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(111)  ايــــــــــةرالد 

 

 
 ملخص البحث

 «ترجيح اخلرب بكثرة الرواة دراسة أصولية تطبيقية»بحُث 

هو بحث يف مسلك من مسالك الرتجيح بني النصوص من جهة 

السند عند األصولني, هيدف إىل إبراز نتيجة اخلالف األصويل يف القاعدة 

 األصولية  يف قبول الفروع الفقهية وردها  

, ابمبحممث األول ي يف بحممثق  قيقممة وينقسممُ  البحممُث إىل مبح ممني

الرتجيح ورشوطه وطرقه, وابمبحث  ال اين ي يف بحثق قاعدة يرجح اخلرب 

 بك رة رواته   

ورسُت يف بحمممثق القاعمممدةق األصممموليةق عمممم اى  ي تبيمممني م نممم  

القاعدة األصولية ث  تطرقت إىل  جيتها عند األصولني وأدلةق  جيتها, 

 التطبيقاتق الفقهيةق عليها. ومذاهبق األصولينَي فيها, و

 وختمت البحث بخامتة ذكرت فيها أه  النتائج 

 

 

 



 

 ترجيح اخلرب بكثرة الـرواة (112)

 بسِم اهلِل الرمحِن الرَّحيم 

  ةاملقدم
احلمُد هللق المذ  همدانا امذا ومما كنما لنهتمدَ  لموا أ  همدانا اهللُ, 

ٍد  نا ُُمَمَّ
 األنبياء وإمام ابمرسلنَي سيِّدق

صم  -والصالُة والسالُم عم أرشفق

َ  ا َ اهللُ عمنه  وَر موا عنمه, وعممم -هللُ عليمهق وسملَّ
َق , وعمم صمحابتهق َر

 أتباعهق الذين اتب وُه بإ ساٍ  إىل يوم الدين. 

( من أعظ ق ال لوم الرشعية قدرا,  أما ب ُد ي فإ َّ علَ  )أصولق الفقهق

 ) , وأسممزها مننلممةُ ألنممُه ُيبممنُي طممرأَل اسممتنبا ق )األ كممامق وأرفُ همما مكانممةأ

, وكيفيمَة إحلماألق الفمروعق واست نَّةق وسمائرق األدلمةق َن الكتابق والسُّ
ها مق خراجق

ها.  ا, ومحلقها عم نظائرق  بأصواق

 , وقدق ازدادتق احلاجُة اذا ال ل ق يف زمانقنا لك مرةق النموازلق الفقهيمةق

ما عمم طلبمةق ال لم   ُ فصمار لنامأ م خاصمةأ واألمورق ابمستجّدةق يف هذا ال رصق

.  وال لزءق أ  َن النصوصق الرشعيةق ه  يف ختريجق األ كامق مق  يقوموا بَدورق

ا أبواَبمُه اممماُم الفماف  ُّ   جمم أ
وكا  أوَل َمن ألََّف يف أصولق الفقهق

 , َد القواعَد, واستنبَط األ كماَم ممن نصموصق الرشمعق ُه اهللُ ت اىلُ فق َّ َ
َرمحق

َن ال لزءق الربانينيَ  ٌة مق هق ُثلَّ ن ب دق نوالمهق وألَّفموا يف ث  جاء مق , فسماروا عمم مق

 .  األصولق ورش وا واخترصوا  ت  صار علزأ قائزأ بنفسهق
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ومما َيُدلُّ عم فضلق هذا ال ل ق أنُه ا ُيوجُد يف دنيا الناسق نازلٌة إا 

وُيوجُد يف رشعق اهللق َدليُلُها و كمهُا َعرَفُه َممن عرَفمُه وجهلمُه َممن جهلمُهُ 

ءٍ مَ  قال ت اىل ي ﴿ مْن َيْ ْطنَا يفق اْلكقَتابق مق ْلنما , وقمال ت ماىل ي (1)﴾ا َفرَّ ﴿ َوَننَّ

نيَ  ةأ َوُبرْشى لقْلُمْسلقمق ٍء َوُهدىأ َوَرمْحَ ا لقُكلِّ َيْ  . (2)﴾ َعَلْيَك اْلكقتاَب تقْبيانأ

ما فميز  ( هو قواعمُدُه, وخصوصأ
ن أه ِّ ما يف عل ق )أصولق الفقهق

ومق

(ُ ألهنا  ْلقُة َوْصمٍل بمنَي الفقمه يت لُق ب ل ق )ختريجق الفرو عق عم األصولق

 .  واألصولق

(ُ بمقَما امذا ابمبحمث ممن ترجيح اخلرب بكثرة الرواة وقدق اخمرتُت )

أمهية يف الت رف عم اختيارات ال لمزء وأسمباب اخمتالفه   , كمز أنمه ا 

ا الت  ُيتوصُل هبما ابم«القواعِد األصوليِة»ختف  أمهيُة دراسةق  جتهمُد ُ لكوهنق

, وهبما َفصمُل َفهمُ   من أدلتقهما التفصميليةق إىل استنبا ق األ كمامق الرشمعيةق مق

ا, وهبا َيت ُّ م رفُة احلكم ق  األ كامق الت  استنبَطها ابمجتهدوُ  فهزأ صحيحأ

من )علم ق  ْد فيها َنصٌّ , وهبما صصمل ال ممرَة ابمطلوبمَة مق يف ابمسائلق الت  مل َيرق

 .فروع الفقهية بأصواا بإحلاأل ال أصولق الفقهق(

 وجعلت البحث يف مبحثني اثنني:

املبحث األول: حقيقُة الرتجيِح وأركاُنه وشروُطه وطرقه , وفيه )أربعُة( 
 :مطالَب

                                                           

 . 38سورة األن ام, اىية ي  (1)

 . 89سورة النحل, اىية ي  (2)
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ا  -  ابمطلُب األول ي ت ريف الرتجيحق لغةأ واصطال أ

 ابمطلُب ال اين ي أركاُ  الرتجيحق  -

 ابمطلُب ال الث ي رشوُ  الرتجيحق  -

 الرابع ي طرأُل الرتجيحق ابمطلُب  -

 املبحث الثاني: قاعدة يرجح اخلرب بكثرة رواته , وفيه مخسة مطالب :
 ابمطلب األول ي ت ريف القاعدة لغة واصطال ا -

 ابمطلب ال اين ي م ن  القاعدة -

 ابمطلب ال الث ي أدلة  جية القاعدة -

 ابمطلب الرابع ي مذاهب األصوليني يف القاعدة -

 الفقهية للقاعدةابمطلب اخلامس ي التطبيقات  -

وفيه اربعة املبحث األول: حقيقُة الرتجيِح وأركاُنه وشروُطه وطرقه ,
 :مطالب
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 :املطلُب األول :تعريف الرتجيح
 أوال: تعريف الرتجيِح ُلغًة: 

  ي (1)الرتجيُح مصدُر رجح, وُيطلُق يف اللغةق لقُُياَد بهق ما ييل

 ماَل. إذا « رجَح ابمينا ُ », نحُو قواق  ي التَّمييُل

, إذا زاَد جانممُب ابممموزو ق «رجممَح ابميممنا ُ », نحممو قممواق  ي التَّثقيــُل

.   ت  مالْت  ُتُه وَثُقَلْت بابموزو ق  كقفَّ

َح الرأُ  عنَده», كقواق  ي التَّغليُب هق. «َترجَّ  , أْ  ي غلَب عم َغُيق

ــةُ  ــيُل والتقوي حممَت ال ممءَ », كقممواق  ي التَّفض أ  ي فضمملَتُه « رجَّ

يَتُه.   وقوَّ

 ثانيا: تعريف الرتجيِح اصطالًحا: 

مما اخممتالفقه  يف  ه  للرتجمميحق تب أ
اختلممف األصمموليوَ  يف ت ممريفق

 َوصفق الرتجيحق ي 

؟  ن ف لق ابمجتهدق  هل الرتجيُح مق

 أم أنُه وصٌف قائ  بالدليلق الراجح؟ 

 وعلى ذلك سلَك األصوليوَن يف تعريِفهم للرتجيِح مسلَكْيِن: 

ن ف لق ابمجتهد.  ي ت ريُفه  له باألول  ز ُيفيُد أنُه مق

                                                           

القماموس »( ممادة ي )رجمح(, 2/445ابمنق منظموٍر )« لسا  ال مرب»انظر ي  (1)

 (. 267للراز ِّ )ص« خمتار الصحاح»(, 279للفُيوز آباد  )ص«  ابمحيط
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. الثاني   ي ت ريُفه  له بز يفيُد م ن  الرجحا ق

 وسأذكُر فيما يلي تعريَف أصحاِب هذْيِن املسلكنِي للرتجيِح: 

 : للرتجيِحتعريُف أصحاِب )املسلِك األوِل(  -أ 
ُ »ُ قمال ي الرازيُّامماُم  -1 تقويمُة أ مدق الطمريقنْيق عمم اىخمرق

 . (1)«قوى في مَل بمهق وُيطرَح اىخرُ لُي َلَ  األ

تقويُة إ دى األممارتنْيق عمم األخمرى »ُ قال ي الزركشيُّامماُم  -2

ا ا أنُه ي «بز ليس ظاهرأ بياُ  اختصاصق الدليلق بمنيدق قوٍة عن », وذكرا أيضأ

ُ لُي َمَل باألقوى  . (2)«مقابلهق

فممُه  -3  عممم أخممرى تقويممُة إ ممدى أمممارتنيق »بأنممُه ي  املــرداويُّوُي رِّ

 . (3)«لدليلٍ 

 : للرتجيِحتعريُف أصحاِب )املسلِك الثاني(  -ب 
َاَلةق »ُ  يُث يقوُل أنُه ي (4)اآلِمِديُّ -1 نْيق لقلدَّ احلقَ  الصَّ

اُ  َأَ دق َ
اْقرتق

ُب الَ َمَل بهق وإقمْهاَل اىَخرق  ز بقز ُيوجق هق  . (5)«َعَم ابمطُلوبق مَع ت اُر ق

                                                           

 (. 5/529« )ابمحصول» (1)

 (. 6/130« )البحر ابمحيط» (2)

 (. 8/4140« )التحبُي رشح التحرير» (3)

هو اممام ال المة الفقيمه األصمويل ابممتكل  عميل بمن عميل بمن ُمممد بمن سمامل » (4)

 هم .  631 ابم روف بسيف الدين األمد  , ولد بمدينة آمد بال راأل ) ت

 .( 144/  5شذرات الذهب ، بن عامد احلنبيل )         

 .( 4/245« ) اإلحكام » ( 5)
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فممُه  -2 اقممرتاُ  األمممارةق بممز تقمموى بممهق عممم »بأنممُه ي (1)الشــوكانيُّوُي رِّ

 .  (2)«م ار تها

من ت ريمفق همذْينق ابمسملكنيق للرتجميحق  ا مق وما يراُه البا ُث راجحأ

ا عديمدةأ ا  ُ وهو أ َّ للرتجيحق وجوهأ
هو ت ريُف أصحابق ابمسلكق األولق

أ َّ تربُز وا تقوى إا إذا كفَف عنها ابمجتهُد ونظَر فيها وتفحصمها, أ  

 .  الرتجيَح هو ف ُل ابمجتهدق وليس هو الرجحا ق

                                                           

أبو عبد اهلل ُممد بن عيل بن ُممد بن عبد اهلل بن احلسن بن ُممد بن صمالح » (1)

 بن عيل بن عبد اهلل اليمن  احلافظ الفهُي بالفوكاين . 

 .( 6/365ادي ) هدية العارفني ، إسامعيل باشا البغد     

 .(2/257« ) إرشاد الفحول »  (2)
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 املطلُب الثاني: أركاُن الرتجيِح:
أركــاِن مممن خمماللق ت ريممفق األصممولينَي للرتجمميحق يمكممُن م رفممة )

ها, وه الرتجيِح ( الت  ا ُبدَّ من صقيقق
  ي (1)

 وجوُد دليلنْيق فأك ر, ومها )الراجُح وابمرجوح(  -1

دق ابمت ارَ ممنْيق وهممو ابمممرجح بممه ويسممم  وجممود َمنيممٍة يف أ مم -2

 .مرجحا

وجممود ابمجتهممد وهممو الممذ  ينظممر بالممدليل ويقمموم ب مليممة  -3

 الرتجيح 

َن الدليلق  -4  الرتجيُح وهو بياُ  ابمجتهدق أ  أ َد الدليلنْيق أقوى مق

 .  اىخرق

                                                           

ممم « األصمممول»(, 291-290للَبمممْنَدوق ِّ )ص« األصمممول»انظمممر ي  (1) للرسخيسِّ

ْكنَمممو ِّ )« فمممواتح الرمحممموت»(, 2/249) لَّ
منتهممم  الوصمممول »(, 2/252لق

رشح ال ضممد عممم خمترصمم ابمنتهمم  »(, 165ابممنق احلاجممبق )ص« واألمممل

ممم )« البحمممر ابمحممميط» (,393لإلجيممم ِّ )ص« األصمممويل (, 6/130للنرك ِّ

 ِّ )« ام كممام»
ممدق (, 5/529للممراز ِّ )« ابمحصممول»(, 246-4/245لآلمق

للطُّممويفِّ « رشح خمترصمم الرو ممة»(, 2/257للفمموكاينِّ )« إرشمماد الفحممول»

التحبمممُي رشح »(, 4/1581اْبمممنق ُمْفلقمممٍح )« أصمممول الفقمممه»(, 3/676)

 ِّ « ح الكوكمممب ابمنمممُيرش»(, 8/4140للممممرداو ِّ )« التحريمممر
للُفُتمممو ق

  2/125(, الت ارض والرتجيح للربزنج 4/616)
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 املطلُب الثالث

 : (1)شروُط الرتجيِح 
, عنَد  ا للرتجيحق ها يكموُ  الرتجميُح  و َع األصوليوَ  رشوطأ فقدق

 غَُي صحيٍح, وهذه الرشوُ  ه  ي 

قبول أدلة الت ارض يف الظاهر , ويبن  عليه أنه ا ترجيح بني  -1

القط يات ُ أل  الرتجيح عبارة عن تقوية أ د الطرفني عمم اىخمر كم  

يغلب عم الظن صحته , واألخبار ابمتواترة مقطوع هبا فال يفيد الرتجيح 

 فيها شيئا .

اتفمماأل الممدليلني ابمت ار ممني يف احلكمم ق وابمحمملِّ وا هممةق التمم   -2

َيرتبُط هبا احلكُ  مع اصادق الوقتُ فال ت ارَض م الأ بني النهم ق َعمنق البيمعق 

 .  وقَت النداءق للُجُم ةق وبني امذ ق بمهق يف غُيق هذا الوقتق

مما أ  ا يكممو  أ ممدمها قط يمما واىخممر ظنيمما, أل َّ األك ممَر ُثبو -3 تأ

هق.  ُم عم َغُيق  وقوةأ ُيقدَّ

 أْ  يكوَ  الرتجيُح بنَي األدلةق ُ فالدعاوى ا يدخلها الرتجيح -4

5-  .  أ  يقوَم دليٌل عم اعتبار  الرتجيحق لل ملق بهق

                                                           

مم )« البحممر ابمحمميط»انظممر ي  (1) « ام كممام»(, 137, 133-6/131للنرك ِّ

( ِّ 
دق رشح »(, 2/258للفوكاينِّ )« إرشاد الفحول»(, 249-4/248لآلمق

 ِّ )« الكوكب ابمنُي
 (. 608-4/607للُفُتو ق
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  املطلُب الرابع 
 :(1)طرُق الرتجيِح

 قسم علماُء األصوِل ُطرَق الرتجيِح إىل طريقْيِن: 
. الرتجيحق بنَي النصو -1  صق

2-  .  الرتجيحق بنَي األقيسةق

عنَد األصولينَي طرٌق متعددٌة مرتبطة مبجاالٍت « النصوِص»وللرتجيِح بني 
 أربعٍة هي: 

1-  . ندق  طرأُل الرتجيحق ابمرتبطُة بالسَّ

2-  .  طرأُل الرتجيحق ابمرتبطُة بابَمْتنق

3-  . َن النَّصِّ  طرأُل الرتجيحق ابمرتبطُة بابمدلولق ابمستفادق مق

. ط -4  رأُل الرتجيحق ابمرتبطُة بأمٍر خارٍج َعنق النَّصِّ

عنَد األصولينَي طرٌق متعددة مرتبطة مبجاالت « األقيسِة»وللرتجيح بنَي 
 أربعٍة هي: 
1-   .  طرأُل الرتجيحق بنَي األقيسةق ابمرتبطُة بركنق األصلق

2-  .  طرأُل الرتجيحق بنَي األقيسةق ابمرتبطُة بركنق الفرعق

.  طرأُل الرتجيحق بنيَ  -3  األقيسةق ابمرتبطُة بركنق ال لةق

طرأُل الرتجيحق بمنَي األقيسمةق ابمرتبطمُة بمأموٍر خارجمٍة َعمنق  -4

 القياسق 

                                                           

ْكنَو ِّ )« الرمحوت فواتح»انظر ي  (1) لَّ
رشح ال ضد عم »( وما ب َدها, 2/252لق

 ِّ « ام كام»( وما ب َدها, 393لإلجي ِّ )ص« خمترص ابمنته  األصويل
مدق لآلمق

م )« البحمر ابمحميط»( وما ب َدها, 4/250) ( ومما ب مَدها, 6/149للنرك ِّ

 ِّ )« رشح الكوكب ابمنُي»
 ( وما ب َدها. 4/627للُفُتو ق



 

(121)  ايــــــــــةرالد 

 

 املبحث الثاني

 قاعدة يرجح اخلرب بكثرة رواته,  وفيه أربعة مطالب:

 

 املطلب األول: تعريف القاعدة لغة واصطالحا:

ــةً  ــدة ُلغ اسممُه,  ي األصممُل واألسمماُس, وقواعممُد البيممتق ي أسالقاع

, والقواعمُد أسماُس (1)وقواعُد ااودجق خفباٌت أربٌع م رت اٌت يف أسفلهق 

, الوا دٌة ي  , وق ائُد الرملق وقواعدُه ي ما «قاعدةٌ », وقياسُه ي «قاعٌد »البيتق

 . (2)ارتكَن ب ُضُه فوأَل ب ضٍ 

ــدَ ومنممُه قولممُه ت مماىل ي ﴿  ــَراِهيُم اَلَقَواِع ــُع ِإْب ــِت   َوِإْذ َيْرَف ــَن اَلَبْي ِم
 . (3)﴾ِإْسَماِعيُلَو

أأد   وقولممُه ت مماىل ي ﴿ َواع  َِ أأَن اَل نََيأأاَ بن  ا ممَن (4)﴾َفأأَتَىا اُ ب بب , أ  مق

 . (5)األساسق 

                                                           

خمتار »(, ماد  ي )ق د, قواعد(, 3/357ابنق منظوٍر )« لسا  ال رب»ظر ي ان (1)

بمَْجَمممعق اللغممةق ال ربيممة « ابم جمم  الوسمميط»(, 560للممراز ِّ )ص« الصممحاح

 (. 5/109ابنق فارٍس )« م ج  مقاييس اللغة»(, 2/748)

 (, مادة ي )ق د(. 1/143للفراهيد  )« ال ني» (2)

 . 127سورة البقرة, اىية ي  (3)

 . 26سورة النحل, اىية ي  (4)

ابمنق ك مٍُي « التفسُي»(, 2/556و 1/11ابنق اَ ْوز ِّ )« زاد ابمسُي»انظر ي  (5)



 

 ترجيح اخلرب بكثرة الـرواة (122)

فالقاعدة أسماُس ال مءق وأصمله المذ  ُيبنم  ذلمك ال مُء عليمه, 

ما كبنماءق  , أم م نويًّ  عمم ا مدارق
يًّا كبناءق السقفق سواء كا  ذلك البناُء  سِّ

. احلك ق عم دلي , أو بناءق الفرعق عم أصلهق  لهق

 التعريف االصطالحيِّ للقاعدِة: 
ا -  أ  . (1ا)ه  القضيُة الكلية ابمنطبقُة عم مجيعق جنئياِتق

وقيَل ي ه  القضيُة الكليمة التم  ُت مَرُف بمالنظرق فيهما قضمايا  -  ب

 . (2)جنئيةٌ 

وقيل ي ه  عبارٌة عن صمورٍة كليمة َتنطبمُق كملُّ وا مدٍة منهما  -ج 

ا الت  صَتها  . (3)عم جنئياِتق

                                                                                                                                          

 (. 1/105للرفاع ِّ )« تيسُي ال يل القدير»(, 1/176)

 (. 177للجرجاين )ص« الت ريفات»انظر ي  (1)

 (. 1/120للطُّويفِّ )« رشح خمترص الرو ة»انظر ي  (2)

 ِّ )« رشح الكوكب ابمنُي ي »انظر (3)
 (. 1/44للُفُتو ق



 

(123)  ايــــــــــةرالد 

 

 املطلب الثاني: معنى القاعدة:

ُت ال مَء أخمرب» تعريُف )اخلـرِب( ُلغـًة:   - ممن بمابق « خمرَبْ

, واسم  مما ينقمُل ويتحمدُه بمه ي   ا علمتُه فأنا َخبقٌُي بقهق , «َخمرَبٌ »)قتل( ُخرْبأ

ُتهُ », و«َأْخَبارٌ »وا مع   َفَخرَبْ
ينق فالٌ  بال ءق   .(1)«َأْخرَبَ

أُل إليه التصمديُق  تعريُف )اخلرِب( اصطالًحا: - هو الذ  َيتطرَّ

 . (2)أوق التكذيُب 

, املعنــى االــاليُّ للقاعــدِة:    إذا ت ممارَض خبمممرا ق صممحيحا ق

ه , ومل يكمن  يف ابمسمألةق دليمٌل  وتسماوى المرواُة يف  صمولق ال قمةق يف خمربق

َن ا , وكا  أ ُد اخلربينق رواتُه أك َر مق ُح عليه. سوى ابمخربينق  ىخرق فُُيجَّ

 

 

                                                           

 (, مادة ي )خ ب ر(. 87للفيوم ِّ )ص« ابمصباح ابمنُي»انظر ي  (1)

 (. 1/347ابنق ُقَداَممَة )« رو ة الناظر»انظر ي  (2)



 

 ترجيح اخلرب بكثرة الـرواة (124)

 املطلب الثالث

 ِةأدلُة ُحجيَِّة القاعد 

األصولية بأدلٍة شرعيٍة ترجيح اخلرب بكثرة رواته استدل لقاعدِة 
 وعقليٍة, منها: 

َ   -رجح َرُسوُل اهللق  -1  (1)قموَل ذ  الَيمدْينق  -صم اهللُ عليهق وسلَّ

َ اهللُ عنمُه  - بموافقةق غُيهق بمقَا قالُه ف من أ  ُهَرْيمَرةَ 
َق َصممَّ لنَما »قمال ي  -َر

, َفَقماَم ُذو  َ  يف َرْكَ َتنْيق , َفَسلَّ َ  َصاَلَة الَ رْصق َرُسوُل اهللق َصمَّ اهللُ َعَلْيهق َوَسلَّ

ميَت؟ َفَقماَل َرُسموُل اهللق  اَلُة َيا َرُسموَل اهللق َأْم َنسق  الصَّ
تق َ
اْلَيَدْينق فَقاَل ي َأُقرصق

َ  ي َصمَّ اهللُ عَ  فَقاَل ي َقْد كاَ  َبْ مُض َذلقمَك, َيما «. ُكلُّ َذلقَك مَلْ َيُكنْ »َلْيهق َوَسلَّ

َ  َعممَم النَّمماسق َفَقمماَل ي  َرُسمموَل اهللقف َفَأْقَبممَل َرُسمموُل اهللق َصمممَّ اهللُ َعَلْيممهق َوَسمملَّ

؟» ُسموُل اهللق َصممَّ َفَقاُلوا ي َنَ ْ , َيا َرُسموَل اهللقف َفمَأَت َّ رَ « َأَصَدأَل ُذو اْلَيَدْينق

, َوُهَو َجالقٌس, َبْ َد  , ُث َّ َسَجَد َسْجَدَتنْيق
اَلةق َن الصَّ

َ  مق َ  َما َبقق اهللُ َعَلْيهق َوَسلَّ

 . (2)«التَّْسلقي ق 

                                                           

َن التماب نَي.  (1) اسُمه )اخلرباأُل( من بن  سلي , عاش  ت  روى عنه ابمتأخروَ  مق

 (. 2/179نق األثُيق )اب« ُأْسد الغابة»انظر ي 

, كتماب ي الصمالة, بماب ي تفمبيك «صمحيحه»البخمار ُّ يف |متَّفٌق عليهق ي رواُه | (2)

, «صمحيحه»وُمْسلقٌ  يف |(, 482, برق  1/103األصابع يف ابمسجد وغُيه )

, بممرق  1/401كتمماب ي ابمسمماجد, بمماب ي السممهو يف الصممالة والسممجود لممه )

 ( واللفُظ لُه. 573



 

(125)  ايــــــــــةرالد 

 

 ي أ َّ َرُسوَل اهللق 
َ   -ووجُه الدالةق مَن احلديثق صم اهللُ عليهق وسملَّ

َح قوَل ذ  الَيَدْينق بموافقةق غُي -  . (1)ه له َرجَّ

َ اهللُ عمممنه   -  الصمممحابَة إ -2
َق كمممانوا يرجحممموَ  بك مممرةق  -َر

ةق  مُياهق اَ مدَّ ى أبو بكٍر رَ اهلل عنمه خمرَب ابمغمُيةق يف مق , ولذلك قوَّ
ال ددق

دق بنق مسلمَة ي    ُُمَمَّ
 بموافقةق

ُة إقىَل َأ ق َبْكممٍر َتْسمم فَ ممْن َقبقيَصممَة ْبممنق ُذَ ْيممٍب َقمماَل ي َأُلُه جمماَءتق اَ ممدَّ

ٌء, وَما َلكق يف ُسمنَّةق َرُسمولق اهللَّق  َُياَثها, فَقاَل َاا ي )َما َلكق يف كقَتابق اهللَّق َيْ مق

ٌء, َفاْرجق ق  َ تَّ  َأْسَأَل النَّماَس(, َفَسمَأَل النَّماَس,  َ  َيْ َصمَّ اهللَُّ َعَلْيهق َوَسلَّ

ممَُيُة ْبممُن ُشممْ َبَة ي  ممُت َرُسمموَل »فَقمماَل ابُمغق َ   َ ََضْ اهللَّق َصمممَّ اهللَُّ َعَلْيممهق َوَسمملَّ

ُدَس  مُد ْبمُن «َفَأْعَطاَها السُّ َ؟؟(, َفَقماَم ُُمَمَّ , فَقاَل َأُبو َبْكٍر ي )َهْل َمَ مَك َغمُْيُ

ا َأُبو َبْكٍر,  َُيُة ْبُن ُشْ َبَة, َفَأْنَفَذُه َاَ ْ َل َما َقاَل ابُمغق , فَقاَل مق َمْسَلَمَة األَنَصارق ُّ

َُياَثَها, َفَقاَل ي َقاَل ي ثُ  ُة األُْخَرى إقىَل ُعَمَر ْبنق اخَلطَّابق َتْسَأُلُه مق  َّ َجاَءتق اَ دَّ

ُدُس, َفإق ق اْجَتَمْ ُتَز فقيهق َفُهَو  ْن ُهَو َذاَ؟ السُّ
ٌء, َوَلكق )َما َلكق يف كقَتابق اهللَّق َيْ

ا ُتُكَز َخَلْت بهق َفُهَو َاَ  . (2)«َبْينَُكَز, َوَأيَّ

                                                           

 (. 3/1031ابنق ُقَداَممَة )« الناظررو ة »انظر ي  (1)

, بمرق  3/121, كتاب ي الفرائض, باب ي يف ا دة )«سننه»أبو داوَد يف |رواُه  (2)

 ُّ يف |(, 2894
ذق مق , كتاب ي الفرائض, بماب ي مما جماء يف ممُياه «سننه»والرتِّ

, كتماب ي الفمرائض, «سمننه»وابُن ماَجْه يف |(, 2101, برق  4/420ا دة )

 ُّ ي 2724, بممرق  2/909ا ممدة ) بمماب ي مممُياه
ممذق مق  ممديٌث »(. وقممال الرتِّ



 

 ترجيح اخلرب بكثرة الـرواة (126)

ُ أل َّ كلَّ وا مٍد  -3  القليلق
َن ال ددق ال دُد الك ُُي أب ُد َعنق اخلطأق مق

 الظنِّ 
ما لقوةق َ  فيكوُ  مقدَّ َن الك ُيق ُيفيُد َظنًّا, فإذا انض َّ إىل غُيهق َقوق

 . (1)مق

مممن عممادةق النممماسق يف  ممراثتقه  وِمممارِتق  وسممملو؟ق  -4 أ َّ هممذا مق

ُ فإهن  عنَد ت ارضق األسبابق   . (2)ابمخوفةق يميلوَ  إىل األقوى الطريقق

, وأل َّ الفميطاَ   -5
أل َّ األمَر مع ا زعةق أ فُظ منمه ممع الوا مدق

ممَن ااثنممنيق أب ممُد, وكلممز زاَد يف ال ممددق زاَد  ممَن الوا ممدق أقممرُب, وهممو مق مق

ا الفيطاُ  ُب دأ
(3) . 

                                                                                                                                          

 (. 3/491« )َ سٌن صحيٌح 

 ِّ )« رشح الكوكب ابمنُي»انظر ي  (1)
 (. 4/628للُفُتو ق

 (. 3/1032ابنق ُقَداَممَة )« رو ة الناظر»انظر ي  (2)

 (. 2/352« )الوا ح يف أصول الفقه»انظر ي  (3)



 

(127)  ايــــــــــةرالد 

 

 املطلب الرابع

يف هذه املسألِة على اختلَف األصوليوَن  مذاهُب األصولينَي يف القاعدِة:
 َقوَلْين:

مَن إ ي األوُل نُه جيوُز الرتجيُح بك مرةق المرواةق, وهمو قموُل اُ مهمورق مق

َن احلنفيةق  (3)واحلنابلةق  (2)والفاف يةق  (1)ابمالكيةق  دق بنق احلسنق مق  . (4) وُُمَمَّ

 ي أنُه ا جيوُز الرتجيُح بك مرةق المرواةق إا إذا بلمَا اخلبممُر  مدَّ الثاني

, ونقلممه (5)هرةق, وهممو قمموُل أ   نيفممَة وأ  ُيوُسممَف وأك ممرق احلنفيممةق الفمم

ممم اينُّ عممن ب ممضق الفمماف يةق  السَّ
 البمماج ُّ عممن ب ممضق (6)

, وأبممو الوليممدق

 . (7)ابمالكيةق 

                                                           
رشح ال ضممد عممم خمترصمم »(, 1/149 )ابممنق ال ممر « ابمحصممول»انظممر ي  (1)

 (. 394لإلجي ِّ )ص« ابمنته  األصويل

« ام كمام»(, 5/535للمراز ِّ )« ابمحصمول»(, 2/755« )الربها »انظر ي  (2)

( ِّ 
دق  (. 6/139للنرك ِّ )« البحر ابمحيط»(, 4/250لآلمق

 ِّ )« رشح الكوكب ابمنمُي»انظر ي  (3)
بمنق ا« رو مة النماظر»(, 4/628للُفُتمو ق

َدة»(, 3/1030ُقَداَممَة ) يََّة )« ابمَُسوَّ
اْبمنق « أصول الفقمه»(, 1/599ىلق َتْيمق

(, 8/4152للممممرداو ِّ )« التحبمممُي رشح التحريمممر»(, 4/1584ُمْفلقمممٍح )

ة» للطُّمممممويفِّ « رشح خمترصممممم الرو مممممة»(, 3/1019أل  َيْ مممممم )« الُ مممممدَّ

التمهيمد يف »(, 2/352)ابنق عقيٍل « الوا ح يف أصول الفقه»(, 3/690)

 (. 3/202أل  اخلطابق )« أصول الفقه

ْكنَو ِّ )« فواتح الرمحوت»انظر ي  (4) لَّ
 (. 2/258لق

ْكنَمو ِّ « فواتح الرمحوت»(, 3/169ألمُي بادشاه )« تيرس التحرير»انظر ي  (5) لَّ
لق

 (. 2/24للرسخيسِّ )« األصول( »2/258)

م اينِّ « قواطع األدلة»انظر ي  (6)  (. 3/32) للسَّ

 (. 737للباج ِّ )ص« إ كام الفصول»انظر ي  (7)



 

 ترجيح اخلرب بكثرة الـرواة (128)

 التطبيقاُت الفقهيُة للقاعدِة:املطلب اخلامس: 

 املسألُة األوىل: 
من طريمقق مجاعمٍة  , وال ابُت االختالُف يف عدِد التكبرِي على اجلنائِز

َن الصحابةق )  ( ي التكبرُي أربًعامق

َ اهللُ عنمُه  -ف ن أ  ُهَرْيمَرَة  -
َق َأ َّ َرُسموَل اهللَّق َصممَّ  ي » -َر

( َّ
َ  َنَ   النََّجايق قمْ  إقىَل 1اهللُ َعَلْيهق َوَسلَّ , وَخَرَج هبق ( يف الَيْومق الَّذق  َماَت فقيهق

قْ , و , َفَصفَّ هبق  . (2)«َكمبَّمَر َعَلْيهق َأْرَبَع َتْكبقَُياٍت ابُمَصمَّ

َ اهللُ عنمُه  -وعن جابٍر  -
َق َأ َّ النَّبقم َّ َصممَّ اهللُ َعَلْيمهق  ي » -َر

ا َ َأْرَب أ ِّ َفَكربَّ
َ  َصمَّ َعَم َأْصَحَمَة النََّجايق  . (3)« َوَسلَّ

مْحَنق ْبم الرَّ
نق َأ ق وعارَض هذا  احلمديَ ا   مديٌث آخمُرُ فَ مْن َعْبمدق

                                                           

 النب ِّ  (1)
َ   -اسمه )أصحمُة(, أسلَ  يف عهدق , وأ سمَن إىل -صم اهللُ عليهق وسلَّ

َ يف بالدهق قبَل فتحق مكَة, وصم عليمهق  , وُتويفِّ
ابمسلمنَي الذين هاجروا إىل أر هق

َ   -النب ُّ  . بابمد -صم اهللُ عليهق وسلَّ ( َلقٌب له وبملو؟ق احلبفمةق ُّ
ينة, و)النََّجايق

 (. 1/252ابنق األثُيق )« ُأْسد الغابة»انظر ي 

, كتاب ي ا نائن, باب ي التكبُي عم «صحيحه»البخار ُّ يف |متَّفٌق عليهق ي رواُه | (2)

, كتمماب ي «صممحيحه»وُمْسمملقٌ  يف |(, 1333, بممرق  2/89ا نممائن أرب مما )

 (. 951, برق  2/656 عم ا نائن )ا نائن, باب ي التكبُي

, كتاب ي ا نائن, باب ي التكبُي عم «صحيحه»البخار ُّ يف |متَّفٌق عليهق ي رواُه | (3)

, كتمماب ي «صممحيحه»وُمْسمملقٌ  يف |(, 1334, بممرق  2/89ا نممائن أرب مما )

 (.952, برق  2/657ا نائن, باب ي التكبُي عم ا نائن )
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ممُه َكمبَّممَر َعمَم َجنَماَزٍة  َلْيَم, َقاَل ي ما, َوإقنَّ َنما َأْرَب أ نق
كاَ  َزْيمٌد ُيَكمبِّممُر َعمَم َجنائق

ا, َفَسَأْلُتُه؟ َفَقاَل ي  َ  ُيَكمبِّمُرَها»ََخْسأ  َوَسلَّ
 . (1)«َكاَ  َرُسوُل اهللق َصمَّ اهللُ َعَلْيهق

َح األوُل ل بوتهق فإ َّ فيه جواَز التكبُيق عم ا نا ا, ولكن ُرجِّ  َخسأ
زةق

, وإىل هممذا ذهممَب ابمالكيممة واحلنفيممةو  ممَن الصممحابةق مممن طريممقق ٍ مجاعممة مق

 . (2)الفاف ية واحلنابلةُ 

 املسألُة الثانيُة: 

 رفُع اليديِن يف غرِي تكبريِة ااحراِم عنَد الركوِع والرفِع منـُه: 
َأَا ُأَصمميلِّ »ُن َمسم وٍد ي روى َعْلَقَممُة, قماَل ي َقماَل عبمُداهللَّق بم -

, َفَلمْ  َيْرَفمْع َيَدْيممهق إقاَّ  َ ؟ َفَصممَّ بقُكْ  َصاَلَة َرُسولق اهللَّق َصمَّ اهللُ َعَلْيهق َوَسملَّ

َدةأ  ةأ َوا ق  . (3)«َمرَّ

                                                           

, كتممماب ي ا نمممائن, بممماب ي الصمممالة عمممم القمممرب «يحهصمممح»ُمْسممملقٌ  يف |رواُه  (1)

َ اهللُ عنُه. 957, برق  2/659)
َق  (, من  ديثق َزْيدق ْبنق َأْرَقَ  َر

( , البنايمة 1/247انظر ي بداية ابمجتهد وهناية ابمقتصمد ابمن رشمد احلفيمدة ) (2)

(,  3/52( , احلممماو  الكبمممُي للمممزورد )3/218رشح اادايمممة لل ينممم   )

(, 1/342البهممو  )« الممروض ابمربممع»(, 2/366ابممنق ُقَداَممممَة )« ابمغنمم »

 (. 1/166ابنق  ويا  )« منار السبيل»

, كتمماب ي الصممالة, بمماب ي مممن مل يممذكر الرفممع عنممد «سممننه»أبممو داوَد يف |رواُه  (3)

كتاب ي التطبيمق, بماب ي الرخصمة «, سننه»والنَّسائ ُّ يف |(, 1/199الركوع )

, بمرق  2/295ابمنكبمني عنمد الرفمع ممن الركموع )يف تر؟ رفع اليدين  مذو 

 ُّ يف |(, و1058
اَرُقْطنق , كتاب ي الصالة, باب ي ذكر التكبمُي ورفمع «سننه»الدَّ
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َ اهللُ عنمُه  - ي أ َّ ابَن مس وٍد ووجُه الداللِة من هذا احلديِث
َق  -َر

, فل  يرفْع يديهق عند الركوعق والرفعق منه.  مل يرفْع يديهق إا مرةأ وا   دةأ

َ اهللُ عنمُه  -وروى ابُن ُعَممَر  -
َق َرَأْيمُت َرُسموَل »قمال ي  -َر

ماَلةق َرَفمَع َيَدْيممهق َ تَّم  َيُكوَنما َ مْذَو  َ  إقَذا َقاَم يف الصَّ  َوَسلَّ
اهللَّق َصمَّ اهللُ َعَلْيهق

نيَ  , وَكاَ  َيْفَ ُل َذلقَك  ق , وَيْفَ ُل َذلقَك إقَذا َرَفَع َرْأَسمُه َمنْكقَبْيهق ُكوعق لرُّ
ُ لق  ُيَكربِّ

ُجودق  َك يف السُّ
َع اهللَُّ بمقَْن مَحقَدُه, واَ َيْفَ ُل َذلق , وَيُقوُل ي َسمق ُكوعق َن الرُّ

 . (1)«مق

ْيممٍد  وهممذا احلممديُث رواُه غممُُي ابممنق ُعَمممَر ي وائممُل بممُن  جممٍر وأبممو مُحَ

َن  , يف عرشٍة مق الصحابةق منه  ي أبمو َقتمادَة, وأبمو أسميٍد, وسمهُل الساعد ُّ

ا ي أبمو بكمٍر وُعَممُر وعميلٌّ وأنمٌس  ُد بُن مسلمَة, ورواة أيضأ بُن َس ٍد, وُُمَمَّ

َبُيق وأبممو ُهَرْيممَرَة, ومجممٌع غممُُيه  بلغمموا ثالثممةأ وثالثممنيأ  وجممابٌر وابممُن الممنُّ

صحابيًّا
(2) . 

                                                                                                                                          

اليدين عند اافتتاح والركموع والرفمع منمه وقمدر ذلمك واخمتالف الروايمات 

همذا  مديٌث خمترٌصم ممن  مديٍث »(. وقال أبمو داوَد ي 1127, برق  2/48)

 ُّ ي «بصحيٍح عم هذا اللفظق  طويل, وليس هو
اَرُقْطنق نمد  », وقال الدَّ ثبمَت عق

 «.  ديُث َمن يرفُع يديهق إذا ركَع وإذا رفعَ 

, كتاب ي صفة الصالة, بماب ي رفمع «صحيحه»البخار ُّ يف |متَّفٌق عليهق ي رواُه | (1)

( واللفممظ لممُه, 736, بممرق  1/148اليممدين إذا كممرب وإذا ركممع وإذا رفممع )

, كتاب ي الصالة, باب ي اسمتحباب رفمع اليمدين  مذو «صحيحه» وُمْسلقٌ  يف|

َن الركوع وأنمُه ا يف لمه إذا  ابمنكبني مع تكبُية ام رام والركوع ويف الرفع مق

َن السجود )  (. 390, برق  1/292رفع مق

 ُّ يف | ديُث رفعق اليدينق قبَل الركوعق وب َدهُ رواُه  (2)
ذق مق عمن َعرشمٍة « ُسننهق »الرتِّ
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, أ مُدمها  مديُث ابممنق  واحلاصمُل أ َّ همذْينق احلمدي نْيق مت ار منْيق

مس وٍد, وال اين  ديُث ابنق ُعَمَر, ورجَح اُ مهوُر  ديَث ابنق ُعمَر عمم 

  .   ديثق ابنق مس وٍد لك رةق رواتهق

 ي  -ب ممَد أ  ذكممَر َمممن َرَوْوا  ممديَث ابممنق ُعَمممَر  -قممال ابممُن ُقَداَممممَة 

وصممحةق فصمماَر كممابمتواترق الممذ  ا يتطممرأُل إليممه َشممكٌّ مممع ك ممرةق رواتممهق »

هق   . (1)«َسندق

 

 

 

 

                                                                                                                                          

نَ  , وقال ي  مق , ونقمَل ابمُن َ جمٍر عمن شميخهق « ديٌث َ سٌن صحيٌح »الصحابةق

, وقمال  َن الصحابةق فبلغموا َخسمنَي رجمالأ راق ِّ أنُه تتبَع رواَة هذا احلديثق مق
ال ق

ّ  مممع صفممة »انظممر ي «. ربممز تبلممُا  ممدَّ التممواترق »السمميوط ُّ ي  ممذق مق جممامع الرتِّ

ابمنق  جمٍر « فتح البار »ا, ( وما ب َده2/100للمباركفور ِّ )« األ وذ 

ْيل مم ِّ )« نصممب الرايممة»( وممما ب ممَدها, 4/299) التلخمميص »(, 1/392للنَّ

مموكاينِّ « نيممل األوطممار»( وممما ب ممَدها, 1/218ابممنق  جممٍر )« احلبممُي للفَّ

لقطلوبغممما « ختمممريج أ اديمممث أصمممولق الَبمممْنَدوق »( ومممما ب مممَدها, 2/197)

 (. 194)ص

 (. 1/745« )ابمغن » (1)
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 خامتة البحث:

 يف خامتة هذا البحث أذكر أبرز نتائجه يف خالصة كز ييل ي

ُ لممُي َلَ  األقمموى  -1 الرتجمميح هوتقويممُة أ ممدق الطممريقنْيق عممم اىخممرق

 في مَل بمهق وُيطرَح اىخرُ 

للرتجيح أركما  ورشو  و موابط ابمد ممن مراعاِتما حلصمول  -2

 الرتجيح

 يات ا ترجيح بني القط  -3

قسمم  علممزء األصممول طممرأل الرتجمميح إىل طممريقني , تممرجيح بممني  -4

 النصوص وترجيح بني األقيسة

تممرجيح اخلممرب بك ممرة رواتممه, يممدخل صممت قسمم  الرتجمميح بممني  -5

 النصوص من جهة السند 

ا -6  القاعدة ه  القضيُة الكلية ابمنطبقُة عم مجيعق جنئياِتق

 اثنمني , اختلف األصموليو  بمالرتجيح بك مرة المرواة عمم قمولني -7

 منه  من قال بجوازه ومنه  من قال ب دم ا واز 

 الصحابة رَ اهلل عنه  كانوا يرجحو  بالك رة  -8

اخلممالف األصممويل يف قاعممدة الرتجمميح بك ممرة الممرواة لممه تممأثُي يف  -9

 ااختيارت الفقهية 

 

 وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد
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 فهرس املراجع واملصادر:

 فهرس املصادر واملراجع

 إحكام الفصول يف أحكام األصول: -1
, ه474أل  الوليممد ي سممليز  بممن خلممف البمماج , ابمتممو  سممنة ي  

 –, بمُيوت ه1415صقيق ي عبدابمجيد الرتك , دار الغرب, سنة النرشم ي 

 لبنا . 

 ااحكام يف أصول األحكام:  -1
ممد, صقيممق ي د.سمميد ا مممييل,   لآلمممد ِّ أ  احلسممن ي عمميّل بممن ُُمَمَّ

 لبنا .  -, دار الكتاب ال ر , بُيوت ه1404وىل ي الطب ة األ

 يف أصول األحكام:  ااحكام -2
ممد ي عمميّل بممن أمحممد بممن  ممنم األندليسمم, الطب ممة األوىل ي   أل  ُُمَمَّ

 مرص.  –, دار احلديث, القاهرة 1404

 إىل حتقيق احلق من علم األصول:  الفحول إرشاد -3
د الفوكاين, ابم  د بن عيّل بن ُُمَمَّ , صقيق ي ه1250تو  سنة ي بُمَحمَّ

م, دار الكتاب ال مر , 1999-ه1419أمحد عنو عناية, الطب ة األوىل ي 

 سوريا.  –دمفق كفر بطنا 

 ُأسد الغابة يف معرفة الصحابة:  -4
د بن عبدالَكري  بمن   د بن ُُمَمَّ أل  احلسن ي عيّل بن أ  الكرم ُُمَمَّ
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, ه630, ابمتمو  سمنة ي عبدالوا د الفيباين ا نر , عن الدين ابن األثُي

ممد م مموض  عممادل أمحممد عبممدابموجود, الطب ممة األوىل ي  -صقيممق ي عمميّل ُُمَمَّ

 لبنا .  -م, دار الكتب ال لمية, بُيوت1994-ه1415

 أصول البزدوي:  -5
د البمندو  احلنفم , الطب مة ي وبمدو ن, سمنة النرشم ي   ل يل بن ُُمَمَّ

 الباكستا .  –وبدو ن, مطب ة جاويد بريس, كرات  

 أصول السرخسي:  -6
د بن أمحد بمن أ  سمهل شممس األئممة الرسخيسم, ابمتمو    بُمَحمَّ

 لبنا .  -, دار ابم رفة, بُيوت ه483سنة ي 

 أصول الفقه:  -7
د بن مفلح ابمقديس, ابمتمو  سمنة ي   ابن مفلح ي شمس الدين ُُمَمَّ

ممد السممد ا , الطب ممة األوىل ي ه763 -ه4120, صقيممق ي د.فهممد بممن ُُمَمَّ

 الس ودية.  -مكتبة ال بيكا , الرياض م, 1999

 بداية اجملتهد ونهاية املقتصد -8
أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب 

 -هـ( ,الناشر: دار احلديث 595الشهري بابن رشد احلفيد )املتوفى: 
 القاهرة

 م 2004 -هـ 1425الطبعة: بدون طبعة ,تاريخ النشر: 
 ول الفقه: يف أص احمليطالبحر  -9
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د بن هبمادر, ابمتمو  سمنة ي   , قمام ه794للنرك  ي بدر الدين ُُمَمَّ

م, طب ة 2010-ه1431بتحريره ي د.عبدالستار أبوغدة, الطب ة ال ال ة ي 

 وزارة األوقاف والفئو  امسالمية الكويتية. 

 أصول الفقه:  يف الربهان -10
دابملك بمن عبمداهلل بمن يوسمف ا موين , صقيمق ي أل  ابم ايل ي عب 

, دار الوفمماء, ه1418د.عبممدال ظي  ُممممود الممديب, الطب ممة الراب ممة ي 

 مرص.  -ابمنصورة 

 البناية شرح اهلداية -11
أبو ُممد ُممود بن أمحد بن موس  بن أمحمد بمن  سمني الغيتماب   -12

هممم(, النممارش ي دار 855احلنفمم  بممدر الممدين ال ينمم  )ابمتممو  ي 

 بُيوت, لبنا  -ل لمية الكتب ا

 م 2000 -هـ  1420الطبعة: األوىل, 

 شرح التحرير يف أصول الفقه:  التحبري -13
للمرداو ِّ عمالء المدين ي أ  احلسمن عميّل بمن سمليز  ابممرداو ,  

د.عوض  -, صقيق ي د.عبدالرمحن بن عبداهلل ا ربين ه885ابمتو  سنة ي 

م, مكتبممة 2000-ه1421د.أمحممد الرسمماح, الطب ممة األوىل ي  -القممرين 

 الس ودية.  -الرشد, الرياض 

 ختريج أحاديث أصول البزدوي:  -14
, مكتبمة نمور ه879لنين الدين قاس  بن قطلوبغا, ابمتو  سمنة ي  
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د, كرات    الباكستا .  -ُُمَمَّ

 التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية:  -15
-ه1417ل بممداللطيف عبممداهلل عنيممن الربزنجمم  )م مما (,  

 لبنا  -ار الكتب ال لمية, بُيوت م, د1996

 التعريفات:  -16
ممد بممن عمميّل ا رجمماين, صقيممق ي إبممراهي  األبيممار ,   ل مميل بممن ُُمَمَّ

 لبنا .  -, دار الكتاب ال ر , بُيوت ه1405الطب ة األوىل ي 

 تفسري القرآن العظيم:  -17
ابممن ك ممُي ي إسممزعيل بممن عمممر بممن ك ممُي الدمفممق  أ  الفممداء,  

, دار الفكمر, ه1401, الطب ة وبدو ن, سمنة النرشم ي ه774ابمتو  سنة ي 

 لبنا . -بُيوت 

 التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري:  -18
ممد بممن أمحممد بممن  جممر   أل  الفضممل ي أمحممد بممن عمميّل بممن ُُمَمَّ

م, دار 1989-ه1419, الطب مة األوىل ي ه852ال سقالين, ابمتو  سنة ي 

 لبنا .  -الكتب ال لمية, بُيوت 

 يف أصول الفقه:  لتمهيدا -19
بمحفوظ بن أمحد بن احلسن أ  اخلطاب الكلوذاين, ابمتو  سمنة ي  

د بن عميّل بمن إبمراهي , الطب مة األوىل ي ه510 -ه1406, صقيق ي د.ُُمَمَّ
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 الس ودية.  -, دار ابمدين, جدة ه1985

 التحرير:  تيسري -20
د أمني ابم روف بأمُي بادشاه, ابمتو  سنة ي   الطب مة ي  ,ه972بُمَحمَّ

 لبنا .  -وبدو ن, سنة النرش ي وبدو ن, دار الفكر, بُيوت 

 تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري:  -21
ممد نسمميب الرفمماع , الطب ممة ي   م, مكتبممة 1989-ه1410بُمَحمَّ

 الس ودية.  -ابم ارف, الرياض 

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل  -22
 ننه وأيامه )املشهور بصحيح البخاري(: عليه وسلم وس

بُمحمد بنق إسزعيَل أبو عبداهلل البخار ِّ ا  فم , )مصمورة عمن  

السلطانية بإ افة ترقي  ُممد فؤاد عبدالباق ( اعتن  هبا ي ُممد زهُي بمن 

 -, دار طمموأل النجمماة, بممُيوت ه1422نمما  النمما , الطب ممة األوىل ي 

 لبنا .  

ذهب اممام الفماف   وهمو رشح خمترصم احلاو  الكبُي يف فقه م -23

ابمننيأبو احلسمن عميل بمن ُمممد بمن ُمممد بمن  بيمب البرصم  

هممم(, ابمحقممق ي 450البغممداد , الفممهُي بابممماورد  )ابمتممو  ي 

الفيخ عادل أمحمد عبمد ابموجمود ,  -الفيخ عيل ُممد م وض 

لبنما  الطب مة ي األوىل,  –النارش ي دار الكتمب ال لميمة, بمُيوت 

 م 1999-هم  1419



 

 ترجيح اخلرب بكثرة الـرواة (138)

 الروض املربع شرح زاد املستقنع:  -24
, ه1051بمنصور بن يمونس بمن إدريمس البهمو , ابمتمو  سمنة ي  

 الس ودية.  -, مكتبة الرياض احلدي ة, الرياض ه1390سنة النرش ي 

 وجنة املناظر:  الناظرروضة  -25
, ه620ابن ُقَداَمَة ي موفق الدين عبداهلل بن أمحمد, ابمتمو  سمنة ي  

م, 2012-ه1433لَكري  النملمة, الطب مة ال انيمة عرشمة ي صقيق ي د.عبدا

 الس ودية.  -مكتبة الرشد, الرياض 

 زاد املسري يف علم التفسري:  -26
مد, ابمتمو    ابن ا وز  ي أ  الفرج عبمدالرمحن بمن عميّل بمن ُُمَمَّ

 -, ابمكتممب امسممالم , بممُيوت ه1404, الطب ممة ال ال ممة ي ه597سممنة ي 

 لبنا . 

 سنن ابن ماَجْه:  -27
ممد فمممؤاد   ممد بممن ينيمممد أ  عبممداهلل القنوينمم , صقيمممق ي ُُمَمَّ بُمَحمَّ

 لبنا .  -عبدالباق , دار الفكر, بُيوت 

 سنن أبي داوَد:  -28
أل  داوَد ي سليز  بن األش ث بن إسحاأل بمن بفمُي بمن شمداد,  

ممد ُميمم  الممدين عبداحلميممد, ابمكتبممة ه275ابمتممو  سممنة ي  , صقيممق ي ُُمَمَّ

 نا . لب -ال رصية, صيدا 
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 سنن التِّرِمِذّي:  -29
ّ  أ    مذق مق د بن عيس  بن سورة بن موس  بن الضمحا؟ الرتِّ بُمَحمَّ

مد شماكر ه279عيس , ابمتو  سنة ي  مد  -, صقيق وت ليمق ي أمحمد ُُمَمَّ ُُمَمَّ

م, 1975-ه1395إبممراهي  عطمموة, الطب ممة ال انيممة ي  -فممؤاد عبممدالباق  

 مرص.  -رشكة مكتبة ومطب ة مصطف  البا  احللب  

 سنن التِّرِمِذّي مع شرحه حتفة األحوذي:  -30
د بن عبدالرمحن ابمباركفور , ابمتو  سمنة ي   , سمنة ه1353بُمَحمَّ

 مرص.  -م, مطب ة الفجالة ا ديدة, القاهرة 1967-ه1387النرش ي 

 قطين:  سنن الدار -31
أل  احلسن ي عيّل بن عمر بن أمحد البغداد  المدارقطن , ابمتمو   

 سن عبدابمن   شملب   -قيق ت ليق ي ش يب األرنؤو  , صه385سنة ي 

-ه1424أمحمممد برهممموم, الطب مممة األوىل ي  -عبمممداللطيف  مممرز اهلل  -

 لبنا .  -م, مؤسسة الرسالة, بُيوت 2004

شذرات الذهب يف أخبار مـن ذهـب , ابـن عمـاد احلنبلـي , دار الكتـاب        -31
 العربي , بريوت .

)وهو شرح ملختصر ابن  ياملنتهى األصولخمتصر  علىشرح العضد  -32
 احلاجب(: 

,  بطه وو ع ه756ل بدالرمحن بن أمحد امجي , ابمتو  سنة ي  

-ه1421 واشممميه ي فممماد  نصممميف وطمممارأل فيممم , الطب مممة األوىل ي 



 

 ترجيح اخلرب بكثرة الـرواة (140)

 لبنا .  -م, دار الكتب ال لمية, بُيوت 2000

 املنري:  الكوكبشرح  -33
د بن أمحد بن عيّل الفتو  , ابمتو  سن  , ه972ة ي للفتو   ي ُُمَمَّ

ممد الممن ييل  -ه1430د.ننيممه محمماد, الطب ممة ال انيممة ي  -صقيممق ي د.ُُمَمَّ

 الس ودية.  -م, ال بيكا , الرياض 2009

 الروضة:  خمتصرشرح  -34
لنج  الدين ي أ  الربيع ي سمليز  بمن عبمدالقو  بمن عبمدالَكري   

, صقيمق ي د.عبمداهلل الرتكم , الطب مة ال انيمة ي ه716الطويف, ابمتو  سنة ي 

م, توزيع وزارة الفؤو  امسالمية واألوقاف والدعوة 1998-ه1419

 وامرشاد, ابمملكة ال ربية الس ودية. 

 صحيح مسلم:  -35
بمسممل  بممن احلجمماج أ  احلسممني القفممُي  النيسممابور , صقيممق ي 

د فؤاد عبدالباق , دار إ ياء الرتاه ال ر , بُيوت   لبنا .  -ُُمَمَّ

 أصول الفقه:  يفالعدة  -36
د بن احلسني الفراء, ابمتمو  سمنة ي أل  َي ْ  , صقيمق ي ه458م ي ُُمَمَّ

م, 1993-ه1414د.أمحممد بممن عمميّل سممُي ابمبممارك , الطب ممة ال ال ممة ي 

 الس ودية.  -الرياض 
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 العني:  -37
, صقيممق ي ه175للخليممل بممن أمحممد الفراهيممد , ابمتممو  سممنة ي 

د.إبممراهي  السممامرائ , الطب ممة ي وبممدو ن, سممنة  -د.مهممد  ابمخنوممم  

 النرش ي وبدو ن, دار ومكتبة ااالل. 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري:  -38
لنين الدين ي أ  الفرج ي عبدالرمحن ابن شمهاب المدين البغمداد  

ث  الدمفق  الفهُي بابن رجب, صقيق ي أ  م ماذ طمارأل بمن عموض اهلل 

د, الطب ة ال انية ي   الس ودية.  -, دار ابن ا وز , الدمام ه1422بن ُُمَمَّ

 واتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت: ف -39
د بمن نظمام المدين, ابمتمو  سمنة ي  ,  مبطه ه1225ل بدال يل ُُمَمَّ

د عمر, الطب ة األوىل ي  م, 2002-ه1423وصححه ي عبداهلل ُممود ُُمَمَّ

 لبنا .  -دار الكتب ال لمية, بُيوت 

 القاموس احمليط:  -40
مد بمن ي قموب الفُيوزآبما د , ابمتمو  بمجد الدين ي أ  طاهر ي ُُمَمَّ

, صقيق ي مكتب صقيق الرتاه يف مؤسسة الرسالة بمإرشاف ي ه817سنة ي 

ممد ن ممي  ال رقُسممويس, الطب ممة ال امنممة ي  م, مؤسسممة 2005-ه1426ُُمَمَّ

 لبنا .  -الرسالة, بُيوت 



 

 ترجيح اخلرب بكثرة الـرواة (142)

 قواطع األدلة يف األصول:  -41
د بن عبدا بار, ابمتو  سنة ي  للسم اين ي أ  ابمظفر منصور بن ُُمَمَّ

ممد  سممن إسممزعيل الفمماف  , الطب ممة  ,ه489 ممد  سممن ُُمَمَّ صقيممق ي ُُمَمَّ

 -م, دار الكتمب ال لميمة, بمُيوت 1997ه 1418وبدو ن, سنة النرش ي 

 لبنا . 

 احملصول يف أصول الفقه:  -42
أل  بكر بن ال ر  ابمالك , صقيق ي  سني عميّل اليمدر , الطب مة 

 األرد .  -م, دار البيارأل 1999-ه1420األوىل ي 

 صول يف علم األصول: احمل -43
د بمن عممر بمن احلسمني المراز , صقيمق ي طمه جمابر فيماض   بُمَحمَّ

مممد بمممن سممم ود ه1400ال لممواين, الطب مممة األوىل ي  , جام مممة اممممام ُُمَمَّ

 الس ودية.  -امسالمية, الرياض 

 خمتار الصحاح:  -44
د بن أ  بكر بن عبدالقادر الراز , صقيمق ي ُمممود خماطر,   بُمَحمَّ

 لبنا .  -م, مكتبة لبنا  نارشو , بُيوت 1995-ه1415الطب ة ي 

 املسودة يف أصول الفقه:  -45
يَّمَة ي )أ  الربكممات ي عبدالسمالم بممن تيميمة(, ابمتممو  سممنة ي 

ىلق َتْيمق

, وولده ي )أ  ابمحاسن ي عبداحللي  بن عبدالسالم(, ابمتمو  سمنة ي ه652
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الم(, , و فيممده )أ  ال بمماس ي أمحممد بممن عبممداحللي  بممن عبدالسممه682

-ه1422, صقيق ي د.أمحد المذرو , الطب مة األوىل ي ه728ابمتو  سنة ي 

 الس ودية.  -م, دار الفضيلة, الرياض 2001

 املصباح املنري:  -46
د بن عيّل الفيوم  ابمقر , دراسة وصقيمق ي يوسمف  ألمحد بن ُُمَمَّ

د, الطب ة ي وبدو ن, سمنة النرشم ي وبمدو ن, ابمكتبمة ال رصمية,  الفيخ ُُمَمَّ

 لبنا .  –وت بُي

 معجم مقاييس اللغة:  -47
مد  أل  احلسني ي أمحد بن فارس بن زكريا, صقيق ي عبدالسالم ُُمَمَّ

 لبنا .  -م, دار الفكر, بُيوت 1979-ه1399هارو , الطب ة ي 

 املعجم الوسيط:  -48
مد  - اممد عبمدالقادر  -أمحمد النيمات  -مبراهي  مصطف    ُُمَمَّ

 ية, دار الدعوة. النجار, صقيق ي جممع اللغة ال رب

ل بمداهلل بمن املغين يف فقه اامام أمحد بن حنبل الشيباني:  -49

مد, الطب مة األوىل ي  , دار الفكمر, ه1405أمحد بن ُقَداَممَة ابمقمديس أ  ُُمَمَّ

 لبنا .  -بُيوت 

 منار السبيل يف شرح الدليل:  -50
د بن سمامل بمن  مويا , ابمتمو  سمنة ي   , ه1353مبراهي  بن ُُمَمَّ

 -, مكتبة ابم ارف, الرياض 1405عصام القل ج , سنة النرش ي  صقيق ي

 الس ودية. 



 

 ترجيح اخلرب بكثرة الـرواة (144)

 منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل:  -51
 زل الدين ي أ  َعمرو ع ز  بن عمر ي ابم روف بمابن احلاجمب,  

 -, طبمع بمطب مة السم ادة ه1326, الطب مة األوىل ي ه646ابمتو  سمنة ي 

 مرص. 

 اهلداية:  نصب الراية ألحاديث -52
, ه762 زل الدين عبداهلل بمن يوسمف النيل م , ابمتمو  سمنة ي  

م, مطب ممة دار 1938-ه1357ب نايممة ابمجلممس ال لممم  باانممد, سممنة 

 مرص.  -ابمأمو , القاهرة 

 نيل األوطار شرح منتقى األخبار:  -53
د بن عبداهلل الفوكاين اليمن , ابمتو  سنة ي   د بن عيّل بن ُُمَمَّ بُمَحمَّ

-ه1413, صقيممق ي عصممام الممدين الصممبابط , الطب ممة األوىل ي ه1250

 مرص.  -م, دار احلديث 1993

بمممؤلفني وابمصممنفني مممن كفممف هديممة ال ممارفني أسممزء ا -54

, إسزعيل باشا البغداد  , دار الكتب ال لمية , بمُيوت الظنو 

 م .1992, 

 الواضح يف أصول الفقه:  -55
مد بمن عقيمل البغمداد , ابمتمو   أل  الوفاء ي عيّل بن عقيل بن ُُمَمَّ

-ه1420, صقيمممق ي د.عبمممداهلل الرتكممم , الطب مممة األوىل ي ه513سمممنة ي 

م, مؤسسة الرسالة, بمُيوت  لبنما , صقيمق ي إ سما  عبماس, دار 1999

 لبنا .  -صادر, بُيوت 
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