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 (7( السنـة )28العـدد )

 
 
 
 
 

 قحطان محبوب فضيل . د.م.أ
 مثنى عمران عيسى 

 

 ةـقدمـامل
على  سىر ر الشىرا وج وجعىل اىليىر األمىر ا مىم  الحمدهلل الذي رجَّح شريعة اإلسالم

من عربد هلل وطر وج وصل  اهلل عل  نبيو محمد خير سرجد وراألو جوعل  آلىو وصىحرب و 
 ومن سرر عل  نيجو و ربو.

 د:ـــا بعــــأمّ 
فإنَّ من رحمة اهلل بعبرده اْن انزل ليم شريعة ال ِعوج فييىر وال اطىطراو وال لىبس  

 ىي محجة واطحة ليلير ألنيررىر ال يقدح فيير إال مغرض ممرحك. فيير وال ار يرو؛ بل 
وادلىىة ىىىذه الشىىريعة المعصىىومة يوافىىض بعطىىير بعطىىًر ويبخىىذ بعطىىير بر ىىرو بعىىض ومىىر 
يظير فيير من  عررض فإنمىر ىىو فىي ذىىن النىرظر فييىر فحسىو  ن  عررطىير فىي ن ىس 

ِلير وعجزه وىذا محرل في حقو سبح  رنو و عرل .ا مر يدل عل   صور ُمنزِّ
ىىىلِّ ىىىىذا ال عىىىررض الظىىىرىري مسىىىرلك عىىىد  منيىىىر ال ىىىرجيح   و ىىىد ا خىىىذ العلمىىىر  فىىىي حا

الم علىىض بىىر مور الخررجيىىة ومىىن العلمىىر  الىىذين جمعىىوا بىىين ال قىىو والحىىدي  والىىذين اجىىردوا 
دفىىو ال عىىررض العاّلمىىة المبىىررأل وري فرسىى خرج  مىىن أل ربىىو  ح ىىة ا حىىوذي شىىرح جىىرمو 

 لم علقة بر مور الخررجية. ال رمذي المرجِّحر  ا
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 و د ا  ط  طبيعة البح   قسيمو عل  مقدمة مبحمين:
   : التعريفات بمفردات عنوان البحث.المبحث األول
 وفيو مطلبرن: 

 المطلو ا ول : نبذ  عن سير  العاّلمة المبررأل وري.
 المطلو المرني:  عريف ال رجيح لغة واصطالحًر.

 المتعمقة بأمر خارجي.ي: المرجحات المبحث الثان
 وفيو خمسة مطرلو: 

 .والرواير  ا دلة بألمر  ال رجيح: ا ول المطلو
 .آخر حدي  بموافقة ال رجيح: المرني المطلو
 .الراشدين الخل ر  عمل بموافقة ال رجيح: المرل  المطلو
 .والمدينة مألة اىل عمل بموافقة ال رجيح: الرابو المطلو
 .غيرىمر في ورد مر عل  احدىمر او الصحيحين في ورد مر  رجيح: الخرمس المطلو

 فقد اوجز  فيير اىم الن ر ج مم ال وصير . الخاتمةر وام
 بىىذل  انىىي حسىىبي ولألىىن جوانبىىو؛ ألىىل مىىن الموطىىوع بيىىذا احطىى  انىىي أدعــي وال

ن اهللج فمن اصب  فإن لذلكج وسعي  منىو ورسولو واهلل ن سي والشيطرنج فمن اخطب  وا 
 جيرطىىىىره ( إلىىىى  مىىىر يحبىىىو والمىىىىول  عىىىز وجىىىل ان يوفىىىىض امىىىة محمىىىد اسىىىبل بري ىىىرنج و 

إنىىىو علىىى  ألىىىل شىىىي  جان يوفىىىض الجميىىىو لخدمىىىة ىىىىذا الدينو وييىىىدينر إلىىى  طريقىىىو المسىىى قيمج
 . دير

  وسلم عل  حبيبي محمد وعل  آلو وصحبو اجمعين.   اهللوصل
 .وانر ان الحمد هلل رو العرلمينوآخر دع

 .(ٔ قُلُوتَنَا تَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَةْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ{}رَتَّنَا ال تُزِغْ 
 

                                                           

 [.ٛ]سور  آل عمران اآلية:  (ٔ 
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 األول املبحث
 البحث عنوان مبفردات التعريفات

 انمطهب األول
 ترجمت انعّهامت انمباركفوري

 : أواًل: اسمو ونسبو ومولده
الرحمن بىىىىىن بىىىىىو العىىىىىال عبىىىىىداىىىىىىو الشىىىىىيح اإلمىىىىىرم الحىىىىىرفظ الحجىىىىىة والعىىىىىرلم الصىىىىىرلحج     
الرحيم بن بيردر الُمبرراألُ وري ا عظم ألدىيعبد

 ٔ). 
ول اسىىىمو  محمىىىد(ج حيىىى  ألىىىرن  رحمىىىو اهلل( يطىىىيف ذلىىىك  يمنىىىًر بيىىىذا او ىىىد يطىىىرف فىىىي 

 .(ٕ االسم المبررك
ىىىى( ِمىىىنا اليجىىىر  النبويىىىةج ٖٕٛٔ مىىال  وممىىىرنين ومىىىر  ين والىىىف(    :ولىىد الشىىىيح سىىىنة

 . (ٖ بقرية مبررألبورج إحدى مطرفر  واعمرل اعظم ألده في اليند
 وشيوخو وتالميذه : نشأتو وطمبو لمعممثانيًا: 

نشب الشيح في موطنوج في حجر والدهج و رب  فىي ألن ىوج واشى غل بىرلقرا   فىي صىبرهج    
وال ررسىىىيةج مىىىّم اخىىىذ فىىىي  ىىىرا   الأل ىىىو فخىىى م القىىىرآن الألىىىريم وعىىىد  رسىىىر ل برللغىىىة ا ورديىىىة 

ال ررسية في ا دو واإلنشر  وا خالض حسو مر  عرمل بو اىىل بلىده اذ ذاكج على  والىده 
 وبعض علمر  بلدهج فنبغ فيير وبرع ح   فرض ا  ران.

 اهلل الغرزي وري رحمو اهلل(.عل  العاّلمة الجليل عبدمم رحل إل  غرزي ور ودرس 

                                                           

ىىىى(ج  حقيىىض: صىىد ي محمىىد جميىىل العطىىررج  ٖٖ٘ٔينظىىر: ُمقادِّمىىة  ح ىىة ا حىىوذيج ابىىو العىىال الُمبىىرراألُ وري   :  (ٔ 
 .ٛٙٗم(ج ص ٜٜ٘ٔ -ىى ٘ٔٗٔدار ال ألر ج ىبيرو ج  

ىْن فىي  ىبريح الينىد ِمىنا ا عىالم المسىم  نزىىة الخىواطر  (ٕ  ينظر: اسمو بدون ذألر  محمد( في اولو فىي اإلعىالم بما
 .ٕٕٚٔ/ٛم( ٜٜٜٔ-ىى ٕٓٗٔ  ٔلمسرمو والنواظرج عبد الحي الحسنيج دار ابن حزمج بيرو ج طوبيجة ا

 .ٕٕٚٔ/ٛ؛ونزىة الخواطر ٛٙٗينظر: ُمقادِّمة  ح ة ا حوذي  (ٖ 
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والصىىىىرف والمعىىىىرني وا دوج وال نىىىىون اآلليىىىىة والعقليىىىىة ِمىىىىنا المنطىىىىض درس عليىىىىو النحىىىىو فىىىى
وال لسىىىى ة واليي ىىىىة واليندسىىىىة والحسىىىىروج والعلىىىىوم الدينيىىىىة والشىىىىرعيةج ِمىىىىنا ال قىىىىو والحىىىىدي  
وال  سىىىير واصىىىوليرج والزمىىىو  رابىىىة خمىىىس سىىىنوا ج مىىىّم اشىىىرر عليىىىو برلسىىى ر إلىىى   دىلىىىي(ج 

ج فرم مىىل لّ فىىي الأُلىى لّ الملقىىو بشىىيح الأُلىى لألخىىذ عىىن الشىىيح محمىىد نىىذير حسىىين  رحمىىو اهلل(
ا مر وشد الرحرل ح   وصل إل   دىلي(ج وفيير درس على  يىد الشىيح أل بىًر ألميىر ج ِمىْن 
اىمير صحيح البخرري ومسىلم وجىرمو ال رمىذي سىنن ابىي داود و  سىير الجاللىين و  سىير 

الحىىدي  وال قىىوج البيطىىروي وغيرىىىر ألميىىرج واجىىرزه فىىي إ را يىىر وغيرىىىر ِمىىْن أل ىىو ال  سىىير و 
مىىىّم ان قىىىل إلىىى  الشىىىيح الجليىىىل حسىىىين بىىىن محسىىىن  و دريسىىىيرج وأل ىىىو لىىىو اإلجىىىرز  بخطىىىو.

ا نصرري اليمرني  رحمو اهلل(ج فقرا عليو ونرل إجرز و. واسند ايطىًر عىن القرطىي محمىد 
وبعىىىىد نيلىىىىو ليىىىىذا الخيىىىىر العمىىىىيم وال طىىىىل عزيز المجيلىىىىي شىىىىيري  رحمىىىىو اهلل(. بىىىىن عبىىىىدال

 .(ٔ بلده ليبدا حير و في ال عليم واإلرشرد وف ح المدارس ون و العبرد الألميرج رجو إل 
 وِمْن أبرز تالميذه ما يأتي.

 سير  البخرري(. السالم الُمبرراألُ وري صرحو أل رو  بو اليدى عبداالشيح  -
 الشيح عبيد اهلل الرحمرني. -
 القردر الياللي.الشيح محمد عبد -
 اهلل النجدي القويعي مّم المصري.الشيح العاّلمة عبد -
 سحرض ا روي.إالشيح محمد  -
 الشيح محمد بشير الُمبرراألُ وري. -
 (ٕ الشيح عبدالرزاض الصرد  وري." -

                                                           

؛ومعجىىىم المىىى ل ينج لعمىىىر رطىىىر ألحرلىىىةج م سسىىىة الرسىىىرلة ج بيىىىرو ج ٜٙٗ-ٛٙٗينظىىىر: ُمقادِّمىىىة  ح ىىىة ا حىىىوذي  (ٔ 
 .ٚٓٔ/ٕم( ٖٜٜٔ -ىى ٗٔٗٔ ٔط

 .ٕٕٚٔ/ٛ؛ وينظر: نزىة الخواطر ٔٚٗ -ُٛٙٗمقادِّمة  ح ة ا حوذي ب صرف واخ صررج  (ٕ 
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 : ثالثًا: مكانتو العممية
حىرز الشىيح  صىو السىبض فىي العلىم وال صىنيفج فرم ىرز عىن ا رانىو و  ىوض علىييم فىىي    

وبر خص علم الحدي ج و شيد  صرني و البديعىة وردوده الم حمىة العلوم النقلية والعقليةج 
 عل  منزل و العلمية الرفيعة و دره العرلي المألين.

  رل الشيح عبد السميو الُمبرراألُ وري:
"و ىىد بلىىغ شىىيخنر  رحمىىو اهلل  عىىرل ( فىىي بحىىر العلىىوم العقليىىة والنقليىىة النيريىىة وا صىى  

ال طال  منو... يجيو عن المسر ل برلصىواو  الغريةج وألرن  لو فيير يد طول ج ي عجو
ِمىىْن غيىىر  بمىىل وال رويىىةج ِمىىْن اي موطىىو سىى لج وِمىىْن اي أل ىىرو سىى لج يع ىىرف لىىو بىىذلك 
ىْن جرلسىو ِمىنا الموافىض  ألل ماْن ا  ىض لىو الألىالم معىو ِمىنا الىداني والنىر يج ويشىيد بىو ألىل ما

ىىر  بحىىره فىىي العلىىوم العقليىىةج فىىي المنطىىض وال  لسىى ة واليندسىىة والحسىىىرو والمخىىرلف... وامَّ
واليي ة وغيرىرج وألونو محققًر فيير خبيرًا بزوايرىر وخبريرىىرج مطلعىًر على  مشىألال يرج غيىر 

 .(ٔ مح رج في حل عويصر ير إل   دبر و  ألر"
 : وــــُمَصنََّفاترابعًا: 

ىىنَّفا العاّلمىىة الُمبىىرراألُ وري  رحمىىو اهلل( أل بىىًر ألميىىر ج بعطىىير برللغىىة     العربيىىةج واألمرىىىر صا
نَّ ار و ال ي برللغة العربية فيي ألرآل ي:برللغة ا ورديةج امَّر مُ   صا

ىىىىنَّ ار وج واعالىىىىىر شىىىىبنًرج وىىىىىو ِمىىىىْن اعىىىىز مُ :  ح ىىىىة ا حىىىىوذي شىىىىرح جىىىىرمو ال رمىىىىذي -ٔ صا
 واألمرىر شير ج وىو الموطوع الذي  دور حولو الدراسة.

ة نرفعىىةج اف ىى ح بيىىر شىىرحوج وجعليىىر علىى  وىىىي ُمقادِّمىىة جليلىى: ُمقادِّمىىة  ح ىىة ا حىىوذي -ٕ
ن فصىاًلج ُمْشى اِملة على  مبرحى  حديميىة ميمىةج يواربعى اً بربينج ذألر في البرو ا ول واحد

 وذألر في البرو المرني سبعة عشر فصاًلج خصصير للحدي  حول ال رمذي وجرمعو.
                                                           

 .ٚٚٗ – ُٙٚٗمقادِّمة  ح ة ا حوذي  (ٔ 
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على   عليقىو وىو  عليض عل  أل رو آمىرر السىننج و : ابألرر المنن في  نقيد آمرر السنن -ٖ
المسم  ال عليض الحسنج وعل   عليض  عليقو المسم   عليض ال عليىضج وىىذه ألليىر للعالمىة 

 .(ٔ ظيير احسن النيموي  رحمو اهلل(
نَّ ار و ال ي في اللغة ا وردية فألمير  منير:امَّر مُ   صا

  حقيض الألالم في وجوو القرا   خلف اإلمرم. -ٔ
 خير المرعون في منو ال رار ِمنا الطرعون.  -ٕ
 أل رو الجنر ز. -ٖ
 نور ا بصرر. -ٗ

 .(ٕ وغيرىر ِمنا الأل و والرسر ل
 

 :وــــو ووفاتــــخامسًا: مرض
طعف القلو واططرابو وخ قرنوج واخذ يش د عليو شي ًر فشىي ًر  الشيح بمرضُاصيو     

ح   ألرن ُيغش  عليوج واس مر عل  ىذه الحرل إل  اْن وافره ا جل في وطنىو مبىررأل ور 
في مل  الليل ا خير للسردس عشر ِمْن شوال سىنة مىال  وخمسىين ومالممر ىة والىف ِمىنا 

وحشىىىىىره مىىىىىو النبيىىىىىين والصىىىىىديقين  رحىىىىىم اهلل الشىىىىىيح رحمىىىىىة واسىىىىىعةج .(ٖ (ٖٖ٘ٔاليجىىىىىر   
 .والشيدا  والصرلحينج واسألنو ال ردوس ا عل  ِمنا الجنرن آمين

                                                           

الشيح العرلم ال قيو ظيير احسن بن سبحرن علي الحن ي النيموي العظىيم آبىردي احىد العلمىر  المبىرزين فىي ال قىو  (ٔ 
الىىذي  -يج واشىى غل بىىرلعلم ِمىىْن صىغره وسىىرفر فىىي طلىىو العلىمج صىىنف آمىىرر السىىننوالحىدي ج ولىىد ونشىىب بقريىىة نيمى

ىىى(.نزىة الخىواطر: ٕٖ٘ٔواوشحة الجيد في  حقيض االج يرد وال قليدج وغيرىمىر  ىوفي سىنة   -ان قده الُمبرراألُ وري
ٖ/ٕٔ٘٘. 

 . ٕٕٚٔ/ٛنزىة الخواطر ؛ و ٚٓٔ/ٕ؛ ومعجم الم ل ين ٜٚٗينظر: مصن ر  الشيح في ُمقادِّمة  ح ة الحوذي  (ٕ 
 .ٕٕٚٔ/ٛ؛ ونزىة الخواطر ٘ٛٗينظر: ُمقادِّمة  ح ة ا حوذي  (ٖ 
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 نثاوًانمطهب ا
 تعرٌف انترجٍح نغت واصطالحًا

 :الفرع األول: تعريف الترجيح لغة
 يطلض ال رجيح في اللغة ويراد بو معرٍن منير:

 رجوحًر ورجحرنًرج اي مرل. حُ جُ رْ الميزان يا  حا جا الميالن وال مييل: ُيقارل: را  -ٔ
 .(ٔ ال مِقيل: ُيقارل: رجح في مجلسوج اي مقل فلم يخف ُيقارل: امرا  راجح اي مِقيلة -ٕ

 الفرع الثاني: تعريف الترجيح اصطالحًا:
 عرَّف العلمر  ال رجيح ب عري ر  ألمير  منير:

 لىىيعلم اآلخىىر؛ علىى  الطىىريقين احىىد  قويىىة: ال ىىرجيح": (اهلل رحمــو)الــراز  اإلمــام تعريــف
 (.ٕ "اآلخر ويطرح بوج عمل في ا  وى

  حىىد ال ىىي القىىو  اي الرجحىىرنج بيىىرن" (:اهلل رحمــو) التفتــازاني الســعد العاّلمــة تعريــفو 
 (.ٖ "اآلخر عل  الم عررطين

 
 
 

                                                           

؛ ٘ٗٗ/ٕجٔىىىى(ج دار صىىردر ج بيىىرو ج طٔٔٚلسىرن العىىروج محمىىد بىىن مألىىرم بىىن منظىىور ا فريقىىي المصىىري   (ٔ 
العلميىىىة ج  ىىىىى(ج المأل بىىةٓٚٚوالمصىىبرح المنيىىر فىىىي غريىىو الشىىىرح الألبيىىر للرافعىىىيج احمىىد بىىن محمىىىد ال يىىومي  

بيىىىرو ج  ىىىىى(ج م سسىىىة الرسىىىرلةجٚٔٛ؛ والقىىىرموس المحىىىيطج محمىىىد بىىىن يعقىىىوو ال يروزآبىىىردي  ٜٕٔ/ٔبيىىىرو ج 
ىى(ج  حقيض : مجموعة ٕ٘ٓٔ؛ و رج العروس ِمْن جواىر القرموسج محمد مر ط  الحسيني الزبيدي  ٜٕٚ/ٔ

 .ٖٖٛ/ِٙمنا المحققينج دار اليدايةج 
ىى(ج  حقيض : طو جربر فيرض العلىوانيج ٙٓٙبن عمر بن الحسين الرازي   المحصول في علم ا صولج محمد(ٕ)

 .ٜٕ٘/٘ىى(جٓٓٗٔج  ٔجرمعة اإلمرم محمد بن سعود اإلسالمية ج الريرض ج ط
 .ٕٕ/ٖ؛ وينظر: ال قرير وال حبير ٕٙٔ/ٕال لويح  (ٖ)
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 الثاني املبحث
 خارجي بأمر املتعلقة املرجحات

 انمطهب األول
 انترجٍح بكثرة األدنت وانرواٌاث

حالفرع   :األول: توضيح ىذا الُمَرجِّ
ح: إذا  عررض نصرن وألرن احد النصين معو نصوص اخىرى  شىيد لىو  معن  ىذا الُمراجِّ

و وافقىىوج والىىنص اآلخىىر لىىيس ألىىذلك فإنَّىىو يقىىّدم الىىنص الىىذي وافقىىو نصىىوص اخىىرى علىى  
 ُمعرِرطو.

 مذاىب العمماء في ىذا الُمَرجِّح وأدلتيم:
ح للعلمر    مذىبرن:في ىذا الُمراجِّ

ل  ىذا ذىو جميور العلمر  -ٔ  .(ٔ ال رجيح بألمر  ا دلة مرّجح صحيح وُيعمال بوج وا 
ل  ىذا ذىو جميور الحن ية -ٕ  .(ٕ ال  رجيح بألمر  ا دلةج وا 

                                                           

ىىى(ج  حقيىض : د. عبىد العزيىز ٕٓٙحمىد ينظر: روطة النرظر وجنة المنىرظرج عبىد اهلل بىن احمىد بىن  دامىة المقدسىي ابىو م (ٔ 
؛ واإلحألىرم فىي اصىول ا حألىرمج ٜٖٓىىى( ج ٜٜٖٔج  ٕالرحمن السعيدج جرمعة اإلمرم محمد بىن سىعود ج الريىرض ج طعبد

ج ٔج بيىىىىرو  ج طسىىىىيد الجميلىىىىيج دار الأل ىىىىرو العربىىىىي ىىىىىى(ج  حقيىىىىض : د.ٖٔٙعلىىىىي بىىىىن محمىىىىد اآلمىىىىدي ابىىىىو الحسىىىىن  
اصىىىول ال قىىىو علىىى  مىىىذىو اإلمىىىرم احمىىىد بىىىن حنبىىىل ج علىىىي بىىىن محمىىىد بىىىن علىىىي  ؛ والمخ صىىىر فىىىيٕٗٚ/ٗىىىىى(ج ٗٓٗٔ 

و يسىير ال حريىرج محمىىد  ؛ٔٚٔالعزيزج مألىة المألرمىىةج محمىىد مظيىر بقىرج جرمعىىة الملىك عبىد ىىى(ج  حقيىض : د.ٖٓٛالبعلىي 
؛ و شىرح الألوألىو المنيىر المسىم  بمخ صىر ٚٙٔ-ٙٙٔ/ٖىى(ج دار ال ألر ج بيرو  ج ٕٜٚ  امين المعروف ببمير بردشره

د. نزيىو حمىردج جرمعىة ام القىرى ج  -د. محمد الزحيلي ىى(ج  حقيض :ٕٜٚال حريرج محمد بن احمد بن عبدالعزيز ال  وحي 
 .ٜ٘ٙ/ٗىى( ج  ٖٔٗٔج  ٕمعيد البحو  العلمية ج ط

ىىى(ج  حقيىض: عبىد ٖٓٚالعزيز بىن احمىد البخىرري اإلسالم البزدويج عال  الىدين عبىدفخر  ينظر: ألشف ا سرار عن اصول (ٕ 
؛ ال وطىىيح لمىى ن ال نقىىيح فىىي ٖٔٔ/ٗم( ج ٜٜٚٔ -ىىىى ٛٔٗٔاهلل محمىىود محمىىد عمىىرج دار الأل ىىو العلميىىة ج بيىىرو  ج  

ميىرا ج دار الأل ىو العلميىة ج ىىى(ج  حقيىض : زألريىر عٜٔٚاصول ال قىوج عبيىد اهلل بىن مسىعود المحبىوبي البخىرري الحن ىي  
؛ شىىرح ال لىىويح علىى  ال وطىىيح لمىى ن ال نقىىيح فىىي اصىىول ال قىىوج لسىىعد ٗٗٔ؛و ٕٕٗ/ٕم(ج ٜٜٙٔ -ىىىى ٙٔٗٔبيىىرو  ج  

 -ىىىىىى ٙٔٗٔبيىىىىرو  ج   ىىىىىى(ج  حقيىىىىض : زألريىىىىر عميىىىىرا ج دار الأل ىىىىو العلميىىىىةجٕٜٚالىىىىدين مسىىىىعود بىىىىن عمىىىىر ال   ىىىىرزاني  
نىىرر المعىىروف بمشىىألر  ا نىىوار فىىي اصىىول المنىىررج زيىىن الىىدين بىىن إبىىراىيم بىىن ؛ وفىى ح الغ ىىرر بشىىرح المٕٛٔ/ٕم(ج ٜٜٙٔ

 .ٜٖٔم(ج ٕٔٓٓ-ىىٕٕٗٔج  ٔىى( ج دار الأل و العلمية ج بيرو ج طٜٓٚمحمد بن نجيم  
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 ومناقشتيا: دلةاأل
 أدلة الجميور: -أوالً 
الىدليل الىذي لاىْم  إنَّ الدليل الذي وافقو دليل آخر ي يد ظنًر ا وى ِمنا الظن الىذي ي يىده -ٔ

 .(ٔ يوافقو دليل آخرج فيعمل بر  وى؛ لألونو ا رو إل  القطو
طّ  -ٕ ىىىْن إذا عىىىررض دليىىىل واحىىىد دليلىىىينج فىىىرلعقال  يعملىىىون بموجىىىو الىىىدليلين وُيخا  ىىىون ما

ذا ألىىرن ا مىىر ألىىذلك فىىي العىىرف وجىىو اْن يألىىون ألىىذلك فىىي  عمىىل برلىىدليل الواحىىدج وا 
 .(ٕ الشرعية منزلة ال صرفر  العرفيةالشرع؛  نَّ ا صل  نزيل ال صرفر  

إنَّ مخرل ة الىدليلين األمىر محىذور ِمىْن مخرل ىة الىدليل الواحىدج فألىرن ا خىذ بيمىر اولى   -ٖ
ط واْحوا
 ٖ). 

 أدلة جميور الحنفية: -ثانياً 
 يرسىىىىًر علىىىى  الشىىىىيرد ج وذلىىىىك  نَّيىىىىم ا  قىىىىوا علىىىى  عىىىىدم ال ىىىىرجيح فىىىىي الشىىىىيرد  بألمىىىىر   -ٔ

ج فىإنَّ البين ىين   سىرويرنج وال امىر للألمىر  شىيودٍ  شىرىدين امنىين اربعىةُ الشيودج فلىو عىررض 
 .(ٗ في  غليو احدىمر عل  اآلخرج فألذلك ال رجيح بألمر  ا دلة

رو عن ىذا: لَّمج فإنَّ العلمر  ليسوا م  قين عل   ببنَّ  وُيجا  القيرس عل  الشيرد  غير ُمسا

                                                           

الألرفي علىىىم ا صىىىول للبيطىىىرويج علىىىي بىىىن عبىىىدينظىىىر: اإلبيىىىرج فىىىي شىىىرح المنيىىىرج علىىى  منيىىىرج الوصىىىول إلىىى   (ٔ 
؛ ٕٙٔ/ٖىىىى(ج ٗٓٗٔج  ٔ: جمرعىة ِمىىنا العلمىر ج دار الأل ىو العلميىىة ج بيىرو  ج طىىى(ج  حقيىىض ٙ٘ٚالسىبألي  

ىىى(ج دار الأل ىو العلميىة ج بيىرو ج ٕٚٚالرحيم ا سىنوي  رح منيرج الوصولج جمرل الدين عبدونيرية السول ش
؛وشىىىرح المحلىىىي المطبىىىوع مىىىو حرشىىىية البنىىىرني علىىى  جمىىىو الجوامىىىوج عبىىىد الىىىرحمن البنىىىرني المغربىىىي ٖٛٚج ٔط

 .ٔٚ٘/ٕم(ج ٖٕٔٓج  ٖىى(ج  حقيض محمد عبد القردر شرىينج دار الأل و العلميةج بيرو ج طٜٛٔٔ  
ىىىى(ج  حقيىىض : د. محمىىد ٙ٘ٙينظىىر:  خىىريج ال ىىروع علىى  ا صىىولج محمىىود بىىن احمىىد الزنجىىرني ابىىو المنر ىىو   (ٕ 

 .ٖٙٚىى(ج ٜٖٛٔج  ٕاديو صرلحج م سسة الرسرلة ج بيرو  ج ط
 .ٜ٘ٙ/ٗ؛والألوألو المنير ٓٚٔ-ٜٙٔ/ٖير ينظر:  يسير ال حر  (ٖ 
 .ٗٔٔ/ٗ؛وألشف ا سرار ٖٚٚينظر:  خريج ال روع عل  ا صول للزنجرني  (ٗ 
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ىّلم ليىىم؛  .(ٔ عىدم ال ىرجيح بألمىىر  الشىيودج فقىىد  ىرل بىىو الىبعض مىّم إنَّ ىىىذا القيىرس غيىىر ُمسا
 نَّ عىىدم ال ىىرجيح بألمىىر  الشىىيود إنمىىر ىىىو لسىىد بىىرو الخصىىومر  و طىىو النىىزاع؛  نَّىىو لىىو 
ألىىرن جىىر زًا لاىىْم  نقطىىو النزاعىىر  ولاىىْم  ُىىزال الخصىىومر ؛  نَّ النىىرس يسىىيل علىىييم اإل يىىرن 

زيىىرد  فيىىو محىىدود ؛  نَّ ا دلىىة بىىبألمر عىىدد ِمىىنا الشىىيودج بخىىالف ال ىىرجيح بألمىىر  ا دلىىة فرل
 .(ٕ اس قر  ِمْن ِ بال الشررع فال يس طيو احد اْن يب ي بدليل لاْم يب ي بو الشررع

 لو جرز ال رجيح بألمر  ا دلةج لجرز  رجيح  يىرس وافقىو  يىرس آخىر على  خبىرج لألىنَّ  -ٕ
 .(ٖ مر  ا دلةالخبر مقّدم عل  القيرس ولو وافقو  يرس آخرج فدل عل  انَّو ال  رجيح بأل

ىىرو عىىن ىىىذا: عىىدم جىىواز  قىىديم القيىىرس علىى  الخبىىر إذا وافقىىو  يىىرس آخىىر؛  نَّ  بىىبنَّ  وُيجا
 ِمْن شروط القيىرس اْن ال يخىرلف الىنصج فيىو فىي ىىذه الحرلىة لىيس دلىياًلج فىال يصىح انْ 

والذي يبدو لي بعد عىرض ادلىة ال ىريقين ومنر شى ير رجحىرن مىر ذىىو  .(ٗ ض النصررِ عا يُ 
 .الجميور؛ وذلك لقو  ادل يمإليو 

 :الفرع الثاني: َتْمِثيٌل ليذا الوجو
ألنىىىىىىى  ارى  الحىىىىىىىدي  ا ول: عىىىىىىىن سىىىىىىىعد بىىىىىىىن ابىىىىىىىي و رص رطىىىىىىىي اهلل عنىىىىىىىو(  ىىىىىىىرل:   

 (٘ ( يسلم عن يمينوج وعن يسررهج ح   ارى بيرض خده((هلل رسوال

                                                           

السىالم ىى(ج  حقيض : محمىد عبد٘ٓ٘حرمد   ينظر: المس ص   في علم ا صولج محمد بن محمد الغزالي ابو  (ٔ 
 .ٖٙٚىى(ج ٖٔٗٔج  ٔعبدالشرفيج دار الأل و العلمية ج بيرو  ج ط

المجيد السوسو ج دار الن ر سج ي  وامره في ال قو اإلسالميج عبدينظر: منيج ال وفيض وال رجيح بين مخ لف الحد (ٕ 
ٖ٘ٔ. 

؛ وال قريىىىىىر وال حريىىىىىر فىىىىىي علىىىىىم ا صىىىىىولج ابىىىىىن اميىىىىىر ٜٖٚ؛ونيريىىىىىة السىىىىىول ٗٔٔ/ٗينظىىىىىر: ألشىىىىىف ا سىىىىىرار  (ٖ 
 .ٖٕ/ٖم(ج ٜٜٙٔ -ىى ٚٔٗٔىى(ج دار ال ألر ج بيرو  ج  ٜٚٛالحرج  

 .ٗٔٔ/ٗينظر: ألشف ا سرار  (ٗ 
ىىىى(ج  حقيىىض : ٕٔٙ  اخرجىىو مسىىلم فىىي : صىىحيح مسىىلمج مسىىلم بىىن الحجىىرج ابىىو الحسىىين القشىىيري النيسىىربوري (٘ 

البر يج دار إحيىىىر  ال ىىىرا  العربىىىي ج بيىىىرو ج أل ىىىرو المسىىىرجد ومواطىىىو الصىىىال ج بىىىرو السىىىالم محمىىىد فىىى اد عبىىىد
 .ٜٓٗ/ٔ(ج ٕٛ٘ج بر م   لل حليل ِمنا الصال  عند فراغير وألي ي و
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 سىىليمة ( ألىىرن يسىىلم رسىىول اهلل  الحىىدي  المىىرني: عىىن عر شىىة  رطىىي اهلل عنيىىر(:   انَّ 
   .(ٔ واحد   لقر  وجيو((

( ألىىىىرن يسىىىىلم وجىىىىو ال عىىىىررض بىىىىين الحىىىىديمين: فىىىىي الحىىىىدي  ا ول فيىىىىو انَّ النبىىىىي     
ورجىىح الُمبىىرراألُ وري  رحمىىو اهلل( الحىىدي    سىىليم ينج وفىىي الحىىدي  المىىرني  سىىليمة واحىىد .

يعنىي القىر لين  -والحض مر ذىو إليو ا ولىون  " ا ول؛ لألمر  ا حردي  الوارد  فيو فقرل:
؛ لألمىىىر  ا حرديىىى  الىىىوارد  برل سىىىليم ينج وصىىىحة بعطىىىير وحسىىىن بعطىىىيرج -برل سىىىليم ين 

واشىى مرلير علىى  الزيىىرد ج وألونيىىر ممب ىىةج بخىىالف ا حرديىى  الىىوارد  فىىي ال سىىليمة الواحىىد ج 
رطىىة ان يرطىىير لاىْم  صىىلح لمعر ما لِّ فإنَّيىر مىىو  ل يىرج طىىعي ة ال  نى يض لالح جىىرجج ولىىو ُسى

و ىىرل ايطىىًر فىىي مسىىبلة  عىىررض ا دلىىة فىىي ال غلىىيس  .(ٕ "  ال سىىليم ين؛ لمىىر عرفىى احرديىى
"  لى : ال شىك فىي انَّ احرديى   إلسى ررج مرّجحىًر احرديى  ال غلىيس:في صال  ال جر او ا

ال غليس األمرج واصحج وا وىج ِمْن احردي  اإلس رر ومذىو األمر اىل العلم إنَّ ال غلىيس 
 .(ٖ وا ول  "ىو ا فطلج فيو ا فطل 

 
                                                           

ىىى(ج ٜٕٚاخرجو ال رمذي في: الجىرمو الصىحيح سىنن ال رمىذيج لمحمىد بىن عيسى  ابىو عيسى  ال رمىذي السىلمي  (ٔ 
(ج بيىىرو  جابىىواو الصىىال  عىىن رسىىول اهلل    حقيىىض : احمىىد محمىىد شىىرألر وآخىىرونج دار إحيىىر  ال ىىرا  العربىىيج

؛ وابىىىىن مرجىىىىو فىىىىي: سىىىىنن ابىىىىن مرجىىىىوج محمىىىىد بىىىىن يزيىىىىد ابىىىىو عبىىىىداهلل ٜٓ/ٕ(ج ٜٕٙبىىىىرو منىىىىو ايطىىىىًر ج بىىىىر م  
ىْن يسىلم ٕ٘ٚالقزويني   ىى(ج  حقيىض : محمىد فى اد عبىدالبر يج دار ال ألىرج بيىرو ج أل ىرو إ رمىة الصىال ج بىرو ما

 والبييقىي وابوحىر م الىرازي وابىن ج و رل عنو ابىن الملقىن  وطىع و ال رمىذيٜٕٚ/ٔ(ج ٜٜٔ سليمة واحد  ج بر م  
الظرىر ِمىْن حيى  النظىر ألمىر  والبغوي وصححو ابن حبرن والحرألم عل  شرط الشيخين وىو البر والدار طنيعبد

اوطح و في ا صل(ج خالصة البدر المنير في  خريج أل رو الشىرح الألبيىر للرافعىيج عمىر بىن علىي بىن الملقىن 
ج ٔلمجيىىىىىىد إسىىىىىىمرعيل السىىىىىىل يج مأل بىىىىىىة الرشىىىىىىد ج الريىىىىىىرض ج طىىىىىىىى(ج  حقيىىىىىىض : حمىىىىىىدي عبداٗٓٛا نصىىىىىىرري  

 .ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٔىى(جٓٔٗٔ 
ىىى(ج  حقيىض: صىىد ي ٖٖ٘ٔالرحمن الُمبىرراألُ وري    رمو ال رمىذيج ابىو العىىال محمىد عبىد ح ىة ا حىوذي شىرح جى (ٕ 

 .ٓٚٔ/ٕم(ج ٜٜ٘ٔ-ىى٘ٔٗٔمحمد جميل العطررج دار ال ألرج بيرو ج  
 .ٕٙٗ/ٔالمصدر ن سو  (ٖ 
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 ثاوًانمطهب ان
 انترجٍح بموافقت حذٌث آخر

 :الفرع األول: توضيح ىذا الُمَرجِّح
ح فرع عن سربقو  إنَّ     وألل مر ِ يل ىنىرك ُيقاىرل  –اي ال رجيح بألمر  ا دلة  –ىذا الُمراجِّ

ىنىىىرج و نَّ اإلمىىىرم الُمبرراألُ وري رحمىىىو اهلل( فصىىىلو عىىىن ال ىىىرجيح بألمىىىر  ا دلىىىةج واسىىى عملو 
 من ردًا؛ لذلك فصل و.

 :الفرع الثاني: َتْمِثيٌل ليذا الوجو
(ج هلل رطىي اهلل عنىو(  ىرل: صىلي  مىو رسىوال ر ْجىالحدي  ا ول: عىن وا ىل بىن حُ    

 .(ٔ   ووطو يده اليمن  عل  يده اليسرى عل  صدره((
 :ر  رطىىي اهلل عنىىو(  ىىرل فىىي حىىدي  طويىىل جىىر  فيىىوْجىىالحىىدي  المىىرني: عىىن وا ىىل بىىن حُ 

 .(ٕ   مّم وطو يمينو عل  يسرره عند صدره((
صىىىدرهج وفىىىي المىىىرني عنىىىد وجىىىو ال عىىىررض بىىىين الحىىىديمين ف ىىىي الحىىىدي  ا ول علىىى      

 صدرهج ومعنره  ريو ِمنا الصدرج وليس عليو.
 

                                                           

خرجىىىو ابىىىىن خزيمىىىة فىىىىي: صىىىىحيح ابىىىن خزيمىىىىةج محمىىىىد بىىىن إسىىىىحرض بىىىن خزيمىىىىة ابىىىىو بألىىىر السىىىىلمي النيسىىىىربوري ا (ٔ 
م(ج ٜٓٚٔ -ىىىى ٜٖٓٔىىىى(ج  حقيىىض : د. محمىىد مصىىط   ا عظمىىيج المأل ىىو اإلسىىالمي ج بيىىرو  ج  ٖٔٔ  

ج و ىرل ٖٕٗ/ٔ(ج ٜٚٗأل رو الصال ج بىرو وطىو اليمىين على  الشىمرل فىي الصىال   بىل اف  ىرح القىرا   ج بىر م  
دي ا وا ل بن ُحْجر صحيح  ربل لالح جرج(ج  ح ة ا حوذي   .ٖٛ/ٕعنو الُمبرراألُ وري  والحرصل انَّ حا

الخرلض ر(ج ابىىىىو بألىىىىر احمىىىىد بىىىىن عمىىىىرو بىىىىن عبىىىىداخرجىىىىو البىىىىزار فىىىىي: البحىىىىر الزخىىىىرر المعىىىىروف بىىىىى  مسىىىىند البىىىىزا (ٕ 
 -مأل بىىة العلىىوم والحألىىم ج بيىىرو  -لقىىرآنىىىى(ج  حقيىىض : د. مح ىىوظ الىىرحمن زيىىن اهللج م سسىىة علىىوم إٜٕالبىىزار 

ج و رل عنو مغلطىري  وعنىد البىزار: مىّم وطىو يمينىو على  ٖ٘٘/ٓٔ(ج ٛٛٗٗىى( ج بر م  ٜٓٗٔج ٔالمدينة ج ط
الجبرر بىن وا ىل عىن امىوج ومحمىد طىعيفج وامىو مجيولىة ره ِمىْن حىدي  محمىد بىن حجىر بىن عبىديسرره عند صد

ىىى(ج  حقيىض ٕٙٚجوج مغلطري بن  ليج بن عبداهلل البألجىري الحن ىي  فيمر ذألره ابن القطرن(ج شرح سنن ابن مر
 .ٕٖٛٔ/٘م(ج ٜٜٜٔ -ىى ٜٔٗٔج  ٔ:ألرمل عويطةج مأل بة نزار مصط   البرز ج السعوديةج ط
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ىىر روايىىة ابىىن خزيمىىة بل ىىظ علىى   ل عىىررض:فقىىرل الُمبىىرراألُ وري  رحمىىو اهلل( دافعىىًر ىىىذا ا " وامَّ
م علىىى  ا خىىىرىج ووجىىىو دَّ قاىىىصىىىدرهج وروايىىىة البىىىزار بل ىىىظ عنىىىد صىىىدرهج فىىىر ول  راجحىىىة ف ُ 

ج (ٕ ج وايطىىىر يشىىىيدىر مرسىىىل طىىىروس(ٔ ِمىىىْن حىىىدي  ىلىىىوالرجحىىىرن انَّ ليىىىر شىىىرىدًا حسىىىنًر 
 .(ٖ بخالف ا خرى فليس لير شرىدًا "

 ثانثانمطهب ان
 انترجٍح بموافقت عمم انخهفاء انراشذٌه

 :الفرع األول: توضيح ىذا الُمَرجِّح
ح: ( وألرن احد الحىديمين موافقىًر إذا  عررض نصرن ِمْن حدي  رسول اهلل   معن  الُمراجِّ

 الخل ر  الراشدينج والحدي  اآلخر ليس ألذلكج فإنَّو يقّدم الموافض عل  معررطو.لعمل 
 مذاىب العمماء في الُمَرجِّح وأدلتيم:

ح إل  مذىبين:  اخ لف العلمر  في ىذا الُمراجِّ
لى  ىىذا ذىىو جميىور  -ٔ زالة ال عررض بين ا دلة بىوج وا  ح وا  صحة ال رجيح بيذا الُمراجِّ

 .(ٗ العلمر 

                                                           

ىىى(ج م سسىة  رطبىة ج ٕٔٗاخرجو اإلمرم احمد في: مسند اإلمرم احمد بن حنبلج احمىد بىن حنبىل ابىو عبىداهلل الشىيبرني    (ٔ 
ألُ وري  فحدي  ىلو الطر ي ىذا حسن(ج  ح ة ا حوذي ٕٕٙ/٘(ج ٕٕٚٔٓمصرج بر م    .ٗٛ/ٕج و رل عنو الُمبررا

ىىى(ج  حقيىض : شىعيو ا رنىر وطج ٕ٘ٚع  السجسى رني ابىو داود  اخرجو ابىو داود فىي: أل ىرو المراسىيلج سىليمرن بىن ا شى (ٕ 
 .ٜٛ(ج صٖٖىى(ج أل رو ِمنا الصال ج برو مر جر  في اإلس   رحج بر م  ٛٓٗٔج  ٔم سسة الرسرلة ج بيرو  ج ط

 .٘ٛ/ٕ ح ة ا حوذي  (ٖ 
قيض احمد سىيد المبىررأليج م سسىة ىى(ج  حٛ٘ٗينظر: العد  في اصول ال قوج ابو يعل  محمد بن الحسين ال را  الحنبلي   (ٗ 

؛ وال مييىىىىىىىد فىىىىىىي اصىىىىىىىول ال قىىىىىىىوج ابىىىىىىو الخطىىىىىىىرو محمىىىىىىود بىىىىىىىن احمىىىىىىىد ٓ٘ٓٔ/ٖىىىىىىىى(ج ٓٔٗٔج  ٕالرسىىىىىىرلةج بيىىىىىىىرو ج ط
؛وروطىىة ٕٕٓ/ٖم(ج ٜ٘ٛٔ-ىىىى ٙٓٗٔ  ٔىىىى(ج  حقيىىض: م يىىد محمىىد ابىىو عمشىىةج دار المىىدنيج جىىد ج طٓٔ٘الأللىىوذاني  

إليطرح شرح مقدمة ابن الصالح ج الحىرفظ زيىن الىدين عبىد الىرحيم بىن ؛ وال قييد وإٗٚ/ٗ؛واإلحألرم لآلمدي ٜٖٓالنرظر 
ىىى ٜٖٛٔج  ٔالرحمن محمد عممىرنج دار ال ألىر للنشىر وال وزيىو ج بيىرو  ج طه( ج  حقيض : عبدٙٓٛن العرا ي   الحسي

وي ؛ وال حبيىىىر شىىىرح ال حريىىىر فىىىي اصىىىول ال قىىىوج عىىىال  الىىىدين ابىىىي الحسىىىن علىىىي بىىىن سىىىليمرن المىىىردإٚٛم( ج ٜٓٚٔ -
د. احمىىد السىىراحج مأل بىىة الرشىىد ج الريىىرض ج  -د. عىىوض القرنىىي -ىىىى(ج  حقيىىض : د. عبىىدالرحمن الجبىىرين٘ٛٛالحنبلىىي  

 .ٓٓٚ/ٗ؛والألوألو المنير ٕٙٔ/ٖ؛و يسير ال حرير ٜٛ٘ٔ/ٗم(جٕٓٓٓ -ىى ٕٔٗٔج  ٔط
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 (7( السنـة )28العـدد )

ليو ذىو بعض العلمر عدم  -ٕ حج وا  ال رجيح بيذا الُمراجِّ
 ٔ). 

 :بـالمذاى ةـــــــأدل
 أدلة الجميور: -أوالً 

 واستدلوا بأدلة منيا:
ورود الىنص بر بىرعيم واال  ىىدا  بيىم فعىن العربىىرض بىن سىررية  رطىىي اهلل عنىو( فىىي  -ٔ

 مسىىىألوا بيىىىر حىىىدي  جىىىر  فيىىىو   ...فعلىىىيألم بسىىىن يج وسىىىنة الخل ىىىر  الميىىىديين الراشىىىدينج 
 .(ٕ وعطوا عليير برلنواجذ...((

 .(ٖ إنَّيم لاْم ي رألوا النص اآلخر إاّل لحجة عندىم -ٕ
 واستدل المانعون ِمَن الترجيح بيذا الُمَرجِّح بأدلة منيا: -ثانياً 

 ال يجو  قليدىم؛ فرلخبر الذي عملوا بو والذي لاْم يعملوا بو سوا .
 الوارد في ذلك. والراجح مر ذىو إليو الجميور؛ للنص

 
 

                                                           

دار الحىىدي  ج ىىىى(ج ٙ٘ٗينظىىر: اإلحألىىرم فىىي اصىىول ا حألىىرمج علىىي بىىن احمىىد بىىن حىىزم ا ندلسىىي ابىىو محمىىد   (ٔ 
؛ والمسود  في اصول ال قوج لى آل  يميىةج  حقيىض : محمىد ٖٛٚ؛والمس ص   ٙٛٔ/ٕىى(جٗٓٗٔج  ٔالقرىر  ج ط

رشىرد ال حىول إلى   حقيىض علىم ا صىولج محمىد بىن علىي بىن ٕٕٛمحي  الدين عبدالحميدج المدني ج القىرىر ج ؛ وا 
ىى ٕٔٗٔج  ٔصعوج دار ال ألر ج بيرو  ج طىى(ج  حقيض : محمد سعيد البدري ابو مٕٓ٘ٔمحمد الشوألرني  

 .٘ٙٗم(جٕٜٜٔ –
ىىىىى(ج ٕ٘ٚاخرجىىو ابىىو داود فىىي السىىىنن: سىىنن ابىىي داودج سىىليمرن بىىىن ا شىىع  ابىىو داود السجسىى رني ا زدي    (ٕ 

(ج ٚٓٙٗأل ىىىرو السىىىنةج بىىىرو فىىىي لىىىزوم السىىىنة ج بىىىر م    حقيىىىض: محمىىىد محيىىىي الىىىدين عبىىىد الحميىىىدج دار ال ألىىىرج
( ج بىىرو مىىر جىىر  فىىي ا خىىذ برلسىىنة واج نىىرو البىىدع ج بىىر م ابىىواو العلىىم عىىن رسىىول اهلل  وال رمىىذي:  ؛ٕٓٓ/ٗ
ج ٙٔ/ٔ(ج ٖٗ؛ وابىىىن مرجىىىو : الُمقادِّمىىىةج بىىىرو ا بىىىرع سىىىنة الخل ىىىر  الراشىىىدين الميىىىديين ج بىىىر م  ٗٗ/٘(ج ٕٙٚٙ 

 .ٗٗ/٘و رل عنو ال رمذي ىذا حدي  حسن صحيحج الجرمو 
رشرد ال حول ٖٛٚ؛ والمس ص   ٙٛٔ/ٕينظر: اإلحألرم البن حزم  (ٖ   .٘ٙٗ؛ وا 
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 :الفرع الثاني: َتْمِثيٌل ليذا الُمَرجِّح
الحىىىدي  ا ول: عىىىن جربر رطىىىي اهلل عنىىىو(  ىىىرل:   ألىىىرن آخىىىر ا مىىىرين ِمىىىْن رسىىىول اهلل 

 ))رك الوطو  ممر مس  النرر  ) ٔ). 
( يقىىول:  ىرل: سىىمع  رسىىول اهلل   الحىدي  المىىرني: عىىن زيىد بىىن مرب  رطىىي اهلل عنىىو(

 .(ٕ مس  النرر((  الوطو  ممر 
وجىىىو ال عىىىررض بىىىين الحىىىديمين ظىىىرىر وواطىىىحج ف ىىىي الحىىىدي  ا ول  ىىىرك الوطىىىو  ممىىىر 

 مس  النررج وفي الحدي  المرني فيو الوطو .
" وحألىىىى  البييقىىىىي عىىىىن عممىىىىرن  حمىىىىو اهلل( مرّجحىىىىًر الحىىىىدي  ا ول:و ىىىىرل الُمبىىىىرراألُ وري  ر 
ن الراجح منيىرج نظرنىر إلى  مىر عمىل يَّ با  ا يا  مْ ر اخ ل   احردي  البرو ولا الدارمي انَّو  رل: لمّ 
ج (ٖ (ج فرجحنىر بىو احىد الجىرنبينبعىد النبىي   - رطىي اهلل عىنيم(-بو الخل ر  الراشىدون

ج وبيىىذا  ظيىىر حألمىىة  صىىدير (ٗ بيىىذا فىىي شىىرح الميىىذو - رحمىىو اهلل(-وار طىى  النىىووي
       -( رطىىىي اهلل عنيمىىىر-حىىىدي  البىىىرو يعنىىىي حىىىدي  ابىىىن عبىىىرس - رحمىىىو اهلل(-البخىىىرري

                                                           

؛ والنسىر ي فىي: ٜٗ/ٔ(ج ٕٜٔاخرجو ابو داود : أل رو الطيرر ج برو في  رك الوطو  ممر مس  النرر ج بىر م   (ٔ 
ىى(ج  حقيىض : عبىدال  رح ٖٖٓالمج ب  ِمنا السنن السنن الصغرى(ج احمد بن شعيو ابو عبد الرحمن النسر ي  

م(جأل ىرو صى ة الوطىو ج بىرو  ىرك ٜٙٛٔ -ىىى ٙٓٗٔج  ٕر  اإلسىالمية ج حلىو ج طابو غد ج مأل و المطبوع
ج و ىىرل عنىىو النىىووي  اخرجىىو ابىىو داودج والنسىىر يج وغيرىمىىر ٛٓٔ/ٔ(ج ٘ٛٔالوطىىو  ممىىر غيىىر  النىىرر ج بىىر م  

ىىىى(ج ٙٚٙببسىىرنيد صىىحيحة(. خالصىىة االحألىىرم فىىي ميمىىر  السىىنن و واعىىد االسىىالمج يحيىى  بىىن مىىري النىىووي   
؛ ٗٗٔ/ٔم( ج ٜٜٚٔ -ىىى ٛٔٗٔج  ٔ: حسين إسىمرعيل الجمىلج م سسىة الرسىرلة ج لبنىرن ج بيىرو  ج ط حقيض

 .ٔ٘/ٔو رل عنو ابن الملقن  صححو ابن حبرن وابن خزيمة وابن السألن(ج خالصة البدر المنير 
 .ٕٕٚ/ٔ(ج ٖٔ٘اخرجو مسلم : أل رو الحيضج برو الوطو  ممر مس  النرر ج بر م   (ٕ 
ىىى(ج  حقيىض : محمىد عبىد ٛ٘ٗقي الألبرىج احمىد بىن الحسىين بىن علىي بىن موسى  ابىو بألىر البييقىي  سنن البيي (ٖ 

م(ج أل ىرو الطيىرر ج بىرو  ىرك الوطىو  ممىر ٜٜٗٔ -ىىى ٗٔٗٔالقردر عطرج مأل بة دار البرز ج مألة المألرمىة ج  
 .ٚ٘ٔ/ٔ(ج ٗٓٚمس  النرر ج بر م  

 .٘ٚ-ٖٚ/ٕم(جٜٜٚٔر ج بيرو  ج  ىى(ج دار ال ألٙٚٙالمجموعج محي الدين النووي   (ٗ 
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حات   المتعلقة بأمر خارجً  المرجِّ
عند الُمباَركفُوري فً كتابِه تحفِة 

 األحوذيِ "دراسة أصولٌة"
 أ.م.د. قحطان محبوب فضٌل  

 مثنى عمران عٌسى

 مجلة العلوم اإلسالمٌة

 (7( السنـة )28العـدد )

( األىىل أل ىىف شىىر  مىىّم صىىل  ولاىىْم ي وطىىبج بىىر مر المنقىىول عىىن الخل ىىر  انَّ رسىىول اهلل  
 .- رطي اهلل عنيم(-(ٔ المالمة

بىىين الصىىحربة وال ىىربعينج مىىّم اسىى قر اإلجمىىرع   ىىرل النىىووي: ألىىرن الخىىالف فيىىو معروفىىرً    
 .(ٖ " (ٕ عل  انَّو ال وطو  ممر مس  النررج إاّل مر  اقادَّم اس منر ه ِمْن لحوم اإلبل

"  لى : يجىوز القنىو  فىي الىو ر  ة ىىل القنىو   بىل الرألىوع ام بعىده:و رل ايطًر في مسبل
العرا ىىي: ويعطىىد ألونىىو بعىىد   بىىل الرألىىوع وبعىىدهج والمخ ىىرر عنىىدي ألونىىو بعىىد الرألىىوعج  ىىرل

 .(٘ ان ي  "(ٗ الرألوع اول  فعل الخل ر  ا ربعة لذلكج وا حردي  الوارد  في الصبحج
" اْن يألىون  فىي عىدد ال ألبيىرا  فىي صىال  العيىد:و رل ايطىًر فىي مسىبلة اخى الف الروايىة 

ن آألىد دون المرنيج فيألو  - رطي اهلل عنيم(-احد الحديمين  د عمل بو الخل ر  الراشدون
ىْن روى اربعىًر  ولذلك  ادَّما رواية ماْن روى في  ألبيرا  العيدين سبعًر وخمسىًرج على  روايىة ما

ج فيألىىون إلىى  -ألىىبربو الجنىىر زج  نَّ ا ول  ىىد عمىىل بىىو ابىىو بألىىر وعمر رطىىي اهلل عنىىو(
 .(ٙ الصحة ا روج وا خذ بو اصوو "

 

                                                           

ىىى(ج ٕٙ٘اخرجو البخرري في: الجرمو الصحيح المخ صىرج محمىد بىن إسىمرعيل ابىو عبىداهلل البخىرري الجع ىي   (ٔ 
م(جأل ىىىىرو ٜٚٛٔ -ىىىىىى ٚٓٗٔج  ٖ حقيىىىىض : د. مصىىىىط   ديىىىىو البغىىىىرج دار ابىىىىن ألميىىىىرج اليمرمىىىىة ج بيىىىىرو  ج ط

ىىْن لاىىْم ي وطىىب ِمىىْن لحىىم الشىىر  و  السىىويض واألىىل ابىىو بألىىرج وعمىىرج وعممىىرنج رطىىي اهلل عىىنيم فلىىم الوطىىو ج بىىرو ما
 .ٙٛ/ٔي وط واج 

ىىىى(ج دار إحيىىر  ال ىىرا  ٙٚٙشىىرح النىىووي علىى  صىىحيح مسىىلمج ابىىو زألريىىر يحيىى  بىىن شىىرف بىىن مىىري النىىووي   (ٕ 
 .ٖٗ/ٗىى(جٕٜٖٔج  ٕالعربي ج بيرو  ج ط

 .ٕٖٕ/ٔ ح ة ا حوذي  (ٖ 
ىىىى(ج  حقيىىض : ٙٓٛني العرا ىىي  الرحيم بىىن الحسىىيالىىدين ابىىو ال طىىل عبىىدل قريىىوج زيىىن طىىرح ال مريىىو فىىي شىىرح ا (ٗ 

 .ٕٚ٘/ٕم(ج ٕٓٓٓج  ٔالقردر محمد عليج دار الأل و العلمية ج بيرو  ج طعبد
  .ٙٛٗ/ٕ ح ة ا حوذي  (٘ 
 .ٜٚ/ٖ ح ة ا حوذي  (ٙ 
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حات   المتعلقة بأمر خارجً  المرجِّ
عند الُمباَركفُوري فً كتابِه تحفِة 

 األحوذيِ "دراسة أصولٌة"
 أ.م.د. قحطان محبوب فضٌل  

 مثنى عمران عٌسى

 مجلة العلوم اإلسالمٌة

 (7( السنـة )28العـدد )

 رابعانمطهب ان
 انترجٍح بموافقت عمم أهم مكت وانمذٌىت

 :الفرع األول: توضيح ىذا الُمَرجِّح
ح: إذا  عررض حديمرن وألرن احىدىمر  ىد عمىل بمق طىره اىىل مألىة والمدينىةج  معن  الُمراجِّ

واآلخىىر لاىىىْم يعملىىوا بىىىوج او لاىىْم ُيعلىىىم اعملىىوا بىىىو ام الج فإنَّىىو ُيىىىراجَّح مىىر عمىىىل بىىو اىىىىل مألىىىة 
 والمدينة.

 مذاىب العمماء في الُمَرجِّح وأدلتيم:
و العلمر  نصىوا عنىد ذألىرىم للمرّجحىر  على  عمىل اىىل المدينىة فقىطج وبعطىيم اغل    

 ذألر عمل اىل مألة والمدينةج او اىل الحرمين.
 وال رجيح بعمل اىل مألة والمدينة ممر اخ لف العلمر  فيو عل  مذىبين:

لى   -ٔ ُيرجح الحدي  الذي عمل بمق طره اىل مألة والمدينةج عل  الذي لاْم يعملوا بىو وا 
 .(ٔ ا ذىو جميور العلمر ىذ
ليو ذىو بعض العلمر  -ٕ  .(ٕ ال  رجيح بعمل اىل مألة والمدينةج وا 

                                                           

ىىى(ج دار الأل ىو ٙٚٗي  ؛ واللمو في اصول ال قوج ابو إسىحرض إبىراىيم بىن علىي الشىيراز ٕ٘ٓٔ/ٖينظر: العد   (ٔ 
؛ و واطىىىو ا دلىىىة فىىىي ا صىىىولج ابىىىو المظ ىىىر منصىىىور بىىىن ٘ٛم(جٜ٘ٛٔ-ىىىىى ٘ٓٗٔج  ٔالعلميىىىة ج بيىىىرو  ج ط

ىىىى(ج  حقيىىض : محمىىد حسىىن إسىىمرعيل الشىىرفعيج دار الأل ىىو العلميىىة ج ٜٛٗمحمىىد بىىن عبىىد الجبىىرر السىىمعرني  
؛ واإلحألىىىىىرم لآلمىىىىىدي ٕٕٓ/ٖذاني ؛وال مييىىىىىد للأللىىىىىو ٖٚٚ؛والمس صىىىىى   ٚٓٗم(ج ٜٜٚٔ -ىىىىىىىٛٔٗٔبيىىىىىرو  ج  

؛ والبحر المحيط فىي اصىول ال قىوج محمىد ٜٖٛ؛ونيرية السول ٔٚ٘/ٕ؛ وجمو الجوامو ٕٔٛ؛والمسود  ٕٗٚ/ٗ
 ٔىىىىى(ج  حقيىىىض: د. محمىىىد محمىىىد  ىىىرمرج دار الأل ىىىو العلميىىىة ج لبنىىىرن/ بيىىىرو  ج طٜٗٚبىىىن بيىىىردر الزرألشىىىي  

؛ و واعىىد ال حىىدي  ِمىىْن فنىىون ٘ٙٗرشىىرد ال حىىول ؛وا  ٜٜٙ/ٗ؛والألوألىىو المنيىىر ٕٚٗ/ٗم(جٕٓٓٓ -ىىىى ٕٔٗٔج 
 -ىىى ٜٜٖٔج  ٔىىى(ج دار الأل ىو العلميىة ج بيىرو ج طٕٖٖٔمصطلح الحىدي ج محمىد جمىرل الىدين القرسىمي  

 .ٖ٘ٔم(جٜٜٚٔ
؛ والألوألىىىو ٕٔٛ؛والمسىىىود  ٕٕٓ/ٖ؛ وال مييىىىد للأللىىىوذاني ٕ٘ٓٔ/ٖ؛والعىىىد  ٕٛٔ/ٕينظىىىر: اإلحألىىىرم البىىىن حىىىزم  (ٕ 

رشرد ال حول ؛ ٓٓٚ-ٜٜٙ/ٗالمنير   .٘ٙٗوا 
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حات   المتعلقة بأمر خارجً  المرجِّ
عند الُمباَركفُوري فً كتابِه تحفِة 

 األحوذيِ "دراسة أصولٌة"
 أ.م.د. قحطان محبوب فضٌل  

 مثنى عمران عٌسى

 مجلة العلوم اإلسالمٌة

 (7( السنـة )28العـدد )

 :المذاىب أدلة
 أدلة الجميور: -أوالً 
( واصىىىحربوج إنَّ المدينىىىة ىىىىي دار الحىىىدي ج ومىىىوطن ا مىىىرج ومسىىى قر رسىىىول اهلل   -ٔ

 لغيرىم.( في ألل احوالوج وا يح ليم مر لاْم ُي ح وشرىد اىلير الرسول  
وايطىىًر برلنسىىبة لعمىىل اىىىل مألىىةج فإنَّىىو مىىو عمليىىم فىىإنَّ السىىلف ألىىرنوا يشىىيدون موسىىم  -ٕ

الحىج ألىل عىرمج ويىىرونيم يعملىون ولاىْم ينألىىروا علىييمج فىإنَّ عىدم اإلنألىىرر دليىل على  حجيىىة 
 .(ٔ ال رجيح
 أدلة القائمين بعدم الترجيح: -ثانياً 
المدينة بلدج فال ُيراجَّح بعمل اىليرج ألغيرىر ِمنا البلدان إنَّ 

 ٕ). 
 والجواو عن ىذا بمر  اقادَّم ِمْن خصوصير  مألة والمدينة.

 :الفرع الثاني: َتْمِثيٌل ليذا الُمَرجِّح
( علمىىو ىىىذا ا ذان: الحىىدي  ا ول: عىىن ابىىي محذور  رطىىي اهلل عنىىو(ج انَّ نبىىي اهلل  

 بىىرج اشىىيد اْن ال إلىىو إاّل اهللج اشىىيد اْن ال إلىىو إاّل اهللج اشىىيد انَّ محمىىداً   اهلل األبىىر اهلل األ
رسىىول اهللج اشىىيد انَّ محمىىدًا رسىىول اهللج مىىّم يعىىود فيقىىول: اشىىيد اْن ال إلىىو إاّل اهللج اشىىيد 
اْن ال إلىىىو إاّل اهللج اشىىىيد انَّ محمىىىدًا رسىىىول اهللج اشىىىيد انَّ محمىىىدًا رسىىىول اهللج حىىىي علىىى  

                                                           

ىىىىىى(ج  حقيىىىىض عىىىىردل احمىىىىد ٓ٘ٗجي  ينظىىىىر: واإلشىىىىرر  فىىىىي اصىىىىول ال قىىىىوج ابىىىىو الوليىىىىد سىىىىليمرن بىىىىن خلىىىىف البىىىىر (ٔ 
؛ اللمىو ٕ٘ٗم(ج ٜٜٚٔ-ىىى ٛٔٗٔج  ٕعلي محمد عوضج مأل بة نزار مصىط   البىرزج مألىةج ط -الموجودعبد
؛ والعىىىرف ٚٓ٘/ٔ ح ىىىة ا حىىىوذي ؛ و ٕٗٚ/ٗ؛واإلحألىىىرم لآلمىىىدي ٖٚٚ؛والمس صىىى   ٚٓٗ؛و واطىىىو ا دلىىىة ٘ٛ

ىىىى(ج  حقيىىض : الشىىيح محمىىود ٖٖ٘ٔالشىىذي شىىرح سىىنن ال رمىىذيج محمىىد انىىور شىىره ابىىن معظىىم شىىره الألشىىميري  
 .ٜٕٓ/ٔم(ج ٕٗٓٓ-ىىٕ٘ٗٔ  ٔشرألرج دار احير  ال را  العربي ج بيرو  ج ط

 .ٕٔٛلمسود  ؛وإٕٓ/ٖ؛وال مييد للأللوذاني ٕ٘ٓٔ/ٖ؛والعد  ٕٛٔ/ٕينظر: اإلحألرم البن حزم  (ٕ 
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حات   المتعلقة بأمر خارجً  المرجِّ
عند الُمباَركفُوري فً كتابِه تحفِة 

 األحوذيِ "دراسة أصولٌة"
 أ.م.د. قحطان محبوب فضٌل  

 مثنى عمران عٌسى

 مجلة العلوم اإلسالمٌة

 (7( السنـة )28العـدد )

 ينج حىىىي علىىى  ال ىىىالح مىىىر ين " زاد إسىىىحرض: اهلل األبىىىر اهلل األبىىىر ال إلىىىو إاّل الصىىىال  مىىىر 
 .(ٔ اهلل((

 .(ٕ فوصف ا ذان برل رجيو(( وفي رواية   
( لمىر امىر رسىول اهلل   الحدي  المرني: عن عبد اهلل بىن زيد رطىي اهلل عنىو(ج  ىرل:   

مىل نر وسىًر نىر م رجىل يحبرلنر وس يعمل ليطرو بو للنىرس لجمىو الصىال  طىرف بىي وانىر 
اهلل ا بيىىو النىىر وس ل  ىىرل: ومىىر  صىىنو بىىو ل فقلىى : نىىدعو بىىو إلىى  فىىي يىىدهج فقلىى : يىىر عبىىد

الصال ج  رل: افال ادلك عل  مر ىو خير ِمْن ذلىك ل فقلى  لىو: بلى ج  ىرل: فقىرل:  قىول: 
ْن ال إلىىىو إاّل اهلل األبىىىرج اهلل األبىىىرج اهلل األبىىىرج اهلل األبىىىرج اشىىىيد اْن ال إلىىىو إاّل اهللج اشىىىيد ا

اهللج اشىىيد انَّ محمىىدًا رسىىول اهللج اشىىيد انَّ محمىىدًا رسىىول اهللج حىىي علىى  الصىىال ج حىىي 
علىىى  الصىىىال ج حىىىي علىىى  ال ىىىالحج حىىىي علىىى  ال ىىىالحج اهلل األبىىىرج اهلل األبىىىرج ال إلىىىو إاّل 

 الحدي . (ٖ اهلل...((
الشىىىيرد ينج وجىىو ال عىىىررض بىىىين الحىىىديمينج ف ىىىي الحىىدي  ا ول ذألىىىر ال رجيىىىو عنىىىد      

 وفي الحدي  المرني لاْم يذألرىر.
" وحجىىىة الجميىىىور ىىىىذا  فقىىىرل العاّلمىىىة الُمبىىىرراألُ وري  رحمىىىو اهلل( مرّجحىىىًر الحىىىدي  ا ول:
ىىدي ا ابىىي محىىذور  ىىىذا  - رطىىي اهلل عنىىو(-الحىىدي  الصىىحيحج والزيىىرد  ُمقادَّمىىة مىىو انَّ حا

ىىدي ا ابىىي محىىذور  سىىنة  ج فىىإنَّ - رطىىي اهلل عنىىو(-م ىىبخر عىىن حىىدي  عبىىد اهلل بىىن زيىىد حا

                                                           

 .ٕٚٛ/ٔ(ج ٜٖٚاخرجو مسلم : أل رو الصال ج برو ص ة ا ذان ج بر م   (ٔ 
(ج ٜٔٔ(ج بىىىرو مىىىر جىىىر  فىىىي ال رجيىىىو فىىىي ا ذانج بىىىر م  ابىىىواو الصىىىال  عىىىن رسىىىول اهلل   اخرجىىىو ال رمىىىذي: (ٕ 

 .ٖٙٙ/ٔج و رل عنو ال رمذي حدي  صحيحج الجرمو ٖٙٙ/ٔ
؛وال رمىىىذي: ابىىىواو الصىىىال  عىىىن ٖ٘ٔ/ٔ(ج ٜٜٗاخرجىىىو ابىىىو داود : أل ىىىرو الصىىىال ج بىىىرو أليىىىف ا ذان ج بىىىر م   (ٖ 

؛ وابىن مرجىو : أل ىرو ا ذانج بىرو بىد  ٖٛ٘/ٔ(ج ٜٛٔ( ج بىرو مىر جىر  فىي بىد  ا ذان ج بىر م  رسول اهلل  
 .ٜٖ٘/ٔج و رل عنو ال رمذي حدي  حسن صحيحج الجرمو ٕٖٕ/ٔ(ج ٙٓٚا ذان ج بر م  
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حات   المتعلقة بأمر خارجً  المرجِّ
عند الُمباَركفُوري فً كتابِه تحفِة 

 األحوذيِ "دراسة أصولٌة"
 أ.م.د. قحطان محبوب فضٌل  

 مثنى عمران عٌسى

 مجلة العلوم اإلسالمٌة

 (7( السنـة )28العـدد )

ممرن ِمنا اليجر  بعد حنينج وحىدي  ابىن زيىد فىي اول ا مىرج وانطىم إلى  ىىذا أللىو عمىل 
 .(ٔ اىل مألة والمدينة "

 ايطًر عمل اىل مألة والمدينة. وُ حُ جِّ را ويُ .. ". و رل ايطًر:
-الشىرفعيو رل صرحو العرف الشىذى مىر ل ظىو: واسى مر ال رجيىو فىي مألىة إلى  عيىد   

ان يىى .  (ٕ ج وألىىرن السىىلف يشىىيدون موسىىم الحىىج ألىىل سىىنةج ولاىىْم ينألىىر احىىد- رحمىىو اهلل(
 .(ٖ  ل : وا مر ألمر  رال "

 و رل ايطًر في مسبلة اخ الف الرواية في وطو الرألب ين  بل اليدين عند السجود:   
-(ٗ " ورجىىىح القرطىىىي ابىىىو بألىىىر بىىىن العربىىىي فىىىي عررطىىىة ا حىىىوذيج حىىىدي  ابىىىي ىريىىىر 

ج ِمْن وجىو اخىر فقىرل: اليي ىة - رطي اهلل عنو(-(٘ ج عل  حدي  وا ل-رطي اهلل عنو( 

                                                           

 .ٖٓ٘/ٔ ح ة ا حوذي  (ٔ 
 .ٜٕٓ/ٔالعرف الشذي  (ٕ 
 .ٚٓ٘/ٔ ح ة ا حوذي  (ٖ 
يعمد احدألم فيبرك في صال وج برك الجمل وليطو يديو  بىل رألب يىو((. اخرجىو ابىو داود    حدي  ابي ىرير  ىو (ٗ 

لصىال  عىن رسىول ؛وال رمذي: ابواو إٕٕ/ٔ(ج ٔٗٛ: أل رو الصال ج برو أليف يطو رألب يو  بل يديوج بر م  
؛ النسىىر ي فىىي ٛ٘/ٕ(ج ٜٕٙ( ج بىىرو مىىر جىىر  فىىي وطىىو اليىىدين  بىىل الىىرألب ينج بىىرو آخىىر منىىوج بىىر م  اهلل  

. ٕٚٓ/ٕ(ج ٜٓٓٔالصغرى : أل رو ال طبيضج برو اول مىر يصىل إلى  ا رض ِمىنا اإلنسىرن فىي سىجودهج بىر م  
ج و ىىرل عنىىو ٛ٘/ٕىىىذا الوجىىو. الجىىرمو  و ىىرل عنىىو ال رمىىذي حىىدي  ابىىي ىريىىر  حىىدي  غريىىو ال نعرفىىو إاّل ِمىىنْ 

 .ٜٕٔ/ٕالُمبرراألُ وري صحيح او حسن لذا وج  ح ة ا حوذي 
ذا نيض رفىو يديىو راي  رسول اهلل   وحدي  وا ل رطي اهلل عنو( ىو    (٘  ( إذا سجد يطو رألب يو  بل يديوج وا 

(ج ٖٛٛيديىىىىىىوج بىىىىىىر م    بىىىىىل رألب يىىىىىىو((. اخرجىىىىىىو ابىىىىىىو داود : أل ىىىىىىرو الصىىىىىىال ج بىىىىىىرو أليىىىىىىف يطىىىىىىو رألب يىىىىىىو  بىىىىىىل
( ج بىىىرو مىىىر جىىىر  فىىىي وطىىىو الىىىرألب ين  بىىىل اليىىىدين فىىىي ؛وال رمىىىذي: ابىىىواو الصىىىال  عىىىن رسىىىول اهلل  ٕٕٕ/ٔ

؛ النسىىىر ي فىىىي الصىىىغرى: أل ىىىرو ال طبيىىىضج بىىىرو اول مىىىر يصىىىل إلىىى  ا رض ِمىىىنا ٙ٘/ٕ(ج ٕٛٙالسىىىجودج بىىىر م  
(ج ٕٛٛة الصال ج بىرو السىجود ج بىر م  ؛وابن مرجو : أل رو إ رمٕٙٓ/ٕ(ج ٜٛٓٔاإلنسرن في سجوده ج بر م  

ج و رل عنو الُمبرراألُ وري طىعيف او حسىن ٙ٘/ٕ. و رل عنو ال رمذي ىذا حدي  حسن غريوج الجرمو ٕٙٛ/ٔ
 .ٜٕٔ/ٕلغيرهج  ح ة ا حوذي 
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حات   المتعلقة بأمر خارجً  المرجِّ
عند الُمباَركفُوري فً كتابِه تحفِة 

 األحوذيِ "دراسة أصولٌة"
 أ.م.د. قحطان محبوب فضٌل  

 مثنى عمران عٌسى

 مجلة العلوم اإلسالمٌة

 (7( السنـة )28العـدد )

 وىىىىي اليي ىىىة ال ىىىي ىىىىي مرويىىىة فىىىي حىىىدي  ابىىىي ىريىىىر (  - رحمىىىو اهلل(-ال ىىىي راى مرلىىىك
 .(ٕ ان ي  " (ٔ منقولة في صال  اىل المدينةج ف رجح  بذلك عل  غيره

رج وابن سيد النىرسج وابىن ال رألمىرنيج " و د عرف   ول الحرفظ ابن حج و رل ايطًر:    
رج ْجىوالقرطي ابي بألر بن العربيج في  رجيح حدي  ابي ىرير  عل  حىدي  وا ىل بىن حُ 

 .(ٖ ابي ىرير  امب  وا وى ِمْن حدي  وا ل " دي ا نَّ حا افرلقول الراجح 
 خامسانمطهب ان

 ترجٍح ما ورد فً أحذ انصحٍحٍه عهى ما ورد فً غٍرهما
حالفرع األول:   :توضيح ىذا الُمَرجِّ

ح: إذا  عىىىىررض حىىىىديمرن وألىىىىرن احىىىىدىمر ممىىىىر اخرجىىىىو البخىىىىرري ومسىىىىلمج او  معنىىىى  الُمىىىىراجِّ
احىىىىدىمر والحىىىىدي  اآلخىىىىر اخرجىىىىو غيرىمىىىىرج فإنَّىىىىو ُيىىىىرّجح الىىىىذي اخرجىىىىو الشىىىىيخرن علىىىى  

 معررطو.
 مذاىب العمماء في ىذا الُمَرجِّح وأدلتيم:

ح     عند ذألرىم للمرّجحر ج ولاْم اجىد مخرل ىًر فىي ىىذا  د نص اىل العلم عل  ىذا الُمراجِّ
الُمىىىىىراجِّح
حج بىىىىىبنَّ  .(ٗ  ا مىىىىىة  لقىىىىى  مىىىىىر فييمىىىىىر بىىىىىرلقبولج  ويمألىىىىىن اْن ُيْسىىىىى ادال ليىىىىىذا الُمىىىىىراجِّ

ّح الأل و بعد القرآن الألريم.  واع بر يمر اصا
 
 

                                                           

ىىىىىى(ج دار الأل ىىىىو العلميىىىىةج ٖٗ٘عررطىىىىة ا حىىىىوذي بشىىىىرح صىىىىحيح ال رمىىىىذيج الحىىىىرفظ ابىىىىو بألىىىىر بىىىىن العربىىىىي  (ٔ 
 .ٓٚ/ٕبيرو ج

 .ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٕ ح ة ا حوذي  (ٕ 
 .ٜٕٔ/ٕالمصدر ن سو  (ٖ 
؛ ٔ٘ٙ/ٗ؛ والألوألىو المنيىر ٓٗ/ٖ؛ وال قرير وال حبير ٜٕٛ؛ وال قييد واإليطرح ٕٙ٘/ٗينظر: اإلحألرم لآلمدي  (ٗ 

رشرد ال حول ٗٙ٘/ٕوحرشية البنرني   .ٖٙٗ؛ وا 
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حات   المتعلقة بأمر خارجً  المرجِّ
عند الُمباَركفُوري فً كتابِه تحفِة 

 األحوذيِ "دراسة أصولٌة"
 أ.م.د. قحطان محبوب فضٌل  

 مثنى عمران عٌسى

 مجلة العلوم اإلسالمٌة

 (7( السنـة )28العـدد )

 :الفرع الثاني: َتْمِثيٌل ليذا الوجو
( فىىىي رسىىىول اهلل   (ٔ  رلىىى : لىىىددنرالحىىىدي  ا ول: عىىىن عر شة رطىىىي اهلل عنيىىىر(ج    

مرطىوج فبشىىرر اْن ال  لىىدونيج فقلنىىر: ألراىيىىة المىريض للىىدوا ج فلّمىىر افىىرض  ىىرل:   ال يبقىى  
 .(ٕ احد منألم إاّل لدج غير العبرسج فإنَّو لاْم يشيدألم((

الحىىدي  المىىرني: عىىن ابىىن عبرس رطىىي اهلل عنيمىىر(  ىىرل فىىي حىىدي  طويىىل جىىر  فيىىو:    
نَّ  ىْن لاى (:   ( لىده العبىىرس واصىحربوج فقىرل رسىىول اهلل  رسىول اهلل   وا  ني ل فألليىىم دا ما

 .(ٖ غير عمو العبرس(( دا ماْن في البي  إاّل لُ امسألواج فقرل: ال يبق  احد مِ 
وجىىىو ال عىىىررض بىىىىين الحىىىديمين واطىىىحج ف ىىىىي الحىىىدي  ا ول انَّ العبىىىرس  رطىىىىي اهلل    

 رني انَّو شيدىم.عنو( لاْم يشيدىمج وفي الحدي  الم
نَّ  فقىىرل الُمبرراألُ وري رحمىىو اهلل( دافعىىًر ىىىذا ال عىىررض: لىىده العبىىرس(  (  رسىىول اهلل "  وا 

عنىد الشىيخينج ال يبقى  احىد فىي  - رطىي اهلل عنيىر(-ىذا مخرلف لمر في حدي  عر شىة
ىىىىىّح          البيىىىىى  إاّل لىىىىىد وانىىىىىر انظىىىىىر إاّل العبىىىىىرس فإنَّىىىىىو لاىىىىىْم يشىىىىىيدألمج فمىىىىىر فىىىىىي الصىىىىىحيحين اصا

 .(ٗ وارجح "
 
 

                                                           

 م ولديدا ال م جرنبىره. النيريىة فىي غريىو الحىدي  ( اللادود ىو برل  ح ِمنا ا دوية مر يسقره المريض في احد شقي ال(ٔ
محمىىود محمىىد  -ىىىى(ج  حقيىىض : طىىرىر احمىىد الىىزاوى ٙٓٙوا مىىرج ابىىو السىىعردا  المبىىررك بىىن محمىىد الجىىزري  

 .ٕ٘ٗ/ٗم(ج ٜٜٚٔ -ىى ٜٜٖٔالطنرحيج المأل بة العلمية ج بيرو  ج  
؛ ومسىلم ٕٕٚ٘/ٙ(ج ٔٓ٘ٙم ِمْن رجل ج بر م  م  ض عليوج اخرجو البخرري : أل رو الدير ج برو إذا اصرو  و  (ٕ 

 .ٖٖٚٔ/ٗ(ج ٖٕٕٔ: أل رو السالمج برو ألراىة ال داوي برللدود ج بر م  
ج و ىرل ٜٖٔ/ٗ(ج ٖٕ٘ٓ(ج برو مر جر  في الحجرمىة ج بىر م  اخرجو ال رمذي: ابواو الطو عن رسول اهلل   (ٖ 

 .ٜٖٔ/ٗعنو ال رمذي ىذا حدي  حسن غريوج الجرمو 
 .ٔٚٔ/ٙ ح ة ا حوذي  (ٗ 
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حات   المتعلقة بأمر خارجً  المرجِّ
عند الُمباَركفُوري فً كتابِه تحفِة 

 األحوذيِ "دراسة أصولٌة"
 أ.م.د. قحطان محبوب فضٌل  

 مثنى عمران عٌسى

 مجلة العلوم اإلسالمٌة

 (7( السنـة )28العـدد )

 ممرل آخر:
الحىىدي  ا ول: عىىن ابىىي ىريىىر   رطىىي اهلل عنىىو(ج  ىىرل:  لىى : يىىر رسىىول اهللج إنىىي اسىىمو 

ابسىىط ردا ك فبسىىط وج  ىىرل: فغىىرف بيديىىوج مىىّم  ىىرل:  منىىك حىىديمًر ألميىىرًا انسىىره ل  ىىرل:   
 .(ٔ (( طمو فطمم وج فمر نسي  شي ًر بعده

فبسىىىط   (  ا يىىى  النبىىىي ىرير  رطىىىي اهلل عنىىىو(ج  ىىىرل:   الحىىىدي  المىىىرني: عىىىن ابىىىي 
 .(ٕ (( موبي عندهج مّم اخذه فجمعو عل   لبيج فمر نسي  بعده حديمرً 

وجىو ال عىىررض بىين الحىىديمينج إنَّ فىي الحىىدي  ا ول انَّ ابىر ىريىىر   رطىي اهلل عنىىو(     
طمو عل   لىو ابىي ( ىو الذي ىو الذي طّم الردا ج وفي الحدي  المرني انَّ النبي  

 ىرير   رطي اهلل عنو(.
فقرل الُمبرراألُ وري  رحمو اهلل( دافعىًر ىىذا ال عىررض:"  ولىو:  مىّم اخىذه فجمعىو على   لبىي( 

( ىىو الىىذي اخىىذ الىىردا  وجمعىىو على   لىىو ابىىي ىريىىر ج ول ىىظ ىىذا يىىدل علىى  انَّ النبىىي  
وطىىموج ويمألىىن الجمىىو البخىىرري السىىربض يىىدل علىى  انَّ ابىىر ىريىىر  ىىىو الىىذي جمىىو الىىردا  

اّل فمر في الصحيح فيو المقّدم "  .(ٖ ببنَّيمر جميعًر جمعر الردا  وطمره عل   لبوج وا 
 

  

                                                           

؛ ومسلم : أل رو فطىر ل الصىحربة رطىي ٙ٘/ٔ(ج ٜٔٔاخرجو البخرري : أل رو العلمج برو ح ظ العلم ج بر م   (ٔ 
والل ىىىظ  ٜٖٜٔ/ٗ(ج ٕٜٕٗاهلل  عىىىرل  عىىىنيمج بىىىرو ِمىىىْن فطىىىر ل ابىىىي ىريىىىر  الدوسىىىي رطىىىي اهلل عنىىىو ج بىىىر م  

 للبخرري.
(ج ٖٖٗٛ(ج بىىرو منر ىىو ابىىي ىريىىر  رطىىي اهلل عنىىو ج بىىر م  رسىىول اهلل  اخرجىىو ال رمىىذي: ابىىواو المنر ىىو عىىن (ٕ 

 ج و رل عنو ال رمذي ىذا حدي  حسن غريو.ٖٛٙ/٘
 .ٕٓ٘/ٓٔ ح ة ا حوذي  (ٖ 

 .ٜٕٗ/ٛوينظر: ممرل آخر المصدر ن سو 
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حات   المتعلقة بأمر خارجً  المرجِّ
عند الُمباَركفُوري فً كتابِه تحفِة 

 األحوذيِ "دراسة أصولٌة"
 أ.م.د. قحطان محبوب فضٌل  

 مثنى عمران عٌسى

 مجلة العلوم اإلسالمٌة

 (7( السنـة )28العـدد )

 ةـاخلامت
بعد إعداد ص حر  ىذا البحى  آن لىي ا وان؛ لألىي اوجىز اىىم الن ىر ج ال ىي  وصىل     

 إليير وىي عل  النحو اآل ي:
الرحمن بىىىىن بىىىو العىىىال عبىىىدا الصىىىرلحجولىىىد الشىىىيح اإلمىىىرم الحىىىرفظ الحجىىىة والعىىىرلم  .ٔ

ىىىىىى(ج بقريىىىىة ٖٕٛٔ  :سىىىىنةج الرحيم بىىىىن بيىىىىردر الُمبىىىىرراألُ وري ا عظىىىىم ألىىىىدىيعبىىىىد
 .مبررألبورج إحدى مطرفر  واعمرل اعظم ألده في اليند

نصىىىوص اخىىىرى  شىىىيد لىىىو و وافقىىىوج ب ي قىىىوى ىمرن وألىىىرن احىىىدي عىىىررض نصىىىعنىىىد  .ٕ
فإنَّىىو يقىىّدم الىىنص الىىذي وافقىىو نصىىوص اخىىرى علىى   جوالىىنص اآلخىىر لىىيس ألىىذلك

 ُمعرِرطو.
 ذىو الجميور إل  ال رجيح بألمر  ا دلةج خالفًر للحن يةج وىو الراجح فيمر يبدو. .ٖ
وعمىىىل الخل ىىىر  الراشىىىدين  بموافقىىىة حىىىدي  آخىىىر عنىىىد المبىىىررأل وريال ىىىرجيح يألىىىون  .ٗ

 .والمدينة مألة اىل وعمل
 .غيرىمر في ورد مر عل  احدىمر او نالصحيحي في ورد بمر ألمر يألون ال رجيح .٘

 التوصيات:
ال بأليىد على  طىرور  اى مىىرم طلبىة الدراسىر  العليىر برلمرجحىىر  عنىد العلمىر ؛ لمىىر  .ٔ

 لير من امر في  وجيو النصوص ودفو ال عررض.
 طرور  عقد م  مرا  وندوا  حول المرجحر  عند ا صوليين والمحدمين. .ٕ

 مت حبمد اهلل
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حات   المتعلقة بأمر خارجً  المرجِّ
عند الُمباَركفُوري فً كتابِه تحفِة 

 األحوذيِ "دراسة أصولٌة"
 أ.م.د. قحطان محبوب فضٌل  

 مثنى عمران عٌسى

 مجلة العلوم اإلسالمٌة

 (7( السنـة )28العـدد )

 عـادر واملراجـاملص
 .انقرآن انكرٌم

 علىي للبيطرويج ا صول علم إل  الوصول منيرج عل  المنيرج شرح في اإلبيرج .ٔ
 الأل ىىىو دار العلمىىىر ج ِمىىىنا  جمرعىىىة:  حقيىىىض ج(ىىىىىٙ٘ٚ   السىىىبألي الألىىىرفي عبىىىد بىىىن

 .(ىىٗٓٗٔج  ٔطج  بيرو ج  العلمية
 محمىىىىد ابىىىىو ا ندلسىىىىي حىىىىزم بىىىىن احمىىىىد بىىىىن علىىىىي ا حألىىىىرمج اصىىىىول فىىىىي اإلحألىىىىرم .ٕ

 .(ىىٗٓٗٔج  ٔطج  القرىر ج الحدي  دار ج(ىىٙ٘ٗ  
 ج(ىىىىىٖٔٙ   الحسىىىن ابىىىو اآلمىىىدي محمىىىد بىىىن علىىىي ا حألىىىرمج اصىىىول فىىىي اإلحألىىىرم .ٖ

 .(ىىٗٓٗٔج  ٔطج  بيرو ج العربي الأل رو دار الجميليج سيد. د:  حقيض
 الشىىىوألرني محمىىىد بىىىن علىىىي بىىىن محمىىىد ا صىىىولج علىىىم  حقيىىىض إلىىى  ال حىىىول إرشىىىرد .ٗ

ج بيىىىرو ج ال ألىىىر دار مصىىىعوج ابىىىو البىىىدري سىىىعيد محمىىىد:  حقيىىىض ج(ىىىىىٕٓ٘ٔ  
 .(مٕٜٜٔ – ىىٕٔٗٔج  ٔط

  حقيىض ج(ىىىٓ٘ٗ   البىرجي خلىف بىن سىليمرن الوليد ابو ال قوج اصول في اإلشرر  .٘
 مألىةجج البىرز مصىط   نىزار مأل بىة عىوضج محمىد علىي -عبىدالموجود احمىد عردل

 .(مٜٜٚٔ- ىىٛٔٗٔ  جٕط
 المسىرمو وبيجىة الخىواطر نزىىة المسىم  ا عىالم ِمىنا  الينىد  بريح في بمانْ  اإلعالم .ٙ

 .(مٜٜٜٔ- ىىٕٓٗٔ  ٔط بيرو ج حزمج ابن دار الحسنيج الحي عبد والنواظرج
:  حقيىىض ج(ىىىٜٗٚ   الزرألشىي بيىىردر بىن محمىد ال قىوج اصىىول فىي المحىيط البحىر .ٚ

             جٔطج بيىىىىىىىىىىىىىرو / لبنىىىىىىىىىىىىىرنج العلميىىىىىىىىىىىىىة الأل ىىىىىىىىىىىىىو دار  ىىىىىىىىىىىىىرمرج محمىىىىىىىىىىىىىد محمىىىىىىىىىىىىىد. د
 .(مٕٓٓٓ - ىىٕٔٗٔ 
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 الزبيىىىىىىىىدي الحسىىىىىىىىيني مر طىىىىىىىى  محمىىىىىىىىد القىىىىىىىىرموسج جىىىىىىىىواىر ِمىىىىىىىىنْ  العىىىىىىىىروس  ىىىىىىىىرج .ٛ
 .اليداية دار المحققينج ِمنا  مجموعة:  حقيض ج(ىىٕ٘ٓٔ  

 سىليمرن بىن علىي الحسىن ابىي الىدين عىال  ال قىوج اصول في ال حرير شرح ال حبير .ٜ
 القرنىي عوض. د -الجبرين عبدالرحمن. د:  حقيض ج(ىى٘ٛٛ   الحنبلي المرداوي

 .(مٕٓٓٓ - ىىٕٔٗٔج  ٔطج الريرضج الرشد مأل بة السراحج احمد. د -
 الُمبىىرراألُ وري الىىرحمن عبىىد محمىىد العىىال ابىىو ال رمىىذيج جىىرمو شىىرح ا حىىوذي  ح ىىة .ٓٔ

 بيىىىىىرو جج ال ألىىىىىر دار العطىىىىىررج جميىىىىىل محمىىىىىد صىىىىىد ي:  حقيىىىىىض ج(ىىىىىىىٖٖ٘ٔ   
 .(مٜٜ٘ٔ-ىى٘ٔٗٔ 

 ج(ىىىٙ٘ٙ   المنر ىو ابو الزنجرني احمد بن محمود ا صولج عل  ال روع  خريج .ٔٔ
 .(ىىٜٖٛٔج  ٕطج  بيرو ج الرسرلة م سسة صرلحج اديو محمد. د:  حقيض

ج ال ألىىىر دار ج(ىىىىىٜٚٛ   الحىىىرج اميىىىر ابىىىن ا صىىىولج علىىىم فىىىي وال حريىىىر ال قريىىىر .ٕٔ
 .(مٜٜٙٔ - ىىٚٔٗٔج  بيرو 

 بىىىن عبىىىدالرحيم الىىىدين زيىىىن الحىىىرفظ الصىىىالحج ابىىىن مقدمىىىة شىىىرح واإليطىىىرح ال قييىىىد .ٖٔ
 للنشىر ال ألىر دارج عممرن محمد عبدالرحمن:  حقيض ج(هٙٓٛ   العرا ي الحسين
 .(مٜٓٚٔ - ىىٜٖٛٔج  ٔطج  بيرو ج  وال وزيو

 ج(ىىىىٓٔ٘   الأللىىوذاني احمىىد بىىن محمىىود الخطىىرو ابىىو ال قىىوج اصىىول فىىي ال مييىىد .ٗٔ
 .(مٜ٘ٛٔ- ىىٙٓٗٔ  ٔط جد جج المدني دار عمشةج ابو محمد م يد:  حقيض

 البخىىرري المحبىىوبي مسىىعود بىىن اهلل عبيىىد ال قىىوج اصىىول فىىي ال نقىىيح لمىى ن ال وطىىيح .٘ٔ
ج بيىىىىىىرو ج العلميىىىىىىة الأل ىىىىىىو دار عميىىىىىىرا ج زألريىىىىىىر:  حقيىىىىىىض ج(ىىىىىىىىٜٔٚ   الحن ىىىىىىي

 .(مٜٜٙٔ - ىىٙٔٗٔ 
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ج ال ألىىىىىر دار ج(ىىىىىىىٕٜٚ  بردشىىىىىره بىىىىىبمير المعىىىىىروف امىىىىىين محمىىىىىد ال حريىىىىىرج  يسىىىىىير .ٙٔ
 .بيرو 

 الجع ىىىي البخىىىرري عبىىىداهلل ابىىىو إسىىىمرعيل بىىىن محمىىىد المخ صىىىرج الصىىىحيح الجىىىرمو .ٚٔ
ج  بيىرو ج  اليمرمىة ألميىرج ابىن دار البغرج ديو مصط  . د:   حقيض ج(ىىٕٙ٘  
 .(مٜٚٛٔ - ىىٚٓٗٔج  ٖط

 السىىلمي ال رمىىذي عيسىى  ابىىو عيسىى  بىىن لمحمىىد ال رمىىذيج سىىنن الصىىحيح الجىىرمو .ٛٔ
 جالعربىىىىىي ال ىىىىىرا  إحيىىىىىر  دار وآخىىىىىرونج شىىىىىرألر محمىىىىىد احمىىىىىد:  حقيىىىىىض ج(ىىىىىىىٜٕٚ 

 .بيرو 
 ج(ىىىىىٜٛٔٔ   المغربىىىي البنىىىرني عبىىىدالرحمن الجوامىىىوج جمىىىو علىىى  البنىىىرني حرشىىىية .ٜٔ

 .(مٖٕٔٓ  جٖط بيرو جج العلمية الأل و دار شرىينج القردر عبد محمد  حقيض
 النىىىىووي مىىىىري بىىىىن يحيىىىى  االسىىىىالمج و واعىىىىد السىىىىنن ميمىىىىر  فىىىىي االحألىىىىرم خالصىىىىة .ٕٓ

ج بيىىرو  جلبنىىرنج الرسىىرلة م سسىىة الجمىىلج إسىىمرعيل حسىىين:  حقيىىض ج(ىىىىٙٚٙ  
 (.مٜٜٚٔ - ىىٛٔٗٔج  ٔط

 بىىن علىي بىىن عمىر للرافعىيج الألبيىىر الشىرح أل ىىرو  خىريج فىي المنيىىر البىدر خالصىة .ٕٔ
 مأل بىة السل يج إسمرعيل عبدالمجيد حمدي:  حقيض ج(ىىٗٓٛ   ا نصرري الملقن
 .(ىىٓٔٗٔج  ٔطج الريرضج الرشد

ابىىىىىو روطىىىىىة النىىىىىرظر وجنىىىىىة المنىىىىىرظرج عبىىىىىداهلل بىىىىىن احمىىىىىد بىىىىىن  دامىىىىىة المقدسىىىىىي  .ٕٕ
ىىىى(ج  حقيىىض : د. عبىىدالعزيز عبىىدالرحمن السىىعيدج جرمعىىة اإلمىىرم محمىىد ٕٓٙمحمىىد 

 .ىى(ٜٜٖٔج  ٕبن سعود ج الريرض ج ط
 محمىىد:  حقيىض ج(ىىىٕ٘ٚ   القزوينىي عبىداهلل ابىو يزيىد بىن محمىد مرجىوج ابىن سىنن .ٖٕ

 .بيرو ج ال ألر دار عبدالبر يج ف اد
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 ج(ىىىىىٕ٘ٚ   ا زدي السجسىىى رني داود ابىىىو ا شىىىع  بىىىن سىىىليمرن داودج ابىىىي سىىىنن .ٕٗ
 .ج بيرو ال ألر دار عبدالحميدج الدين محيي محمد:  حقيض

 البييقىىىي بألىىىر ابىىىو موسىىى  بىىىن علىىىي بىىىن الحسىىىين بىىىن احمىىىد الألبىىىرىج البييقىىىي سىىىنن .ٕ٘
ج المألرمىىىة مألىىىةج البىىىرز دار مأل بىىىة عطىىىرج عبىىىدالقردر محمىىىد:  حقيىىىض ج(ىىىىىٛ٘ٗ  
 .(مٜٜٗٔ - ىىٗٔٗٔ 

 بىن مسىعود الىدين لسىعد ال قوج اصول في ال نقيح لم ن ال وطيح عل  ال لويح شرح .ٕٙ
ج بيىىرو  جالعلميىىة الأل ىىو دار عميىىرا ج زألريىىر:  حقيىىض ج(ىىىىٕٜٚ  ال   ىىرزاني عمىىر

 .(مٜٜٙٔ - ىىٙٔٗٔ 
 عبىىدالعزيز بىىن احمىىد بىىن محمىىد ال حريىىرج بمخ صىىر المسىىم  المنيىىر الألوألىىو شىىرح .ٕٚ

ج القىىرى ام جرمعىىة حمىىردج نزيىىو. د -الزحيلىىي محمىىد. د:  حقيىىض ج(ىىىىٕٜٚ  ال  ىىوحي
 (.ىى ٖٔٗٔج  ٕطج العلمية البحو  معيد

 النىىىووي مىىىري بىىىن شىىىرف بىىىن يحيىىى  زألريىىىر ابىىىو مسىىىلمج صىىىحيح علىىى  النىىىووي شىىىرح .ٕٛ
 .(ىىٕٜٖٔج  ٕطج  بيرو ج العربي ال را  إحير  دار ج(ىىٙٚٙ  

ىىى(ج ٕٙٚ   الحن ىي شرح سنن ابن مرجوج مغلطري بىن  لىيج بىن عبىداهلل البألجىري .ٜٕ
        ج ٔ حقيىىىىىىىىض :ألرمىىىىىىىىل عويطىىىىىىىىةج مأل بىىىىىىىىة نىىىىىىىىزار مصىىىىىىىىط   البىىىىىىىىرز ج السىىىىىىىىعوديةج ط

 .م(ٜٜٜٔ -ىى ٜٔٗٔ 
 النيسىىىربوري السىىىلمي بألىىر ابىىىو خزيمىىىة بىىن إسىىىحرض بىىىن محمىىد خزيمىىىةج ابىىىن صىىحيح .ٖٓ

ج بيىرو ج  اإلسىالمي المأل ىو ا عظمىيج مصىط   محمد. د:  حقيض ج(ىىٖٔٔ  
 .(مٜٓٚٔ - ىىٜٖٓٔ 

 ج(ىىىىٕٔٙ   النيسىىربوري القشىىيري الحسىىين ابىىو الحجىىرج بىىن مسىىلم مسىىلمج صىىحيح .ٖٔ
 .بيرو ج العربي ال را  إحير  دار عبدالبر يج ف اد محمد:  حقيض
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طىىرح ال مريىىو فىىىي شىىرح ال قريىىوج زيىىىن الىىدين ابىىو ال طىىىل عبىىدالرحيم بىىن الحسىىىين  .ٕٖ
ىى(ج  حقيض : عبدالقردر محمد عليج دار الأل و العلمية ج بيىرو  ٙٓٛ   العرا ي

 .م(ٕٓٓٓج  ٔج ط
 العربىىىىىىي بىىىىىىن بألىىىىىىر ابىىىىىىو الحىىىىىىرفظ ال رمىىىىىىذيج صىىىىىىحيح بشىىىىىىرح ا حىىىىىىوذي عررطىىىىىىة .ٖٖ

 .بيرو ج العلمية الأل و دار ج(ىىٖٗ٘  
 ج(ىىىىٛ٘ٗ   الحنبلىىي ال ىىرا  الحسىىين بىىن محمىىد يعلىى  ابىىو ال قىىوج اصىىول فىىي العىىد  .ٖٗ

 .(ىىٓٔٗٔ  جٕط بيرو جج الرسرلة م سسة المبررأليج سيد احمد  حقيض
 الألشىىىميري شىىره معظىىم ابىىن شىىىره انىىور محمىىد ال رمىىذيج سىىىنن شىىرح الشىىذي العىىرف .ٖ٘

 / بيىرو ج العربىي ال ىرا  احيىر  دار شىرألرج محمىود الشىيح:  حقيض ج(ىىٖٖ٘ٔ  
 .(مٕٗٓٓ-ىىٕ٘ٗٔ  ٔطج لبنرن

 الىىدين زيىىن المنىىررج اصىىول فىىي ا نىىوار بمشىىألر  المعىىروف المنىىرر بشىىرح الغ ىىرر فىى ح .ٖٙ
 جٔط بيىىىىرو جج العلميىىىىة الأل ىىىىو دار ج(ىىىىىىٜٓٚ  نجىىىىيم بىىىىن محمىىىىد بىىىىن إبىىىىراىيم بىىىىن
 .(مٕٔٓٓ-ىىٕٕٗٔ 

 جالرسىىرلة م سسىىة ج(ىىىىٚٔٛ   ال يروزآبىىردي يعقىىوو بىىن محمىىد المحىىيطج القىىرموس .ٖٚ
 .بيرو 

 عبىىىىىدالجبرر بىىىىىن محمىىىىىد بىىىىىن منصىىىىىور المظ ىىىىىر ابىىىىىو ا صىىىىىولج فىىىىىي ا دلىىىىىة  واطىىىىىو .ٖٛ
 الأل ىىىىو دار الشىىىىرفعيج إسىىىىمرعيل حسىىىىن محمىىىىد:   حقيىىىىض ج(ىىىىىىٜٛٗ   السىىىىمعرني

 .(مٜٜٚٔ -ىىٛٔٗٔج   بيرو ج  العلمية
 القرسىىىىىمي الىىىىىدين جمىىىىىرل محمىىىىىد الحىىىىىدي ج مصىىىىىطلح فنىىىىىون ِمىىىىىنْ  ال حىىىىىدي   واعىىىىىد .ٜٖ

 .(مٜٜٚٔ - ىىٜٜٖٔج  ٔطج بيرو ج العلمية الأل و دار ج(ىىٕٖٖٔ  
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ىىىى(ج  حقيىىض : ٕ٘ٚأل ىىرو المراسىىيلج سىىليمرن بىىن ا شىىع  السجسىى رني ابىىو داود   .ٓٗ
 .ىى(ٛٓٗٔج  ٔطشعيو ا رنر وطج م سسة الرسرلة ج بيرو  ج 

 احمىد بىن عبدالعزيز الدين عال  البزدويج اإلسالم فخر اصول عن ا سرار ألشف .ٔٗ
ج العلميىىىىة الأل ىىىىو دار عمىىىىرج محمىىىىد محمىىىىود عبىىىىداهلل:  حقيىىىىض ج(ىىىىىىٖٓٚ  البخىىىىرري
 .(مٜٜٚٔ - ىىٛٔٗٔج  بيرو 

 دار ج(ىىىىىٔٔٚ   المصىىىري ا فريقىىىي منظىىىور بىىىن مألىىىرم بىىىن محمىىىد العىىىروج لسىىىرن .ٕٗ
 .ٔط بيرو جج صردر

 دار ج(ىىىىٙٚٗ   الشىىيرازي علىىي بىىن إبىىراىيم إسىىحرض ابىىو ال قىىوج اصىىول فىىي اللمىىو .ٖٗ
 .(مٜ٘ٛٔ- ىى٘ٓٗٔج  ٔطج  بيرو ج العلمية الأل و

 النسىىر ي عبىىدالرحمن ابىىو شىىعيو بىىن احمىىد ج(الصىىغرى السىىنن  السىىنن ِمىىنا  المج بىى  .ٗٗ
ج  حلىىوج اإلسىىالمية المطبوعىىر  مأل ىىو غىىد ج ابىىو عبىىدال  رح:  حقيىىض ج(ىىىىٖٖٓ  
 .(مٜٙٛٔ - ىىٙٓٗٔ ج ٕط

 .(مٜٜٚٔج  بيرو ج ال ألر دار ج(ىىٙٚٙ   النووي الدين محي المجموعج .٘ٗ
 ج(ىىىىىٙٓٙ   الىىىرازي الحسىىىين بىىىن عمىىىر بىىىن محمىىىد ا صىىىولج علىىىم فىىىي المحصىىول .ٙٗ

ج اإلسىىىالمية سىىىعود بىىىن محمىىىد اإلمىىىرم جرمعىىىة العلىىىوانيج فيىىىرض جىىىربر طىىىو:  حقيىىىض
 .(ىىٓٓٗٔج  ٔطج  الريرض

 بىن محمىد بىن علي حنبلج بن احمد اإلمرم مذىو عل  ال قو اصول في المخ صر .ٚٗ
ج  عبىىدالعزيز الملىىك جرمعىىة بقىىرج مظيىىر محمىىد. د:  حقيىىض ج(ىىىىٖٓٛ  البعلىىي علىىي
 .المألرمة مألة

المخ صر في اصول ال قو عل  مذىو اإلمرم احمد بن حنبلج علي بىن محمىد بىن  .ٛٗ
عزيز ج المحمىىد مظيىىر بقىىرج جرمعىىة الملىىك عبىىد ىىىى(ج  حقيىىض : د.ٖٓٛعلىىي البعلىىي 
 .مألة المألرمة
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 ج(ىىىى٘ٓ٘   حرمىىد ابىىو الغزالىىي محمىىد بىىن محمىىد ا صىىولج علىىم فىىي المس صىى   .ٜٗ
ج ٔطج  بيىىىىىىىرو ج العلميىىىىىىىة الأل ىىىىىىىو دار عبدالشىىىىىىىرفيج عبدالسىىىىىىىالم محمىىىىىىىد:  حقيىىىىىىىض

 .(ىىٖٔٗٔ 
 ج(ىىىىٕٔٗ   الشىىيبرني عبىىداهلل ابىىو حنبىىل بىىن احمىىد حنبىىلج بىىن احمىىد اإلمىىرم مسىىند .ٓ٘

 .مصرج  رطبة م سسة
 عبدالحميىىىىدج الىىىىدين محيىىىى  محمىىىىد:  حقيىىىىض ل يميىىىىةجآل ال قىىىىوج اصىىىىول فىىىىي المسىىىىود  .ٔ٘

 .القرىر ج المدني
 ال يىىىىومي محمىىىىد بىىىىن احمىىىىد للرافعىىىىيج الألبيىىىىر الشىىىىرح غريىىىىو فىىىىي المنيىىىىر المصىىىىبرح .ٕ٘

 .بيرو ج العلمية المأل بة ج(ىىٓٚٚ  
        ٔط بيىىىىىىىىىىرو جج الرسىىىىىىىىىىرلة م سسىىىىىىىىىىة ألحرلىىىىىىىىىىةج رطىىىىىىىىىىر لعمىىىىىىىىىىر المىىىىىىىىىى ل ينج معجىىىىىىىىىىم .ٖ٘

 .(مٖٜٜٔ - ىىٗٔٗٔ 
 صىىد ي:  حقيىىض ج(ىىىى ٖٖ٘ٔ:    الُمبىىرراألُ وري العىىال ابىىو ا حىىوذيج  ح ىىة ُمقادِّمىىة .ٗ٘

 .(مٜٜ٘ٔ - ىى٘ٔٗٔ  ىبيرو جج ال ألر دار العطررج جميل محمد
 عبدالمجيىد اإلسىالميج ال قىو فىي وامىره الحىدي  مخ لف بين وال رجيح ال وفيض منيج .٘٘

 .الن ر س دار السوسو ج
 ج(ىىىٕٚٚ   ا سىنوي عبىدالرحيم الىدين جمىرل الوصىولج منيىرج شرح السول نيرية .ٙ٘

 .ٔط بيرو جج العلمية الأل و دار
 الجىىىزري محمىىىد بىىىن المبىىىررك السىىىعردا  ابىىىو وا مىىىرج الحىىىدي  غريىىىو فىىىي النيريىىىة .ٚ٘

 المأل بىىىىة الطنىىىىرحيج محمىىىىد محمىىىىود - الىىىىزاوى احمىىىىد طىىىىرىر:  حقيىىىىض ج(ىىىىىىٙٓٙ  
 .(مٜٜٚٔ - ىىٜٜٖٔج  بيرو ج العلمية


