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 ةالتجربة وعالقتها باألدلة الشرعي

 

 

 د.وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي

 قسم أصول الفقه_ كلية الشريعة

 بن سعود اإلسالميةجامعة اإلمام حممد  

 

 ملخص البحث:

رب عنها ويع ،خيتلف معناها عند الفقهاء عن معناها اللغوي وال،التجربة تعين يف اللغة: االختيار

وقبل  ،س؛ الشرتاط الفعل فيهادوهي ختتلف عن احل،أو بتالزم األسباب واملسببات ،ابطراد العادات

والتكرار هو  ،ي من الطرق اليت حيصل هبا العلم واليقنيوه،وبعدها  تتكون اخلربة ،التجربة تكون املالحظة

واملعلومات التجريبية يقينية عند من جرهبا.وقد يكون حكم واحد جمراب كليا  ،املؤثر يف حصول العلم هبا

ويربط احلكم الشرعي يف بعض املسائل  ،وغري جمرب أصال عند اثلث،وأكثراي عند آخر،عند شخص

ومن أهم ما يستفاد  ،والتجربة الصادقه الختالف الوحي الثابت الصحيح ،ربةالفقهيه مبا دلت عليه التج

من التجربه يف جانب األدلة النقليه هو حصول الطمأنينة إيل ما جاءت به تلك األدلة إذا وافقتها 

وقد تكون التجربة عالمة  ،ورفع االحتمال الوارد عليها ،والرتجيح يف بعض معاين تلك األدلة ،التجربة

 ،واملصلحة ،كالقياس ،دلة العقلية ما يعتمد علي التجربةومن األ،عدم ثبوت تلك األدلة وصحتها علي

 واالستقراء. 
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 مقدمه
ُد ّلِلََه َربَ  الحَعاَلَمنيَ ) َمح ُد ّلِلََه الهَذي َخَلَق السهَمَواتَ و) ،(1) (احلح َمح َواأَلرحَض َوَجَعَل الظُُّلَماَت  احلح

ُد ّلِلََه الهَذي أَنَزَل َعَلى َعبحَدَه الحَكَتاَب َوَلَح ََيحَعلح َلُه َعَوَجا( ،(2) يَن َكَفُروا َبَرهبَ َمح يَ عحَدُلوَن(َوالنُّوَر ُُثه الهذَ  َمح  و)احلح

ُد ّلِلََه الهَذي َلُه َما يف السهَمَواتَ  ،(3) مح ُد يف اآلَخرََة َوُهَو احلحَ  و)احلَح َمح ََبرُي(َوَما يف اأَلرحَض َوَلُه احلح  ،(4) َكيُم اخلح

َنَحٍة َمث حََن َوُثالَث َوُراَبعَ  ُد ّلِلََه فَاَطَر السهَمَواَت َواأَلرحَض َجاَعَل الحَمالَئَكَة ُرُساًل أُويل َأجح َمح  يَزَيُد يف و)احلح

ٍء َقَديٌر( َلحَق َما َيَشاُء َإنه اّلِلهَ َعَلى ُكلَ  َشيح  .(5) اخلح

اللهم ابرك  ،حممد. كما صليت علي آل ابراهيم إنك محيد جميد اللهم صل علي حممد.وعلي آل

 وبعد: ،كما ابركت علي آل ابراهيم إنك محيد جميد  ،علي حممد وعلي آل حممد

فقد كثر االعتماد يف الزمن املعاصر علي التجربة. من حيث إهنا طريق إيل املعلومة. حيت طال 

لذا رأيت،  وعن رسوله صلي هللا عليه وسلم؛ ، تعايلالكالم من خالهلا مسائل شرعية اسها النقل عن هللا

وهو  ،ألبني ما تقبل فيه التجربة وما ال تقبل )التجربة وعالقتها ابألدلة الشرعية(؛ أكتب يف موضوع

 .إال ابهلل وال قوهحول  وال ،سبحانه حسيب ونعم الوكيل

 أمهية املوضوع: أ/
 تتجلي أمهية املوضوع فيما يلي:

وهو األدلة الشرعية كما هو رأي كثري من  ،هقوية مبوضوع علم أصول الفققته العال (1

وأحياان أخري ال يعدو كوهنا  ،فالتجربة أحياان تكون من مقدمات الدليل أو من شرائطه ،(6)األوصليني

 ةتكما أن بعض األدلة يعرف ضعفه؛ بسبب خمالف  ،سببا يف طمأنينة القلب أيل ماء جاء به ذلك الدليل

وقد يوافق الدليل الضعيف. من حيث النظر إيل سنده. مقتضي التجربة؛ فهل يعين  ،التجربةمقتضي 

 ذلك أنه اثبت عمن أسند إليه؟.
                                                 

 ( من سورة الفاحتة.2اآلية رقم )( 1)
 ( من سورة األنعام.1اآلية رقم )( 2)
 ( من سورة الكهف.1اآلية رقم )( 3)
 ( من سورة سبأ.1اآلية رقم )( 4)
 ( من سورة فاطر.1اآلية رقم )( 5)
 .9، أصول الفقه احلد واملوضوع والغاية ص1/5انظر: اإلحكام ( 6)
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حيث إن الشارع سوغ العمل هبا واالعتماد عليها  ،ارتباط كثري من الفروع الفقهية ابلتجربة (2

 ،يببوالط ،كالقائف  ،يف املنازعاتيف مواطن منها:التحقق من رشد القاصر.وخربة الذين يعمل بقوهلم 

 ا.وحنومه

 أسباب اختيار املوضوع: ب/
 وقد مر بياهنا آنفا. ،أمهية الكتابة  يف هذا املوضوع (1

 عدم وجود دراسة أتصيلية شاملة للموضوع. (2

 ج/ الدراسات السابقة:
اليت  شاملة هلذا املوضوع؛ لكن توجد بعض الدراسات ةييليوجد. حسب علمي. دراسة أتص ال

كالدراسات املعينة بتفسري القرآن الكرمي حبقائق العلم  ،تناولت التجربة كأداة لفهم بعض النصوص

 ومن أشهرها: ،التجرييب

الرمحن  للدكتور حممد بن عبد ،فات العلم التجرييب بني املؤيدين واملعارضني"ش"التفسري مبكت (1

  ه1411السنة ،(4العدد) ،ن سعود اإلسالميةوهو حبث منشور يف جملة جامعة اإلمام حممد ب ،الشايع

 .54_22ص

ور عادل تللدك ،واملوقف منه" ،وتطبيقاته ،جذوره ،"التفسري العلمي  التجرييب للقرآن الكرمي (2

 . ه1421الطبعة األويل  ،ك سعودلوهو إصدارات مركز حبوث كلية الرتبية جبامعة امل ،بن علي الشدي

 هنا قد أضافت ما يلي:ويف نظري ان الدراسة األصولية 

 واللفاظ ذات الصلة هبا. ،بيان معين التجربة (1

 بيان اعتبار التجربة يف الشريعه اإلسالميه. (2

 كانت أم عقلية.  نقلية بيان عالقة التجربة ابألدلة الشرعية عموما (3
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 خطة املوضوع: د/
 وخامتة. ،ومبحثني ،ومتهيد ،قسمت هذا املوضوع إيل مقدمة

 :املقدمة
 ،وخطة البحث ،والدراسات السابقة ،وأسباب اختياره ،وبيان أمهيته ،ها اإلعالن عن املوضوعفي

 ومنهج البحث.

 :التمهيد
 وفيه مطلبان: ،وبيان األلفاظ ذات الصلة هبا ،وفيه التعريف ابلتجربة

 تعريف التجربة. املطلب األول:

 ت الصلة.اتعريف األلفاظ ذ املطلوب الثاين:

 وفيه مطلبان: ،عتبار التجربة يف الشريعة اإلسالميةا املبحث األول:

 إفادة التجريبيات اليقني أو الظن. املطلب األول:

 ابلتجربة. ةارتباط احلكم الشرعي يف بعض الفروع الفقهي املطلب الثاين:

 وفيه مطلبان: ،عالقة التجربة ابألدلة الشرعية املبحث الثاين:

 ة الشرعية.أثر التجربة يف األدل املطلب األول:

 تعارض األدلة الشرعية مع ما تقتضيه التجربة. الثاين:ب املطل

 اخلامتة.

 املصادر واملراجع.

 :منهج البحث ه/

 ومن أبرز عناصره: ،سوف أسلك إبذن هللا تعايل_ املنهج املعتمد عند الباحثني

 ومراجعة املتقدمة واملتأخرة. ،االستقراء التام ملصادر املوضوع (1

 .ةء بضرب األمثلة الفقهياالعتنا (2

 .وعزوها إيل سورها ،رقامهاأمع بيان  ،رسم اآلايت ابلرسم العثماين (3
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واالكتفاء  ،ختريج األحاديث واآلاثر الواردة يف صلب البحث من مصادرها من كتب السنه (4

 ،دةأخري معتم خرجتها من مصادر ابلصحيحني أو أحدمها.إن كان احلديث فيهما أو يف أحدمها. وإال

 وبيان ما قاله أهل الصناعة فيها.

 نصوص العلماء وآرائهم إيل كتبهم مباشرة إال إذا تعذر ذلك فيتم التوثيق ابلواسطة. عزو (5

 مع ذكر مصدر الرتمجة. ،ي إليهمند أهل الفن الذي أنتترمجة األعالم غري املشهورين ع (6

 بة.بيان معاين غريب األلفاظ من مصادرها ومراجعها املناس (7

 ،وإين ألمحد هللا سبحانه وأشكره علي ما من به علي من إمتام الكتابة يف هذا املوضوع ،هذا

ة اإلمام وأن ينفع به كما أشكر جامع ،ه خالصا لوجهه الكرميوأن َيعل ،وأسأله املزيد من فضله وتوفيقه

الشريعة علي موافقتهم ووحدة البحوث يف كلية  ،ممثلة بعمادة البحث العلمي ةحممد بن مسعود اإلسالمي

وهللا أسأله ان َيعلنا مجيعا من املعاونني عل الرب ،وإاتحتهم يل فرصة إمتامه ،علي متويل هذا البحث

وان ال  ،وان يعيننا علي اجتنابه ،وان يرينا الباطل ابطال ،ويوفقنا التباعه ،وان يرينا احلق حقا ،والتقوي

ممن يقدم آراء الرجال وما حنتته  وال ،هللا عليه وسلم َيعلنا ممن يتقدم بني يديه ويدي رسوله صلى

مدنيا من  ،وان َيعله خالصا لوجهه،وهو املسؤول أن يوفقنا ملا طلبناه ،أفكارهم علي نصوص الوحي

وصلي هللا علي نبينا حممد وعلي آله وصحبه  ،آخراو واحلمد هلل أوال  ،إال ابهلل حول وال قوة وال ،رضاه

 أمجعني.

                                              *    *     * 
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 التمهيد
 وفيه مطلبان: ،وبيان األلفاظ ذات الصلة هبا ،التعريف ابلتجربة

 املطلب االول:
 تعريف التجربة

بلي ما   أي: ،يقال: رجل جمرب ،(2)وهي االختبار ،(1) )جرب( التجربة يف اللغة: مصدر للفعل

)أنت علي  :ويقال عند جواب السائل عما أشفي علي علمه ،(3)كان عنده. وجمرب: عرف األمور

 .(5) ومنه قيل: وحسبك ابجملرب من عليم ،(4) اجملرب(

 ومنه قول الشاعر:

 إين امرء قل ما أثين علي أحد                                    حيت أري بعض ما أييت وما يذر

 (6) وال تذمن من َل يبله اخلرب                  ال حتمدن امرء حيت جتربه                      

فهي:  ومن ضرورة التجربة التكرار؛ ،(7)لف معين التجربة عند الفقهاء عن معناها اللغويتخي وال

مرة بعد آخري حيت حيصل ذلك العلم يء معاجلة الش أو هي: ،(8)حيصل من املعرفة ابلتكرر ما

  .(9)بنظائرها

راد مالحظتها مالحظة دقيقة أو ظواهر ي ،ختبار منظم لظاهرةي علم: هي اأوالتجربة يف 

 .(10)أو حتقيق غرض معني ،؛ للكشف عن نتيجة ماةومهجي
                                                 

 .6/113انظر: العني )جرب( (1)
 .15(، القاموس احمليط )جرب( ص1/261انظر: لسان العرب )جرب( (2)
 .15(، القاموس احمليط )جرب( ص1/262انظر: لسان العرب )جرب( (3)
 .1/262انظر: لسان العرب )جرب( (4)
 .123/.14ذ مخسني عاما انظر: األغاين لناس مالبيت حملمد بن حازم الباهلي، وصدره، بلوت ا(5)
، 1/332ان ينسبان للنجاشي احلارثي، وهو قيس بن عمرو ب ن مال ك ش اعر عل ى رض ي هللا عن ه. انظ ر: الش عر والش عراء الب ن قتيب ة البيت(6)

   .ربتخت. ويف املثل العريب: )ال هترف قبل أن تعرف(، أي: ال متدح قبل أن 12/441خزانة األدب 
 .3/21نظر: العقد الفريد ا
 .12/151، املوسوعة الفقهية الكويتية 37( صبانظر: املصباح املنري )جر (7)
 .162انظر: التعاريف ص(8)
 .161انظر: التعاريف ص(9)
 .114انظر: املعجم الوسيط ص(10)
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كحكمنا أبن الضرب مؤَل   ،أمور وقع التصديق هبا من احلس مبعاونة خفي واجملرابت هي: 

وأن املاء  ،خلرب مشبعوأن ا ،مسهل (1)وأن السقمونيا ،وأن جز الرقبة مهلك ،وأن القطع مؤَل ،للحيوان

 .(2)حمرقة راالنوأن  ،مرو

ة قياس خفي(( نو عاور وقع التصديق هبا من احلس مب))أم رابت:اجملويقصد ابحلس يف قولنا أبن 

والعلم احلاصل ابلتجربة قائم علي احلس مع معاونة قياس خفي حيصل به تعميم  ،(3)عدا حاسة السمع

وكذلك التجربة  ،سيات الباطنة والظاهرة قضااي كلية....))وليس يف شئ من احل ،حكم ما جرب ووقع

 .(4) وهو قياس التمثيل(( ،وإمنا حيكم العقل علي النظائر ابلتشبيه ،إمنا تقع علي أمور معينة حمسوسة

ن هذا احلجر يهوي فنقول:إن حكمنا أب ؛فإننا نضرب مثاال له؛ كثرأاألمر  ولتوضيح هذا

لكن حكمنا علي كل حجر أبنه يهوي إيل األرض؛فهو قضية  ،حدهلألرض قد علمناه من طريق احلس و 

وحنن إمنا حكمنا علي كل حجر أبنه يهوي إيل   للحس قضية يف عني،وليس  ،عامة ال قضية يف عني

حتصل  إذ املرة الواحدة ال وبتكرر اإلحساس مرة بعد أخري؛ ،االرض من طريق العقل بواسطة احلس

َل حيصل له علم أبن صب ذلك املائع مزيل  ،فصب عليه مائعا فزال أمله وكذلك من أتَل له موضع؛،العلم

 .(5)إال من طريق العقل بواسطة احلس لذلك األَل؛

 ومما سبق ذكره عن التجربة؛ندرك ما يلي: 

وهي أنه لو كان هذا األمر  ،أن التجربة ال ختلو من قوة قياسية خفية ختالط املشاهدات أوال:

حيت إذا َل يوجد ذلك الالزم استبعدت  ،الزم؛ ملا استمر يف األكثر من اختالف اتفاقيا أو عرضيا غري

وطلبت له سببا عارضا مانعا وإذا اجتمع هذا اإلحساس متكررا مرة بعد ،النفس أتخره عنه وعدته اندرا

تند فإذن هذا الواقع املتكرر إمنا يس ،ت النفس للتصديق بهنعوانضم إليه القياس الذي ذكرانه أذ ،أخري

                                                 

لسني والقاف وضم امليم وكسر النون: من العقاقري اليت ينتفع بقليلها، وهي نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن السقمونيا، بفتح ا(1)
  ومزيل لدوده.

 .437، املعجم الوسيط ص3/142انظر: هتذيب األمساء واللغات، 
 .1/133 ، روضة الناظر179: معيار العلم صانظر(2)
 .9392ني ص انظر: الرد على املنطقي(3)
 .9/72جمموع الفتاوى (4)
 .346، شرح الطوسي على اإلشارات والتنبيهات ص1/45 انظر: الستصفى(5)
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 وكلما علم حصول السبب حكم بوجود املسبب قطعا؛ ،السبب ذلكغلي سبب وإن َل تعرف ماهية 

 .(1)وإن َل تعرف ماهيته. يف العلم بوجود املسبب وذلك ألن العلم بسببية السبب.

وجعلوا هذا من الفروقات  ،ذكر بعضهم أنه البد يف التجريبيات من وقوع فعل اإلنسان اثنيا:

عند من يثبتها منهم. من جنس  ))واحلدسيات. يقول شيخ اإلسالم: ،(2)وبني احلدسبني التجربة 

س يتعلق دواحل ،ةيكاألطعمة واألشربة واألدو   ،لكن الفرق أن التجربة تتعلق بفعل اجملرب ؛(3)التجريبيات

وهو يف احلقيقة جتربة علمية بال  ،كاختالف أشكال القمر عند اختالف مقابلته للشمس  ،غري فعلب

 .(4) عمل((

يشرتط أن يكون الفعل صادرا من احلاكم اجملرب  إال إنه ال ومع اشرتاط الفعل يف التجربة؛

وشاهد شخص  ،كما إذا تناول شخص دواء ووقع اإلسهال بسببه  ،بل يكفي وقوعه من عريه ،بنفسه

 .(5)آخر ذلك مرارا حصل له بتلك املشاهدة العلم التجرييب قطعا

وال تكون حجة  ايف قصرهم ابجملرابت علي من علمه اطقةناملم منهج وقد انتقد شيخ اإلسال

فإن املنقول عن األنبياء  وهوأصل من أصول اإلحلاد والكفر؛ ،))وهذا تفريق فاسد بقوله: (1)علي غريه
                                                 

 .346، شرح الطوسي على اإلشارات والتنبيهات ص112انظر: معيار العلم ص(1)
احلدسيات: هي القضااي اليت حيكم فيها العقل بواسطة ال مبجرد تصور الطرفني كقولنا: نور القمر مستفاد من نورا لشمس، فإن هذا (2)

: سرعة انتقال النهن من سفاحلدبعدا، احلكم مستفاد بواسطة مشاهدة تشكالته املختلفة حبسب اختالف أو ضاعة من الشمس قراب و 
س ابلسرعة هنا فيه جتوز، دهنا كون القمر كلما قرب من الشمس قوى نوره، وذكر العطار أن وصف احل املبادئاملبادئ إىل املطالب، 

 وبني العالمة ابن سعيد أبن السرعة من األوصاف العارضة للحركة وال حركة يف احلس.
دها بعض العلماء، كالقاضي العضد اإلَيي، من الظنيات، انظر: شرح خمتصر املنتهي مع حاشية واملشهور أن احلدسيات من اليقينيات، وع

 .253.254، شرح اخلبيصي مع حاشية العطار وابن سعيد ص1/92.91التفتازاين 
 فإن فيها تكرر املشاهدة ومقارنة القياس اخلفي. (3)

 .254انظر: شرح اخلبيصي ص
العلم أبن نور القمر مستفاد من كس من غري توقف على تكرر  ات أبهنا: ما حكم هبا العقل واحلديسدعرف احل 11ويف إيضاح املبهم ص 

 نور الشمس، أي الظن بذلك ظنا قواي.
قلت لعل من فرق بني احلدسيات هنا بكوهنا َل تشرتك مع التجرييات يف تكرر املشاهدة هو بسبب أن التجريبيات تفييد اليقني خبالف  

 سياتداحل
، وهناك فرق آخر، وهو أن السبب يف اجملرابت معلوم السببية غري معلوم املاهية، فلذلك كان القياس املقارن 9/72.71جمموع الفتاوي، (4)

رن هلا قياسا واحدا، وهو أنه لو َل يكن لعلة َل يكن دائما أو أكثراي، وإن السبب يف احلدسيات معلوم السببية واملاهية، فلذلك كام املقا
 يسة خمتلفة حبسب اختالف العلل يف ماهياهتا.هلا أق

 .253انظر: حاشية العطار على شرح اخلبيصي ص 
 .1/312انظر: كشاف اصطالحات الفنون (5)
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؛ يقول أحد هؤالء: بناء عن هذا الفرق هذا َل يتواتر عندي؛فال تقوم به (2)ابلتواتر من املعجزات وغريها

ملا يعلمه  ةوالفلسف من أهل البدع  والكالم علي وليس ذلك بشرط ومن هذا الباب إنكار  كثري احلجة

إهنا غري معلومة لنا كما يقول من الكفار:إن  فإن هؤالء يقولون: أهل احلديث من اآلاثر النبوية؛

جة قائمة عليهم جب للعلم بذلك واحلاوهذا لكوهنم َل يعلموا السبب الو  ،معجزات األنبياء غري معلومة له

 .(3) تواتر عندهم أم ال((

رمحه هللا. أن احلسيات واملتواترات واجملرابت ميكن أن تكون دليال ومصدرا من مصادر  ُث بني.

))وقد ذكر من  يقول شيخ اإلسالم: ،وميكن أن ننقل نصا يوضح هذه املسألة ،وال يفرق بينها ،املعرفة

 ؛ةالطريق هخيتص هبا من علمها هبذعلومة ابلتواتر والتجربة واحلدس ن القضااي املأ نيذكر من هؤالء املنطقي

وقد بينا يف غري هذا  ،مشرتكة حيتج هبا علي املنازع فإهنا فال تكون حجة علي غريه خبالف غريها؛

وليس ما رآه زيد  ،فان احلسيات الظاهرة والباطنة تنقسم إيل خاصة وعامة ن هذا تفريق فاسد؛أاملوضع 

وكذلك ما وجده يف نفسه من جوعه وعطشه وأمله  ،فيه الناس أو ملسه َيب اشرتاك هذاق أو مشه أو

كاشرتاكهم يف رؤية الشمس والقمر   ،ولذته؛ولكن بعض احلسيات قد تكون مشرتكة بني الناس

خص من ذلك اشرتاك اهل البلد الواحد يف رؤية ما عندهم من جبل وجامع وهنر وغري أو  ،والكواكب

 ر املخلوقة واملصنوعة.ذلك من األمو 

مة ابلتواتر والتجارب قد يشرتك فيها عامة الناس كاشرتاك الناس يف العلم و لوكذلك األمور املع

واشرتاكهم يف  ،وأكثرهم ما رآه (4)واشرتاكهم يف وجود البحر ،بوجود مكة وحنوها من البالد املشهورة

؛فان هؤالء قد تواتر خربهم إيل عامة بين العلم بوجود موسي وعيسي وحممد وادعائهم النبوة وحنو ذلك

وإن قدر من َل يبلغه  ،عامة بين آدم إىل فان هؤالء قد تواتر خربهم وإن قدر من َل وحنو ذلك؛،آدم

أخبارهم؛ فهم يف أطراف املعمورة ال يف الوسط.... وكذلك اجملرابت؛ فعامة الناس قد جربوا أن شرب 

والعلم هبذه  ،وأن الضرب الشديد يوجب األَل،حيصل معه املوتوان قطع العنق  ،ير لاملاء حيصل معه ا

                                                                                                                                            

 ..11، إيضاح املبهم ص347انظر: شرح الطوسي على اإلشارات والتنبيهات ص(1)
 جاج هبا على غريهم.يعين وإن وقع العلم هبا لألنبياء، إال أن ذلك ال يعين عدم االحت(2)
 .9/124جمموع الفتاوى (3)
 يعين العلم بوجوده.(4)
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أما كون   ،وأَل شخص معني ،وموت شخص معني ،فان احلس إمنا يدرك راي معينا الكلية جترييب؛ ةالقضي

بل مبا يرتكب من احلس  ،تعلم ابحلس فهذه القضية الكلية ال صل له مثل ذلك؛حيكل من فعل به ذلك 

 .(1) والعقل...((

و وفيها ليس مقدورا عليه وذلك ان  ا هو مقدور عليهملفظ التجربة يستعمل في أن ا:اثلث

فإن كان احلس املقرون ابلعقل  التجربة تقع علي أمور معينة حمسوسة وحيكم العقل علي نظائرها ابلتشبيه؛

ري أشكال جتربة، وإن كان خارجا عن قدرتة، كتغ مسيوتناوله الدواء؛  ،وشربه ،كأكله  ،من فعل اإلنسان

 .(2)وقد يسمي بعض الناس كل ذلك جتربة،حدسا مقابلة الشمس مسى القمر عن

 املطلب الثاني
 األلفاظ ذات الصلة

 اخلربة: اوال:
بل إن اخلرب:هو العلم بكنه املعلومات علي  ،(3)وهي العلم ابلشئ ،اخلربة يف اللغة:مصدر خرب

َل اأي: الع،وهللا تعايل هو اخلبري ،(5)الن خربة وخربتقول: يل بف ،(4)ففيه معين زائد عن العلم ،حقائقها

َاَهُل أَغحَنَياَء  ) ومنه قوله تعايل: ،والذي ليس لديه خربة يسمي جاهال ،(6)مبا كان وما يكون حَيحَسبُ ُهمح اجلح

 ،ختباراال واخلربة: ،(8)واملعين: حيسبهم من َل خيرب أمرهم ،فاجلهل هنا هو ضد اخلربة ،(7) َمنح الت هَعفَُّف(

                                                 

 .92.93الرد على املنطقيني ص (1)
 .93.94انظر: الرد على املنطقيني ص(2)
 .4/227انظر: لسان العرب )خرب(، (3)
 (.4/226، لسان العرب )خرب( 171انظر: الفروق اللغوية ص(4)
 .2/239انظر: مقاييس اللغة )خرب( (5)
 .4/226انظر: لسان العرب )خرب( (6)
 ( من سورة البقرة.273من اآلية رقم )(7)
 .1/321، زاد املسري 6/31انظر: هتذيب اللغة )جهل( (8)
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يقول أبو الدرداء رضي هللا  ،(2)اجملرب خترباملواخلابر: ،(1) عشرة هلوأطول  ،أنت أبطن به خربة تقول:

  .(3) )وجدت الناس اخرب تقله( عنه:

 .(4)أبغضتهم أي: ،أنك إذا أخربهتم وتعرفت أمرهم قليتهم ومعناه:

والصحيح  ،(5)ريق التجربةوقد عرف الرازي اخلربة يف االصطالح أبهنا: معرفة يتوصل إليها بط

سواء أكانت هذه املعرفة عن طريق التجربة أم غري  ،(6)مرأهنا أعم من ذلك؛ فاخلربة: هي ببواطن اال

 .(7)يلزم يف اخلربة التكرار وال ،ير االختبار واإلكثار منهر ذلك؛ ألن التجربة من التجريب الذي هو تك

 ندرك ما يلي: ة؛ا قيل يف تعريف التجربة واخلرب موبعد النظر في 

 أن التجربة إحدي الطرق املوصلة للخربة اليت هي املعرفة ببواطن األمور. اوال:

                                                 

 .7/157( خربانظر: هتذيب اللغة )(1)
 .4/227، لسان العرب )خرب( 4/251انظر: العني )خرب( (2)
 الدرداء رضي هللا عنه  أخرجه ابن املبارك موقوفا على أيب(3)

 (.115، رقم األثر )61انظر: الزهد البن املبارك ص
 ورة عن أيب الدرداء رضي هللا عنه.وذكر ابن عبد الرب أنه من احلكم املشه 
 . 3/1229انظر: االستيعاب  

 ونسب نظمه أليب العتاهية بقوله:
 أبل من شئت تقله                              عن قليل لفعله 
 وتبدله هجرة                                    بعد ود ووصله  
 . 391انظر: فصل املقال يف شرح كتاب األمثال ص 

 يضرب يف ذم الناس، وسوء معاشرهتموهو مثل 
 .2/363انظر: جممع األمثال للميداين  

أيب بكر بن أيب مرمي عن عطية بن قيس، عن أيب الدرداء وأخرجه البزار مرفوعا من طريق سويد بن سعيد، قال: حدثنا بقية بن الوليد عن 
رضي هللا عنه، وقال: )وهذا احلديث ال نعلم يروي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا اللفظ إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد، وقد 

بقية َل يسمعه من أيب بكر بن أيب مرمي سويد عن بقية وأخاف أن يكون  دهنسأمن غري هذا الوجه موقوفا، ولكن روي عن أيب الدرداء 
 عن عطية بن قيس، ألن أاب بكر ثقة، وعطية ليس به أبس، واحلديث منكر مرفوع.

طرقا أخري وضعفها، ُث ذكر أن من شواهده ما يف الصحيحني، واللفظ ملسلم عن ابن عمر  61وذكر السخاوي يف املقاصد احلسنة ص
 كإبل مائة ال َيد الرجل فيها راحلة(.  رضي هللا عنهما مرفوعا: )جتدون الناس

كتاب فضائل الصحابة رضي (، وصحيح مسلم  6133، رقم احلديث )5/2313انظر: صحيح البخاري كتاب الرقاق، ابب رفع األمانة،  
 (.2547، رقم احلديث )4/1973، ابب قوله صلى هللا عليه وسلم: الناس كإبل مائة ال جتد فيها راحلة، هللا عنه

 .22، حبر الفوائد ص2/596ر: غريب احلديث البن قتيبة انظ(4)
 .2/191نظر: تفسري الرازي (5)
 .131. التعريفات ص141انظر املفردات يف غريب القرآن ص ا(6)
 .179انظر الفروق اللغوية ص(7)
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 للخربة التكرار. ةيف الطريق املوصل وال يلزم ،أن التجربة هي اسم لالختبار مع التكرار اثنيا:

 :ةظاملالح :انياث
اان إذا نظر مبؤخر وهو مصدر حلظ يلحظ حلظ ،(1)من اللحظ همفاعل املالحظة يف اللغة:

 وأما النظر بشق العني الذي يلي األنف؛ فيسمي ،(3)وهو النظر بشق العني الذي يلي الصدغ ،(2)عينه

 .(4)ؤخر العني. وابلكسر. مصدر الحظته إذا راعيتهم حاظ. ابلفتح.لوال ،)املوق(

حيدث أو حال طبيعي أو غري طبيعي كما  يءمراقبة ش وتعين املالحظة يف البحث العلمي:

أو حال  ،أو سري كوكب ،أو ثورة بركان كمراقبة منو البنات.  ،وتسجيل ما يبدو؛ لغرض علمي أو علمي

 .(5)مرضية أو عالجية

 داعقو مطابقته للوكه. أي: راقبه لعرفة تقول الحظ سل ،هي املراقبة :خالقعلم األواملالحظة يف  

 .(6)املرسومة

)دوام علوم القلب  عن املرقبة أبهنا: (7)رث احملاسيباقال احل ،املراقبة دوام املالحظة بل قلت:

ويؤيد ذلك ما جاء يف احلديث  ،(8) يف سكونك وحركتك. علما الزما للقلب( وجل. عز بعلم هللا.

وهو  ،ةئذاك عبدك يريد أن يعمل سي رب؛ ))قالت املالئكه: الصحيح عنه صلي هللا عليه وسلم أنه قال:

                                                 

 .7/451.459حلظ( انظر: لسان العرب )(1)
 .4/264انظر: هتذيب اللغة )حلظ( (2)
 ، وقيل: هو ما بني العني واألذن.س إىل مركب اللحينير من الرأالصدغ: ما احند(3)
 .1/439أنظر: لسان العرب )صدغ(  
 .7/451انظر: لسان العرب )حلظ( (4)
 .111انظر: املعجم الوسيط ص(5)
 .2/416انظر: املعجم الفلسفي (6)
ب التصانيف الزهدية، وقيل مسي ب   )احملاسيب(، ألنه كانت له هو أبو عبد هللا احلارث بن أسد البغدادي احملاسيب، شيخ الصوفية، وصاح(7)

 ه  .243فرتكه، لظنه خمالفة أبيه يف امللة، تويف سنة  حصي يعدها وحيسبها حالة الذكر، خلف له أبوه ماال كثريا
 عتزلة والرافضة.املخالفني من امل من مؤلفاته: الرعاية حلقوق هللا، وله كتب يف الزهد واألصول، وله كتب يف الرد على 
 .2/164، ميزان االعتدال 5/227، األنساب 51انظر: طبقات الصوفية ص 
 .313الوصااي للمحاسيب ص(8)
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إمنا تركها من  ،ها؛ فاكتبوها له حسنةوإن ترك ،؛ فاكتبوها له مبثلهاهالمع؛ فإن هارقبو  فقال: أبصر به؛

 .(1) جراي((

 ،وتطلق املالحظة علي احلقائق املشاهدة اليت يقررها الباحث يف فرع خاص من فروع املعرفة

 .(2)ومالحظات اجتماعية وهلم جرا ،ومالحظات طبية ،كأن يقال: مالحظات فلكية

أو تغيري؛  لما هي عليه يف الطبيعة دون تبدي ظة هي مشاهدة الظواهر عليوإذا تقرر أن املالح 

 ،والتصنيف ووضع الفروض ،فإهنا ختتلف عن التجريب الذي هو منهج علمي قائم علي املالحظة

رحلتني متداخلتني من الناحية ومن هنا ندرك أن املالحظة والتجربة تعربان عن م ،(3)والتحقق من صحتها

وكثريا ما تكون التجربة جمرد مالحظة  ،(4)ُث يالحظ نتائج جتربته ،ُث َيرب ،حث يالحظفالبا،ةيلمالع

 .(5)ال الختبار فكرة سابقة موجودة لديه ،حمدثة لتوليد فكرة جديدة يف ذهن العاَل

وهي  ،طريق العلم التجرييب يبدأ أوال ابملالحظة إن فإنه ميكن ان يقال: وبعد هذا العرض؛

ُث ابالختبار املنظم لتلك الظواهر من أجل الكشف عن  ،للظواهر بال تبديل وال تغيري املشاهدة اجملردة

 فإذا حصل العلم أبن حكم ما َل جتر مالحظته ،وهذا عني التجربة ،أو حتقيق غرض معني ،نتيجة ما

من الظواهر هو حكم ما جري مالحظته واختباره منها أصبح عند املالحظ هنا خربة ومعرفة  واختبار

 ذا األمر.                                              هب

                                                 

 من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه. اخرجه مسلم(1)
 (.129، رقم احلديث )1/117انظر: صحيح مسلم كتاب اإلميان، ابب إذا هم العبد حبسنة كتبت، وإذا هم بسيئة َل تكتب،  
 79انظر: املنطق احلديث ومناهج البحث ص(2)
 .2/415انظر: املعجم الفلسفي (3)
 .71,17، املنطق احلديث ومناهج البحث ص166انظر: املنطق احلديث وفلسفة العلوم ص(4)
 .11، املنطق احلديث ومناهج البحث ص2/416انظر: املعجم الفلسفي (5)
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 وفيه مطلبان: ،املبحث األول: اعتبار التجربة يف الشريعة اإلسالمية
 املطلب األول

 إفادة التجريبيات اليقني أو الظن

  .(1)سبق أن عرفنا أن اجملرابت أمور وقع التصديق هبا من احلس مبعاونة قياس خفي

  .(2) ذو جتربة( )ال حكيم إال ويف األثر: ،ووسائل اكتساب احلكمة ،ادر املعرفةفالتجربة من مص

هي أصل كبري بين عليه و . (1)وأدب للدهر ،عقل اثن.ودليل هاد واحلكماء يقولون: التجارب 

وكثري من االكتشافات واملخرتعات. الطيبة  ،(2)املسمي ابلعلم التجرييب ،ي احلديثداالعلم امل

 إيل التجربة.مثال.مرجعها 
                                                 

 .337انظر: ص(1)
عن دراج عن ايب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا، وقال فيه: )هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا  اخرجه الرتمذي(2)

 الوجه(.
(، واإلمام أمحد، وحكم حمقق املسند 2233، رقم احلديث )4/379انظر: سنن الرتمذي، كتاب الرب والصلة، ابب ما جاء يف التجارب،  

 .17/112و السمح، انظر: مسند أمحد مسعان أب على إسناده ابلضعف دراج، وهو أبن
 قال ابن اجلوزي: )قال امحد: أحاديث دراج مناكري، وقال أبو حامت الرازي: هو ضعيف(. 
 .1/54انظر العلل املتناهية  
ديث، قال: لو وصححه ابن حبان، وفيه قال موهب بن يزيد، أحد رواته: )قال يل أمحد بن حنبل: أيش كتبت ابلشام، فنكرت له هذا احل 

 َل تسمع إال هذا َل ذهب رحلتك(.
 .1/422انظر: صحيح ابن حبان كتاب اإلميان، ابب فرض اإلميان، 

 سناد، وَل خيرجاه(، وأقره الذهيب.واحلاكم، وقال: )هذا حديث صحيح اإل 
 .4/293انظر: املستدرك ومعه تلخيص املستدرك  
 .2/499الصغري لتيسري بشرح اجلامع وصحح إسناده املناوي يف ا 
الطريق مرفوعا، وأخرجه من طريق سعيد بن عفري، عن حييي بن أيوب، عن ابن زحر، عن أيب  من هذا وأخرجه البخاري يف االدب املفرد 

 اهليثم، عن ايب سعيد موقوفا عليه،
 (،565، رقم احلديث )199انظر: األدب املفرد، ص 
 رضي هللا عنه موقوفا عليه، كما أخرجه البخاري تعليقا جمزوما به عن معاوية  
 .5/2271انظر: صحيح البخاري كتاب األدب، ابب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني،  

 : )ال حكيم إال ابلتجارب(،س عن هشام بن عروة عن ابيه بلفظصله ابن حجر يف التغليق عن عيسي بن يونوو 
 ،5/124انظر: تغليق التعليق  
  حلم إال التجارب(،وهكذا وصله ابن ايب شيبة بلفظ: )ال 
 ، 5/231أنظر: مصنف ابن ايب شيبة  

 وأخرجه البخاري موصوال يف األدب املفرد عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه بلفظ: )ال حلم إال ذو جتربة يعيدها ثالاث(.
 (.564، رقم احلديث )191وانظر: األدب املفرد، ص 
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وكثري من املسلمني من يعرف  ،))أصل الطب إمنا هو ابلتجربة وعنها أخذ :(3)قال ابن احلاج

وقد جتد كثريا من  ،فمن  كثرت جتاربه كثرت معرفته فيه ،َل يكن ُث طبيب معروف بذلك.. ذلك لو

. (4) ه من كثرة التجارب((وهذا راجع ملا تقدم ذكر  ،القوابل والعجائز يعرفن مجلة من ذلك املعرفة اجليدة

 ،أعين ابلتجربة ،وال يكتسب إال هبا ،وال يقدر علي حتصيله بكثرة العلوم ،والتجربة قدر زائد علي العلوم

)ُث فرضت علي مخسون صالة؛ فأقبلت حيت  وفيه: ،ويدل علي ذلك ما جاء يف حديث املعراج الطويل

عاجلت  ،قال: أان أعلم ابلناس منك ،ةقلت: فرضت علي مخسون صال جئت موسي؛ فقال:ما صنعت؟

وإن أمتك ال تطيق؛ فارجع ايل ربك؛ فسله؛ فرجعت؛ فسألته؛ فجعلها  ،بين إسرائيل أشد املعاجلة

فأتيت موسي؛ فقال مثله؛  ،ُث مثله؛ فجعل عشرا ،فجعل عشرين ُث مثله؛ ،ُث ثالثني .ُث مثله ،أربعني

قلت: سلمت خبري؛  ،ت: جعلها مخسا؛ فقال مثلهقل صنعت؟ فجعلها مخسا؛ فأتيت موسي؛ فقال: ما

ووجه الداللة : أن  ،(5) وأجزي احلسنة عشرا( ،وخففت عن عبادي ،فنودي: إين قد أمضيت فريضيت
                                                                                                                                            

 .325لباب اآلداب السامة بن منقذ ص(1)
 بعضهم العقل على ثالثة أوجه: قال

 عقل مولود مطبوع، وهو عقل ابن آدم الذي به فضل على أهل األرض، وهو حمل التكليف واألمر والنهي، وبه يكون التدبري والتمييز، 
 والعقل الثاين: هو عقل التأييد الذي يكون مع اإلميان، وهو عقل األنبياء والصديقني، وذلك تفضل من هللا تعاىل، 
 العقل الثالث: هو عقل التجارب والعرب، وذلك ما أيخذه الناس بعضهم من بعض، ومن هذا قول من قال: مالقاة الناس تلقيح العقول، و  

 .11انظر: االنتصار ألصحاب احلديث ص
يت يتهيأ هبا اإلنسان، يقول الغزايل: )اسم العقل مشرتك يطلق علي عدة معان: إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية، ويطلق على الغريزة ال

لدرك العلوم النظرية، ويطلق على العلوم املستفادة من التجربة، وحىت إن من َل حتنكه التجارب هبذا االعتبار ال يسمي عاقال، ويطلق 
مجع على من وقد يطلق  لوسه وكالمه، وهو عبارة عن اهلدوء فيقال: فالن عاقل، أي: يف هدوءعلى من له وقار وهيبة وسكينة يف ج

يقال للحجاج، عاقل بل داه، وال يقال  ن املفسد، وإن كان يف غاية من الكياسة، مينع عن تسميته عاقال، فالالعمل إىل العلم حىت إ
 للكافر عاقل، وإن كان حميطا جبملة العلوم الطبية واهلندسية، بل إما فاضل وإماداه، وإماكيس(. 

 . 551ملسودة ص، وانظر معاين أخرى يف ا1/23في صستانظر: امل
 وما أثر عن أهل العلم واحلكمة يف ابب التجارب شيء كثري ال يسع له هذا البحث.

 يقصد ابلعلم التجرييب يف مناهج البحث، هو ما يقابل العلم النظري أو االستنباطي.(2)
 .31الفلسفي الصادر عن جممع اللغة العربية ابلقاهرة ص ماملعجانظر:  
مد بن حممد العبدري الفاسي، أحد العلماء املشهورين ابلزهد والصالح، من أصحاب أيب حممد بن أيب مجرة، كان هو أبو عبد هللا حم(3)

 ه   ،737رابب القلوب، مات ابلقاهرة سنة فا مبذهب مالك. وصحب مجاعة من أفقيها عار 
 ع احملدثة والعوائد املنتحلة،من مؤلفاته: املدخل إىل تنمية األعمال بتحسني النيات، والتنبيه على كثري من البد  
 .1/459، حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة 327انظر: الدبياج املذهب ص 
 .2/354، أجبد العلوم 391، وانظر: الفهرست ص4/114املدخل البن احلاج (4)
 متفق عليه من حديث مالك بن صعصعة رضي هللا عنه واللفظ للبخاري.(5)
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 ،النيب صلي هللا عليه وسلم أعلم الناس وأفضلهم. سيما وهو حديث عهد ابلكالم مع ربه تبارك وتعايل

نيب مرسل. ُث مع هذا الفضل العظيم قال له موسي عليه وال  ،وورد إيل موضع َل يطأه ملك مقرب

)عاجلت بين إسرائيل  وذكر له العلة اليت ألجلها كان أعلم منه بقوله: ،)أان أعلم ابلناس منك( :السالم

وهي  ،يوجد وال يدرك إال ابملباشرة فأخربه أنه أعلم منه يف هذا العلم اخلاص الذي ال ،أشد املعاجلة(

 .(1)التجربة

. وقد ذكر أهل (2) ))إن التجربة أقوي يف حتصيل املطلوب من املعرفة الكثرية(( ل ابن حجر:يقو 

أو بتالزم  ،(3)ويعرب عنها ابطراد العادات ،العلم أن من الطرق اليت حيصل هبا العلم واليقني التجريبيات

 . (4)األسباب واملسببات

 فإن مما ينبغي أن يعلم ها هنا ما يلي: ،وبعد ذلك

 :(5)يقول ابن خلدون ،أن املؤثر يف حصول العلم أو الظن عن طريق التجربة هو تكررها :أوال

 .(6) ))التجربة إمنا حتصل يف املرات املتعددة ابلتكرار؛ ليحصل عنها العلم أو الظن((

كما ال ينضبط عدد   ،وإذا تقرر ذلك؛ فإن عدد املرات اليت حيصل هبا العلم واليقني ال ينضبط

))الظاهر أن مصداق التجربة الكلية حصول اليقني. كما يف  :(8)يقول التهانوي ،(7) التواتراملخربين يف

                                                                                                                                            

 (،3235، رقم احلديث )3/1173ب بدء اخللق، ابب ذكر املالئكة، انظر: صحيح البخاري كتا 
 (164، رقم احلديث )1/149صحيح مسلم كتاب االميان، ابب اإلسراء 

 .3/227انظر: سبل اهلدي والرشاد (1)
 .7/211فتح الباري (2)
 .1/133، روضة الناظر 1/45انظر: املستصفي (3)
 .1/46انظر: املستصفي (4)
يد عبد الرمحن بن حممد بن حممد، اإلشبيلي األصل، التونسي املولد، املالكي املذهب، املعروف ب   )ابن خلدون(، أحد العلماء هو أبو ز (5)

 ه  ، 121ه  ، وتويف يف القاهرة سنة 732املؤرخني احلكماء، ولد يف تونس سنة 
 ر(، )ومقدمته املشهورة لكتاب العرب،ديوان املبتدأ واخلرب يف أايم العرب والعجم والرببو  من مؤلفاته: )العرب

 .7/76، شذرات الذهب، 169انظر: نيل االبتهاج ص 
 .323مقدمة ابن خلدون ص(6)
 .112، معيار العلم ص1/374انظر: الربهان (7)
 هو حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حممد صابر الفاروقي احلنفي التهاوين، ابحث هندي،(8)
 ، هو له سبق الغاايت يف نسق اآلايت،1151ف اصطالحات الفنون، فرغ من أتليفه سنة من مؤلفاته: )كشا 
 .6/295، األعالم 6/326انظر: هدية العارفني  
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ومع كثرة  ،وكل واقعة وجتربة مثل شاهد خمرب ،(1) بلوغ املشاهدة إيل حد معني من الكثرة(( التواتر. ال

حكمه عن طريق تكرر النتائج يف كل واقعة يزداد الظن أبن ما َل يقع. وهو من جنس ما وقع. أيخذ 

 .(3)واملرة الواحدة ال حيصل العلم هبا ،(2)القياس اخلفي الذي ذكرانه

 يقول الغزايل: ،األصل أن الذي حيصل له العلم واليقني ابلتجربة هو اجملرب نفسه اثنيا:

 ،ال ختالفهم يف التجربة والناس خيتلفون يف هذه العلوم؛ ،يقينية عند من جرهبا ة))املعلومات التجريبي

وكذلك احلكم أبن املغناطيس جاذب  ،كمعرفتك أبن املاء مرو  ،فمعرفة الطبيب أبن السقمونيا مسهل

مجلة من اليقينيات: فيتعذر عليه ما يلزم  هن َل ميعن يف جتربة األمور تعوز للحديد عند من عرفه... وم

ابلربهان أن علي أن يعرف  ىمن مقدمات حمسوسة حيت يقدر األعممجلة من العلوم اليت تستنتج 

 وقد قيل: ،(4) الشمس أكرب من األرض؛ فإن ذلك يعرف أبدلة هندسية تنبين علي مقدمات حسيه((

ومهما يكن من أمر؛ فإن جتربة أمر معني وإن وقعت  ،(5) )) ومن جرب مثل جتربىت عرف مثل معرفيت((

ص؛ ذلك ان العقول من أشخاص إال أن املدة الزمنية لتلك التجربة ختتلف ابختالف أولئك األشخا

 .(6)يهتدي إليه غريه يف زمان كثري ورب عاقل يهتدي يف زمان قليل ما ال ،متفاوتة

 ال ثوذلك عندما يكون تكرر الوقوع حبي ،أن التجربة رمبا أوجبت حكما وقضاء كليا اثلثا:

 وغري،عند آخر ايكثر أو  ،وقد يكون حكم واحد جمراب كليا عند شخص ،قوع حيتمل معه جتويز الالو

 .(7)جمرب أصال عند اثلث

                                                 

 .1/312كشاف اصطالحات الفنون (1)
 .112انظر: معيار العلم ص(2)
 .1/45انظر: املستصفي (3)
 .1/4645املستصفي (4)
 وهي من مقوالت الفخر الرازي،(5)
 .244شرح العقيدة الطحاوية ص 21/521انظر: سري أعالم النبالء  
 .2/92انظر: التقرير والتحبري (6)
 .347انظر: اإلشارات والتنبيهات مع شرح الطوسي ص(7)
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 املطلب الثاني
 ارتباط احلكم الشرعي يف بعض الفروع الفقهية ابلتجربة

كان الدليل علي أسواء  ،دلت عليه التجربة يرتبط احلكم الشرعي يف بعض املسائل الفقهية مبا

أو كان الدليل أيتى فيه بيان أن حكم تلك املسألة مستفاد من التجربة،  حبيثذلك االرتباط هو النص 

 ومن هذه املسائل: ،تكون التجربة هي األمر املتعارف عليه هنا  على ذلك االرتباط هو العرف حبيث

  أنه َيوز ملن جهل الوقت االعتماد علي صياح الديك اجملرب:إذا عرف من عادته أنه ال يؤذن

 .(1)إال عند الوقت

))َيوز أن يعتمد علي صياح  وله:فأجاب بق عن هذه املسألة؛ (2)وقد سئل ابن حجر اهليتمي

 .(3) واجملتهد إمنا هو السامع؛ فجازله اعتمادها(( ،الديك اجملرب..؛ ألن صياحه جمرد عالمة

  ومن أظهر املسائل الفقهية ذات العالقة ابلتجربة: معرفة رشد اإلنسان وهو حسن نظره يف

علي ان معه الصالح يف وقد نص اإلمام الشافعي  ،(4)مور يف مواضعهاووضعه األ ،األموال

وا لذلك سنا معينة حبيث إذا بلغها اإلنسان زالت الوصاية دفجمهور الفقهاء َل حيد ،(5)الدين

يار توذلك عن طريق االخ ،وإمنا أوكلوا ذلك إيل ما يظهر عليه من أفعال الراشدين ،عليه

 .(6)والتجربة
                                                 

 .159انظر: كفاية األخيار ص(1)
مالزما للصمت، فشبه ابحلجر، هو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن علي بن حجر، نسبة إىل جد من أجداده كان (2)

اهليتمي، نسبة إىل حملة أيب اهليتم من إقليم الغربية مبصر، املصري، فقيه شافعي، وحمدث، تويف أبوه وهو صغري، وحصل على إجازات  
 . ه  973ه  ، مبصر، وتويف يف مكة سنة 929كثرية يف فنون متعددة، وتصدر لإلفتاء والتدريس وعمره دون العشرين، ولد سنة 

 من مؤلفاته: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، وشرح األربعني النووية، والصواعق احملرقة يف الرد على أهل البدع والضالل والزندقة.
 .1/372، شذرات الذهب 251أنظر: النور السا فرص ص 
 .427، وانظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ص1/121الفتاوى الفقهية الكربي (3)
 .5/59، التاج واإلكليل 4/333، املبدع 5/191احلقائق  نيتبيظر: ان(4)
 .3/222انظر: األم (5)
 على ذلك بعض احلنابلة كابن عقيل. ووافقه 
 .13/362انظر: اإلنصاف  
 والذي يظهر أن الرشد يف كل شيء حبسبه كما نبه علي ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية، 
 ،12/569انظر: جمموع الفتاوي  
 .2/15، زاد املسري 9/154ظر: تفسري الرازي ان(6)
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دًا فَادحفَ ُعوا َإَليحَهمح  َواب حتَ ُلوا الحيَ َتاَمى َحىته َإَذا ) يقول هللا تعايل: ُهمح ُرشح ُتمح َمن ح بَ َلُغوا النَ َكاَح فََإنح آَنسح

ربَ  رَافاً َوَبَداراً َأنح َيكح َواهَلُمح َوال أَتحُكُلوَها َإسح الىت جترى  وقد سجل بعض الفقهاء جمموعة من األمور .(1) ا (و أَمح

  ة:بوهذه األمور معروفة ابلتجر  ،رشدهيف هذه املرحلة ويستدل حبسن صنيعه فيها علي  لإلنسان

فإن كان من أوالد  ،))واختباره بتفويض التصرفات اليت يتصرف فيها أمثاله إليه يقول ابن قدامة:

وإن كان  ،فهو رشيد وَل يضيع ما يف يديه؛ ،فإذا تكررت منه؛ فلم يغنب ،التجار فوض إليه البيع والشراء

ا يف هلينفق أمثاهلم عن األسواق دفعت إليه نفقة مدة؛ والكرباء الذين يصان (2)من أوالد الدهاقني

 ،ديويستقصي عليه؛ فهو رش ،ويستويف علي وكيله ،فإن كان قيما بذلك يصرفها يف مواقعها ،مصاحله

وأشباه ذلك  ،وتوكيلها يف شراء الكتان ،الغزاالتاستئجار من واملرأة يفوض إليها ما يفوض إيل ربة البيت 

 .(3) مستوفية من وكيلها: فهي رشيدة(( ، يديهافإن وجدت ضابطة ملا يف

وخيتلف بطبقات  ،))البد من اختبار الصيب؛ ليعرف حاله يف الرشد وعدمه ويقول النووي:

واإلنفاق علي  ،وولد الزارع يف أمر الزراعة ،امفولد التاجر خيترب يف البيع والشراء واملماكسة فيه ،الناس

وصون األطعمة عن  ،وحفظ األقمشه ،واملرأة يف أمر القطن والغزل ،رفتهواحملرتف فيها يتعلق حب،القوام هبا

 ،بل البد من مرتني فأكثر ،وال يكفي املرة الواحدة يف االختبار ،وشبهها من مصاحل البيت ،اهلرة والفأرة

 .(4) حبيث يفيد غلبة الظن برشده((

 يقول ابن قدامة بعد  ،ه الفطروقد حكم الفقهاء أبن املريض الذي خياف زايدة مرضه أبنه َيوز ل

أو خيشي ،))واملرض املبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد ابلصوم ذكر إابحة اإلفطار ابملرض:

وأي  قيل:مثل احلمي؟ قال: ،قيل ألمحد: ميت يفطر املريض؟ قال: إذا َل يستطع ،تباطؤ برئه

                                                                                                                                            

 وعشرين سنة دفع إليه ماله ولو َل يرشد، كر أنه إن بلغ مخساً وخالف يف ذلك اإلمام أبو حنيفة فذ  
 ،1/194انظر: اهلداية  
نثي، فإن رشدها يكون ليعرف عنه ذلك، أما األ إبصالح ما له، فيخترب دهرشألنثي، فالذكر يعرف ويري املالكية التفريق بني الذكر وا 

 .1173-2/1172ببلوغها وتزوجها ودخول زوجها هبا مع كوهنا مصلحة ملاهلا، انظر: املعونة 
 ( من سورة النساء،6من اآلية رقم )(1)
 الدهقان: التاجر، وهو لفظ فارسي معرب،(2)

 ،13/163انظر: لسان العرب )دهقن( 
 .6/621املغين (3)
 .4/111روضة الطالبني (4)
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ما يضر صاحبه  :منها األمراض ختتلف؛ واملرض الضابط له. فإن ،مرض أشد من احلمي...

 ،والقرحة اليسرية ،ملدوال ،كوجع الضرس وجرح يف األصبع  ،ومنها:ماالأثر للصوم فيه ،الصوم

وهو ما خيلف منه  ،وأمكن اعتبار احلكمة ،فلم يصلح املرض ضابطا ،وأشباه ذلك ،ربواجل

وإمنا  ،فاملريض الذي يتضرر بسبب الصوم يباح له أن يفطر ،(1) فوجب اعتباره بذلك(( ،الضرر

 .(2)تعرف زايدة املرض هنا ابلتجربة

 فقد اشرتط من يري العمل  (3) ،ومن املسائل اليت ارتبط احلم الفقهي فيها ابلتجربة: القيافة

فالبد من  ،ان يكون جمراب يف اإلصابة: إذا القيافة أمر علمي (4)بقول القائف يف إحلاق الولد

ومن طرق جتربة القائف ملعرفة   ،(5)فة إال التجربةوال طريق إيل املعر  ،العلم مبعرفة القائف له

ُث  ،ليس فيهن أمه ثالث مرات ،كفاءته لدي بعض الفقهاء: أن يعرض عليه ولد يف نسوة

 .(6)يف الكل؛ فهو جمرب بصاأً فإذا  ،يعرض عليه يف نسوة هي فيهن

غري من وذكر ابن قدامة من طرق جتربة القائف هنا: أن يرتك الصيب مع عشرة من الرجال 

وإن َل يلحقه بواحد  ،فإن أحلقه بواحد منهم سقط قوله؛ ألان تبينا خطأه ،يدعيه ويري القائف إايهم

ولو اعترب أبن يري صبيا معروف النسب مع  ،فإن أحلقه به حلق ،منهم أريناه إايه مع عشرين فيهم مدعيه

 .(7)بغريه سقط وإن أحلقه ،فإذا أحلقه بقريبه علمت إصابته ،قوم فيهم أبوه أو أخوه

                                                 

 .1/535، والشرح الكبري للدردير 3/424423، وانظر: الدار املختار 4/424423املغين (1)
 .29، ص25انظر: جملة البحوث اإلسالمية العدد (2)
 أصل القيافة، التتبع، وهي على قسمني: (3)

 األول منهما: قيافة األثر: ويقال هلا العيافة.
ها هنا، وهو علم ابحث عن كيفية االستدالل هبيئات أعضاء الشخصني على املشاركة واالحتاد والقسم الثاين: قيافة البشر، وهي املرادة  

بينهما يف النسب والوالدة وسائر أحواهلما وأخالقهما، واالستدالل هبذا الوجه خمصوص بيين مدجل من العرب، وذلك ملناسبة طبيعة 
 فة، هو أن صاحبه يتتبع بشرات اإلنسان وجلوده وأعضاءه وأقدامه،حاصلة فيهم، فال ميكن تعلمه، ووجه تسمية هذا العلم ابلقيا

 .2/436، أجبد العلوم 9/293، لسان العرب )قوف( 4/121انظر: النهاية يف غريب احلديث واآلثر،  
 القول بقول القائف هنا هو مذهب مجهور أهل العلم خالفا للحنفية،(4)
 .4/236، كشاف القناع 4/321الذخرية  ،6/244، بدائع الصنائع، 17/312انظر: احلاوي  
 ،4/266، مطالب أويل النهي 12/122انظر: روضة الطالبني (5)
 .12/122الطالبني  ةروضانظر: (6)
 .1/375انظر: املغين (7)
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 ا. فالوكذلك احلال مع أهل اخلربة الذين يعمل بقوهلم يف املنازعات. كالطبيب واملهندس وحنومه 

؛ وألهنا (1) )ال حكيم إال ذو جتربة( خلرب: بد للعمل بقوهلم أن تثبت خربهتم بتجارب مناسبة؛

 .(2)قائمة علي التجارب يةملعأمور 

 وال خالف  قال ابن قدامة: ،يم شرطا يف إابحة صيد اجلارحوَل خيتلف الفقهاء يف اعتبار التعل((

وإذا  ،سله اسرتسلر ))يعترب يف تعليمه ثالثة شروط: إذا أ ُث ذكر أنه ،يف اعتبار هذا الشرط((

ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى حيت يصري معلما يف حكم  ،وإذا  أمسك َل أيكل ،زجره انزجر

 .(3) العرف((

  ا سبق بيانه من جهة ثبوته؛ فإهنم مابلتجربة في الحظوا ارتباط احلكم الفقهيوكما أن الفقهاء قد

اقعة علي سبيل التجربة و رفات علي أهنا صيف مقابل ذلك قد الحظوا أن محل بعض األفعال والت

لذا َيوز جتربة املبيع زمن  للبيع؛ مضاءإيعدون التجربة فهم ال  ،يؤدي أيل نفي احلكم  الفقهي

وإن وقع خالف؛ فهو يف احلقيقة راجع إيل اخلالف يف  ،ين ذلك إمضاء عقد البيعواليع ،اخليار

فالفقهاء يذكرون صورا من البياعات ويذكرون مجال من تصرفات الناس  ،حتقيق مناط التجربة

 فالدابة. مثال. َيوز  ،ويالحظ فيها ذكروه ان التجربة ختتلف ابختالف املبيع ،فيها سبيل التجربة

  .وحنو ذلك ،(5)يلبس ملعرفة طوله وعرضه بو والث ،(4)تبار سريها وقوهتاكوهبا؛ الخر 

                                                 

 سبق خترَيه.(1)
 .12/162انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية (2)
 شرط التعليم ترك األكل من الصيد. ، واملالكية ال يعدون من13/262املغين (3)

 .5/52، بدائع الصنائع 15/4، احلاوي 5/277انظر: االستذكار 
 .6/224، تصحيح الفروع 5/272ع ئانظر: بدائع الصنا(4)
 .3/221، كشاف القناع 5/272ع ئانظر: بدائع الصنا(5)
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 وفيه مطلبان: ،املبحث الثاني:عالقة التجربة باألدلة الشرعية
 ولاملطلب األ

 أثر التجربة يف األدلة الشرعية.
  وميكن بيان ذلك يف جانبني: ،للتجربة عالقة ابألدلة الشرعية

 جربة ابألدلة النقلية.عالقة الت :اممنهاجلانب األول 

وتسمي  ،ال بطريق السمع والنقلإيعلم  ثبته الشارع وجاء به مما الما أ يقصد ابألدلة النقليه:

وعمله قاصر علي فهم األحكام  ،مبعين أنه ال مدخل للمجتهد يف تكوينها وإَيادها ،ابألدلة السمعية

وشرع من قبلنا عند  ،وقول الصحايب ،لعرفومثلها ا ،اإلمجاع ،والسنة ،وهي: الكتاب ،منها بعد ثبوهتا

 .(1)من يعدها من األدلة

فما  ،وسنة نبيه صلي هللا عليه وسلم ،ومعلوم ان املصدر األساس للشريعة هو كتاب هللا تعايل

وإذا كانت  ،فإن الواجب علينا اخلذ به والتسليم و اإلميان جاءان من طريق الكتاب وصحيح السنة؛

كما   ،إيل ما جاءت به تلك النصوص ةنيفإن ذلك يورث طمأن عليه الشارع؛ التجار علي وفق ما نص

أن حصل العلم و وهو أمر سبق  ،حصلت الطمانية لبعض خلق هللا ملا شاهدوا قدرة هللا علي إحياء املويت

َوَهَي  تعايل:) أَوح َكالهَذي َمره َعَلى قَ رحيَةٍ  يقول ،ة إببصاره ومشاهدتهنأنيُث حصلت الطم ،ابإلخبار به

ُه قَاَل َكمح لََبثحَت قَاَل َخاَويٌَة َعَلى ُعُروَشَها قَاَل َأَّنه حُيحَيي َهَذَه اّلِلهُ بَ عحَد َموحهَتَا فََأَماَتُه اّلِلهُ َمائََة َعاٍم ُُثه بَ َعثَ 

ٍم قَاَل َبلح لََبثحَت َماَئَة َعاٍم فَانظُرح َإىَل طََعاَمكَ  َوَشرَاَبَك َلَح يَ َتَسنههح َوانظُرح َإىَل مَحَارََك  لََبثحُت يَ وحمًا َأوح بَ عحَض يَ وح

َ َلُه قَ  ُسوَها حلَحماً فَ َلمها تَ بَ نيه َعَلَك آيًَة لَلنهاَس َوانظُرح َإىَل الحَعظَاَم َكيحَف نُنَشزَُها ُُثه َنكح اَل أَعحَلُم َأنه اّلِلهَ َعَلى  َولََنجح

ٍء َقَديٌر ) َ َلُه(فقوله تعا،(2) ((259ُكلَ  َشيح نكرا من أي:فلما اتضح له عيااب ما كان مست،يل:) فَ َلمها تَ بَ نيه

عيانه ذلك؛ قال:أعلم اآلن بعد املعاينة واالتضاح والبيان أن هللا علي كل  لبققدرة هللا وعظمته عنده 

 .(1)نينة لذلك املشاهدألك املشاهدة أفادت نوع توكيد وطموالشك يف أن ت ،(3)شئ قدير

                                                 

  .96، معاَل أصول الفقه ص62، أصول الفقه لشليب ص1/327، تشنيف املسامع 1/116انظر: التلخيص (1)
 ( من سورة البقرة.259ة رقم )اآلي(2)
 .3/45انظر: تفسري الطربي (3)
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 تعايل. يف سياق بيان قدرته تعاىل على إحياء املويت. عن خليله إبراهيم. عليه وقد اخرب هللا

قال تعايل:) َوَإذح قَاَل َإب حرَاَهيُم  ،فاطمأن السالم. أنه اجتمع له العلم بقدرة هللا تعايل استدالال ومشاهدة؛

ى َوَلَكنح لََيطحَمَئنه قَ لحيب قَاَل َفُخذح أَرحبَ َعًة َمنح الطهريحَ َفُصرحُهنه َربَ  أََرين َكيحَف حُتحَي الحَموحَتى قَاَل أََوَلَح تُ ؤحَمنح قَاَل بَ لَ 

َعلح َعَلى ُكلَ  َجَبٍل َمن حُهنه ُجزحءًا ُُثه ادحُعُهنه أَيحتَيَنَك َسعحيًا َواعحَلمح َأنه   ((262اّلِلهَ َعزَيٌز َحَكيٌم ) إَلَيحَك ُُثه اجح

(2). 

ساق اإلقوال يف أتويل اآليه أن أويل تلك األقول هو أن إبراهيم. عليه بعد أن  (3)وذكر الطربي

أتكل منه دواب الرب ،وبعضه يف البحر ،السالم. إمنا سأل ربه ملا رأي احلوت الذي بعضه يف الرب

؟! فقال: ايرب أرين  ءَيمع هللا هذا من بطون هؤالألقي الشيطان يف نفسه؛ فقال:)اي ابراهيم؛ميت ،والبحر

ولذا قال النيب صلي هللا عليه  .(4) بلى؛ ولكن ليطمئن قليب( قال: قال: أوَل تؤمن؟ ،يي املويتكيف حت

 (6).(5) )حنن أحق ابلشك من إبراهيم( وسلم:

أعالمها؛  رصبالويقني  ،واآلخر يقني البصر ،ان اليقني جنسان: أحدمها يقني السمعم ومعلو 

وحني ذكر قوم موسى. عليه السالم.  ،(7) رب كاملعاينة()ليس اخل ولذلك قال النيب صلي هللا عليه وسلم:

                                                                                                                                            

 ،7/26انظر: تفسري الرازي (1)
 ( من سورة البقرة،262اآلية رقم )(2)
هو أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الطربي، رأس املفسرين على اإلطالق، وأحد األئمة، مجع من العلوم ما َل (3)

من أهل عصره، وكان أوال شافعيا، ُث انفرد مبذهب مستقل، وأقاويل واختيارات، وله أتباع ومقلدون، أصله من آمل  يشاركه فيه أحد
 ه  . 312ه  ، وتويف سنة 224طربستان، ولد سنة 

يخ األمم، واختالف من مؤلفاته: تفسري القرآن، وهو أجل التفاسري َل يؤلف مثله كما ذكره العلماء، مجع فيه بني الرواية والدراية، واتر 
 العلماء.

 .95. طبقات املفسرين ص2/162، اتريخ بغداد 122انظر: طبقات الفقهاء ص
 أخرج هذه الرواية الطربي من روايته عن يونس عن ابن وهب عن ابن زيد.(4)

 .3/41انظر: تفسري الطربي 
 من حديث ايب هريرة رضي هللا عنه. متفق عليه(5)
 (.3192، رقم احلديث )3/1233اب األنبياء، ابب قوله عز وجل: ونبئهم عن ضيف ابراهيم، انظر: صحيح البخاري كت 
 (.151، رقم احلديث )1/133وصحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب زايدة طمأنينة القلب بتظاهر األدلة،  
  .3/52انظر: تفسري الطربي (6)
 مرفوعا. اعن ابن عباس رضي هللا عنهم أخرجة اإلمام أمحد عن هشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري(7)
 ث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخني.وقال حمقق املسند، حدي 
 .3/341انظر: مسند أمحد  
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فلما عاينهم  واح؛لألفهم علي العجل؛ فأعلمه هللا تعايل أن قومه أن قومه عبدوا العجل َل يلق ا عكو

وكذلك املؤمنون ابلقيامة والبعث واجلنة والنار متيقنون ان ذلك كله  ،عاكفني عليه غصب وألقي األلواح

م أن يطمئن قلبه ابلنظر الذي وقد أراد إبراهي ،مة عند النظر وعيان اهواهلا أعلي يقيناوهم يف القيا ،حق

 .(1)علم اليقنيأهو 

وما قيل يف دليل الكتاب وصحيح السنة من حيث إن التجربة ما هي إال سبب من أسباب 

 .(2)طمأنينة القلب إيل ما جاء فيهما يقال مثله يف كل دليل نقلي صحيح

                                                                                                                                            

 وصححه ابن حبان. 
 (.6213، رقم احلديث )14/96انظر: صحيح ابن حبان كتاب التاريخ، ابب بدء اخللق،  
 َل خيرجاه(.واحلاكم، وقال: )هذا حديث صحيح على شرط الشيخني و  
 .2/321انظر: املستدرك كتاب التفسري،  
 قال املناوي، )إسناده صحيح(. 
 .2/322انظر: التيسري بشرح اجلامع الصغري  
 من أيب بشر، إمنا مسعه من أيب عوانة عن ايب بشر فادسة(، مهشيعدي: )ويقال: إن هذا َل يسمعه قال ابن  
  .317الرتمذي الكبري رتبه أبو طالب القاضي ص ، علل7/136انظر: الكامل يف ضعفاء الرجال  

 شواهدونكر ته..( حن أيب عوانة عنه فدأسه ال مينع صإن هشيماً َل يسمعه من أيب بشر، وإذ ما مسعه م وقول ابن عدي ))..السخاويقال 
 للحديث..أخري 

 .559املقاصد احلسنة ص  :أنظر
 9/535أنظر: شرح البخاري ألبن بطال ( 1)
 يلي: ينبه هنا إيل ما( 2)

أن عرف الشارع كالصالة يف عرف الشارع العبادة املعروفة وشرع من قبلنا الذي أقره شرعنا كالعمل ابلقرعة وقول الصحايب فيما ال  :أوال
 املقدرات وحنو تلك كل ذلك يف حقيقته راجع إيل الكتاب والسنة.يف هللا عنهم. رضي . كأقواهلمي فيه  جمل الرأ

 .215، التبصرة ص 4/266البينات   اآلايت، 269الثمينة ص  اهراجلو  :انظر
به من أهل العلم والتجارب من  أيخذغريهم واجتهاداهتم عند من  آراءالصحايب فيما فيه جمال للرأي واالجتهاد قدم علي  قولأن  :اثنيا

 لك االجتهادات جنس ت
 .123. 4/119إعالم املوقعني  :انظر
ول وتلفته الطباع السليمة ابلقبول كاستعمال قسيم عرف الشارع يقصد به ما استقر يف النفوس من جهة العقأن عرف الناس. وهو  :اثلثا

 مثالً أو تقسيم املهر إيل معجل ومؤجل وحنو ذلك والعرف والعادة يف االستعمال الفقهي مبعَن واحد. عيف ذوات األرب (الدابةلفظ )
 اطرادموأهتا علمنا أبن مما قيل يف معين التجربة وقد يكون مطرودًا أ غالباً. ن أذكر أهل العلم شروطًا االعتبار هذا العرف منها. وقد 

 .العادات
دث، حبيث ال يفهم حال اإلطالق إال معين تمراً يف مجيع احلوايث يكون العمل ابلعرف مسحباملعرفة طرداً: أنه ال يتخلف أبداً كون معين  و 

 هذا العرف.
 هله واقعاً يف أكثر احلوادث.بني أ تهايعَن  أن يكون العمل ابلعرف وجر غالباً، انه ال يتخلف كثرياً، مبالعرف كون بويقصد 
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شواهد علي موافقة التجارب للنصوص وأثرها يف حصول الطمأنينة مبا جاءت به مثلة والواأل 

رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلي هللا عليه  ةر ومنها: حديث أيب هري ،جدا ةتلك النصوص كثري 

واألخري  ،فإن يف إحدي جناحيه داء ُث لينزعه؛ ،))إذا وقع الذابب يف شراب أحدكم؛ فليغمسه وسلم:

 .(1) شفاء((

))واعلم ان يف الذابب عندهم قوة مسية تدل عليها الورم واحلكة العارضة عن  يقول ابن القيم:

فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم ان  ،بسالحه ها يؤذيه اتقامفإذا سقط في ،وهي مبنزلة السالح ،لسعة

ه يف املاء والطعام؛ يقابل تلك السمية مبا أودعه هللا سبحانه يف جناحه اآلخر من الشفاء؛ فيغمس كل

بل هو  ،النافعة؛ فيزول ضررها وهذا طب ال يهتدي إليه كبار األطباء وأئمتهم فيقابل املادة السمية املادة

ويقر ملن جاء به  ،خيضع هلذا العالج فقاملو هذا فالطبيب العاَل العارف ومع  ،خارج من مشكاة النبوة

وقد ذكر غري واحد من ،إهلي خارج عن القوى البشريةوانه مؤيد بوحي  ،أبنه أكمل اخللق علي اإلطالق

وما ذلك إال  ،األطباء ان لسع الزنبور والعقرب إذا دلك موضعه ابلذابب نفع منه نفعا بينا وسكنه

وإذا دلك به الورم الذي خيرج يف شعر العني املسمى شعرة بعد قطع رؤوس  ،للمادة اليت فيه من الشفاء

 .(2) الذابب أبرأه((

حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه ان انسا من اصحاب النيب صلي هللا عليه  ايضا:ومنها 

هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك؛ فقالوا:هل  امفبين ،وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم

الشاء: نفعل حيت جتعلوا لنا جعال؛ فجعلوا هلم قطيعا من  وال ،إنكم َل تقروان معكم من دواء راق؟ فقالوا:

                                                                                                                                            

 (رسائل ابن عابدينموعة جمضمن ، نشر العرف )122بن جنيم صال و  .115ص والنظائر السيوطياألشباه  2/219املوافقات  أنظر:
أثر . 2/174، املدخل الفقهي العام 122، مصادر التشريع فيماال نص فيه صال 73، 12العرف والعادة ص  .114.  2/124

 .2/222، حبوث يف االجتهاد فيما النص فيه 119صالعرف يف التشريع اإلسالمي 
 أخرجة البخاري .( 1)

جناحيه داء، ويف األخر شفاء  حديإ إذا وقع الذابب يف شراب أحدكم، فليغمسه، فإن يف ،صحيح البخاري كتاب بدء اخللق :انظر
 [3142رقم احلديث ] ،3/1226

 .413، وانظر جمموعة من التجارب املعاصرة يف التعارض يف احلديث ص15/221 . وانظر: عمدة القارى4/112ملعاد زاد ا( 2)
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الأنخذه حيت نسأل النيب صلي هللا  وَيمع بزاقه ويتفل؛ فربأ؛ فأتوا ابلشاء؛ فقالوا: ،فجعل يقرا أبم القرآن

 .(1) واضربوا يل بسهم(( ،خذوها أدرك أهنا رقية؟! وقال: وما ،فضحك فسألوه؛ ،عليه وسلم

ورمبا  ،ه عن الدواءشفاء هذا اللديغ بقراءة الفاحتة عليه؛ فأغنت حصول فدل هذا احلديث علي

هذا مع كون احملل غري قابل إما لكون هؤالء احلي غري  ،بلغت من شفائه ما َل يبلغه الدواء نفسه

 .(2)فكيف إذا كان احملل قابال؟! أهل خبل ولؤم؛ أو مسلمني؛

 ،؛ فهي أكثر من أن تذكرو ذلك يف كل زمان(3)ارب بذلكج))وأما شهادة الت يقول ابن القيم:

فإنه كان يعرض يل آالم  ،وال سيما مدة املقام مبكة ،أان من ذلك يف نفسي ويف أمورا عجيبةوقد جربت 

وأمسح  ،إيل قراءة  الفاحتة ردابأف وذلك يف أثناء الطواف وغريه؛ ،مزعجة حبيث تكاد تقطع احلركة مين

زمزم؛  كنت آخذ قدحا من ماءو  ،جربت ذلك مرارا عديدة ،هبا علي حمل األَل؛ فكأنه حصاة تسقط

واألمور أعظم من  ،فأقرأ عليه الفاحتة مرارا؛ فأشربه؛ فأجد من النفع والقوة ما َل أعهد مثله يف الدواء

 .(4) وصحة اليقني(( ،ولكن حبسب قوة اإلميان ،ذلك

أما إن كانت تلك األدلة النقلية ضعيفة من حيث نقلها؛ فهل لنا أن حنكم بصحتها من حيث 

 التجربة؟ 
                                                 

 متفق عليه، واللفظ للبخاري.( 1)
، وصحيح مسلم، ابب جواز أخذ (5424) ثاحلدي، رقم 5/2166فاحتة الكتاب، انظر: صحيح البخاري كتاب الطب، ابب الرقي ب 

 (.2221)احلديث  رقم، 4/1727ية ابلقرآن واالذكار، األجرة على الرق
 .1/55انظر: مدارج السالكني ( 2)
يقول ابن حجر يف تعليقة على حديث اللديغ: وهو ظاهر يف أنه َل يكن عنده علم متقدم مبشروعية الرقي ابلفاحتة، وهلذا قال له ( 3)

 ا رجع: ما كنت حتسن رقية.أصحاب مل
 ،4/457انظر: فتح الباري  
ألقي يف  شئهنا رقية؟ فقلت: اي رسول هللا وقد روي الدار قطين من حديث أيب سعيد اخلدري مرفوعا، وفيه: فقال: )وما يدريك: أ 

 روعي(.
 (.246)، رقم احلديث 3/64انظر: سنن الدار قطين،  
الذي جعل الراقي خيتار سورة الفاحتة للرقية هبا: وكان هذا الرجل علم أن هذه السورة قد خصت  قول أبو العباس القرطيب يف السببوي 

أبمور، منها: أهنا فاحتة الكتاب ومبدؤه وأهنا متضمنه جلميع علوم القرآن من حيث إهنا تشتمل على الثناء على هللا عز وجل أبوصاف  
يها، واالعرتاف ابلعجز عن القيام بشيء منها إال إبعانته تعاىل، وعلى االبتهال كما له وجالله، وعلى األمر ابلعبادات، واإلخالص ف

 إىل هللا تعاىل يف اهلداية إىل الصراط املستقيم، وكفاية أحوال الناكثني، وعلى بيان عاقبة اجلاحدين(.
 .5/515أنظر: املفهم  
 .1/57مدارج السالكني ( 4)
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وإن هذا احلديث  ،إن هذا احلديث صحيح من حيث التجربة فرقا بني أن نقول:احلق أن هناك 

وال يكون صحيحا من  ،ألن احلديث قد يكون صحيحا من حيث التجربة صحيح من حيث النقل؛

وهذا يعين أن صحته من حيث التجربة ال تسمح لنا بنسبته إيل أن قائله هو رسول هللا  ،حيث النقل

 صلي هللا عليه وسلم.

 (2). واملستملي بني يديه: حدثيا األعمش(1)هللا القاضي ميكن أن ميثل له بقول شريك بن عبدو 

 (4)فدخل اثبت بن موسى الزاهد ،عليه وسلم رسول هللا صلي هللا عن جابر قال: قال (3)عن أيب سفيان

به اثبتا؛ فظن يريد  ،(5) فلما نظر إيل اثبت قال:))من كثرت صالته ابلليل حسن وجهه ابلنهار(( ،عليه

اثبت بن موسى أنه روى هذا احلديث مرفوعا هبذا اإلسناد؛ فكان اثبت حيدث به عن شريك عن 

وليس هلذا احلديث أصل اإل من هذا الوجه وعن قوم من اجملروحني  ،األعمش عن أيب سفيان عن جابر

 .(6)سرقوه من اثبت بن موسى
                                                 

لنخعي أحد األعالم، توىل قضاء واسط، ُث الكوفة، صدوق خيطيء كثريا، تغري حفظه منذ ويل هو أبو عبد هللا شريك بن عبد هللا ا( 1)
 ه   وعاش اثنتني ومثانني سنة.177القضاء ابلكوفة، وكان عادال فا ضالعا بدأ شديدا على أهل البدع، تويف سنة 

 .266، تقريب التهذيب ص1/415أنظر: الكاشف  
 واحملدثني أبو حممد سليمان بن مهران األعمش األسدي الكاهلي موالهم الكويف، أصله من بالد الري، هو احلافظ الثقة شيخ املقرئني( 2)

ه  ، 141نه، وكان رأسا يف العلم النافع والعمل الصاحل وهو معروف ابلتدليس، تويف سنة س أنس بن مالك رضي هللا عنه وحفظ عرأ
 وله سبع ومثانون سنة. 

 . 1/222شذرات الذهب  ،1/154أنظر: تذكرة احلفاظ 
حة بن انفع موالهم املكي، سكن واسط، اتبعي صدوق، مشهور بكنيته، روى عن جابر بن عبد هللا، وابن عباس، وأنس بن طلهو ( 3)

 مالك، وروى عنه األعمش، وشعبه، احتج به مسلم، وأخرج له البخاري مقروان بغريه،
 .3/469نقد الرجال  ، ميزان االعتدال يف1/316َن واألمساء انظر: الك 
، روى عن شريك ابن عبد هللا هطوضبهو أبو يزيد اثبت بن موسي الكويف، مشهور ابلصالح والعبادة، إال أنه َل يتفرغ حلفظ احلديث ( 4)

 ه  .229القاضي، تويف يف سنة 
 12/215،الواىف ابلوفيات  16/122انظر: اتريخ اإلسالم 

(، وقد تتبع ابن اجلوزي 1333، رقم احلديث )1/422ة والسنة فيها، ابب ما جاء يف قيام الليل اخرجه ابن ماجة، كتاب إقامة الصال( 5)
طرق حديث جابر، وذكر شاهدا له آخر، وهي حديث أنس رضي هللا عنه وبني أن كل ما روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا 

 ال يصح، وذكر سبب عدم صحته.
 ،2/34انظر: املوضوعات  
 . 2/29ر: الاللئ املصنوعة انظ( 6)

يف املدرج أوىل، وهذه الصورة ذكرها ابن الصالح يف نوع املوضوع، وجعلها شبه وضع من غري تعمد، وتبعه على ذلك النووي لكن ذكرها 
 ابن حجر، صنعوهي أشبه كما 

 .124ر ص،نزهة النظ1/217 دريبتال، التقريب مع 129انظر: مقدمة ابن الصالح مع التقييد واإليضاح ص 



 333                ةالعلوم الشرعية لجم
 هـ 3131شوال  والعشرونالتاسع العدد 

وشهادة التجربة؛ لكن  (2)وافقة القرآن))وابجلملة فمعين احلديث اثبت مب :(1)قال السندي

  .(3) احلفاظ علي أن احلديث هبذا اللفظ غري اثبت؛ فذكر القصة((

عليه وسلم شيئا  فإنه ينبغي أن حنذر من ان نفرتي علي رسولنا الكرمي صلي هللا وإذا تقرر ذلك؛

 ،أقوى صوريت التواترَل يقله؛ فقد ورد وعيد شديد يف حديث متواتر عنه صلي هللا عليه وسلم بل هو 

كما ينبغي أن حنذر من ،(5) )من كذب على معتمدا فليتبوأ معقده من النار( :(4)وهو املتواتر لفظا ومعَن

. من وقوع (6)وما جاء يف ابب األدعية والرقي. وهي نوع خاص من الدعاء ،ان نعبد هللا بشئ َل يشرعه

أو تلك الرقية غري اثبتة من حيث  ،كون ذلك الدعاء  استجابة هللا تعايل ملن دعا بدعوة أو رقى برقية مع

فقد  ،عطي العباد خرية يف هذا اجملالأء هبا؛ ألن الشارع اإال أنه ال مينع من الدع النظر إيل طريق نقلها

 ،(7) َل يكن فيه شرك( ام مال ابس ابلرق ،) اعرضوا علي رقاكم عليه وسلم أنه قال: هللاثبت عنه صلي 

                                                 

هو أبو احلسن نور الدين حممد بن عبد اهلادي السندي، فقيه حنفي، وعاَل ابحلديث والتفسري والعربية، أصله من السند ومولده فيها، ( 1)
 ه   . 1131وتوطن ابلدينة إىل أن تويف سنة 

 .6/253عالم ، األ6/311انظر: هدية العارفني 
 .4/224، انظر: تفسري ابن كثري 29(، سورة الفتح: وَهَهمح َمنح أَثََر السُُّجوَد َذَلَك َمثَ ُلُهمح يف الت هوحرَاةَ َسيَماُهمح يف ُوجُ يعين قوله تعاىل: )( 2)
 .2/126شرح سنن ابن ماجه: ( 3)
ديث، وقد احل الطرباين كتااب تتبع فيه طرق هذا (، وقد صنف أبو القاسم سليمان بن أمحد2، رقم احلديث )1/21انظر: نظم املتناثر ( 4)

 ه  .1429طبع الكتاب بتحقيق علي حسن عبد احلميد، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط األويل، 
 متفق عليه من حديث املغرية رضي هللا عنه.( 5)
 (،1229، رقم احلديث )1/434على امليت،  ةياحالناجلنائز، ابب ما يكره من  كتاب، انظر: صحيح البخاري 
 (.4، رقم احلديث )1/12تغليظ الكذب على رسول هللا صلي هللا عليه وسلم  ، اببةوصحيح مسلم يف املقدم 
 وهي ما يقرأ: لطلب الشفاء، وأصل الرقية: العوذة اليت يرقي هبا صاحب اآلفة كاحلمى والصرع وغري ذلك من اآلفات،( 6)
 .2/254، النهاية يف غريب احلديث واألثر، 6/362انظر: حتفة األحواذي  
 م عن عوف بن مالك األشجعي رضي هللا عنه، أخرجه مسل(7)

((، هذا: وقد دلت النصوص على أن 2222، رقم احلديث )4/1727انظر: صحيح مسلم ، ابب ال أبس ابلرقي ما َل يكن فيه شرك، 
َمُنوَن يف القرآن شفاء، ومنها: قوله تعاىل: ) ، 44( فصلت،  آَذاهَنَمح َوق حٌر َوُهَو َعَليحَهمح َعًمىُقلح ُهَو لَلهَذيَن آَمُنوا ُهًدى َوَشَفاٌء َوالهَذيَن ال يُ ؤح

، وعن ابن مسعود قال: قال رسول 12( اإلسراء: َما ُهَو َشَفاٌء َوَرمححٌَة لَلحُمؤحَمَننَي َوال يَزَيُد الظهالََمنَي َإاله َخَساراً  َونُ نَ ز َُل َمَن الحُقرحَآنَ )وقوله: 
 شفاءين العسل والقرآن(، أخرجه ابن ماجه،هللا صلى هللا عليه وسلم )عليكم ابل

 (،3452، رقم احلديث )2/1142انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الطب، ابب العسل،  
 واحلاكم، وقال: )هذا حديث صحيح على شرط الشيخني وَل خيرجاه(، ووافقه الذهيب، 
 .4/423، كتاب الطب، يصالتلخانظر: املستدرك مع  

 وف، والصحيح موقوف، ورواه وكيع عن سفيان موقوفا(،قال البيهقي: )رفعة غري معر 
 ، 9/344انظر: سنن البيهقي،  
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 ولفظ )شفاء( مطلق، ويف معناه يقول ابن اجلوزي: )ويف هذا الشفاء ثالثة أقوال:
 ن للفرائض واألحكام،أحدهم: شفاء من الضالل ملا فيه من اهلدي، والثاين: شفاء من السقم، ملا فيه من الربكة، والثالث: شفاء من البيا 
 .5/79انظر: زاد املسري  
ب: )فالقرآن كله شفاء والفاحتة أعظم سورة فيه، فلها من خصوصية الشفاء ما ليس لغريها، وَل يزل العارفون يتداوون هبا من يقول ابن رج 

: أن الرقا والتعاويذ مبنزلة السالح، هم، وَيدون أتثريها يف الربء والشفاء عاجال، ولكن ها هنا نكته ينبغي التفطن هلا، وهيمأسقا
والسالح حيتاج أتثريه إىل قوة الضارب به، وكون احملل قابال للتأثري، فالسالح بضاربه ال حبده، فمىت كان السالح سالحا اتما يف نفسه 

 هذه الثالثة ختلف أتثريه،ال آفة فيه، والساعد الضارب به قوي، واملضروب به قابل للقطع أثر القطع ال حمالة، ومىت ختلف شيء من 
حد من وكذلك الرقا والتعاويذ تستدعي قوة ومهة الفاعل وأتثريه، وقبول احملل للتأثري، فميت ختلف الشفاء هبذه الرقا الشرعية كان خبلل يف وا 

، وقوة ةة، ونفس فعالهذين أو فيهما، ومىت وجدا على وجهها حصل التأثري، فإذا أخذ القلب الرقا بقبول اتم وكان للراقي مهة مؤثر 
 وقلب حاضر، وبصرية انفذة، أثر يف إزالة الداء، ،صادقة، وعزمية اتمة، وإميان كامل

 .29انظر: تفسري الفاحتة البن رجب ص 
الستشفاء به ويقول ابن القيم: )فالقرآن هو الشفاء التام من مجيع األدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا وآالخرة وما كل أحد يؤهل وال يوفق ل

وإذا أحسن العليل التداوي به، ووضعه على دائه بصدق وإميان، وقبول اتم، واعتقاد جازم وأستيفاء شروطه، َل يقاومه الداء أبدا، 
وكيف تقاوم األدواء كالم رب األرض والسماء الذي لو نزل على اجلبال لصدعها، أو على األرض لقطعها، فما من مرض من أمراض 

 دان، ال ويف القرآن سبيل الداللة على دوائه وسببه واحلمية منه ملن رزقه هللا فهما يف كتابه(.القلوب واألب
 .4/352انظر: زاد املعاد  

كما ذكر ابن القيم أنه إذا ثبت أن لبعض الكالم خواص ومنافع جمربة، فما الظن بكالم رب العاملني، الذى فضله على كل كالم كفضل 
لظن بفاحتة الكتاب اليت َل ينزل يف القرآن، وال يف التوراة، وال يف اإلجنيل، وال يف ألزبور مثلها، املتضمنة جلميع هللا على خلقه، ُث ما ا

 معاين كتب هللا، املشتملة على ذكر أصول أمساء الرب تعاىل وجمامعها،
 ،4/117انظر: زاد املعاد  

( َونُ نَ ز َُل َمنح الحُقرحآَن َما ُهَو َشَفاٌء َوَرمححٌَة لَلحُمؤحَمَننيَ قوله تعاىل: ))من( يف  ومع تقرير أن القرآن كله شفاء إال أنه قد يشكل اجمليء بلفظ
، فيكون بعضه شفاء، وقد محل بعض املفسرين )من( هنا على معَن التبعيض لكن من حيثية وجهة أخري حبيث ال يقع 12اإلسراء، 

لتبعيض حبسب أن إنزال القرآن إمنا هو مبعض، فكأنه قال: وننزل من هذا اإلشكال: فذكر ابن عطية أنه يصح أن تكون )من( ل
 ما فيه كله شفاء،  القرآن شيئا

 .3/412انظر: اجملرر الوجيز 
وفسر األلوسي التبعيض هنا بقوله: )أنه ابعتبار الشفاء اجلسماين، وهو من خواص بعض دون بعض، ومن البعض األول الفاحتة، وفيها  

 وهي ست(،  الشفاءوآايت آاثر مشهورة، 
 . 15/145انظر: روح املعاين 

ُ والذي يظهر أن )من( هنا لبيان اجلنس، قال ابن القيم: )و)من( ها هنا لبيان اجلنس ال للتبعيض هذا أصح القولني، كقوله تعاىل: ) َوَعَد اّلِله
راً   ، وكلهم من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات(.29الفتح:  َعَظيماً  الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َمن حُهمح َمغحَفرًَة َوَأجح

 انظر: آمنوا وعملوا الصاحلات. 
 .4/177انظر: زاد املعاد  

فالقرآن هو الشفاء التام من مجيع األدواء القلبية والبدنية لكن ال حيسن التداوي به إال  ةيعيضتباملناوي: األكثر: من جنسية ال ويقول 
 له حكمة ابلغة يف إخفاء كنوز األرض عنهم. نفوس أكثر العاملني كما عنبه  ياو التدحكمة ابلغة يف إخفاء سر  املوفقون، وهلل

 ،4/537انظر: فيض القدير  
احلاالت قد ورد فعله عن بعض السلف واخللف، وهنا ينبه على  عضبلقلت/ ومهما يكن من أمر، فإن اختيار بعض اآلايت للرقية هبا  

 أمرين،
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وثبت عنه  ،(1)وهي مطلقة ،ن النصوص اآلمرة بدعاء هللا وطلب قضاء احلاجات منهوردت كثري م وقد

فإذا قعد احدكم يف الصالة؛  ،"إن هللا هو السالم صلي هللا عليه وسلم أنه قال ألصحابه ذات يوم:

ا وعلي السالم علين ،السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته ،والصلوات والطيبات ،التحيات هلل فليقل:

 ،أشهد أن ال إله إال هللا ، صاحل يف السماء واألرضهللا فإذا قاهلا؛أصابت كل عبد ،عباد هللا الصاحلني

 .(2)ُث يتخري من املسأله ما شاء" ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

فعن أيب سعيد أن النيب  ،يدعو إبُث أو قطيعة رحم أن يدعو مبا شاء بشرط أن ال إلنسانفل

إال أعطاه هللا هبا  ،وال قطيعة رحم ،)ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إُث ليه وسلم قال:صلي هللا ع

من السوء  وإما أن يصرف عنه ،وإما أن يدخرها له يف اآلخرة ،إحدي ثالث: إما أن جتعل له دعوته

 .(3) هللا أكثر( قال: ،إذا نكثر قالوا: ،مثلها

                                                                                                                                            

منهما: أن اختيارهم هلذه اآلايت هو مما فيه خرية هلم، وقد دل على ذلك احلديث املذكور يف صلب البحث: )اعر ضوا علي رقاكم(  األول 
 وكذلك حديث اللديغ فإن الراقي ابلفاحتة َل يكن يعرف أهنا رقية، ولعله اختارها ملعرفته خبواص هذه السورة كما مر،

اآلايت ال يعين أن غريها ال ينفع كما تقرر أبن القرآن كله شفاء، لكن لعله من ابب موافقة ظاهر اللفظ  األمر الثاين: أن اختيارهم هلذه 
، وآايت التنفيس، كالزلزلة، لكل ما فيه عسر، كالوالدة، اخل، قللقللظاهر احلال كما يف اختيار آايت الشفاء للمرض، وآايت السكينة 

 االستشفاء ابلقرآن،ومع ذلك: فإن له أصال، وهو أنه من ابب 
يقول الشيخ ابن عثيمني: )وأما التجربة فإن كان اجملرب له أصل، فإن التجربة تكون تصديقا له، وإن َل يكن له أصل: فإن كانت هذه  

 التجربة يف أمور حمسوسة: فال شك أهنا عمدة، وإن كانت يف أمور شرعية: فال.
، فإذا جربت آايت من 12( اإلسراء:  َونُ نَ ز َُل َمنح الحُقرحآَن َما ُهَو َشَفاٌء َوَرمححٌَة لَلحُمؤحَمَننيَ عايل: )القرآن الكرمي االستشفاء به له أصل، قال هللا ت

األمور التعبدية، فهذه  ريغأما  القرآن ملرض من األمراض ونفعت، صار هذا النفع تصديقا ملا جاء يف القرآن من أنه شفاء للناس،
أن إنساان مثال له بصرية فيما خيرج من األرض من األعشاب وحنوها خرج إىل الرب، ومجع ما يرى أن فيه  خاضعة للتجربة بال شك، فلو

 مصلحة، وجرب، فإنه يثبت احلكم به، 
 .26، سؤال رقم 37انظر: اللقاء الشهري )لقاء رقم 

َتَجبح َلُكمح َإنه اله مثل قول هللا تعاىل: )( 1) ُخُلوَن َجَهنهَم َداَخرَينَ َوقَاَل َربُُّكمح ادحُعوين َأسح ربُوَن َعنح َعَباَديت َسَيدح َتكح وقوله:  62( غافر، َذيَن َيسح
يُب الحُمضَطره َإَذا َدَعاهُ ) تَ ، وقوله: )62( النمل: أَمهنح َيَُ اَعي َإَذا َدَعاين فَ لحَيسح َجيُبوا يل َوَإَذا َسأََلَك َعَباَدي َعينَ  فََإين َ َقرَيٌب ُأَجيُب َدعحَوَة الده

 ، وغريها.116( البقرة: َولحيُ ؤحَمُنوا يب َلَعلهُهمح يَ رحُشُدونَ 
 متفق عليه، واللفظ لسلم من حديث أبن مسعود رضي هللا عنه. ا( 2)

(، وصحيح مسلم، كتاب الصالة، ابب 5969، رقم احلديث )5/2331نظر: صحيح البخاري كتاب الدعوات، ابب الدعاء يف الصالة، 
 (.422، رقم احلديث )1/321 الصالة، التشهد يف

 أخرجه أمحد، وقال احملقق للمسند، )إسناده جيد(، ( 3)
 ، 17/213انظر: املسند 

 واحلاكم، وقال: )هذا حديث صحيح اإلسناد إال أن الشيخني َل خيرجاه عن علي بن علي الرفاعي(، ووافقه الذهيب،
 . 1/493كتاب الدعاء   يصالتلخانظر: املستدرك مع  
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ل قد ب ،ذا توافرت يف الداعي أسباب اإلجابة استجيب لهوينبغي التنبيه يف هذا املقام إىل انه إ

))سبب  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: ،يستجاب للعبد إذا توافرت فيه بعض تلك األسباب

قضاء حاجة بعض هؤالء الداعني األدعية احملرمة أن الرجل منهم قد يكون مضطرا اضطرارا لو دعا هللا 

 وإن كان حتري الدعاء عند الوثن شركا((. ،لصدق توجهه إيل هللا له؛ هبا مشرك عند وثن الستجيب

فإهنم يبلغهم أن بعض األعيان من الصاحلني عبدوا  ))ومن هنا يغلط كثري من الناس؛ ُث يقول:

فيجعلون ذلك دليال علي استحسان تلك  ،ووجدوا اثر تلك العبادة وذلك الدعاء ،عبادة أو دعوا دعاء

كأنه قد فعله نيب؛ وهذا غلط؛ ملا ذكرانه خصوصا إذا كان ،وَيعلون ذلك العمل سنة ،العبادة والدعاء

فيضرون به؛  ،ُث تفعله التباع صورة الصدقا،ذلك العمل إمنا كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حني الفعل

دق الذي لعله بص ،وال قام هبم صدق ذلك الفاعل ،ألنه ليس العمل مشروعا فيكون هلم ثواب املتبعني

 .(1) وصحة القصد يكفر عن الفاعل(( ،الطلب

تصحيحهم وعاب بعض احملدثني  ،(2)وقد انتقد الشوكاين تصحيح حديث صالة احلاجة

وال خيرج هبا الفاعل للشئ معتقدا أنه  ،))السنة ال تثبت مبجرد التجربة فقال: للحديث بناء علي التجربة

                                                                                                                                            

 قال اهليثمي: )رجاله رجال الصحيح غري على بن علي الرفاعي، وهو ثقة(، 
 .12/149انظر: جممع الزوائد 

 .2/292، وانظر منه أيضا: 2/213,215اقتضاء الصراط املسقيم ( 1)
ليل أو  من عشرة ركعةواحلديث يف صالة احلاجة هو عن ابن مسعود رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )تصلي اثنيت ( 2)

ه وسلم ُث كرب، هنار، تشهد بني كل ركعتني، فإذا جلست يف آخر صالتك، فاثن على هللا عز وجل، وصلى على النيب صلى هللا علي
نت ساجد فاحتة الكتاب سبع مرات، وآية الكرسي سبع مرات، وقل: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله واسجد، واقرأ وأ

الرمحة من كتابك، وامسك  هيتومنمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، ُث قل: اللهم إين أسألك مبعاقد العز من عرشك، احل
، ُث ارفع رأسك: فسلم عن ميينك، وعن مشالك، واتق السفهاء أن تكجحاوجدك األعلى، وكلما تك التامة ُث: تسأل بعد األعظم، 

 تعلموها: فيدعون رهبم فيستجاب هلم(.
 ابن جريج عن داود بن أيب عاصم عن ابن مسعود مرفوعا. داش عن عمرو بن هارون البلخي عن أخرجه البيهقي عن عامر بن خ 

 (.392، رقم احلديث )2/157انظر: الدعوات الكبري 
ر بن هارون، قال ورواه ابن اجلوزي عن أيب عبد هللا احلاكم، وقال: )هذا حديث موضوع بال شك، وإسناده كما ترى، ويف إسناده عم 

 حييي: كذاب، وقال ابن حبان، يروي عن الثقاة املعضالت، ويدعي شيوخا َل يرهم، وقد صح عن النيب النهي عن القراءة يف السجود(، 
 ،2/57، وانظر أيضا: الآلىلء املصنوعة 2/63انظر: املوضوعات 

ته حقا، وقال إبراهيم بن علي الدبيلي: قد جربته فوجدته حقا، يقول املنذري: )رواه احلاكم، وقال: قال أمحد بن حرب: قد جربته فوجد
وقال احلاكم: قال لنا أبو زكراي: قد جربته فوجدته حقا، قال احلاكم: قد جربته فوجدته حقا، تفرد به عامر بن خداش، وهو ثقة 

 مأمون،
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أن سبب القبول اثبت عن رسول هللا صلي هللا عليه يدل علي  وقبول الدعاء ال ،سنة عن كونه مبتدعا

 ،وقد تكون االستجابة استدراجا ،وهوا أرحم الرامحني ،وسلم: فقد َييب هللا الدعاء من غري توسل بسنة

فقد ثبت يف السنة ثبوات صحيحا  ،خمالفة للسنة املطهرة (1) ومع هذا ففي هذا الذي يقال إنه حديث

فهذا من ألعظم الدالئل على كون  (2) ة القرآن يف الركوع والسجودالشك فبه وال شبهة النهي عن قرء

فإنه من  ؛كورذ امل  (3)ه عمر بن هارون بن يزيد الثقفي البلخيدوال سيما ويف إسنا ،هذا املروي موضوعا

من جهة حفظه وكذا تلميذة عامر  (5)عليه (4)ولعل ثناء ابن مهدي ،وإن كان حافظا ،منيهاملرتوكني املت

 ،(1)والبيهقي ،(7)والعجب من اعتماد مثل احلاكم ،ل هذا من مناكريه اليت صار يرويهافلع (6)بن خداش
                                                                                                                                            

: كان صاحب مناكري، وقد تفرد به عن عمر بن قال احلافظ: أما عامر بن خداش هذا هو النيسابوري، قال شيخنا احلافظ أبو احلسن 
هارون البلخي، وهو مرتوك متهم، أثين عليه ابن مهدي وحده فيما أعلم، واالعتماد يف مثل هذا على التجربة ألعلي اإلسناد وهللا 

 أعلم(.
 .1/274.275انظر: الرتغيب والرتهيب  
د سببا لقضاء احلاجة، قال: ورويناه يف كتاب الدعاء للواحدي، ويف سنده ويقول أبو احلسن الكناين: )قال البيهقي: إنه قد جرب: فوج 

، رفهأعته كذلك، على أن يف سنده من ال جربة، فوجده كذلك، قال: وأان قد جربته، فوجد دقغري واحد من أهل العلم، وذكر أنه 
 ابن مسعود، وقال الديلمي: وأان جربته، ورواه الديلمي يف مسند الفردوس مسلسال يقول كل من رواته، جربته، فوجدته حقا إىل

 فوجدته حقا(.
 .2/133انظر: تنزية الشريعة  
 يعين احلديث يف صالة احلاجة. ( 1)
ومن ذلك: ما يف صحيح مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: )كشف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الستارة والناس صفوف ( 2)

إنه َل يبق من مبشرات النبوة إال الرؤاي الصاحلة يراها املسلم أو ترى له، أال وإين هنيت أن اقرأ القرآن  خلف أيب بكر: فقال: أيها الناس
 راكعا وساجدا، فأما الركوع، فعظموا الرب عز وجل، وأما السجود، فاجتهدوا يف الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم(، 

 .(479)، رقم احلديث 1/341يف الركوع والسجود،  انظر: صحيح مسلم كتاب الصالة ابب النهي عن قراءة القرآن
هو أبو حفص عمر بن هارون الثقفي، عاَل خراسان، من أوعية العلم على ضعف فيه، روى عن ابن جريج: فقد تزوج أبمه، ومن هنا ( 3)

 ه   ،194أكثر السماع منه، مات سنة 
 .1/342، تذكرة احلفاظ 5/31انظر: الكامل يف ضعفاء الرجال  
هو أبو سعيد عبد الرمحن بن مهدي بن حسان العنربي، موالهم، البصري، أحد العلماء الرابنيني، وأحد املذكورين ابحلفظ، وممن برع ( 4)

 ه   ، 191ه  ، وتويف يف البصرة سنة 135يف معرفة األثر، وطرق الرواايت، وأحوال الشيوخ، ولد سنة 
 .144، طبقات احلفاظ ص12/242انظر: اتريخ بغداد 

 .2/92انظر: اجملروحني ( 5)
هو ابو عمرو عامر بن خداش الضيب النيسابوري، أحد االئمة والصاحلني، وهو صدوق، مسع عمر بن هارون، وقد روى عنه وروى عن ( 6)

 ه   ،225شريك ومجاعة، وعنه روى حممد بن عبد الوهاب الفراء ومجاعة، تويف سنة 
 ،3/223، لسان امليزان 14/227، اتريخ اإلسالم 3/127انظر: اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث،  
م(، اإلمام احلافظ الكبري، والناقد اكهو أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدوية النيسابوري الشافعي، املعفروف )احل( 7)

والعراق وما  انألسانيد العالية خبراسه، وحلق االعالمة، وشيخ احملدثني، وصاحب التصانيف، طلب العلم يف صغره بعناية والده وخال
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 ،ومن بعدهم على التجريب يف أمر يعلمون مجيعا أنه مشتمل علي خالف السنة املطهرة (2)والواحدي

 .(3) وعلى الواقع يف مناهيها((

قال  (5) .عض أكابر شيوخه(())إنه جربه هو وب :(4)وي يف حديث دعاء رد الضالةوملا قال النو 

فال  ،ديثاحلسيما ما كان منها يف أمر غييب كهذا  ،))العبادات ال تؤخذ من التجارب :هاأللباين يف نقد

 .(6) َيوز امليل إىل تصحيحه ابلتجربة..((

وكان  ،ضل يف بعض أسفاره يف طريق(1) هللا بن املبارك أن عبد (7) :وما أحسن ما روى اهلروي

. ادهنسإقال: فجعلت أطلب اجلزء أنظر  ،من اضطر يف مفازة؛ فنادى: عباد هللا أعينوين أعنيقد بلغه ان 
                                                                                                                                            

وكان من حبور العلم على تشيع  وخرج، وجرح وعدل، وصحح وعلل،رواء النهر، ومسع من حنو ألفي شيخ ينقصون أو يزيدون، وصنف 
 ه  ، 425ه   بنيسابور، وتويف سنة 321قليل فيه، ولد سنة 

 من مؤلفاته: املستدرك على الصحيحني، ومعرفة علوم احلديث،
 .412، طبقات احلفاظ ص17/162الء بانظر: سري أعالم الن 
، مكثر ننفومتهو أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي اخلراساين البيهقي، نسبة إىل بيهق من نواحي نيسابور، فقيه شافعي، وحمدث، ( 1)

ه منه، إال أاب بكر شافعي إال والشافعي عليمن الشيوخ، وقد ابرك هللا يف علمه وتصانيفه حىت قال أبو املعايل اجلويين: )ما من فقيه 
 ه   يف بنيسابور، ودفن يف بيهق.451ه  ، وتويف سنة 314(، ولد سنة هبةمذعلى الشافعي، لتصانيفه يف نصرة إن املنة له البيهقي، ف

 من مؤلفاته: السنن الكربى، واجلامع املصنف يف شعب اإلميان، واملبسوط يف الفقه، 
 .4/1، طبقات الشافعية الكربي، 11/163لنبالء انظر: سري أعالم ا 
هو أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي، برع يف علوم عديدة خاصة التفسري، وأنفق أايم صباه ( 2)

حسن، وكان أبوه اتجرا،  دريس مدة، وله شعرلتولعلى أعالم األمة، تصدر لإلفادة يف التحصيل، وأتقن األصول على األئمة، وطاف 
 نيسابور، ه   يف461مات سنة 

 من مؤلفاته: التفاسري الثالثة، وهي البسيط، والوسيط، والوجيز، وله أسباب النزول، وكتاب الدعوات،  
 .71. طبقات املفسرين ص5/242، طبقات الشافعية الكربى 22/121انظر: الوايف ابلوفيات 

 .113حتفة الذاكرين ص( 3)
ألفاظه ما جاء يف حديث عتبة بن غزوان عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )إذا أضل أحدكم شيئا، أو أراد أحدكم عوان، ومن ( 4)

  عباد هللا أغيثوين، فإن هلل عبادا ال نراهم(،عباد هللا أغيثوين، اي اي، فليقل: وهو أبرض ليس هبا أنيس
 ل: )وقد جرب ذلك(.، وقا17/117أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  
قال اهليثمي: )رجاله وثقوا على ضعف يف بعضهم، إال أن يزيد بن علي َل يدرك عتبة(، ُث ذكر اهليثمي شواهد أخرى للحديث، وهي:  

معروف بن حسان، وهو ضعيف. الطرباين، وفيه يعلى  أيب مسعودحديث ابن عباس عند الطرباين، ورجاله ثقات، وحديث ابن 
 عبد الرمحن يعقوب بن أيب عباد املكي، وَل يعرفه، وبقية رجاله ثقات، اَّن، وفيهوحديث ابن الطرب 

 .12/133.132انظر: جممع الزوائد  
 .39كار املسافر واحلاج للسخاوي صانظر: االبتهاج أبذ ( 5)
 .2/129عيفة واملوضوعة ضسلسلة األحاديث ال( 6)
حممد بن علي بن حممد األنصاري اهلروي احلنبلي، من ذرية أيب أيوب األنصاري هو احلافظ شيخ اإلسالم أبو إمساعيل عبد هللا بن ( 7)

 ه  .411فاته معروفة، تويف يف سنة رضي هللا عنه، عرف عنه نصرة الدين والسنة، وله يف ذلك مواقف مشهودة، ومؤل
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 أن يدعو بدعاء اليرضى إسناده(( ،))فلم يستجز قال اهلروي تعليقا علي هذا املوقف من ابن املبارك:

(2). 

يعين  ك المع هذه الصيانة واحلمايه لنصوص الشريعة من ردها مبا تقتضيه التجارب؛ إال أن ذل

بل إن األخذ هبا كما مسلم به يف االطمئنان؛ فهو معترب يف قضااي  ،عدم اعتبار تلك التجارب ابلكلية

أو مبعين آخر: إن  ،وكذلك يف الشؤون الدنيوية اليت َل يتعلق هبا خطاب شرعي ،الرتجيح ورفع االحتمال

 التجربة معتربة يف الشؤون الدنيوية اليت َل يتعلق هبا تشريع.

)من تصبخ بسبع مرات عجوة َل  : حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه:(3)ومثال األول

هل هذا خمصوص بعجوة املدينة أوال؟ وهل هو خمصوص بزمان  ،(4) يضره ذلك اليوم سم وال سحر(

 نطقه أوال؟

 ،حاديث خصوصية عجوة املدينه بدفع السم))ظاهر هذه األ :(5)يقول أبو العباس القرطيب

وهل هذا من  ،األزمان عضببو  ،وهذا كما توجد بعض األدوية خمصوصة ببعض املواضع ،ال السحروإبط

فمنهم من  ،أو هو مما يرحع إيل قياس طيب: اختلف علماؤان فيه ،تدرك بقياس طيب ابب اخلواص اليت ال

                                                                                                                                            

التصوف كتاب منازل السائرين، تويف يف سنة  من مؤلفاته، كتاب الفاروق يف الصفات، وكتاب من الكالم، وكتاب األربعني حديثا، وله يف 
 ه  ، 411

 .17/327، الوايف ابلوفيات 3/1113انظر: تذكرة احلفاظ 
هو أبو عبد الرمحن عبد هللا بن املبارك بن واضح احلنظلي التميمي، موالهم، املروزي، أحد األئمة األعالم مجع العلم والفقه، واألدب ( 1)

احة، والزهد والورع، واإلنصات، وقيام الليل والعبادة، واحلج والغزو، والفروسية والشجاعة، والشدة يف والنحو، واللغة والشعر والفص
بدنة، وترك الكالم فيما ال يعنيه، وقلة اخلالف على أصحابه، حىت قال إمساعيل بن عياش عنه: )ال أعلم أن هللا خلق خصلة من 

 ه  ،111 ، وتويف بعد انصرافه من طرسوس سنة ه 111خصال اخلري، إال وقد جعلها فيه(، ولد سنة 
 من مؤلفاته: كتاب السنن، يف الفقه، وكتاب التفسري، وكتاب التاريخ، وكتاب الزهد. 
 .5/334، هتذيب التهذيب 319، الفهرست ص194انظر: مشاهري علماء األمصار ص  
 .4/14 الكالم وأهله من( 2)
 يف الرتجيح ورفع االحتمال،أعين ما يدل على أن التجربة يعمل هبا ( 3)
 أخرجه مسلم، ( 4)

 (،2247، رقم احلديث )3/1611ر املدينة، متانظر: صحيح مسلم كتاب األشربة، ابب فضل 
ه  ، وقدم الداير املصرية، وسكن اإلسكندرية، 571هو أبو العباس أمحد بن عمر القرطيب الفقيه املالكي، احملدث، ولد بقرطبة سنة ( 5)

 ه   ،656عن مجاعة ابملغرب، تويف سنة  وحدث هبا مسع
 من مؤلفاته: املفهم يف شرح خمتصر صحيح مسلم، 
 ،5/273شذرات الذهب ، 1/457انظر: حسن احملاضرة  
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 ،ت فيه احلرارةفإذا دام علي التصبح ابلعجوة حتكم ،اهتإلفراط برود تكلفه وقال: إن السموم إمنا تفتك؛

 فربا صاحبه إبذن هللا تعاىل. م؛كيستحفقابل ذلك برودة السم ما َل  ،واستعانت هبا احلرارة الغريزية

 ،بل خصوصية التمر ،بل خصوصية العجوة مطلقا ،قلت: وهذا يرفع خصوصية عجوة املدينة 

 .كما هو معروف عند أهله  ،دوية احلارة ما هو أوىل بذلك منهاألهناك من  نإف

والذي ينبغي أن يقال: إن ذلك خاصة عجوة املدينة كما اخرب به الصادق صلي هللا عليه  

 ،كل ذلك حمتمل  ،أو هو يف كل زمان؟ ،ُث هل ذلك خمصوص بزمان نطقه صلي هللا عليه وسلم ،وسلم

خاصة فإن وجدان ذلك كذلك يف هذا الزمان؛ علمنا ألهنا  ،والذي يرفع هذا االحتمال التجربة املتكررة

 .(1) وإن َل جنده مع كثرة التجربة؛ علمنا أن ذلك خمصوص بزمان ذلك القول وهللا تعاىل أعلم(( ،دائمة

؛ ونحقيلصلي هللا عليه وسلم مر بقوم  ))أن النيب حديث أنس رضي هللا عنه: :(2)ومثال الثاين

 ،قالوا: قلت كذا وكذا! فقال: ما لنخلكم؟! فمر هبم؛ (3)ايصشقال: فخرج  ،لوا؛ لصلحعفلو َل ت فقال:

 .(4) أنتم اعلم ابمر دنياكم(( قال:

))لعلكم لو َل  وجاء: ،(5) ن يغين ذلك شيئا((ظ))ما أ نه قد جاء يف ألفاظ احلديث ورواايته:إف

مما يبني أن الرسول صلي هللا عليه وسلم يتحدث هنا عن ظن او خربة دنيوية ال  ، (6) تفعلوا كان خريا((

بني هلم  ،يع؛ ولذلك ملا غلب بعض الصحابة رضي هللا عنهم جانب التشريع يف ذلكعالقة هلا ابلتشر 

ولذلك قال هلم معقبا علي  ،وان كالمه السابق ال يدل عليه ،الرسول صلي هللا عليه وسلم أنه َل يرد ذلك

                                                 

 .12/242، وانظر: فتح الباري 5/322املفهم ( 1)
 ما يدل على أن التجربة يعمل هبا يف األمور الدنيوية اليت َل يتعلق هبا تشريع،( 2)
 شيص: متر ال يشتد نواه، أو أرد التمر،ال( 3)
 .123انظر: القاموس احمليط )شيص( ص 
 أخرجه مسلم.( 4)
انظر: صحيح مسلم كتاب الفضائل، ابب وجوب امتثال ما قاله شر عادون ما ذكره رضي هللا عنه من معايش الدنيا على سبيل الرأي،  

 (،2363، رقم احلديث )4/1136
طلحة عن أبيه. انظر: صحيح مسلم كتاب الفضائل، ابب وجوب امتثال ما قاله شر عادون ما ذكره  أخرجه مسلم عن موسي بن( 5)

 (،2361، رقم احلديث )4/1136رضي هللا عنه من معايش الدنيا على سبيل الرأي، 
 أخرجه مسلم عن رافع بن خديج،( 6)
ذكره رضي هللا عنه من معايش الدنيا على سبيل الرأي، انظر صحيح مسلم كتاب الفضائل، ابب وجوب امتثال ما قاله شر عادون ما  

 (،2362، رقم احلديث )4/1136
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أمرتكم بشئ ))إذا  وقال: ،(1 فال تؤاخذين ابلظن(( ،))فإين إمنا ظننت ظنا تصرفهم إزاء مقالته السابقة:

فالرواايت كلها يف مبتداها ومنتهاها  ، (3) وقال:))أنتم اعلم أبمر دنياكم(( ،(2) من رأي فإمنا أان بشر((

متضافرة على أن ما ذكره الرسول صلي هللا عليه وسلم للصحابة كان من قبيل الرأي املتعلق أبمور املعاش 

وَل يكن كالما على  ،يتاح لغريهم فيها لناس ما الالقائم على اخلربة البشرية اليت قد يتاح منها لبعض ا

ولو خالف ذلك نصا  ،وإذا تبني ذلك؛ فإنه يعمل مبا تقتضيه التجربة يف هذا املقام ،(4)سبيل التشريع

 صحيحا جاء يف هذا الشأن.

 عالقة التجربة ابألدلة العقلية. اجلانب الثاين:

                                                 

 وهذا اللفظ يف حديث موسي بن طلحة عن أبيه عند مسلم اآلنف الذكر، ( 1)
 وهذا اللفظ يف حديث رافع بن خديج عند مسلم اآلنف الذكر.( 2)
 وهذا اللفظ يف حديث أنس عند مسلم اآلنف الذكر،( 3)
 .276,431، التعارض يف احلديث ص167: حتطيم الصنم العلماين صرنظا( 4)
من شبهات أعداء اإلسالم/ االستدالل اخلاطئ هبذا احلديث على أن الناس أعلم أبمور دنياهم، وابلتايل فإن الشريعة ال دخل هلا يف هذا  

 الشأن، 
لطت الكنيسة على الناس ابلباطل، وحدث بني ممثلي الكنيسة من وملعرفة بطالن هذه الشبهة ال بد من معرفة أصلها، وهو أنه عندما تس

دخل يف أمور الدنيا أو الدولة، جانب وبني الناس من جانب آخر مناوشات وصراع مرير طويل، انتهي األمر بعزل الكنيسة عن الت
نهائي للكنيسة، أصبحت أمور يتها على التوجيه الروحي والوصااي األخالقية، وبعد هذا الوضع الصر تدخلها أو قصرت صالحقو 

رضاه  لالدين، عندهم حمصورة يف عالقة الفرد بربه، وما يتصل بذلك من عقيدة اإلنسان يف ربه، وأنواع القرب اليت يتقرب هبا إليه، لينا
 من غري أن يكون لتلك العالقة أي بعد أو أثر خارج دائرة الفرد نفسه،

يتصل حبياة الفرد واجلماعة داخل اجملتمع، ما يرتتب على ذلك من أنظمة وعالقات كما أصبحت أمور الدنيا تعين عندهم كل ما   
 ، وقوانني ومعامالت

بينما أمور الدين تشمل عند املسلمني كل ما تعلق به اخلطاب الشرعي أمرا أو هنيا أو خربا فما تعلق به اخلطاب على وجه األمر، فيكون 
طاب على وجه النهي، فيكون من الدين اجتناب املنهي عنه، وما تعلق به اخلطاب على من الدين فعل املأمور به، وما تعلق به اخل

 .جهة اخلرب، فيكون من الدين تصديق ما أخرب به
و اجلماعة داخل اجملتمع مما ومن املعلوم أن اخلطاب الشرعي قد تعلق على جهة األمر والنهي ابألمور أو املسائل اليت تتناول حياة الفرد أ 

 ليه أنه من االمور الدنيوية، وهي يف الوقت نفسه مما يطلق عليه أنه من أمور الدين وذلك لتعلق اخلطاب الشرعي به،ع قيطل
 إذن فتعريف هؤالء ألمر الدنيا، وما ترتب عليه من إخراج بعض األمور األخرى رغم تعلق اخلطاب الشرعي هبا وإدخاهلا يف أمور الدنيا اليت

أمر مأخوذا صال من طبيعة العالقة بني الدين النصراين احملرف وبني الفكر العلماين، وغين عن البيان أن ما  ال دخل للشرع فيها، هو 
 كان كذلك، فال يصح أن يكون حجة يف دين املسلمني،

 .271واإلجنيل والعلم، ص وراةتوال، القرآن 171انظر: حتطيم الصنم العلماين ص 
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أو بعبارة  ،(1)هي ما كان للعقل دخل يف تكوينهاو  ،يقصد ابألدلة العقلية: ما عدا األدلة النقلية

زمن هذه األدلة الشرعية العقلية ما يعتمد  ،وهي كثرية ،أخري: هي اليت يكون للمجتهد عمل يف تكوينها

 وهي ما يلي: ،علي التجريب

ا يف علة احلكم عند موهو: إثبات حكم معلوم يف معلوم آخر؛ الشرتاكه ،أوال: القياس

والتجربة البد فيها من قياس؛ لكن  ،))القياس أصله التجربة شيخ اإلسالم ابن تيمية: يقول ،(2)املثبت

اسبة ويعلق ناملوصاحب القياس من يستخرج العلة  ،تعرف فيه العلة واملناسبة مثل قياس العادايت ال

 . (3) احلكم هبا((

وللكشف  ،(4)وهي: الوصف الظاهر املنضبط املعرف للحكم ،ومن أهم أركان القياس العلة

وميكن ان نصف  ،ويالحظ يف هذه الطرق أمر التجريب ،ومنها الطرق العقلية ،عنها وإثباهتا طرق عديدة

يف هذا املقام طريقا ومسلكا واحدا منها يؤول إليه ما عداه من الطرق واملسالك أال وهو مسلك السرب 

اف اليت يتوهم صالحيتها األوص والتقسيم: هو تعداد ،(5)فالسرب: هو التجربة واالختبار ،والتقسيم

 .(6)للتعليل

أن الناظر يبحث عن معان جمتمعة  ومعناه: ،السرب والتقسيم: هو أحد الطرق االستنباطية للعلة

ويبني خروج آحادها عن صالحية التعليل به إال واحدا  ،يف األصل املقيس عليه ويتتبعها واحدا واحدا

                                                 

 . 1/411الفقه لوهبة الزحيلي  ، أصول62انظر: أصول الفقه لشليب ص( 1)
ناطها، يقول لشاطيب: )األدلة العقلية إذا استعملت يف هذا العلم، فإمنا تستعمل مركبة على األدلة السمعية، أو معينة يف طريقها، أو حمققة مل

 أو ما أشبه ذلك، ال مستقلة ابلداللة، ألن النظر فيها نظر يف أمر شرعي، والعقل ليس بشارع،
 .1/23وافقات انظر: امل 
 هذا تعريف البيضاوي له،( 2)
 ، 2/634انظر: املنهاج مع شرحة لألصفهاين  

 . 2/221، املستصفي 2/143، أصول السرخسي 2/443انظر تعريفات أخرى للقياس يف: املعتمد 
 .13/75جمموع الفتاوى ( 3)
 .7/3177، التحبري 3/41، اإلهباج 2/174انظر: أصول السرخسي ( 4)
 .4/342: لسان العرب )سرب( انظر( 5)
 .3/729انظر: الغيث اهلامع ( 6)
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 ،وقد يقتصر علي السرب؛ إذ هو املؤثر يف علم العلية ،ني واضحةفالتسمية مبجموع االمس ،(1)يراه ويرضاه

 .(2) .وأما التقسيم فإمناجيء به الحتياج السرب إيل شئ يسرب

ُث خيتلفون يف علته.فيبطل  ،يصح إال أن جتمع األمة علي تعليل أصل ))وال قال أبو اخلطاب:

 ومثاله: الراب حيرم يف الرب(3) اويل األمة((فيعلم صحتها؛ كيال خيرج احلق عن أق ،مجيع ما قالوا إال واحدة

وقد بطل التعليل ابلقوت والطعم؛ قثبت أن العلة هي  ،أو الطعم ،أو القوت ،والعلة هي الكيل ،بعلة

 الكيل؛ فيحتاج يف السرب والتقسيم إيل ثالثة أمور:

عا علي كونه فإن َل يكن جمم ،ودليله اإلمجاع على أن احلكم معلل ،أحدها: أنه البد من علة

إذ َل يوجد  َل يلزم من إفساد مجيع العلل إال واحدة صحتها؛ جلواز أن يكون احلكم اثبتا تعبدا؛ معلال؛

وقول املستدل:  ،يكفي يف التعليل من الدليل علي صحتها؛ إال خلو احملل عما سواها والوجود اجملرد ال

يف الوصف الذي  تثحبن قول خصمه: تعليل ليس أبويل محبيث يف احملل فلم أعثر علي ما يصلح لل

 فيتعارض الكالمان. ،يصلح به التعليل مافلم اعثر فيه علي مناسبة أو  ،ذكرته

أبن يسرب حيت  وإما ،األمر الثاين: أن يكون سربه حاصرا جلميع ما يعلل به: إما مبوافقة خصمه

فإن شاركتين يف  ،يف السربهذا منتهي قدريت  فإن كان مناظرا: كفاه أن يقول: ،هيعجز عن إبراز غري 

ا. هنفإن كتما ،وإن اطلعت علي علة أخرى فيلزمك إبرازها؛ لنعلم صحتها ،اجلهل بغريه؛ لزمك ما لزمين

 وكالمها حمرم. ،وصاحبها إما كاذب وإما كامت لدليل مست احلاجة إيل إظهاره ،وهو حمرم ،حينئذ. عناد

  ال طريقان:وله يف اإلبط ،إبطال أحد القسمني األمر الثالث:

أو ،وذلك أبن يظهر بقاء احلكم مع انتفائها ،أن يبني سقوط أثر ما حيذفه من العلل أحدمها:

 ابنتقاضها وذلك أبن يظهر انتفاء احلكم مع وجودها.

                                                 

 .4/231، قواطع األدلة 2/534انظر: الربهان ( 1)
 .7/3351,3352انظر: التحبري ( 2)
 .3/156، وانظر: روضة الناظر 4/22التمهيد ( 3)
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ات ثبإمن الشارع عدم االلتفات إليه يف أن يبني أن ما حيذفه من جنس ما عهدان  الثاين:

أو عهد منه اإلعراض عنه يف جنس األحكام املختلف  ،والبياض والسواد ،كالطول والقصر  ،األحكام

  .(1)واألنوثة يف سراية العتق ،فيها كالذكورة

وهذا أمر  ،فعرفنا أن الغرض من هذا املسلك هو بيان علة احلكم بنفي ما يزامحها من العلل 

 حيتاج إيل جتربة.

كحصول األثر   ،اعتباره وتدبرهو (2) ))إن التجربة حتصل بنظره يقول شيخ اإلسالم ابن تيمة:

املعني دائرا مع املؤثر املعني دائما؛ فريى ذلك عادة مستمرة ال سيما إن شعر ابلسبب املناسب؛ فيضم 

والتقسيم الذي ينفي  مع السرب والتقسيم؛ فانه البد يف مجيع ذلك من السرب (3)املناسب إىل الدوران

 ، تكن إضافته إىل أحدمها دون اآلخر أبوىل من العكسوإال فمىت حصل األثر مقروان أبمرين َل ،املتزاحم

 ومن إضافته إىل كليهما.

وغري ذلك إمنا  (4)ومناسبة وما حيتج به الفقهاء يف إثبات كون الوصف علة للحكم من دوران

وذلك يعلم ابلسرب والتقسيم؛ فإن كان نفي املزاحم ظنيا كان اعتقاد العلية  ،يفيد املقصود مع نفي املزاحم

                                                 

 .3/156، روضة الناظر 2/295انظر املستصفي ( 1)
 أي اإلنسان.( 2)
 م عند انعامه.دالك التعليل العقلية وبقصد به: أن يوجد احلكم عند وجود الوصف، وينعلدوران هو أحد مس( 3)
 .3/311، مجع اجلوامع مع تشنيف املسامع 3/412انظر: شرح خمتصر الروضة  
و علة التحرمي، مثالة التحرمي يوجد يف اخلمر عند وجود اإلسكار، ويرتفع عند ختلل اخلمر وعدم كوهنا مسكرة فيستدل به على أن السكر ه 

، واحلكم هو راداملوجوب ملك النصاب، فالوصف يسمي ل على أن علة الدووجوب الزكاة مع متام النصاب وعدمه مع عدمه، في
 الدائر.

 .7/3437,3431انظر: التحبري  
 والدوران يسميه بعض األصوليني ابلطرد والعكس، أي: جمموعهما، 
 . 3/1297، أصول ابن مفلح 3/299انظر: اإلحكام  

 قال النقشواين: الدوران عني التجربة ،وقد تكثر التجربة، فتفيد القطع، وقد ال تصل إىل ذلك،
 . 1/3345انظر: نفائش األصول  

ل الدائر مع اويقول رضي الدين النيسابوري: )مجلة كثرية من قواعد علم الطب إمنا تثبت ابلتجربة وهي الدوران بعينة، وذلك كاألسه
 ،(يةواألغذالدائر مع مجلة من األدوية  ألدوية وجودا وعدما، وكالقبضاستعمال بعض ا

 .6/412انظر: الكاشف عن احملصول  
واملقصود إبثبات العلة ابملناسبة: هو أن يكون يف إثبات احلكم عقيب ذلك الوصف مصلحة، لرابط عقلي، مبعين: أنه إذا وجدا وإذا ( 4)

سببا مفضيا إيل مصلحة من املصاحل، لرابط من الروابط العقلية بني تلك املصلحة، وذلك مسع ذلك الوصف أدرك العقل السليم كونه 
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وقاطعا أبنه  ،وإن كان قطعيا كان االعتقاد قطعيا؛ إذا كان قاطعا أبن احلكم البد له من علة ،نياظ

 .(1) اليصلح للعلة إال الوصف الفالين((

 اثنيا: املصلحة.

ويستفاد  .(3))ص ل ح( يدل على خالف الفساد وأصل الكلمة ،(2)يقصد ابملصلحة: املنفعة

 سد من جهتني:فااملمن التجربة يف ابب املصاحل و 

                                                                                                                                            

ملصلحة، فإذا رأينا احلكم مفضيا إىل مصلحة يف حمل غلب على ظننا أنه قصد لمنا أن الشارع اليثبت حكما إال الوصف، إذ قد ع
 إبثبات احلكم حتصيل تلك املصلحة، فيعلل ابلوصف املشتمل عليها، 

العقل أن حترمي املسكر مفض إىل مصلحة، وهي حفظ العقل من االضطراب، إذا قيل: القصاص  ركدأثاله: إذا قيل: املسكر حرام، م
 مشروع، أدرك العقل أن مشروعية القصاص سبب مفض إيل مصلحة، وهي حفظ النفوس، 

 .3/312الروضة  خمتصر، شرح 3/141,149انظر: روضة الناظر 
الوصف ابإلخالة: ألن هبا خيال، أي يظن أن الوصف علة، ويسمى استخراجها، ختريج املناط، ألنه إبداء مانيط به وتسمي مناسبة سبة  

 احلكم،
 .2/216، حاشية العطار مع شرح احمللي 3/1279انظر: أصول ابن مفلح  
ص وغريه كاإلسكار، ويتحقق االستقالل وي عن هذا املسلك: )هو تعيني علة األصل إببداء املناسبة من ذات الوصف ال بناديقول املر  

 بعدم ما سواه ابلسرب(،
 .7/3367,3369انظر: التحرير املطبوع مع التحبري  
 .93الرد على املنطقيني ص ( 1)
 .1/11، قواعد األحكام 2/239شرح العضد على خمتصر املنتهي  522انظر: املعجم الوسيط ص( 2)
 .2/516ان العرب )صلح( ، لس323/ 3اللغة )صلح( انظر: مقاييس ( 3)

املصلحة املرسلة املذكورة ضمن األدلة املختلف فيها، ومن املعلوم أن املصلحة املرسلة أخص من مطلق املناسبة،  :ومن ضمن انواع املصاحل
 ومطلق املصلحة ألن املرسلة مصلحة بقيد السكوت عنها فهي أخص. 

: )املصلحة املرسلة يف مجيع املذاهب عند التحقيق، ألهنم يقيسون ويفرقون وهي على التحقيق معمول هبا عند اجلميع يقول القرا يف
 ابملناسبات، وال يطلبون شاهدا ابالعتبار وال نعين ابملصلحة املرسلة إال ذلك(.

رسلة ، وشروط العمل ابملصلحة امل2/629، وانظر تقسيم الشاطيب للمعين املناسب يف االعتصام 394,446انظر: شرح تنقيح الفصول ص 
، ومع اتفاق العلماء على القول ابملصلحة املرسلة، إال أهنم متفاوتون يف درجة 266. رفع احلرج ص2/627,621,632يف االعتصام 

القول هبا. يقول ابن دقيق العيد، الذي ال شك فيه أن ملا لك ترجيحا على غريه من الفقهاء يف هذا النوع، ويليه أمحد بن حنبل، وال 
 مها عن اعتباره يف اجلملة، ولكن هلذين ترجيح يف االستعمال على غريمها،يكاد خيلو غري 

 .6/77انظر: البحر احمليط  
رضي هللا عنهم، كانوا يتعلقون ابملصاحل املرسلة اليت َل يدل دليل على إلغائها، وَل تعارضها  -ةويقول الشنقيطي: )فاحلاصل أن الصحاب

هب يتعلق أهلها ابملصاحل املرسلة، وإن زعموا التباعد منها، ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع مفسدة راجحة أو مساوية، وأن مجيع املذا
 املذاهب علم صحة ذلك،

ولكن التحقيق أن العمل ابملصلحة املرسلة أمر َيب فيه التحفظ وغاية احلذر حىت يتحقق صحة املصلحة وعدم معارضتها ملصلحة أرجح  
 .36اوية هلا، وعدم أتديتها إىل مفسدة يف اثين حال(، انظر: املصاحل املرسلة صمنها، أو مفسدة أرجح منها أو مس
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))العقل الغريزي ليس كافيا يف  يقول الغزايل: ،متييز ما هو مصلحة أو مفسدة ا:منهاألوىل م 

 .(1) وإمنا تفيدها التجربة واملمارسة(( ،تفهم مصاحل الدين والدنيا

مبعين أنه ما  ،فاسد. من حيث مواقع وجودها. غري متمحضةبيان أن املصاحل وامل اجلهة الثانية:

 ،وما من مفسدة دنيوية إال ويشوهبا شئ من املصاحل ،حة دنيوية إال ويشوهبا شئ من املفاسدمن مصل

فاملصاحل  ،وبرهانه التجربة التامة من مجيع اخلالئق ،فمن رام استخالص جهة فيها َل يقدر على ذلك

كاليف الدنيوية من حيث هي موجودة هنا ال يتخلص كوهنا مصاحل حمضة؛ ألن تلك املصاحل مشوبة بت

كاألكل والشرب واللبس والسكَن والركوب   ،ومشاق قلت أو كثرت تقرتن هبا أو تسبقها أو تلحقها

كما أن املفاسد الدنيوية ليست مبفاسد   ،فإن هذه األمور ال تنال إال بكد وتعب ،والنكاح وغري ذلك

ن هبا أو يسبقها أو حمضة من حيث مواقع الوجود؛ إذ ما من مفسدة تفرض يف العادة اجلارية؛ إال ويقرت 

وذلك أن هذه الدار  ،ويدلك على ذلك ما هو األصل ،يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثري

ء وأصل ذلك اإلخبار بوضعها على االبتال ،واالختالط بني القبيلني ،وضعت على االمتزاج بني الطرفني

ُلوُكمح ابَ  ىل جل وعز:و يقول امل ،يصحموالتواالختبار  َنًة() َونَ ب ح ريحَ َفت ح )  ويقول سبحانه: ، (2) لشهرَ  َواخلَح

َسُن َعَماًل ( ُلوَُكمح أَيُُّكمح َأحح  ،فلهذا َل خيلص يف الدنيا ألحد جهة خالية من شركة اجلهة األخرى .(3) لَيَ ب ح

 فإذا كان الغالب ،م علي مقتضى ما غلبهتفإمنا  ة إيل الدنياعجن كذلك؛ فاملصاحل واملفاسد الراوإذا كا

ولتحصيلها وقع الطلب على العباد؛ ليجري قانوهنا على  ،فهي املصلحة املفهومة عرفا ،هة املصلحةج

حصوهلا أمت وأقرب وأوىل بنيل املقصود على مقتضى العادات اجلارية يف  نو وليكأقوم طريق وأهدى سبيل 
                                                                                                                                            

ويفصل املصاحل عن البدع أن البدع ليس فيها مصلحة، وإن كان ظاهرها أن فيها مصلحة: فحقيقة األمر ليس كذلك، يقول شيخ اإلسالم 
عاىل قد أكمل لنا الدين وأمت النعمة، فما من شيء يقرب إىل ابن تيمية: )والقول اجلامع أن الشريعة ال هتمل مصلحة قط، بل هللا ت

ل اجلنة وقد حدثنا به النيب صلى هللا عليه وسلم، وتركنا علي البيضاء ليلها كنهار ها ال يزيغ عنها بعده إالها لك، لكن ما اعتقده العق
من حيث َل يعلم هذا الناظر، أو إنه ليس مبصلحة  مصلحة، وإن كان الشرع َل يرد به فأحد األمرين الزم له: إما أن الشرع دل عليه

وإن اعتقده مصلحة ألن املصلحة هي املنفعة احلاصلة أو الغالبة وكثريا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع يف الدين والدنيا ويكون منفعته 
 مرجوحة ابملضرة(،

، االعتصام 2/122لحة يف: اقتضاء الصراط املستقيم ، وانظر تفصيال أكثر للفصل بني البدعة واملص11/344انظر جمموع الفتاوى  
2/627. 

 .2/344إحياء علوم الدين ( 1)
 ( من سورة األنبياء، 35من اآلية رقم )( 2)
 ( من سورة امللك.2من اآلية رقم )( 3)
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وإذا غلبت اجلهة  ،فإن تبعها مفسدة أو مشقة؛ فليست مبقصودة يف شرعية ذلك الفعل وطلبه ،الدنيا

وألجله وقع النهي؛ ليكون رفعها علي  ،اا هو املقصود شرعورفعه ،فهي املفسدة املفهومة عرفا ،األخرى

فإن تبعتها مصلحة أو لذة؛  ،أمت وجوه اإلمكان العادي يف مثلها حسبما يشهد له كل عقل سليم

وما سوى ذلك مغلي يف  ،حمللبل املقصود ما غلب يف ا ،فليست هي املقصودة ابلنهي عن ذلك الفعل

 (1) .كما كانت جهة املفسدة ملغاة يف جهة األمر  ،مقتضى النهي

 اثلثا:االستقراء.

وهذه الوسيلة تعم مجيع  ،بعد االستقراء وسيلة من وسائل البيان واالستدالل على احلق

لغة العربية فاالستقراء وسيلة اعتمد عليها العلماء حني استخرجوا قواعد ال ،املصطلحات والعلوم

))ال خيفى على من تتبع كتب العربية ان قواعد العربية مبنية علي  يقول السندي: ،وضوابطها

 .(2) االستقراء...((

 ،واالستقراء أحد الوسائل اليت اعتمد عليها فقهاء املسلمني يف طائفة من أبواب الفقه

ُث ضبطوا  ،تقراء قسموا أنواع املياهوابالس ،فباالستقراء استخرجوا كثريا من القواعد الفقهية العامة

ها ُث استنبطوا أحكام ،اعتمدوا يف حتديد مقدار مكث األجنة يف االرحام هوعلي ،أحكامها الشرعية

فإنه يعتمد أوال علي االستقراء جلميع النصوص اليت تتعلق  وحني يبحث ابحثهم يف النصوص؛ ،الشرعية

ددها له أصول الفهم االجتهاد اليت حت قطرائفهمها وفق ها. وَيتهد يف نُث ينظر فيها مجعة م ،ببحثه

 .(3)واالستنباط

"املوافقات"  وأبو إسحاق الشاطيب ممن اعتمد االستقراء واختذه منهجا له يف طرح مسائل كتابه

َل أزل أقيد من ،ووفق هللا الكرمي ملا شاء منه وهدي ،))وملا بدا من مكنون السر مابدا فقال.رمحه هللا:

 ،وأسواق من شواهده يف مصادر احلكم وموارده مبينا ال جممال،وأضم من شوارده تفاصيال ومجال،أوابده

 (4) غري مقتصر علي األفراد اجلزئية...(( ،معتمدا علي االستقرآت الكلية

                                                 

 .2/21.22انظر: املوافقات ( 1)
 .1/436حاشية السندي على سنن النسائي ( 2)
 .191.192انظر: ضوابط املعرفة ص( 3)
 .1/16املوافقات ( 4)
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))إمنا األدلة املعتربة هنا املستقرأة  دلة املعتربة:ألومن مثار هذا املنهج الذي رمسه لنفسه قوله يف ا

لالجتماع من القوة ماليس فإن  ،لة أدلة ظنية تضافرت علي معَن واحد أفادت فيه القطعمن مج

وإذا تكاثرت على الناظر األدلة عضد بعضها بعضا فصارت مبجموعها مفيدة  ،...قلالفرتا

 .(1) فكذلك األمر يف مآخذ األدلة يف هذا الكتاب((،للقطع

 وتتضح عالقته هبا من معناه؛ ،ضحة ابلتجربةفإن االستقراء ذو عالقة وا وبعد هذه التوطئة؛

و)استقراو( ابلواو؛ فأبدلت الياء  ،ابلياء )استقراي( وأصل الكلمة ،مصدر استقرى فاالستقراء يف اللغة:

ألنه يرجع اشتقاقه  وقلت:إن أصل اهلمزة ايء أو واوا يف استقراء؛ ،(2)والواو مهزة؛ لتطرفها بعد ألف زائدة

 (3) :إيل مادتني

 ،وهي هنا مبعين اجلمع ،(4)تقول: قرى املاء يف احلوض يقريه قراي وقرى ،قري :اممنهىل األو 

وقد مسي بذلك؛ جلمعه األحكام  ،ومنه ايضا: القرآن ،بذلك الجتماع الناس فيها مسيت القرية: ومنه:

 (5) .والقصص

وهي هنا مبعين  ،(6)تهاوتقري ،واستقريتها ،واقرتيتها ،قروت البالد قروا تقول: ،قرو املادة الثانية:

 .(7) القصد والتتبع

رأيه يف املسأله. ما ذكره القرا يف عنه  هيالفقويقصد ابالستقراء هنا. كأحد األدله اليت يبين عليها 

 ، (8) ))تتبع احلكم يف جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه يف صورة النزاع على تلك احلالة(( بقوله:

                                                 

 .1/147، وانظر: نفائس األصول 1/24.25املوافقات ( 1)
 .516انظر: أوضح املسالك ص( 2)
 .21انظر: االستقراء ص( 3)
 .39/214انظر: اتج العروس )قري( ( 4)
 .5/71,79انظر: مقاييس اللغة )قري( ( 5)
 .39.292انظر: اتج العروس )قري( ( 6)
 .15/175 [قرا، لسان العرب ]5/71 [قري]اللغة  مقايس :انظر( 7)
 .114.391تقريب الوصول ص  :وانظر. 441ص  (ؤلفملمع شرحه ا املطبوع )تنقيح الفصول ( 1)

 ل يبع وليني من نظرا إيل أن الغرض من االستقرار هو أثب ات حك م كل ي يش مل م ا حتتث ه م ن جزئي ات ومم ن س اراألصهناء امن أن من  وينبه 
 أمور جزئيات التحكم حبكمها علي أمر يشمل تلك اجلزئيات(( إنه )) تصفح  فيهقول لغزايل يف تعريفه لالستقرار إن يهذا املنهج: ا

 .1/51املستصفي   انظر:
 علي إنه وسيله إيل تكوين القواعد الكلية .ستقرار النتيجة لتأثرهم ابملناطق فإهنم ينظرون إيل اوهذا 
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إذ إنه بعد تتبع اجلزئيات والصور حيصل  ف االصطالحي ظاهرة؛ير وي والتعف اللغيواملناسبة بني التعر 

 مجع لتلك الصور واجلزئيات.

 ،الستقراء هو الذي يتناسب مع الواقع الفقهي الذي هو بيان األحكام اجلزئيةلوتعريف القرايف 

صور املستقرأة؛ حيتاج إليه؛ إال حينما تكون هناك صورة خمتلف يف حكمها َل تدخل ضمن ال والبيان ال

ويظل اجملتهد يتتبع ويستقرئ ،فيبحث عن حكمها عن طريق النظر يف صور مماثلة للصور املختلف فيها

يلحق الصورة املختلف يف قراؤه مثل حكم ما مت استقراؤه؛ فحيت يغلب علي ظنه أن حكم ما َل يتم است

 .(1) حكمها ابلصور املستقرأة

فإننا ندرك أن العلم احلاصل ابلتجربة قائم على تكرر  قراء؛وإذ تقرر ما سبق يف بيان معَن االست

ومعَن ذلك: أن  ،معني مع معاونة قياس خفي حيصل به تعميم حكم ما جرب ووقع يءبشاإلحساس 

إىل احلكم أبن ما  واجتمع له ابلتتبع صورا كثرية انتهت به ،اجملرب قد قصد تتبع حاالت ذلك الشيء

وقد علمنا أن  ،ملا استمر يف األكثر من غري اختالف و عرضيا غري الزم؛مرا اتفاقيا أأشاهده لو كان 

 هفالفقهاء يستخدمون ،لكن خيتلف الغرض من االستقراء ،االستقراء أييت مبعَن اجلمع ومبعَن التتبع

وإذا  ،واملناطقة يستخدمونه لنظم قاعدة ما مت استقراؤه ،وهو ما َل يتم استقراؤه ،إلثبات حكم اجملهول
                                                                                                                                            

 .252للخيص ص التهذيب مع شرحه  9/196جمموعة الفتاوي  :أنظر
 فيه التتبع جلميع اجلزئيات عدا صورة النزاع جحة.حصل وهو حكي انفاق األصوليني علي أن االستقرار التام. وقد 

 .1/425هناية الوصول  :نظرا
 مفيد للظن ويقوي الظن ويضعف  حبسب كثرة اجلزئيات وقلتها. فيه التتبع ألكثر اجلزئيات فإنه حصل االستقرار الناقص وهو ماأما 

 .4/419املترب  كواكبرح الش 4/277هناية السؤال  2/116اإلهباج  أنظر:
قس م االس تقراء إيل اتم  امل )ع أكثر للجزئي ات فق ل العب ادي: استبعد بعض أهل العلم يف الواقع الفقهي كون االستقرار الناقص حيدث تتبوقد 

ه ا كم ا يف الك ون أف ل  س ن احل يض وانقص، واعترب يف األول كون االستدالل جبميع اجلزئيات ما عدا صوة الن زاع، ويف الث اين كون ه أبكثر 
س   بعة فإمن   ا ص   رحوا أبن مس  تند الش   افعي يف مجي   ع ذل   ك ه   و  مخش   ة عش   ر يوم   ا وغالب  ا س   نة أو وأكث   رهتس  ع س   نني، وأن أقل   ه ي   وم وليل  ه 

املتقدم ة  عص ار االنساء بعدم استقرائه حل مجيع للقطع  األطالقعلي حال مجيع نساء العاَل  ئقرار ومعلوم أن الشافعي َل يستقر االست
 قيديمن املناطقة بل كثري ابألكثر يف الناقص وإن قيد به   عليه من لدن وجد اإلنسان وله أتخره عنه إيل فيلم الساعة فالوجة  ترك التقيد

 ضبط البعض مبا حيصل معه غموم احلكم(( يغينبو  .ابلبعض كما وقع يف عبارة غري واحدة.
 .4/246البينات  اآلايت أنظر:
هذا النوع من االستقراء يف الواقع الفقهي إذا علمنا أن املقصود ابحلصر والتتبع يف االستقراء ليس هو  وقوع يستبعدبري الشربيَن أنه ال بينما 

 املقصود قضاء العادة إبحلاق ما بقي مبا ثبت فيه احلكم قطعا أو ظنا.إمنا و  هو اصطالح املناطقة.ئي كما احلصر احلقيقي يف أوالد عا
  .2/246 (البناينة شياملطبوع مع حاالشربيَن علي مجيع اجلوامع )تقريرات  أنظر:

 .57، 44ص االستقراء . 417ص  (تعارض القياس مع الدلة املختلفة فيهاانظر : رساليت يف املاجستري )( 1)
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؛ فهو خيتلف ةاملناطقأما االستقراء عند  ،ر ذلك؛ فإن االستقراء عند الفقهاء والتجربة مثرهتما واحدةتقر 

ومعَن  ،(1) وذلك أبن األحكام االستقرائية هنا ال قياس فيها خبالف األحكام التجريبية ،عن التجربة

مشل  ة تلك املشاهدات حىتة هو بسبب كثر ذلك: أن العلم احلاصل من طريق االستقراء التام عند املناطق

أما العلم احلاصل من طريق التجربة؛ فليس لكثرة ما يشاهد؛ بل  ،االستقراء مجيع صور املعَن الكلي

 وهللا أعلم. ،القرتان قياس خفي بذلك حصل به تعميم احلكم علي غري الصور املشاهدة

 املطلب الثاني
 تعارض األدلة الشرعية مع ما تقتضيه التجربة

 ،كران أن األدلة الشرعية منها ما تكون التجربة فيها مؤثرة يف االطمئنان مبا وردت بهسبق أن ذ 

األدلة النقلية، فموافقة التجارب ملا جاءت هبا سبب من أسباب طمأنينة القلب إىل ما  لهو حا وهذا

 ،ذا تقرر ذلكوإ ،بعض األدلة العقلية  جاء فيها، ومنها ما تكون التجربة مؤثرة ىف اعتبارها كما هو حال

فإننا ال نعتربه دليال قائما حىت تدل التجربة  ،فإنه بال شك أن ما كانت التجربة ركنا أو شرطا يف اعتباره

 على اعتباره.

وإن كانت موافقتها ملا جاءت به يعد  ،ويبقي الكالم يف األدلة اليت ال تؤثر التجربة يف تكوينها

فهل خمالفة تلك  ،بل الكتاب والسنة حتديدا ،لة النقليةوأعين بذلك األد ،سببا من أسباب الطمأنينة

 وأنه يف هذا املقام ال يلتفت إىل التجارب؟ ،األدلة ملا تقتضيه التجربة يعد سببا يف رد تلك األدلة

 فتقول ها هنا: 

فإن   ،ال خيلو حال تلك األدلة النقلية من أن تكون اثبتة وصحيحة أو أن ال تكون كذلك

وال ينبغي اجلرأة هنا على رد الوحي مبا  ،فالعربة حينئذ مبا جاءت به تلك األدلة ،ةكانت األدلة صحيح

. وال ينتفع (2) بل التجربة الصادقة ال ختالف الوحي الثابت الصحيح ،يظن أن التجربة تقتضي خالفه

                                                 

 .9/72جمموع الفتاوي  1/311انظر: كشاف اصطالحات الفنون ( 1)
 وان درء تع ارض العق لابن تيمية يف ذلك كتااب كب ريا بعن وقد ألف شيخ اإلسالم  ال ميكن ان يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح،( 2)

إب ن الق يم أبط ل ش بهة  م ن ي زعم أبن هن اك تعارض ا ب ني الش رع والعق ل املعق ول وهك ذا اإلم ام  لص ريح والنقل أو موافقة ص حيح املنق ول 
ق املرس  لة عل  ي اجلهيم  ة واملعطل  ة اجل  زء الثال  ث والراب  ع من  ه الص  ريح اخل  ايل م  ن الش  بهات  أبكث  ر م  ن م  ائيت وج  ه، وذل  ك يف كتاب  ه الص  واع

 ت.د علي الدخيل هللا
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 بعض خصائص ماء زمزم: )وأخرب النيب رنكيب بعد أن يقول ابن العر  ،ابلوحي الثابت من أخذه جمراب

 ،وكذلك يكون إىل يوم القيامة ملن صحت نيته ،صلى هللا عليه وسلم أبن هذا موجود فيه إىل يومه ذلك

 .(1) وهو يفضح اجملربني( ،فإن هللا مع املتوكلني ،وال شربه جمراب ،وَل يكن به مكذاب ،وسلمت طويته

أيب سعيد رضي  ويدل على أنه إذا صح احلديث وخالفته التجربة َل تصدق التجربة ما جاء عن

هللا عنه قال: )جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه: فقال رسول هللا 

فلم يزده إال استطالقا: فقال له  ،. ُث جاءه: فقال: إين سقيته عسال(2)أسقه عسالصلى هللا عليه وسلم 

فلم يزده إال استطالقا: فقال رسول  ،قيتهفقال لقد س ،فقال: اسقه عسال ،ُث جاء الرابعة ،ثالث مرات

 .(3) فربأ( ،فسقاه ،وكذب بطن أخيك ،هللا صلى هللا عليه وسلم صدق هللا

أما إن كانت تلك األدلة ليست بثابتة وال صحيحة: فإن من الطرق الدالة على معرفة عدم 

ام الشافعي: )وال يقول اإلم ،نها مشتمال على معين عرف بطالنه عقالتوصحتها أن يكون مثبوهتا 

 ،يف اخلاص القليل من احلديثوكذبه إال يستدل على أكثر صدق احلديث وكذبه إال بصدق املخرب 

أو ما خيالفه  ،وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه أبن حيدث احملدث ما ال َيوز أن يكون مثله

                                                                                                                                            

، ف إذا َل َي د ل ه عل هاملنت، وكان ظاهراً اس ند الص حة، ف إهنم يتطلب ون احملققون استنكر األئمة إذا حني قال در العالمة عبدالرمحن املعلمي وهلل 
 لةثمواكثرهم يروهنا كافية للقدح يف ذلك املنكر( ُث ذكرله أ ة مطلقاً حت أعلوه بعلة ليست فادواعلة فادحة مطلقاً حيث وقع

 11مقدمة حتقيقية للفوائد اجملموعة للشوكاَّن ص أنظر:
 .3/13أحكام القرآن ( 1)

ها أن النيب صلى هللا عليه وسلم سأله عن مكثه يف ويدل على بعض خصائص ماء زمزم ما رواه أبو ذر رضي هللا عنه يف قصة إسالمه، وفي
مكة، فقال صلى هللا عليه وسلم: )قد كنت ها هنا منذ ثالثني بني ليلة ويوم، قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان يل طعام إال ماء 

 أخرجه مسلم. زمزم: فسمنت حىت تكسرت عكن بطين، وما أجد على كبدي سخفة جوع، قال: إهنا مباركة إهنا طعام طعم(
 (2473. رقم احلديث )4/1922انظر: صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضي هللا عنهم ابب من فضائل أيب ذر رضي هللا عنه 

نهاَس َإنه يف َذَلَك آليًَة خَيحرُُج َمنح بُُطوهَنَا َشرَاٌب خُمحَتَلٌف أَلحَوانُُه َفيَه َشَفاٌء لَلوقد جاءت األدلة على أن العسل فيه شفاء، ومنها قوله تعاىل: )( 2)
، وعن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )الشفاء يف ثالثة: شربة عسل 69( النحل:لََقوحٍم يَ تَ َفكهُرونَ 

، رقم 5/2152وشرطة حمجم، وكية انر، وأهنى أميت عن الكي( أخرجه البخاري يف صحيحة كتاب الطب، ابب الشفاء يف ثالث، 
 (.5357احلديث )

 متفق عليه، واللفظ ملسلم.(3)
 (.5362، رقم احلديث )5/2152( َفيَه َشَفاٌء لَلنهاسَ انظر: صحيح البخاري كتاب الطب، ابب الدواء ابلعسل وقول هللا تعاىل: )

 (.2217، رقم احلديث )4/1736وصحيح مسلم، ابب التداوي بسقي العسل، 
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الشافعي ال يتقنه إال أهل  . وهذا الذي استثناه اإلمام(1) ما هو أثبت وأكثر دالالت ابلصدق منه(

 .(2)الصنعة

ومن هنا جند أن كثريا من أهل العلم قد نصوا على أن من العالمات الدالة على الوضع 

 ،حبيث ال يقبل التأويل ،(3)والكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يكون احلديث خمالفا للعقل

 القضااي التجريبية. ويدخل يف ذلك ،ويلتحق به ما يدفعه احلس واملشاهدة

 هي: ،وقد قسم اخلطيب البغدادي األخبار إىل ثالثة أقسام

 ما يعرف صحته. -1

 ما يعرف فساده. -2

 وما يرتدد بينهما. -3

 .(4)وما أشبه ذلك ،حنو األخبار عن قدم األجسام ،ومثل للثاين مبا تدفع العقول صحته

كاخلرب عن اجلمع بني   ،قال احلافظ ابن حجر: )ويلتحق به ما يدفعه احلسن واملشاهدة 

 .(5) أو أن مكة ال وجود هلا يف اخلارج( ،وقول اإلنسان: أان اآلن طائر يف اهلواء ،الضدين

                                                 

 .399الرسالة ص  (1)
البيهقي: )وهذا الذي استثناه الشافعي ال يقف عليه إال احلذاق من أهل احلفظ، فقد يزل الصدوق فيما يكتبه، فيدخل له  قال( 2)

، فريوي ل القلم وخيطيء السمع وخيون احلفظحديث يف حديث، فيصري حديث روي إبسناد ضعيف مركبا على إسناد صحيح، وقد يز 
 يضهم هللا تعاىل حلفظ سنن رسول هللا على عبادة بكثرة مساعة، وطول جمال الصنعة الذين ققصد، فيعرفه أه الشاذ من احلديث عن غري

 لسته أهل العلم به ومذاكرته إايهم(.
 .43.44، وانظر كالما نفيسا البن القيم يف املنار املنيف ص1/32انظر: دالئل النبوة 

 .يةبالغيا يعجز العقل عن إدراك حقيقته كاألمور ال متحالته، كاجلمع بني الضدين، وأعين هنا: ما حيكم العقل ابس( 3)
قال ابن تيمية: )ما علم بصريح العقل ال يتصور أن يعارضه الشرع ألبتة بل املنقول الصحيح ال يعارضه معقول صريح قط، وقد أتملت ذلك 

بل يعلم ابلعقل ثبوت  لعقل بطالهناما تنازع الناس فيه فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصرحية شبهات فاسدة يعلم ابيف عامة 
وحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات واملعاد وغري ذلك، تنقيضها املوافق للشرع، وهذا أتملته يف مسائل األصول الكبار كمسائل ال

فة، فال يصلح ووجدت ما يعلم بصريح العقل َل خيالفه مسع قط، بل السمع الذي يقال إنه خيالفه، إما حديث موضوع، أو داللة ضعي
أن يكون دليال لو جترد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح املعقول، وحنن نعلم أن الرسل ال خيربون مبحاالت العقول 

 بل مبحارات العقول فال خيربون مبا يعلم العقل انتفاءه بل خيربون مبا يعجز العقل عن معرفته(.
 .1/147انظر: درء تعارض العقل والنقل 

 .17انظر: الكفاية ص( 4)
 .2/145النكت على كتاب ابن الصالح ( 5)
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وأخربوا أن اجلمل قد دخل سم  ،ولذا قال ابن اجلوزي: )أال ترى لو أنه اجتمع خلق من الثقات

 ،ل فكل حديث رأيته خيالف املعقولألهنم أخربوا مبستحي ،وال أثرت يف خربهم ، ثقتهم ملا نفعتنا ،اخلياط

 .(1) فال تتكلف اعتباره( ،أو يناقض األصول. فاعلم أنه موضوع

 .(2) فعطس عنده فهو حق( ،ومن األمثلة على ذلك: حديث: )من حدث حديثا 

 ،كل إسناده ثقات إال بقية بن الوليدسئل النووي عن هذا احلديث: فقال: )له أصل أصيل  

وهو يروي هذا احلديث عن معاوية بن حييي  ،حيتجون حبديثه عن الشاميني وأكثر األئمة واحلفاظ

 .(4)((3)الشامي
                                                 

 .1/65املوضوعات ( 1)
مرفوعا، واللفظ عرج عن أيب هريرة رضي هللا عنهم  يعلي من طريق بقية بن الوليد عن معاوية بن حييي عن أيب الزاند عن األ أخرجه أبو( 2)

 له.
 .11/234انظر: مسند أيب يعلي 

 ، طوسوالطرباين يف األ 
 .6/316انظر: املعجم األوسط 

قال اهليثمي: )فيه معاوية بن حييي الصديف وهو ضعيف(، وذكر له شاهدا عن أنس، وفيه جعفر بن حممد بن ماجد وَل يعرفه، وعمارة بن 
 زاذان، وقد وثقة أبو زرعة ومجاعة، وفيه ضعف، وبقية رجالة ثقات.

 . 1/59انظر: جممع الزوائد  
 إسنادة: )إسناد جيد(.قال النووي يف 

 .46انظر: فتاوى اإلمام النووي ص 
قال أبو احلسن الكناين بعد أن ذكر شواهد للحديث وتعليقا على كالم النووي ) فهذا تصريح من النووي بتوثيق معاوية بن حييي، وهو  

، وأبو زرعة، وصاحل جزرة، وأبو علي كذلك فإنه إن يكن أاب مطيع، فقد أخرج له النسائي، وابن ماجه، ووثقه ابن معني، وأبو حامت
 ن يكن هو أاب روح الصديف،. فقد أخرج له الرتمذي، وابن ماجة، ووثقه البخاري وهللا تعايل أعلم(.إالنيسابوري، و 

 . 2/293.294انظر: تنزية الشريعة 
 كما حسن إسناده املناوي. 

 . 2/413انظر: التيسري بشرح اجلامع الصغري 
قال حييي بن معني: هو هالك ليس بشيء،  ،ة يف املوضوعات، وقال: )هذا حديث ابطل: تفرد به معاوية بن حيييلكن ابن اجلوزي ذكر 

 وقال البغوي: ذاهب احلديث.
وقد رواه عبد هللا بن جعفر املديين أبو علي عن أيب الزاند فقال فيه، إذا عطس أحدكم عند حديث كان حقا قال النسائي: أبو علي  

 .مرتوك احلديث(
 .2/242، وانظر ايضا: الآليل املصنوعة 2/271انظر: املوضوعات  
هو أبو روح معاوية بن حييي الصديف الدمشقي كان على بيت املال ابلري، روي عن مكحول، والزهري، وعنه روي بقية، والوليد بن ( 3)

قلوبة، ما حدث ابلري، والذي حدث ابلشام مسلم، نقده مجاعة من أهل احلديث، وقال فيه أبو زرعة، )ليس بقوي، أحاديثه كلها م
 .6/399، الكامل يف ضعفاء الرجال 1/313أحسن حاال(. انظر: اجلرح والتعديل 

 .439، وانظر األذكار ص 46فتاوى اإلمام النووي ص ( 4)
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نشاهد  انأل ،فاحلس يشهد بوضعه ،قال ابن القيم: )وهذا وإن صحح بعض الناس سنده

ولو عطس مئه ألف رجل عند حديث يروى عن النيب صلى هللا عليه  ،العطاس والكذب يعمل عمله

 .(1) َل تصدق( ،ولو عطسوا عند شهادة زور ،ابلعطاسوسلم َل حيكم بصحته 

فإنه ينبغي أن ال حيمل النص على معَن يكون فيه خمالفه ملا تقتضيه  ،ومهما يكن من أمر

التجربة مع إمكان محله على حممل آخر ال يكون فيه خمالفة ملا تقتضية التجربة وبناء عليه ال حيكم بنسخ 

 .مثل حديث: )ال يرود ممرض على مصح((3)ى نقيضهاتدل عل. أبحاديث (2)ىأحاديث نفي العدو 

ذلك أنه ميكن محل أحاديث  ،(5)بسبب أن التجربة الطبية تقتضي أن من األمراض ما هو معد ،(4)

 نفي العدوى على حممل آخر ال خيالف ما تقتضيه األحاديث األخري الدالة على نقيضها.

                                                 

 .212,211، وانظر: التذكرة يف األحاديث املشتهرة 51املنار املنيف ص( 1)
 عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال عدوى، وال صفر، وال هامة، فقال أعرايب: اي رسول مثل حديث أيب هريرة رضي هللا( 2)

هللا: فما ابل اإلبل تكون يف الرمل كأهنا الظباء، فيجيء البعري األجرب، فيدخل فيها، فيجرهبا كلها؟ قال: فمن أعدى األول؟!( متفق 
 عليه، واللفظ ملسلم،

 (.5317. رقم احلديث )5/2161كتاب الطب، ابب ال صفر وهو داء أيخذ البطن،   انظر: صحيح البخاري 
. رقم حلديث 4/1742وصحيح مسلم ابب ال عدوى، وال طرية، وال هامة، وال صفر، وال نوء، وال غول، وال يورد ممرض على مصح، 

(2222.) 
 يورد ممرض على مصح منسوخ حبديث ال عدوى وهذا قال النووي: )حكي املازري والقاضي عياض عن بعض العلماء أن حديث ال( 3)

 غلط، لوجهني:
 أحدمها: أن النسخ يشرتط فيه تعذر اجلمع بني احلديثني، وَل يتعذر، بل قد مجعنا بينهما.

 والثاين: أنه يشرتط فيه معرفة التاريخ، وأتخر الناسخ، وليس ذلك موجود أهنا.
النهي عن إيراد املمرض على املصح، فليس للعدوى بل للتأذي ابلرائحة الكريهة، وقبح وقال آخرون: حديث )ال عدوى( على ظاهره وأما 

 . 14/214على صحيح مسلم  ويالنو بق، وهللا أعلم(. انظر: شرح صورته، وصورة اجملذوم، والصواب ما س
 متفق عليه، واللفظ ملسلم.( 4)

بو هريرة حيدثهما كلتيهما عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُث صمت وفيه قال ابو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه )كان أ
أبو هريرة بعد ذلك عن قوله )ال عدوى( وأقام على )أن ال يورد ممرض على مصح( قال: فقال احلارث بن أيب ذابب، وهو ابن عم أيب 

كنت تقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   هريرة، قد كنت أمسعك اي أاب هريرة حتدثنا مع هذا احلديث حديثا آخر قد سكت عنه،
يرة، فرطن ابحلبشية، فقال ممرض على مصح، فما رآه احلارث يف ذلك حىت غضب أبو هر  در و يبو هريرة أن يعرف ذلك وقال: ال فأيب أ

دثنا أن رسول هللا صلى ماذا قلت؟ قال، ال قال أبو هريرة، قلت أييت قال أبو سلمة، ولعمري لقد كان أبو هريرة حي أتدرىللحارث: 
هللا عليه وسلم قال: ال عدوى، فال أدري أنسي أبو هريرة، أونسخ أحد القولني اآلخر؟(. انظر: صحيح البخاري كتاب الطب، ابب 

 (.5437، رقم احلديث )5/2177الهامة 
، رقم احلديث 4/1742ض على مصح، ممر  در و يال صفر، وال نوء، وال غول، وال وصحيح مسلم، ابب ال عدوى، وال طرية، وال هامة، و  

(2221.) 
 .277.211انظر: التعارض يف احلديث ص ( 5)
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يرود ممرض على مصح منسوخ بقوله )ال  يقول ابن القيم: )ذهب بعضهم إىل أن قوله ال

وهو مما تقدم آنفا أن املنهي عنه نوع غري املأذون فيه فإن الذي نفاه النيب  ،عدوى( وهذا غري صحيح

صلى هللا عليه وسلم يف قوله )ال عدوى وال صفر( هو ما كان عليه أهل اإلشراك من اعتقادهم ثبوت 

هني عنه النيب صلى هللا عليه وسلم من إيراد املمرض على والذي  ،ذلك على قياس شركهم وقاعدة كفرهم

 املصح فيه أتويالن:

أحدمها: خشية توريط النفوس يف نسبة ما عسى أن يقدره هللا تعاىل من ذلك إىل العدوى وفيه 

 التشويش على من يورد عليه وتعريضه العتقاد العدوى فال تنايف بينهما حبال.

يدل على أن إيراد املمرض على املصح قد يكون سببا خيلق هللا والتأويل الثاين: أن هذا إمنا 

أبسباب تضاده أو متنعه قوة وقد يصرف هللا سبحانه أتثريه  ،فيكون إيراده سببا ،تعاىل به فيه املرض

 السببية وهذا حمض التوحيد خبالف ما كان عليه أهل الشرك.

. (1) (ال بَ يحٌع َفيَه َوال ُخلهٌة َوال َشَفاَعةٌ )سبحانه الشفاعة يف يوم القيامة بقوله:  نفيهوهذا نظري 

فإنه سبحانه إمنا نفي الشفاعة اليت كان أهل الشرك  ،(2)فإنه ال يضاد األحاديث املتواترة املصرحة إبثباهتا

وأما اليت أثبتها هللا  ،وإن َل أيذن له ،وهي شفاعة يتقدم فيها الشافع بني يدي املشفوع عنده ،يثبتوهنا

َفُع َعنحَدُه َإاله إبََذحنَهَ فهي الشفاعة اليت تكون من بعد إذنه كقوله: ) ،ورسوله وقوله:  ،(3) (َمنح َذا الهَذي َيشح

َفُعوَن َإاله َلَمنح ارحَتَضى)  .(6)،(5) (َوال تَنَفُع الشهَفاَعُة َعنحَدُه َإاله َلَمنح أََذَن َلهُ وقوله: ) ،(4) (َوال َيشح

 

 

 

                                                 

 ( من سورة البقرة.254من اآلية رقم )( 1)
 (.324، رقم احلديث )234انظر: نظم املتناثر ص( 2)
 ( من سورة البقرة.255من اآلية رقم )( 3)
 ( من سورة األنبياء.21من اآلية رقم )( 4)
 ( من سورة سبأ.23قم )من اآلية ر ( 5)
 .5/624، وانظر: املفهم 5/375هتذيب السنن ( 6)
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 اخلامتة
َوآَخُر فقال جل ثناؤه: ) ،وجعله آخر دعاء أهل اجلنة ،الذي افتتح ابحلمد كتابه احلمد هلل

ُد ّلِلََه َربَ  الحَعاَلَمنيَ  مح وعلى آله  ،وصلى هللا عليه وسلم على حممد خامت النبيني ،(1) (َدعحَواُهمح َأنح احلَح

وميكن تلخيص أهم  ،البحثومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وبعد: فهذه خامتة هذا  ،وصحبه الطيبني

 نتائجه فيما يلي:

 وال خيتلف معناها عند الفقهاء عن معناها اللغوي. ،أن معين التجربة يف اللغة االختبار 

 وهي أنه لو كان هذا األمر اتفاقيا  ،أن التجربة ال ختلو من قوة قياسية خفية ختالط املشاهدات

 اختالف.ملا استمر يف األكثر من غري  ،أو عرضيا غري الزم

 وجعلوا هذا من الفروقات بني  ،ذكر بعضهم أنه البد يف التجريبيات من وقوع فعل اإلنسان

إال إنه ال يشرتط أن يكون الفعل صادرا  ،ومع اشرتاط الفعل يف التجربة ،التجربة وبني احلدس

 بل يكفي وقوعه من غريه. ،اجملرب بنفسه كما احلمن 

  وفيما ليس مقدورا عليه وذلك أن التجربة تقع  ،ر عليهأن لفظ التجربة يستعمل فيما هو مقدو

فإن كان احلس املقرون ابلعقل  ،على أمور معينة حمسوسة وحيكم العقل على نظائرها ابلتشبيه

كتغري أشكال القمر   ،إن كان خارجا عن قدرته ،مسي جتربة ،وشربه ،من فعل اإلنسان كأكله

 الناس كل ذلك جتربة.وقد يسمي بعض  ،مسي حدسا ،عند مقابلة الشمس

 ففيه معين زائد على العلم ،تطلق اخلربة يف اللغة على العلم بكنه املعلومات على حقائقها، 

سواء أكانت هذه املعرفة عن طريق التجربة أم غري  ،املعرفة ببواطن األمر ،واخلربة اصطالحا

 فالتجربة إحدي الطرق املوصلة للخربة. ،ذلك

 ودوام املالحظة مراقبة وتعين املالحظة يف البحث العلمي: مراقبة  ،للغةالحظته: مبعين راعيته يف ا

  ،لغرض علمي أو عملي ،شيء أو حال طبيعي أو غري طبيعي كما حيدث وتسجيل ما يبدو

املالحظة على احلقائق املشاهدة اليت يقررها الباحث وتطلق  ،أو حال مرضية ،كمراقبة منو نبات

                                                 

 ( من سورة يونس. 12من اآلية رقم )( 1)
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واملالحظة  ،كأن يقال: مالحظات فلكية ومالحظات طبية ،يف فرع خاص من فروع املعرفة

ُث  ،ُث َيرب ،فالباحث يالحظ ،والتجربة تعربان عن مرحلتني متداخلتني من الناحية العملية

 يالحظ نتائج جتربته.

 أو بتالزم  ،ويعرب عنها ابطراد العادات ،أن من الطرق اليت حيصل هبا العلم واليقني التجريبيات

 بات.األسباب واملسب

 وإذا تقرر ذلك فإن عدد املرات اليت حيصل هبا  ،أن التكرار هو املؤثر يف حصول العلم ابلتجربة

العلم واليقني ال ينضبط كما ال ينضبط عدد املخربين يف التواتر وكل واقعة وجتربة مثل شاهد 

 واملرة الواحدة ال حيصل العلم هبا. ،خمرب

  جرهبا والناس خيتلفون يف هذه العلوم الختالفهم يف أن املعلومات التجريبية يقينية عند من

 ،ومهما يكن من أمر ،فمعرفة الطبيب أبن السقمونيا مسهل كمعرفتك أبن املاء مرو ،التجربة

فإن جتربة أمر معني وإن وقعت من أشخاص إال أن املدة الزمنية لتلك التجربة ختتلف إختالف 

عاقل يهتدي يف زمان قليل ملا ال يهتدي إليه ورب  ،إولئك األشخاص ذلك أن العقول متفاوتة

 غري يف زمان كثري.

 وذلك عندما يكون تكرر الوقوع حبيث ال حيتمل  ،أن التجربة رمبا أوجبت حكما وقضاء كليا

وغري  ،وأكثراي عند آخر ،وقد يكون حكم واحد جمراب كليا عند شخص ،معه جتويز الالوقوع

 جمرب أصال عند اثلث.

 رعي يف بعض املسائل الفقهية مبا دلت عليه التجربة سواء أكان الدليل على يرتبط احلكم الش

أو كان  ،ذلك االرتباط هو النص حبيث أييت فيه بيان أن حكم تلك املسألة مستفاد من التجربة

 الدليل على ذلك االرتباط هو العرف حبيث تكون التجربة هي األمر املتعارف عليه هنا.

 فإن الواجب علينا األخذ به والتسليم واإلميان ،تاب وصحيح السنةأن ما جاءان من طريق الك، 

فإن ذلك يورث طمأنينة إيل ما جاءت به  ،وإذا كانت التجارب على وفق ما نص عليه الشارع

تلك النصوص وما قيل يف دليل الكتاب وصحيح السنة من حيث إن التجربة ما هي إال سبب 

أما إن   ،يهما يقال مثله يف كل دليل نقلي صحيحمن أسباب طمأنينة القلب إىل ما جاء ف



 الشرعيةدلة ألاب القتهاعو التجربة     333
 يحاحعبن علي الهيم براإبن  دولي د.            

كانت تلك األدلة النقلية ضعيفة من حيث ثبوهتا فإن موافقة التجارب ملا جاءت به ال يعين 

 ذلك أهنا اثبته عمن نقلت عنه.

 :يستفاد من التجربة يف جانب األدلة النقلية ما يلى 

 وافقتها التجربة.أوال: حصول الطمأنينة إىل ما جاءت به تلك األدلة إذا 

 الوارد عليها. المتحورفع األ ،بعض معاين تلك األدلة اثنيا: الرتجيح يف

 على عدم ثبوت تلك األدلة وصحتها.اثلثا: أهنا عالمة 

رابعا: العمل هبا يف الشؤون الدنيوية اليت َل يتعلق هبا خطاب شرعي إن كان الدليل النقلي 

 التجربة. ضيةتتقيقتضي خالف ما 

  عض تلك األدلة يف وسوف أنبه على ب ،األدلة الشرعية العقلية ما يعتمد على التجريبأن من

 التالية. الفقرات الثالث

 ومن طرق الكشف عنها املعروفة مبسالك التعليل ،أهم أركانه العلة ،أن القياس أصلة التجربة، 

وهذا أمر  ،العللوالغرض منه هو بيان علة احلكم بنفي ما يزامحها من  ،مسلك السرب والتقسيم

 حيتاج إىل جتربة.

 من  ،يستفاد من التجربة يف ابب املصاحل واملفاسد من جهة متييز ما هو مصلحة أو مفسدة

 غري متمحضة. ،من حيث مواقع وجودها ،جهة بيان أن املصاحل واملفاسد

 واحدة امرهتفاالستقراء عند الفقهاء والتجربة مث ،أن عالقة التجربة ابالستقراء واضحة جلية، 

فكالمها فيه تتبع لصور معينة مع اقرتان ذلك التتبع بقياس خفي حيصل به تعميم حكم ما مت 

وذلك أبن األحكام االستقرائية هنا  ،فهو خيتلف عن التجربة ،تتبعه أما االستقراء عند املناطقة

ند املناطقة فالعلم احلاصل من طريق االستقراء التام ع ،األحكام التجريبيةال قياس فيها خبالف 

هو بسبب كثرة تلك املشاهدات حىت مشل االستقراء مجيع صور املعَن الكلي أما العلم احلاصل 

فليس لكثرة ما يشاهد بل القرتان قياس خفي بذلك حصل به تعميم احلكم  ،من طريق التجربة

 على غري الصور املشاهدة.
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 بل إن  ،لتجربة تقتضي خالفهال ينبغي اجلرأة على رد الوحي الثابت الصحيح مبا يظن أن ا

وينبغي للناظر أن ال حيمل النص على معَن  ،التجربة الصادقة ال ختالف الوحي الثابت الصحيح

ن فيه خمالفة ملا يكون فيه خمالفة ملا تقتضيه التجربة مع إمكان محله على حممل آخر ال يكو 

 التجربة. تقتضيه

اشيه من خطأ فإن الكمال هلل تعايل والعصمة وال أح ،ال أبرؤه من نقص ،وبعد فهذا جهد املقل

لنبيه صلى هللا عليه وسلم وظين فيمن اطلع عليه أن ينظر إليه بعني اإلنصاف واملوادعة ال بعني 

وهللا أسأل أن  ،وال إظهار الغلبة واملقاومة ،االعتساف واملنازعة فإَّن ما قصدت به الشقاق واجملادلة

وصلى هللا عليه وسلم  ،إنه قريب جميب الدعاء ،بلوغ منتهي السولوأن مين علي ب ،يكسوه حلل القبول

 وابرك على نبينا حممد وعلي آله وصحبه أمجعني.

 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم 

 ،ه  (922أتليف أيب اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي )ت ،االبتهاج أبذكار املسافر واحلاج -1

 م.1952 ،ه  1371 ،األوىل تاب العريب مصر ط:دار الك ،حتقيق رضوان حممد رضوان

ت  ،أتليف صديق حسن خان القنوجي ،الوشي املر قوم يف بيان أحوال العلوم ،أجبد العلوم -2

الثانية  ط: ،دمشق ،طبع وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،حتقيق عبد اجلبار زكار ،(1327)

 م.1971 ،ه  1391

وأكمله  ،ه  (756ت ) ،إلسالم علي بن عبد الكايف السبكيأتليف شيخ ا ،اإلهباج يف شرح املنهاج -3

مكتبة الكليات  ،د.شعبان حممد إمساعيل :حتقيق ه (.771ت) ،ابنه اتج الدين ابن السبكي

 م.1911 ،ه 1421 ،األوىل ط: ،ةاألزهرية القاهر 

 هرة.القا ،دار الكتاب اجلامعي ،السيد صاحل عوض ،أتليف د ،أثر العرف يف التشريع اإلسالمي -4

حتقيق علي  ،ه  (543ت ) ،يب بكر حممد بن عبد هللا املعروف اببن العريبأتليف أ ،أحكام القرآن -5

 م.2221 ه 1421ط: األويل  ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،بن حممد البجاوي
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 ،مدي أتليف سيف الدين أيب احلسن علي بن أيب علي بن حممد اآل ،اإلحكام يف أصول األحكام -6

وهو مصور عن  ،دمشق ،بريوت ،تعليق الشيخ عبد الرازق عفيفي املكتب اإلسالمي ،(631ت )

 .ه 1422. الثانية الرايض ط: ،طبعة مؤسسة النور

دار اخلري  ،ه (525) ت ،أتليف أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل ،إحياء علوم الدين -7

 م.1994 ،ه  1414 ،الثالثة ط: ،بريوت

حممد  ،حتقيق ،( ه256ت) ،: أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفيأتليف ،األدب املفرد -1

 م.1919 ،ه  1429 ،الثالثة ي دار البشائر اإلسالمية بريوت ط:فؤاد عبد الباق

حتقيق على  ،(ه 676ت) ،األذكار أتليف أيب زكراي حيي بن شرف بن مري النووي الشافعي -9

 م.2223 ه 1424 ،األويل ط: ،وقاسم النوري ،الشرحبي

 ،اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث: أتليف أيب يعلي اخلليل بن عبد هللا بن أمحد بن اخلليل القزويين -12

 ،1429 ،األويل ط: ،الرايض ،مكتبة الرشد ،حممد سعيد عمر إدريس :حتقيق ، (ه446)ت 

 م.1919

عبد هللا بن حممد أتليف احلافظ أيب عمر يوسف بن  ،االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار -11

وحممد على معوض دار  ،حتقيق ساَل حممد عطا ،(463مري األندلسي ت)بن عبد الرب الن

 م.2222،1421األويل  ط: ،بريوت ،الكتب العلمية

 ،أتليف: الطيب السنوسي ،االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية دراسة نظرية تطبيقية -12

 م.2223 ،ه 1424 ،ألوىلا ط: ،الرايض ،أمحد دار التدمرية

 ،االستيعاب يف معرفة األصحاب: أتليف: أيب عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب -13

 م.1992 ،ه  1412 ،األوىل ط: ،بريوت ،دار اجليل ،علي حممد البجاوي ، ( حتقيقه463ت)

سليمان  :قيقحت ،ه  (421أتليف أيب علي احلسني بن عبد هللا بن سينا )ت ،اإلشارات والتنبيهات -14

 م.1913الثالثة  ط: ،دار املعارف مصر ،دنيا
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أتليف اإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن ايب بكر  ،األشباه والنظائر يف قواعد فروع فقه الشافعية -15

 ،الثانية بريوت ط: ،دار الكتاب العريب ،ابهلل البغدادي ،ه  .ت حممد املعتصم 911ت ،السيوطي

 م.1993 ، ه1414

ت:  ، ه972ت ،أتليف العالمة زين الدين بن إبراهيم املعروف اببن جنيم احلنفي ،النظائراألشباه و  -16

 م.1913  ه1423 ،دمشق الطبعة األوىل ،دار الفكر ،حممد مطيع احلافظ

حتقيق أيب  ، (ه492ت) ،أتليف أيب بكر حممد بن أمحد بن سهل السرخسي ،أصول السرخسي -17

 دار املعرفة بريوت. ،وصورته ،ابد الدكن أحيدر  ،النعمانيةجلنة إحياء املعارف  ،الوفا األفغاين

 ،ه 1426 ،األوىل دمشق ط: ،دار الفكر ،وهبة الزحيلي ،أتليف: د ،أصول الفقه اإلسالمي -11

1916. 

 ،ه  1426 ط: ،بريوت ،دار النهضة العربية ،أتليف حممد مصطفي شليب ،أصول الفقه اإلسالمي -19

 م.1916

 ،دار التدمرية ،عياض بن انمي السلمي .فقيه جهلة أتليف دأصول الفقه الذي ال يسع ال -22

 م.2225 ،ه  1426 ،األويل ط: ،الرايض

مكتبة  ،د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني ،أتليف ،والغاية ،واملوضوع ،احلد ،أصول الفقه -21

 م.1911 ،ه  1421 ،األوىل ط: ،الرشد الرايض

د. فهد  ،حتقيق ،ه  (763ت) ،املقدسي احلنبلي أتليف أيب عبد هللا حممد بن مفلح ،أصول الفقه -22

 م.1999 ،ه  1422 ،األوىل ط: ،مكتبة العبيكان الرايض ،بن حممد السدحان

 ،ه  (792ت) ،أتليف أيب إسحاق إبراهيم بن موسي اللخمي الغرانطي الشاطيب ،االعتصام -23

 م.1992 ،ه  1412 ،األوىل ط: ،اخلرب ،دار ابن عفان ،د اهلاليليسليم بن ع ،حتقيق

 ،أتليف حممد بن أيب بكر بن ايوب بن سعد بن حريز الزرعي ،إعالم املوقعني عن رب العاملني -24

 القاهرة ط: ،دار احلديث ،طيقيق: عصام الدين الصبابحت ،ه  (751ت ) ،املعروف اببن القيم

 م.1993 ،ه  1414 ،األوىل
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دار العلم للماليني  ،ه  (1396ت) ،أتليف خري الدين بن حممود الزركلي الدمشقي ،األعالم -25

 م.1912 ،ه  1422 ،اخلامسة ط: ،بريوت

حتقيق  ،(ه 356ت) ،أتليف أيب الفرج علي بن احلسني بن حممد بن أمحد األصبهاين ،األغاين -26

 بريوت. ،ومسري جابر دار الفكر ،علي مهنا

يب العباس اتليف: شيخ اإلسالم تقي الدين ا ،اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب احلجيم -27

حتقيق د. انصر بن عبد الكرمي  ،ه  (721ت) ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية

 ط: ،وقامت بتوزيعه وزارة الشؤون اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية ،العقل دار عاَل الكتب

 م.1999 ،ه  1419 ،السابعة

 ط: ،بريوت ،دار الفكر ،ه  (224ت) ،لشافعيأتليف اإلمام أيب عبد هللا حممد بن إدريس ا ،األم -21

 ه .1412 ،األوىل

اتليف أيب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين  ،االنتصار ألصحاب احلديث -29

مكتبة أضواء املنار السعودية  ،حتقيق حممد بن حسني بن حسن اجليزاين ،ه  (419ت) ،الشافعي

 م.1996 ،ه   1417 ،األوىل ط:

 ،ه  (562ت) ،ليف أيب سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاينأ ،األنساب -32

 م.1991 ،ه  1421 ،األوىل ط: ،بريوت ،دار اجلنان ،حتقيق عبد هللا عمر البارودي

أتليف عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان بن امحد  ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف -31

 ،دار اهلجرة للطباعة والنشر ،عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،حتقيق د ،ه  (115ت) ،املرادوي

 م.1995 ،ه  1416 ،األوىل ط: ،القاهرة

أتليف أيب حممد عبد هللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن  ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك -32

 ،ه  1425 ،الثانية ط: ،بريوت ،دار إحياء العلوم ،ه  (761ت) ،عبد هللا بن هشام األنصاري

 م.1915

 ،حتقيق ،ه  (994ت) ،أتليف أمحد بن قاسم العبادى ،اآلايت البينات على شرح مجع اجلوامع -33

 م.1996 ،ه  1417 ،األوىلط: بريوت  ،دار الكتب العلمية ،الشيخ زكراي عمريات
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ليف الشيخ أمحد بن عبد املنعم بن يوسف أت ،سلم يف املنطقلإيضاح املبهم من معاين ا -34

 ه  .1367 ،األخريةط:   ،ايب احلليب مبصره  ( مكتبة مصطفي الب1192ت) ،وريالدمنه

 ،أتليف احلافظ أيب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق العتكي الرباز ،البحر الزخار )مسند البزار( -35

بريوت مكتبة العلوم واحلكم  ،مؤسسة علوم القرآن ،د.حمفوظ الرمحن زين هللا ،حتقيق ،(292ت)

 م.1911 ،ه  1429 ،األوىل ط: ،نورةاملدينة امل

سحاق إبراهيم بن يعقوب كر حممد بن أيب إيب بأتليف أ ،حبر الفوائد املشهور ب   )معاين األخبار( -36

وأمحد فريد  ،سن حممد حسن إمساعيلحممد ح ،حتقيق ،ه  (314ت ) ،الكال ابذي البخاري

 م.1999 ،ه 1422 ،األوىل بريوت ط: ،دار الكتب العلمية ،املزيدي

 ،أتليف: بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقه -37

وزارة  ،د. عمر سليمان األشقر ،وراجعه ،: الشيخ عبد القادر عبد هللا العاينحرره ،ه  (794ت)

 م.1992،ه  1413 ،الثانية ط: ،الكويت ،األوقاف والشؤون اإلسالمية

 ،مصر ،دار الطباعة احملمدية ،الطيب خضري السيد ،أتليف ،ال نص فيهحبوث يف االجتهاد فيما  -31

 م.1979 ،ه  1399 ،األوىل ط:

أتليف: العالمة عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين  ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع -39

 م.1912 ،ه  1422 ،الثانية بريوت ط: ،دار الكتاب العريب ،ه  (517ت) ،احلنفي

إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف  ،أتليف ،أصول الفقه الربهان يف -42

 ،األوىل ط: ،املنصورة ،دار الوفاء ،د. عبد العظيم حممود الديب ،ه ( حتقيق614ت ) ،اجلويين

 م.1992 ،ه 1412

حتقيق جمموعة  ،ه (1225ت) ،يديبأتليف حممد مرتضي الز  ،اتج العروس من جواهر القاموس -41

 الكويت. ،مطبوعات وزارة اإلرشاد واألنباء ،ءن العلمام

أتليف أيب عبد هللا حممد بن يوسف العبدري الشهري ب    ،التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل -42

 طرابلس. ،النجاح مكتبة،ه  (197)املواق( ت)
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 ،مشقي الديبأتليف أيب عبد هللا حممد بن أمحد النه ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -43

 ،األوىل بريوت ط: ،دار الكتاب العريب ،حتقيق: د.عمر عبد السالم تدمري ،ه  (741ت)

 م.1991 ،ه  1411

املكتبة  ،ه  (463اتريخ بغداد: أتليف احلافظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ت) -44

 املدينة املنورة. ،السلفية

 اق إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآأتليف الشيخ اإلمام أيب إسح ،التبصرة يف أصول الفقه -45

مصورة عام  ط: ،دمشق ،دار الفكر ،حتقيق: د. حممد حسن هيتو ،ه  (476ت) ،ابدي الشريازي

 . ه1422عن الطبعة األوىل عام  ،م1913 ،ه  1423

 ،ه  (743ت) ،الدين عثمان بن علي الزيلعي اأتليف العالمة فخر  ،تبني احلقائق شرح كنز الرقائق -46

 ه  .1314عن الطبعة األمريية ببوالق سنة   تاب اإلسالمى، ط: الثانية، وهى مصورةالك دار

أتليف حمقق املذهب عالء الدين أيب احلسني على بن سليمان املرداوي  ،بري شرح التحريرالتح -47

 ،ود. عوض بن حممد القرين ،حتقيق د. عبد الرمحن بن عبد هللا اجلربين ،ه (115ت) ،يلبناحل

 م.2222 ،ه  1421 ،األوىل ط: ،مكتبة الرشد الرايض ،حممد بن صاحل السراحود. أمحد بن 

أتليف: حممد شاكر  ،جولة جديدة يف معركة النظام السياسي اإلسالمي ،الصنم العلماينحتطيم  -41

 م.2222 ،ه  1421 ،األوىل ط: ،بريوت ،دار البيارق ،الشريف

 ،ن عبد الرحيم املبار كفوريمد عبد الرمحعال حمحتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي أتليف أيب ال -49

 بريوت. ،دار الفكر ،وعبد الوهاب عبد اللطيف ،ه  ( حتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان1353ت)

أتليف العالمة  ،حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني صلي هللا عليه وسلم -52

األوىل  ط: ،الكتب الثقافية بريوته  ( مؤسسة 1252ت) ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين

 م.1911 ،ه  1421

 ،أتليف جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،ي يف شرح تقريب النواويو ار تدريب ال -51

 األوىل. ط: ،الرايض ،حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف مكتبة الرايض احلديثة ،ه  (911ت)
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حتقيق عبد  ،ه  (741ت) ،د الذهيب الدمشقيأتليف: أيب عبد هللا حممد بن أمح ،تذكرة احلفاظ -52

 ه  .1374بريوت ط:  ،دار الكتب العلمية ،الرمحن بن حيي املعلمي

ليف زكي الدين أيب حممد عبد العظيم بن عبد القوي أت ،الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف -53

 ه  .1417 األوىل بريوت ط: ،دار الكتب العلمية ،ت: إبراهيم مشس الدين ،ه  656املنذري ت

 ،ه  (794ت) ،مع اجلوامع أتليف: بدر الدين بن هبادر بن عبد هللا الزركشينيف املسامع جبتنش -54

 ،ه 1419األوىل  ربيع مؤسسة قرطبة القاهرة ط: د. سيد عبد العزيز ود. عبد هللا ،حتقيق

 م.1991

ه  ( 794ت) ،شيبن عبد هللا الزرك ادرهبأتليف: بدر الدين بن  ،تشنيف املسامع جبمع اجلوامع -55

 ،ه  1419األوىل  ؤسسة قرطبة القاهرة ط:عبد هللا ربيع م ،حقيق د. سيد عبد العزيز ود

 م.1991

 ،أتليف: عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان بن أمحد املرادوي ،تصحيح الفروع -56

األوىل.  مؤسسة الرسالة بريوت ط: ،حتقيق د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،ه (115ت)

 م.2223 ،ه  1424

رسالة ماجستري قدمها الطالب  ،دراسة نظرية تطبيقية ،تعارض القياس مع األدلة املختلف فيها -57

 ،وليد بن إبراهيم العجاجي إىل قسم أصول الفقه يف كلية الشريعة يف الرايض يف العام اجلامعي

 ه  .1421 ،ه  1422

األوىل  ط: ،الرايض ،كتبة العبيكاند. لطفي بن حممد الزغري م ،أتليف ،التعارض يف احلديث -51

 م.2221 ،ه 1421

أتليف: السيد الشريف أيب احلسن علي بن حممد بن علي السيد الزين احلسيين  ،التعريفات -59

 ،األوىل ط: ،بريوت ،عاَل الكتب ،حتقيق: د. عبد الرمحن عمرية ،(ه  116ت) ،اجلرجاين احلنفي

 م.1917ه . 1427
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ت  ،اري أتليف: أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالينتغليق التعليق على صحيح البخ -62

دار عمار  ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،حتقيق: سعيد عبد الرمحن موسي القزقي ،ه  (152)

 ه  .1425 ،األوىل ط: ،عمان

أتليف فخر الدين حممد بن عمر  ،تفسري الرازي املسمي ب   )التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب( -61

 م.1992 ،ه  1411 ،األوىل بريوت ط: ،دار الكتب العلمية ،( ه626ت) ،الرازي

أتليف: أيب جعفر حممد بن جرير  ،ب   )جامع البيان عن أتويل آي القرآن( ،تفسري الطربي املسمي -62

الثانية  ط: ،ه ( طبعة مصطفي البايب احلليب وأوالده مبصر312ت)  ،بن يزيد بن خالد الطربي

 م.1954 ،ه  1373

أتليف: زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين بن أمحد أبن رجب  ،ةتفسري الفاحت -63

 ه .1425سنة  ط: ،حتقيق سامي بن حممد بن جاد هللا ،ه (795ت ) ،احلنبلي البغدادي

ت: حممد عوامة.  ،ه  (152ت ) ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين أتليف:،تقريب التهذيب -64

 م.1992 ،ه  1412 ،الرابعة ط: ،سوراي ،دار الرشيد

 ،أتليف: أيب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرانطي ،تقريب الوصول إيل علم األصول -65

 ،حتقيق: د. حممد املختار بن الشيخ حممد األمني الشنقيطي مكتبة ابن تيمية ،ه  (741ت )

 ه .1414 ،األوىل ط: ،جدة ،مكتبة العلم ،القاهرة

 ،املطبوع مع تدريب الرواي ،والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير(التقريب املسمي ب   )التقريب  -66

 ه  (.676ت ) ،أتليف أيب زكراي حيي بن شرف بن مري النووي الشافعي

املعروف ب    ،هللا حممد بن حممد احلليب مشس الدين أيب عبد ،أتليف ،التقرير والتحبري شرح التحرير -67

 ه  .1316 ،األوىل ط: ،مصر ،بوالق ،كربي األمرييةاملطبعة ال ،ه  (179ت ) ،)ابن أمري احلاج(

أتليف عبد الرمحن بن حممد زين  ،املطبوع مع حاشية البناين ،تقريرات الشربيين على مجع اجلوامع -61

 ،ه  1356القاهرة  ،دار إحياء الكتب العربية ،ه  (1326ت ) ،الدين بن مشس الدين اخلطيب

 م.1937
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أتليف: زين الدين عبد الرحيم بن ،من مقدمة ابن الصالح التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق -69

ه  . 1413 ،الثانية ط: ،بريوت ،مؤسسة الكتب الثقافية ،ه  (126ت)  ،احلسني العراقي

 م.1993

ه  ( املطبوع 741ت ) ،تلخيص املستدرك أتليف: أيب عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب الدمشقي -72

 .(بذيل املستدرك

أتليف: إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف  ،هالتلخيص يف أصول الفق -71

دار البشائر  ،شبري أمحد العمري ،عبد هللا جوَل النيبايل ،حتقيق: د ،ه  (471ت ) ،اجلويين

 م.1996 ،ه  1417 ،األوىل ط: ،مكة املكرمة ،مكتبة دار الباز ،بريوت ،اإلسالمية

ت  ، اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين احلنبليأتليف أيب ،التمهيد يف أصول الفقه -72

مركز البحث  ،ود. حممد بن علي بن إبراهيم ،حتقيق: د. مفيد حممد أيب عمشة ، (ه512)

 م.1915 ،ه 1426 ،األوىل ط: ،مكة املكرمة ،العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي

يف: أيب احلسن علي بن حممد بن علي لأت ،الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة تنزيه -73

وعبد هللا حممد الصديق  ،حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ،ه  (963ت ) ،بن عراق الكناين

 . ه1399 ،األوىل بريوت. ط: ،دار الكتب العلمية ،الغماري

ت  ،وي الشافعييب زكراي حييي بن شرف بن مري النو أتليف: أ ،هتذيب األمساء واللغات -74

 ،األوىل وث والدراسات بدار الفكر بريوت ط:مكتب البح ،رف على إخراجهأش ،(ه 676)

 م.1996 ،ه  1416

دار  ،ه  (152ت ) ،أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،أتليف ،هتذيب التهذيب -75

 م.1914 ،ه  1424األوىل  الفكر بريوت ط:

حتقيق: جمموعة من  ، (ه372ت)  ،أيب منصور حممد بن أمحد األزهري ،أتليف ،هتذيب اللغة -76

 م.1967 ،الدار املصرية للتأليف والرتمجة ،دار الكاتب العريب ،املتخصصني
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أتليف: اإلمام مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب بن  ،هتذيب سنن أيب داود -77

 ،يحتقيق: حممد حامد الفق ،(ه 751ت ) ،سعد الزرعي ُث الدمشقي املعروف اببن القيم اجلوزية

 ،بريوت ،دار املعرفة

أتليف سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا  ،(املطبوع مع شرح اخلبيصي) ،التهذيب يف املنطق -71

 ه  (.729ت ) ،اهلروي اخلراساين

د.  ،حتقيق ،ه  (1231حممد عبد الرؤوف املناوي ) ،أتليف ،اريفعتالتوقيف على مهمات ال -79

 ه .1412 ،األوىل ط: ،دمشق ،دار الفكر ،بريوت ،دار الفكر املعاصرحممد رضوان الداية 

ت  ،أتليف: اإلمام احلافظ زين الدين حممد عبد لرؤوف املناوي ،التيسري بشرح اجلامع الصغري -12

 م.1911 ،ه 1421 ،الثالثة ط: ،الرايض ،مكتبة اإلمام الشافعي ،ه  (1231)

و  ،(بوع مع اآلايت البيناتاملط)و ،(املطبوع مع حاشية البناين)مجع اجلوامع يف أصول الفقه  -11

أتليف: اتج الدين عبد الوهاب  ،(املطبوع مع تشنيف املسامع)و ،(املطبوع مع حاشية العطار)

 ه  (.771ت ) ،ابن السبكي

ت  ،أتليف: العالمة الفقيه حسن بن حممد املشاط ،اجلواهر الثمينة يف بيان أدلة عاَل املدينة -12

 ،الثانية ط: ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،أيب سليمان د. عبد الوهاب بن إبراهيم ،ه  (1399)

 م.1992 ،ه  1411

أتليف: حممد بن علي بن  ،(املطبوع مع شرح اخلبيصي) ،حاشية ابن سعيد علي شرح اخلبيصي -13

 ،ه  (1199)ت  ،سعيد احلجري التونسي

 ،ه  (646ت ) ،املطبوع مع خمتصر املنتهي البن احلاجب) ،حاشية التفتازاين على شرح العضد -14

 ه (، حتقيق: د. شعبان 729سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدهللا اهلروى اخلراساَّن، ت) أتليف

 م.1913 ،ه  1423 ،القاهرة ،الكليات األزهرية حممد إمساعيل مكتبة

أتليف أيب احلسن نور الدين حممد بن عبد اهلادي احلنفي  ،حاشية السندي علي النسائي -15

 مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب ط: قيق عبد الفتاح أبو غدةحت ،ه  (1131ت ) ،السندي

 م.1916 ،ه 1426 ،الثانية
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ت  ،أتليف: أيب السعادات حسن بن حممد العطار ،حاشية العطار علي شرح اخلبيصي -16

 م.1962 ،ه  1312 ،إحياء الكتب العربية دار ، (ه1252)

 ، (ه1252ت) ،ن حممد العطارأتليف أيب السعادات حسن ب ،حاشية العطار علي شرح احمللي -17

 بريوت. ،دار الكتب العلمية

أتليف: أمحد بن حممد بن إمساعيل الطحاوي  ،مراقي الفالح شرح نور اإليضاح على حاشية -11

 . ه1311 ،الثالثة مصر ط: ،ببوالق ،املطبعة الكربي األمريية ،ه  (1231ت ) ،احلنفي

احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي  أتليف: أيب ،احلاوي الكبري يف فقه اإلمام الشافعي -19

دار  ،والشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،حتقيق: الشيخ علي حممد معوض ،ه  (449ت ) ،البصري

 م.1994 ،ه  1414 ،األوىل بريوت ط: ،الكتب العلمية

 ،أتليف جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة نحس -92

 ،ه  1317 ،األوىل ط: ،دار إحياء الكتب العربية ،حتقيق حممد ايب الفضل إبراهيم ،ه  (911ت )

 م.1967

 ،ه ( اعتين به1293لعبد القادر بن عمر البغدادي ت) ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب -91

دار الكتب  ،منشورات حممد علي بيضون ،د. حممد نبيل طريفي إبشراف د. إميل بديع يعقوب

 م.1991 ،ه  1411 ،األوىل ط: ،بريوت ،العلمية

أتليف: حممد بن علي بن حممد بن علي بن عبد الرمحن احلصين  ،الدر املختار شرح تنوير األبصار -92

وعلي حممد  ،عادل أمحد عبد املوجود :حتقيق ،ه (1211ت) ،الدمشقي املشهور ب  )احلصكفي(

 ه .1415 ،األويل ط: ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،معوض

أتليف: شيخ اإلسالم تقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن  ،رء تعارض العقل والنقلد -93

مطبوعات جامعة اإلمام حممد  ،د. حممد رشاد ساَل :حتقيق ،ه  (721ت) ،عبد السالم ابن تيمية

 م.1991 ،ه  1411 ،الثانية ط: ،بن سعود اإلسالمية

بدر بن عبد  ،حتقيق ، (ه451احلسني البيهقي ت)أمحد بن  أتليف: أيب بكر ،الدعوات الكبري -94

 م.1993 ،ه 1414 ط: ،الكويت ،والواثئق ثمركز املخطوطات والرتا ،هللا البد
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ت  ،أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،أتليف ،ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ،دالئل النبوة -95

 ،ه 1425األويل  ط: ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،عبد املعطي قلعجي ،ه  ( حتقيق: د451)

 م.1915

 ،أتليف: إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون املالكي ،ياج املذهب يف معرفة أعيان املذهببالد -96

 ،األوىل ط: ،مصر ،الفحامني ،ملتزم طبعة عباس بن عبد السالم بن شقرون ،ه  (799ت )

 .ه  1351

جمموعة  :حتقيق ،ه (614ت ) ،أتليف: شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف املالكي ،الذخرية -97

 م.1994 ،ه 1414 ،األوىل ط: ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،من علماء املغرب

ت  ،أتليف شيخ اإلسالم ايب إمساعيل عبد هللا بن حممد األنصاري اهلروي ، الكالم وأهلهمن -91

 ،ه  1411نورة املدينة امل ،مكتبة العلوم واحلكم ،حتقيق عبد الرمحن عبد العزيز الشبل ،ه  (411)

 م.1991

أتليف: شيخ اإلسالم أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين  ،نيى املنطقيالرد عل -99

 ت.دار املعرفة بريو  ،ه (721)

دار  ،أمحد حممد شاكر :حتقيق ،(ه  224ت ) ،أتليف اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ،الرسالة -122

 الكتب العلمية بريوت.

دار النشر  ،أتليف: د. يعقوب بن عبد الوهاب البا حسني ،شريعة اإلسالميةرفع احلرج يف ال -121

 ه  .1416 ،الثانية ط: ،الرايض ،السعودية ،الدويل

أتليف: شهاب الدين أيب الفضل حممود  ،ملعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثايناروح  -122

ية عن إدارة الطباعة املنري  ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ه  (1272ت ) ،األلوسي البغدادي

 م.1915 ،1425 ،الرابعةط: 

 ،ه  (676ت ) ،أتليف: أيب زكراي حييي بن شرف بن مري النووي الشافعي ،روضة الطالبني -123

 بريوت. ،املكتب اإلسالمي
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أتليف: موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن  ،روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه -124

 ،مكتبة الرشد ،د. عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة حتقيق: ،ه (622ت ) ،قدسي قدامة امل

 م.1993 ، ه1414 ،الثانيةط:  ،الرايض

 ،املكتب اإلسالمي ،ه  (597ت ) ،أتليف أيب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي ،زاد املسري -125

 م.1964 ،ه  1314سنة  ط: ،دمشق

مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب  :أتليف ،زاد املعاد يف هدي خري العباد -126

 ،لقادر األرانؤوطاوعبد  ،ب األرانؤوطيعش :حتقيق ،ه  (751ت ) ،واملعروف اببن القيم ،الزرعي

 ،ه  1427 ،الرابعة عشر :ط ،الكويت ،مكتبة املنار اإلسالمية ،بريوت ،مؤسسة الرسالة

 م.1916

 ،حبيب الرمحن األعظمي :حتقيق ،ه  (111ت ) ،واضحعبد هللا بن املبارك بن  ،الزهد أتليف -127

 بريوت. ،دار الكتب العلمية

 ،حممد بن يوسف الصاحلي الشامي ،أتليف ،سبل اهلدي والرشاد يف سرية خري العباد -121

 ،جمموعة اجمللس األعلي للشؤون اإلسالمية جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي :حتقيق ،ه  (942ت)

 م.1997 ،ه  1411سنة  ط:  ،مصر

الشيخ حممد انصر  ،أتليف ،يف األمة لسيئوأثرها ا ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة -129

 م.1996 ،ه  1417 ،األوىلط: ،الرايض ،مكتبة املعارف ،ه  (1422ت)  ،الدين األلباين

حتقيق: حممد فؤاد  ،ه  (275ت ) ،أيب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ،أتليف ،سنن ابن ماجة -112

 ط: عيسى البايب احلليب وشركاؤه. ،يعبد الباق

 ،ه (275ت ) ،أتليف: أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي ،داود أيب ننس -111

 وهي مصورة عن طبعة مصطفي حممد.  ،بريوت ،دار الفكر ،حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد

حتقيق:  ،ه  (279ت) ،أتليف: أيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي السلمي ،سنن الرتمذي -112

وهي مصورة عن  ،م1996 ،ه  1416 ط: ،القاهرة ،أمحد حممد شاكر وآخرون دار احلديث

 م.1937 ،ه  1356 ،األوىل ، ط:القاهرة ،طبعة مصطفي البايب احلليب وأوالده
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حتقيق:  ،ه  (315ت) ،أتليف: أيب احلسن علي بن عمر الدار قطين البغدادي ،سنن الدار قطين -113

 ،القاهرة ،وهي مصورة عن دار احملاسن للطباعة ،بريوت ،دار املعرفة ،اين املدينعبد هللا هاشم مي

 م.1966 ،ه  1316 ط: 

حتقيق: فواز  ،ه  (255ت ) ،أتليف أيب حممد عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي ،سنن الدارمي -114

 م.1917 ،ه  1427 ،ىلط:  األو  ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،خالد السبع العلمي ،أمحد زمريل

حتقيق: د.  ،ه  (323ت) ،أتليف: أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي ،السنن الكربي -115

 ،األوىل ط:  ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،وسيد كسروي حسن ،عبد الغفار سليمان البنداري

 م.1991 ،ه 1411

 ،بريوتعرفة، ملدار ا ،ه  (451أتليف: أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ت ) ،السنن الكربى -116

 ه .1346 ،حيدر أابد ،وهي مصورة عن الطبعة األوىل ملطبعة جملس دائرة املعارف النظامية

وهي  ،دار املعرفة بريوت ،ه  (451ت) ،أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،السنن الكربى -117

 ه .1346 ،مصورة عن الطبعة األوىل ملطبعة جملس دائرة املعارف النظامية حيدر أابد

حتقيق:  ،ه  (741ت ) ،أتليف مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان النهيب ،أعالم النبالء سري -111

 ،التاسعة ط: ،بريوت ،مؤسسة الرسالة  ،جمموعة من الباحثني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط

 م.1993 ،ه  1413

 ،أتليف: أبو الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي ،شذرات النهب يف أخبار من ذهب -119

 بريوت. ،دار إحياء الرتاث العريب ،ه  (1219)ت

أتليف: عبيد هللا  ،(املطبوع مع حاشية العطار) ،(تذهيب التهذيب) ،املسمي ،شرح اخلبيصي -122

 (. ه1252ت ) ،بن فضل هللا اخلبيصي

أتليف: عضد الدين عبد  ،(املطبوع مع خمتصر املنتهي)شرح العضد علي خمتصر ابن احلاجب  -121

 ه  (.756ت) ،عبد الغفار الشريازي اإلَييالرمحن بن أمحد بن 
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 ،أتليف: القاضي علي بن علي بن حممد بن أيب العز الدمشقي ،شرح العقيدة الطحاوية -122

 ط:  ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،وشعيب األرانؤوط ،د. عبد هللا الرتكي ،حتقيق ،ه  (792ت)

 م.1993 ،ه  1413 ،الثانية

ت  ،أيب الربكات أمحد بن حممد بن أمحد الدرديرأتليف العالمة احملقق  ،الشرح الكبري -123

 بريوت. ،دار الفكر ،ه  (1221)

أتليف: أيب البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز  ،شرح الكوكب املنري املسمي )خمتصر التحرير( -124

مكتبة  ،ود. نزية محاد ،حتقيق د. حممد الزحيلي ،ه  (972ت) ،الفتوحي املعروف اببن النجار

 م.1997 ،ه 1411 ،رايضال ،العبيكان

 ،اتليف: مشس الدين حممود بن عبد الرمحن األصفهاين ،شرح املنهاج يف علم األصول -125

األوىل  ط: ،الرايض ،د. عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة مكتة الرشد ،حتقيق ،ه  (749ت)

 ه .1412

شرف النووي أتليف: احلافظ حمي الدين أيب زكراي حييي بن  ،شرح النووي علي صحيح مسلم -126

 م.1911 ،ه  1421 ط: ،بريوت ،دار الفكر ،ه  (676ت) ،الشافعي

أتليف: شهاب الدين ايب العباس أمحد  ،شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول -127

 ،مكتبة الكليات األزهرية ،حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد ،ه  (614ت ) ،بن إدريس القرايف

 م.1993 ،ه  1414 ،الثانية ط: ،القاهرة

 ،اتليف: أيب احلسن نور الدين حممد بن عبد اهلادي احلنفي السندي ،سنن ابن ماجةشرح  -121

 ،ه  1416 ،األوىل ط: ،بريوت ،دار املعرفة ،حتقيق: خليل مأمون شيحا ،ه  (1131ت)

 م.1996

أتليف: ايب احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري  ،شرح صحيح البخاري -129

 ،الثانية ط: ،الرايض ،مكتبة الرشد ،يم ايسر بن إبراهيممتأيب  :حتقيق ،ه (449 ت) ،القرطيب

 م.2223 ،ه 1423
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أتليف: جنم الدين أيب الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي  ،شرح خمتصر الروضة -132

 ط: ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي :حتقيق ،ه (716ت) ،الطويف

 م.1992 ،ه 1412 ،ويلاأل

 ،أتليف: أيب جعفر نصري الدين حممد بن حممد بن احلسن الطوسي ،شرح الطوسي -131

 أليب علي بن سينا. ،املطبوع مع اإلشارات والتنبيهات ،ه  (672)ت

حتقيق وشرح أمحد  ،ه  (276) ،أتليف: ايب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتية ،الشعر والشعراء -132

 م.1951 ،ه  1377 ،الثانية مصر ط: ،فدار املعار  ،حممد شاكر

 ،ه (354ت) ،أتليف: أيب حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت ،صحيح ابن حبان -133

 ،الثانية ط: ،مؤسسة الرسالة بريوت ،شعيب األرانؤوط ،حتقيق ،برتتيب صحيح بن حبان

 م.1993 ، ه1414

ه  ( حتقيق: 256ت) ،لبخاري اجلعفيأتليف: أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل ا ،صحيح البخاري -134

 ،ه 1427الثالثة  ط: ،دمشق ،دار اليمامة ،دمشق  ،دار ابن كثري ،د. مصطفي ديب البغا

 م.1917

ت:  ،ه 261ت ،يب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوريأأتليف:  ،صحيح مسلم  -135

 ،ه  1413 ،ليب وشركاؤهعيسي البايب احل ،دار إحياء الكتب العربية ،حممد فؤاد عبد الباقي

 م.1992

أتليف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز  ،الصواعق املرسلة علي اجلهمية واملعطلة -136

 ،دار العاصمة ،حتقيق: د. علي بن حممد الدخيل هللا ،ه (751ت) ،اببن القيم ،املعروف ،الزرعي

  ،الرايض

دار  ،: عبد الرمحن حسن حنبكة امليداينأتليف ،ضوابط املعروفة وأصول األستدالل واملناظرة -137

 م.1975 ،ه 1395 ،األوىل ط:  ،دمشق ،بريوت ،القلم
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 ،أتليف: جالل الدين أيب الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،طبقات احلفاظ -131

 ،األوىلط:  ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،حتقيق: جلنة من العلماء إبشراف الناشر ،( ه911ت)

 م.1913 ، ه1423

 ،( ه771ت) ،أتليف: اتج الدين عبد الوهاب بن علي ابن السبكى ،طبقات الشافعية الكربى -139

 ه  .1413 ،ثانيةال ط: ،القاهرة ،دار هجر ،وحممود الطناحي ،حتقيق: عبد الفتاح حممد احللو

أتليف أيب عبد الرمحن حممد بن احلسني بن حممد بن موسي بن خالد األزدي  ،طبقات الصوفية -142

 ،األويل ط: ،دار الكتب العلمية بريوتحتقيق: مصطفي عبد القادر عطا  ،ه  (412ت) ،السلمي

 م.1991 ،ه  1419

 ،ه  (476ت) ،أتليف: أيب اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ،طبقات الفقهاء -141

 بريوت. ،دار القلم ،حتقيق: خليل امليس

 ،ن بن أيب بكر السيوطيأتليف: جالل الدين أبو الفضل عبد الرمح ،طبقات املفسرين -142

 م.1976 ،   ه1396 ،األوىل ط: ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،حتقيق: علي حممد عمر ،( ه911ت)

 م.1992 ،ه  1413 ،الثانية ط ،أتليف: أمحد فهمي أبو سنة ،العرف والعادة يف رأي الفقهاء -143

حياء إدار  ،(327ت) ،أتليف: أيب عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه األنلسي ،العقد الفريد -144

 م.1996 ،ه  1416 ،الثانية ط: ،بريوت ،الرتاث العريب

رتبة  ،ه  279ت ،أتليف: أيب عيسي حممد بن عيسي بن سورة الرتمذي ،علل الرتمذي الكبري -145

 ،حتقيق ،ه  (515)ت ،أيب طالب القاضي على بنعلى كتب اجلامع: ابو طالب حممود بن 

 ط: ،بريوت ،بريوت مكتبة النهضة االعربية ،عاَل الكتب ،وجمموعة ،صبحي جاسم السامرائي

 م.1919 ،ه 1429 ،األوىل

 ت ،أتليف: أيب الفرج عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي ،العلل املتناهية يف األحاديث الواهية -146

 ،األوىل ط: ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،قدم له: خليل امليس ،إرشاد احلق األثريت:  ،ه  597

 م.1913 ،ه  1423
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أتليف: العالمة بدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد  ،ة القاري شرح صحيح البخاريعمد -147

  ،دار إحياء الرتاث العريب ،ه  (155ت) ،العيين

ود.  ،حتقيق: د. مهدي املخزومي ،ه (175ت) ،أتليف: اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،العني -141

 م.1912 ،ه  1422 ،الكويت ،مطابع الرسالة ،إبراهيم السامرائي

عبد هللا  ،حتقيق: د ،ه  (276) ،أتليف: أيب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ،غريب احلديث -149

 ه  .1397 ،األوىلبغداد ط:  ،مطبعة العاين ،اجلبوري

 ،أتليف: ويل الدين أيب زرعة أمحد بن عبد الرحيم العراقي ،الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع -152

 ط: ،القاهرة ،الفاروق احلديثة ،لمي وإحياء الرتاثمكتب قرطبة للبحث الع :حتقيق ،ه (126ت)

 م.2222 ،ه  1422 ،األوىل

أتليف: أيب زكراي حييي بن  ،ب)املنثورات وعيون املسائل املهمات( ،فتاوى اإلمام النووي املسمي -151

مؤسسة الكتب  ،حتقيق: عبد القادر أمحد عطا ،ه  (676ت) ،شرف بن مري النووي الشافعي

 م.1993 ،ه  1414 ،الثالثة ط: ،بريوت ،الثقافية

أتليف: شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن حجر  ،الفتاوى الكربي الفقهية -152

  بريوت. ،دار صادر ،ه  (974ت ) ،اهليتمي

 ،أتليف: اإلمام احلافظ أمحد بن  علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري -153

ورقم كتبة وأبوابه  ،الشيخ عبد العزيز ابن ابز ،:قيقاقرأ أصله تصحيحا وحت ،ه  (152ت: )

 دار املعرفة بريوت. ،وأشرف علي طبعة حمب الدين اخلطيب ،حممد فؤاد عبد الباقي ،وأحاديثة

عاش سنة  ،أتليف: أيب هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل العسكري اللغوي ،الفروق اللغوية -154

 بريوت. ،لكتب العلميةدار ا ،حسام الدين القدسي :حتقيق ،ه (395

 ،أتليف: ايب عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن حممد البكري ،فصل املقال يف شرح كتاب األمثال -155

 م.1971األوىل.  ط:  ،حتقيق إحسان عباس مؤسسة الرسالة بريوت ،ه  (417)ت

رفة دار املع ،ه (431ت ) ،أتليف: أيب الفرج حممد بن إسحاق بن أيب يعقوب الندمي ،الفهرست -156

 م.1971 ،ه 1391ط:  ،بريوت
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 ،أتليف: اإلمام احلافظ زين الدين حممد عبد الرؤوف املناوي ،فيض القدير شرح اجلامع الصغري -157

 ه  .1356 ،األوىل ط: ،مصر ،املكتبة التجارية الكربى ،ه  (1231ت)

 ،أتليف: العالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي ،القاموس احمليط -151

الثانية  بريوت. ط: ،مؤسسة الرسالة ،حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث مبؤسسة الرسالة. ،ه (117ت)

 م.1917 ،ه 1427

أتليف: د.  ،دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،القرآن والتوارة واإلجنيل والعلم -159

 م.2224 ،الثانية القاهرة ط: ،موريس بوكاي مكتبة مدبويل

أتليف: ايب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين  ،ول الفقهقواطع األدلة يف أص -162

 ،األوىل مكتبة التوبة ط: ،د. علي بن عباس بن عثمان احلكمي ،حتقيق ،ه  (419ت) ،الشافعي

 ه  .1419

اإلمام أيب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم  ،أتليف ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم -161

الثانية:  ط: ،بريوت ،دار اجليل ،حتقيق: طه عبد الرءوف سعد ،ه (662ت) ،السلمي

 ،ه  1422

أتليف: أيب عبد هللا حممد بن حممود بن عباد العجلي  ،الكاشف عن احملصول يف علم األصول -162

 ،والشيخ علي حممد معوض ،حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،ه  (653ت) ،األصفهاين

 م.1991 ،ه  1419 ،األويل وت ط:بري  ،دار الكتب العلمية

هيب ف: ايب عبد هللا حممد بن أمحد النأتلي ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة -163

 ،األويل جدة ط: ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،حتقيق: حممد عوامة ،ه  (741)ت ،الدمشقي

 م.1992 ،ه  1413

 ،هللا بن عدي بن عبد هللا بن حممد اجلرجاين أتليف أيب أمحد عبد ،الكامل يف ضعفاء الرجال -164

 ،الثالثة ط: ،بريوت ،دار الفكر ،وحيي خمتار غزاوي ،حتقيق: د. سهيل زكار ،( ه365ت )

 م.1911 ، ه1429
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ب  )مصنف ابن أيب شيبة(. أتليف: أيب بكر  ،املعروف ،الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر -165

 ،دار التاج ،حتقيق: كمال يوسف احلوت ،ه  (235ت) ،عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف

 ه  .1429 ،األويل ط: ،بريوت

 ،ه  (1151ت) ،أتليف: العالمة حممد بن علي التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم -166

 م.1996 ،األوىل ط: ،بريوت ،د.علي دحروج مكتبة لبنان انشرون ،:حتقيق

ت  لشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهويتأتليف: ا ،كشاف القناع علي منت اإلقناع -167

 ،ه  1422 ط: ،بريوت ،دار الفكر ،لشيخ هالل مصيلحي مصطفي هاللاحتقيق:  ،ه  (1251)

 م.1912

 ،أتليف تقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيين احلصين ،كفاية األخيار يف حل غاية االختصار -161

  ،مصر ،كتبة التوفيقيةامل ،حتقيق: هاين احلاج ،ه  (129ت) ،الدمشقي الشافعي

أتليف: اإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن علي بن اثبت املعروف  ،الكفاية يف علم الرواية -169

 بريوت. ،اهلالل ومكتبةدار  ،ه  (463ت) ،ابخلطيب البغدادي

 ،ه  (261ت) ،أتليف: أيب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي ،الكين واألمساء -172

يف  ،مطبوعات اجمللس العلمي يف اجلامعة اإلسالمية ،د أمحد القشقريحتقيق: عبد الرحيم حمم

 م.1914 ،ه  1424 ،األوىل املدينة املنورة. ط:

أتليف: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  ،اآليلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة -171

 ط: ،بريوت ،حتقيق: أيب عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة دار الكتب العلمية ،السيوطي

 م.1996 ،ه  1417 ،األوىل

 :حتقيق ،ه  (514)ت ،أتليف األمري أسامة بن مرشد بن مقلد ابن منقذ الكناين ،لباب اآلداب -172

 ه   .1354 ،األوىل ط: ،القاهرة ،منشورات مكتبة السنة ،أمحد حممد شاكر

 ،رأتليف: ايب الفضل حممد بن مكرم األنصاري املعروف اببن املنظو  ،لسان العرب -173

 دار بريوت. ،دار صادر ،ه  (711ت)
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 ،أتليف: شهاب الدين ايب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،لسان امليزان -174

وهي مصورة عن طبعة دائرة املعارف  ،بريوت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،ه  (152ت)

 م.1916 ،ه  1426 ،الثالثة ط: ،حيدر أابد الدكن ،العثمانية

وهي لقاءات مفرغة كتابيا على  ،ه  (1421)ت ،خ حممد بن صاحل العثيمنياللقاء الشهري للشي -175

 هذا الرابط:
http://audio.islamweb.net/audio/index/php?=lecview&sid

=162&read=&lg=306 
املكتب  ،ه  (114) ،أتليف أيب إسحاق إبراهيم بن عبد هلل بن حممد بن مفلح احلنبلي ،املبدع -176

 م.1979 ،ه 1399ىل األو  ط: ،اإلسالمي دمشق

  ،الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،جملة البحوث اإلسالمية -177

حتقيق:  ،ه  (511ت ) ،اتليف: أيب الفضل أمحد بن حممد امليداين النيسابوري ،جممع األمثال -171

 م.1955 ،ه  1374 ،مطبعة السنة احملمدية ،حممد حمي الدين عبد احلميد

دار الكتاب  ،ه  (127ت) ،أتليف: نور علي بن أيب بكر اهليثمي ،جممع لزوائد ومنبع الفوائد -179

 م.1967 ،ه  1317 ،الثانية ط: ،بريوت ،العريب

عبد الرمحن بن حممد  :مجع وترتيب ،ه  (721ت) ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية -112

دار عاَل الكتب  ،ده ابنه حممدوساع ،( ه1392ت) ،بن قاسم العاصمي النجدي احلنبلي

 م.1991 ،ه  1412 ط: ،الرايض ،السعودية

أتليف: أيب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية  ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -111

 ط: ،بريوت ،حممد در الكتب العلمية ،حتقيق: عبد السالم عبد الشايف ،ه  (542ت) ،األندلسي

 م.1993 ،ه 1413 ،األوىل

أتليف: مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن  ،ج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعنيمدار  -112

 ط: ،حتقيق: حممد حامد الفقي ،ه  (751ت) ،املعروف اببن القيم ،يالزرعأيب بكر بن أيوب 

 م.1973 ،ه 1393 ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،الثانية
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 ،ه 1317 ط: ،بريوت ،دار الفكر ،الزرقا أتليف: مصطفي بن أمحد ،املدخل الفقهي العام -113

 م.1961

املدخل أتليف: أيب عبد هللا حممد بن حممد بن حممد العبدري الفاسي املالكي الشهري ب    )ابن  -114

 م.1911 ،ه  1421 ،دار الفكر ،ه  (737ت) ،احلاج(

 ،املستدرك علي الصحيحني: أتليف: أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري -115

 ه  .1432 ،األويل ط: ،الدكن ،حيدر أابد ،جملس دائرة املعارف ،ه  (425ت)

 ،( ه525ت) ،أتليف: أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل ،املستصفي من علم األصول -116

وهي مصورة عن الطبعة األوىل ابملطبعة األمريية ببوالق سنة  ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب

 م.1993 ،ه  1414 ،ثةالثالط:  ،ه  1324

 ،ه  (327ت ) ،يميمتأتليف: أيب يعلي أمحد بن علي بن املثين املوصلي ال ،مسند أيب يعلي -117

 م.1914 ،ه  1424 ،األوىل دمشق ط: ،دار املأمون للرتاث ،حتقيق: حسني سليم أسد

 ،( ه241ت) ،أتليف: أيب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل -111

 ،ه  1421األوىل  مؤسسة الرسالة ط: ،وآخرون ،عادل مرشد -شعيب األرانؤوط :قيقحت

 م.2221

مجعها: شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد  ،املسودة يف أصول الفقه آلل تيمية -119

دار  ،حممد حمي الدين عبد احلميد :حتقيق ،ه  (745ت) ،الدمشقي ،بن عبد الغين احلراين

 بريوت. ،الكتاب العريب

 ،ميمي البسيتتأتليف: أيب حامت حممد بن حبان بن امحد ال ،مشاهري علماء األمصار -192

وهي مصورة عن مطبعة جلنة  ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،فال يشهمر م. حتقيق : ،( ه354ت)

 م.1959 ،ه  1379 ،القاهرة ،التأليف والرتمجة والنشر

مطابع  ،ه  (1375) ،ستاذ عبد الوهاب خالفأتليف: األ ،مصادر التشريع فيما ال نص فيه -191

 م.1954 مصر ط: ،دار الكتاب العريب
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 ،الشنقيطي ،الشيخ حممد األمني بن حممد املختار اجلكين اوهي حماضرة أمالها ،املصاحل املرسلة -192
ه   1392املنورة لعام  ةضمن حماضرات املوسم الثقايف للجامعة اإلسالمية ابملدين ،ه  (1393ت)

 م.2223 ،ه  1424 ،األوىل ط: ،القاهرة ،تيمية مكتبة ابن
 ،أتليف: أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري -193

 م.1917 ،ه  1427 ،بريوت ،مكتبة لبنان ،اجلوادد. خضر  ،اعتين به ،ه (772ت)
 ،د السيوطي الرحيباينأتليف الشيخ مصطفي بن سع ،مطالب أوىل النهي يف شرح غاية املنتهي -194

 م.1961 ،ه 1312األوىل  املكتب اإلسالمي ط: ،ه  (1243ت)
دار ابن  ،حممد بن حسني بن حسن اجليزاين :معاَل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة أتليف -195

 م.1996 ،ه  1416 ،األوىل الدمام ط: ،اجلوزي
 ،الطيب البصري املعتزيل أتليف: أيب احلسني حممد بن علي بن ،املعتمد يف أصول الفقه -196

 ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،مكة املكرمة ،الشيخ خليل امليس مكتبة الباز :حتقيق ،ه  (436ت)
 م.1913 ،ه  1423 ،األوىل ط:

 ،أتليف: ايب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي الطرباين ،املعجم األوسط -197
دار احلرمني  ،د احملسن بن إبراهيم احلسيينوعب ،بن عوض هللا بن حممد طارق ،حتقيق،( ه362ت)

 م.1995  ،ه1415 ط: ،القاهرة
وأ. سعيد  ،وإشراف د. توفيق الطويل ،املعجم الفاسفي الصادر عن جممع اللغة العربية ابلقاهرة -191

 م.1913 ،ه  1423 ط: ،زايد اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية
)ت  ،مجيل صليبا :أتليف ،ية واإلجنليزية والالتينيةاملعجم الفلسفي ابأللفاظ العربية والفرنس -199

 م.1912سنة  بريوت ط: ،دار الكتاب اللبناين ،م(1976
حققه وخرج  ،ه  (362ت) ،املعجم الكبري للحافظ ايب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين -222

 ،ويلاأل وقاف يف اجلمهورية العراقية ط:أحاديثة محدي عبد اجمليد السلفي مطبوعات وزارة األ
 م.1912 ، ه1422

 ،الرابعة ، ط:القاهرة ،مبصر مكتبة الشروق الدولية ،املعجم الوسيط جممع اللغة العربية -221
 .2224 ،ه  1425
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أتليف القاضي ايب حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر  ،املعونة علي مذهب عاَل املدينة -222
 ط: ،الباز مكة الرايضمكتبة نزار مصطفي  ،محيش عبد احلق :حتقيق ،ه  (422ت) ،البغدادي

 ه  .1415 ،األويل
دار  ،( ه525ت) ،أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل :أتليف ،معيار العلم يف املنطق -223

 ه .1412 ،األويل ط: ،بريوت ،الكتب العلمية
ت)  ،ليبن حممد بن قدامة املقدسي احلنب املغين أتليف: موفق الدين أيب حممد عبد هللا بن أمحد -224

 دار عاَل ،عبد الفتاح حممد احللو ،ود ،د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي حتقيق ،(ه  622
 م.1997 ،ه  1417 ،الثالثة ط: ،الرايض ،الكتب

 ،املفردات يف غريب القرآن أتليف: أيب القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين -225
 ،تدار املعرفة بريو  ،حتقيق: حممد سيد كيالين ،ه (522ت)

املفهم ملا اشكل من تلخيص كتاب مسلم أتليف احلافظ أيب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم  -226
أمحد حممد السيد  ،يوسف علي بديوي ،حميي الدين ديب مستو ،حتقيق ،ه  (656)ت ،القرطيب

 ط: ،بريوت ،دمشق ،دار الكلم الطيب ،بريوت ،دمشق ،دار ابن كثري ،حممود إبراهيم بزال
 م.1996 ، ه1417 ،األويل

أتليف: مشس الدين أيب  ،املقاصد احلسن يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة علي األلسنة -227
دار  ،حممد عثمان اخلشت :حتقيق ،ه  (922ت) ،اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي

 م.1915 ،ه  1425 ،األويل بريوت ط: ،الكتاب العريب
حتقيق: عبد السالم  ،ه  (395ت) ،أمحد بن فارس بن زكرايأتليف: أيب احلسني  ،مقاييس اللغة -221

 م.1969 ،  ه1319 ،الثانية مصر ط: ،حممد هارون مطبعة مصطفي البايب احلليب
تقي الدين عثمان  ،املطبوع مع التقييد واإليضاح أتليف ،مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث -229

  ،ه  (643ت) ،بن عبد الرمحن ابن الصالح
أتليف:  ،ابلعرب وديوان املبتدأ واخلري ،وهي مقدمة كتابة يف التاريخ املسمي ،دونمقدمة ابن خل -212

 ،حتقيق ،ه  (121ت) ،أيب زيد عبد الرمحن بن حممد بن حممد احلضرمي املشهور اببن خلدون
 م.1911 ،مكتبة اهلالل بريوتو دار  ،األستاذ حجر عاصي

 .املكتب اإلسالمي ط: ،ن املعلميالشيخ عبد الرمح .مقدمة الفوائد اجملموعة للشوكاين -211
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أتليف مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر بن  ،املنار املنيف يف الصحيح والضعيف -212
مكتب املطبوعات  ،عبد الفتاح أبو غدة :حتقيق ،ه (751ت) ،املعروف اببن القيم ،أيوب الزرعي

 ه  .1423 ،الثانية ط: ،اإلسالمية حلب
مؤسسة شباب  ،علوم واملناهج: أتليف د. حممد عزيز نظمي ساَلاملنطق احلديث وفلسفة ال -213

 م.1913) ط: ،اجلامعة ابإلسكندرية
 ،الثانية اسم مكتبة االجنلو املصرية ط:د. حممود ق ،أتليف ،املنطق احلديث ومناهج البحث -214

 ه  .1372
 ،ية السولواملطبوع مع هنا ،واملطبوع مع اإلهباج ،املطبوع مع شرح األصفهاين ،منهاج األصول -215

 (. ه615ت) ،انصر الدين عبد هللا بن عمر بن حممد بن علي البيضاوي ،أتليف: القاضي
الغرانطي  ،أتليف: أيب إسحاق إبراهيم بن موسي اللخمي ،املوافقات يف أصول الشريعة -216

ووضع ترامجة األستاذ  ،الشيخ عبد هللا دراز ،وخرج أحاديثة ،علق عليه ،ه  (792ت) ،الشاطيب
دار الكتب العلمية  ،عبد السالم الشايف حممد ،وفهرس موضوعاته ،ورقم آايته ،د هللا درازحممد عب

 م.1991 ،ه  1411 ،األوىل بريوت ط:
 الكويت. ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،ابحثنية جمموع ،املوسوعة الفقهية الكويتية -217
 ،حتقيق ،ه  (597ت) ،اجلوزياملوضوعات أتليف: أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد ابن  -211

 م.1995 ،ه  1415 ،األوىل محدان دار الكتب العلمية بريوت ط:توفيق 
 ،عتدال يف نقد الرجال أتليف: أيب عبد هللا حممد بن أمحد النهي الدمشقيميزان اال -219

دار الكتب  ،حتقيق: الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،ه  (741ت)
 م.1995 ،ه 1416 ،األويل ت ط:العلمية بريو 

دار ابن  ،ه (152ت) ،نزهة النظر أتليف أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين -222
 ه  .1422 ،السادسة م ط:الدما ،اجلوزي

أتليف:  ،ضمن جمموعة رسائل ابن عابدين ،نشر العرف يف بناء بعض األحكام علي العرف -221
 ه  .1252ت ،حممد أمني أفندي الشهري اببن عابدين

 ،ه (1345ت) ،أتليف أيب عبد هللا حممد بن جعفر الكتاين ،نظم املتناثر من احلديث املتواتر -222
 السلفية مصر. بتالكشرف حجازي دار  ،حتقيق
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أتليف: شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس بن عبد  ،نفائس األصول يف شرح احملصول -223
شيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حتقيق ال ،ه  (614ت) ،(القرايف)الرمحن املشهور ب

 م.1995 ،ه  1416األوىل.  مكة املكرمة ط: ،مكتبة نزار مصطفي الباز ،حممد معوض
ت  ،أتليف: أيب الفضل امحد بن علي بن حجر العسقالين ،النكت علي كتاب ابن الصالح -224

 . ه1417الرابعة  ط: ،دار الراية الرايض ،حتقيق ربيع بن هادي عمري ،( ه152)
 ،هناية السول يف شرح منهاج األصول أتليف مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي -225

 م.1912 ،ه  1423 ،الثانية ت ط:بريو  ،عاَل الكتب ،ه  (772ت)
 ،أتليف جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر -226

املكتبة  ،قيق: طاهر حممد الزاوي وحممود بن حممد الطناحيحت ،ه  (626واملعروف اببن األثري )ت
 العلمية بريوت.

ت  ،أتليف عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا العيدروسي ،النور السافر عن أخبار القرن العاشر -227
بغداد وهي  ،املكبة العربية ،األستاذ حممد رشيد أفندي الصفار ،صححه وضبطه ،(ه  1237)

 م.1934 ،ه  1353 ،ببغدادمصورة عن طبعة الفرات 
أتليف: أمحد بن أمحد بن أمحد  ،نيل االبتهال بتطريز الديباج املطبوع هبامش الديباج املذهب -221

  ،ه  (1232ت) ،املعروف ببااب التنبكيت
أتليف: برهان الدين أيب احلسن علي بن  ،(املطبوع مع فتح القدير)بداية املبتدي اهلداية شرح  -229

 دار الكتب العلمية بريوت. ،ه  (593ت) ،املرغيناين ،عبد اجلليل
 ،أتليف: إمساعيل ابشا بن حممد أمني البغدادي ،هدية العارفني أبمساء الكتب وآاثر املصنفني -232

 م.1955 ،استانبول ،مكتبة املثين بغداد وهي مصورة عن طبعة وكالة املعارف ،ه  (1329ت)
مجاعة من  :بعناية ،ه  (764ي )تالوايف ابلوفيات أتليف صالح الدين خليل بن أيبك الصفد -231

  م.1913 ،م1962 ط:  ،بريوت ،ةالعرب واملستشرقني مجعية املستشرقني األملاني
عبد  :حتقيق وتعليق وتقدمي ،ه  (243ت) ،الوصااي أتليف: أيب عبد هللا احلارث بن أسد احملاسيب -232

 .م1916 ،ه  1426 ،األويل دار الكتب العلمية بريوت ط: ،القادر أمحد عطا
 


