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المحتويــــــات

■  كلمة العدد 1
14 جامعة الطائفأ. د. نا صر بن سعود القثامي

■  تالوة القرآن الكرمي وتدارسه عند اآلجري يف كتاب  (أخالق حملة القرآن) - دراسة استقرائية وصفية 2
15اجلامعة االسالمية باملدينة املنورةد. محمد بن إبراهيم سيف

■    اإلجماع عند ابن جزي (٧٤١هـ) يف تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل 3
107جامعة األمير سطامد. نورة بنت عبد العزيز العلي

■  تقدمي املنت على اإلسناد عند ابن خزمية  دراسة نظرية تطبيقية على كتاب مختصر املختصر 4
99جامعة األميرة نورةد. خلود بنت عبداهللا الكلثم

■  تأجيـــل الزكـــــاة - دراسة فقهية مقارنة5
183جامعة احلدود الشماليةد. مرضي بن مشوح العنزي

ابعــني وتابعيهــم  - دراســٌة 6 حابــة والتَّ بــويِّ وعصــر الصَّ ــة يف العهــد النَّ ــات الفقهيَّ ■   الفرضيَّ
ــٌة ٌة حتليليَّ اســتقرائيَّ

233اجلامعة السعودية اإللكترونيةد. عبداحلميد بن صالح الغامدي

■  أثر تأخير البيان عن وقت احلاجة يف احلكم التكليفي لالجتهاد  7
337جامعة طيبةد. هنادي بنت رشيد بن رشيد الصاعدي

■  األحــكام الفقهيــة املتعلقــة  بالتصــرف يف املــال اململــوك قبــل قبضــه بعقــد مــن غيــر عــوض 8
وبغيــر عقــد، يف الفقــه اإلســالمي ( دراســة فقهيــة مقارنــة ) 

397جامعة الطائفد. صالح بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية



ة ات الفقهيَّ الفرضيَّ
 ابعين وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ في العهد النَّ

ٌة ٌة حتليليَّ دراسٌة استقرائيَّ

د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الغامدي
أستاذ الفقه املشارك باجلامعة السعودية اإللكترونية
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ص امللخَّ

حابة والتَّابعين  يهدف بحث: »الفرضيَّات الفقهيَّة في العهد النَّبويِّ وعصر الصَّ
وتابعيهم ، دراسٌة استقرائيٌَّة تحليليٌَّة« إلى: التَّعرُّف على معنى الفرضيَّات الفقهيَّة. 
الفرضيَّات  من  موقفه  وبيان  فقهيٍَّة،  فرضيَّاٍت  من  النَّبيِّ �  عن  ورد  ما  وإيضاح 
الفرضيَّات  من    حابة  الصَّ موقف  وبيان   . حابة  الصَّ أبداها  التي  الفقهيَّة 
الفقهيَّة. والكشف عن موقف التَّابعين وتابعيهم  من الفرضيَّات الفقهيَّة. وإدراك 

كيفيَّة الجمع بين من ورد عنه القول بالفرضيَّات الفقهيَّة والمنع منها.

 ، ، والمنهج التَّحليليَّ ، والمنهج الوصفيَّ وقد استخدم البحث: المنهج االستقرائيَّ
. والمنهج التَّطبيقيَّ

وقائمة  وخاتمة،  مباحث،  وثالثة  وتمهيد،  مة،  مقدِّ على  البحث  اشتمل  وقد 
المصادر والمراجع.

مة في: أهميَّة البحث، وأسباب اختياره، ومشكلته، وتساؤالته، وأهدافه،  فالمقدِّ
ابقة، وجديده، وحدوده، ومنهجه، وإجراءاته. راسات الَسّ والدِّ

ل في:  مهيد في: التَّعريف بالفرضيَّات الفقهيَّة إفراًدا وتركيًبا، والمبحث األَوَّ والتَّ
حابة  ، والثَّاني: الفرضيَّات الفقهيَّة في عصر الصَّ الفرضيَّات الفقهيَّة في العهد النَّبويِّ

. والثَّالث: الفرضيَّات الفقهيَّة في عصر التَّابعين وتابعيهم ،

ها: أَنَّه ورد عن النَّبيِّ  تائج، أهمُّ ل البحث في خاتمته إلى عدد من النَّ وقد توصَّ
ا ابتداًء منه �،  ها من الفرضيَّات الفقهيَّة، ِإَمّ � جملة من األحاديث التي يمكن عدُّ
ادرة عن النَّبيِّ  حابة . وأَنَّ الفرضيَّات الفقهيَّة الصَّ أو جواًبا على فرضيَّات الَصّ
ا، أو فرضيَّاٌت استدالليٌَّة. وأَنَّ  ا فرضيَّاٌت قريبٌة محتملة الوقوع جّدً � لها صوٌر، ِإَمّ
ا يترتَّب  حابة  بجملٍة من الفرضيَّات الفقهيَّة، وكلُّها ممَّ النَّبيَّ � قد ابتدأ الَصّ
عليها عمٌل في الجملة، أو استدالٌل، أو قياٌس، وليست من باب االفتراض المحض، 

الذي ال يترتَّب عليه عمل.
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ها: جمع الفرضيَّات الفقهيَّة من دواوين  ة توصيات، أهمُّ كما أوصى البحث بعَدّ
المعاصر.  الفقهيِّ  االجتهاد  في  منها  واالستفادة  ودراستها  المشهورة،  المذاهب 
لٍة عن الفرضيَّات الفقهيَّة على مدى العصور، تهتمُّ  والقيام بدراساٍت تحليليٍَّة مفصَّ
بدراسة تطوُّرها، وبيان موقف العلماء منها. وعمل دراساٍت علميٍَّة تحليليٍَّة لما ورد عن 
حابة والتَّابعين وتابعيهم  من القول بجواز الفرضيَّات الفقهيَّة والقول بالمنع  الصَّ

ابق إن أمكن، أو الجمع بينها، أو التَّرجيح لبعضها. حق من السَّ منها، ومعرفة الالَّ

حابة،  الَصّ عصر  النَّبوّي،  العهد  الفقهيَّة،  الفرضيَّات،  ة:  االفتتاحيَّ الكلمات 
التَّابعون وتابعوهم.
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Abstract

   The research of The Jurisprudential Hypotheses at the Age of the Prophet  
Muhammed (Pbuh), the Companions, the Successors, and the Followers (May Allah 
be pleased with them): Inductive and Analytic Study aims to    know the meaning of 
the jurisprudential hypotheses,    clarify the narrations that relate to the jurisprudential 
hypotheses about prophet Muhammed (Pbuh), illustrate his response towards the 
suggested jurisprudential hypotheses by the Companions,   explore the companions’ 
situation towards the jurisprudential hypothesis,   reveal the situation of the successors 
and the followers (May Allah be pleased with them) towards the jurisprudential 
hypothesis,   and recognize how to combine the opinions of the supporters and rejectors 
of the jurisprudential hypotheses.

  The researcher uses inductive, descriptive, analytical, and applied methods. 
Moreover, the research includes an introduction, a preface, three chapters, a conclusion, 
and works cited. The introduction illustrates   the significance of the research, reasons 
to choose this topic, the problem, study questions, aims, literature review, the recent 
trends, limitations, method, and procedures. The preface discusses    the definition 
of the jurisprudential hypotheses from individual and multiple structures.   The first 
section explores the jurisprudential hypotheses at the age of the Prophet Muhammed 
(Pbuh).   The second section examines the jurisprudential hypotheses at the age of the 
companions (May Allah be pleased with them).   The third section investigates the 
jurisprudential hypotheses at the age of the Successors, and the Followers (May Allah 
be pleased with them).

  In conclusion, the researcher reaches several results, and the main ones are 
as follows:   It was narrated about the Prophet (Pbuh) several hadiths that could 
be considered as the jurisprudential hypotheses, either he suggested them, or he 
answered to the hypotheses of the Companions.   The produced jurisprudential 
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hypotheses by prophet Muhammed (Pbuh) have different forms, some have a high 
potential incident, and others are inferential.   And the Prophet (Pbuh) has informed 
the Companions (May Allah be pleased with them) a set of jurisprudential hypotheses 
that led to practice in general, inference, or analogy, and they do not relate to the pure 
assumption, which does not have any impact on action.

 The major recommendations of the research are as follows:   collecting the 
jurisprudential hypotheses from the major books that relate to the famous schools 
of Islamic jurisprudence, then studying and using them in the contemporary 
jurisprudential independent reasoning.   Doing analytical researches about the 
jurisprudential hypotheses over the ages, scrutinizing the development, and clarifying 
the opinions of scholars. Carrying out academic research about the narrations of the 
Companions and the Successors and the Followers (May Allah be pleased with them) 
about the permissibility or prohibition of the jurisprudential hypotheses, knowing the 
latter from the previous if it is possible, or combining them, or giving preference to 
some of them.

  Key Words:   Hypotheses, Jurisprudential, The prophetic age, The age of 
Companions, the Successors, and the Followers.
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املقدمــة

ل  ين وأوضح أعالمه، وبيَّن للخلق شرائعه وفصَّ الحمد هلل الذي شيَّد منار الدِّ
د � إلى يوم  أحكامه، وبعث صفوته من خلقه خاتم األنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمَّ
حابة والتَّابعين،  ين، وجعل شريعته قائمًة مؤيَّدًة بالعزِّ والتَّمكين، ووكل بحفظها الَصّ الدِّ
بهم  وتستبين  ة،  الُحَجّ به  تقوم  ن  ممَّ بَّانيِّين،  الرَّ العلماء  من  نهجهم  على  سار  ومن 

ه في ملَّته؛ فقال عزَّ شأنه: ﴿ ڍ ڍ  هم بحراسة شريعته، والتَّفقُّ ة، فاختصَّ المحجَّ
ى  ى  ې   ﴿ وبحمده:  سبحانه  وقال  ژ﴾)))،  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ 
ريعة  ين؛ لئاَلّ تندرس معالم الَشّ ه في الدِّ ی ی﴾)))، فجعل طائفًة  معنيًَّة بالتَّفقُّ
ة  في العالمين، وحفظ اإلسالم شريعًة وعقيدًة بأهل العلم العاملين، وارثي علم النُّبوَّ

من بين المسلمين، أما بعد:

فقد ارتضى اهلل اإلسالم ديًنا للعالمين، ليعالج مشكالت النَّاس أجمعين، ويجيب 
دة؛ ولذا اهتمَّ الّنبيُّ � ببيان األحكام  عن قضاياهم الحادثة، ويفي بنوازلهم المتجدِّ
ة البالغ التي أمره اهلل بها في  الئل النَّواصع، وتلك مهمَّ والوقائع، ونصب عليها الدَّ
يكن  ولم  ڈ﴾)))،  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ﴿ تعالى:  قوله 
عات، ِإالَّ بمقدار ما يبيِّن به حكًما، أو يُفِحم به خصًما،  يلتفت كثيًرا للفرضيَّات والتَّوقُّ

أو يجيب به عن سؤال.

ؤال الذي  وقد ورد عنه � بعض الفرضيَّات مع نهيه عن كثرة المسائل، وعن السُّ
بعده على   من  الكرام  حابة  الصَّ المسلمين، وقد سار  تحريٌم على  يترتَّب عليه 
هديه، ومع ذلك اختلفت مواقفهم، فمنهم: من غلَّب جانب القول بالفرضيَّات، ومنهم: 

))) سورة آل عمران، جزء من اآلية رقم: )79).
))) سورة التَّوبة، اآلية رقم: ))))).

))) سورة المائدة، جزء من اآلية رقم: )67).
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من منعه، ومنهم من َوَرَد عنه القول بها والمنع منها.

حابة ؛ وذلك استدعى  ولم يختلف موقف التَّابعين وتابعيهم عن موقف الصَّ
راسة العلميَّة التي تستقرئ األحاديث واآلثار وتحلِّلها، وتستخرج منها  القيام بهذه الدِّ
بعنوان:  راسة  الدِّ هذه  فكانت  وتجلِّلها؛  الفرضيَّات  تلك  مع  الُْمثلى  التَّعامل  طريقة 
 ، وتابعيهم  والتَّابعين  حابة  الصَّ وعصر  النَّبويِّ  العهد  في  الفقهيَّة  »الفرضيَّات 
دراسٌة استقرائيٌَّة تحليليٌَّة«، سائاًل اهلل فيها التَّوفيق والهداية، وأن يجعلها فاتحة خيٍر 
ق من ورائها النَّفع، ِإنَّه أكرم مسؤول،  لغيرها وبداية، وأن يتقبَّلها بقبوٍل حسٍن، ويحقِّ

وأعظم مأمول.

ة البحث: أهميَّ

والتَّطبيق  الوحي  من  ينطلق  وتحليٍل  استقراٍء  إلى  الفقهيَّة  الفرضيَّات  )-  افتقار 
لة األولى. اشد له في القرون المفضَّ الرَّ

للفرضيَّات    وتابعيهم  والتَّابعين  حابة  الَصّ تطبيقات  في  النَّظر  إلى  )-  الحاجة 
الفقهيَّة بصورة تفصيليَّة.

حابة والتَّابعين  )-  الجمع بين قول من ورد عنه العمل بالفرضيَّات الفقهيَّة من الَصّ
وتابعيهم  ومن ورد عنه المنع منها.

مشكلة البحث:

كيف تعامل النَّبيُّ � وصحابته والتَّابعون وتابعوهم  مع الفرضيَّات الفقهيَّة؟.

تساؤالت البحث:

)- ما الفرضيَّات الفقهيَّة؟.

)-  هل ورد عن النَّبيِّ � فرضيَّاٌت فقهيٌَّة؟، وهل أقرَّ الفرضيَّات الفقهيَّة التي أبداها 
حابة ؟، وأجاب عنها؟. الصَّ
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حابة  من الفرضيَّات الفقهيَّة؟. )- ما موقف الَصّ

4- ما موقف التَّابعين وتابعيهم  من الفرضيَّات الفقهيَّة؟.

5- كيف يمكن الجمع بين من ورد عنه القول بالفرضيَّات الفقهيَّة والمنع منها؟.

أهداف البحث:

)- التَّعرُّف على معنى الفرضيَّات الفقهيَّة.

)-  إيضاح ما ورد عن النَّبيِّ � من فرضيَّاٍت فقهيٍَّة، وبيان موقفه من الفرضيَّات 
. حابة الفقهيَّة التي أبداها الصَّ

حابة  من الفرضيَّات الفقهيَّة. )- بيان موقف الصَّ

4- الكشف عن موقف التَّابعين وتابعيهم  من الفرضيَّات الفقهيَّة.

5- إدراك كيفيَّة الجمع بين من ورد عنه القول بالفرضيَّات الفقهيَّة والمنع منها.

ابقة: راسات الَسّ الدِّ

ال أعلُم -في حدوِد بحثي- دراسًة أو بحًثا تناولت تأصيل الفرضيَّات الفقهيَّة من 
حابة والتَّابعين وتابعيهم ، لكن ُوِجدت دراسات سابقة  ، وعصر الصَّ العهد النَّبويِّ

ا وقفت عليه: تختصُّ ببعض هذا المحتوى، وممَّ

»فقه  القباطي.  مفلح  عبدالرب  علي  ومنير  إبراهيم،  عبدالعظيم  مجدى  )-  فرج، 
المدينة  جامعة  دكتوراه.  رسالة  تأصيلية«،  دراسة  اإلسالمي:  الفقه  في  التوقع 

العالميه، كوااللمبور، )5)0)م(.

»الفقه  المجالي.  سالمه  إبراهيم  وعبدالحميد  عودة،  عبداهلل  أنس  )-  القرعان، 
رسالة  تطبيقية«،  تأصيلية  دراسة  المستجدات:  تغطية  في  وأثره  االفتراضي 

دكتوراه. جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، جرش، )5)0)م(.
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)-  النجار، عبداهلل مبروك. »االفتراض الفقهي عند اإلمام أبي حنيفة: دراسة فقهية 
مقارنة«. مجلة البحوث الفقهيَّة المعاصرة: عبدالرحمن بن حسن النفيسة مج0)، 

ع))) )9)0)م(: )) - 06).

4-  همام، عبدالفتاح حسين محمد. »الفقه االفتراضي عند اإلمام مالك والمالكيَّة«. 
في مؤتمر اإلمام مالك الدولي: الجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية زليتن - مركز 
البحوث والدراسات العلمية زليتن - ليبيا: الجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية. 

مركز البحوث والدراسات العلمية، )))0)م(: ) - 69.

أصل  األندلس«،  مالكية  مؤلفات  خالل  من  الفقهي  »االفتراض  عدال.  5-  شوقي، 
الكتاب رسالة ماجستير، طبع دار الحديث الحسينية، )996)م(.

6-  النعيمي، محمد علي أحمد محمد علي، وخلوق ضيف اهلل محمد آغا. »الفقه 
اإلسالمية  العلوم  جامعة  دكتوراه.  رسالة  افعي«.  الشَّ المذهب  في  االفتراضي 

العالمية، عمان، )4)0)م(.

7-  إمام، محمد كمال الدين. »الموقف من الفقه االفتراضي: مراجعة نقدية«. في 
أعمال ندوة تطور العلوم الفقهيَّة، فقه التوقع: وزارة األوقاف والشؤون الدينية، 

مسقط: وزارة األوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، )009)م(: )5 - 64.

8-  إمام، محمد كمال الدين. »الموقف من الفقه االفتراضي: رؤية أصولية«. المسلم 
المعاصر: جمعية المسلم المعاصر مج 7)، ع 46)،45) )))0)م(: )4)-57).

9-  القحطاني، سعيد بن متعب بن كردم. »الفقه الفرضي: حقيقته وحكمه«. مجلة 
الجمعية الفقهيَّة السعودية: جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية، الجمعية 

الفقهيَّة السعودية، ع 6) )))0)م(: )))-8)).

النانو«.  تقنية  ومآالت  التوقع  »فقه  بن سليمان.  علي  بنت  0)-  الحوشاني، شريفة 
مجلة مركز البحوث والدراسات اإلسالمية: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم، 

مركز البحوث والدراسات اإلسالمية مج7، ع 6)، )))0)م(: )))-))4.
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))-  ابن بيَّة، عبداهلل بن الشيخ المحفوظ. »االجتهاد بتحقيق المناط: فقه الواقع 
ع)4)،)4)  مج6)،  المعاصر  المسلم  جمعية  المعاصر:  المسلم  والتوقع«. 

)))0)م(: 7-89)).

الوعي  الجوينى».  اإلمام  عند  المستقبلى  التوقع  »فقه  عبدالفتاح.  ))-  همام، 
اإلسالمي: وزارة االوقاف والشؤون االسالمية س)5، ع)59 )4)0)م(: 50-)5.

))-  حجازي، وفيق محمد، »الفقه االفتراضي وأثره في مستجدات العصر، دراسة 
فقهية مقارنة«، الناشر: مؤسسة الضحى، تاريخ النشر: )5)0)م(.

المعاصرة«،  النَّوازل  على  وتطبيقه  االفتراضي  »الفقه  الدين،  صالح  4)-  خلوق، 
الناشر: مركز التراث، الدار البيضاء، )5)0) م(.

العبادات  نوازل  في  وأثرها  االفتراضيَّة  »النَّوازل  بنت صالح،  بدرية  5)-  السياري، 
وفقه األسرة«، دار كنوز إشبيلبية، الرياض، )7)0)م(.

مفهومها،  االفتراضية،  »الفتوى  محمد.  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  6)-  المحيميد، 
كلية  مته  نظَّ الذي  المستقبل،  واستشراف  الفتوى  مؤتمر  وحكمها«،  وأهميتها، 

راسات اإلسالميَّة بجامعة القصيم عام )4)4)هـ(. ريعة والدِّ الشَّ

ابقة أجد أَنَّها تنقسم إلى  راسات السَّ راسات: عند النَّظر في الدِّ التَّعليق على هذه الدِّ
أربعة أقساٍم في الجملة.

، سواء من النَّاحية األصوليَّة أو  ل: ما كان عن دراسة الفقه االفتراضيِّ القسم األوَّ
ات والنَّوازل المعاصرة. الفقهيَّة أو النَّقدية، أو بيان األثر على المستجدَّ

ا بمذهب من المذاهب الفقهيَّة األربعة المتبوعة. القسم الثَّاني: ما كان مختّصً

العلم  أهل  بعض  عند  أو  عموًما،  ع  التَّوقُّ بفقه  متعلًِّقا  كان  ما  الثَّالث:  القسم 
خصوًصا.
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ابع: ما كان متعلًِّقا بالفتوى. القسم الرَّ

ة  األئمَّ فترات عصر  أو   ، التَّأصيليَّ الجانب  تناولت  راسات  الدِّ أََنّ هذه  وواضٌح 
أَنَّه يركِّز على  ِإالَّ  التَّابعين  تابع  يتقاطع بعضه مع عصر  المجتهدين، وهو وإن كان 
النَّبيِّ  عن  ورد  ما  بدراسة  يتعلَّق  بحثي  أَنَّ  حين  في  األربعة،  المذاهب  ة  أَِئمَّ بعض 
 ، حابة ا يمكن أن يُعدَّ من الفرضيَّات الفقهيَّة، سواء التي ابتدأ به الصَّ � ممَّ
حابة  من الفرضيَّات  هم على فرضيَّاتهم، باإلضافة إلى بيان موقف الصَّ أو أقرَّ
الفقهيَّة، وتوضيح موقف التَّابعين وتابعيهم ، وإبراز كيفيَّة الجمع بين من ورد عنه 

القول بالفرضيَّات الفقهيَّة والمنع منها.

ابقة. راسات السَّ وبهذا يظهر الفرق ويتَّضح بين بحثي وبين الدِّ

أسباب اختيار البحث:

راسات الفقهيَّة؛  صي في علم الفقه، وحرصي على فتح آفاق جديدة في الدِّ )-  تخصُّ
ولم أجد مثل الفرضيَّات الفقهيَّة لتحقيق ذلك الغرض.

راسات الفقهيَّة المبنيَّة على المناهج االستقرائية التَّحليليَّة. )- المشاركة في الدِّ

وتناولها  الفقهيَّة،  الفرضيَّات  بخصوص  فيه  يكتب  لم  فيما  البحثيَّة  الثَّغرة  )-  سدُّ 
بالتَّوثيق والتَّحليل والتَّعليق.

الجديد في البحث:

والتَّطبيق  رة،  المطهَّ النَّبويَّة  نَّة  السُّ من  به  يتعلَّق  ما  دراسة  البحث  هذا  ي  يُغطِّ
حابة ، وما سار عليه التَّابعون وتابعوهم  في القرون  اشد في عصر الصَّ الرَّ

لة األولى. المفضَّ

في  تنطلق  ِإنَّها  ابقة؛ حيث  السَّ راسات  والدِّ البحوث  له  تتعرَّض  لم  جانٌب  وهو 
أي وأهل الحديث، وما يأتي بعد ذلك. غالبها من نشوء مدرسة أهل الرَّ
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حدود البحث:

حابة  الصَّ وعصر  النَّبيِّ �،  عهد  في  الفقهيَّة  الفرضيَّات  البحث  هذا  يدرس 
دت فترة التَّابعين وتابعيهم إلى فترة منتصف القرن  والتَّابعين وتابعيهم ، وقد حدَّ

الهجريِّ الثَّاني.

منهج البحث:

 ، ، والمنهج الوصفيُّ ة مناهج هي: المنهج االستقرائيُّ راسة على ِعَدّ اعتمدت الدِّ
: ، والمنهج التَّطبيقيُّ والمنهج التَّحليليُّ

من  واستقرائها  وتوثيقها  وجمعها  البحث  ة  مادَّ تتبُّع  في   : االستقرائيُّ المنهج 
ي تقسيماتها. راسة، وتغطِّ مصادرها المعتمدة، وانتخاب نماذج منها؛ تفي بغرض الدِّ

ة العلميَّة التي استقرأتها قبل تحليلها  : ويتعلَّق بالكالم عن المادَّ والمنهج الوصفيُّ
والتَّطبيق عليها.

بط بين أجزائها، ودراستها،  ة العلميَّة، والرَّ : بالنَّظر في المادَّ حليليُّ والمنهج التَّ
والجمع بين ما يوهم تناقضها، أو التَّعارض فيما بينها، والتَّرجيح فيما ظهر لي فيه 

وجه رجحان.

النَّبيِّ  والتَّطبيقات من كالم  بإيراد جملٍة من األمثلة  : وذلك  طبيقيُّ المنهج التَّ
. حابة والتَّابعين وتابعيهم �، وآثار الصَّ

إجراءات البحث:

راسة على اتِّباع المنهج اإلجرائي من خالل الخطوات اآلتية:  اعتمدت الدِّ

ا اشتمل على الفرضيَّات الفقهيَّة. )- جمع نماذج من األحاديث النَّبويَّة، ممَّ

حابة  المشتملة على الفرضيَّات الفقهيَّة. )- إيراد بعض أقوال الَصّ
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)- ذكر جملٍة من أقوال التَّابعين وتابعيهم  المشتملة على الفرضيَّات الفقهيَّة.

والتَّابعين  حابة  الصَّ من  الواردة  واآلثار  النَّبيِّ �،  من  الواردة  األحاديث  4-  تحليل 
والجمع  وفوائدها،  وأغراضها،  على حكمها،  للتَّعرُّف  ودراستها؛   ، وتابعيهم 

بين ما يتعارض معها.

. حابة والتَّابعين وتابعيهم اللة من األحاديث النَّبويَّة، ومواقف الصَّ 5- بيان وجه الدِّ

أبداها  التي  أو   ،� النَّبيِّ  من  الواردة  الفقهيَّة  الفرضيَّات  بتحليل  6-  القيام 
ُقْرب  الفرضيَّة، ومدى  َسبْق وقوع  تتمثَّل في:  داٍت  ُمحدِّ َوْفَق   ، حابة  الصَّ

الفرضيَّة من الواقع، وماذا يترتَّب على الفرضيَّة من عمل؟.

وقد خدمت البحث بعد اكتمال بنائه بما يلي: 

سم العثماني. )- عزوت اآليات القرآنيَّة إلى سورها مع ذكر رقم اآلية، وكتابتها بالرَّ

حيحين ما أمكنني ذلك. جُت األحاديث النَّبويَّة، وحكمت على ما كان خارج الصَّ )-  خرَّ

حابة والتَّابعين وتابعيهم ، ونقلت ما وقفت عليه  جت اآلثار الواردة عن الصَّ )-  خرَّ
اقة. فيها من أحكام بعد بذل الوسع والطَّ

فت بالمصطلحات العلميَّة، واأللفاظ الغريبة، واألماكن والبلدان من مصادرها  4-  عرَّ
األصيلة قدر اإلمكان.

5-  لم أترجم لألعالم الوارد ذكرهم في البحث، واكتفيت بذكر تاريخ الوفاة للتَّابعين 
راسة، ودخلوا في حدودها؛ طلًبا لالختصار. ن شملتهم الدِّ وتابعيهم؛ ممَّ

ة البحث: خَطّ
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مباحث،  وثالثة  وتمهيد،  مة،  مقدِّ إلى:  تقسيمه  البحث  هذا  طبيعة  اقتضت 
وخاتمة، وفهارس؛ على النَّحو اآلتي: 

وأهدافه،  وتساؤالته،  ومشكلته،  البحث،  أهميَّة  على:  واشتملت  مة:  المقدِّ
ابقة، وأسباب اختياره، وجديده، وحدوده، ومنهجه، وإجراءاته. راسات الَسّ والدِّ

التَّمهيد: التَّعريف بالفرضيَّات الفقهيَّة، وفيه مطلبان:

ل: التَّعريف المفرد بالفرضيَّات الفقهيَّة. المطلب األوَّ

المطلب الثَّاني: التَّعريف المركَّب للفرضيَّات الفقهيَّة.

، وفيه مطلبان: ل: الفرضيَّات الفقهيَّة في العهد النَّبويِّ المبحث األوَّ

ادرة من النَّبيِّ �. ل: الفرضيَّات الصَّ المطلب األوَّ

حابة للنَّبيِّ �. هة من الصَّ المطلب الثَّاني: الفرضيَّات الموجَّ

حابة ، وفيه ثالثة مطالب: المبحث الثَّاني: الفرضيَّات الفقهيَّة في عصر الصَّ

حابة  بالفرضيَّات الفقهيَّة وتعاملهم بها. ل: عمل الصَّ المطلب األوَّ

ا لم يقع. حابة  عن الفرضيَّات الفقهيَّة والسؤال عمَّ المطلب الثَّاني: نهي الصَّ

منع  ظاهرها  يوهم  التي    حابة  الصَّ آثار  عن  األجوبة  الثَّالث:  المطلب 
الفرضيَّات الفقهيَّة.

المبحث الثَّالث: الفرضيَّات الفقهيَّة في عصر التَّابعين وتابعيهم ، وفيه ثالثة 
مطالب:
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ل: مسلك إذن التَّابعين وتابعيهم  في الفرضيَّات الفقهيَّة. المطلب األوَّ

المطلب الثَّاني: مسلك منع التَّابعين وتابعيهم  من الفرضيَّات الفقهيَّة.

الفرضيَّات  من    وتابعيهم  التَّابعين  لموقف  تحليليٌَّة  نظرةٌ  الثَّالث:  المطلب 
الفقهيَّة.

خاتمة: تشتمل على: أهمِّ النَّتائج، وأهمِّ التَّوصيات.

قائمة المصادر والمراجع.

ٍد األمين، وعلى آله وأصحابه والتَّابعين،  وصلَّى اهلل، وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمَّ
ين. ومن تبعه بإحساٍن إلى يوم الدِّ



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
259

اني الغامدي د. عبداحلميد بن صالح بن عبدالكرمي الَكرَّ

مهيد التَّ

ة ات الفقهَيّ عريف بالفرضيَّ التَّ

ة: ات الفقهَيّ عريف املفرد بالفرضيَّ ل: التَّ املطلب األوَّ

ات. ل: الفرضيَّ ِقّ اأَلوَّ عريف بالشِّ التَّ

ات ُلَغًة: اًل: تعريف الَفَرِضيَّ َأَوّ

، من الَفَرِضيَّات. اُت: جمُع َفَرِضيَّة، والَفَرِضيَّة مصدٌر صناعيٌّ الَفَرِضيَّ

دة، منها))): والَفْرُض يأتي في لغة العرب بمعاٍن متعدِّ

رتم. )- التَّقدير: ومنه قوله تعالى:  ﴿ى ى ائ﴾)))، أي: قدَّ

ي علم الفرائض بذلك؛ الشتقاقه من الَفْرض الذي هو التَّقدير. ومنه ُسمِّ

ومنه يُقال: َفْرُض الُْمَحال ليس بمحال؛ أَْي: تَْقِديره))).

)-  اإِللزاُم واإِليجاب: ومنه قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ﴾)4)، أَْي: ألزمنا وأوجبنا.

)-  اإلنزال: ومنه قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾)5)، أَْي: أنزل.

)))  ينظر: العين )8/7)(، تهذيب اللغة )))/))(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ))/097)(، مقاييس 
اللغة )488/4(، مادة )فرض(.

))) سورة البقرة، جزء من اآلية رقم: )7))).
العلماء  الكبير ))/468(، دستور  المنير في غريب الشرح  العرب )7/)0)(، المصباح  )))  ينظر: لسان 

))/5)(، مادة: )فرض(.
)4) سورة النُّور، جزء من اآلية رقم: ))).

)5) سورة القصص، جزء من اآلية رقم: )85).
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4- البيان: ومنه قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾)))، أَْي: بيَّن.

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ﴿ٻ  تعالى:  قوله  ومنه  التَّوقيت:    -5
ت. ٺ﴾)))، أَْي: وقَّ

: ومنه قوله تعالى: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾)))، أَْي: أباح  6-  اإلباحة والِحلُّ
. وأحلَّ

7- الحزُّ والتَّأثير والقطع: ومنه: َفَرَض الَخَشبََة: إذا قطعها.

8- الهبة والعطيَّة: يُقال: َفَرْضُت له كذا: أَْي: وهبته وأعطيته.

ات اصطالًحا: ثانًيا: تعريف الَفَرِضيَّ

قد جرى الَفْرُض على ألسنة أهل العلم فيما يلي:

اْفِتراض: ما  ات: وهي بمعنى االفتراضيَّات، وهو اسٌم منسوٌب إلى  1- الَفَرِضيَّ
يعتمد على الَفْرض أو النَّظريَّة، بدالً من التَّجربة أو الخبرة)4).

2- »الَفْرُض: هو الذي ال يطابق الواقع، وال يُعتدُّ به أصاًل، ومراد القوم بالَفْرض 
أ، ال يقبل القسمة ال كسًرا وال وهًما وال َفْرًضا، هو  في قولهم: الجزء الذي ال يتجزَّ

د التَّْقدير«)5). ل ال مجَرّ التَّعقُّ

نَّ أو التَّخمين، وهي معطياٌت ينطلق  : على ما يفيد الظَّ 3- الَفَرِضيُّ أو االْفِتَراِضيُّ
ة مسألة)6). منها للتَّدليل المنطقيِّ على صَحّ

))) سورة التَّحريم، جزء من اآلية رقم: ))).
))) سورة البقرة، جزء من اآلية رقم: )97)).

))) سورة األحزاب، جزء من اآلية رقم: )8)).
)4) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )6)7)(، مادة: )فرض(.

)5) الكليات )ص:690).
)6) ينظر: تكملة المعاجم العربية )46/8(، مادة: )فرض(.
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اني الغامدي د. عبداحلميد بن صالح بن عبدالكرمي الَكرَّ

جويز العقلي: ِإْذ للعقل أَْن يَْفِرَض المستحيالت والممتنعات، أَْي: يالحظها  4- الَتّ
رها))). ويتصوَّ

وذكروا أَنَّ الَفْرَض على نوعين، هما:

إلى  ة  بالقَوّ يء  الَشّ انتزاعي؛ وهو إخراج ما هو موجوٌد في  َفْرٌض  ل:  اأَلوَّ النَّوع 
الفعل، وال يكون في الواقع ما يخالف الَْمْفُروض.

يء  ل واختراع ما ليس بموجود في الشَّ اني: َفْرٌض اختراعي؛ وهو التَّعمُّ وع الثَّ النَّ
ة أصاًل، ويكون في الواقع ما يُخالف الَْمْفُروض))). بالقوَّ

ة. ِقّ اآلخر: الفقهَيّ عريف بالشِّ التَّ

ة ُلَغًة: اًل: تعريف الفقهَيّ َأَوّ

ة: من الفقه، وهو في اللُّغة يأتي بإزاء معنيين: الفقهَيّ

ين؛ لسيادته وشرفه وفضله  ين)))، وغلب على علم الدِّ ل: الِعلُْم في الدِّ المعنى اأَلوَّ
ا بعلم  على سائر أنواع العلم، كما غلب النَّْجم على الثُّريَّا)4)، وقد جعله الُعْرُف خاّصً

ريعة، وتخصيًصا بعلم الفروع منها)5). الَشّ

قِّ َوالَفتِْح، يقال: اني: الَفْهُم)6)، واشتقاقه من الشَّ المعنى الَثّ

ُجُل -بالكسر-، يْفَقُه فقًها: إذا َفِهم وَعِلم. َفِقَه الرَّ

))) ينظر: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ))/67))(، مادة: )الفرض(.
))) ينظر: دستور العلماء ))/5)).

))) ينظر: العين ))/70)(، تهذيب اللغة )5/)6)(، مادة: )فقه(.
)4) ينظر: المحكم والمحيط األعظم )8/4))(، مادة: )فقه(.

)5) ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر ))/465(، مادة: )فقه(.
)6) ينظر: مختار الصحاح )ص:)4)(، تاج العروس )6)/456(، مادة: )فقه(.
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-، يَْفُقُه: إذا صار فقيًها عاِلًما، َوَسبََق غيره إلى الَفْهم))). مِّ وَفُقَه -بالضَّ

ہ﴾)))،  ہہ  ۀ   ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ   : قوله  ومنه 
أَْي: ال تفهمونه.

ثَُمّ يقال للعلم: الفقه؛ ألَنَّه عن الَفْهِم يكون، والعالم َفِقيٌْه؛ ألَنَّه ِإنَّما يعلم بفهمه 
ا كان له سبًبا))). يء مَمّ على مذهب العرب في تسمية الَشّ

ثانًيا: تعريف الفقه اصطالًحا:

ص  اتَّسعت عبارات الفقهاء في تعريف الفقه اتِّساًعا كبيًرا؛ ولشهرتها لدى المتخصِّ
ل به التَّعريف  في الفقه أقتصر على تعريٍف مختاٍر؛ تقع به الكفاية والوفاية؛ ليتحصَّ

راسة. المركَّب لعنوان الدِّ

رعيَّة العمليَّة، المكتسبة من أدلَّتها  الفقه في االصطالح: »هو العلم باألحكام الشَّ
التَّفصيليَّة«)4).

ة العقد، وفساده،  نحو: التَّحريم، والتَّحليل، واإليجاب، واإلباحة، والنَّدب، وصحَّ
ووجوب ُغْرٍم، وضمان قيمة ُمتْلٍَف وجناية)5).

.(6( ٍر، وال نَْحِويٍّ ٍث، وال ُمَفسِّ وال يطلق اسم »الفقيه« على ُمتََكلٍِّم، وال ُمَحدِّ

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر ))/465(، مادة: )فقه(.
))) سورة اإلسراء، جزء من اآلية رقم: )44).

))) ينظر: المسائل واألجوبة البن قتيبة )ص:58).
)4) األشباه والنظائر البن الملقن ت: األزهري ))/4)).

)5) ينظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ))/69).
)6) ينظر: روضة الناظر البن قدامة ))/54(، وشرح مختصر الروضة للطوفي ))/)))).
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اني الغامدي د. عبداحلميد بن صالح بن عبدالكرمي الَكرَّ

ة ات الفقهَيّ ب للفرضيَّ عريف املركَّ اني: التَّ املطلب الثَّ

ة: ات الفقهَيّ الفرضيَّ

بعد االستعراض لتعريف كلمتي: »الفرضيَّات«، و»الفقه«، فِإنَّه يمكن التَّعرُّف على 
كانت حقيقته  المصطلح -وإن  الفقهيَّة«، ونظًرا لحدوث هذا  »الفرضيَّات  مصطلح 
مين من العلماء، وأََوّل من  قديمة-؛ ِإْذ إنَّني لم أظفر بتعريٍف له واضح من ِقبَِل المتقدِّ
د الحجوي )ت:76))هـ(  في كتابه: »الفكر  مة محمَّ تعرَّض لتوضيحه وبيانه العالَّ
امي«؛ فبيَّن المقصود بهذا المصطلح من غير أن يتعَرّض لتعريفه اصطالحّيًا،  السَّ
وَفْرض  وقوعها،  وتقدير  المسائل  لفرض  د  تجرَّ الذي  فهو  حنيفة  أبو  ا  »أَمَّ فقال: 
ا  ا باندراجها في العموم مثاًل، فزاد الفقه نُمّوً ا بالقياس على ما وقع، وِإَمّ أحكامها، ِإَمّ

وعظمة، وصار أعظم من ذي قبل بكثير«))).

مة الحجوي  بَأنَّ الفقه الفرضي ما هو ِإاَلّ تقدير الوقائع، وهو  فيوضح العالَّ
نتيجة الستعمال القياس واإلكثار منه، حيث يصبح الفقه التَّقديري ميداًنا لتطبيق 

األقيسة، ومجاالً الختبار العلل))).

د أبو زهرة )ت:94))هـ(  مة محمَّ ف الفرضيَّات الفقهيَّة العاَلّ ن عرَّ وأيًضا فممَّ
، فقال: »يقصد بالفقه التَّقديري: الفتوى في مسائل لم تقع، ويفرض وقوعها«))).

أبو  عبداهلل  بن  بكر  الدكتور  مة  العالَّ والبيان  بالتَّعريف  أيًضا  تناوله  وممن 
وتخريجات  أحمد  اإلمام  لمذهب  المفصل  »المدخل  كتابه:  في  )ت:9)4)هـ(  زيد 
األصحاب«، حيث قال: »الفقه التَّقديري: أَْي: الفروع التي يشتغل الفقيه بفرضها، ثم 

التَّْوليد منها؛ بتقدير وقوعها، ثم بفرض الحكم الفقهي لها«)4).

))) الفكر السامي ))/9)4).
)))  ينظر: االتجاهات الفقهيَّة عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري د. عبدالمجيد محمود )ص:)6).

))) أبو حنيفة: حياته وعصره )ص:9))).
)4) المدخل المفصل لمذهب اإلمام أحمد ))/8))).
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ف الدكتور سعيد بن متعب القحطاني »الفقه الفرضي« بَأنَّه: »العلم المتعلِّق  وعرَّ
رعيَّة العمليَّة، والجواب عن أسئلة المستفتين  بقيام الفقيه بتجويز وقوع المسائل الَشّ

ارع في ذلك«))). فيما لم يقع، وتقدير حكم الشَّ

الفقهيَّة،  للفرضيَّات  تعريٍف مختصٍر  إلى  الوصول  يمكن  ما سبق  وباستعراض 
وعليه فتكون:

ا لم  ه ممَّ الفرضيَّات الفقهيَّة: هي المسائل المنقدحة في ذهن الفقيه أو المتفقِّ
يقع، سواءٌ أكانت محتملة الوقوع، أم مستبعدًة، أم مستحيلة.

ا الفقيه: فلغرض االستدالل، أو اإلفحام واإللزام، أو تقرير األحكام. أمَّ

ه: فللتَّعلُّم واالستفسار واالستبصار. ا المتفقِّ وأمَّ

وألَنَّ  الحدود،  أُن األصيل في رسم  الشَّ ألَنَّه  النَّحو؛  ورأيت اختصاره على هذا 
التَّدقيق  ال  غيرها،  عن  يُميِّزها  بما  المراد  على  الوقوف  التَّعريفات  من  الغرض 
الحرفيُّ في التَّعريف؛ ِإْذ الفقهاء -رحمهم اهلل- ال يلتزمون التَّعريف لكلِّ ما يعرض 
الُمَعرِّف  أَنَّه  ال  غيره،  عن  المحدود  تمايز  عندهم  التَّعريف  من  الغرض  ألََنّ  لهم؛ 
الوحيد لما يُراد تعريفه؛ وقد ألمح شيخ اإلسالم ابن تيمية  لمثل هذا في نقض 
قول المناطقة؛ حيث قال: »ِإَنّ التَّصوُّر الذي ليس ببديهي ال ينُال ِإالَّ بالحدِّ ...، ]و[هو 
الفصل والتَّمييز بين المحدود وغيره، يفيد ما تفيده األسماء من التَّمييز والفصل بين 
ا تصوُّر حقيقٍة فال، لكنَّها  ى وبين غيره، فهذا ال ريب في أَنَّه يفيد التَّمييز. فَأمَّ المسمَّ
قد تفصل ما دلَّ عليه االسم باإلجمال، وليس ذلك من إدراك الحقيقة في شيء«))).

روط واألسباب  وجملٌة من الفقهاء ال يلتزم تعريف كلِّ مصطلح، بل يكتفي بذكر الشُّ
وغير ذلك؛ إذ المهمُّ أن يُفهم المراد من المصطلح عند استعماله.

))) الفقه الفرضي حقيقته وحكمه، لألستاذ الدكتور: سعيد بن متعب القحطاني )ص:)))).
))) مجموع الفتاوى )49-44/9).
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ل املبحث األوَّ

بويِّ ة في العهد النَّ ات الفقهَيّ  الفرضيَّ

بيِّ �: ادرة من النَّ ات الصَّ ل: الفرضيَّ املطلب األوَّ

في مسائل  الفرضيَّات  وردت  قد  أَنَّه  نجد  النَّبويَّة  نَّة  السُّ كتب  بعض  باستقراء 
يبيِّن  أَْن  من خاللها  أراد  ؛  أصحابه  على  بطرحها  ابتداًء؛  اهلل �  رسول  عن 
ب إلى األذهان من فرضها مسألًة أخرى؛ وذلك لبيان الِعلَّة،  لهم أحكامها، أو أَْن يُقرِّ
والقياس عليها، وقد يكون ذلك االفتراض والتَّقدير تَتِْميًْما لجواِب سؤاٍل سألوه، كما 

يظهر ذلك من استقراء سنَّته �.

لذا فِإنَّني أستعرض عدًدا من األحاديث النَّبويَّة الكريمة، التي ابتدر بها النَّبيُّ 
� أصحابه فيها باالفتراض والتَّقدير، وقد ورد في ذلك جملة من األحاديث، منها:

ل: َعْن أَِبي َذرٍّ ، أَنَّ نَاًسا ِمْن أَْصَحاِب النَِّبيِّ � َقالُوا ِللنَِّبيِّ �:  الحديث األوَّ
ثُوِر ِباأْلُُجوِر، يَُصلُّوَن َكَما نَُصلِّي، َويَُصوُموَن َكَما نَُصوُم،  يَا َرُسوَل اهلِل، َذَهَب أَْهُل الدُّ
ُقوَن؟، ِإنَّ ِبُكلِّ  دَّ لَُكْم َما تَصَّ ُقوَن ِبُفُضوِل أَْمَواِلِهْم، َقاَل: »أََولَيَْس َقْد َجَعَل اهللُ  َويَتََصدَّ
تَْسِبيَحٍة َصَدَقًة، َوُكلِّ تَْكِبيَرٍة َصَدَقًة، َوُكلِّ تَْحِميَدٍة َصَدَقًة، َوُكلِّ تَْهِليلٍَة َصَدَقًة، َوأَْمٌر 
ِبالَْمْعُروِف َصَدَقٌة، َونَْهٌي َعْن ُمنَْكٍر َصَدَقٌة، َوِفي بُْضِع أََحِدُكْم َصَدَقٌة«، َقالُوا: يَا َرُسوَل 
اهلِل، أَيَأِتي أََحُدنَا َشْهَوتَُه َويَُكوُن لَُه ِفيَها أَْجٌر؟، َقاَل: »أََرأَيْتُْم لَْو َوَضَعَها ِفي َحَراٍم، أََكاَن 

َعلَيِْه ِفيَها ِوْزٌر؟، َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها ِفي الَْحاَلِل، َكاَن لَُه أَْجٌر«))).

وتقديٌر  فرضيَّة  فهذه  َحَراٍم«،  ِفي  َوَضَعَها  لَْو  »أََرأَيْتُْم   :� قوله  اللة:  الدِّ وجه 

)))  أخرجه مسلم ))/697(، في كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، 
برقم: )006)).
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بالقياس، ولكنَّها فرضيٌَّة قريبة الوقوع، ومسألٌة قد تقع))).

ة: تحليل الفرضيَّ

إمكان وقوع الفرضيَّة: ممكنة الوقوع.

قد  كان  وِإْن  حكمها،  معرفة  الغرض  وليس  واردةٌ،  الواقع:  من  الفرضيَّة  ُقْرُب 
ر، وهو إتيان  بيَّنه النَّبيُّ �، وِإنَّما االستدالل بهذه الفرضيَّة على أمٍر قد يقع ويتكرَّ
هوة الحالل؛ فِإنَّ األجر يترتَّب  هوة الحرام مع الوزر بسببه؛ فيقاس عليه إتيان الشَّ الَشّ
بتعليم  الفقهيَّة؛  عليه، كما ترتَّب اإلثُم على الحرام؛ وهذه إحدى فوائد الفرضيَّات 

االستدالل، وتوجيه النَّظر للقياس، وتقرير األدلَّة.

هل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمٌل؛ وهو االستدالل 
واج أو ملك اليمين، وقد  هوة قد يكون حالاًل من خالل الزَّ ؛ وذلك أَنَّ إتيان الشَّ دِّ بالضِّ

بَْهة))). يكون حراًما بغيرهما، وقد يكون خالًيا عن الُحْكَميْن؛ كوطء الشُّ

ِ � يَُقوُل: »أََرأَيْتُْم لَْو  اني: َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ ، أَنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهللَّ الحديث الثَّ
أَنَّ نََهًرا ِببَاِب أََحِدُكْم يَْغتَِسُل ِفيِه ُكلَّ يَْوٍم َخْمًسا، َما تَُقوُل: َذِلَك يُبِْقي ِمْن َدَرِنِه«، َقالُوا: 
ُ ِبِه الَخَطايَا«))). لََواِت الَخْمِس، يَْمُحو اهللَّ الَ يُبِْقي ِمْن َدَرِنِه َشيًْئا، َقاَل: »َفَذِلَك ِمثُْل الصَّ

اللة: قوله �: »أََرأَيْتُْم لَْو أَنَّ نََهًرا«، فهذا َمثٌَل َضَربَُه النَّبيُّ � لمحو  وجه الدِّ
رة  المنوَّ المدينة  في  فاألنهار  بعيدةٌ؛  فرضيٌَّة  فهي  الخمس؛  لوات  بالَصّ الخطايا 
بباب شخٍص واغتساله منه  النَّهر؛ فوجوده  ر وجود  ُقدِّ ولو  ونواحيها غير موجودة، 

اٍت نادر)4). خمس مَرّ

ة: تحليل الفرضيَّ

))) يُنظر: شرح النووي على مسلم )7/)9(، شرح األربعين النووية البن دقيق العيد )ص:)9).
))) يُنظر: التَّمهيد في تخريج الفروع على األصول، لإلسنوي )ص:49).

)))  أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ))/)))(، في كتاب: مواقيت الصالة،   باب: الصلوات الخمس 
كفارة، برقم: )8)5).

)4) يُنظر: فتح الباري البن رجب )4/4))(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )5/5)).
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هو  ِإنَّما  وبُْعُدُها  مستحيلًة،  تكن  لم  وإن  الوقوع،  بعيدة  ة:  الفرضيَّ وقوع  إمكان 
رة. بحسب البيئة التي قيل فيها الحديث؛ وهي المدينة المنوَّ

ولكنَّها  رة،  المنوَّ المدينة  واقع  عن  بعيدةٌ  الفرضيَّة  الواقع:  من  ة  الفرضيَّ ُقْرُب 
ممكنة التَّصوُّر والوقوع؛ وهي واقعٌة في غيرها، وليس الغرض نفس الفرضيَّة، ولكن 
من أجل توظيفها في االستدالل؛ وهذه إحدى فوائد الفرضيَّات الفقهيَّة، كما سبق 

ابق من تعليم االستدالل والقياس، وتقرير األدلَّة. في الحديث السَّ

وهو  عمٌل؛  عليها  يترتَّب  الفرضيَّة  عمل؟:  عليها  ب  يترتَّ ة  الفرضيَّ هذه  هل 
هن، وتقرير الحكم. ورة إلى الذِّ االستدالل على المعنى، وتقريب الصُّ

الث: َعِن ابِْن َعبَّاٍس ، أَنَّ اْمَرأًَة َجاَءْت ِإلَى النَِّبيِّ �، َفَقالَْت: ِإنَّ  الحديث الثَّ
ي  َعنَْها، أََرأَيِْت  ، أََفَأُحجَّ َعنَْها؟، َقاَل: » نََعْم،  ُحجِّ ي نََذَرْت أَْن تَُحجَّ َفَماتَْت َقبَْل أَْن تَُحجَّ أُمِّ
َ الَِّذي لَُه، َفِإنَّ  ِك َديٌْن أَُكنِْت َقاِضيَتَُه؟«، َقالَْت: نََعْم، َفَقاَل: »اْقُضوا اهللَّ لَْو َكاَن َعلَى أُمِّ

َ أََحقُّ ِبالَوَفاِء«))). اهللَّ

ِك َديٌْن« تشبيٌه ِلَديِْن اهلل بما يُعرف  اللة: قوله �: »أََرأَيِْت لَْو َكاَن َعلَى أُمِّ وجه الدِّ
من َديِْن العباد؛ فقاس وجوب أداء حقِّ اهلل تعالى على وجوب أداء حقِّ العباد؛ وهي 

فرضيٌَّة لم تقع، ولن تقع لها؛ لموتها؛ ولكنَّها قد تقع لغيرها))).

ة: تحليل الفرضيَّ

ة: ممكنة الوقوع. إمكان وقوع الفرضيَّ

منها  الرئيس  والغرض  الواقع،  من  قريبٌة  الفرضيَّة  الواقع:  ة من  الفرضيَّ ُقْرُب 
القياس عليها، وليس نفس الفرضيَّة.

ًنّة، بَاُب: َمْن َشبََّه  )))  أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه )9/)0)(، في كتاب: االعتصام بالكتاب والسُّ
اِئَل، برقم: )5))7). ُ ُحْكَمُهَما، ِليُْفِهَم السَّ أَْصاًل َمْعلُوًما ِبَأْصٍل ُمبَيٍَّن، َقْد بَيََّن اهللَّ

ال )5/4)5(، )0)/)6)(، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام  )))  يُنظر: شرح صحيح البخاري البن بَطّ
.((5/((
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  ابعني وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة يف العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

هل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمٌل مباشٌر، وهو 
حكم مسألة الحجِّ عن الغير وإن لم يوِص؛ قياًسا على قضاء دينه ولو لم يوِص.

ابع: َعْن ُسلَيَْماَن بِْن يََساٍر، َعْن َعبِْداهلِل بِْن َعبَّاٍس أَْو َعِن الَْفْضِل بِْن  الحديث الَرّ
ْسالُم َوُهَو  َعبَّاٍس  أَنَّ َرُجاًل، َسَأَل النَِّبيَّ �، َفَقاَل: يَا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّ أَِبي أَْدَرَكُه اإْلِ
َشيٌْخ َكِبيٌر اَل يَثْبُُت َعلَى َراِحلَِتِه، أََفَأُحجُّ َعنُْه؟، َقاَل: »أََرأَيَْت لَْو َكاَن َعلَيِْه َديٌْن، َفَقَضيْتَُه 

َعنُْه، أََكاَن يُْجِزيِه؟«، َقاَل: نََعْم، َقاَل: »َفاْحُجْج َعْن أَِبيَك«))).

اللة: قوله �: »أََرأَيَْت لَْو َكاَن َعلَيِْه َديٌْن، َفَقَضيْتَُه َعنُْه، أََكاَن يُْجِزيِه؟«،  وجه الدِّ
فهي فرضيٌَّة لم تقع، ولكنَّها قد تقع))).

ة: تحليل الفرضيَّ

ابق؛ التِّحاد الفرضيَّة فيهما، والخالف ِإنَّما هو  يقال فيها ما قيل في الحديث السَّ
ائل )ذكٌر أو أنثى(. في صنف السَّ

قال:   ، اب  الخطَّ بن  عمر  عن  عبداهلل،  بن  جابر  عن  الخامس:  الحديث 
هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النَِّبيَّ �، َفُقلُْت: َصنَْعُت الْيَْوَم أَْمًرا َعِظيًما، 
َوأَنَْت َصاِئٌم؟«،  ِبَماٍء  َفَقاَل َرُسوُل اهلِل �: »أََرأَيَْت لَْو تََمْضَمْضَت  َوأَنَا َصاِئٌم،  َقبَّلُْت 

ُقلُْت: اَل بَْأَس ِبَذِلَك، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل �: »َفِفيَم؟«))).

اللة: قوله �: »أََرأَيَْت لَْو تََمْضَمْضَت ِبَماٍء َوأَنَْت َصاِئٌم؟« فيه إثباٌت لعدم  وجه الدِّ
ائم؛ فال  يام، وبين الُقبْلَة للصَّ الفرق بين الحكمين، بين المضمضة بالماء حال الصِّ

قو المسند: »حديٌث صحيح«،  )))  أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ))/)))(، برقم: )))8)(، قال محقِّ
ٌج في صحيح اإلمام البخاري برقم: )6699(، ومسلم برقم: )4)))( بلفظ: »ِإَنّ أختي قد  وأصله مخرَّ

نذرت أن تحج«.
ال )5/4)5(، )0)/)6)(، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام  )))  يُنظر: شرح صحيح البخاري البن بَطّ

.((5/((
قو المسند: »إسناده صحيح على  )))  أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ))/86)(، برقم: )8))(، قال محقِّ

شرط مسلم«.
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وم)))؛ وهذه فرضيَّة لمسألة تقع كثيًرا،  فرق بينهما في أَنَّ ُكاّلً منهما ال ينتقص به الَصّ
والفرضيَّة فيها ِإنَّما هي ألجل القياس عليها))).

ة: تحليل الفرضيَّ

ة: ممكنة الوقوع. إمكان وقوع الفرضيَّ

الرئيس  والغرض  تقع،  واقعيٌَّة جًدا، وهي  الفرضيَّة  الواقع:  ة من  ُقْرُب الفرضيَّ
منها القياس عليها، وليس الفرضيَّة نفسها.

هل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمٌل مباشٌر، وهو 
ائم)))، فالنَّبيُّ � علَّل جواز  ائم؛ قياًسا على مسألة المضمضة للصَّ حكم التَّقبيل للصَّ

ائم، وأَنَّها جائزةٌ، ثُمَّ القياس عليها. ائم بافتراض المضمضة للصَّ الُقبْلَِة للصَّ

ِ � نََهى َعْن بَيِْع الثَِّماِر  ادس: َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك ، أَنَّ َرُسوَل اهللَّ الحديث الَسّ
ِ �: »أََرأَيَْت  «. َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ َحتَّى تُْزِهَي، َفِقيَل لَُه: َوَما تُْزِهي؟، َقاَل: »َحتَّى تَْحَمرَّ

ُ الثََّمَرةَ، ِبَم يَْأُخُذ أََحُدُكْم َماَل أَِخيِه؟« )4). ِإَذا َمنََع اهللَّ

ُ الثََّمَرةَ« نهٌي منه عن هذا البيع؛ وذلك  اللة: قوله �: »أََرأَيَْت ِإَذا َمنََع اهللَّ وجه الدِّ
للتَّغرير؛ وهي فرضيٌَّة لحالة قد تقع، وقد ال تقع، فبيَّن  تحصيًنا لألموال، وكراهًة 

حكمها عند الوقوع، والغرض من هذه الفرضيَّة تعليل الحكم، والقياس عليها)5).

))) يُنظر: نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار )8/)49).
يئين في الحكم الواحد؛ الجتماعهما  ابي : )في هذا إثبات القياس، والجمع بين الَشّ )))  قال اإلمام الخطَّ

نن ))/4))). بَِه(، معالم السُّ في الَشّ
))) ينظر: البناية شرح الهداية )0)/)))).

يبدو  أن  الثِّمار قبل  باع  إذا  البيوع،   باب:  كتاب:  البخاري في صحيحه ))/77(، في  اإلمام  )4)  أخرجه 
صالحها، ثَُمّ أصابته عاهة فهو من البائع، برقم: )98))).

)5) يُنظر: معالم السنن ))/)8).
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ة: تحليل الفرضيَّ

ة: ممكنة الوقوع. إمكان وقوع الفرضيَّ

الرئيس  والَغَرُض  تقع،  وقد  ا،  جّدً واقعيٌَّة  الفرضيَّة  الواقع:  من  الفرضيَّة  ُقْرُب 
منها تعليل الحكم، والقياس عليها، وهذا من فوائد الفرضيَّات الفقهيَّة؛ ببيان العلل، 

واألوصاف الجامعة.

هل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها االستدالل على منع 
ورة المفروضة. هذه المعاملة؛ وذلك تبًعا لمنع الصُّ

ْهَر،  ابع: عن َعبْداهلِل بْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص ، َقاَل: ُكنُْت أَُصوُم الدَّ الحديث الَسّ
ا أَْرَسَل ِإلَيَّ َفَأتَيْتُُه، َفَقاَل ِلي:  ا ُذِكْرُت ِللنَِّبيِّ �، َوِإمَّ َوأَْقَرأُ الُْقْرآَن ُكلَّ لَيْلٍَة، َقاَل: َفِإمَّ
ْهَر، َوتَْقَرأُ الُْقْرآَن ُكلَّ لَيْلٍَة؟«، َفُقلُْت: بَلَى، يَا نَِبيَّ اهلِل، َولَْم  »أَلَْم أُْخبَْر أَنََّك تَُصوُم الدَّ
أُِرْد ِبَذِلَك ِإالَّ الَْخيَْر، َقاَل: »َفِإنَّ ِبَحْسِبَك أَْن تَُصوَم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر ثاََلثََة أَيَّاٍم«، ُقلُْت: يَا 
َعلَيَْك  َوِلَزْوِرَك  ا،  َحّقً َعلَيَْك  ِلَزْوِجَك  »َفِإنَّ  َقاَل  َذِلَك،  ِمْن  أَْفَضَل  أُِطيُق  ِإنِّي  نَِبيَّ اهلِل، 
أَْعبََد  َكاَن  َفِإنَُّه  نَِبيِّ اهلِل �،  َداُوَد  َصْوَم  »َفُصْم  َقاَل:  ا«،  َحّقً َعلَيَْك  َوِلَجَسِدَك  ا،  َحّقً
النَّاِس«، َقاَل ُقلُْت: يَا نَِبيَّ اهلِل، َوَما َصْوُم َداُوَد؟، َقاَل: »َكاَن يَُصوُم يَْوًما َويُْفِطُر يَْوًما«، 
َقاَل: »َواْقَرِأ الُْقْرآَن ِفي ُكلِّ َشْهٍر«، َقاَل ُقلُْت: يَا نَِبيَّ اهلِل، ِإنِّي أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن َذِلَك، 
َذِلَك،  ِمْن  أَْفَضَل  أُِطيُق  ِإنِّي  اهلِل،  نَِبيَّ  يَا  ُقلُْت:  َقاَل  ِعْشِريَن«،  ُكلِّ  ِفي  »َفاْقَرأْهُ  َقاَل: 
َقاَل: »َفاْقَرأْهُ ِفي ُكلِّ َعْشٍر«، َقاَل ُقلُْت: يَا نَِبيَّ اهلِل، ِإنِّي أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن َذِلَك، َقاَل: 
ا،  ا، َوِلَزْوِرَك َعلَيَْك َحّقً »َفاْقَرأْهُ ِفي ُكلِّ َسبٍْع، َواَل تَِزْد َعلَى َذِلَك، َفِإنَّ ِلَزْوِجَك َعلَيَْك َحّقً
. َقاَل: َوَقاَل ِلي النَِّبيُّ �: »ِإنََّك اَل  َد َعلَيَّ ْدُت، َفُشدِّ ا«، َقاَل: َفَشدَّ َوِلَجَسِدَك َعلَيَْك َحّقً
ا َكِبْرُت  تَْدِري لََعلََّك يَُطوُل ِبَك ُعْمٌر«، َقاَل: »َفِصْرُت ِإلَى الَِّذي َقاَل ِلي النَِّبيُّ �، َفلَمَّ

َوِدْدُت أَنِّي ُكنُْت َقِبلُْت ُرْخَصَة نَِبيِّ اهلِل �«))).

ا  ر به أو فَوّت به حّقً هر لمن تضرَّ يام، باب: النَّهي عن صوم الَدّ )))  أخرجه مسلم ))/))8(، في كتاب: الصِّ
أو لم يفطر العيدين والتَّشريق، وبيان تفضيل صوم يوم، وإفطار يوم، برقم: )95))).
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اللة: قوله �: »ِإنََّك اَل تَْدِري لََعلََّك يَُطوُل ِبَك ُعْمٌر« فيه إخباٌر بَأنَّه لعلَّه  وجه الدِّ
ة؛ فهي فرضيَّة  باب، وثياب الُقَوّ ن نفسه عليه أَيَّام الشَّ ا وطَّ يطول به ُعْمٌر، فيعجز عَمّ
لحالة قد تقع، ووقعت لَعبْداهلِل بْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص ، والَغَرُض منها تعليل الحكم 

بها))).

ة: تحليل الفرضيَّ

ِسنُُّه،  فيكبر  النَّاس؛  ألكثر  تحصل  وقد  الوقوع،  ممكنة  ة:  الفرضيَّ وقوع  إمكان 
ا ال يجب عليه. وتَْضُعُف قواه؛ فال يقوى على ما ألزم به نفسه، ممَّ

ُقْرُب الفرضيَّة من الواقع: الفرضيَّة واقعيٌَّة جًدا.

هل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمٌل، وهو اتِّخاذ 
ورٍد مناسٍب؛ يُمكن المداومة عليه، وعدم التَّقصير فيه، أو االنقطاع عنه، ولو مع كبر 
ره على المكلَّف، والحرص على  ريعة فيما تيسِّ ير مع الشَّ . وفيه دليٌل على السَّ نِّ السِّ
ِ أَْدَوُمَها  دوام األعمال واتِّصالها وِإْن َقلَّْت؛ لقول النَّبيِّ �: »َوأَنَّ أََحبَّ األَْعَماِل ِإلَى اهللَّ

.(((» َوِإْن َقلَّ

امن: َعْن َعبِْداهلِل بِْن َجْعَفٍر ، َقاَل: بََعَث َرُسوُل اهلِل � َجيًْشا،  الحديث الثَّ
اْستَْعَمَل َعلَيِْهْم َزيَْد بَْن َحاِرثََة،  َفِإْن  ُقِتَل  َزيٌْد أَِو اْستُْشِهَد َفَأِميُرُكْم َجْعَفٌر، َفِإْن ُقِتَل أَِو 
ايََة َزيٌْد َفَقاتََل َحتَّى ُقِتَل،  ، َفَأَخَذ الرَّ اْستُْشِهَد َفَأِميُرُكْم َعبُْداهلِل بُْن َرَواَحَة، َفلَُقوا الَْعُدوَّ
ايََة َجْعَفٌر َفَقاتََل َحتَّى ُقِتَل، ثُمَّ أََخَذَها َعبُْداهلِل بُْن َرَواَحَة َفَقاتََل َحتَّى ُقِتَل،  ثُمَّ أََخَذ الرَّ
ايََة َخاِلُد بُْن الَْوِليِد َفَفتََح اهللُ َعلَيِْه، َوأَتَى َخبَُرُهِم النَِّبيَّ �، َفَخَرَج ِإلَى  ثُمَّ أََخَذ الرَّ
ايََة،  ، َوِإنَّ َزيًْدا أََخَذ الرَّ النَّاِس، َفَحِمَد اهلَل َوأَثْنَى َعلَيِْه، َوَقاَل: »ِإنَّ ِإْخَوانَُكْم لَُقوا الَْعُدوَّ
ايََة بَْعَدهُ َجْعَفُر بُْن أَِبي َطاِلٍب، َفَقاتََل َحتَّى ُقِتَل  َفَقاتََل َحتَّى ُقِتَل أَِو اْستُْشِهَد، ثُمَّ أََخَذ الرَّ

))) يُنظر: التَّحبير إليضاح معاني التَّيسير ))/98)).
قاق، باب القصد والمداومة على العمل،  )))  أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه )98/8(، في كتاب: الرِّ
ائم  برقم: )6464(، ومسلم ))/)54(، في كتاب: صالة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدَّ

من قيام اللَّيل وغيره، برقم: ))78).
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ايََة َعبُْداهلِل بُْن َرَواَحَة، َفَقاتََل َحتَّى ُقِتَل أَِو اْستُْشِهَد ثُمَّ أََخَذ  أَِو اْستُْشِهَد، ثُمَّ أََخَذ الرَّ
ايََة َسيٌْف ِمْن ُسيُوِف اهلِل َخاِلُد بُْن الَْوِليِد، َفَفتََح اهللُ َعلَيِْه« ))). الرَّ

اللة: قوله �: » َفِإْن  ُقِتَل  َزيٌْد أَِو اْستُْشِهَد َفَأِميُرُكْم َجْعَفٌر« فيه ما )يدلُّ  وجه الدِّ
على وجوب االستخالف، ونصب اإلمام ...، فاالستخالف ُسنٌَّة اتَّفق عليها المأُل من 
ة()))، وهذه من النَّبيِّ � فرضيٌَّة بموِت قائٍد، ثُمَّ فرضيٌَّة  حابة؛ وهو اتِّفاق األَُمّ الصَّ

أخرى بموِت قائٍد ثاٍن.

ة: تحليل الفرضيَّ

ة: ممكنة الوقوع. إمكان وقوع الفرضيَّ

ة من الواقع: الفرضيَّة واقعيٌَّة جًدا. ُقْرُب الفرضيَّ

ب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمٌل، وهو التَّأمير  ة يترتَّ هل هذه الفرضيَّ
في القتال.

حابة -رضوان اهلل عليهم-  ا سبق أَنَّ النَّبيَّ � قد ابتدأ الَصّ تيجة: يتبين ممَّ النَّ
أو  استدالٌل،  أو  الجملة،  في  عمٌل  عليها  يترتَّب  ا  ممَّ وكلُّها  الفرضيَّات،  من  بجملٍة 

قياٌس، وليست من باب الفرضيَّات المحضة، التي ال يترتَّب عليها عمل.

قو المسند: »إسناده صحيٌح على  )))  أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ))/78)(، برقم: )750)(، وقال محقِّ
يخين غير الحسن بن سعد، فمن رجال مسلم«. شرط مسلم، رجاله ثقاٌت رجال الَشّ

))) معالم السنن ))/6).
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بيِّ �: حابة للنَّ هة من الصَّ ات املوجَّ اني: الفرضيَّ املطلب الَثّ

ر  ُجِبل عليه اإلنسان؛ فقد يتصَوّ ا  مَمّ ع  التَّوقُّ أََنّ أصل االفتراض وكذلك  معلوٌم 
شيًئا يقع له في الغد، أو يفترضه، والنَّاس يختلفون اختالًفا بيًِّنا في تقديراتهم في 
مجانٌب  واالفتراض  ع  التَّوقُّ من  الفاضلة  األزمان  خلوِّ  تصوُّر  فِإنَّ  لهذا  الباب؛  هذا 

للواقع.

أو  النَّبيُّ � ذلك  يُقرُّ  ثُمَّ  ع،  التَّوقُّ أَْن يقع ألصحاب رسول اهلل �  ر  فالمتصوَّ
يمنعه، أو يُقيِّده بقيود.

حابة  وإذا نظرنا في ُسنَّة رسول اهلل � وجدنا أحاديث كثيرة فيها افتراض الصَّ
ة؛ فنحتاج إلى تحليلها، والنَّظر في مدلولها؛ ومن تلك األحاديث ما يلي: ألموٍر عَدّ

ل: عن أبي هريرة ، قال: جاء رجل إلى رسول اهلل �، فقال: يا  الحديث األوَّ
رسول اهلل، أََرأَيَْت إن جاء َرُجٌل يريد أخذ مالي؟، قال: »َفاَل تُْعِطِه َمالََك«، قال: أرأيت 
إن قاتلني؟، قال: »َقاِتلُْه«، قال: أرأيت إن قتلني؟، قال: »َفَأنَْت َشِهيٌد«، قال: أرأيت إن 

قتلته؟، قال: »ُهَو ِفي النَّاِر«))).

»أرأيت«، وهي من أصرح صيغ  بـ  باالفتراض  حابيِّ  الَصّ اللة: تصريح  الدِّ وجه 
يخ عبدالفتَّاح أبو  حابيُّ مسألًة لم تقع، قال الَشّ الفرضيَّات الفقهيَّة؛ حيث فرض الصَّ
ة )ت:7)4)هـ( : »فهذا الحديث نٌص قاطٌع في جواز فرض المسائل المحتملة  ُغدَّ
الوقوع قبل وقوعها، وبيان حكمها إذا وقعت ...، وفيه السؤال بلفظ: »أرأيت«؛ فليست 
ال  ا  مَمّ وشبهها؛  المستحيالت  في  يدخل  فيما  ِإاَلّ  مذمومة  وال  مستنكرةٌ  األرأيتية؛ 

يتصَوّر وقوعه«))).

، كان  ليل على أََنّ من قصد أخذ مال غيره بغير حقٍّ )))  أخرجه مسلم ))/4))(، في كتاب: اإليمان، باب: الدَّ
ه، وإن قتل كان في النَّار، وأَنَّ من ُقِتَل دون ماله فهو شهيد، برقم: )5))). م في حقِّ القاصد مهدر الدَّ
ؤال عن العلم )ص:))(. وينظر: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ))/ 77). لف في السُّ ))) منهج السَّ
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ة: تحليل الفرضيَّ

ة: ممكنة الوقوع، وإن لم تقع. إمكان وقوع الفرضيَّ

ريق منذ  اع الطَّ ة من الواقع: محتملٌة، وهي قريبٌة من الواقع؛ فقطَّ ُقْرُب الفرضيَّ
القدم.

ويحتاج  عمٌل؛  عليها  يترتَّب  الفرضيَّة  عمل؟:  عليها  ب  يترتَّ ة  الفرضيَّ هذه  هل 
يالة، فيحتاج إلى  طو والصِّ اإلنسان إلى معرفة حكمها، والعمل به؛ إذ قد يتعرَّض للسَّ

معرفة الحكم، وحدود ما يجوز له في دفعهم.

اني: عن رافع بن خديج ، أنه قال للنبي �: ِإنَّا نَْرُجو - أَْو نََخاُف  الحديث الثَّ
- الَعُدوَّ َغًدا، َولَيَْسْت َمَعنَا ُمًدى)))، أََفنَْذبَُح ِبالَقَصِب؟، َقاَل �: »أَْعِجْل -أَْو أَْرِني- َما 
: َفَعْظٌم،  نُّ ا السِّ ثَُك، أَمَّ ُفَر، َوَسأَُحدِّ ، َوالظُّ نَّ َم، َوُذِكَر اْسُم اهلِل، َفُكْل، لَيَْس السِّ أَنَْهَر الدَّ

ُفُر: َفُمَدى الَْحبََشِة«))). ا الظُّ َوأَمَّ

حابة -رضوان اهلل عليهم- ربَّما سألوا  اللة: الحديث صريٌح في أََنّ الصَّ وجه الدِّ
ا لم يقع، لكن للعمل به عند وقوعه))). النَّبيَّ � عمَّ

ة: تحليل الفرضيَّ

إمكان وقوع الفرضيَّة: ممكنة الوقوع، وإن لم تقع.

ا من الواقع، ربَّما تحصل في اليوم التَّالي. ُقْرُب الفرضيَّة من الواقع: قريبٌة جًدّ

هل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمٌل؛ لعموم من 

اِب. المغرب في ترتيب المعرب )ص:8)4). يُن الَْقصَّ ))) الُْمْديَُة: َواِحَدةُ الُْمَدى؛ َوِهَي ِسكِّ
، والّظفر،  نَّ م، ِإالَّ السِّ بح بكلِّ ما أنهر الدَّ )))  أخرجه مسلم ))/558)(، في كتاب: األضاحي، باب: جواز الذَّ

وسائر العظام، برقم: )968)).
)))  ينظر: جامع العلوم والحكم البن رجب ))/)4)(، الفتح المبين بشرح األربعين البن حجر الهيتمي 

)ص:80)).
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حابيُّ  بح بتلك األدوات التي سأل عنها الصَّ سيحضر هذه الواقعة، وقد يحتاج إلى الذَّ
. الجليل

الث: عن ُحَذيَْفَة بَْن اليََماِن ، قال: َكاَن النَّاُس يَْسَألُوَن َرُسوَل اهلِل  الحديث الَثّ
رِّ  َمَخاَفَة  أَْن  يُْدِرَكِني، َفُقلُْت: يَا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّا  � َعِن الَْخيِْر،  َوُكنُْت  أَْسَألُُه  َعِن  الشَّ
؟، َقاَل: »نََعْم«،  ، َفَجاَءنَا اهللُ ِبَهَذا الَْخيِْر، َفَهْل بَْعَد َهَذا الَْخيِْر َشٌرّ ُكنَّا ِفي َجاِهِليٍَّة َوَشٍرّ
رِّ ِمْن َخيٍْر؟، َقاَل: »نََعْم، َوِفيِه َدَخٌن«، ُقلُْت: َوَما َدَخنُُه؟، َقاَل:  َفُقلُْت: َهْل بَْعَد َذِلَك الشَّ
»َقْوٌم يَْستَنُّوَن ِبَغيِْر ُسنَِّتي، َويَْهُدوَن ِبَغيِْر َهْدِيي، تَْعِرُف ِمنُْهْم َوتُنِْكُر«، َفُقلُْت: َهْل بَْعَد 
؟، َقاَل: »نََعْم، ُدَعاةٌ َعلَى أَبَْواِب َجَهنََّم َمْن أََجابَُهْم ِإلَيَْها َقَذُفوهُ ِفيَها«،  َذِلَك الَْخيِْر ِمْن َشٍرّ
َفُقلُْت: يَا َرُسوَل اهلِل، ِصْفُهْم لَنَا، َقاَل: »نََعْم، َقْوٌم ِمْن ِجلَْدِتنَا، َويَتََكلَُّموَن ِبَألِْسنَِتنَا«، ُقلُْت: 
َوِإَماَمُهْم«،  الُْمْسِلِميَن  َجَماَعَة  »تَلَْزُم  َقاَل:  َذِلَك؟،  أَْدَرَكِني  ِإْن  تََرى  َفَما  َرُسوَل اهلِل،  يَا 
َفُقلُْت: َفِإْن لَْم تَُكْن لَُهْم َجَماَعٌة َواَل ِإَماٌم؟، َقاَل: »َفاْعتَِزْل ِتلَْك الِْفَرَق ُكلََّها، َولَْو أَْن تََعضَّ 

َعلَى أَْصِل َشَجَرٍة َحتَّى يُْدِرَكَك الَْمْوُت َوأَنَْت َعلَى َذِلَك«))).

اللة: يُمكن أن يُستدَلّ بهذا الحديث على الفرضيَّات من وجهين: وجه الدِّ

ل: أَنَّه سأل عن احتمال حصول واقٍع مغاير، ثُمَّ ما بعده، وهكذا.  الوجه األوَّ

اني: سأل عن فرضه في هذا الواقع، ثم فرض أاََلّ يكون جماعة، وال  الوجه الَثّ
إمام.

ن قرر االستدالل بهذا الحديث على الفرضيَّات الفقهيَّة أبو العباس القرطبي  ومَمّ
: على حزم حذيفة،  )ت:656هـ(؛ حيث قال : »وقوله: »مخافة أن يدركني«؛ يدلُّ
ع موت النَّبيِّ � فيتغيَّر الحال، وتظهر الفتن، كما  وأخذه بالحذر. وذلك: أَنَّه كان يتوقَّ
اتَّفق. وفيه دليٌل: على َفْرِض المسائل، والكالم عليها قبل وقوعها؛ إذا خيف موت 

العالم«))).

عاة  )))  أخرجه مسلم ))/475)(، كتاب اإلمارة، باب: األمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدُّ
إلى الكفر، برقم: )847)).

)))  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )4/ 55(. وينظر: جامع العلوم والحكم ت األرنؤوط ))/ )4)).
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وكالمه  يتناول االفتراضين، ما لم يقع، وفرضه فيما سيقع.

ة اأُلوَلى: تحليل الفرضيَّ

إمكان وقوع الفرضيَّة: ممكنة الوقوع؛ فقد وقع بعضها، وبقي البعض اآلخر؛ فقد 
كانوا في جاهلية وشرٍّ قبل اإلسالم، ولم يقع في اإلسالم بعد.

ُقْرُب الفرضيَّة من الواقع: محتملٌة.

هل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمٌل مستمرٌّ في 
المة فيها. ق السَّ ، بالتَّعامل معها بما يحقِّ رِّ عصور الشَّ

ة اأُلْخَرى: تحليل الفرضيَّ

إمكان وقوع الفرضيَّة: مستبعدة الوقوع، ولم تقع في اإلسالم بعد.

ُقْرُب الفرضيَّة من الواقع: محتملٌة عقاًل، وواردةٌ شرًعا.

هل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل.

اَل  جَّ اِس بِْن َسْمَعاَن ، َقاَل: َذَكَر َرُسوُل اهلِل � الدَّ ابع: َعِن النَّوَّ الحديث الَرّ
يَْوٌم  يَْوًما،  »أَْربَُعوَن  َقاَل:  اأْلَْرِض؟،  ِفي  لَبْثُُه  َوَما  اهلِل،  َرُسوَل  يَا  ُقلْنَا:   ،... َغَداٍة  َذاَت 
َكَسنٍَة، َويَْوٌم َكَشْهٍر، َويَْوٌم َكُجُمَعٍة،  َوَساِئُر  أَيَّاِمِه  َكَأيَّاِمُكْم«، ُقلْنَا: يَا َرُسوَل اهللِ، َفَذِلَك 

الْيَْوُم الَِّذي َكَسنٍَة، أَتَْكِفينَا ِفيِه َصاَلةُ يَْوٍم؟، َقاَل: »اَل، اْقُدُروا لَُه َقْدَرهُ«))).

يقع،  لم  ا  حابة -رضوان اهلل عليهم- عمَّ الصَّ الحديث فيه سؤال  اللة:  الدِّ وجه 
نوا حصوله؛  تيَقّ ا  ين، فقد سألوا عمَّ الدِّ أَنَّه يقع، وهذا عين الفقه في  لكنَّهم علموا 
ة بال ريب، سواء منهم من  نافًعا لألمَّ المصدوق �، وكان سؤالهم  ادق  الصَّ بإخبار 
جال، أو حتَّى من ُوِجَد قبله، وال شكَّ أَنَّ هذا الحديث أفاد بالد  سيوجد في عصر الدَّ

معه،  وما  ال وصفته  جَّ الَدّ ذكر  باب:  اعة،  السَّ وأشراط  الفتن  كتاب:  )4/)5))(، في  )))  أخرجه مسلم 
برقم: )7)9)).
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األقلِّيات المسلمة في زماننا، والتي يبقى اللَّيل في بعضها قرابة ستَّة أشهر، والنَّهار 
ستَّة أشهر، كما في بعض المناطق القطبيَّة، أو يَِقلُّ فيها اللَّيل أو النَّهار بصورٍة كبيرٍة 
أمكن  ما  بعيًدا؛  كان  ولو  التَّقدير  االفتراض جواز  الجواب عن هذا  أفاد  ا، وقد  جّدً
ين وشموله، وصالحيَّته لكلِّ زماٍن ومكان ))). احتماله؛ والحديث من أدلَّة كمال هذا الدِّ

ة: تحليل الفرضيَّ

إمكان وقوع الفرضيَّة: ممكنة الوقوع، ولم تقع.

المصدوق،  ادق  الصَّ وهو  النَّبيِّ �،  لخبر  يقينيٌَّة؛  الواقع:  من  ة  الفرضيَّ ُقْرُب 
والمحتمل هو إدراكهم لهذا العصر.

هل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمٌل، وقد وقع في 
ين في أرجاء العالم؛ ووقع ما أخبر به  ال؛ النتشار هذا الدِّ جَّ زماننا من غير وجود الدَّ
النَّبيُّ � من قوله: »لَيَبْلَُغنَّ َهَذا اأْلَْمُر َما بَلََغ اللَّيُْل َوالنََّهاُر، َواَل يَتُْرُك اهللُ بَيَْت َمَدٍر 
ْساَلَم،  ا يُِعزُّ اهللُ ِبِه اإْلِ يَن، ِبِعزِّ َعِزيٍز، أَْو ِبُذلِّ َذِليٍل، ِعّزً َواَل َوبٍَر، ِإالَّ أَْدَخلَُه اهللُ َهَذا الدِّ

َوُذاّلً يُِذلُّ اهللُ ِبِه الُْكْفَر«))).

ِإْمَرِة  ِفي  الُْمتاََلِعنَيِْن  َعِن  ُسِئلُْت  َقاَل:  ُجبَيٍْر،  بِْن  َسِعيِد  َعْن  الحديث الخامس: 
َة،  ُق بَيْنَُهَما؟، َقاَل: َفَما َدَريُْت َما أَُقوُل، َفَمَضيُْت ِإلَى َمنِْزِل ابِْن ُعَمَر ِبَمكَّ ُمْصَعٍب أَيَُفرَّ
ُقلُْت:  ُجبَيٍْر؟،  ابُْن  َصْوِتي، قال:  َفَسِمَع  َقاِئٌل)))،  ِإنَُّه  َقاَل:  ِلي،  اْستَْأِذْن  ِللُْغاَلِم:  َفُقلُْت 
اَعَة ِإالَّ َحاَجٌة، َفَدَخلُْت َفِإَذا ُهَو ُمْفتَِرٌش  نََعْم، َقاَل: اْدُخْل، َفَواهلِل، َما َجاَء ِبَك َهِذِه السَّ
ُق بَيْنَُهَما؟،  ْحَمِن الُْمتاََلِعنَاِن أَيَُفرَّ ٌد ِوَساَدًة َحْشُوَها ِليٌف، ُقلُْت: أَبَا َعبِْدالرَّ بَْرَذَعًة)4) ُمتََوسِّ

))) ينظر: فقه النَّوازل لألقلِّيَّات المسلمة ))/680).
رف  اِريُّ ، يقول: »قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والَشّ )))  وكان تَِميٌم الدَّ
مسنده  في  أحمد  اإلمام  أخرجه  والِجْزيَة«،  َغار  والصَّ لُّ  الذُّ كافًرا  منهم  كان  من  أصاب  ولقد   ، والِعزُّ

قو المسند: »إسناده صحيٌح على شرط مسلم«. )8)/54)-55)(، حديث رقم: )6957)(، وقال محقِّ
هيرة، وهي الَقيْلُْولَُة، والَقاِئلَُة، والَقيْلَُة، والَْمِقيُْل. يُنظر: الصحاح تاج اللغة  )))  قائل: أي نائٌم في وقت الظَّ

وصحاح العربية )808/5)(، مختار الصحاح )ص:64)(، تاج العروس )0)/05)).
رج للفرس، جمعها: بَْرَذَعاٌت  )4)  البَْرَذَعة: ما يُوضع على ظهر الِحمار أو البْغل؛ ليُْرَكَب عليه، وهي كالسَّ
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َل َمْن َسَأَل َعْن َذِلَك ُفاَلُن بُْن ُفاَلٍن، َقاَل: يَا َرُسوَل اهلِل،  َقاَل: ُسبَْحاَن اهلِل، نََعْم، ِإنَّ أَوَّ
أََرأَيَْت أَْن لَْو َوَجَد أََحُدنَا اْمَرأَتَُه َعلَى َفاِحَشٍة، َكيَْف يَْصنَُع ِإْن تََكلََّم تََكلََّم ِبَأْمٍر َعِظيٍم؟، 
ا َكاَن بَْعَد َذِلَك  َوِإْن َسَكَت َسَكَت َعلَى ِمثِْل َذِلَك، َقاَل: َفَسَكَت النَِّبيُّ � َفلَْم يُِجبُْه، َفلَمَّ
 َهُؤاَلِء اآْليَاِت ِفي  َفَأنَْزَل اهللُ  ِبِه«،  أَتَاهُ، َفَقاَل: »ِإنَّ الَِّذي َسَألْتَُك َعنُْه َقِد ابْتُِليُت 
َرهُ، َوأَْخبََرهُ:  أَنَّ  َعَذاَب  ُسوَرِة النُّوِر: ﴿ھ ے ے﴾))) َفتاََلُهنَّ َعلَيِْه، َوَوَعَظُه، َوَذكَّ

نْيَا  أَْهَوُن  ِمْن  َعَذاِب  اآْلِخَرِة ))).  الدُّ

ين ابن دقيق العيد )ت:)70هـ( : )وقوله:  يخ تقيُّ الدِّ اللة: قال الَشّ وجه الدِّ
»أََرأَيَْت لَْو أَنَّ أََحَدنَا« يحتمل أن يكون سؤااًل عن أمر لم يقع، فيؤخذ منه: جواز مثل 
ذلك، واالستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل أن تقع، وعليه استمرَّ عمل الفقهاء فيما 
لف من يكره الحديث في  روه من النَّازل قبل وقوعها. وقد كان من السَّ عوه، وقرَّ فَرّ

يء قبل أن يقع، ويراه من ناحية التَّكلُّف. الشَّ

ا َكاَن بَْعَد َذِلَك: أَتَاهُ، َفَقاَل: إنَّ الَِّذي َسَألْتَُك َعنُْه َقْد اُبْتُِليُت  وقول الراوي: »َفلَمَّ
ِبِه« يحتمل وجهين:

ا لم يقع، ثم وقع. ؤال عَمّ أحدهما: أن يكون السُّ

ر األمر في جوابه، فبيَّن ضرورته  ا وقع، وتأَخّ اًل عمَّ ؤال أوَّ والثاني: أن يكون السُّ
إلى معرفة الحكم.

عليه؛  لها   � النَّبيِّ  وتالوة  اآلية،  نزول  سبب  سؤاله  أََنّ  على  يدلُّ  والحديث 

َوبََراِذٌع. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )ص:86)).
))) سورة النُّور، جزء من اآلية رقم: )6).

)))  أخرجه مسلم ))/0)))(، في كتاب: الطالق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع 
ٌر في الحديث  َل َمْن َسَأَل َعْن َذِلَك ُفاَلُن بُْن ُفاَلٍن« فمفسَّ ا قوله: »ِإنَّ أَوَّ الحمل، برقم: ))49)(. وأَمَّ
َجاَء   ، الَْعْجاَلِنيَّ ُعَويِْمًرا  أَنَّ  أَْخبََرهُ،   ، اِعِديَّ السَّ َسْعٍد  بَْن  َسْهَل  أَنَّ  وفيه   ،)(49(( برقم:  قبله  الذي 
، َفَقاَل لَُه: أََرأَيَْت يَا َعاِصُم لَْو أَنَّ َرُجاًل َوَجَد َمَع اْمَرأَِتِه َرُجاًل أَيَْقتُلُُه،  ِإلَى َعاِصِم بِْن َعِديٍّ اأْلَنَْصاِريِّ

َفتَْقتُلُونَُه، أَْم َكيَْف يَْفَعُل؟، َفَسْل ِلي َعْن َذِلَك يَا َعاِصُم َرُسوَل اهلِل � ...، الحديث.
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لتعريف الحكم، والعمل بمقتضاها())).

بـ »أََرأَيَْت« كان  أََنّ االستفهام:  وقال الحافظ ابن حجر )ت:)85هـ( : »وفيه 
قديًما«)))؛ وذلك يدلُّ على مشروعيَّة االفتراض والتَّقدير لما لم يقع ويحتمل وقوعه؛ 

لما في ذلك من فائدة معرفة الحكم واالستعداد له.

ا لم يقع، ثُمَّ وقع. ؤال عمَّ ب: بَأنَّ حديث التَّالعن يحتمل -أيضاً- السُّ وقد ُيتعقَّ

لكن يرد على هذا الرأي: بأن المراد بالفرضيَّات الفقهيَّة عند السؤال بـ »أََرأَيَْت«؛ 
السؤال عما لم يقع، وهذا ما عناه الشعبي عندما شكا من أهل »أََرأَيَْت«، وهو ما كثر 

. )في فقه أبي حنيفة )ت:50)هـ

ؤال فيه عن أمٍر  وقد ذكر بعض الباحثين أَنَّ ما ورد في حديث التَّالعن كان السُّ
وقع، وإن كان ورد بلفظ: »أََرأَيَْت«))).

ؤال كان عن أمٍر لم يقع،  لكَنّ ما ذكره ال يسلم من التَّعقُّب أيًضا؛ ِإْذ ِإنَّ ظاهر السُّ
إلى  يرقى  واالحتمال ال  احتماٍل،  ُد  ُمجرَّ ألَنَّه  دليٍل؛  إلى  يحتاج  ذلك  ودعوى خالف 

ليل. مرتبة الدَّ

ة: تحليل الفرضيَّ

الجاهليَّة؛  في  وقعت  قد  أَنَّها  ويحتمل  الوقوع،  ممكنة  الفرضيَّة:  وقوع  إمكان 
وقوعها،  واإلخبار عن  عنها،  ؤال  السُّ بدليل  اإلسالم؛  في  وقعت  وقد  ببعيٍد،  وليس 
ًرا في  ا كان ُمَقرَّ ؤال لم تكن واقعٌة، وقد تغيَّر حكم الحادثة بعد وقوعها عمَّ وحال السُّ
اإلسالم من حكمها قبل الوقوع؛ من وجوب حدِّ القذف، إلى مشروعيَّة الُمالعنة بين 
وجين، واختصاصهما بذلك الحكم عن غيرهما، واشتراكهما مع غيرهما في حدِّ  الزَّ

القذف عند عدم الُمالعنة.

))) إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ))/)0)).
))) فتح الباري )9/)46).

))) ينظر: الفقه الفرضي حقيقته وحكمه، لألستاذ الدكتور: سعيد بن متعب القحطاني )ص:)4)).
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ُقْرُب الفرضيَّة من الواقع: محتملٌة، وقد وقعت.

هل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمٌل، وقد ظهر من 
ابق. خالل الحديث السَّ

ِ � الَمَساِئَل«، َفَسَألَُه ُعَويِْمٌر،  تنبيه: في رواية صحيح البخاري: »َفَكِرهَ َرُسوُل اهللَّ
ِ �  َكِرهَ  الَمَساِئَل َوَعابََها«))). َفَقاَل: »ِإنَّ َرُسوَل اهللَّ

كراهة  يشمل  بعمومه  فِإنَّه  نظر؛  وفيه  الفرضيَّات،  كراهة  هذا  من  يُفهم  فقد 
»المراد   : )ت:)85هـ(  حجر  ابن  الحافظ  قال  زمانه �؛  في  عموًما  المسائل 
كراهة المسائل التي ال يحتاج إليها، ال سيَّما ما كان فيه هتك ستر مسلم، أو إشاعة 
فاحشة، أو شناعة عليه، وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت، فقد كان 
ا كان في سؤال عاصم  المسلمون يسألون عن النَّوازل، فيجيبهم � بغير كراهة، فلمَّ
شناعة، ويترتَّب عليه تسليط اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين كره مسألته، 

ته«))). وربَّما كان في المسألة تضييق، وكان � يحبُّ التَّيسير على أُمَّ

ادس: عن الِْمْقَداِد بِْن اأْلَْسَوِد ، أَنَُّه َقاَل: يَا َرُسوَل اهلِل، أََرأَيَْت  الحديث الَسّ
يِْف َفَقَطَعَها، ثُمَّ اَلَذ ِمنِّي  اِر َفَقاتَلَِني، َفَضَرَب ِإْحَدى يََديَّ ِبالسَّ ِإْن لَِقيُت َرُجاًل ِمَن الُْكفَّ
، أََفَأْقتُلُُه يَا َرُسوَل اهلِل، بَْعَد أَْن َقالََها؟، َقاَل: َرُسوُل اهلِل �:  ِ ِبَشَجَرٍة، َفَقاَل: أَْسلَْمُت هلِلَّ
»اَل تَْقتُلُْه«، َقاَل: َفُقلُْت: يَا َرُسوَل اهلِل، ِإنَُّه َقْد َقَطَع يَِدي، ثُمَّ َقاَل َذِلَك بَْعَد أَْن َقَطَعَها، 
أََفَأْقتُلُُه؟، َقاَل َرُسوُل اهلِل �: »اَل تَْقتُلُْه؛ َفِإْن َقتَلْتَُه َفِإنَُّه ِبَمنِْزلَِتَك َقبَْل أَْن تَْقتُلَُه،  َوِإنََّك 

 ِبَمنِْزلَِتِه  َقبَْل  أَْن  يَُقوَل  َكِلَمتَُه  الَِّتي َقاَل«))).

لكنَّها محتملة  لم تقع،  ينهه عن فرضيَّة مسألة  لم  النَّبيَّ �  أَنَّ  اللة:  الدِّ وجه 

)))  أخرجه البخاري في صحيحه )00/6)(، في كتاب: تفسير القرآن،   باب قوله عز وجل: ﴿ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]النُّور:6[، برقم: )4745).

مسلم  على  النَّووي  اإلمام  شرح  من  مستفاٌد  النَّقل  وأصل   ،)450-449/9( حجر  البن  الباري  )))  فتح 
ٍف يسير من الحافظ ابن حجر. )0)/0))(؛ ِإالَّ أَنَّه بتصرُّ

)))  أخرجه مسلم ))/95(، في كتاب: اإليمان، باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال اهلل، برقم: )95).
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الوقوع، بل أجابه، وبيَّن له الحكم؛ فدلَّ ذلك على الجواز )))، وفيه داللة على جواز 
ؤال بلفظ: »أََرأَيَْت« عن المسائل التي يمكن أن تقع))). السُّ

ة: تحليل الفرضيَّ

ة  ِقَصّ في  كما  وقعت؛  قد  أَنَّها  وتحتمل  الوقوع،  ممكنة  ة:  الفرضيَّ وقوع  إمكان 
أسامة بن زيٍد )))، إن كانت قد وقعت قبل سؤال المقداد ، وتحتمل أَنَّها لم تقع 

. ة أسامة بن زيٍد ؤال عنها قبل ِقصَّ إن كان السُّ

ُقْرُب الفرضيَّة من الواقع: محتملٌة جًدا.

هل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمٌل؛ يتَّضح من 
. ة أسامة بن زيٍد خالل قصَّ

َما  »أَتَْدُروَن  َقاَل:   ،� اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ   ، ُهَريَْرةَ  أَِبي  َعْن  ابع:  السَّ الحديث 
ِإْن  أََفَرأَيَْت  ِبَما يَْكَرهُ«، ِقيَل:  َوَرُسولُُه أَْعلَُم، َقاَل: »ِذْكُرَك أََخاَك  الِْغيبَُة؟«، َقالُوا: اهللُ 
َكاَن ِفي أَِخي َما أَُقوُل؟، َقاَل: »ِإْن َكاَن ِفيِه َما تَُقوُل، َفَقِد اْغتَبْتَُه، َوِإْن لَْم يَُكْن ِفيِه، َفَقْد 

بََهتَُّه«)4).

اللة: قوله: »أََفَرأَيَْت«: فرضيٌَّة لصورة يحتملها الحديث؛ حيث ِإنَّ قوله  وجه الدِّ
لّيًا ِذْكُرهُ بما يكره  � في تفسير الغيبة: »ِذْكُرَك أََخاَك ِبَما يَْكَرهُ«، يحتمل احتمااًل أوَّ

))) ينظر: الفكر السامي ))/))4).
فياني )ص:)))). د السُّ ))) ينظر: الثبات والشمول في الشريعة اإلسالمية، لألستاذ الدكتور: عابد بن محمَّ
)))  قصة أسامة أخرجها اإلمام البخاري في صحيحه برقم: ))687(، ومسلم برقم: )96(، ولفظ مسلم: 
ث قال: بََعثَنَا رسول اهلل  عن أبي ظبيان، قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي اهلل عنهما، يحدِّ
� إلى الحرقة من جهينة، قال: َفَصبَّْحنَا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من األنصار رجاًل 
ا غشيناه قال: ال إله إال اهلل، قال: َفَكفَّ عنه األنصاري، َوَطَعنْتُُه برمحي حتى قتلته،  منهم، قال: فلمَّ
قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي �، قال: فقال لي: »يَا أَُساَمُة،  أََقتَلْتَُه  بَْعَد  َما  َقاَل:  اَل  ِإلََه  ِإالَّ  اهللُ؟«،  
ًذا، قال: » أََقتَلْتَُه  بَْعَد  َما  َقاَل  اَل  ِإلََه  ِإالَّ  اهللُ؟«، قال: فما زال  قال: قلت: يا رسول اهلل، إنما كان ُمتََعوِّ

، حتى تمنَّيُت أنِّي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. رها عليَّ يكرِّ
)4) أخرجه مسلم )4/)00)(، في كتاب: البر والصلة واآلداب، باب: تحريم الغيبة، برقم: )589)).
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؛ لذلك  َكِذًبا، ويحتمل -أيًضا- ِذْكُرهُ بما يكره ِصْدًقا، وإن كان االحتمال الثَّاني أقلَّ
نت هذه النُّصوص ُكلُّها أََنّ المسلم ال يَِحلُّ إيصاُل األذى إليِه بوجٍه  سألوا عنه؛ )فتضمَّ
ؤال توحي بالتَّقدير إلى  ()))، ومع أَنَّ صورة السُّ من الوجوِه، من قوٍل، أو فعٍل، بغير حقٍّ
؛ وهذا يدلُّ على  رعيِّ ؤال عنه مفيًدا في بيان الحكم الشَّ أَنَّها واقعٌة وتقع؛ فكان السُّ
ا  جواز الفرضيَّة، وأَنَّه ليس ُكلُّ فرضيٍَّة مذمومة، ِإالَّ ما كانت في المستحيالت، أو ممَّ

ال يترتَّب عليها عمٌل، ولو احتمااًل.

ة: تحليل الفرضيَّ

وء -ِصْدًقا  ة: ممكنة الوقوع؛ لذا قد تقع؛ الَنَّ ِذْكَر النَّاس بالسُّ إمكان وقوع الفرضيَّ
أم َكِذًبا- من أعظم شهوات اللِّسان؛ التي يقع فيها اإلنسان.

ة من الواقع: واردةٌ جًدا. ُقْرُب الفرضيَّ

قيام  ألََنّ  يترتَّب عليها عمل؛  الفرضيَّة  يترتَّب عليها عمل؟:  الفرضيَّة  هل هذه 
أقدار  من  والحطِّ  واالنتصار،  االنتصاف  وغريزة  والتَّنافس،  االختالط  على  الحياة 
وحكم؛  عمٌل  عليه  يترتَّب  ا  ممَّ عنها  ؤال  السُّ فكان  الِغيبة؛  في  يُوِقع  قد  اآلخرين 

بالتَّحريم، والتَّنفير منها.

، َقاَل: َقالَْت َعاِئَشُة -رضي اهلل عنها-: يَا  امن: عن ابْن بَُريَْدةَ  الحديث الثَّ
نَِبيَّ اهلِل، أََرأَيَْت ِإْن َواَفْقُت لَيْلََة الَْقْدِر، َما أَُقوُل؟ َقاَل: »تَُقوِليَن: اللُهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ تُِحبُّ 

الَْعْفَو، َفاْعُف َعنِّي«))).

ؤال،  عٍة وإن لم تقع قبل السُّ اللة: قوله: »أََرأَيَْت«: فرضيٌَّة لصورٍة متوقَّ وجه الدِّ
ٌع،  ع وجوابه عنه دليٌل على جواز الفرضيِّات فيما هو متوقَّ وإقراٌر النَّبيِّ � لذلك التَّوقُّ
ا يقوِّي أَنَّ كراهة  والبحث عن حكمها قبل أن تقع، حتَّى لو كانت قليلة الوقوع؛ وهذا ممَّ

))) جامع العلوم والحكم، ت األرنؤوط ))/)8)).
قو المسند: »إسناده صحيح، رجاله ثقات  )))  أخرجه إلمام أحمد في مسنده برقم: )84)5)(، وقال محقِّ

رجال الشيخين«.
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ا يتعلَّق بأعراض المسلمين،  ِإنَّما كان لشناعة المسؤول عنه؛ ممَّ ؤال  النَّبيِّ � للسُّ
وقد سبق. ومن خالل هذه الفرضيَّة وجوابها استظهر بعض الفقهاء االستدالل على 

مشروعيَّة قيام ليلة القدر، وإمكان معرفتها وبقائها))).

ة: تحليل الفرضيَّ

ة: ممكنة الوقوع؛ لكون ليلة القدر تقع في إحدى ليالي العشر  إمكان وقوع الفرضيَّ
خص. ع ِإنَّما هو بحسب الشَّ األواخر من شهر رمضان، والتَّوقُّ

ة من الواقع: واردةٌ جًدا. ُقْرُب الفرضيَّ

ما  وهو  عمٌل،  عليها  يترتَّب  الفرضيَّة  عليها عمل؟:  ب  يترتَّ ة  الفرضيَّ هل هذه 
عاء عند الوقوع. ينبغي عمله من الدُّ

اسع: َعِن ابِْن ُعَمَر ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل �: »َمْن َجرَّ ثَْوبَُه ُخيَاَلَء  الحديث التَّ
؟، َقاَل:  ُ ِإلَيِْه يَْوَم الِقيَاَمِة«، َفَقالَْت أُمُّ َسلََمَة: َفَكيَْف يَْصنَْعَن النَِّساءُ ِبُذيُوِلِهنَّ لَْم يَنُْظِر اهللَّ
، َقاَل: » َفيُْرِخينَُه  ِذَراًعا، اَل يَِزْدَن َعلَيِْه«))). »يُْرِخيَن ِشبًْرا«، َفَقالَْت: ِإًذا تَنَْكِشُف أَْقَداُمُهنَّ

عٌة إذا التزمن باإلرخاء  اللة: قولها: »إًذا تنكشف أقدامهن«؛ فرضيَّة متوقَّ وجه الدِّ
ا  ع، وزاد في اإلجابة عمَّ شبًرا، وقد أجاب النَّبيُّ � عن تلك الفرضيَّة، وذلك التَّوقُّ
ا قد  راع؛ خشيًة ممَّ يادة عن الذِّ ا لم يُسأل عنه، وهو المنع من الزِّ ع حدوثه ممَّ يتوقَّ
أو  ع حدوثه،  يُتوقَّ ا  ممَّ التَّقدير  على جواز  دليٌل  ذلك  وُكلُّ  وإصابة؛  تعثٍُّر  من  يُسبِّبه 
وِإنَّما )سألت عن حكم  إذا وقع؛  ؤال عنه، والبحث عن حكمه  يُخشى وقوعه، والسُّ
النِّساء في ذلك؛ الحتياجهَنّ إلى اإلسبال من أجل ستر العورة؛ ألَنَّ جميع قدمها عورة؛ 

جال في هذا المعنى فقط())). فبيَّن لها أَنَّ حكمهَنّ في ذلك خارٌج عن حكم الرِّ

))) يُنظر: نيل األوطار )0/4))).
)))  أخرجه الترمذي -بلفظه- في جامعه ))/75)(،  في أبواب: اللباس ، باب: ما جاء في جر ذيول النساء، 
برقم: )))7)(، والنسائي في السنن الكبرى )444/8(، في كتاب: الزينة، باب:   ذيول النساء، برقم: 

حه األلباني. ))965(، وقال التِّرمذي: »َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح«، وصحَّ
))) فتح الباري البن حجر )0)/59)).
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ة: تحليل الفرضيَّ

ة: محتملة الوقوع. إمكان وقوع الفرضيَّ

ا. ة من الواقع: الفرضيَّة واقعيٌَّة جّدً ُقْرُب الفرضيَّ

ب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمٌل من خالل  ة يترتَّ هل هذه الفرضيَّ
طلب الحكم، وقد أرشدها النَّبيُّ � إلى الحكم.

ع القريب منه إلى الفرضيَّات  وهذه األمثلة الفرضيَّة منها ما هو أقرب إلى التَّوقُّ
ر، قال الحافظ ابن رجب )ت:795هـ( : »وقد كان أصحاب النَّبيِّ �  التي قد تتأَخّ
أحياًنا يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها، لكن للعمل بها عند وقوعها، كما قالوا 
له: ِإنَّا القوا الَعُدوِّ غًدا، وليس معنا ُمًدى، أََفنَْذبَُح بالَقَصب؟)))، وسألوه عن األمراء 
الذين أخبر عنهم بعده، وعن طاعتهم وقتالهم)))، وسأله حذيفة عن الفتن، وما يصنع 
فيها. فبهذا الحديث، وهو قوله �: » َذُروِني  َما  تََرْكتُُكْم، َفِإنََّما َهلََك َمْن َكاَن َقبْلَُكْم 
ها، ولكن  المسائل وذمِّ أَنِْبيَاِئِهْم«)))، يدلُّ على كراهة  َعلَى  َواْخِتاَلِفِهْم  ُسَؤاِلِهْم  ِبَكثَْرِة 
ا بزمن النَّبيِّ �، لما يخشى حينئٍذ من تحريم  بعض النَّاس يزعم أَنَّ ذلك كان مختّصً
م، أو إيجاب ما يشقُّ القيام به، وهذا قد أُِمَن بعد وفاته �. ولكن ليس  ما لم يَُحرَّ
هذا وحده هو سبب كراهة المسائل، بل له سبٌب آخر، وهو الذي أشار إليه ابن عبَّاٍس 

))) سبق تخريجه في الحديث الثَّاني، من المطلب الثَّاني، في المبحث األوَّل.
)))  يشير إلى بعض األحاديث الواردة في ذلك؛ منها ما روته أُمُّ َسلََمَة رضي اهلل عنها، أَنَّ َرُسوَل اهلِل � 
َقاَل: »َستَُكوُن أَُمَراءُ َفتَْعِرُفوَن َوتُنِْكُروَن، َفَمْن َعَرَف بَِرَئ، َوَمْن أَنَْكَر َسِلَم، َولَِكْن َمْن َرِضَي َوتَابََع«، َقالُوا: 
أََفاَل نَُقاِتلُُهْم؟، َقاَل: »اَل، َما َصلَّْوا«. أخرجه مسلم ))/480)(، في كتاب: اإلمارة، باب: وجوب اإلنكار 

على األمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك، برقم: )854)).
قو المسند: »حديٌث صحيح«. ))) أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )))/5))(، برقم: )67)7(، وقال محقِّ
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في كالمه الذي ذكرنا بقوله: ولكن انتظروا، فإذا نزل القرآن، فإنَّكم ال تسألون عن 
شيٍء ِإاَلّ وجدتم تبيانه.

ومعنى هذا: أََنّ جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم البُدَّ أَْن يبيِّنه اهلل في 
ؤال، فِإَنّ اهلل  كتابه العزيز، ويبلِّغ ذلك رسوله عنه، فال حاجة بعد هذا ألحٍد في السُّ
تعالى أعلم بمصالح عباده منهم، فما كان فيه هدايتهم ونفعهم، فِإنَّ اهلل تعالى البُدَّ 
ُ لَُكْم أَن تَِضلُّوا﴾))). وحينئٍذ  أَْن يبيِّنه لهم ابتداًء من غير سؤال، كما قال: ﴿يُبَيُِّن اهللَّ
ؤال عن شيٍء، وال سيَّما قبل وقوعه والحاجة إليه، وِإنَّما الحاجة  فال حاجة إلى السُّ

ة إلى فهم ما أخبر اهلل به ورسوله، ثم اتِّباع ذلك، والعمل به«))). المهمَّ

الخطيب  قال  �؛  بيِّ  النَّ بموت  زالت  ة  الفرضيَّ ألجل  حريم  الَتّ احتمال  ة  وعلَّ
ذلك  كان  فِإنَّما  المسائل،   � اهلل  رسول  كراهة  ا  »أََمّ  : )ت:)46هـ(  البغدادي 
م اهلل عند سؤال سائٍل  ته، ورأفًة بها، وتحنًُّنا عليها، وتخوُّفاً أَْن يَُحرِّ إشفاًقا على أَُمّ
ة منفعة  ؤال سبًبا في حظر ما كان لأُلمَّ أمًرا كان مباًحا قبل سؤاله عنه، فيكون السُّ
ة عليهم، واإلضرار بهم؛ ولهذا قال النَّبيُّ � ... »ِإَنّ  في إباحته، فتدخل بذلك المشَقّ
م حرماٍت  اهلل تعالى فرض فرائض فال تضيِّعوها، وحَدّ حدوًدا فال تعتدوها، وحرَّ
فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمًة لكم، فال تبحثوا عنها« ... )))، 
وعن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول اهلل �: »ِإنَّ أعظم المسلمين في 
ا لم يحرم، فحرم من أجل مسألته«)4)، وهذا المعنى  المسلمين جرًما، رجل سأل عمَّ

))) سورة النِّساء، جزء من اآلية رقم: )76)).
))) جامع العلوم والحكم ت األرنؤوط ))/)4)-44)).

)))  أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )9/4))(، برقم: )4))7(، وسكت عنه الذهبي في 
فه األلباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته )ص0))). التلخيص، وضعَّ

نَّة،   باب: ما يكره من  )4)  أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه )95/9(، في كتاب: االعتصام بالكتاب والسُّ
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قد ارتفع بموت رسول اهلل �، واستقَرّت أحكام الشَّريعة، فال حاظر وال مبيح بعده 
ر أدلَّة الجواز كحديث: »أََفنَْذبَُح بالَقَصب ...««))). ...، ثُمَّ قَرّ

تيجة: هذه تسعة من أمثلة الفرضيَّات الفقهيَّة الواردة من صحابة رسول اهلل  النَّ
ها رسول اهلل � ِإالَّ فرضيًَّة واحدًة، وهذه  هة إلى النَّبيِّ �، وقد أقرَّ �، والموجَّ
وِء في األهِل، ولكنَّه أجاب  الواحدة كرهها النَّبيُّ �؛ لتعلُّقها بالِعْرِض، وافتراِض السُّ

ائل عنها بعد ذلك. السَّ

ؤال وتكلُّف ما ال يعنيه، برقم: )89)7). كثرة السُّ
))) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ))/7-6)).
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المبحث الَثّاني

 حابة ة في عصر الصَّ ات الفقهَيّ  الفرضيَّ

يحسن  الفقهيَّة،  الفرضيَّات  من    حابة  الَصّ لموقف  ٍر  تصوُّ وضع  قبل 
لي  ع األوَّ استعراض ما جاء عنهم، لتحليله تحلياًل وافًيا؛ ليعطي جواباً شافًيا؛ والتَّوقُّ
حابة  سلكوا نفس المسلك النَّبوي في الفرضيَّات الفقهيَّة؛ فإذا افترضوا  أََنّ الصَّ
فِإنَّ الفرضيَّات قريبٌة من الواقع، ويؤتى بها ألجل الفرضيَّة االستداللية؛ كما أسلفت 

في الفرضيَّات في العصر النَّبوي.

حابة  من مواقف عن الفرضيَّات الفقهيَّة أجد  وعند استقراء ما ورد عن الَصّ
د  الفقهيَّة، وشدَّ الفرضيَّات  نهى عن  ل:  األَوَّ الفريق  فريقين،  إلى  انقسموا  قد  أَنَّهم 
الفقهيَّة،  الثَّاني: تعامل مع الفرضيَّات  ا لم يقع، والفريق  النكير على من يسأل عمَّ

وتقبَّلها بقبوٍل حسٍن، ودرس أحكامها، ولم تضق نفسه بها.

حابة ، وذلك يقتضي إفراد  وهذا األمر يستدعي أن أدرس المسلكين للَصّ
تناولها في ثالثة مسالك:

حابة  بالفرضيَّات الفقهيَّة وتعاملهم بها. ل: عمل الصَّ المسلك األوَّ

ا لم يقع. حابة  عن الفرضيَّات الفقهيَّة والسؤال عمَّ المسلك الثَّاني: نهي الصَّ

منع  ظاهرها  يوهم  التي    حابة  الصَّ آثار  عن  األجوبة  الثَّالث:  المسلك 
الفرضيَّات الفقهيَّة:

أحواٌل  ذلك  من  عنهم  أُِثر  وقد  آثارهم،  من  عليه  الوقوف  أمكنني  ما  سأحلِّل 
مختلفة، سأعالجها في المطالب اآلتية:
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ل املطلب األوَّ

ة وتعاملهم بها: ات الفقهَيّ حابة  بالفرضيَّ  عمل الصَّ

معها،  وتعاملوا  زمانهم،  في  حصلت  فقهيَّة  فرضيَّات    حابة  الَصّ عن  جاء 
ا وقفت عليه من اآلثار التي رويت عنهم في  وتدارسوها فيما بينهم، وسأذكر بعًضا ممَّ

ذلك، على النَّحو اآلتي:

ل: عن زاذان، قال: كنَّا جلوًسا عند عليِّ بن أبي طالٍب ، فسئل عن  األثر األوَّ
نفسها  اختارت  »إن  فقلُت:   ، عمر  المؤمنين  أمير  عنها  سألني  فقال:  الخيار؟، 
فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحقُّ بها«، فقال: ليس كما قلَت: »إن 
اختارت نفسها فواحدة، وهو أحقُّ بها، وإن اختارت زوجها فال شيء، وهو أحقُّ بها«، 
ا ُولِّيُت وأتيت في الُْفُروِج رجعُت إلى ما  ا من متابعة أمير المؤمنين. فلَمّ فلم أجد بُّدً
كنُت أعرف، فقيَل له: »رأيكما في الجماعة أََحبُّ إلينا من رأيك في الُفْرَقة«، فضحك 
عليٌّ ، وقال: »أََما ِإنَّه أرسل إلى زيد بن ثابت، فسأله؟ فقال: إن اختارت نفسها 

فثالث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة«))).

اللة: قول عليِّ بن أبي طالٍب : »إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن  وجه الدِّ
اختارت زوجها فواحدة، وهو أحقُّ بها«، وقد وافقه فيه زيد بن ثابت  في عهد عمر 
اب ، وكذلك قول عمر : »إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحقُّ بها،  بن الخطَّ
ائل عن المسألة االفتراضيَّة،  وإن اختارت زوجها فال شيء، وهو أحقُّ بها«،  وهو السَّ
جال، وخصوًصا  عٌة من بعض الرِّ وقد دارت بينهم، وافترضوها، والتَّخيير مسألٌة متوقَّ
المخيَّرة بغضِّ  يقع من  جل وزوجه، واالفتراض قد  الرَّ بين  الخصومة  حال اشتداد 

ًة))). النَّظر عن عدِّ اختيارها لنفسها طلقًة بائنًة أو رجعيَّ

حاوي في شرح معاني اآلثار )5440(، والبيهقي  نف ))840)(، والطَّ )))  أخرجه ابن أبي شيبة في المَصّ
نن الكبرى ))))5)). في السُّ

ة خياًرا وسًطا بين  حابة  في هذه المسألة التَّقديريَّة أجد أَنَّ ثمَّ )))  وعند النَّظر في افتراض الَصّ
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وقد علَّق الخطيب البغدادي )ت:)46هـ(  على افتراض هذه المسألة وجواب 
 عنها بقوله: »وأجابوا جميًعا في أمرين، أحدهما: لم يكن، ولو كان  حابة  الَصّ

ا لم يكن« ))). الجواب فيما لم يكن مكروًها لما أجابوا ِإالَّ فيما كان، ولسكتوا عمَّ

ة: تحليل الفرضيَّ

فعن  �؛  النَّبيِّ  زمن  في  وقعت  وقد  الوقوع،  ممكنة  الفرضيَّة:  وقوع  إمكان 
مسروق، قال: سألُت عائشة -رضي اهلل عنها وأرضاها-، عن الِخيَرة، فقالت: »خيَّرنا 
النَّبيُّ �، أََفَكاَن طالًقا؟«، قال مسروق: »ال أبالي أخيَّرتُها واحدة أو مئة، بعد أن 
نَّة لما  حابة الذين تكلَّموا فيه؛ فلو بلغتهم السُّ تختارني«))). ولعلَّه لم يصل الحديث للصَّ

فرطوا فيها؛ فتعاملوا مع المسألة على أَنَّها افتراض.

يُقابل  أن  بَُدّ  ال  تخيير  فَأيُّ  ا؛  جًدّ واقعيٌَّة  الفرضيَّة  الواقع:  الفرضيَّة من  ُقْرُب 
باختيار نفسها أو زوجها.

هل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمٌل، وهو حكم 
الق أو عدمه، ونوعه من كونه بائًنا أو رجعّيًا. وقوع الَطّ

بائنًة؛  واحدًة  طلقًة  يقع  لنفسها  اختيارها  أَنَّ  وهو  مسطوًرا،  عليه  أقف  ولم  ًها  تفقُّ ذكرته  القولين؛ 
ق المقصد من التَّخيير، وهو األليق بمقتضى التَّخيير؛ بأن تملك نفسها؛ إذ لو لم تملك نفسها  فيتحقَّ
بمقتضاه لم يكن للتَّخيير فائدة؛ وبه يصير إمكان الَعْود متاًحا، وذلك بعقٍد جديٍد، ومهٍر جديٍد، ورضًى 

. من المرأة بُْغيََة زواٍج رشيٍد؛ وهذا عيُن ما قال به: عليُّ بن أبي طالٍب، وزيد بن ثابت
ة تخيير النَّبيِّ �  الق؛ يدلُّ لذلك قصَّ ا إن اختارت زوجها؛ فالموافق لهدي النَّبيِّ � عدم وقوع الطَّ    وأَمَّ
اب ؛ فيكون هذا القول  ره عمر بن الخطَّ ألزواجه؛ وعدم وقوع طالٍق بعد اختيارهنَّ له �؛ وهذا ما قرَّ
منِّي تلفيًقا بين القولين في هذه المسألة االفتراضيَّة؛ وعليه فيكون تصوير المسألة على هذا النَّحو: »إن 
اختارت نفسها فواحدةٌ بائنة، وإن اختارت زوجها فال شيَء، وهو أحقُّ بها«؛ وهو المؤيَُّد بقول أُمِّ المؤمنين 
عائشة -رضي اهلل عنها وأرضاها- حين قالت: »خيَّرنا النَّبيُّ �، أََفَكاَن طالًقا؟«؛ وهو الموافق لمقاصد 
ريعة في الحفاظ على كيان األسرة المسلمة ما أمكن، وفتح باب الرُّجوع، واحترام إرادة اختيار المرأة. الشَّ

))) ينظر: الفقيه والمتفقه ))/))).
))) أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه )7/)4(، في كتاب: الطالق، بَاُب: َمْن َخيََّر ِنَساَءهُ، برقم: ))6)5).
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اب ، خرج إلى  اني: عن عبداهلل بن عبَّاس : أَنَّ عمر بن الخَطّ األثر الثَّ
 ، اح وأصحابه ام، حتى إذا كان بَسَرْغ))) لقيه أمراء األجناد، أبوعبيدة بن الجَرّ الشَّ
 : ام ...، وفيه: قال أبوعبيدة بن الجراح  الوباء قد وقع بأرض الشَّ أَنَّ  فأخبروه 
أفراراً من قدر اهلل؟، فقال عمر : »لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟، نعم، نَِفرُّ من قدر 
اهلل إلى قدر اهلل، أََرأَيَْت لو كان لك إبل هبطت وادًيا له عدوتان، إحداهما: خصبة، 
الجدبة  رعيت  وإن  اهلل،  بقدر  رعيتها  الخصبة  رعيت  إن  أليس  جدبة،  واألخرى: 
بعض  في  متغيًِّبا  وكان    عوف  بن  عبدالرحمن  فجاء  قال:  اهلل؟«  بقدر  رعيتها 
حاجته- فقال: ِإنَّ عندي في هذا علًما، سمعت رسول اهلل � يقول: »ِإَذا َسِمْعتُْم 
ِبِه ِبَأْرٍض َفاَل تَْقَدُموا َعلَيِْه، َوِإَذا َوَقَع ِبَأْرٍض َوأَنْتُْم ِبَها َفاَل تَْخُرُجوا ِفَراًرا ِمنُْه«، قال: 

َ ُعَمُر ، ثم انصرف ))). َفَحِمَد اهللَّ

اب : »أََرأَيَْت لو كان لك إبل هبطت وادًيا له  اللة: قول عمر بن الخطَّ وجه الدِّ
عدوتان، إحداهما: خصبة، واألخرى: جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر 
اهلل، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اهلل؟«، هو عين الفرضيَّة؛ )فعمر -رضي اهلل 
ك  ليلين اللَّذين كانت تتمَسّ تعالى عنه- استعمل الحذر، وأثبت القدر مًعا؛ فعمل بالدَّ
ُكلُّ طائفة به، من التَّسليم للقضاء، واالحتراز عن اإللقاء في التَّهلكة ...،]و[ كان رجوع 
عمر رضي اهلل تعالى عنه ألَنَّه أحوط، ولرجحان طرف الرُّجوع بكثرة القائلين به، 
ولم يكن تقليًدا للمشيخة؛ ألَنَّ اجتهاده أََدّى إليه، وساعده بعض المهاجرين واألنصار، 
 :... وفيه  أي،  الَرّ التَّجارب؛ وسداد  وكثرة  والخبرة،   ِّ السِّن للمشيخة من  كان  ما  مع 

رة في  عوديَّة، وتقع بلدة المدَوّ رة، وهي المركز الحدودّي بين األردن والسُّ )))  َسَرْغ: واسمها حالّيًا: المدَوّ
ار«، التَّابع لمنطقة  عوديِّ منفذ حدود »مركز حالة عمَّ محافظة َمَعان األردنيَّة، ويقابلها في الجانب السُّ
تبوك. يُنظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية )ص:4)(، المعالم األثيرة في السنة والسيرة 

)ص:9))).
اعون، برقم:  )))  أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه )0/7))(، في كتاب: الطب، باب: ما يذكر في الطَّ
برقم:  ونحوها،  َوالَْكَهانَِة  يََرِة  َوالطِّ اُعوِن  الطَّ باُب:  الم،  الَسّ كتاب:  في   ،)(740/4( ومسلم   ،)57(9(
تَْقَدُموا َعلَيِْه« إثباُت الحذر، والنَّهي عن التَّعرُّض  ابيُّ : )في قوله: »الَ  )9)))(. قال اإلمام الخطَّ
للتَّلف. وفي قوله: »اَل تَْخُرُجوا ِفَراًرا ِمنُْه« إثباُت التَّوكُّل والتَّسليم ألمر اهلل وقضائه؛ فأحد األمرين: 

نن ))/99)). تأديٌب وتعليم، واآلخر: تفويٌض وتسليم( معالم السُّ



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
291

اني الغامدي د. عبداحلميد بن صالح بن عبدالكرمي الَكرَّ

ة القياس، وجواز العمل به())). االجتهاد في الحروب، وقبول خبر الواحد، وصحَّ

ة: تحليل الفرضيَّ

بعد  ًة  َمرَّ وقوعها  ويحتمل  وقعت،  وقد  الوقوع،  ممكنة  ة:  الفرضيَّ وقوع  إمكان 
أخرى.

اعي هو بين أحد هذين  ا؛ فالَرّ ُقْرُب الفرضيَّة من الواقع: الفرضيَّة واقعيٌَّة جًدّ
الخيارين.

هل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمٌل، وهو االستدالل 
على أَنَّ اختيار األسلم ال يُنافي اإليمان بالقدر.

اِب  َفَقاَل: »يَا أَيَُّها النَّاُس، أاََل ِإنَّا ِإنََّما ُكنَّا  الث: َخَطَب ُعَمُر بُْن الَْخطَّ األثر الثَّ
نَْعِرُفُكْم ِإْذ بَيَْن َظْهَرانَيْنَا النَِّبيُّ �، َوِإْذ يَنِْزُل الَْوْحُي، َوِإْذ يُنِْبئُنَا اهللُ ِمْن أَْخبَاِرُكْم، أاََل 
َوِإنَّ النَِّبيَّ � َقِد انَْطلََق، َوَقِد انَْقَطَع الَْوْحُي، َوِإنََّما نَْعِرُفُكْم ِبَما نَُقوُل لَُكْم، َمْن أَْظَهَر 
ا،  َشّرً ِبِه  َظنَنَّا  ا  َشّرً لَنَا  ِمنُْكْم  أَْظَهَر  َوَمْن  َعلَيِْه،  َوأَْحبَبْنَاهُ  َخيًْرا  ِبِه  َظنَنَّا  َخيًْرا  ِمنُْكْم 
أَْحِسُب  َوأَنَا  ِحيٌن  َعلَيَّ  أَتَى  َقْد  ِإنَُّه  أاَل  َربُِّكْم،  َوبَيَْن  بَيْنَُكْم  َسَراِئُرُكْم  َعلَيِْه،  َوأَبَْغْضنَاهُ 
أَنَّ َمْن َقَرأَ الُْقْرآَن يُِريُد اهلَل َوَما ِعنَْدهُ، َفَقْد ُخيَِّل ِإلَيَّ ِبآِخَرٍة أاَل ِإنَّ ِرَجااًل َقْد َقَرُؤوهُ 

يُِريُدوَن ِبِه َما ِعنَْد النَّاِس، َفَأِريُدوا اهلَل ِبِقَراَءِتُكْم، َوأَِريُدوهُ ِبَأْعَماِلُكْم.

اِلي ِإلَيُْكْم ِليَْضِربُوا أَبَْشاَرُكْم)))، َوال ِليَْأُخُذوا أَْمَوالَُكْم،  أاَل ِإنِّي َواهلِل َما أُْرِسُل ُعمَّ
َولَِكْن أُْرِسلُُهْم ِإلَيُْكْم ِليَُعلُِّموُكْم ِدينَُكْم َوُسنَّتَُكْم، َفَمْن ُفِعَل ِبِه َشْيءٌ ِسَوى َذِلَك َفلْيَْرَفْعُه 
نَُّه))) ِمنُْه، َفَوثََب َعْمُرو بُْن الَْعاِص، َفَقاَل: يَا أَِميَر  ، َفَوالَِّذي نَْفِسي ِبيَِدِه ِإَذاً أَلُِقصَّ ِإلَيَّ
ِتِه، أَِئنََّك  َب بَْعَض َرِعيَّ الُْمْؤِمِنيَن، أََو َرأَيَْت ِإْن َكاَن َرُجٌل ِمَن الُْمْسِلِميَن َعلَى َرِعيٍَّة، َفَأدَّ
نَُّه ِمنُْه،  نَُّه ِمنُْه، أَنَّى ال أُِقصَّ ُه ِمنُْه؟، َقاَل: ِإي َوالَِّذي نَْفُس ُعَمَر ِبيَِدِه، ِإَذاً أَلُِقصَّ لَُمْقتَصُّ

))) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )))/6)-7)).
))) أَبَْشاَرُكْم: جمع بشرة، وهي ظاهر جلد اإلنسان. جامع األصول )4/)8).

نَُّه: آخذ منه القصاص بما فعل به. جامع األصول )4/)8). ))) أَلُِقصَّ
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َفتُِذلُّوُهْم،  الُْمْسِلِميَن  تَْضِربُوا  اَل  أاَل  نَْفِسِه؟)))،  ِمْن  يُِقصُّ  اهلِل �  َرُسوَل  َرأَيُْت  َوَقْد 
ُروُهْم، َوال تُنِْزلُوُهُم الِْغيَاَض)))  ُروُهْم))) َفتَْفِتنُوُهْم، َوال تَْمنَُعوُهْم ُحُقوَقُهْم َفتَُكفِّ َوال تَُجمِّ

َفتَُضيُِّعوُهْم«)4).

ل به القوم،  ل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده َقَدٌح )أي: سهٌم( يَُعدِّ )))  ومن ذلك أََنّ رسول اهلل � عدَّ
لٌَة، َوَسَواٌد في  اٌد، ُمثَقَّ ار-قال ابن هشام-: يقال: َسوَّ فمرَّ ِبَسَواِد بِْن َغِزيََّة، حليف بني عدي بن النَّجَّ
، -قال ابن هشام: ويقال: ُمْستَنِْصٌل  فِّ م( من الصَّ ٌف- وهو ُمْستَنِْتٌل )أي: ُمتقدِّ األنصار غير هذا، مخفَّ
اُد، فقال: يا رسول اهلل، أَْوَجْعتِني،  )أي: خارج( من الصف- َفَطَعن في بطنه بالَقَدح، وقال: اْستَِو يَا َسوَّ
وقد بعثك اهلل بالحقِّ والعدل، قال: َفَأِقْدِني )أي: اقتصَّ لي من نفسك(، فكشف رسول اهلل � عن 
بطنه، وقال: اْستَِقْد، قال: فاعتنقه فقبَّل بطنه: فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟، قال: يا رسول اهلل، 
حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمَسّ جلدي جلدك. فدعا له رسول اهلل � بخير، 
 : وقاله له. سيرة ابن هشام ت السقا ))/6)6(، ويُنظر: مغازي الواقدي ))/56-57(. وقال األلبانيُّ

)وهذا إسناٌد حسن(، سلسلة األحاديث الصحيحة )808/6(، برقم: )5)8)).
عوا، قال  روا إذا تجَمّ ر القوم، وتجَمّ ُروُهْم: أَْي: ال تجمعوهم في المغازي. من قول العرب: َجمَّ )))  ال تَُجمِّ
ر، ويقال: صار  َر بنو فالن أي اجتمع بعضهم إلى بعض، وأنشد: إذا الجمار أقبلت تجَمّ األصمعي: تََجمَّ
عوا  بوا بالجمرات؛ ألَنَّهم تجمَّ د: لُقِّ بنو فالن جمرة، وجمرات العرب: أحياء لهم عدد وبأس. قال المبرِّ
الجتماع  الِجَمار؛  بمنى  الحصى  موضع  ي  ُسمِّ وإنما  قال:  غيرهم.  معهم  يدخلوا  ولم  أنفسهم،  في 
روهم. غريب الحديث للخطابي  الحصى فيه، وواحدة الِجَمار: َجْمَرةٌ؛ ومن ثََمّ قيل في المغازي: ال تَُجمِّ

.((((/((
، والجمع:  جر الكثير الـُملتفُّ )))  الِْغيَاَض: جمع َغيَْضة، وهو موضع َمِغيِْض الماء، يجتمع َفيَنْبُُت منه الشَّ
قوا  ِغيَاٌض وأَْغيَاٌض، ونهُي عمر  بقوله: »َوال تُنِْزلُوُهُم الِْغيَاَض َفتَُضيُِّعوُهْم«؛ ألَنَّهم إذا نزلوها تفرَّ
ن منهم الَعدوُّ. المخصص ))/75)(، النهاية في غريب الحديث واألثر ))/)40(، االعتماد  فيها؛ فتمكَّ

في نظائر الظاء والضاد )ص: 6، بترقيم الشاملة آليا(.
يخ أحمد شاكر في  الشَّ برقم: )86)(، وقال عنه  اإلمام أحمد في مسنده ))/84)-85)(،  )4)  أخرجه 
اعاتي في الفتح الرباني لترتيب  تعليق على مسند اإلمام أحمد ))/86)(: »إسناده َحَسٌن«، وقال السَّ
ل منه  رف األَوَّ مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني )))/88(: )إسناده حسٌن، وأخرج البخاريُّ الطَّ
من طريق عبداهلل بن عتبه عن عمر(. ُقلُت: وقد أخرج أصله اإلمام البخاريُّ في صحيحه ))/69)(، 
 ، اِب هداء الُعُدول، برقم: ))64)(، ولفظه: »َسِمْعُت ُعَمَر بَْن الَخطَّ هادات، باب الشُّ في كتاب: الشَّ
ِ �، َوِإنَّ الَوْحَي َقِد انَْقَطَع، َوِإنََّما نَْأُخُذُكُم  يَُقوُل: »ِإنَّ أُنَاًسا َكانُوا يُْؤَخُذوَن ِبالَوْحِي ِفي َعْهِد َرُسوِل اهللَّ
ِإلَيْنَا ِمْن َسِريَرِتِه َشْيءٌ،  بْنَاهُ، َولَيَْس  ِبَما َظَهَر لَنَا ِمْن أَْعَماِلُكْم، َفَمْن أَْظَهَر لَنَا َخيًْرا، أَِمنَّاهُ، َوَقرَّ اآلَن 
ْقُه، َوِإْن َقاَل: ِإنَّ َسِريَرتَُه َحَسنٌَة«.  ُ يَُحاِسبُُه ِفي َسِريَرِتِه، َوَمْن أَْظَهَر لَنَا ُسوًءا لَْم نَْأَمنُْه، َولَْم نَُصدِّ اهللَّ
وقال الحافظ ابن كثير : »وقد رواه عليُّ بن الـَمِديْني ...، بطوله وقال: إسناده بصريٌّ َحَسٌن، وقال 
-في- موضع آخر: ال نعلم في إسناده شيًئا يطعن فيه، وأبو فراس رجٌل معروٌف من أَْسلَم، روى عنه 

أبو نضرة، وأبو عمران الجوني« مسند الفاروق البن كثير ))/544).
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اللة: قول عمرو بن العاص : »أََو َرأَيَْت ِإْن َكاَن َرُجٌل ِمَن الُْمْسِلِميَن َعلَى  وجه الدِّ
ُه ِمنُْه؟« عين الفرضيَّة، وهو بهذا قد أنشأ  ِتِه، أَِئنََّك لَُمْقتَصُّ َب بَْعَض َرِعيَّ َرِعيٍَّة، َفَأدَّ
ه عمر  على تقديرها، وبنى على فرضيَّته ُحْكًما؛ وهذا يدلُّ  عًة، وأقرَّ فرضيًَّة متوقَّ

على قولهم بالفرضيَّات، وبحثهم أحكامها، وعملهم بها))).

ة: تحليل الفرضيَّ

ًة أخرى. ة: ممكنة الوقوع، وقد وقعت، ويحتمل أن تقع َمرَّ إمكان وقوع الفرضيَّ

ا؛ فتأديب الوالي فرضيَّة قريبٌة  ة من الواقع: الفرضيَّة واقعيٌَّة جّدً ُقْرُب الفرضيَّ
ا من الواقع. جّدً

ب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل، وهو حكم  ة يترتَّ هل هذه الفرضيَّ
االقتصاص منه.

ِ بِن َسِلَمَة قال: ُسئَل عليُّ بن أبي  ةَ، عن عبِداهللَّ ابع: عن عمِرو بِن ُمرَّ األثر الرَّ
، فقال: »أرأيَت لَو كانوا ِمئًَة أُكنتُم تَزيدونَُهم على الثُّلُِث  طالٍب  عن اإِلخَوِة ِمَن األُمِّ

َشيًئا؟«، قالوا: ال. قال: »فِإنِّى ال أنُقصُهم ِمنه َشيًئا«))).

اللة: قول عليِّ بن أبي طالٍب : »أرأيَت لَو كانوا ِمئًَة« يدلُّ على أَنَّه كان  وجه الدِّ
ر، ويستدلُّ بذلك على ما يريد تقريره من األحكام. يفترض ويقدِّ

ة: تحليل الفرضيَّ

ا. ة: مستبعدة الوقوع؛ لذا فهي نادرةٌ جًدّ إمكان وقوع الفرضيَّ

ا، لكن ال يوجد ما يمنع وقوعها. ة من الواقع: الفرضيَّة نادرةٌ جًدّ ُقْرُب الفرضيَّ

))) يُنظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )6)/07)).
نن الكبرى )))/)58(، )))6))(. وأحمد في مسنده ))/98(، )86)(،  ))) أخرجه بلفظه البيهقي في السُّ
وأخرجه مختصًرا أبو داود في سننه )594/6(، )7)45(، والنسائي في السنن الكبرى )46/6)(، ))695(، 

هبي. وقال الحاكم: صحيٌح على شرط مسلم، ووافقه الذَّ
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ة يترَتّب عليها عملٌ، وهو تقرير  ب عليها عمل؟: الفرضيَّ ة يترتَّ هل هذه الفرضيَّ
َكِة))). حكم مسألة الَفِريَْضِة الُمَشرَّ

الة؟«،  األثر الخامس: عن عبداهلل بن مسعود  أَنَّه سئل عن »التََّروُّح))) في الصَّ
َّهم فعلوا ذلك كان قبيًحا؟«، قالوا: »نعم«، قال عبداهلل:  َّ النَّاس كُل فقال: »أَرَأَيْتُم لو أَن

ُجل الواحد«))). ة َقبَُح للرَّ »ما َقبَُح للعامَّ

اللة: أَنَّ عبداهلل بن مسعود  أوضح حكم مسألة التََّروُّح التي ُسئل  وجه الدِّ
عنها بتقدير فرضيَّة نادرة الوقوع، وذلك بقوله: »أََرأَيْتُم لو أََنّ النَّاس ُكلَّهم فعلوا ذلك 
ائل؛  كان قبيًحا؟«؛ وقد كانت هذه الفرضيَّة منه ألجل تصوير المسألة في ذهن السَّ

لبيان حكمها؛ وهذا يدلُّ على عمله بالفرضيَّات، والبحث عن أحكامها.

ة: تحليل الفرضيَّ

الة  ا؛ فالتََّروُّح في الصَّ ة: مستبعدة الوقوع؛ لذا فهي نادرةٌ جّدً إمكان وقوع الفرضيَّ
ة. قد يفعله قليٌل من النَّاس، ويندر أن يفعله النَّاس كافَّ

ا. ة من الواقع: الفرضيَّة نادرةٌ جّدً ُقْرُب الفرضيَّ

وهو  عمٌل؛  عليها  يترتَّب  الفرضيَّة  عمل؟:  عليها  ب  يترتَّ ة  الفرضيَّ هذه  هل 
االستدالل على حكم مسألة التََّروُّح.

ُدُس،  السُّ وِلأْلُمِّ  النِّْصُف،  ْوِج  ِللزَّ  ، وأُمٍّ أِلٍَب  وأََخَواِن   ، أِلُمٍّ وأََخَواِن   ، وأُمٌّ َزْوٌج،  ِهَي  َكُة:  الُمَشرَّ )))  الَفِريَْضُة 
ا َسَقَط َسَقَط ُحْكُمه وكاَن كَأْن لَْم يَُكْن،  ؛ ألَنَّ األََب لَمَّ وِلأَلَخَويِْن لأُلمِّ الثُّلُُث، ويَْشَرُكُهم بَنُو األَِب واألُمِّ
 ، وصاُروا بَني أُمٍّ َمًعا؛ وهذا قوُل َزيِْد بِن ثاِبٍت . وكاَن ُعَمُر  َحَكَم فيها بأْن َجَعَل الثُّلَُث ِلأَلَخَويِْن ألُمٍّ
، وقالوا: يا أَِميَر المؤمنيَن، َهْب  ولم يَْجَعْل لإلْخوِة لأَلِب واألُمِّ َشيًْئا، فَراَجَعُه في ذلك اإلْخَوةُ لأَلِب واألُمِّ
َكًة. التكملة والذيل  يَِت الَفِريَضُة: ُمَشرَّ نَا. فَأْشَرَك بَيْنَُهم، فُسمِّ أَنَّ أَبَانَا كاَن ِحَماًرا!، فَأْشِرْكنَا ِبَقَرابَِة أُمِّ

َكَة، والِحَماِريََّة. المطلع على ألفاظ المقنع )ص:67)). ى: الُمْشرَّ والصلة للصغاني )5/)))(، وتَُسمَّ
ُح الُمَصلِّي على نفسه بمروحة أو خرقة أو  ُح ِمَن الَحرِّ ِبالِْمْرَوَحِة، والمراد هنا أن يَُروِّ ُح: هو التََّروُّ )))  التََّروُّ
ديد. يُنظر: النهاية في غريب الحديث واألثر ))/)7)(، المطلع  غير ذلك؛ تخفيًفا من أذى الحرِّ الشَّ

على ألفاظ المقنع )ص:09)).
))) ذكره ابن المنذر في األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ))/74)).
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اني الغامدي د. عبداحلميد بن صالح بن عبدالكرمي الَكرَّ

لو  راجَمُه  »أَُكنَْت  الُمَكاتَِب))):  في    لعليٍّ  ثابت  بن  زيد  قال  ادس:  السَّ األثر 
زنى؟«، قال: »ال«، قال: »َفُكنَْت تجيُز شهاَدتَُه؟«، قال: »ال«، قال: »فهو َعبٌْد ما بقي 

عليه درهم«))).

اللة: قول زيد بن ثابت : »أَُكنَْت راجمه لو زنى؟« افتراٌض وتقديٌر؛  وجه الدِّ
ِن فيما لم  ِه َوالتََّفطُّ فزيد بن ثابت  قد سأل علّيًا ، وأجابه َعِليٌّ  على التََّفقُّ

يكن)))؛ فدلَّ ذلك على عملهم بالفرضيَّات الفقهيَّة، وترتيب األحكام عليها.

ة: تحليل الفرضيَّ

ة: محتملة الوقوع. إمكان وقوع الفرضيَّ

المجتمع  من  جزءٌ  فالعبيد  ا؛  جّدً واقعيٌَّة  الفرضيَّة  الواقع:  من  ة  الفرضيَّ ُقْرُب 
وقتها، وحصول ذلك ممكن.

ب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمٌل، وهو الحكم  ة يترتَّ هل هذه الفرضيَّ
هادة. جم والشَّ في حقِّ الُْمَكاتَِب، كما يترتَّب عليه االستدالل على مسألة الرَّ

ابع: عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه قال: خرج عبداهلل، وعبيداهلل، ابنا  األثر السَّ
ا على أبي موسى األشعري  ا قفال مَرّ اب  في جيش إلى العراق، فلمَّ عمر بن الخطَّ
ل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما  ب بهما وسهَّ ، وهو أمير البصرة، فرَحّ
به لفعلت، ثم قال: بلى هاهنا مال من مال اهلل، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، 
يان رأس  فأسلفكماه، فتبتاعان به متاًعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤدِّ
إلى عمر  لكما، فقاال: وددنا، ففعل، وكتب  بح  الرِّ المؤمنين، ويكون  أمير  إلى  المال 
ا دفعا ذلك  ا قدما باعا، فأربحا، فلمَّ المال، فلَمّ ، أن يأخذ منهما  اب  بن الخطَّ

ا. يُنظر:  قِّ وصار ُحّرً اه ُعِتَق من الرِّ )))  الُمَكاتَُب: هو العبد الذي يشتري نفسه من سيِّده بثمٍن يؤديه؛ فإن أََدّ
شمس العلوم )9/)576(، مختار الصحاح )ص:66)(، أنيس الفقهاء )ص:)6).

))) أخرجه الخطيب البغدادي معلقا في جامع بيان العلم وفضله ))84)).
))) يُنظر: الفقيه والمتفقه ))/))).
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أَْسلََفُكَما؟«، قاال: »ال«، فقال عمر  أَْسلََفُه مثل ما  إلى عمر ، قال: »أَُكلُّ الجيش 
ا عبداهلل  يا المال وربحه«، فَأمَّ اب : »ابنا أمير المؤمنين، فَأْسلََفُكَما، أَدِّ بن الخطَّ
ا عبيداهلل، فقال: »ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا  فسكت، وأََمّ
ياه«، فسكت عبداهلل، وراجعه عبيداهلل، فقال  المال أو هلك لضمنَّاه؟«، فقال عمر: »أَدِّ
رجٌل من جلساء عمر: »يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا؟«، فقال عمر: »قد جعلته 
قراًضا«، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبداهلل، وعبيداهلل، ابنا عمر 

اب نصف ربح المال))). بن الخطَّ

اب : »لو نقص هذا المال أو  اللة: قول عبيداهلل بن عمر بن الخطَّ وجه الدِّ
اب ، ولم  هلك لضمنَّاه؟«، فرضيَّة حاجَّ بها أباه -أمير المؤمنين- عمر بن الخطَّ
ينكر أبوه تلك الفرضيَّة، وِإنَّما كان نََظُرهُ نََظُر تورُّع؛ كون أبي موسى األشعريِّ  ما 
ر استحقاٍق دون سائر النَّاس،  أقرض ولديه ِإالَّ لكونهما ابني الخليفة؛ وذلك ليس مبرِّ

)))  أخرجه مالك في موطأ اإلمام مالك رواية يَحيى بن يَحيى اللَّيثيِّ ))/)))(، )007)(، والبيهقي في 
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي )0/6))(، برقم: )9)9))(، وعلَّقه ابن عبدالبرِّ في جامع بيان 
العلم وفضله ))/970(. قال عنه صاحب فوائد الحنائي = الحنائيات ))/74)(: »هذا حديٌث صحيٌح 
من حديث أبي عبداهلل، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر األصبحي، إمام دار الهجرة«، وقال 
حه األلبانيُّ في إرواء  الحافظ ابن حجر: »سنده صحيٌح«، اإلصابة في تمييز الصحابة )5/)4(، وصحَّ
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )5/)9)(. فائدة: ورد عن عمر  ما هو أصرح من ذلك؛ 
فعن أبى موسى األشعريِّ : أَنَّ عمر  أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحٍد، وكان 
ألبي موسى كاتٌب نصرانيٌّ يرفع إليه ذلك، فعجب عمر  وقال: ِإَنّ هذا لحافٌظ، وقال: ِإَنّ لنا كتاًبا 
ام فادعه فليقرأ، قال أبو موسى: ِإنَّه ال يستطيع أن يدخل المسجد.  في المسجد وكان جاء من الَشّ
وقرأ:  أخرجه  وقال:  فانتهرني وضرب فخذي،  قال:   ، نصرانيٌّ بل  ال  قال:  هو؟،  أجنب  فقال عمر: 
﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ 
نن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي )04/9)(، برقم: )97)9)(،  ]المائدة:)5[؛ أخرجه البيهقي في السُّ
حه األلباني في اإلرواء تحت حديث: )0)6)).  الجامع الصحيح للسنن والمسانيد )8)/90)(، وصحَّ
أَنَّه قال له أبو موسى: ال ِقَوام  واية، وهي: وروي  رين زيادة في هذه الرِّ وقد ذكر جماعة من المفسِّ
: »يعني: َهْب أَنَّه قد مات؛ فما كنت  مخشريُّ الم«. قال الَزّ ، والَسّ للبصرة ِإاَلّ به؛ فقال: »مات النَّصرانيُّ
اف ))/676(، تفسير الرازي =  اعة، واستغن عنه بغيره«. ينظر: الكَشّ تكون صانًعا حينئٍذ فاصنعه الَسّ
مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )))/75)(، فتح البيان في مقاصد القرآن ))/448(. وهي فرضيٌَّة 

واية. ظاهرةٌ، ولم أُثبتها؛ لعدم وقوفي على سنٍد لهذه الرِّ
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ومقتضى كالم عمر: أََنّ أبا موسى لو أقرض غيرهما لما كان له اعتراٌض))).

ة: تحليل الفرضيَّ

ة: ممكنة الوقوع؛ فقد وقعت، وقد تقع. إمكان وقوع الفرضيَّ

ا. ة من الواقع: الفرضيَّة واقعيٌَّة جّدً ُقْرُب الفرضيَّ

هل هذه الفرضيَّة يترتَّب عليها عمل؟: الفرضيَّة يترتَّب عليها عمٌل، وهو سداد 
المال كلِّه دون أرباحه إن قلنا: ِإنَّه َقْرٌض )َسلٌَف()))، أو سداد كلِّه مع نصف أرباحه إن 
قلنا: ِإنَّه ِقَراٌض )ُمَضاَربٌَة()))، أو عدم سداد كلِّ المال إن تَِلَف دون تقصيٍر إن قلنا: 

ِإنَّه ِقَراٌض -أيًضا-.

اب  بالتَّوصيف الثَّاني: كونه قراًضا )ُمَضاَربًة(؛  وقد َحَكَم جليس عمر بن الخطَّ
ل: كونه َقْرًضا )َسلًَفا( يلزم منه ضمان جميع المال، بينما  َفَقِبَل عمر، والتَّوصيف األَوَّ

التَّوصيف الثَّاني: كونه قِرَاضًا )مُضَارَبةً( ففيه تفصيلٌ كما سبق.

امن: عن عبداهلل بن مسعود  في مساءلته عبيدة السلماني: »أََرأَيَْت،  األثر الثَّ
أََرأَيَْت«)4).

)))  يُنظر: االستذكار )4/7(، )7/)5)(، المنتقى شرح الموطأ )50/5)(، شرح صحيح البخارى البن بطال 
.((98/6(

لَُف، يقال: تََسلََّف، َواْستَلََف، َواْستَْسلََف.  )))  الَقْرُض: دفع المال إرفاًقا لمن ينتفع به ويردُّ بدله. ومن معانيه: السَّ
لَِم. يُقال: َسلََّف، َوأَْسلََف، بمعنى:  لَُف بمعنى: السَّ وأَْسلََفُه أي: أَْقَرَضُه، وأَْسلَْفتُُه: ِإَذا أَْقَرْضتُه. ويأتي السَّ
لَُف أََعمُّ من الَْقْرِض. يُنظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )ص:64)(، حلية الفقهاء  َسلََّم، َوأَْسلََم. َوالسَّ

)ص:47)(، تحرير ألفاظ التنبيه )ص:5))(، المطلع على ألفاظ المقنع )ص:)))).
بح  ُجل ماله إلى آخر ليتَّجر فيه، على أن يكون للعامل جزءٌ شائع من الرِّ )))  الِقَراُض: والُمَقاَرَضُة: دفُع الَرّ
الِقَراُض -عند  ى  ويُسَمّ والعامل،  المال  بين ربِّ  بح  الرِّ فالِقَراُض شركة في  بينهما.  يتَّفقان  على ما 
لَُف( في أَنَّهما دفع مال للغير،  أهل العراق-: الُمَضاَربَُة. فيتِّفق الِقَراُض )الُمَضاَربَُة( مع الَقْرَض )السَّ
مان، والِقَراَض: على وجه األمانة. يُنظر: الزاهر في غريب  ويفترقان في أََنّ الَقْرَض: على وجه الَضّ
ألفاظ الشافعي )ص:64)(، حلية الفقهاء )ص:47)(، تحرير ألفاظ التنبيه )ص:5))(، المطلع على 

ألفاظ المقنع )ص:)))(، الموسوعة الفقهية الكويتية )))/)))).
)4) أخرجه الخطيب البغدادي معلًقا في الفقيه والمتفقه ))/))).
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أََرأَيَْت«، من أصرح ألفاظ  »أََرأَيَْت،   : اللة: قول عبداهلل بن مسعود وجه الدِّ
حابة  بالفرضيَّات الفقهيَّة؛ وترتيب األحكام  الفرضيَّات؛ وهو دالٌّ على عمل الصَّ

عليها.

اب  لعبداهلل بن عبَّاس : »َسلِْني«)))، وقول  اسع: قول عمر بن الخطَّ األثر التَّ
رداء : »ذاكروا هذه المسائل« ))). عليِّ بن أبي طالٍب : »َسلُْوِني«)))، وقول أبي الَدّ

ا وقع غالًبا؛  ؤال عَمّ ه إلى السُّ اللة: أَنَّ قولهم: »َسلِْني« و»َسلُْوِني«، ال يتوجَّ وجه الدِّ
ا لم يكن؛ وهذا هو الذي  اهر أَنَّه سؤاٌل عَمّ فالعادة أَنَّ النَّاس يسألون عنه، وِإنَّما الَظّ

.(4(  )فهمه الخطيب البغدادي )ت:)46هـ

ُجل  الرَّ عن    هريرة  أبا  سألت  قال:  سليمان  بن  عاصم  عن  العاشر:  األثر 
يْحتَِجُم وهو صائم؟، قال: »أََرأَيَْت ِإْن ُغِشَي َعلَيِْه«)5).

اللة: قول أبي هريرة : »أََرأَيَْت«، من أصرح ألفاظ الفرضيَّات، وهو  وجه الدِّ
دالٌّ على قول أبي هريرة  الفرضيَّة، وترتيب الحكم عليها.

األثر الحادي عشر: عن عبداهلل بن عبَّاس  قال: »رخصة للمريض في الوضوء 
عيد«، وقال: »أََرأَيَْت ِإْن َكاَن َمْجُدوًرا؟؛ َكَأنَُّه َصْمَغٌة، َكيَْف يُْصنَُع ِبِه«)6). م بالصَّ التَّيمُّ

أصرح ألفاظ  من  »أَرَأَيْتَ«   :   اس  عبَّ بن  عبداهلل  قول  الدِّاللة:  وجه 
الفرضيَّات، وهو دالٌّ على قول ابن عبَّاس  بالفرضيَّات الفقهيَّة، وترتيب األحكام 

عليها.

))) أخرجه الخطيب البغدادي معلًقا في الفقيه والمتفقه ))/))).

))) أخرجه الخطيب البغدادي معلًقا في الفقيه والمتفقه ))/))).

))) أخرجه الخطيب البغدادي معلًقا في الفقيه والمتفقه ))/))).
)4) ينظر: الفقيه والمتفقه ))/))).

)5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ))/4))(، )869).
، وقوله:  )6)  أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )4/)))(، )9)75(، الَمْجُدْوُر: هو الذي أصابه داء الُجَدِريِّ
ْمغ. يُنظر: شمس العلوم ))/))0)(،  »َكَأنَُّه َصْمَغة«: يُريد حين يَبيَضُّ الُجَدِريُّ على بدنه؛ فيصير كالصَّ

النِّهاية في غريب الحديث واألثر ))/)5).
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ابقة: تحليل عامٌّ لالفتراضات الواردة في اآلثار السَّ

ة،  أَنَّها تتكلَّم في الفرضيَّات العامَّ   حابة ابقة عن الصَّ يتَّضح من اآلثار السَّ
ة؛ حتَّى نحكم بَسبِْق وقوعها من عدمه؛ وهي في الجملة  وليس في الفرضيَّات الخاصَّ
حابة -المذكورين في اآلثار- بالفرضيَّات، وعدم كراهتهم  تدلُّ على عمل أولئك الصَّ

لها، وقيامهم بالتَّقدير للمسائل، وترتيب األحكام عليها.

: حابة عليق على هذه اآلثار الواردة عن الصَّ التَّ

أبي  بن  اب، وعليِّ  الخطَّ بن  الواردة عن عمر  اآلثار  إيراده من  ا سبق  يتبيَّن ممَّ
بن  وعبداهلل   ، األشعريِّ موسى  وأبي  ثابٍت،  بن  وزيد  عبَّاٍس،  بن  وعبداهلل  طالب، 
رداء -رضي اهلل عنهم-، أَنَّهم جميًعا تكلَّموا في أحكام  مسعوٍد، وأبي هريرة، وأبي الدَّ
الحوادث قبل نزولها، بل وتناظروا في علم الفرائض والمواريث، وغيرها من مسائل 
دلَّ  كما  عليها،  األحكام  وبناء  الفقهيَّة،  بالفرضيَّات  القول  من خاللها  فوقع  الفقه؛ 
ِإالَّ شاهد  اآلثار  وما هذه  الفقهيَّة،  الفرضيَّات  استحداث  يمنعون من  أَنَّهم ال  على 
ؤال عنها، وجعلها باًبا للمناقشة والمذاكرة، وجواًبا  صدٍق لعملهم بها، وفتح باب السُّ

للمعارضة، ووسيلًة لإلقناع، ومسلًكا لالستدالل.
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ات  حابة  عن الفرضيَّ اني: نهي الصَّ املطلب الثَّ
ا لم يقع ة والسؤال عمَّ الفقهَيّ

حابة ، وسأذكر  جاء مسلك النَّهي عن الفرضيَّات الفقهيَّة عن جماعة من الَصّ
ا وقفت عليه من اآلثار التي رويت عنهم في ذلك، على النَّحو اآلتي: بعًضا ممَّ

ةُ آثاٍر، منها: أواًل: عمر بن الخطاب : وقد ورد عنه ِعدَّ

ج باهلل على  )- عن طاوس، قال: قال عمر -رضوان اهلل عليه- على المنبر: »أُحرِّ
ا لم يكن؛ فِإَنّ اهلل قد بيَّن ما هو كائن«))). رجل سأل عَمّ

ا لم يكن حتى  اب ، قال: »وال تسل عمَّ )- عن قبيصة بن جابر، عن عمر بن الخطَّ
يكون، فِإَنّ في ما كان ُشْغاًل عن ما لم يكن«))).

وهذه  »ِإيَّاكم  يقول:  كان    اب  الخطَّ بن  أَنَّ عمر  بن شريح،  عبدالَرّحمن  )- عن 
رها«))). الُعَضل، فِإنَّها إذا نزلت بعث اهلل لها من يقيمها أو يفسِّ

ثانًيا: ُأَبيُّ بن كعب ؛ فعن مسروق، قال: سألت أُبَيَّ بن كعٍب  عن شيٍء، 
لك  اجتهدنا  كان؛  فإذا  يكون،  حتى  نَا)4)  »َفَأِجمَّ قال:  ال،  قلت:  بَْعُد؟«،  »أََكاَن  فقال: 

رأينا«)5).

)))  أخرجه الدارمي في السنن )6))(، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ))9)(، وابن عبدالبر 
في جامع بيان العلم وفضله ))05)(. وصححه األلباني في: »سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة 
الحديث  في  الكامل  »الجامع  في:  األعظمي  إسناده  ن  وحسَّ  ،)(87/(( األمة«  في  السيئ  وأثرها 

الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه« ))/)9).
))) أخرج هذا القدر أبو داود في الزهد )ص:98(، ))8(، وابن طاهر في المخلصيات )4/)8).

)))  أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى )ص:6))(، )94)(، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله ))/067)(، )065)).

احة. يُنظر: معجم اللُّغة العربيَّة المعاصرة ))/99)). نَا: أي أَِرْحنَا، واالستجمام أخذ فترة للرَّ )4) أَِجمَّ
ة في اإلبانة )5))، 6))). نن ))5)(، وابن بَطّ ارمي في السُّ )5) أخرجه زهير بن حرب في العلم )76(، والَدّ
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ثالًثا: زيد بن ثابت : وقد ورد عنه بعض اآلثار، منها:

ْهِريِّ قال: بلغنا أََنّ زيَد بن ثابت األنصاري -رضوان اهلل عليه- كان يقول  )-  عن الزُّ
َث فيه بالذي يعلم،  إذا سئل عن األمر: »أََكاَن َهَذا؟«، فإن قالوا: نعم، قد كان، َحدَّ

والذي يرى، وإن قالوا: لم يكن، قال: »فذروه حتَّى يكون«))).

)-  عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أَنَّه كان ال يقول برأيه في شيٍء يُسأل عنه 
حتَّى يقول: »أَنََزَل أَْم اَل؟«، فإن لم يكن نزل لم يقل فيه، وإن وقع تكلَّم فيه، قال: 
وكان إذا ُسئل عن مسألة فيقول: »أََوَقَعْت؟«، فيقال له: يا أبا سعيد ما وقعت، 

َها، فيقول: »َدُعوَها، َفِإْن َكانَْت َوَقَعْت أُْخِبُرُهْم«))). ولكنَّا نُِعدُّ

)-  عن موسى بن علي، عن أبيه، قال: كان زيد بن ثابٍت  إذا سأله رجل عن شيٍء، 
ِ لََكاَن َهَذا؟«، فإن قال: نعم، تكلَّم فيه، وِإاَلّ لم يتكلَّم))). قال: »آهللَّ

ار بن ياسر  عن  عبي قال: سئل عمَّ رابًعا: عمار بن ياسر ؛ فعن عامر الشَّ
َكاَن،  َفِإَذا  يَُكوَن،  َحتَّى  »َدُعونَا  قال:  ال،  قالوا:  بَْعُد؟«،  َهَذا  َكاَن  »َهْل  فقال:  مسألة 

ْمنَاَها لَُكْم«)4). تََجشَّ

لت بن راشد، قال: سألت طاوًسا عن شيٍء،  خامًسا: معاذ بن جبل ؛ فعن الصَّ
ِإَنّ أصحابنا  َهَذا؟«، قلت: نعم، وقال: آهلل، قلت: آهلل، قال  »أََكاَن  فانتهرني، وقال: 
أخبرونا عن معاذ بن جبل  أَنَّه قال: »أَيُّها النَّاس، ال تعجلوا بالبالء قبل نزوله، 
فيذهب بكم َهُهنَا َوَهُهنَا، فِإنَّكم إن لم تعجلوا بالبالء قبل نزوله، لم ينفكَّ المسلمون 

نن )4))(، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ))/4)). ارمي في السُّ ))) أخرجه الدَّ
))) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )058)).

))) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ))/4)).
)4)  أخرجه إسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية )8)0)(، وابن سعد في الطبقات الكبرى ))/56)(، 
نن )5))(، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ))/5)(، وقال الشيخ حسين  ارمي في السُّ والَدّ
عبي لم يسمع  سليم أسد في تحقيق سنن الدارمي ))/44)(: »رجاله ثقاٌت، غير أَنَّه منقطٌع، عامر الشَّ

ار«. من عمَّ
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ق«))). د، أو قال ُوفِّ أن يكون فيهم من إذا ُسئل ُسدِّ

اد بن يزيد المنقري، قال:  اب ؛ فعن حمَّ سادًسا: عبداهلل بن عمر بن الخَطّ
ثني أبي، قال: جاء رجل يوًما إلى ابن عمر  فسأله عن شيٍء ال أدري ما هو،  حدَّ
اب -رضوان اهلل  ا لم يَُكْن، فإني سمعت عمر بن الخطَّ فقال له ابن عمر: »ال تَْسَأل َعَمّ

ا لم يكن«))). عليه-: يلعن من سأل عَمّ

 � ِ سابعًا: سأل رجٌل ابن عمر  عن استالم الحجر، فقال: »َرأَْيُت َرُسوَل اهللَّ
ِإْن ُغِلبُْت، َقاَل: »اْجَعْل أََرأَيَْت  ِإْن ُزِحْمُت، أََرأَيَْت  ُلُه«، َقاَل: ُقلُْت: أََرأَيَْت  َيْسَتِلُمُه َوُيَقبِّ

ِ � يَْستَِلُمُه َويَُقبِّلُُه«))). ِباليََمِن، َرأَيُْت َرُسوَل اهللَّ

العلم  بيان  جامع  في  البر  عبد  وابن  )ص:7))(،  الكبرى  نن  السُّ إلى  المدخل  في  البيهقي  )))  أخرجه 
الفقيه والمتفقه ))/))(. وقد روي مرفوعا  البغدادي في  وفضله ))/)06)(، )055)(، والخطيب 
نن الكبرى للبيهقي )ص:7))( عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة  مرساًل؛ ففي المدخل إلى السُّ
بن عبدالَرّحمن قال: قال رسول اهلل �: »اَل تَْستَْعِجلُوا ِبالْبَِليَِّة َقبَْل نُُزوِلَها، َفِإنَُّكْم ِإَذا َفَعلْتُْم َذِلَك، لَْم 
بُُل َهُهنَا َوَهُهنَا -َوأََشاَر  َقْت ِبُكُم السُّ ُد، َوِإنَُّكْم ِإِن اْستَْعَجلْتُْم ِبَها َقبَْل نُُزوِلَها، تََفرَّ ُق َويَُسدَّ يََزْل ِمنُْكْم يَُوفِّ

َعْن يَِميِنِه َوَعْن ِشَماِلِه-«.
))) أخرجه الدارمي في السنن ))))).

)))  أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ))/)5)(، في كتاب: الحج، باب: تقبيل الحجر، برقم: )))6)). 
ِباليََمِن« على جهة اإلنكار على  أََرأَيَْت  »اْجَعْل  ابن عمر:  ، وقول  ائل يمانيٌّ السَّ أَنَّ  واية تدلُّ على  والرِّ
والتَّعظيم  االحترام  إلى عدم  المؤدِّي  التَّْرِك  إلى  حام  بالزِّ التََّذرُّع  كثرة سؤاله  من  فهم  ألَنَّه  ائل؛  السَّ
اهر  أي، باإلضافة إلى أَنَّ الظَّ المطلوب شرًعا، وِإنَّما قال له ذلك؛ ألَنَّه فهم منه معارضة الحديث بالرَّ
حام عذٌر في ترك االستالم؛ فقد روى أبو نعيم في مسنده المستخرج على  من كالمه أَنَّه ال يرى الزِّ
صحيح مسلم ))/56)(، برقم: )6)9)(، قال نافع: »َوَرأَيُْت ابَْن ُعَمَر يَُزاِحُم َعلَى الَْحَجِر َحتَّى يُْدَمى«. 
ويرى آخرون كابن عبَّاس  كراهة المزاحمة، فقد روى الفاكهي في أخبار مكة ))/0))(، برقم: 
))))(، بإسناٍد جيٍِّد: عن ابن عبَّاٍس  قال: »اَل تَُزاِحْم َعلَى الَْحَجِر، اَل تُْؤِذ َواَل تُْؤَذ«، وعنه -أيًضا، 
ْكِن نََجا ِمنُْه َكَفاًفا«، وروى البيهقيُّ في سننه الكبرى  برقم: )6))( قال: »َوِدْدُت أَنَّ الَِّذَي يَُزاِحُم َعلَى الرُّ
ْكِن، َفَقاَل لَُه َرُسوُل اهلِل  )0/5))(، برقم: ))6)9(، أَنَّ ُعَمَر  َكاَن َرُجاًل َشِديًدا، َوَكاَن يَُزاِحُم ِعنَْد الرُّ
ِعيَف، َفِإْن َرأَيَْت َخلَْوًة َفاْستَِلْمُه، َوِإالَّ َفاْستَْقِبلُْه  ْكِن؛ َفِإنََّك تُْؤِذي الضَّ �: »يَا ُعَمُر!، اَل تَُزاِحْم ِعنَْد الرُّ
الدماميني  البن  الجامع  مصابيح   ،)(((/(( التَّيسير  معاني  إليضاح  التَّحبير  يُنظر:  َواْمِض«.  َوَكبِّْر 
العقبى في شرح المجتبى  القاري )56/9)(، شرح القسطالني ))/69)(، ذخيرة  )40/4)(، عمدة 

)5)/4))(، منحة الباري شرح صحيح البخاري السكيني )4/)0)).
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وعن أَِبي ِمْجلٍَز، قال: كنت أسأل ابن عمر عند البيت عن الوتر، فجعل يقول: 
»آخِرَ اللَّيْلِ«، فقلتُ: أَرَأَيْتَ أَرَأَيْتَ؟، فقال: »اجْعَلْ أَرَأَيْتَ عِنْدَ ذَاكَ الْكَْوَكِب، َوأََشاَر ِإلَى 

َماِء، َصاَلةُ اللَّيِْل َمثْنَى َمثْنَى، َوالِْوتُْر َرْكَعٌة ِمْن آِخِر اللَّيِْل«))). السَّ

: حابة عليق على هذه اآلثار الواردة عن الصَّ التَّ

هذه اآلثار الواردة عن أصحاب رسول اهلل � البُدَّ أن تُفهم في ضوء االجتهاد 
اب  واية؛ فعمر بن الخطَّ حابة ؛ والسيَّما وهم أهل الفقه والرِّ الفقهَيّ ألولئك الَصّ
يَّة أقوالهم بسنَّة النَّبيِّ األمين �)))؛  اشدين، والذين ثبتت ُحجِّ  ثاني الخلفاء الرَّ
وهو أحد الُْملَْهِميْن)))، ومن رؤوس فقهاء المدينة، ومعه أُبَيُّ بن كعٍب، وَزيْد بن ثابٍت 
، وهما من كبار علماء المدينة؛ ومعهما معاذ بن جبٍل  وقد صار رأس فقهاء 
حابة بالحالل والحرام)4)، كما أخبر بذلك  أهل اليمن بعد واليته عليها، وهو أعلم الصَّ

الم. الة والسَّ سول عليه الصَّ الرَّ

حابة  من العمل بالفرضيَّات الفقهيَّة،  وبالنَّظر فيما ورد من اآلثار عن الصَّ
فقد ورد عنهم -أيًضا- النَّهُي عنها؛ ويمكن الجمع بين تلك اآلثار؛ بأن نحمل قبول 

حه األلباني في كتابه: تحريم  براني في المعجم الكبير )))/64)(، برقم: )058))(، وصحَّ )))  أخرجه الطَّ
آالت الطرب )ص:94).

بَح ذاَت يوٍم، ثُمَّ أقبَل علينا، فوعظنا  )))  لحديث الِعرباض بن سارية  قال: صلَّى بنا رسوُل اهلل � الصُّ
موعظًة بليغًة، َذَرَفت منها العيون، َوَوِجلَت منها القلوب، فقال قائٌل: يا رسوَل اهلِل، كَأنَّ هذه موعظُة 
ُكوا  اِشِديَن الَْمْهِديِّيَن، تََمسَّ ا- قال: »َعلَيُْكْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة الُْخلََفاِء الرَّ ٍع، فماذا تَْعَهْد إلينا؟، -فكان ممَّ ُمَودِّ
ِبالنََّواِجِذ«، أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )8)/75)(، برقم: )45)7)(، وقال  َعلَيَْها  وا  َوَعضُّ ِبَها، 

قو المسند: )حديٌث صحيٌح(. محقِّ
)))  لحديث أبي هريرة  قال: قال النَّبيُّ �: »لََقْد َكاَن ِفيَمْن َكاَن َقبْلَُكْم ِمْن بَِني ِإْسَراِئيَل ِرَجاٌل، يَُكلَُّموَن 
ِتي ِمنُْهْم أََحٌد َفُعَمُر«، أخرجه البخاري في صحيحه )74/4)(،  ِمْن َغيِْر أَْن يَُكونُوا أَنِْبيَاَء، َفِإْن يَُكْن ِمْن أُمَّ
اب أبي حفص القرشي العدوي ، برقم:  في كتاب: أصحاب النَّبيِّ �، باب: مناقب عمر بن الخطَّ

.((689(
ِ أُبَيُّ بُْن َكْعٍب، َوأَْفَرُضُهْم َزيُْد  )4)  لحديث أنس بن مالك  قال: قال رسوُل اهلل �: »أَْقَرُؤُهْم ِلِكتَاِب اهللَّ
بُْن ثَاِبٍت، َوأَْعلَُمُهْم ِبالَْحاَلِل َوالَْحَراِم ُمَعاُذ بُْن َجبٍَل«، أخرجه ابن حبَّان في صحيحه )6)/74( برقم: 

حيحة برقم: )4)))). حه األلبانيُّ في المشكاة برقم: ))))6(، والصَّ ))))7(، وصحَّ
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  ابعني وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة يف العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

ا يُحتاج إلى إبداء رأٍي  ًعا، أو قريب الوقوع؛ ممَّ الفرضيَّات الفقهيَّة على ما كان متوقَّ
ا يُعدُّ  فيه، واجتهاٍد في الحكم عليه، ونحمل النَّهي على ما كان مستحيل الوقوع، أو ممَّ
من فضول القول، وهو بعيد التَّصوُّر، وال يترتَّب على الفرضيَّة فائدةٌ أو عمل؛ ولعلَّ 
ح  حابة المانعة من الفرضيَّات الفقهيَّة كشٌف يوضِّ فيما يرد في األجوبة عن آثار الصَّ

هذه المعاني، ويزيل أيَّ لَبٍْس عن تعارضها.
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حابة  التي يوهم ظاهرها  الث: األجوبة عن آثار الصَّ املطلب الثَّ
ة ات الفقهَيّ منع الفرضيَّ

مع  التَّعامل  في  مسلكان  لهم  كان    حابة  الَصّ أَنَّ  إيراده  سبق  فيما  يظهر 
الفرضيَّات الفقهيَّة، ففي الوقت الذي نهى بعضهم عنها وكرهها، وقعت من غالبهم، 

بل وقعت من بعض من نهى عنها.

المناظرة،  الفقهيَّة منهم كان على سجيَّتهم في  الفرضيَّات  أََنّ وقوع  وال يخفى 
واستقصاًء  بدليله،  للحقِّ  طلًبا  ومقاِصده؛  بِحَكِمه  وخبرتهم  للتَّشريع،  واستقرائهم 
ه  ا يعرض لهم على سبيل التَّفقُّ للبحث بتعليله؛ وقد أبرز جزًءا من مدارساتهم، وممَّ

فيما بينهم.

ا ورد  ونظًرا للتَّعارض الوارد بين اآلثار المنقولة عنهم أورد عدًدا من األجوبة عمَّ
في المنع من الفرضيَّات الفقهيَّة وكراهتها، وذلك على النَّحو اآلتي:

لل، وهيبًة لما في االجتهاد  وا القول برأيهم؛ خوًفا من الزَّ ل: أَنَّهم توقَّ الجواب األوَّ
من الخطر))).

ا؛ فِإنَّهم كانوا يتهيَّبون ما كان؛ فكيف ما لم يكن؟!؛ فعن  وهذا المسلك ظاهٌر جّدً
من  األنصار  من  وعشرين  مئة  »أدركت  قال:  )ت:)8هـ(،  ليلى  أبي  بن  حمن  عبدالَرّ
أصحاب رسول اهلل �، يُسأل أحدهم عن المسألة فيردُّها، هذا إلى هذا، وهذا إلى 

ل«))). هذا، حتىَّ ترجع إلى األوَّ

حمن بن أبي ليلى، قال:  ائب، قال: سمعت عبدالرَّ وفي رواية: عن عطاء بن السَّ
»لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومئة من األنصار، من أصحاب رسول اهلل 

))) ينظر: الفقيه والمتفقه ))/))).
يخ  ارمي في سننه ))/49)(، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ))/))(، وقال الشَّ )))  أخرجه الَدّ

حسين أسد: )إسناده صحيح(.
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ث حديًثا ِإالَّ ودَّ أََنّ أخاه كفاه الحديث، وال يُسأل عن ُفتيا، ِإالَّ  �، ما أحٌد منهم يحدِّ
ودَّ أََنّ أخاه كفاه الفتيا«))).

وعن عمير بن سعيد، قال: سألت علقمة عن مسألة، فقال: »ائِْت عبيدة َفَسلْه«، 
فأتيت عبيدة فقال: »ائِْت علقمة«، فقلُت: علقمة أرسلني إليك!، فقال: »ائِْت مسروًقا 
َفَسلْه«، فقلت: علقمة أرسلني  »ائِْت علقمة  َفَسلْه«، فأتيت مسروًقا فسألته، فقال: 
فأتيت  ليلى«،  أبي  بن  حمن  عبدالرَّ »َفْأِت  قال:  إليك،  أرسلني  وعبيدة  عبيدة،  إلى 
حمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه، ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته، قال: كان  عبدالرَّ

يقال: »أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما«))).

عبي، كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟، قال: على الخبير  وعن داود، قال سألت الشَّ
ل«))). جل، قال لصاحبه: »أَْفِتِهم«، فال يزال حتَّى يرجع إلى األوَّ وقعت، »كان إذا ُسئل الرَّ

وفي هذه النُّقوالت شواهد على أَنَّهم كانوا يتوَرّعون عن أجوبة الواقعات؛ فمن 
ُجهم عن إبداء الجواب في الفرضيَّات. باب أولى تحرُّ

اني: أَنَّهم كانوا يرون ربط المسائل بالعمل، فيكرهون ما ال عمل فيه  الجواب الثَّ
مباشر؛ والفرضيَّة ال عمل فيها على الحال؛ فعن هشام بن مسلم القرشي، قال: كنت 
يباج)4) فرأيت منه خلوة، فسألته عن مسألة، فقال  مع ابن محيريز )ت:99هـ( بَمْرج الدِّ
لي: ما تصنع بالمسائل؟، قلت: لوال المسائل، لذهب العلم. قال: »ال تقل ذهب العلم، 

ِإنَّه ال يذهب العلم ما ُقِرئ القرآن، ولكن لو قلَت: يذهب الفقه«)5).

ابن  سألت  قال:  الكتاني،  مسلم  بن  هشام  فعن  نعيم؛  أبي  رواية  َرتُْه  َفسَّ وقد 

))) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ))/ 4)).
))) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ))/4)).

يخ حسين أسد: )إسناده حسٌن؛ من أجل أبي  ارمي في سننه ))/49)) )8))(، وقال الشَّ ))) أخرجه الدَّ
بكر بن عيَّاش، وداود هو ابن أبي هند(.

ام، نَِزهٌ بين الجبال، بينه وبين المصيصة عشرة أميال.  يباج: واٍد عجيب المنظر من بالد الشَّ )4)  َمْرُج الدِّ
يُنظر: معجم البلدان )5/)0)).

يخ حسين أسد: )إسناده ضعيف(. ارمي في سننه ))/49)) )0))(، وقال الشَّ )5) أخرجه الدَّ
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محيريز فأكثرت عليه، فقال: يا هشام، ما هذا؟، قلت: ذهب العلم، قال: »ِإنَّ العلم 
ا  لن يذهب ما دام كتاب اهلل ، رجل سأل عن أمر -حتَّى إذا عرف ما عليه فيه ممَّ

له- أتاه وهو يعرفه، كرجل أتاه وهو ال يعرفه؟«))).

أََنّ لهم عن ذلك مندوحًة فيما لم يحدث من  أَنَّهم كانوا يرون  الجواب الثَّالث: 
ق اهلل في تلك الحال  النَّوازل، وأََنّ كالمهم فيها إذا َحَدثَْت تدعوا إليه الحاجة؛ فيوفِّ
، وقد روي عن معاذ بن جبل  نحو هذا القول كما سبق  من قصَد إصابَة الحقِّ

إيراده))).

قال الخطيب البغداديُّ )ت:)46هـ(  تعليًقا على أثر معاذ: »وهذا فعل أهل 
حابة والتَّابعين إذا  الورع والمشفقين على دينهم، وألجل ما ذكرناه كان َخلٌْق من الصَّ

ُسئل أحدهم عن حكم حادثٍة َحاَد عن الجواب، وأحال على غيره«))).

وهذا من عمق علمهم؛ فقد علموا أََنّ االجتهاد ليس حكًرا عليهم، وتركوا المجال 
ة من يفتيها في أمور دينها؛ قياًما بأمر اهلل  لمن يجيء بعدهم؛ فال يزال في هذه األُمَّ
اعة )4). ة ال يزال فيها من يقوم به؛ حتَّى تقوم الَسّ سول � بَأَنّ هذه األُمَّ الذي وعد الرَّ

ابع: خشية أن يَُقلَّدوا في قولهم في هذه المسألة، وحيث ِإَنّ المسألة  الجواب الرَّ
لم تقع؛ فلم يتعيَّن جوابها؛ قال اإلمام أبو بكر البيهقي )ت:458هـ( : »وقد كره 
ا لم يكن، ولم ينصَّ به كتاٌب، وال ُسنٌَّة، وال إجماٌع، وال  لف للعوام المسألَة عَمّ بعض الَسّ
أثٌر؛ ليعملوا عليه إذا وقع، وكرهوا للمسؤول االجتهاَد فيه قبل أن يقع؛ ألََنّ االجتهاد 
فال  الواقعة،  عند  اجتهادهم  َفيُنَْظر  الواقعة،  قبل  وال ضرورة  رورة،  للضَّ أبيح  ِإنَّما 

يغنيهم ما مضى من االجتهاد«)5).

))) أخرجه أبو نعيم في حلية األولياء وطبقات األصفياء )5/)4)).
))) في الفقرة الخامسة من المطلب الثَّاني في المبحث الثَّاني، ويُنظر: الفقيه والمتفقه ))/))).

))) الفقيه والمتفقه ))/))).
)4)  كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )0)9)( من حديث ثَْوبَاَن  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل �: »اَل تََزاُل 

ُهْم َمْن َخَذلَُهْم، َحتَّى يَْأِتَي أَْمُر اهلِل َوُهْم َكَذِلَك«. ، اَل يَُضرُّ ِتي َظاِهِريَن َعلَى الَْحقِّ َطاِئَفٌة ِمْن أُمَّ
نن الكبرى للبيهقي )ص:)))). )5) المدخل إلى السُّ
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ا المسائل  قال المروذي سمعت اإلمام أحمد بن حنبل )ت:)4)هـ(  يقول: »وأََمّ
فقد عزمت إن سألني أحٌد عن شيء أن ال أجيبه«))).

وقد اعتمد هذا الجواب اإلمام الخطيب البغدادي )ت:)46هـ( ؛ فقال: »عن 
أبي حصين، قال: سألت إبراهيم عن شيء، فقال: »أََما وجدت أحًدا تسأله فيما بيني 
وبينك غيري؟«، وهكذا كان إمساك ابن شهاب عن الكالم في حادثة لم تنزل به، وإن 
كانت نزلت بغيره، وما حكى مالك عن أهل المدينة من اإلكثار في المسائل، كل ذلك 
ون  لل في الرأي، ورأوا أََنّ النَّاس يقتدون بهم، ويقلِّدونهم أمر دينهم، ويحتجُّ خوف الَزّ
بأقوالهم، فإذا: علم الواحد منهم أَنَّ جوابه ينفذ فيما ُسئل عنه بالتَّحليل أو التَّحريم، 
ة معالجتها، واالستقصاء في إدراك  حمل نفسه في المسألة التي ُسئل عنها من شَدّ
ؤال عنها، ومن  ر فيه قبل نزولها، والسُّ حقيقتها، على ما كان غير خائٍف منه لو قصَّ
فه  تخوَّ الذي  وهو  عظيٌم،  َزلَِلِهم  َفَخَطُر  المجتهدين،  من  واستُْفِتي  ين،  الدِّ أمر  قلَّد 

رسول اهلل � على أمته«))).

وعن بشر بن الحارث، يقول: سمعت المعافى بن عمران، يذكر عن سفيان، قال: 
ا من  »أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا، حتَّى ال يجدوا بُّدً
ن أدركت من العلماء  أن يفتوا«، وقال المعافى، سألت سفيان، فقال: »أدركت النَّاس مَمّ
والفقهاء وهم يترادُّون المسائل، يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أُعفوا منها كان ذلك 

أحبَّ إليهم«))).

أي؛  لف من كتابة الَرّ الجواب الخامس: أَنَّ موقفهم هو ذات موقف طائفة من السَّ
حمن بن يحيى بن خاقان، يقول: سألت أحمد بن حنبل: أَيُّما أحبُّ إليك  فعن عبدالرَّ

جامع سفيان أو موطأ مالك؟ قال: »ال ذا، وال ذا؛ عليك باألثر«)4).

))) طبقات الحنابلة ))/57).
))) ينظر: الفقيه والمتفقه ))/5)).
))) ينظر: الفقيه والمتفقه ))/8)).

)4) طبقات الحنابلة ))/07)).
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افعي؟، قال: »ال«،  وقال المروذي: قلت: ألبي عبداهلل: أَتَرى يكتب الرجل كتب الشَّ
سالة ؟، قال: »ال تسألني عن شيء محدث«، قال: َكتَبْتََها؟،  قلت: أَتَرى أن يكتب الرِّ

قال: »معاذ اهلل!«.

وال  افعي،  الشَّ وال  سفيان،  وال  مالك،  كالم  تكتب  »ال  أحمد:  قال  أيضا  وقال 
إسحاق بن راهوية، وال أبي عبيد«))).

اد، عن األسود  حابة  أكثر من غيرهم؛ فعن جامع بن شدَّ وكان هذا في الصَّ
د �، وإن  بن هالل، قال: قال عبداهلل بن مسعود : »ِإَنّ أحسن الهدي هدي محمَّ
وكل  ُمْحَدٍث ضاللة،  فكلُّ  لكم،  َويُْحَدُث  َستُْحِدثُْوَن  وِإنَّكم  اهلل،  كالم  الكالم  أحسن 
ضاللة في النَّار«. وأتى بصحيفة فيها حديث قال: »فأمر بها فُمِحيَت، ثُمَّ ُغسلت ثَُمّ 
أُحرقت، ثُمَّ قال: »بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم، نبذوا كتاب اهلل وراء ظهورهم كَأنَّهم 
ال يعلمون، أنشدت اهلل رجاًل يعلمها عند أحٍد ِإاَلّ أعلمني به، واهلل لو أَنِّي أعلم أَنَّها 

بدير هند لتبلَّغت إليها«))).

عثاء سليم بن أسود، قال: كنت أنا  اد، عن أبي الشَّ وفي رواية عن جامع بن شدَّ
وعبداهلل بن مرداس، فرأينا صحيفة فيها قصص وقرآن مع رجل من النَّخع، قال: 
فواعدنا المسجد قال: فقال عبداهلل بن مرداس، اشتر صحًفا بدرهم، ِإنَّا لقعود في 
فتقَوّضت  قال:  يدعوكم،  أجيبوا عبداهلل  إذا رجل فقال:  ننتظر صاحبنا،  المسجد 
حيفة في يده، فقال: »ِإَنّ أحسن  الحلقة، فانتهينا إلى عبداهلل بن مسعود، فإذا الَصّ
د �، وِإَنّ أحسن الحديث كتاب اهلل، وِإَنّ َشَرّ األمور محدثاتها،  الهدي هدي محَمّ
وِإنَّكم تُْحِدثُْوَن َويُْحَدُث لكم، فإذا رأيتم ُمْحَدثة فعليكم بالهدي األَوّل؛ فِإنَّما أهلك أهل 
حيفة وأشباهها، توارثوها قرًنا بعد قرن، حتَّى جعلوا  الكتابين قبلكم، مثل هذه الصَّ
كتاب اهلل خلف ظهورهم كَأنَّهم ال يعلمون، فأنشد اهلل رجاًل علم مكان صحيفة ِإالَّ 

أتاني، فواهلل لو علمتها بدير هند النتقلت إليه«))).

))) طبقات الحنابلة ))/57).
نَّة والجماعة ))/86(، )85) ))) شرح أصول اعتقاد أهل السُّ

))) أخرجها الخطيب رواية في تقييد العلم ))/55).



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
310

  ابعني وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة يف العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

الخطيب  ذكر  وقد  المسألة،  هذه  في    مسعود  بن  عبداهلل  تشديد  ففيها 
  حابة نَّة، ثم جملة من اآلثار عن الصَّ البغدادي )ت:)46هـ(  نصوصاً من السُّ
الة على نسخ  في منع كتابة ما سوى القرآن، ثم ذكر ُجماًل من األحاديث واآلثار الَدّ

ذلك.

ِإالَّ  مون ال يكتب منهم  المتقدِّ : »وقد كان  اطبيُّ )ت:790هـ(  الَشّ قال اإلمام 
القليل، وكانوا يكرهون ذلك، وقد كرهه مالك؛ فقيل له: فما نصنع؟، قال: تحفظون 
بن  عمر  عن  وحكي  الكتابة،  إلى  تحتاجون  ال  ثُمَّ  قلوبكم،  تستنير  حتَّى  وتفهمون 
ص النَّاس في ذلك عندما حدث النِّسيان، وخيف  اب كراهية الكتابة، وِإنَّما ترخَّ الخَطّ

ريعة االندراس«))). على الشَّ

لف هذا المسلك من التَّكثُّر بالمسائل: ادس: اعتبار بعض السَّ الجواب السَّ

فعن األوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة )ت:7))هـ(، قال: »وددت أن أحظى من 
مان أن ال أسألهم عن شيء، وال يسألوني عن شيء؛ يتكاثرون بالمسائل  أهل هذا الَزّ

راهم«))). راهم بالَدّ كما يتكاثر أهل الَدّ

وكَأنَّهم خافوا من التَّكثُّر بالمسائل الوقوع في المأثم المترتِّب على الخطأ في 
رونه لجيل غير جيلهم، وكَأنَّه حكم معصوم بالوحي، والحكم المعصوم  أي؛ الذي يقرِّ الَرّ
ا أراد اهلل تعالى أن تكون  ر بالنَّصِّ في حياة الَرّسول � ممَّ بالوحي انتهى بما تقرَّ
ر  ة عليه في أمر معاشها ومعادها. وليس من حقِّ أحٍد بعد رسول اهلل � أن يقرِّ األُمَّ

هذا التَّقرير.

بتوليد  االشتغال  عن  باالبتعاد  المة  السَّ مسلك    حابة  الصَّ بعض  فسلك 
في  يقع  لم  ا  ممَّ األذهان  على  حفاظاً  والنَّظريَّات،  المسائل  وتشقيق  الفرضيَّات، 
ا في  هة جياًل بعد جيل؛ بسبب ما توارثوه ممَّ األعيان، ولئاَلّ يسري التَّبلُّد في المتفقِّ

))) الموافقات ))/47)).
))) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ))/059).
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الكتب المشحونة بالتَّشقيق في المسائل، إلى أن وصل الفقه بين طالبيه إلى الجمود، 
ة من يقال عنه: ِإنَّه مجتهد مطلٌق، أو قريٌب منه منذ قرون))). وقلَّ في األُمَّ

اب  بخصوص لَْعِنِه من  ابع: وهو جواٌب عن أثر عمر بن الخطَّ الجواب السَّ
ا لم يكن: سأل عمَّ

ا  ؤال عَمّ ا تحريج عمر في السُّ حيث قال الخطيب البغدادي )ت:)46هـ( : »وأَمَّ
ؤال على سبيل التَّعنُّت  لم يكن، َولَْعِنِه من فعل ذلك، فيحتمل أن يكون قصد به السُّ
ه وابتغاء الفائدة؛ ولهذا ضرب صبيغ بن عسل ونفاه،  والمغالطة، ال على سبيل التَّفقُّ
ا سأل عن حروف من مشكل القرآن، فخشي عمر أن يكون  َوَحَرَمه رزقه وعطاءه، لَمَّ
والتَّضليل  التَّشكيك  قلوبهم  في  ليوقع  العلم،  في  المسلمين  بمسألِته ضعفاء  َقَصَد 
بتحريف القرآن عن نهج التَّنزيل، وَصْرفه عن َصَواِب القول فيه إلى فاسد التَّأويل، 

مُّ لفاعله«))). ومثل هذا قد ورد عن رسول اهلل � النَّهي عنه، والذَّ

حابة  في هذا، وإقرار الخطيب له: تقرير اإلمام المزني مسلك الصَّ

ؤال في  قال الخطيب البغداديُّ )ت:)46هـ( : »قال المزني: يقال لمن أنكر السُّ
ا لم يكن لم أنكرتم ذلك؟، فإن قالوا: ألَنَّ رسول اهلل � كره المسألة، قيل:  البحث عمَّ
وكذلك كرهها بعد أن كانت تُرفع إليه، لما كره من افتراض اهلل الفرائض بمساءلته، 
ته؛ لرأفته بها، وشفقته عليها، فقد ارتفع ذلك برفع رسول اهلل �،  وثقلها على أَُمّ

فال فرض بعده يحدث أبًدا.

ا لم يكن، قيل: فقد يحتمل إنكاره ذلك على  ؤال عَمّ وإن قالوا: ألََنّ عمر أنكر السُّ
ه والفائدة، وقد روي أَنَّه قال البن عبَّاس: َسْل  وجه التَّعنُّت والمغالطة، ال على التَّفقُّ
ا بدا لك، فإن كان عندنا، وِإالَّ سألنا عنه غيرنا من أصحاب رسول اهلل �، وكما  عمَّ
ًها، وقد  اء أن يسأل تعنًُّتا، وأمره أن يسأل تفقُّ روي عن عليٍّ من إنكاره على ابن الكوَّ

ايد. ))) ينظر: مجلة البحوث اإلسالميَّة، العدد: )5)(، أطوار االجتهاد الفقهي، للدكتور: عبداهلل الزَّ
))) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ))/9)).
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ُجِل يُخيِّر امرأته، فقال عمر، وابن  ، وابن مسعوٍد، وزيٍد، في الرَّ روي عن عمر، وعليٍّ
ْجَعة،  الَرّ يملك  فواحدةٌ  نفسها  اختارت  وإن  فال شيء،  زوجها  اختارت  إن  مسعود: 
فواحدة  نفسها  اختارت  وإن  ْجَعة،  الَرّ يملك  فواحدةٌ  زوجها  اختارت  إن   : عليٌّ وقال 
بائٌن، وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثالٌث وإن اختارت زوجها فواحدةٌ بائٌن؛ 
وأجابوا جميًعا في أمرين، أحدهما لم يكن، ولو كان الجواب فيما لم يكن مكروًها لما 

ا لم يكن«))). أجابوا ِإالَّ فيما كان؛ ولسكتوا عمَّ

تيجة: النَّ

حابة  فرضيَّات قريبٌة للعمل بها، أو لالستدالل بها، وورد في  ورد عن الصَّ
الة  أحياٍن قليلة فرضيَّات بعيدة؛ كفرض مئة أخ، أو فرض تروُّح النَّاس كلهم في الصَّ

. ، واالستكثار المعرفيِّ د الفضول العلميِّ بغرض االستدالل، أو اإللزام، وليس لمجرَّ

حابة  من الفرضيَّات الفقهيَّة هو جزءٌ  ا سبق أَنَّ موقف الصَّ كما يظهر مَمّ
أي فيما ال نصَّ فيه؛ فليس المحظور عندهم  من موقفهم من االجتهاد، والقول بالرَّ
في الفرضيَّات نفسها، وِإنَّما في االجتهاد دون حاجة، أو لما يرون االنشغال به أولى، 
ه  وااللتفات إليه أحرى، أو لكراهتهم كتابة الرَّأي، وخشيتهم االنصراف من لباب التَّفقُّ
ر في األجوبة  ا تقرَّ إلى قشور التَّعنُّت، وتشقيق المسائل والتكلُّف، إلى غير ذلك ممَّ

الفة. السَّ

))) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ))/0)-))).
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الث املبحث الَثّ

 ابعين وتابعيهم ة في عصر التَّ ات الفقهَيّ  الفرضيَّ

من خالل استقرائي لما ورد عن التَّابعين وتابعيهم  فيما يتعلَّق بالفرضيَّات 
عليهم  اهلل  -رضوان  حابة  الصَّ مسلك  عن  يبتعد  ال  مسلكهم  أَنَّ  لي  ظهر  الفقهيَّة 
أو  الوقوع  القريبة من  ُوِجَد فيهم من ينشئ الفرضيَّة في المسائل  أجمعين-؛ فقد 
يسوقها لغرض االستدالل، كما ُوِجَد من يُغلِّب مسلك كراهيَّة الكالم عن المسائل قبل 

وقوعها، وهذا األمر يستدعي إيضاح مسالكهم في ثالثة مطالب:

ابعين  ل: مسلك إذن التَّ المطلب األوَّ
ة ات الفقهَيّ وتابعيهم  في الفرضيَّ

كثيرةٌ  الفقهيَّة  بالفرضيَّات  اإلذن   في  وتابعيهم  التَّابعين  الواردة عن  اآلثار 
حابة ؛ وهذا غير مستغرب؛ فِإَنّ كالمهم في  ا ورد عن الصَّ ا؛ وهي أكثر ممَّ جّدً
أن في الفرضيَّات الفقهيَّة،  حابة ؛ فكذلك الشَّ المسائل الواقعة أكثر من كالم الصَّ
نظًرا  استدعت  ةٌ  فيها صوٌر مستجدَّ التي ظهر  آنذاك،  المجتمع  لحركة  تابٌع  وذلك 
ع في الفرضيَّات الفقهيَّة، والبحث عن  فقهّيًا، وتنزياًل واقعّيًا، فتح شهيَّة الفقهاء للتَّوسُّ
ًة ومؤثِّرًة في انتشار هذا النَّوع من الفقه،  أحكامها، والكالم عنها؛ بما يمثِّل نواًة مهمَّ

والبحث في مسائله، وتقرير أحكامه.

بالتَّحليل  سأكتفي  بل  تفصياًل،  الفقهيَّة  الفرضيَّات  بتحليل  أقوم  فلن  وعليه 
اإلجمالي لها؛ وسأتناول في هذا المسلك أبرز األعالم المؤثِّرين في اتِّساع دائرة هذا 

ا أُثر عن أشهرهم ما يلي: االتِّجاه، وممَّ

اًل: سعيد بن المسيِّب )ت:94هـ(؛ فعن قتادة، قال: سألت سعيد بن المسيِّب  أوَّ
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ُجِل)))، كيف يَُورَّث؟، فقال: »من أَيِّهما بال َوِرَث«،  عن الذي يُْخلَُق َخلَْق المرأة وَخلَْق الَرّ
قال: فقال ابن المسيِّب: »أََرأَيَْت إن كان يبول منهما جميًعا؟«، فقلت: »ال أدري«، فقال: 

»انظر من أَيِّهما يخرج البول أسرع؛ فعلى ذلك يَُورَّث«))).

َوّاف، عن أبي رجاء، مولى  اج الَصّ ثانًيا: عمر بن عبدالعزيز )ت:)0)هـ(: عن حجَّ
أبي قالبة، »أن عمر بن عبدالعزيز، استشار النَّاس في القسامة، فقال قوم: هي حقٌّ 
رير قاعٌد فالتفت  قضى بها رسول اهلل �، وقضى بها الخلفاء، وأبو قالبة خلف الَسّ
األجناد،  رؤوس  المؤمنين عندك  أمير  يا  قال:  أبا قالبة؟،  يا  تقول  ما  فقال:  إليه، 
وأشراف العرب، شهدوا عندك أربعة من أهل حمٍص على رجٍل من أهل دمشق أَنَّه زنا 
أَُكنَْت راجمه؟، قال: ال، قال: وشهد رجالن من أهل دمشق على رجل من أهل حمص 
أَنَّه سرق ولم يََرْوه أَُكنَْت قاطعه؟، قال: ال، قال: يا أمير المؤمنين فهذا أعظم من ذاك، 
واهلل ال أعلم رسول اهلل � قتل أحًدا من أهل القبلة ِإاَلّ رجاًل كفر بعد إسالمه، أو 

زنا بعد إحصان، أو قتل نفًسا بغير نفس«))).

عبي  عبي )ت:)0)هـ(؛ فعن إسماعيل قال: سئل الشَّ ثالًثا: عامر بن شراحيل الشَّ
-عن تحليل األََمة للعبد-: أََرأَيَْت إن وقع عليها سيِّدها؟، قال: »ليس بزوج«)4)، وعن 
ا ُسئل عن جواز عطيَّة الجارية- قال: قلت له: »أََرأَيَْت إن  عبي، -لمَّ إسماعيل، عن الشَّ

عنست -يعني الجارية-، قال: ال يجوز«)5).

أََرأَيَْت  يقول:  كان  من  اشتدَّ على  من  أكثر  من  وهو  عبي،  الشَّ هنا عن  واألثران 
أََرأَيَْت؛ وكَأنَّه ِإنَّما منعه من ذلك تقدير الخوارق البعيدة.

رابًعا: طاوس )ت:06)هـ(؛ فعن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه مثل ذلك قال 
معمر: فقلت البن طاوس: أََرأَيَْت إن كان لواحد عشرة، ولواحد واحد، أيكون نصفين؟، 

))) وهو الُخنْثَى: الذي له آلتان، آلة ذكورة، وآلة أنوثة. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف )ص:60)).
))) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه )6/))4(، )8)9))).

))) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه )87/4(، )9))6).
)4) أخرجه عبدالرزاق في مصنَّفه )6/)7)(، )0799)).

)5) أخرجه عبدالرزاق في مصنَّفه )0)/08)(، )05)9)).
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قال: كان أبي يقول: »هو بينهم على أحد عشر سهًما في الوالء«))).

خامًسا: عطاء )ت:4))هـ(؛ قال عبدالرزاق، قال ابن جريج: قلت لعطاء: أََرأَيَْت 
الطعام من حلقي وكان نشب في حلقي وليس من  ْأُت)))، فخرج شيء من  إن تجشَّ
يت فجاء من األوداج والطعام  أََرأَيَْت لو تجشَّ معدتي أتوضأ منه؟، قال: »ال«، قلت: 
يء من حلقي ومن  م شيًئا كثيًرا، ثم يأتي الَشّ شيء يسير؟، قال: »لعمري ِإنِّي ألتنخَّ

أس، فليس في ذلك وضوء ِإاَلّ ما خرج من جوفك من معدتك«))). الرَّ

رجل  ذراع  في  ٍل))4)(  ُدَمّ على  كان  إن  أََرأَيَْت  لعطاء:  قلت  قال:  ابن جريج  وعن 
عصاب، أو قرحة يسيرة، أيمسح على العصاب أو ينزعه؟، قال: »إذا كانت يسيرة 

فأُِحبُّ أن ينزع العصائب«)5).

زاق في مصنَّفه: يقول ابن جريج: قلت  ا؛ يرويها عبدالَرّ ونظائر هذا عنه كثيرة جّدً
ا يسهل تتبُّعها. لعطاء: »أََرأَيَْت إذا«، »أََرأَيَْت إن«؛ وهي ممَّ

اب  سادًسا: سفيان الثَّوري )ت:)6)هـ(؛ فعن هشام بن عروة، أَنَّ عمر بن الخطَّ
ر المسجد في شهر رمضان«،  ، »أمر سليمان بن أبي حثمة أن يؤمَّ النِّساء في مؤخِّ
ُم؟، ويقولون:  قال سفيان: وأصحابنا يكرهون ذلك، ويقولون: أََرأَيَْت إن أحدث فمن يَُقدِّ
ا، وهو وإن كان قلياًل ِإاَلّ أَنَّه يفيد في حكم  التَّطوُّع أيسر«)6)، وهذا افتراض واقعيٌّ جّدً

المسألة.

اد )ت:0))هـ(، عن تقليم أظفار الميِّت؟، قال: »أََرأَيَْت  وعن الثَّوري قال: سئل حمَّ

))) أخرجه عبدالرزاق في مصنَّفه )9/))(، ))4)6)).
ؤ: تنفُّس المعدة عند االمتالء. شمس العلوم ))/04))). ))) التََّجشُّ

))) أخرجه عبدالرزاق في مصنَّفه ))/7))(، )8)5).
اج أو قرٌح به صديٌد يظهر على الجسم. معجم اللغة العربية المعاصرة ))/59)). ْل: ُخرَّ )4) الُدمَّ

)5) أخرجه عبدالرزاق في مصنَّفه ))/)6)(، )9)6).
)6) أخرجه عبدالرزاق في مصنَّفه ))/)5)(، )4))5).
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، والغرض االستدالل. إن كان أَْقلَف))) أَتَْخِتنُه؟«)))، وهذا افتراض واقعيٌّ

ابقة: تحليل اآلثار السَّ

والسيَّما   ، وتابعيهم  التَّابعين  عن  اآلثار  أمثلة  من  الجملة  هذه  بعد عرض 
حابة  في  »أََرأَيِْتيَّاِت« ابن جريج عن عطاء؛ يظهر أَنَّهم قد سلكوا نفس مسلك الصَّ
قبول الفرضيَّات الفقهيَّة القريبة، واستعمالهم الفرضيَّات التي تُفيد في االستدالل، 
ا، فضاًل  وال يُحفظ عنهم -فيما وقفُت عليه- شيءٌ من الفرضيَّات الفقهيَّة البعيدة جّدً

عن الفرضيَّات التي تنحو للخوارق، واهلل أعلم.

المنير  المصباح  يُنظر:  الختان.  في  تقطع  التي  الجلدة  هي  َوالُْقلَْفُة:  يَْختَِتْن،  لم  الذي  هو  )))  األَْقلَُف: 
.(5(4/((

))) أخرجه عبدالرزاق في مصنَّفه ))/7)4(، ))))6(، وابن أبي شيبة في مصنَّفه ))/47)(، )055))).
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اني الغامدي د. عبداحلميد بن صالح بن عبدالكرمي الَكرَّ

 ابعني وتابعيهم اني: مسلك منع التَّ املطلب الثَّ
ة ات الفقهَيّ  من الفرضيَّ

ورد عن التَّابعين وتابعيهم  عدٌد من اآلثار يظهر منها إنكارهم للفرضيَّات 
الفقهيَّة، وكراهتهم لها، والتَّحذير من أصحابها، وقد ورد عن بعض من أجاز الفرضيَّات 
فِإنَّه  بها؛  المعتدِّ  العلميَّة  نظراتهم  لهم  العلماء  هؤالء  وألََنّ  بكراهتها؛  آثاٌر  الفقهيَّة 
الفقهيَّة، ومنعهم محموٌل  الفرضيَّات  نوٍع من  أَنَّ إجازتهم لها محمولٌة على  ال ريب 
على نوٍع آخر من الفرضيَّات؛ تصحيًحا للكالم، وجمًعا للمسلكين، وسأستعرض هنا 
أبرز األعالم المؤثِّرين في مسلك المنع من الفرضيَّات الفقهيَّة، وبعض ما أُِثَر عن 

أشهرهم، ومنهم:

برقان بن عبداهلل األسدي أََنّ  اًل: أبو وائل شقيق بن سلمة )ت:)8هـ(؛ فعن الزِّ أوَّ
أبا وائل شقيق بن سلمة قال له: »ِإيَّاك ومجالسة من يقول: أََرأَيَْت أََرأَيَْت«)))، وعن 

برقان، قال: »نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أََرأَيَْت«))). الزِّ

ثانيًا: إبراهيم النَّخعي )ت:96هـ(؛ فعن زبيد، قال: »ما سألت إبراهيم عن شيٍء 
ِإاَلّ عرفت الكراهية في وجهه«))).

عبي )ت:)0)هـ(؛ فعن صالح بن مسلم، قال: لقيت  ثالًثا: عامر بن شراحيل الشَّ
عبي فقال: »لقد بغَّض إليَّ هؤالء المسجد!، حتى لهو أبغض إليَّ من الُكنَاَسِة)4)،  الشَّ

)))  أخرجه البخاري في التَّاريخ األوسط ))/)))(، )05))(، وابن حزم في اإلحكام في أصول األحكام 
البن حزم )55/6).

ارمي في سننه ))/)8)(، )00)(، والبيهقي في  بقات الكبرى )58/6)(، والَدّ )))  أخرجه ابن سعد في الَطّ
نن الكبرى )ص:98)(، )9))(، والهروي في ذمِّ الكالم وأهله ))/)8)(، )68)(، وابن  المدخل إلى السُّ
ارمي. مة حسين سليم أسد في تحقيقه سنن الَدّ ح إسناده العاَلّ ة في اإلبانة ))/)45(، )9)4(، وصحَّ بَطّ

بقات الكبرى )6/)7)(، والفسوي في المعرفة ))/605(، وأبو نعيم في الحلية  )))  أخرجه ابن سعد في الَطّ
ارمي في  ة في إبطال الحيل ))6(، والَدّ )0/4))(، وأبو خيثمة في العلم )7))(، )78(، والحافظ ابن بطَّ

ارمي. مة حسين سليم أسد في تحقيقه سنن الدَّ سننه ))/47)(، ))))(، وصحح إسناده العاَلّ
باَطة، وْزًنا ومعًنى، َوالُكنَاَسُة: هي ما يجتمع بالَكنِْس،  بالة والُخمامة والسُّ )4)  الُكنَاَسُة: هي الُقَمامة والزُّ



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
318

  ابعني وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة يف العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

ا أَْعيَتُْهْم أََحاِديُث  أْي، لَمَّ اِئيوَن، أَْصَحاَب الرَّ فقلت: مَمّ يا أبا عمرو؟، قال: َهُؤاَلِء الرَّ
ِ � أَْن يَْحَفُظوَها، يَُجاِدلُوَن«))). َرُسوِل اهللَّ

ْهِري )ت:4))هـ(؛ فعن يزيد بن أبي حبيب أََنّ عبدالملك بن  رابًعا: ابن شهاب الزُّ
مروان سأل ابن شهاب، فقال له ابن شهاب: »أََكاَن َهَذا يا أمير المؤمنين؟« قال: ال، 
قال: »َفَدْعُه فِإنَّه إذا كان، أتى اهلل  له ِبَفَرٍج«)))، وفي رواية أَنَّه قال: »ِإنَّما هلكتم 
حين تركتم اآلثار، وأخذتم بالقياس، لقد بُغَِّض إليَّ هذا المسجد، بل هو أبغض إلَيّ 
عافقة«)))، وفي رواية أَنَّه قال: »ما كلمٌة أبغض إليَّ من:  من ُكنَاَسِة داري معشر الصَّ

أََريَْت«)4).

خامًسا: الحسن البصري )ت:0))هـ(؛ فعن منصور بن زاذان، عن الحسن قال: 
ون بها عباد اهلل«)5). »شرار عباد اهلل ينتقون شواذَّ المسائل؛ يَُعمُّ

ابقة: تحليل اآلثار السَّ

من  المنع  في    وتابعيهم  التَّابعين  عن  اآلثار  من  الجملة  هذه  عرض  بعد 
مجالستهم،  من  والتَّحذير  بها،  يقول  من  على  النَّكير  وتشديد  الفقهيَّة،  الفرضيَّات 

ألحظ ما يلي:

وهو موضع إلقاء الُقمامة. يُنظر: النهاية في غريب الحديث واألثر )46/4)(، المجموع المغيث في 
غريبي القرآن والحديث ))/)5(، المعجم الوسيط ))/800(، التعريفات الفقهية )ص:85)(، معجم 
متن اللغة )0/5))(. َوالُْكنَاَسُة -أَيًضا-: َمَحلٌَّة ِبالُْكوَفِة َمْشُهْوَرةٌ، َوِبالُْكوَفِة ُكنَاَستَاِن. يُنظر: مراصد 
االطالع على اسماء االمكنة والبقاع ))/80))(، طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية )ص:8))).

في  والبيهقي   ،)((0/4( الحلية  في  نعيم  وأبو   ،)(5(/6( الكبرى  بقات  الَطّ في  سعد  ابن  )))  أخرجه 
نن الكبرى )5))). المدخل إلى السُّ

))) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله )066)).
عافقة: هم الذين يفدون إلى األسواق في ِزيِّ  ة في اإلبانة الكبرى ))60(، وقال: والصَّ )))  أخرجه ابن بَطّ
ي من كان هذاحاله: ُمَهلًِّسا.  ُة تَُسمِّ ار، ليس لهم رؤوس أموال، ِإنَّما رأس مال أحدهم الكالم، والعامَّ التُّجَّ

يُنظر: غريب الحديث للقاسم بن سالم )4/)44(، اإلبانة الكبرى البن بطة ))/6)5).
نن الكبرى )6))). )4) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السُّ

نن الكبرى )07)). ة في اإلبانة )04)(، والبيهقي في المدخل إلى السُّ )5) أخرجه ابن بطَّ
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ا كان  أَنَّ بعض من ذمَّ الفرضيَّات الفقهيَّة قد وردت عنه آثاٌر في القول بها، ولَمَّ
اد، وأمانتهم العلميَّة،  تهم العقليَّة، وذكائهم الفطريِّ الوقَّ هؤالء العلماء في كامل صحَّ
غم من محاولتي  حق، على الرَّ ابق من أقوالهم والالَّ ين، ولم يتبيَّن السَّ وغيرتهم على الدِّ
 في  حابة  الصَّ بعض  ورد عن  ما  كتأويل  تأويلها  فِإنَّ  الجانب؛  ذلك  البحث في 
القول بالفرضيَّات الفقهيَّة، والعمل بها، واستنباط أحكامها قبل وقوعها؛ وذلك ِبَحْمِل 
عة، أو قريبة الوقوع، َوحْمِل المنع على  القول بالجواز على الفرضيَّات الفقهيَّة المتوقَّ
عة، وبعيدة الوقوع، أو المستحيلة، أو التي تكون بدافع شهوة  الفرضيَّات غير المتوقَّ
ا يُعدُّ االشتغال به  ر منها، وسلوك مسلك اإلِلْغَاز؛ ممَّ الخيال، وتشقيق المسائل، والتكثُّ

ل من ورائه. عديم الفائدة، وال محصِّ
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  ابعني وتابعيهم حابة والتَّ بويِّ وعصر الصَّ ة يف العهد النَّ ات الفقهيَّ الفرضيَّ

  ابعني وتابعيهم ٌة ملوقف التَّ الث: نظرٌة حتليليَّ املطلب الثَّ
ة ات الفقهَيّ من الفرضيَّ

ق النَّظر في اآلثار الواردة عن التَّابعين وتابعيهم  أجد أََنّ استعمال  عندما أدقِّ
الفرضيَّات الفقهيَّة ورد أكثر ما ورد في سؤاالت ابن جريج لعطاء، واستعمله غيره 
أََنّ   أجد  النَّخعي )ت:96هـ(  إبراهيم  وبالنَّظر في مظانِّ كالم اإلمام  بأقلَّ منه؛ 
أَنَّه ليس له كثير اعتماد على الفرضيَّات الفقهيَّة)))، وذلك  ر  بعض الباحثين قد قرَّ
يتَّسق مع الواقع الذي يثبت له فرضيَّات معدودة قد وردت عنه في األمور القريبة 

ا، أو في االستدالل، واإللزام؛ ومنها ما يلي: جّدً

اد، عن إبراهيم، أَنَّه قال: »ال بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء«. وقال  )- عن حمَّ
اد: فجاء إبراهيم بقياس، قال لي: »أََرأَيَْت لو كنت في ليلة باردة فاغتسلت،  حمَّ

؟«))). أَُكنَْت تقوم حتَّى تجفَّ

جال فاقعد«، ثم  اد، عن إبراهيم، قال: »إذا وضعت الجنازة عن عواتق الرِّ )- وعن حمَّ
قال: »أََرأَيَْت لو انتهيت إلى القبر، ولم يُلَْحد، أَُكنَْت تقوم حتَّى يفرغوا«))).

اد، عن إبراهيم، أَنَّه قال في القارن: »يطوف طوافين، ويسعى سعيين بين  )- عن حمَّ
فا والمروة، يبدأ بطواف العمرة في ذلك، وقال: أََرأَيَْت لو أهلَّ بكلِّ واحدة  الصَّ
منهما على وجهها، أَلَْم يكن يطوف لهما طوافين، ويسعى سعيين؟، َفَما َشْأنُه إذا 

جمعهما ألغى طواًفا وسعًيا«)4).

اد، عن إبراهيم، أَنَّه قال في المضاربة بالنِّصف، والثُّلث، وفضل عشرة،  4- عن حمَّ
ال خير فيه: »أََرأَيَْت لو لم يربح ِإالَّ عشرة«)5).

))) يُنظر: أبو حنيفة، شخصيَّته وعصره )ص:9))-0))).
))) اآلثار ألبي يوسف )ص:5).

))) اآلثار ألبي يوسف )ص:)8).
)4) اآلثار ألبي يوسف )ص:)0)(، )487).
)5) اآلثار ألبي يوسف )ص:60)(، )))7).
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اد  وكلُّها من طريق أبي يوسف )ت:)8)هـ(، عن أبي حنيفة )ت:50)هـ(، عن حمَّ
للفرضيَّات  المطابقة  تمام  مطابقة  أَنَّها  اهر  والظَّ اهلل-؛  -رحمهم  عنه  )ت:0))هـ( 

لف. الفقهيَّة المقبولة عند الَسّ

عبي )ت:)0)هـ(  ا اإلمام الشَّ هذا فيما يتعلَّق باإلمام إبراهيم النَّخعي )ت:96هـ(، أَمَّ
المسائل عموًما؛  من  موقفه  ليس مستقاّلً عن  الفقهيَّة  الفرضيَّات  من  موقفه  فِإنَّ 
فموقفه منها قريب، فعن أبي عاصم، عن ابن عون، -قال سمعته يذكر- قال: »كان 
عبي إذا جاءه شيء اتَّقى. وكان إبراهيم -يعني: النَّخعي- يقول، ويقول، ويقول«.  الشَّ

عبي في هذا أحسن حااًل عند ابن عون من إبراهيم«))). قال أبو عاصم: »كان الَشّ

وليس معنى هذا تساهل اإلمام إبراهيم النَّخعي في الفتوى، بل كان على نفس 
ًدا؛ وقد كان حين يُسأل إبراهيم  عبي أكثر منه تشدُّ ريق، ِإالَّ أَنَّ األمر نسبٌي؛ فالَشّ الطَّ

النَّخعي عن شيٍء ِإالَّ وتُْعَرُف الكراهية في وجهه))).

ة؛  ؤال للحاجة؛ أو للمحاجَّ عبي االفتراض في السُّ ومع هذا فقد ورد عن اإلمام الشَّ
عبي قال: شهدت شريًحا وجاءه رجل من مراد، فقال:  فعن أبي بكر الهذلي، عن الشَّ
يا أبا أميَّة، ما دية األصابع؟، قال: »عشر عشر«. قال: يا سبحان اهلل، أََسَواءٌ هاتان؟، 
جمع بين الخنصر واإلبهام. فقال شريح: يا سبحان اهلل، أََسَواءٌ أُُذنَك ويدك؟، فِإنَّ 
يَة.  يَة، وفي اليد نصف الدِّ عر والكمة والعمامة- فيها نصف الدِّ األُُذن -يواريها الَشّ
نَّة سبقت قياسكم؛ فاتِّبع وال تبتدع؛ فِإنَّك لن تضلَّ ما أخذت باألثر.  ويحك: ِإنَّ السُّ
بيُّ في مهده،  عبي: »يا ُهذلي، لو أََنّ أحنفكم ُقِتَل وهذا الَصّ قال أبو بكر: فقال لي الَشّ

أََكاَن ديتهما سواء؟«، قلت: »نعم«، قال: »فأين القياس؟«))).

مشقي في تاريخه ))/665(، )004)(،  ارمي في سننه ))/48)(، )5))(، وأبو زرعة الدِّ )))  أخرجه الدَّ
ارمي. مة حسين سليم أسد في تحقيقه سنن الدَّ ح إسناده العالَّ وابن عساكر تاريخه )5)/66)(، وصحَّ
في  وابن سعد   ،)78(  ،)((7( العلم  في  وأبو خيثمة   ،)((((  ،)(47/(( ارمي في سننه  الَدّ أخرجه   (((

ارمي. مة حسين سليم أسد في تحقيقه سنن الدَّ بقات )6/)7)(، وصحح إسناده العالَّ الطَّ
ارمي في سننه ))/)8)(، )04)(، وقال  )))  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف )54/5)(، )6840)(، والدَّ
ارمي: »في إسناده أبو بكر الهذلي وهو متروك«، قلت:  العالمة حسين سليم أسد في تحقيقه سنن الدَّ

قد يُستأنس به؛ قال أبو حاتم: ليِّن الحديث، يكتب حديثه وال يحتج به.
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عبي(؛ ألَنَّه قد  وقد جرى كالمي عن هذين اإلمامين العظيمين )النَّخعي، والشَّ
وردت عنهما آثاٌر بالقول بالفرضيَّات الفقهيَّة، كما وردت آثاٌر بالمنع منها، وإن كان 
عبي في جانب القول أكثر، فكان البُدَّ من تحليل  النَّخعي في جانب المنع أكثر، والشَّ
ة  ح الكالم، ويجري مجرى كالم األئمَّ ما ورد عنهما، وَحْمِل ُكلِّ موقٍف على ما يُصحِّ

المجتهدين، من تنزيل ُكلِّ موقٍف على ما يليق به، ويتَّسق معه.

ا سبق أَنَّ اإلمام النَّخعي وإن كان الغالب عنه المنع من الفرضيَّات  وقد ظهر ممَّ
عبي وإن كان قد اشتُِهر  الفقهيَّة ِإالَّ أَنَّه قد ورد عنه آثاٌر تفيد القول بها، وأَنَّ اإلمام الشَّ
يه من  عنه القول ببعض الفرضيَّات الفقهيَّة ِإالَّ أَنَّه قد ورد عنه من اآلثار ما يفيد توقِّ

الفتوى فيها، وكراهيته لها؛ حتَّى ُعِرف عنه مناوأة األََرأَيِْتيَّة.
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اخلامتة

اهر، على صاحبه أفضل   وبعد هذا االرتحال الذي جال بنا في العهد النَّبويِّ الزَّ
صالٍة وأتم تسليٍم متكاثر �، واالرتشاف من عذب الهدي النَّبويِّ الوافر، وما تاله 
حابة الكرام ، والوقوف على بعض أخبارهم وآثارهم،  من التَّطواف في عصر الَصّ
واحل  إلى التَّجوال مروراً بامتدادهم من التَّابعين وتابعيهم ، فقد أناخت بنا الرَّ
عند باب الختام؛ لندلف في هذا البحث على التَّمام، بذكر أهمِّ النَّتائج والتَّوصيات 

على النَّحو اآلتي:

تائج: اًل: أهمُّ الَنّ َأوَّ

ها من  التي يمكن عدُّ النَّبيِّ � جملة من األحاديث  أَنَّه ورد عن  البحث  )-  أظهر 
. حابة ا ابتداًء منه �، أو جواًبا على فرضيَّات الَصّ الفرضيَّات الفقهيَّة، ِإَمّ

ا فرضيَّاٌت  ادرة عن النَّبيِّ � لها صوٌر، ِإَمّ )-  كشف البحث أَنَّ الفرضيَّات الفقهيَّة الصَّ
ا، أو فرضيَّاٌت استداللية. قريبٌة محتملة الوقوع جّدً

حابة  بجملٍة من الفرضيَّات الفقهيَّة،  )-  أوضح البحث أَنَّ النَّبيَّ � قد ابتدأ الَصّ
ا يترتَّب عليها عمٌل في الجملة، أو استدالٌل، أو قياٌس، وليست من باب  وكلُّها ممَّ

االفتراض المحض، الذي ال يترتَّب عليه عمل.

4-  أبرز البحث أَنَّه لم ترد أحاديث في النَّهي عن الفرضيَّات الفقهيَّة، وقصارى ما 
ورد، النَّهي عن التَّشديد في المسائل، واإلكثار منها؛ فيختصُّ النَّهُي بالفرضيَّات 

نَّة العمليَّة بالجواز. صتها السُّ ا القريبة فخصَّ البعيدة أو مستحيلة الوقوع، أََمّ

ل:  األَوَّ االتِّجاه  الفقهيَّة،  الفرضيَّات  اتِّجاهين من    حابة  للَصّ أَنَّ  البحث  5-  بيَّن 
ا لم يقع. واالتِّجاه  د النكير على من يسأل عمَّ نهى عن الفرضيَّات الفقهيَّة، وشدَّ
الثَّاني: تعامل مع الفرضيَّات الفقهيَّة، وتقبَّلها بقبوٍل حسٍن، ودرس أحكامها، ولم 

تضق نفسه بها.
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حابة  كانت تقع منهم الفرضيَّات الفقهيَّة على سجيَّتهم  6-  أظهر البحث أَنَّ الَصّ
في المناظرة، وخلفيتهم بالتَّشريع؛ طلًبا للحقِّ بدليله، واستقصاًء للبحث بتعليله؛ 

ه فيما بينهم. ا يعرض لهم للتَّفقُّ وأَنَّها تبرز جزًءا من مدارساتهم، وممَّ

حابة  في الفرضيَّات  7-  أبرز البحث أَنَّه يمكن الجمع بين اآلثار الواردة عن الصَّ
ا يُحتاج  ًعا، أو قريب الوقوع؛ ممَّ الفقهيَّة؛ وذلك ِبَحْمِل القبول: على ما كان متوقَّ
إلى إبداء رأٍي فيه، واجتهاٍد في الحكم عليه. َوَحْمُل النَّهي: على ما كان مستحيل 
على  يترتَّب  وال  التَّصوُّر،  بعيد  هو  أو  القول،  فضول  من  يُعدُّ  ا  ممَّ أو  الوقوع، 

افتراضه فائدةٌ أو عمل.

8-  بيَّن البحث أَنَّ ما ورد عن التَّابعين وتابعيهم  فيما يتعلَّق بالفرضيَّات الفقهيَّة 
المسائل  ُوِجد فيهم من يفرض  ، فقد  حابة  الصَّ يبتعُد كثيًرا عن مسلك  ال 
القريبة الوقوع؛ لبيان حكمها، أو لغرض االستدالل بموجبها، كما ُوِجد من يكره 

الكالم عن المسائل قبل وقوعها.

منع  عنه  الغالب  كان  وإن  )ت:96هـ(  النَّخعي  إبراهيم  اإلمام  أََنّ  البحث  9-  أظهر 
عامر  اإلمام  وأََنّ  بها.  القول  في  آثاٌر  عنه  ورد  قد  أَنَّه  ِإالَّ  الفقهيَّة  الفرضيَّات 
عبي )ت:)0)هـ( وإن كان قد اشتُِهر عنه القول بالفرضيَّات الفقهيَّة ِإالَّ أَنَّه قد  الشَّ

يه من الفتوى فيها، وكراهيَّته لها. ورد عنه من اآلثار ما يفيد توقِّ

0)-  أبرز البحث أَنَّ موقف بعض التَّابعين وتابعيهم  من الفرضيَّات الفقهيَّة غير 
ًعا، أو قريب الوقوع،  متناقٍض؛ بل كالم من أجازها محموٌل على ما كان متوقَّ
تصحيًحا  الوقوع؛  مستحيل  أو  بعيًدا،  كان  ما  على  محموٌل  المنع  في  وكالمه 

ابق. حق من السَّ للكالم، وجمًعا بين الموقفين؛ والسيَّما أَنَّه لم يتبيَّن الالَّ

))-  أثبت البحث خطأ ما يشيع عند جملة من الباحثين من كون الفرضيَّات الفقهيَّة 
حابة  ِإنَّما نشأت مع نشوء المذاهب الفقهيَّة، وأَنَّه لم يكن لها وجوٌد في عصر الصَّ

والتَّابعين ، فضاًل عن أن تكون نشأتها في عهد النَّبيِّ �.
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))-  كشف البحث أَنَّ من فوائد الفرضيَّات الفقهيَّة: تعليم االستدالل، وتوجيه النَّظر 
ربة على االستنباط. للقياس، وتقرير األدلَّة، وتنمية الـَملََكة الفقهيَّة، وتقوية الدُّ

وصيات: َثاِنًيا: أهمُّ الَتّ

)-  جمع الفرضيَّات الفقهيَّة من دواوين المذاهب المشهورة، ودراستها واالستفادة 
منها في االجتهاد الفقهيِّ المعاصر.

لٍة عن الفرضيَّات الفقهيَّة على مدى العصور، تهتمُّ  )-  القيام بدراساٍت تحليليٍَّة مفصَّ
بدراسة تطوُّرها، وبيان موقف العلماء منها.

حابة والتَّابعين وتابعيهم  من  )-  عمل دراساٍت علميٍَّة تحليليٍَّة لما ورد عن الصَّ
ابق  حق من السَّ القول بجواز الفرضيَّات الفقهيَّة والقول بالمنع منها، ومعرفة الالَّ

إن أمكن، أو الجمع بينها، أو التَّرجيح لبعضها.

المعاصرين؛ كشيخنا  العلماء  من  بها  اشتُِهَر  من  الفقهيَّة عند  الفرضيَّات  4-  جمع 
وتحليلها،  ودراستها،  )ت:))4)هـ(،    عثيمين  بن  صالح  بن  د  محمَّ مة  العالَّ

واإلفادة منها في دراسة النَّوازل المعاصرة.
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قائمة املصادر واملراجع

د بن حمدان  د بن محَمّ )-  اإلبانة الكبرى، المؤلِّف: أبو عبداهلل عبيداهلل بن محَمّ
ق: رضا معطي، وعثمان  َّة العكبري )ت:87)هـ(، المحقِّ العُكْبَري المعروف بابن بَط
األثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري، النَّاشر: دار 

بعة: الثَّانية )5)4)هـ-994)م(. ياض، الطَّ اية للنَّشر والتَّوزيع، الرِّ الَرّ

بن حمدان  د  محَمّ بن  د  محَمّ بن  عبيداهلل  عبداهلل  أبو  المؤلِّف:  الحيل،  )-  إبطال 
اويش،  الشَّ زهير  ق:  المحقِّ )ت:87)هـ(،  العكبري  ة  بَطَّ بابن  المعروف  الُعْكبَري 

بعة: الثَّانية ))40)هـ(. النَّاشر: المكتب اإلسالمي - بيروت، الطَّ

د أبو زهرة، النَّاشر: دار  )-  أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهيَّة، المؤلِّف: محَمّ
الفكر العربي- القاهرة، بدون بيانات طبع.

د.  الهجري،  الثَّالث  القرن  في  الحديث  أصحاب  عند  الفقهيَّة  4-  االتجاهات 
النَّشر  عام  مصر،  الخانجي،  مكتبة  النَّاشر:  عبدالمجيد،  محمود  عبدالمجيد 

)99))هـ-979)م(.

5-  اآلثار، المؤلِّف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري 
ق: أبو الوفا، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة - بيروت. )ت:)8)هـ(، المحقِّ

د بن علي  ين أبو الفتح محَمّ 6-  إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، المؤلِّف: تقي الدِّ
ق:  بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد )ت:)70هـ(، المحقِّ
بعة األولى  سالة، الطَّ سة الرِّ مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس، النَّاشر: مؤَسّ

)6)4)هـ-005)م(.

د علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  7-  اإلحكام في أصول األحكام، المؤلِّف: أبو محَمّ
د شاكر،  ق: الشيخ أحمد محَمّ اهري )ت:456هـ(، المحقِّ األندلسي القرطبي الَظّ

النَّاشر: دار اآلفاق الجديدة، بيروت، بدون بيانات نشر.



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
327

اني الغامدي د. عبداحلميد بن صالح بن عبدالكرمي الَكرَّ

د بن أبى بكر بن  8-  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، المؤلِّف: أحمد بن محَمّ
ين )ت:))9هـ(،  عبدالملك القسطالني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدِّ

ابعة )))))هـ(. بعة: الَسّ النَّاشر: المطبعة الكبرى األميريَّة، مصر، الطَّ

ين األلباني  د ناصر الدِّ 9-  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المؤلِّف: محَمّ
بيروت،   - اإلسالمي  المكتب  النَّاشر:  اويش،  الشَّ زهير  إشراف:  )ت:0)4)هـ(، 

بعة: الثَّانية )405)هـ-985)م(. الطَّ

تضمنه  فيما  األقطار،  وعلماء  األمصار  فقهاء  لمذاهب  الجامع  0)-  االستذكار، 
الموطأ من معاني الرأي واآلثار، وشرح ذلك كله باإليجاز واالختصار، المؤلِّف: 
)68)هـ-)46هـ(،  القرطبي  النِّمري  عبدالبرِّ  بن  عبداهلل  بن  يوسف  عمر  أبو 
تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي، النَّاشر: دار قتيبة - دمشق، دار الوعي - 

بعة: األولى )4)4)هـ-)99)م(. حلب، الطَّ

ين أبو حفص عمر بن  الدِّ ))-  األشباه والنَّظائر في قواعد الفقه، المؤلِّف: سراج 
ن )ت:804 هـ(، تحقيق ودراسة: مصطفى  علي األنصاري المعروف بـابن الملقِّ
المملكة   - ياض  الرِّ والتَّوزيع،  للنَّشر  القيِّم  ابن  دار  النَّاشر:  األزهري،  محمود 
مصر  جمهوريَّة   - القاهرة  والتَّوزيع،  للنَّشر  ان  عَفّ ابن  دار  عوديَّة،  السُّ العربيَّة 

بعة: األولى )))4)هـ-0)0)م(. العربيَّة، الطَّ

د بن  حابة، المؤلِّف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محَمّ ))-  اإلصابة في تمييز الصَّ
أحمد بن حجر العسقالني )ت:)85هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلى 
بعة: األولى )5)4)هـ(. د معوض، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة - بيروت، الطَّ محَمّ

ايد. مجلة البحوث اإلسالميَّة،  ))-  أطوار االجتهاد الفقهي، المؤلِّف: د. عبداهلل الزَّ
العدد: )5)).

اد، للدكتور  اء والضَّ اد، ومعه: فائت نظائر الَظّ اء والَضّ 4)-  االعتماد في نظائر الَظّ
ائي الجيَّاني،  د بن عبداهلل، ابن مالك الَطّ امن، المؤلِّف: محَمّ حاتم صالح الَضّ

ين )ت:)67هـ(، بدون بيانات نشر. أبو عبداهلل، جمال الدِّ
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5)-  أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء، المؤلِّف: قاسم بن 
يحيى  ق:  المحقِّ )ت:978هـ(،  الحنفي  ومي  الرُّ القونوي  علي  أمير  بن  عبداهلل 

حسن مراد، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة، طبعة: )4)4)هـ-004)م(.

د بن إبراهيم بن المنذر  6)-  األوسط من السنن واإلجماع واالختالف، أبو بكر محَمّ
النَّيسابوري )ت:9))هـ(، راجعه وعلَّق عليه: أحمد بن سليمان بن أيُّوب، تحقيق: 
بعة: األولى )0)4)هـ-009)م(. قين، النَّاشر: دار الفالح، الطَّ مجموعة من المحقِّ

د محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  7)-  البناية شرح الهداية، المؤلِّف: أبو محَمّ
ين العيني )ت:855هـ(، النَّاشر: دار الكتب  بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدِّ

بعة: األولى )0)4)هـ-000)م(. العلميَّة - بيروت، لبنان، الطَّ

اق الحسيني،  َزّ د بن عبدالَرّ د بن محَمّ 8)-  تاج العروس من جواهر القاموس، محَمّ
ق: مجموعة من  المحقِّ بيدي )ت:05))هـ(،  الزَّ بمرتضى،  ب  الملقَّ الفيض،  أبو 

قين، النَّاشر: دار الهداية، بدون بيانات نشر. المحقِّ

9)-  تاريخ أبي زرعة الدمشقي، المؤلِّف: عبدالرحمن بن عمرو بن عبداهلل بن صفوان 
)ت:)8)هـ(،  باب  الَشّ بشيخ  الملقب  مشقي  الدِّ زرعة  بأبي  المشهور  النَّصري 
رواية: أبي الميمون بن راشد، دراسة وتحقيق: شكر اهلل نعمة اهلل القوجاني 
اللغة  مجمع  النَّاشر:  بغداد(،   - اآلداب  بكلية  ماجستير  رسالة  الكتاب  )أصل 

العربية - دمشق، بدون بيانات نشر.

د بن إسماعيل البخاري )ت:56)هـ(،  0)-  التَّاريخ األوسط، المؤلِّف: أبو عبداهلل محَمّ
ق المجلد الثَّالث  ق المجلد األََوّل والثَّاني: تيسير بن سعد أبو حيمد، محقِّ محقِّ
بعة:  ياض، الطَّ ابع: يحيى بن عبداهلل الثمالي، النَّاشر: مكتبة الرشد - الرِّ والَرّ

األولى )6)4)هـ-005)م(.

))-  تاريخ دمشق، المؤلِّف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن 
الفكر  دار  النَّاشر:  العمروي،  غرامة  بن  عمرو  ق:  المحقِّ )ت:)57هـ(،  عساكر 

باعة والنَّشر والتَّوزيع، عام النَّشر: )5)4)هـ-995)م(. للطِّ
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بن  بن صالح  إسماعيل  بن  د  محَمّ المؤلِّف:  التَّيسير،  َمَعاني  إليَضاح  ))-  التَّحبير 
المعروف  ين،  الدِّ عزُّ  إبراهيم،  أبو  نعاني،  الَصّ ثم  الكحالني  الحسني،  د  محَمّ
ه:  ج أحاديثه وضبط نصَّ قه وعلَّق عليه وخَرّ كأسالفه باألمير )ت:)8))هـ(، حقَّ
ياض -  د ُصبْحي بن َحَسن َحاّلق أبو مصعب، النَّاشر: َمكتَبَُة الرُّشد، الرِّ محَمّ

بعة: األولى )))4)هـ-))0)م(. عوديَّة، الطَّ المملكة العربيَّة السُّ

ين يحيى بن شرف النَّووي  ))-  تحرير ألفاظ التَّنبيه، المؤلِّف: أبو زكريَّا محيي الدِّ
بعة:  الطَّ القلم - دمشق،  النَّاشر: دار  قر،  الدِّ ق: عبدالغني  )ت:676هـ(، المحقِّ

األولى )408)هـ(.

ين، بن الحاج  د ناصر الدِّ 4)-  تحريم آالت الطرب، المؤلِّف: أبو عبدالَرّحمن محَمّ
سة  مؤَسّ النَّاشر:  )ت:0)4)هـ(،  األلباني  األشقودري  آدم،  بن  نجاتي  بن  نوح 
بعة:  عوديَّة، الطَّ يق، الجبيل، المملكة العربيَّة السُّ دِّ يَّان بيروت – لبنان، دار الصِّ الرَّ

بعة الثَّالثة )6)4)هـ-005)م(. الطَّ

مهدي  بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  المؤلِّف:  العلم،  5)-  تقييد 
الخطيب البغدادي )ت:)46هـ(، النَّاشر: إحياء السنة النبوية - بيروت ، بدون 

بيانات نشر.

6)-  تكملة المعاجم العربية، المؤلِّف: ينهارت بيتر آن ُدوِزي )ت:00))هـ( نقله إلى 
الثَّقافة  وزارة  النَّاشر:  النَعيمي،  َسليم  د  محَمّ  :8  -  ( عليه:جـ  وعلق  العربية 

بعة: األولى، من )979)م-000)م(. واإلعالم، الجمهوريَّة العراقيَّة الطَّ

لة لكتاب تاج اللُّغة وصحاح العربيَّة، المؤلِّف: الحسن بن  يل والصِّ 7)-  التَّكملة والذَّ
قه عبدالعليم  قون: جـ ) / حقَّ غاني )ت:650هـ(، المحقِّ د بن الحسن الَصّ محَمّ
قه إبراهيم  نة )970)م، جـ ) / حقَّ الطحاوي، راجعه عبد الحميد حسن، السَّ
نة ))97)م(، جـ ) /  الَسّ د خلف اهلل أحمد،  األبياري، راجعه محَمّ إسماعيل 
نة ))97)م(،  د مهدي عالم، الَسّ د أبو الفضل إبراهيم، راجعه د. محَمّ قه محَمّ حقَّ
نة )974)م(،  حاوي، راجعه عبدالحميد حسن، الَسّ قه عبدالعليم الَطّ جـ 4/ حقَّ
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نة  د خلف اهلل أحمد، السَّ قه إبراهيم إسماعيل األبياري، راجعه محَمّ جـ 5 / حقَّ
د مهدي  د أبو الفضل إبراهيم، راجعه د. محَمّ قه محَمّ )977)م(، جـ 6 / حقَّ

نة )979)م(، النَّاشر: مطبعة دار الكتب، القاهرة. عالم، السَّ

بن  أحمد  بن  د  محَمّ ين  الدِّ شمس  عبداهلل  أبو  الحافظ  المؤلِّف:  8)-  التَّلخيص، 
حيحين،  هبي )ت:748هـ(، مذيَّل بكتاب المستدرك على الصَّ عثمان بن قايماز الَذّ
بعة:  تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة - بيروت، الطَّ

األولى )))4)هـ–990)م(.

حيم بن الحسن بن  9)-  التَّمهيد في تخريج الفروع على األصول، المؤلِّف: عبدالرَّ
د  ق: د. محَمّ ين )ت:)77هـ(، المحقِّ د، جمال الدِّ افعّي، أبو محَمّ علي اإلسنوي الشَّ

بعة: األولى )400)هـ(. سالة - بيروت، الطَّ سة الرِّ حسن هيتو، النَّاشر: مؤَسّ

منصور  أبو  الهروي،  األزهري  بن  أحمد  بن  د  محَمّ المؤلِّف:  اللغة،  0)-  تهذيب 
د عوض مرعب، النَّاشر: دار إحياء التراث العربي  ق: محَمّ )ت:70)هـ(، المحقِّ

بعة: األولى ))00)م(. - بيروت، الطَّ

ؤوف  د المدعو عبدالَرّ ين محَمّ ات التَّعاريف، المؤلِّف: زين الدِّ ))-  التَّوقيف على مهَمّ
القاهري  المناوي  ثم  الحدادي  العابدين  زين  بن  علي  بن  العارفين  تاج  بن 
)0)4)هـ- األولى  بعة:  الطَّ القاهرة،   - الكتب  عالم  النَّاشر:  )ت:))0)هـ(، 

990)م(.

فياني،  د السُّ ريعة اإلسالميَّة، المؤلِّف: أ.د. عابد بن محَمّ ))-  الثَّبات والشمول في الشَّ
ريعة اإلسالميَّة فرع الفقه واألصول،  أصل هذا الكتاب: رسالة دكتوراه في الَشّ
ومنحت  )407)هـ(،  مة  المكرَّ ة  بمَكّ القرى  أُمِّ  بجامعة  ريعة  الشَّ لكلِّيَّة  مت  قدِّ
رجة العلميَّة بتقدير ممتاز، النَّاشر: مكتبة المنارة، مكة المكرمة - المملكة  الدَّ

عوديَّة. العربيَّة السُّ

عادات المبارك  ين أبو الَسّ سول، المؤلِّف: مجد الدِّ ))-  جامع األصول في أحاديث الرَّ
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األثير  ابن  الجزري  يباني  الشَّ عبدالكريم  ابن  د  محَمّ بن  د  محَمّ بن  د  محَمّ بن 
ة تحقيق: بشير عيون، النَّاشر:  )ت:606هـ(، تحقيق: عبدالقادر األرنؤوط - التَّتَمّ
مذيَّل  األولى،  بعة:  الطَّ البيان،  دار  مكتبة   - المالح  - مطبعة  الحلواني  مكتبة 
أيمن صالح شعبان )طبعة:  وتعليقات  األرنؤوط،  ق عبدالقادر  المحقِّ بحواشي 
]) ،)[: )89))هـ- بعة: الجزء  الطَّ العلميَّة( في مواضعها من هذه  الكتب  دار 
]5[: )90))هـ-)97)م(،  الجزء  ، 4[: )90))هـ-970)م(،   ([ الجزء  969)م(، 
الجزء ]6 ، 7[: ))9))هـ-)97)م(، الجزء ]8 - ))[: ))9))هـ-)97)م(، الجزء 

]))[ )التتمة( : طبعة دار الفكر، تحقيق بشير عيون.

4)-  جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثَا من جوامع الكلم، المؤلِّف: زين 
ثم  البغدادي،  الَسالمي،  الحسن،  بن  رجب  بن  أحمد  بن  حمن  عبدالرَّ ين  الدِّ
ق: شعيب األرناؤوط - إبراهيم باجس،  الدمشقي، الحنبلي )ت:795هـ(، المحقِّ

ابعة )))4)هـ-)00)م(. بعة: السَّ سالة – بيروت، الطَّ سة الرِّ النَّاشر: مؤَسّ

امل المرتَّب على أبواب الفقه، المؤلِّف:  حيح الَشّ 5)-  الجامع الكامل في الحديث الصَّ
الم  ياء« النَّاشر: دار السَّ د عبداهلل األعظمي المعروف بـ »الضِّ أبو أحمد محَمّ
بعة: األولى )7)4)هـ- عوديَّة، الطَّ ياض - المملكة العربيَّة السُّ للنَّشر والتَّوزيع، الرِّ

6)0)م(.

د بن  أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن محَمّ المؤلِّف:  العلم وفضله،  بيان  6)-  جامع 
عبدالبرِّ بن عاصم النِّمري القرطبي )ت:)46هـ(، تحقيق: أبي األشبال الزُّهيري، 
بعة: األولى )4)4)هـ- عوديَّة، الطَّ النَّاشر: دار ابن الجوزي - المملكة العربيَّة السُّ

994)م(.

7)-  حلية األولياء وطبقات األصفياء، المؤلِّف: أبو نعيم أحمد بن عبداهلل بن أحمد 
 - عادة  الَسّ النَّاشر:  )ت:0)4هـ(،  األصبهاني  مهران  بن  موسى  بن  إسحاق  بن 
الكتاب  دار  منها،  دور  ة  عدَّ صورتها  ثم  )94))هـ-974)م(،  مصر  محافظة 
الكتب  دار  بيروت،  والتَّوزيع،  والنَّشر  باعة  للطِّ الفكر  دار  بيروت،   - العربي 
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العلميَّة- بيروت، طبعة )409)هـ(، بدون تحقيق.

ازي، أبو الحسين  8)-  حلية الفقهاء، المؤلِّف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرَّ
ركة  الَشّ النَّاشر:  كي،  الترُّ المحسن  بن عبد  د. عبداهلل  ق:  المحقِّ )ت:95)هـ(، 

بعة: األولى ))40)هـ-)98)م(. المتَّحدة للتَّوزيع - بيروت، الطَّ

د  9)-  الحنائيَّات )فوائد أبي القاسم الحنَّائي(، المؤلِّف: أَبُو الَقاِسِم الُحَسيُْن بُن محَمّ
النخشبي،  تخريج:  )ت:459هـ(،  الِحنَّاِئي   ، َمْشِقيُّ الدِّ الُحَسيِْن  بِن  ِإبَْراِهيَْم  بِن 
بعة:  الطَّ لف،  السَّ أضواء  النَّاشر:  النَّجا،  أبو  جبر  د  محَمّ رزق  خالد  ق:  المحقِّ

األولى )8)4)هـ-007)م(.

بن حبتة  بن سعد  بن حبيب  إبراهيم  بن  يعقوب  أبو يوسف  المؤلِّف:  40-  الخراج، 
ؤوف  األنصاري )ت:)8)هـ(، النَّاشر: المكتبة األزهرية للتُّراث، تحقيق: طه عبدالرَّ

د، بدون بيانات نشر. سعد، سعد حسن محَمّ

القاضي  المؤلِّف:  الفنون،  اصطالحات  في  العلوم  جامع   = العلماء  )4-  دستور 
سول األحمد نكري، عرب عباراته الفارسيَّة: حسن هاني  عبدالنَّبي بن عبدالرَّ

فحص، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة، لبنان - بيروت، بدون بيانات نشر.

د بن علي األنصاري  )4-  ذمُّ الكالم وأهله، المؤلِّف: أبو إسماعيل عبداهلل بن محَمّ
مكتبة  النَّاشر:  بل،  الشِّ عبدالعزيز  حمن  عبدالرَّ ق:  المحقِّ )ت:)48هـ(،  الهروي 

بعة: األولى )8)4)هـ-998)م(. العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطَّ

بن  أحمد  اإلمام  مذهب  على  الفقه  أصول  في  المناظر،  وجنَّة  النَّاظر  )4-  روضة 
د بن قدامة  ين عبداهلل بن أحمد بن محَمّ د موفق الدِّ حنبل، المؤلِّف: أبو محَمّ
المقدسي  قدامة  بابن  هير  الَشّ الحنبلي،  مشقي  الدِّ ثم  المقدسي  الجماعيلي 
بعة الثَّانية  باعة والنَّشر والتَّوزيع، الطَّ يَّان للطِّ سة الَرّ )ت:0)6هـ(، النَّاشر: مؤَسّ

)))4)هـ-)00)م(.

د بن أحمد بن األزهري الهروي،  افعي، المؤلِّف: محَمّ اهر في غريب ألفاظ الَشّ 44-  الزَّ
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دار  النَّاشر:  عدني،  السَّ عبدالحميد  مسعد  ق:  المحقِّ )ت:70)هـ(،  منصور  أبو 
الئع، بدون بيانات نشر. الَطّ

اد  أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شدَّ المؤلِّف:  45-  الزُّهد، 
ِجْستاني )ت:75)هـ(، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم  بن عمرو األزدي السِّ
يخ  م له وراجعه: فضيلة الَشّ د، أبو بالل غنيم بن عبَّاس بن غنيم، وقَدّ بن محَمّ
حلوان،  والتَّوزيع،  للنَّشر  المشكاة  دار  النَّاشر:  عبداللطيف،  بن  عمرو  د  محَمّ

بعة: األولى )4)4)هـ-)99)م(. الطَّ

حيحة وشيء من فقهها وفوائدها، المؤلِّف: أبو عبدالَرّحمن  46-  سلسلة األحاديث الصَّ
األلباني  األشقودري  آدم،  بن  نجاتي  بن  نوح  الحاج  بن  ين،  الدِّ ناصر  د  محَمّ
بعة: األولى  ياض، الطَّ )ت:0)4)هـ(، النَّاشر: مكتبة المعارف للنَّشر والتَّوزيع، الرِّ
)لمكتبة المعارف(، عام النَّشر: جـ ) - 4: )5)4)هـ-995)م(، جـ 6: )6)4)هـ-

996)م(، جـ 7: )))4)هـ-)00)م(.

ة، المؤلِّف: أبو  يِّئ في األَمّ عيفة والموضوعة وأثرها السَّ 47-  سلسلة األحاديث الضَّ
ين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري  د ناصر الدِّ عبد الرحمن محَمّ
بعة:  ياض، الطَّ األلباني )ت:0)4)هـ(، النَّاشر: مكتبة المعارف للنَّشر والتَّوزيع، الرِّ

األولى )))4)هـ-)99)م(.

48-  سنن أبي داود، المؤلِّف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن 
ين  د محيي الدِّ ق: محَمّ ِجْستاني )ت:75)هـ( المحقِّ اد بن عمرو األزدي السِّ شدَّ

عبدالحميد النَّاشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، بدون بيانات نشر.

اك،  َحّ الَضّ بن  بن موسى  َسْورة  بن  بن عيسى  د  المؤلِّف: محَمّ التِّرمذي،  49-  سنن 
د شاكر )جـ )،  أبو عيسى )ت:79)هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد محَمّ التِّرمذي، 
د فؤاد عبدالباقي )جـ )(، وإبراهيم عطوة عوض المدرِّس في األزهر  )(، ومحَمّ
ريف )جـ 4، 5(، النَّاشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -  الَشّ

بعة: الثَّانية )95))هـ(.  مصر، الطَّ
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حمن بن الفضل بن بَهرام  د عبداهلل بن عبدالرَّ ارمي، المؤلِّف: أبو محَمّ 50-  سنن الدَّ
مرقندي )ت:55)هـ(، النَّاشر: دار الكتاب  ارمي، التَّميمي السَّ مد الدَّ بن عبدالصَّ
از أحمد زمرلي، خالد  بعة األولى )407)هـ(، تحقيق: فَوّ العربي - بيروت، الطَّ

السبع العلمي.

موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  المؤلِّف:  للبيهقي،  الكبرى  نن  )5-  السُّ
د  محَمّ ق:  المحقِّ )ت:458هـ(  البيهقي  بكر  أبو  الخراساني،  الُخْسَرْوِجردي 
الثَّالثة  بعة:  الطَّ لبنان   - بيروت  العلميَّة،  الكتب  دار  النَّاشر:  عطا  عبدالقادر 

)4)4)هـ-)00)م(.

علي  بن  شعيب  بن  أحمد  عبدالَرّحمن  أبو  المؤلِّف:  للنَّسائي،  الكبرى  نن  )5-  السُّ
عبدالمنعم  حسن  أحاديثه:  ج  وخَرّ قه  حقَّ )ت:)0)هـ(  النَّسائي  الخراساني، 
م له: عبداهلل بن عبدالمحسن التُّركي،  شلبي، أشرف عليه: شعيب األرناؤوط، قَدّ

بعة: األولى )))4)هـ-)00)م(. سالة - بيروت الطَّ سة الرِّ النَّاشر: مؤَسّ

الحميري  أيوب  بن  بن هشام  المؤلِّف: عبدالملك  النَّبويَّة البن هشام،  يرة  )5-  السِّ
ا،  َقّ السَّ مصطفى  تحقيق:  )ت:)))هـ(،  ين  الدِّ جمال  د،  محَمّ أبو  المعافري، 
ومطبعة  مكتبة  شركة  النَّاشر:  الشلبي،  وعبدالحفيظ  األبياري،  وإبراهيم 

بعة: الثَّانية )75))هـ-955)م(. مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، الطَّ

بن  اهلل  هبة  القاسم  أبو  المؤلِّف:  والجماعة،  نَّة  السُّ أهل  اعتقاد  أصول  54-  شرح 
بن  أحمد  تحقيق:  لكائي )ت:8)4هـ(،  الاَلّ ازي  الَرّ بري  الَطّ بن منصور  الحسن 
الثَّامنة  بعة:  الطَّ عوديَّة،  السُّ  - طيبة  دار  النَّاشر:  الغامدي،  حمدان  بن  سعد 

)))4)هـ-)00)م(.

ين أبو  حيحة النَّبويَّة، المؤلِّف: تقي الدِّ 55-  شرح األربعين النَّوويَّة في األحاديث الَصّ
د بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد  الفتح محَمّ

ادسة )4)4)هـ-)00)م(. بعة: السَّ سة الريان، الطَّ )ت:)70هـ(، النَّاشر: مؤَسّ
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المؤلِّف:  المجتبى«،  شرح  في  العقبى  »ذخيرة  ى:  المسمَّ النَّسائي،  سنن  56-  شرح 
د بن علي بن آدم بن موسى اإلثيوبي الَولَِّوي، النَّاشر: دار المعراج الدولية  محَمّ
بعة: األولى،  للنشر ]جـ ) - 5[، - دار آل بروم للنَّشر والتَّوزيع ]جـ 6 - 40[، الطَّ
 -  8( جـ  )9)4)هـ-999)م(،   :)7  -  6( جـ  )6)4)هـ-996)م(،   :)5  -  (( جـ 
 :)40 -  ((( جـ  )9)4)هـ-000)م(،   :)(( -  (0( جـ  )0)4)هـ-999)م(،   :)9

)4)4)هـ-)00)م(.

ال أبو الحسن علي بن خلف  ال، المؤلِّف: ابن بطَّ 57-  شرح صحيح البخاري البن بَطّ
بن عبدالملك )ت:449هـ(، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النَّشر: مكتبة 

بعة: الثَّانية )))4)هـ-)00)م(. ياض، الطَّ عوديَّة، الرِّ الرشد - السُّ

وفي  الطُّ الكريم  بن  عبدالقوي  بن  سليمان  المؤلِّف:  وضة،  الرَّ مختصر  58-  شرح 
بن  عبداهلل   : ق  المحقِّ )ت:6)7هـ(،  ين  الدِّ نجم  بيع،  الَرّ أبو  رصري،  الَصّ
)407)هـ- األولى  بعة:  الطَّ سالة،  الرِّ سة  مؤَسّ النَّاشر:  التُّركي،  عبدالمحسن 

987)م(.

د بن سالمة بن عبدالملك بن سلمة  59-  شرح معاني اآلثار، أبو جعفر أحمد بن محَمّ
د  محَمّ قه:  حقَّ )ت:)))هـ(،  بالطحاوي  المعروف  المصري  الحجري  األزدي 
م كتبه وأبوابه وأحاديثه: د.  د سيد جاد الحق، راجعه ورقَّ ار، ومحَمّ زهري النََّجّ
بعة: األولى )4)4)هـ- حمن المرعشلي، النَّاشر: عالم الكتب، الطَّ يوسف عبدالَرّ

994)م(. 

البغدادي  يُّ  اآلُجرِّ بن عبداهلل  الحسين  بن  د  بكر محَمّ أبو  المؤلِّف:  ريعة،  60-  الشَّ
ميجي، النَّاشر: دار  ق: د. عبداهلل بن عمر بن سليمان الدُّ )ت:60)هـ(، المحقِّ

بعة: الثَّانية )0)4)هـ-999)م(. عوديَّة، الطَّ ياض - السُّ الوطن - الرِّ

)6-  شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، المؤلِّف: نشوان بن سعيد الحميرى 
علي  بن  ر  العمري، مطهَّ بن عبداهلل  د. حسين  ق:  المحقِّ )ت:)57هـ(،  اليمني 
 – )بيروت  المعاصر  الفكر  دار  النَّاشر:  عبداهلل،  د  محَمّ يوسف  د.  اإلرياني، 
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بعة: األولى )0)4)هـ-999)م(. لبنان(، دار الفكر )دمشق - سورية(، الطَّ

اد  حمَّ بن  إسماعيل  نصر  أبو  المؤلِّف:  العربيَّة،  وصحاح  اللُّغة  تاج  حاح  )6-  الصِّ
ار، النَّاشر: دار  الجوهري الفارابي )ت:)9)هـ(، تحقيق: أحمد عبدالغفور عَطّ

ابعة )407)هـ-987)م(. بعة: الَرّ العلم للماليين - بيروت، الطَّ

اهلل  رسول  أمور  من  المختصر  حيح  الَصّ المسند  الجامع  البخاري=  )6-  صحيح 
د بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي  ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه، المؤلِّف: محَمّ
د زهير بن ناصر النَّاصر، النَّاشر: دار طوق النَّجاة )مصَوّرة عن  ق: محَمّ المحقِّ
بعة: األولى )))4)هـ(.   د فؤاد عبدالباقي( الطَّ لطانيَّة بإضافة ترقيم محَمّ السُّ

حيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  64-  صحيح مسلم= المسند الَصّ
اج أبو الحسن القشيري النِّيسابوري )ت:)6)هـ(،  ملسو هيلع هللا ىلص، المؤلِّف: مسلم بن الحجَّ
د فؤاد عبدالباقي، النَّاشر: دار إحياء التُّراث العربي - بيروت،  ق: محَمّ المحقِّ

بدون بيانات نشر.

ين،  د ناصر الدِّ حمن محَمّ غير وزيادته، المؤلِّف: أبو عبدالرَّ 65-  ضعيف الجامع الصَّ
بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني )ت:0)4)هـ(، أشرف على 

اويش، النَّاشر: المكتب اإلسالمي، بدون بيانات نشر. طبعه: زهير الشَّ

)ت:0))هـ(،  الزهري،  منيع  بن  سعد  بن  د  محَمّ المؤلِّف:  الكبرى،  بقات  66-  الطَّ
بعة: األولى  د عمر، النَّاشر: مكتبة الخانجي - القاهرة، الطَّ ق: علي محَمّ المحقِّ

))00)م(.

أحمد  بن  د  محَمّ بن  عمر  المؤلِّف:  الفقهيَّة،  االصطالحات  في  لبة  الَطّ 67-  طلبة 
المطبعة  النَّاشر:  )ت:7)5هـ(،  النَّسفي  ين  الدِّ نجم  أبو حفص،  إسماعيل،  بن 

العامرة، مكتبة المثنَّى ببغداد، تاريخ النَّشر: )))))هـ(.

د  د بن الحسين بن محَمّ ة في أصول الفقه، المؤلِّف: القاضي أبو يعلى، محَمّ 68-  العدَّ
ه: د. أحمد بن علي  ج نَصّ قه وعلَّق عليه وخرَّ اء )ت:458هـ(، حقَّ بن خلف ابن الفرَّ
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ياض - جامعة اإلمام  بن سير المباركي، األستاذ المشارك في كلِّيَّة الشريعة بالرِّ
بعة: الثَّانية )0)4)هـ-990)م(. د بن سعود اإلسالميَّة، الطَّ محَمّ

69-  العلم، المؤلِّف: زهير بن حرب أبو خيثمة النَّسائي، النَّاشر: المكتب اإلسالمي - 
ين األلباني. د ناصر الدِّ بعة الثَّانية ))40)هـ-)98)م(، تحقيق : محَمّ بيروت، الطَّ

د محمود بن أحمد بن  70-  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، المؤلِّف: أبو محَمّ
)ت:855هـ(،  العيني  ين  الدِّ بدر  الحنفي  الغيتابي  بن حسين  أحمد  بن  موسى 

النَّاشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، بدون بيانات نشر.

اب  د بن إبراهيم بن الخَطّ )7-  غريب الحديث، المؤلِّف: أبو سليمان حمد بن محَمّ
ق: عبدالكريم إبراهيم الغرباوي،  ابي )ت:88)هـ(، المحقِّ البستي المعروف بالخَطّ
عام  دمشق،   - الفكر  دار  النَّاشر:  النبي،  رب  عبد  عبدالقيُّوم  أحاديثه:  ج  خرَّ

النَّشر: ))40)هـ-)98)م(.

)7-  غريب الحديث، المؤلِّف: أبو ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبداهلل الهروي البغدادي 
د عبدالمعيد خان، النَّاشر: مطبعة دائرة المعارف  ق: د. محمَّ )ت:4))هـ(، المحقِّ

العثمانيَّة، حيدر آباد- الدكن، الطبعة: األولى )84))هـ-964)م(.

)7-  فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلِّف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
بع:  الطَّ سنة  بيروت،   - المعرفة  دار  النَّاشر:  )ت:)85(،  افعي  الشَّ العسقالني 
بإخراجه  قام  عبدالباقي،  فؤاد  د  محَمّ وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  م  رقَّ )79))م(، 
مة:  العاَلّ تعليقات  عليه  الخطيب،  ين  الدِّ محبُّ  طبعه:  على  وأشرف  حه  وصحَّ

عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز.

حمن ابن شهاب  ين أبي الفرج عبدالرَّ 74-  فتح الباري البن رجب، المؤلِّف: زين الدِّ
أبو معاذ طارق بن  بابن رجب، تحقيق:  هير  الشَّ مشقي  الدِّ ثم  البغدادي  ين  الدِّ
بعة  الطَّ عوديَّة،  السُّ  – الدمام  الجوزي  ابن  دار  النَّاشر:  د،  محَمّ بن  اهلل  عوض 

الثَّانية )))4)هـ(.
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يق خان بن حسن  د صدِّ يِّب محَمّ 75-  فتُح البيان في مقاصد القرآن، المؤلِّف: أبو الطَّ
بن علي ابن لطف اهلل الحسيني البخاري الِقنَّوجي )ت:07))هـ(، عني بطبعِه 
م له وراجعه: خادم العلم عبداهلل بن إبراهيم األنصاري، النَّاشر: المكتبة  وقدَّ

باعة والنَّشر، صيدا – بيروت، عام النَّشر: )))4)هـ-)99)م(. العصريَّة للطِّ

يباني، ومعه بلوغ األماني  بَّاني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الَشّ 76-  الفتح الرَّ
البنَّا  د  محَمّ بن  عبدالَرّحمن  بن  أحمد  المؤلِّف:  بَّاني،  الَرّ الفتح  أسرار  من 
الثَّانية،  بعة:  الطَّ العربي،  التراث  إحياء  دار  النَّاشر:  )ت:78))هـ(،  اعاتي  السَّ

بدون بيانات نشر.

د بن علي بن حجر الهيتمي  77-  الفتح المبين بشرح األربعين، المؤلِّف: أحمد بن محَمّ
ين شيخ اإلسالم، أبو العبَّاس )ت:974 هـ(، عني  عدي األنصاري، شهاب الدِّ الَسّ
ق، أبو حمزة أنور  د نورس الحاَلّ د، قصي محَمّ د المحَمّ به: أحمد جاسم محَمّ
يخي الّداغستاني، النَّاشر: دار المنهاج، جدة - المملكة العربيَّة  بن أبي بكر الَشّ

بعة: األولى )8)4)هـ-008)م(. عوديَّة، الطَّ السُّ

78-  الفقه الفرضي حقيقته وحكمه، المؤلِّف: أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني، 
د بن سعود اإلسالمية –  عوديَّة، جامعة االمام محَمّ مجلة الجمعيَّة الفقهيَّة السُّ

العدد )6)(، سنة النَّشر: )))0)م(، الصفحات ))))-8))).

يسري  د  محَمّ د.  المؤلِّف:  وتطبيًقا،  تأصياًل  المسلمة  لألقلِّيَّات  النَّوازل   79-  فقه 
ريعة  إبراهيم، أصل الكتاب: رسالة دكتوراه في الفقه اإلسالمي، من كلِّيَّة الشَّ
والقانون بجامعة األزهر، النَّاشر: دار اليسر، القاهرة - جمهورية مصر العربية، 

بعة: األولى )4)4)هـ-))0)م(. الطَّ

ه، المؤلِّف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  80-  الفقيه والمتفقِّ
يوسف  بن  عادل  حمن  عبدالرَّ أبو  ق:  المحقِّ )ت:)46هـ(  البغدادي  الخطيب 

بعة: الثَّانية )))4)هـ(. عوديَّة الطَّ الغرازي، النَّاشر: دار ابن الجوزي - السُّ

د بن الحسن بن العربّي  امي في تاريخ الفقه اإلسالمي، المؤلِّف: محَمّ )8-  الفكر السَّ
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األولى  بعة:  الطَّ )ت:76))هـ(،  الفاسي  الجعفري  الثَّعالبي  الحجوي  د  محَمّ بن 
)6)4)هـ-995)م(.

الفراهيدي  الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم  أبو عبدالَرّحمن  العين،  )8-  كتاب 
ائي،  امَرّ السَّ إبراهيم  د.  المخزومي،  مهدي  د.  ق:  المحقِّ )ت:70)هـ(  البصري 

النَّاشر: دار ومكتبة الهالل، بدون بيانات نشر.

اف عن حقائق غوامض التَّنزيل، المؤلِّف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن  )8-  الكشَّ
مخشري جار اهلل )ت:8)5هـ(، النَّاشر: دار الكتاب العربي - بيروت،  أحمد، الزَّ

بعة: الثَّالثة )407)هـ(. الطَّ

موسى  بن  أيوب  المؤلِّف:  اللُّغوية،  والفروق  المصطلحات  في  معجم  84-  الكلِّيَّات 
ق: عدنان  الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت:094)هـ(، المحقِّ
سالة - بيروت، بدون بيانات نشر. سة الرِّ د المصري، النَّاشر: مؤَسّ دروي، محَمّ

د بن يوسف بن علي  راري في شرح صحيح البخاري، المؤلِّف: محَمّ 85-  الكواكب الدَّ
ين الكرماني )ت:786هـ(، النَّاشر: دار إحياء التراث العربي،  بن سعيد، شمس الدِّ

بيروت-لبنان، طبعة أولى: )56))هـ-7)9)م(، طبعة ثانية: ))40)هـ-)98)م(.

تأليف:  اج،  الحجَّ بن  مسلم  في شرح صحيح  اج  البَهَّ وض  والرَّ اج  الوهَّ 86-  الكوكب 
افعي )ت:)44)هـ(، نزيل  د األمين بن عبداهلل األَُرمي الَعلَوي الَهَرري الشَّ محَمّ
د  مة والمجاور بها، مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة أ.د. هاشم محَمّ ة المكَرّ مكَّ
دار  النَّاشر:  مة،  المكَرّ ة  بمكَّ العالم اإلسالمي،  برابطة  المستشار  علي مهدي، 

بعة: األولى )0)4)هـ-009)م(. المنهاج - دار طوق النَّجاة، الطَّ

ين ابن  م بن على، أبو الفضل، جمال الدِّ د بن مكَرّ 87-  لسان العرب، المؤلِّف: محَمّ
منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت:))7هـ(، النَّاشر: دار صادر - بيروت، 

بعة: الثَّالثة )4)4)هـ(. الطَّ

اني  ين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيميَّة الحَرّ 88-  مجموع الفتاوى، تقي الدِّ
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ع الملك  النَّاشر: مجمَّ د بن قاسم،  ق: عبدالَرّحمن بن محَمّ )ت:8)7هـ( المحقِّ
عوديَّة،  النَّبويَّة، المملكة العربيَّة السُّ ريف، المدينة  فهد لطباعة المصحف الشَّ

عام النَّشر: )6)4)هـ-995)م(.

بن سيده  إسماعيل  بن  الحسن علي  أبو  المؤلِّف:  األعظم،  والمحيط  89-  المحكم 
ق: عبدالحميد هنداوي، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة  المرسي )ت:458هـ(، المحقِّ

بعة: األولى )))4)هـ-000)م(. - بيروت، الطَّ

د بن أبي بكر بن عبدالقادر  ين أبو عبداهلل محَمّ حاح، المؤلِّف: زين الدِّ 90-  مختار الصِّ
المكتبة  النَّاشر:  د،  محَمّ يخ  الَشّ يوسف  ق:  المحقِّ )ت:666هـ(،  ازي  الرَّ الحنفي 
بعة: الخامسة )0)4)هـ-999)م(. ار النَّموذجيَّة، بيروت - صيدا، الطَّ العصرية - الدَّ

ص، المؤلِّف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:458هـ(،  )9-  المخَصّ
بعة:  ق: خليل إبراهم جفال، النَّاشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطَّ المحقِّ

األولى )7)4)هـ-996)م(.

بن  الرحمن  عبد  بن  د  محَمّ طاهر  أبو  المؤلِّف:  أخرى،  وأجزاء  )9-  المخلِّصيَّات 
ق:  المحقِّ )ت:)9)هـ(،  المَخلِّص  البغدادي  زكريا  بن  الرحمن  عبد  بن  العباس 
ؤون اإلسالميَّة لدولة قطر،  ين جرار، النَّاشر: وزارة األوقاف والشُّ نبيل سعد الدِّ

بعة: األولى )9)4)هـ-008)م(. الطَّ

ل لمذهب اإلمام أحمد وتخريجات األصحاب، المؤلِّف: بكر بن  )9-  المدخل المفصَّ
د بن عبداهلل بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن  عبداهلل أبو زيد بن محَمّ
د )ت:9)4)هـ(، النَّاشر: دار العاصمة - مطبوعات مجمع الفقه اإلسالمي  محَمّ

بعة: األولى )7)4)هـ(. بجدة، الطَّ

الع على أسماء األمكنة والبقاع، المؤلِّف: عبدالمؤمن بن عبدالحق،  94-  مراصد االطِّ
ين )ت:9)7هـ(، النَّاشر: دار  ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفّي الدِّ

بعة: األولى )))4)هـ(. الجيل، بيروت، الطَّ

د عبداهلل بن مسلم  95-  المسائل واألجوبة في الحديث والتَّفسير، المؤلِّف: أبو محَمّ
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ينوري ))))-76)هـ(، بدون بيانات نشر. بن قتيبة الدِّ

د بن عبد اهلل  حيحين، المؤلِّف: أبو عبداهلل الحاكم محَمّ 96-  المستدرك على الَصّ
هماني النَّيسابوري المعروف  بِّي الَطّ د بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضَّ بن محَمّ
بابن البيع )ت:405هـ(، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، النَّاشر: دار الكتب 

بعة: األولى )))4)هـ-990)م(. العلميَّة - بيروت، الطَّ

د بن  يباني، المؤلِّف: أبو عبداهلل أحمد بن محَمّ 97-  مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشَّ
ق: شعيب األرنؤوط - عادل  يباني )ت:)4)هـ( المحقِّ حنبل بن هالل بن أسد الَشّ
سة  مرشد، وآخرون إشراف: د. عبداهلل بن عبدالمحسن التُّركي، النَّاشر: مؤَسّ

سالة )))4)هـ-)00)م(. الرِّ

د بن حنبل بن  98-  مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المؤلِّف: أبو عبداهلل أحمد بن محَمّ
د شاكر، النَّاشر: دار  ق: أحمد محَمّ هالل بن أسد الشيباني )ت:)4)هـ(، المحقِّ

بعة: األولى )6)4)هـ-995)م(. الحديث - القاهرة، الطَّ

يَعُقوب  َعوانة  أبو  المؤلِّف:  ُمسلم،  َصِحيح  َعلى  الُمَخّرج  حيح  الصَّ 99-  المسنَد 
بكليَِّة  الباحثين  من  مجموعة  تحقيق:  )ت:6))هـ(،  اإلسفَرايينّي  إسَحاق  بن 
ريِف َوالّدَراَساِت اإلسالميَّة بالَجاِمَعة اإلسالميَّة، النَّاشر: الَجاِمَعة  الَحديِث الشَّ

بعة: األُولى )5)4)هـ-4)0)م(. عوديَّة، الطَّ اإلسالميَّة، المملكة العربيَّة السُّ

أبواب  وأقواله على    اب  الخطَّ بن  أبي حفص عمر  المؤمنين  أمير  00)-  مسند 
ثم  البصري  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  المؤلِّف:  العلم، 
ق: عبدالمعطي قلعجي، دار النَّشر: دار الوفاء -  مشقي )ت:774هـ(، المحقِّ الدِّ

بعة: األولى )))4)هـ-)99)م(. المنصورة، الطَّ

د،  د بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محَمّ )0)-  مصابيح الجامع، المؤلِّف: محَمّ
الدماميني  وبابن  بالدماميني،  المعروف  ين  الدِّ بدر  القرشي،  المخزومي 
النَّاشر:  ين طالب،  الدِّ )ت:7)8هـ(، اعتنى به تحقيًقا وضبًطا وتخريًجا: نور 

بعة: األولى )0)4)هـ-009)م(. دار النَّوادر، سوريا، الطَّ
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د بن علي  رح الكبير، المؤلِّف: أحمد بن محَمّ )0)-  المصباح المنير في غريب الشَّ
المكتبة  النَّاشر:  )770هـ(  نحو  ى  المتوفَّ العبَّاس  أبو  الحموي،  ثُمَّ  الفيُّومي 

العلميَّة - بيروت، بدون بيانات نشر.

شيبة  أبي  بن  د  محَمّ بن  عبداهلل  بكر  أبو  المؤلِّف:  شيبة،  أبي  ابن  )0)-  ُمصنَّف 
د عوامة، بدون بيانات نشر. العبسي الكوفي )59)-5))هـ(، تحقيق : محَمّ

اليماني  الحميري  نافع  بن  ام  هَمّ بن  َزّاق  عبدالَرّ بكر  أبو  المؤلِّف:  04)-  المصنَّف، 
ق: حبيب الَرّحمن األعظمي، النَّاشر: المجلس  نعاني )ت:)))هـ(، المحقِّ الَصّ

العلمي- الهند، بدون بيانات نشر.

05)-  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثَّمانية، المؤلِّف: أبو الفضل أحمد بن علي 
ق: )7)( رسالة  د بن أحمد بن حجر العسقالني )ت:)85هـ( ، المحقِّ بن محَمّ
د بن سعود اإلسالميَّة، تنسيق: د. سعد بن  مت لجامعة اإلمام محَمّ علميَّة قدِّ
ثري، النَّاشر: دار العاصمة، دار الغيث - السعودية،  ناصر بن عبدالعزيز الَشّ

بعة: األولى )9)4)هـ(. الطَّ

الفضل  أبي  بن  الفتح  أبي  بن  د  محَمّ المؤلِّف:  المقنع،  ألفاظ  على  06)-  المطلع 
ق: محمود األرناؤوط، و  ين )ت:709هـ(، المحقِّ البعلي، أبو عبداهلل، شمس الدِّ
بعة: األولى  وادي للتَّوزيع، الطَّ أ.د. ياسين محمود الخطيب، النَّاشر: مكتبة الَسّ

)))4)هـ-)00)م(.

اب،  د حسن ُشرَّ د بن محَمّ يرة، المؤلِّف: محَمّ نَّة والسِّ 07)-  المعالم األثيرة في السُّ
بعة: األولى )))4)هـ(. اميَّة - دمشق- بيروت، الطَّ ار الشَّ النَّاشر: دار القلم، الَدّ

د  محَمّ بن  حمد  سليمان  أبو  المؤلِّف:  داود،  أبي  سنن  شرح  نن،  السُّ 08)-  معالم 
النَّاشر:  )ت:88)هـ(،  ابي  بالخطَّ المعروف  البستي  الخطاب  بن  إبراهيم  بن 

بعة: األولى ))5))هـ-))9)م(. المطبعة العلميَّة - حلب، الطَّ

ومي  ين أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الرُّ 09)-  معجم البلدان، المؤلِّف: شهاب الدِّ
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بعة: الثَّانية )995)م(. الحموي )ت:6)6هـ(، النَّاشر: دار صادر، بيروت، الطَّ

ُن ُجْزًءا  0))-  الُمْعَجُم الَكِبير للطبراني، ِقْطَعٌة ِمَن الُمَجلَِّد الَحاِدي والِعْشِريَن )يَتََضمَّ
ِمْن ُمْسنَِد النُّْعَماِن بِْن بَِشيٍر(، المؤلِّف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
براني )ت:60)هـ(، تحقيق: فريق من الباحثين  امي، أبو القاسم الطَّ اللُّخمي الشَّ
حمن  عبدالَرّ بن  خالد  د.  الحميد،  عبداهلل  بن  سعد  د.  وعناية:  بإشراف 

بعة: األولى )7)4)هـ-006)م(. الجريسي، الطَّ

عمر  عبدالحميد  مختار  أحمد  د.  المؤلِّف:  المعاصرة،  العربيَّة  اللُّغة  )))-  معجم 
)ت:4)4)هـ( بمساعدة فريق عمل، بدون بيانات نشر.

يَرِة النَّبَِويَِّة، المؤلِّف: عاتق بن غيث بن زوير  )))-  معجم الَْمَعاِلِم الُْجْغَراِفيَِّة ِفي السِّ
بن زاير بن حمود بن عطية بن صالح البالدي الحربي )ت:))4)هـ(، النَّاشر: 

بعة: األولى ))40)هـ-)98)م(. ة للنَّشر والتَّوزيع، مكة المكرمة، الطَّ دار مكَّ

ازي، أبو الحسين  )))-  معجم مقاييس اللُّغة، أحمد بن فارس بن زكريَّا القزويني الَرّ
عام  الفكر،  دار  النَّاشر:  هارون،  د  محَمّ الم  عبدالَسّ ق:  المحقِّ )ت:95)هـ(، 

النَّشر: )99))هـ-979)م(.

4))-  المعرفة والتَّاريخ، المؤلِّف: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي )ت:77)هـ(، 
ق: خليل المنصور، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة - بيروت، )ثم أضيفت له  المحقِّ
امي، عضو في فريق عمل  حمن الشَّ ق(، اعتنى به: أبو عبدالرَّ مالحق المحقِّ

المكتبة الشاملة، بدون بيانات نشر.

همي األسلمي بالوالء، المدني،  د بن عمر بن واقد الَسّ 5))-  المغازي، المؤلِّف: محَمّ
دار  النَّاشر:  جونس،  مارسدن  تحقيق:  )ت:07)هـ(،  الواقدي  عبداهلل،  أبو 

بعة: الثَّالثة )409)هـ-989)م(. األعلمي – بيروت، الطَّ

ابن  المكارم  أبى  يِّد  بن عبدالسَّ ناصر  المؤلِّف:  المعرب،  ترتيب  6))-  المغرب في 
ِزّى )ت:0)6هـ(، النَّاشر: دار  ين الخوارزمي الُمَطرِّ على، أبو الفتح، برهان الدِّ
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بعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. الكتاب العربي، الطَّ

د بن عمر بن الحسن  7))-  مفاتيح الغيب = التَّفسير الكبير، المؤلِّف: أبو عبداهلل محَمّ
ي )ت:606هـ(،  ازي خطيب الَرّ ين الَرّ ب بفخر الدِّ ازي الملقَّ بن الحسين التَّيمي الرَّ

بعة: الثَّالثة )0)4)هـ(. النَّاشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطَّ

8))-  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، المؤلِّف: أبو َحْفص ُعَمَر بِن إبراهيَم 
وآخرون،  مستو،  ديب  ين  الدِّ محي  تحقيق:   ، القرطبيُّ األنصاريُّ  الحافظ، 
بعة: األولى )7)4)هـ- النَّاشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - بيروت، الطَّ

996)م(.

أ، المؤلِّف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيُّوب  9))-  المنتقى شرح الموطَّ
مطبعة  النَّاشر:  )ت:474هـ(،  األندلسي  الباجي  القرطبي  التَّجيبي  وارث  بن 

بعة: األولى )))))هـ(. السعادة - بجوار محافظة مصر، الطَّ

المؤلِّف:  الباري«،  »تحفة  ى:  المسَمّ البخاري،  صحيح  بشرح  الباري  0))-  منحة 
ين أبو يحيى السنيكي  د بن أحمد بن زكريَّا األنصاري، زين الدِّ زكريَّا بن محَمّ
افعي )ت:6)9 هـ(، اعتنى بتحقيقه والتَّعليق عليه: سليمان بن  الشَّ المصري 
المملكة   - ياض  الرِّ والتَّوزيع،  للنَّشر  الرُّشد  مكتبة  النَّاشر:  العازمي،  دريع 

بعة: األولى )6)4)هـ-005)م(. عوديَّة، الطَّ العربيَّة السُّ

ين يحيى  )))-  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلِّف: أبو زكريا محيي الدِّ
بيروت،   - العربي  التُّراث  إحياء  دار  النَّاشر:  )ت:676هـ(،  النَّووي  بن شرف 

بعة: الثَّانية ))9))هـ(. الطَّ

ة، دار البشائر  ؤال عن العلم، المؤلِّف: عبدالفتَّاح أبو ُغَدّ لف في السُّ )))-  منهج الَسّ
اإلسالميَّة، تاريخ النَّشر: )008)م(.

ؤون اإلسالميَّة -  )))-  الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة، صادر عن: وزارة األوقاف والشُّ
بعة: )404)- 7)4)هـ(. الكويت، الطَّ
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اني الغامدي د. عبداحلميد بن صالح بن عبدالكرمي الَكرَّ

ابن  علي  بن  د  محَمّ المؤلِّف:  والعلوم،  الفنون  اصطالحات  اف  كشَّ 4))-  موسوعة 
ى  د صابر الفاروقي الحنفي التَّهانوي، المتوفَّ د حامد بن محَمّ القاضي محَمّ
العجم، تحقيق: د. علي  بعد )58))هـ(، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق 
دحروج، نقل النَّصَّ الفارسيَّ إلى العربيَّة: د. عبداهلل الخالدي، النَّاشر: مكتبة 

بعة: األولى )996)م(. لبنان ناشرون - بيروت، الطَّ

أ، المؤلِّف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني، إمام دار  5))-  الموَطّ
د فؤاد  ج أحاديثه وعلَّق عليه: محَمّ مه وخَرّ حه ورَقّ الهجرة )ت:79)هـ(، صَحّ
النَّشر:  عام  لبنان،   - بيروت  العربي،  التراث  إحياء  دار  النَّاشر:  عبدالباقي، 

)406)هـ-985)م(.

أبو  المؤلِّف:  اآلثار،  معاني  األخبار في شرح  مباني  تنقيح  األفكار في  6))-  نخب 
د محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر  محَمّ
ق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، النَّاشر: وزارة  ين العيني )ت:855هـ(، المحقِّ الدِّ

بعة: األولى )9)4)هـ-008)م(. ؤون اإلسالمية – قطر، الطَّ األوقاف والشُّ

عادات المبارك  ين أبو السَّ 7))-  النِّهاية في غريب الحديث واألثر، المؤلِّف:  مجد الدِّ
يباني الجزري ابن األثير  د ابن عبدالكريم الشَّ د بن محَمّ د بن محَمّ بن محَمّ
د الطناحي، النَّاشر:  اوي - محمود محَمّ )ت:606هـ(، تحقيق: طاهر أحمد الَزّ

المكتبة العلميَّة – بيروت، طبعة: )99))هـ-979)م(.

وكاني اليمني  د بن عبداهلل الَشّ د بن علي بن محَمّ 8))-  نيل األوطار، المؤلِّف: محَمّ
ين الصبابطي، النَّاشر: دار الحديث، مصر،  )ت:50))هـ(، تحقيق: عصام الدِّ

بعة: األولى )))4)هـ-)99)م(. الطَّ
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