اآلمِّدي  )  -(4/417احملصول، الرَّازِّي )  (1 (
ْسَنوي  ) شرح  لب األصول، زكراي األنصاري  -(  303/  2مجع اجلوامع، البن السُّْبكي ) -( 3/230هناية السول، اإلِّ

 (142)ص
رواه أبو داود واللفظ له: قال: حدثنا عبد هللا بن مسلمة عن مالك عن عبد هللا ابن أيب بكر أنه مسع عروة   (2 (

( _ والرتمذي، كتاب الطهارة،  30( ) ص 171يقول:وذكر الديث، كتاب الطهارة، ابب: الوضوء من مس الذََّكر )
( ) 103الطهارة، ابب: الوضوء من مس الذََّكر )  ( _ والنسائي، كتاب22( ) ص72ابب: الوضوء من مس الذََّكر )

 ( 07( )ص  472( _ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، ابب: الوضوء من مس الذََّكر )22ص 
رواه أبو داود واللفظ له: قال: حدثنا ُمسدَّد حدثنا ُمالزم بن عمرو النفي حدثنا عبد هللا بن بدر عن قيس بن   (3 (

( _ والرتمذي، كتاب  30( ) ص 172لديث، كتاب الطهارة، ابب: الرخصة يف ذلك )طلق عن أبيه وذكر ا
( _ والنََّسائي، كتاب الطهارة، ابب: ترك 23( )ص  74الطهارة، ابب: ما جاء يف ترك الوضوء من مس الذََّكر )

( ) ص  473( _ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، ابب: الرخصة يف ذلك )23( ) ص 104الوضوء من ذلك ) 
02 ) 

 (222/ 3( _اإلهباج، علي السُّبكي ) 1/124تلخيص البري، ابن حجر )   (4 (
شرح  لب -( 363/ 2مجع اجلوامع، البن السُّْبكي )  -(254/  4إحكام األحكام، اإلمام اآلمِّدي  )   (5 (

 (142األصول، الشي  زكراي  )ص
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عمول بشهادته رواية املف الثالث: تزكية أحد الراويني ابحلكم بشهادته واآلخر ابلرواية عنه:
 ،؛ ألن االحتياط يف الشهادة فيما يرجع إىل أحكام اجلرح والتعديل أكثر منه يف الرواية والعمل هباأوىل

 وهلذا قُبِّلت رواية الواحد واملرأة دون شهادهتما.     
غالب ألن ال ؛الرابع: أن تكون تزكية أحدمها ابلعمل بروايته واآلخر ابلرواية عنه: فاألول أرجح

من لو سئل عنه ما يروي الَعْدل ع امن الَعْدل أنه ال يعمل برواية غري الَعْدل وال كذلك يف الرواية؛ ألنه كثريً 
 أو توقف يف حاله.      ، جلرحه

مل بدليل واحتمال الع، وابجلملة فاحتمال العمل برواية غري العدل أقل من احتمال الرواية عن غري العدل
 .  (1)إال أنه بعيد عن البحث التام مع عدم االطالع عليه  اغريه وإن كان قائمً 

 :(2)وقد ذكر يف احملصول ترجيحات أخر وهي 
ذ إ اخلامس: رواية من ُعرفت عدالته ابالختبار أوىل من رواية من ُعرفت عدالته ابلتزكية:

ن ال يروي إال رط أأو أبن روى عنه من ش، أو من عرفت عدالته ابلعمل على روايته، ليس اخلرب كاملعاينة
 .   (3)عن العدل 

عليها  ايف أحوال الناس واطالعً  االسادس: رواية من ُعرفت عدالته بتزكية من كان أكثر حبثً 
 . (4) أوىل من رواية من ُعرفت عدالته بتزكية من مل يكن كذلك

من  ةالسابع: رواية من عرفت عدالته بتزكية املعد ِّل مع ذكر أسباب العدالة أوىل من رواي
 . (5)زكَّاه املعد ِّل بدون ذكر أسباب العدالة 
فإن عمل خبربه كانت روايته راجحة على ما إذا زكَّاه وروى ، الثامن: املزكي إذا زكَّى الراوي

 .  (6)خربه فقط 
 
 
 
 

                                                           
 (254/ 4إحكام األحكام، اإلمام اآلمِّدي  )   (1 (

 (415/  5احملصول، الرَّازِّي )   (2 (
ْسَنوي )  (3 ( ( _شرح  لب األصول، الشي   363/ 2( _ مجع اجلوامع، البن السُّْبكي ) 225/ 3هناية السول، اإلِّ

 ( 142زكراي األنصاري   )ص

ْسَنوي ) -( 173املنهاج، البيضاوي ) ص  (4 (  (3/232هناية السول، اإلِّ
 ( 415/ 5ازِّي ) احملصول، لإلمام الرَّ   (5 (
ْسَنوي )  (6 (  (229_225/  3هناية السول، اإلِّ
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 اخلامتة:
 أهل اللغة قد استعملوا كلمة رجح مبعان تدور حول معىن الزايدة يف الشيء.وهكذا فإن 

  .الرتجيح: تقوية أحد الدليلني بوجه من وجوه الرتجيح اآليت بعضها فيكون راجًحاوأن 
 وقسموها إىل ما أييت:، حصر العلماء طرق الرتجيح بني النصوصوقد 

ىل وهي على نوعني: ما يعود إ، عائدة إىل اإلسناد: وتشمل: ترجيحات تعود إىل الراويترجيحات      
 زكية وما يعود إىل الت، نفس الراوي

 ترجيحات تعود إىل نفس الرواية.
 ترجيحات تعود إىل املروي.     
دة إىل وترجيحات عائ، وتشمل: ترجيحات عائدة إىل املنت، ترجيحات تعود إىل املروي عنه

 وترجيحات عائدة إىل أمر خارج.، املدلول
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 دار.  1ط حتقيق: د.سيد اجلميلي. .إحكام األحكام .1274اآلمدي، أبو السن علي بن حمم د.

 بريوت. :الكتاب العريب
  دمشق. :. دار الفيحاء2ط صحيح البخاري.. 1222 حممد بن إمساعيل. البخاري،
  .ضبط: حمم د املعتصم ابهلل البغدادي أصول البزدوي. .1227عبد العزيز بن أمحد بن حممد. البزدوي،
 .بريوت :دار الكتاب العريب .3ط
 .بريوت :. دار الفكر1ط . التقرير والتحبري.1220 مشس الدين حممد بن حممد. الاج،ابن أمري 

ت: مسعد  .التحقيق يف أحاديث اخلالف. 2000 أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد. ابن اجلوزي،
 .بريوت :دار الكتب العلمية .1ط عبد الميد حممد السعدين.

.  2ط .ت: شعيب األرنؤوط .صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان .1223 حممد التميمي. ابن حبان،
  .بريوت :مؤسسة الرسالة

حتقيق:  .فتح الباري شرح صحيح البخاري. 1242 أبو الفضل أمحد بن علي. حجر العسقالين، بنا
 .بريوت :دار املعرفة حمب الدين اخلطيب. حممد فؤاد عبد الباقي،

. نزهة النظر يف توضيح الفَِّكر يف مصطلح أهل  1223 حممد. أبو الفضل أمحد بن علي بن ابن حجر،
 دمشق. :. دار اخلري، مطبعة الصباح2ط حتقيق: د. نور الدين عرت. .األثر
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ت: د. مصطفى  . املنهاج القومي على املقدمة الضرمية.1277 شهاب الدين أمحد. ابن حجر اهليتمي،
 عمَّان. :ر الفيحاء. دا3ط .اخلن وآخرون

فى ت: مصط  املوطأ من املعاين واألسانيد.التمهيد ملا يف. 1207 أبو عمر يوسف النمري. الرب، ابن عبد
 غرب. امل :عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية وزارةالبكري. حممد عبد الكبري -بن أمحد العلوي

إشراف: الشي  صاحل بن عبد  سنن ابن ماجه.. 1222 أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين. ابن ماجه،
 الرايض. :.  دار السالم1طالعزيز آل الشي . 

 بريوت. :.  دار صادر1ط لسان العرب. .1223 حممد بن مكرم. ابن منظور،
. دار الكتب 1ط .حتقيق: خليل امليس .املعتمد. 1273 البصري، أبو السني حمم د بن علي بن الطيب.

 بريوت. :العلمية
 حتقيق: سليم شبعانية. . منهاج الوصول إىل علم األصول.1272 بن عمر بن حممد. البيضاوي، عبد هللا

 دمشق. :. دار رانية1ط
طبعة حممد م شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه. .1247 التفتازاين، سعد الدين.

 القاهرة. :علي صبيح وأوالده
 إشراف: الشي  صاحل بن عبد العزيز آل الشي . . سنن الرتمذي.1222 حممد بن عيسى. الرتمذي،
 دمشق. :. دار الفيحاء1ط

حتقيق: د. عبد  الربهان يف أصول الفقه.. 1227 اجلويين، أبو املعايل عبد املالك بن عبد هللا بن يوسف.
 املنصورة. :دار الوفاء .4ط العظيم حممود الديب.

.  2ط االعتبار يف الناس  واملنسوخ من اآلاثر. .1240 الازمي، أبو بكر حممد بن موسى بن عثمان.
 حيدر آابد. :دائرة املعارف العثمانية

 سوراي. دمشق. دار السقا.. 1ط .  املسند.1220 عبد هللا بن الزبي ر الُميدي. الَُميدي،
.  4ط . أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء.1272 .د. مصطفى سعيد اخلن،

 بريوت. :لرسالةمؤسسة ا
بد الفتاح أبو ع حتقيق: .اإلنصاف يف االختالفبدون التاري .  ويل هللا أمحد بن عبد الرحيم. الدهلوي،

 بريوت. :دار النفائس .2ط غدة.
 .شعيب األرنؤوط حتقيق: شرح مشكل اآلاثر. .1224 أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة. الطحاوي،
 دمشق. :. مؤسسة الرسالة1ط

 . 1ط حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف. املستصفى.. 1222 الغزايل، حممد بن حممد أبو حامد.
 بريوت. :دار الكتب العلمية

 شرح الكوكب املنري. مطبعة السُّنَّة احملمدية. بدون التاري . الفتوحي، أبو البقاء تقي الدين حممد بن أمحد.
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د. إبراهيم السامرائي. دار  حتقيق: د. مهدي املخزومي و. العني. 1220 اخلليل بن أمحد. الفراهيدي،
 السعودية. :ومكتبة اهلالل

حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف  .. القاموس احمليط1224 الفريوز آابدي، جمد الدين حممد بن يعقوب.
  بريوت. :. مؤسسة الرسالة4ط مؤسسة الرسالة إبشراف الشي  حممد نعيم عرقسوسي.

.  1ط شرح تنقيح الفصول يف األصول. .1772. الدين أيب العباس أمحد بن إدريسشهاب  ،القرايف
 مصر.  :املطبعة اخلريية

 .حتقيق: د. طه جابر العلواين . احملصول يف علم أصول الفقه.1222 الرازي، فخر الدين حممد بن عمر.
 بريوت.  :. مؤسسة الرسالة2ط
ؤسسة م حتقيق: محزة فتح هللا. ترتيب: حممود خاطر. الصحاح..  خمتار 1222 حممد بن أيب بكر. الرازي،

 بريوت. :الرسالة
 بريوت. :. دار الكتب العلمية1ط اإلهباج شرح املنهاج. .1274 القاضي علي بن عبد الكايف. السبكي،

 حتقيق: أبو الوفا األفغاين. .أصول السرخسي. 1243 السرخسي، أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل.
 بريوت.  :املعرفةدار 
وهاب حتقيق: عبد ال .تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي. 1272 عبد الرمحن بن أيب بكر. السيوطي،

  بريوت. :. دار إحياء السنة النبوية2ط .عبد اللطيف
 .القاهرة ت: أمحد حممد شاكر. ..  الرسالة1232 حممد بن إدريس. الشافعي،

. دار 1ط حتقيق: حمم د سعيد البدري. . إرشاد الفحول.1222 .الشوكاين، حمم د بن علي بن حمم د
 بريوت. :الفكر

 بريوت. :. املوطأ. دار إحياء العلوم1277. مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين مالك،
 :دار الكتب العلمية حتفة األحوذي. .1220 أبو العال حمم د عبد الرمحن بن عبد الرحيم. املباركفوري،

 بريوت.
 الرايض. :. دار السالم1ط . صحيح مسلم.1227 مسلم بن الجاج النيسابوري. مسلم،

إشراف: الشي  صاحل بن عبد العزيز آل  . سنن النَّسائي الصغرى.1222 أمحد بن شعيب. النَّسائي،
 الرايض. :. دار السالم1ط الشي .

 :دار إحياء الرتاث العريب .2ط مسلم.شرح النووي على صحيح اإلمام  .1272حيىي بن شرف. النووي،
 .بريوت

ر حتقيق: د. نو  .. إرشاد طالب القائق إىل معرفة َسنن خري اخلالئق1277 النووي، حيىي بن شرف.
 دمشق. :بعة االحتاد. مط1ط الدين عرت..
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