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The fundamentalists were keen to set controls and restrictions to allow
interpretation, to preserve the provisions of this religion, as saying interpretation
and opening its doors without restrictions and conditions leads to the spread of
corruption and deviation, and disruption in the legal rulings, so here are the
misguided sects that have been corrupted only as a result of excessive
interpretation, at the same time. Closing the door of interpretation and acting on
the apparent meaning of the texts also obstructs the rulings and distances itself
from the spirit of legislation.
The reason for choosing this topic is:
-1What the issue of interpretation is of great importance in understanding the
requirements and meanings contained in the legal texts, whether in the wise book
or in the purified Sunnah.
2What the interpretation leads to in terms of the vast assimilation of the
perceptions and the rich implications contained in these texts.
-3The reality of the shining miracle that is evident in the texts of the Great
Qur’an.
The research was divided into four chapters as follows:
The first chapter: The concept of interpretation, its conditions and types
according to the fundamentalists, and it contains three topics:
The first topic: the concept of interpretation
The second topic: the conditions of interpretation, and there are two
requirements.
The first requirement: interpretation of language and law
The second requirement: the difference between interpretation and interpretation
The third topic: Types of interpretation
Chapter Two: Jurisprudential Applications to Interpretation of the
Fundamentalists in the Chapter on Worship, and it contains two topics:
The first topic: the menstruating woman touching the Qur’an
The second topic: Paying the value instead of the eye in zakat
Chapter Three: Jurisprudential Applications to Interpretation of the
Fundamentalists in the Chapter of Transactions, which includes two topics The
first topic: the choice of the council.
The second topic: the guarantee of the stolen.
Chapter Four: Jurisprudential Applications to Interpretation of the
Fundamentalists in the Chapter of Penalties,
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التأويل عند األصوليين وتطبيقاتو عند الفقياء (دراسة أصولية تطبيقية)
د .خالد خزعل خميس

قسم عموم القران /كمية التربية لمعموم اإلنسانية/جامعة كركوك_ العراق.

الخالصة:

حرص االصوليون عمى وضع ضوابط وقيود إلجازة التأول  ،لممحافظة عمى أحكام ىذا الدين إذ إن

القول بالتأويل وفتح أبوابو دون قيود وشروط ،يؤدؼ الى انتشار الفساد واالنحراف ،وتعطيل في االحكام الشرعية،
فيا ىي الفرق الضالة ما فسدت اال نتيجة االفراط في التأويل ،في الوقت نفسو فإن إغالق باب التأويل والعمل
بظاىر النصوص فيو أيضا تعطيل لألحكام وبعد عن روح التشريع .

وسبب اختيارؼ ىذا الموضوع ىو :

ٔـ ما تحتممو مسألة التأويل من عظيم األىمية في الوقوف عمى المقتضيات والمعاني التي تتضمنيا النصوص
الشرعية  ،سواء في الكتاب الحكيم او في السنة المطيرة .

ٕـ ما يفضي إليو التأويل من مدػ االستيعاب الشاسع لممدركات والمضامين الزاخرة التي تنطوؼ عمييا تمكم
النصوص .

ٖـ حقيقة االعجاز الساطع الذؼ تتجمى في نصوص القرآن العظيم .
وقد قسمت البحث الى اربعة مباحث عمى النحو التالي :
المبحث االول  :مفيوم التأويل وشروطو وانواعو عند االصوليين وفيو ثالثة مباحث :
المبحث الثاني  :تطبيقات فقيية عمى التأويل عند االصوليين في باب العبادات وفيو مسألتان :

المبحث الثالث  :تطبيقات فقيية عمى التأويل عند االصوليين في باب المعامالت وفيو مسألتان
المبحث الرابع  :تطبيقات فقيية عمى التأويل عند االصوليين في باب العقوبات .

الكممات الدالة :التأويل ،األصوليين ،التطبيقات الفقيية ،احكام التأويل ،شروط التأويل.
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم عمى سيدنا دمحم وعمى آلو وصحبو الطاىرين .
وبعد :

امتازت الشريعة االسالمية الغراء بخمودىا وشموليا وعالميتيا ومرونتيا ػ ،فيي نظام كامل
متكامل ،فميس ىناك حادثة وال واقعة إال وليا حكم شرعي ،مصداقا لقول ـ هللا عز وجل ـﭽ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ ( ،)1والتأويل من المسائل المهمة حيث إنه يسهم في االطالع على حقيقة
المقاصد لكثير من النصوص التي ال تستبين بغير التبصر المستفيض وإعمال النظر ،يقول هللا
ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ(ٕ)فداللة النصوص عمى االحكام
أغمبيا ظني ،ومن أجل ذلك حث هللا سبحانو أصحاب العقول النيرة عمى تدبر آياتو ،وألن التأويل

لو دور كبير في تفسير النصوص واستنباط االحكام.

المبحث االول  :اقامة حد الزنا عمى الالئط

المطمب االول  :التأويل لغة وشرعا

التأويل لغة :مصدر ّأول يؤول  ،أؼ  :رجع وعاد  .واألول  :الرجوع  ،وأول إليو الشيء :
رجعو(ٖ).
 -1التأويل شرعا" :ىو صرف المفع عن معناه الظاىر إلى معنى يحتممو" .

فإذا كان المحتمل الذؼ يراه موافقا لمكتاب والسنة مثل قولوﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﭼ()4ان اراد بو إخراج الطير من البيضة كان تفسي ار  ،وان أراد بو إخراج المؤمن من
(٘)

الكافر  ،أو العالم من الجاىل ؛ كان تأويال

.

(ٔ) سورة األنعام :اآلية .ٖٛ :
(ٕ) سورة ص :اآلية .ٕٜ :

(ٖ) ينظر :معجم مقاييس المغة  :أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  ،تحقيق  :عبد السالم دمحم ىارون  ،دار
الفكر  ،الطبعة ٖٜٜٔ :ىـ ٜٜٔٚ -م  ، .)ٜٔ٘/ ٔ( ،لسان العرب  :دمحم بن مكرم بن منظور األفريقي المصرؼ

دار صادر – بيروت  ،الطبعة الثالثة ٔٗٔٗ ،ه .)ٖٕ/ٔٔ( ،

(ٗ) سورة يونس  :اآلية . ٖٔ :

(٘)التعريفات  :عمي بن دمحم بن عمي الزين الشريف الجرجاني  ،تحقيق  :دمحم صديق المنشاوؼ  ،دار الفضيمة /
القاىرة  ،د  .ط  .د.ت (ٔ. )ٗٙ /
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شرح التعريف:

الظاىر :ما احتمل أكثر من معنى ،يكون في أحدىا أظير من اآلخر(ٔ) ،وحكمو :يصار الى
(ٕ)

معناه الظاىر وال يجوز تركو إال بتأويل

 ،وال يكون ذلك إال بدليل .

ومن الظواىر :كما ذكر امام الحرمين الجويني رحمو هللا المفع عمى حقيقتو يكون ظاىرا ،واذا
(ٖ)

حمل عمى المجاز

كان مؤوال  ،كمفع األسد فإنيا تطمق حقيقة (ٗ)عمى الحيوان المفترس ،ومجا از

ومجا از عمى اإلنسان الشجاع .

الى معنى يحتممو  :المفع إن احتمل اكثر من معنى  ،فال بد أن يكون أحدىما أظير من اآلخر

أو ال  ،فإن كان أظير في أحدىما فيو الظاىر  ،ومقابمو المحتمل المرجوح  ،كاألسد فإنو ظاىر

في الحيوان المفترس (راجح) ،ومحتمل في الرجل الشجاع (مرجوح)(٘).

المبحث الثاني :مس الحائض المصحف

عندما تحيض المرأة يتعمق بيا أحكام عديدة  :من ذلك وقوع الطيارة منيا أثناء الحيض؛

أما حكم مس الحائض المصحف فقد اختمف الفقياء في حكم ذلك عمى قولين :
()ٙ

القول األول  :الجميور (الحنفية

 .والمالكية ( .)ٚوالشافعية ( .)ٛوالحنابمة ( ))ٜقالوا بحرمة مس

مس الحائض المصحف .

(ٔ) متن الورقات :ابو المعالي الجويني الممقب بإمام الحرمين  ،فقيو شافعي  ،وأحد ابرز عمماء الدين السنة عامة
وألشاعرة خاصة  ،دار الصميعي  ،الرياض  ،الطبعة  :االولى ٔٗٔٙىـ ـ ٜٜٔٙم ( ،صٕٔ) .

(ٕ) روضة الناظر وجنة المناظر  ،أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن احمد بن دمحم بن قدامة المقدسي ،
مؤسسة  :الريان  ،الطبعة الثانية ٕٖٔٗ ،ىـ ـ ٕٕٓٓم . ٘ٓٛ/ٔ ،

(ٖ) الحقيقة اصطالحا  :ىي الكممة المستعممة فيما وضعت لو في اصطالح المتخاطب  / .التعريفات . ٜٚ/ٔ ،
(ٗ) المجاز اصطالحاً  :اسم لما أريد بو غير ما وضع لو لمناسبة بينيما  / .ينظر  :المصدر نفسو . ٜٔٙ/ ،

(٘) مذكرة في أصول الفقو  :دمحم األمين بن دمحم المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي  ،دار عالم الفوائد ـ مكة
المكرمة  ،الطبعة األولى ٕٔٗٙ ،ىـ ،ص٘. ٕٚ

( )ٙنور االيضاح المسمى باإلصباح  :الشيخ حسن بن عمي الشرنباللي  ،مكتبة البشرػ ـ باكستان  ،الطبعة األولى
ٖٔٗٔ ،ه ـٕٓٔٓم  ،صٖ٘ .

( )ٚينظر  :المعونة عمى مذىب عالم المدينة :القاضي عبد الوىاب البغدادؼ  ،تحقيق حميش عبد الحق  ،المكتبة
التجارية ـ مكة المكرمة  ،د.ط  ،د.ت . ٔٙٔ/ٔ ،

( )ٛالميذب  :الشيرازؼ . ٕٔٗ/ٔ ،

( )ٜالمغني :موفق الدين أبو دمحم عبدهللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة الجماعيمي المقدسي الحنبمي الشيير بابن قدامة
المقدسي  ،مكتبة القاىرة  ،د.ط ٖٔٛٛ ،ه ـ ٜٔٙٛم . ٔٓٛ/ٔ ،
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القول الثاني  :الظاىرية (ٔ) .ذىبوا الى جواز مس الحائض المصحف .
وسبب خالفيم عائد الى اختالفيم في تأويل الدليل التي استندوا إلييا .ومن ىذه األدلة قول ـ ـ ـ
هللا عز وجل ـ ـﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ

(ٕ)

فيذه اآلية استدل بيا (المانعون ) من مس الحائض

وعضدوا ذلك أيضا بقول النبي (
الحائض المصحف  ،و أروا أن ىذه اآلية ظاىرة في تحريم المس ّ
ملسو هيلع هللا ىلص )":ال يمس القران إال طاىر "(ٖ).

أما (المجيزون) فإنيم يرون أن ىذه اآلية محتممة ال تصمح دليال لمنع الحائض من مس
المصحف  ،وكذلك الحديث .

ط اي ُرو ان) ىذه اآلية تشمل عدة مسائل
(ال اي ام ُّس ُو ِإ اال اْل ُم ا
وتفصيل ذلك  :قول هللا ا
المسألة األولى :ىل ىذه اآلية مبينة حال القرآن في الكتاب المحفوظ ؟ أم ىي مبينة حالو في
(ٗ)

:

كتابنا؟ قال تعالىﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(٘)الخالف
في قولو "ال يمسو" في الضمير ،إذ يحتمل أن يكون عائدا الى الكتاب المحفوظ ،ويحتمل أنو
عائدا الى القرآن الكريم الذؼ ىو بين أيدينا (.)ٙ

لكن الصحيح والراجح في ىذه المسألة  :أن الضمير راجع الى الكتاب وىو الموح المحفوظ ألنو
()7

األقرب

.

(ٔ) ينظر :المحمى باآلثار شرح المجمى باالختصار  :االمام الجميل المحدث الفقيو االصولي أبو دمحم عمى بن أحمد
بن سعيد بن حزم الظاىرؼ االندلسي  ،تحقيق  :عبد الغفار سميمان البندارؼ  ،دار الكتب العممية ـ بيروت  ،الطبعة
الثالثة ٕٔٗٗ ،ه ـ ٖٕٓٓم ٜٚ/ٔ ،

(ٕ) سورة الواقعة  :اآلية . ٜٚ :

(ٖ) مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي  :أبو دمحم عبدهللا بن عبدالرحمن بن الفضل بن بيرام بن عبدالصمد الدارمي التميمي
التميمي السمرقندؼ  ،تحقيق  :حسين سميم أسد الداراني  ،دار المغني ـ المممكة العربية السعودية  ،الطبعة األولى ٕٔٗٔ ،ه ـ

ٕٓٓٓم  ،كتاب الصالة  ،باب  :ال طالق قبل نكاح  ،رقم ٕٖٕٔ . ٔٗ٘٘/ٖ ،

(ٗ) أحكام القرآن  :القاضي دمحم بن عبدهللا أبو بكر بن العربي المعافرؼ االشبيمي المالكي  ،تحقيق :دمحم عبدالقادر عطا  ،دار
الكتب العممية  ،الطبعة الثالثة ٕٔٗٗ ،ه ـٖٕٓٓم . ٔٚٗ/ٗ ،

(٘) سورة الواقعة  :اآلية  ٚٚ :ـ. ٜٚ

( )ٙمفاتيح الغيب المشتير بالتفسير الكبير :االمام فخر الدين دمحم الرازؼ ابن العالمة ضياء الدين عمر المشتير بخطيب الرؼ
 ،دار الفكر ـ بيروت  ،الطبعة االولى ٔٗٓٔ ،ه ـ ـ ٔ. ٜٔٗ/ٕٜ ، ٜٔٛ

( )ٚنيل االوطار  :دمحم بن عمي بن دمحم بن عبدهللا الشوكاني اليمني  ،تحقيق  :عصام الدين الصبابطي  ،دار الحديث ـ مصر
 ،الطبعة األولى ٖٔٗٔ ،ه ـ ٖٜٜٔم . ٕٙٓ/ٔ ،
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المسألة الثانية  :حقيقة المس :

المس :لفع يحتمل أن يكون المس بالجارحة (اليد) حقيقة  ،ويحتمل أن يكون المس بمعنى أنو ال
يجد طعم نفعو إال المطيرون

(ٔ)

الذين طيرىم هللا من الذنوب وىم المالئكة (ٕ).

وعمى رأؼ المانعين لممس قالوا  :إن الياء في قول ـ هللا عز وجل ـ :ﭽ ﭙ ﭚ ﭼعائدا الى
القرآن الكريم  ،واعتبروا أن المس بالجارحة حقيقة وىي اليد .

وأما المجيزون  :قالوا إن الضمير راجع الى الكتاب المكنون في الموح المحفوظ  ،وجعموا المس

عمى اعتبار أنو ال يمس ذلك الكتاب المكنون إال الذين طيرىم هللا من الذنوب وىم المالئكة

(ٖ)

.

المسألة الثالثة  :الالم في قولو عز وجلﭽ ﭙ ﭚ ﭼ نيي أم نفي ؟.
يرػ المجيزون " أن اآلية خبر لفظاً ومعنى  ،وبذلك تكون الالم نافية ؛ إذ إن االصل إبقاء الخبر
عمى خبريتو (ٗ) ،وقد كان ابن مسعود رضي هللا عنو يقرؤىا (ما يمسو اال المطيرون ) ذلك

لتحقيق النفي (٘).

أما (المانعون) يرون أن الجممة صيغتيا إخبار لفظا وتفيد النيي معنى  ،والضمة في

ﭽﭙ

ﭚ ﭼ ىي ضمة اعراب  ،لكن االمام الرازؼ ـ رحمو هللا ـ يرػ أن ىذا القول ضعيف ال دليل
عميو (.)ٙ
وكذلك رد عمى ىذا القول ابن حزم رحمو هللا  :أنو ال حجة بقوليم أنيا خبر بمعنى النيي إذ ال

يجوز أن يصرف لفع الخبر الى معنى األمر إال بنص جمي أو اجماع متيقن (.)ٚ

المسألة الرابعة  :من ىم المطيرون ؟.

لفع المطيرون لفع مشترك يحتمل أكثر من معنى ،أحدىا :أنيم المالئكة الذين طيروا من

طيرىم هللا من الذنوب وىذا يشمل المالئكة واألنبياء والرسل
الشرك والذنوب  ،ومنيا ىم الذين ّ

(ٔ) ينظر أحكام القرآن  :ابن العربي . ٔٚٗ/ٗ ،

(ٕ) جامع البيان عن تأويل آؼ القرآن  :دمحم بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشيير باالمام أبو جعفر الطبرؼ ،
تحقيق بشار عواد معروف  ،وعصام فارس  ،الحرستاني  ،مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة االولى ٔٗٔ٘ ،ه ـ

ٜٜٗٔم . ٕٕٔ/ٚ ،

(ٖ) ينظر  :أحكام القرآن  ،ابن العربي . ٔٚٗ/ٗ ،
(ٗ) ينظر  :التفسير الكبير  :الرازؼ . ٜٔٗ/ٜٕ ،
(٘) أحكام القرآن  :ابن العربي . ٔٚ٘/ٗ ،

( )ٙينظر  :التفسير الكبير  :الرازؼ . ٜٔٗ/ٕٜ ،

( )ٚالمحمى باآلثار شرح المجمى باالختصار  :ابن حزم الظاىرؼ . ٜٛ/ٔ ،
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(ٔ)

من المالئكة والرسل من بني آدم

اآلدميين (ٕ).

 ،ومنيا المطيرون من الحدث وىم المكمفون من

وذىب المجيزون  :الى أن المطيرين ىم من تكون طيارتيم من غيرىم  ،أما المتطيرون
فطيارتيم مسندة الييم  ،بدليل قول ـ هللا عز وجل ـﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ

(ٖ)

وفي الحديث  ":الميم اجعمني من التوابين واجعمني من المتطيرين (ٗ)"(٘)ولو كان المراد نفي

ط ّيرون  ،بتشديد الطاء والياء  ،والقراءة المشيورة
الحدث لقال  :ال يمسو إال المتطيرون  ،أو الم ّ
(المطيرون ) ىو لفع من التطير ال من االطيار(. )ٙ

أما المانعون  :فيم يرون أن المطيرين يقصد بيم المطيرون من الحدث(،)ٚوىم المكمفون من
اآلدميين (.)ٛ

يقول الجصاص رحمو هللا  ...":وان حمل المفع عمى النيي وان كان في صورة الخبر كان

عموما فينا  ،وىذا أولى لما روؼ عن النبي ( ( ملسو هيلع هللا ىلص )) في أخبار متظاىرة أنو كتب لعمرو بن
(ٓٔ)

حزم ( ":)ٜال يمس القرآن إال طاىر "

فوجب أن يكون نييو ذلك باآلية إذ فينا احتمال لو .

فحديث النبي ( ملسو هيلع هللا ىلص ) ":ال يمس القرآن إال طاىر"(ٔٔ) ،ظاىر الحديث يدل عمى أنو ال يجوز مس
المصحف إال لمن كان طاى ار لكن ىذا الحديث محتمل ،ألن الطاىر يطمق باالشتراك عمى

(ٔ) ينظر :تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التأويل  :جار هللا ابو القاسم محمود بن عمر

بن دمحم بن عمر الزمخشرؼ الخوارزمي  ،دار المعرفة ـ بيروت  ،الطبعة الثالثة ٖٔٗٓ ،ه ـٕٜٓٓم  ،صٓٔٓٛ
(ٕ) أحكام القرآن  :ابن العربي . ٔٚٗ/ٗ ،
(ٖ) سورة البقرة  :اآلية . ٕٕٕ :

(ٗ) سنن الترمذؼ  :ابو عيسى دمحم بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذؼ  :تحقيق وتعميق  :أحمد دمحم
دمحم شاكر  ،ودمحم فؤاد عبد الباقي وابراىيم عطوة عوض  ،مكتبة مصطفى البابي الحمبي ـ مصر  ،الطبعة الثانية ،

ٖٜ٘ٔه ـ ٜ٘ٔٚم  ،كتاب الطيارة  ،باب  :فيما يقال بعد الوضوء  ،رقم ٘٘ . ٚٚ/ٔ ،

(٘) تفسير آيات االحكام  :دمحم عمي السايس  ،المكتبة العصرية  ،د.ط ٕٕٓٓ ،م . ٕٕٚ/ٔ ،

ـ

( )ٙالتفسير الكبير  :الرازؼ . ٜٔٚ/ٜٕ ،

(7ينظ ر :مفيوم المخالفة وحجيتو بين الحنفية والجميور م .م جميل أحمد صالح مجمة العموم االسالمية ،جامعة
تكريت،العدد(ٗ)السنة(ٕٔ) ص.ٖٜٔ

( )ٛأحكام القرآن  :ابن العربي . ٔٚٗ/ٗ ،

( )ٜىو  :عمر بن حزم بن زيد بن لوذان االنصارؼ  ،يكنى أبا الضحاك  ،والي من الصحابة  ،شيد الخندق وما
بعدىا  ،استعممو النبي ( ملسو هيلع هللا ىلص ) عل نجران  ،وكتب لو عيدا مطوال فيو توجيو وتشريع  .االعالم قاموس تراجم  :خير
الدين الزركمي  ،دار العمم لمماليين ـ بيروت  ،طبعة ٘ٔ ٕٕٓٓ ،م ـ ٘. ٚٙ/

(ٓٔ) سبق تخريجو ص ٔٚ
(ٔٔ) سبق تخريجو صٔٚ
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المؤمن بدليل قول ـ هللا عز وجل ـ ـ :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ(ٔ)وقول
النبي(ملسو هيلع هللا ىلص)" :المؤمن ال ينجس"
عز وجل ـ  :ﭽ ﭣ ﭤ

(ٕ)

ويطمق أيضا عمى الطاىر من الحدث األكبر بدليل قول ـ هللا

ﭥ ﭦﭼ (ٖ)ويطمق أيضا عمى الطاىر من الحدث األصغر،

بدليل قول الحبيب( ملسو هيلع هللا ىلص ) في المسح عمى الخفين ":دعيما فإني أدخمتيما طاىرتين "(ٗ).

والخالصة  :أن السنة النبوية المطيرة واآلثار الصحيحة تنص عمى وجوب الطيارة لمس القران
الكريم فقد ثبت فيما رواه ابن حبان وأصحاب السنن أن النبي ( ملسو هيلع هللا ىلص ) كتب كتابا الى أىل اليمن
(٘)

وجاء فيو "أال يمس القرآن إال طاىر"

وبيذا قال الجميور من الفقياء منيم (سيدنا مالك ،

وسيدنا أبو حنيفة  ،وسيدنا الشافعي) رحميم هللا جميعا  ،وقد كان كثير من الصحابة يأمرون
أوالدىم بالوضوء لمس المصحف  ،وقصة عمر معروفة ( ،)ٙوفي ىذا القدر كفاية

()ٚ

()ٛ

عن التطويل

وغنية عن

(ٔ) سورة التوبة  :اآلية . ٕٛ :

(ٕ) صحيح مسمم  ،كتاب الحيض  ،باب الدليل عمى ان المسمم ال ينجس  ،رقم ٔ. ٕٕٛ/ٔ ، ٖٚ
(ٖ) سورة المائدة  :اآلية . ٙ :

(ٗ) صحيح مسمم  ،كتاب الطيارة  ،باب المسح عمى الخفين  ،رقم ٗ. ٕٖٓ/ٔ ، ٕٚ
(٘) سبق تخريجو ص. ٔٚ

( )ٙقال السيوطي ( :وأخرج البزار وابن عساكر ابن مردويو وأبو نعيم في الحمية والبييقي في الدالئل عن عمر قال
 :كنت أشد الناس عمى رسول هللا صمى هللا عميو و سمم فبينا أنا في يوم حار بالياجرة في بعض طريق مكة إذ لقيني
رجل فقال  :عجبا لك يا ابن الخطاب إنك تزعم أنك وأنك وقد دخل عميك األمر في بيتك قمت  :وما ذاك ؟ قال :
ىذه أختك قد أسممت فرجعت مغضبا حتى قرعت الباب فقيل  :من ىذا ؟ قمت  :عمر فتبادروا فاختفوا مني وقد كانوا
يقرأون صحيفة بين أيدييم تركوىا أو نسوىا فدخمت حتى جمست عمى السرير فنظرت إلى الصحيفة فقمت  :ما ىذه ؟
نأولينييا قالت  :إنك لست من أىميا إنك ال تغتسل من الجنابة وال تطير وىذا كتاب ال يمسو إال المطيرون فما زلت
بيا حتى ناولتنييا ففتحتيا فإذا فييا بسم
ثم رجعت إلى نفسي فأخذتيا فإذا فييا بسم

ميحرلا نمحرلا هللا فمما قرأت الرحمن الرحيم ذعرت فألقيت الصحيفة من يدؼ
ميحرلا نمحرلا هللا سبح هلل ما في السموات واألرض وىو العزيز الحكيم

فكمما مررت باسم من أسماء هللا ذعرت ثم ترجع إلي نفسي حتى بمغت آمنوا باهلل ورسولو وأنفقوا مما جعمكم
مستخمفين فيو فقمت  :أشيد أن ال إلو إال هللا وأن دمحما رسول هللا فخرج القوم مستبشرين فكبروا) تفسير الدر المنثور
في التفسير المأثور  :عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي  ،تحقيق  :عبدهللا بن عبد المحسن التركي ،
مركز ىجر لمبحوث والدراسات العربية واالسالمية  ،الطبعة االولى ٕٔٗٗ ،ه ـٖٕٓٓم  ٕ٘ٙ/ ٔٗ ،ـ. ٕ٘ٚ
 (7ينظر :تحقيق مسألة تاخير الصالة د.عمي صديق الحيالي ،مجمة العموم االسالمية ،جامعة
العدد( )ٖٛالسنة( )ٜص.ٕٚ

( )ٛروائع البيان تفسير آيات القرآن  ،الصابوني . ٘ٓٛ/ٕ ،
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المبحث الثاني :دفع القيمة بدال عن العين في الزكاة
فرض هللا سبحانو الزكاة عمى المسممين  ،بدليل قول هللاﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﭼ(ٔ) وقولو هللاﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﭼ(ٕ)وىي حق لمفقراء في أموال األغنياء بدليل قولو ( ملسو هيلع هللا ىلص ) لمعاذ بن جبل رضي هللا
عنو عندما بعثو الى اليمن :فأخبرىم أن هللا قد فرض عمييم صدقة تؤخذ من أغنيائيم فترد عمى
(ٖ)

فقرائيم "

.

وجاءت الزكاة في قول ـ هللا عز وجل ـﭽ ﮝ ﮞ ﭼمجممة لم تتضح داللتيا  ،إذ أنو لم يبين
المال الذؼ يجب في الزكاة ولم يفصل المقادير الواجبة في كل منيا  ،وانما ترك البيان لمسنة
القولية والعممية تفصيل ما أجمل  ،وتبين ما أبيمو ،وتخصيص ما عممو

وزكاة األموال ضربان (:)4

أحدىما  :يتعمق بالقيمة المالية وىي زكاة التجارة .
والثاني  :يتعمق بالعين .

والمراد التكمم عنو في ىذا المبحث ىو النوع الثاني والذؼ يتعمق بزكاة العين فقد حددت السنة

النبوية المطيرة الواجب إخراجو من األعيان التي تجب فييا الزكاة  ،فعمى سبيل المثال  ،أوجبت
(٘)

زكاة الغنم في أربعين شاة شاة واحدة لقول النبي( ملسو هيلع هللا ىلص ) ":في كل أربعين شاة شاة"
ومع ىذا البيان  ،اختمف الفقياء في جواز اخراج القيمة بدال عن العين :
()ٙ

فذىب االمام مالك

واالمام الشافعي (( )ٚرحميما هللا) ورواية عن االمام احمد بن

(ٔ) سورة البقرة  :اآلية . ٖٗ :

(ٕ) سورة التوبة  :اآلية . ٖٔٓ :

(ٖ) صحيح مسمم  ،كتاب االيمان  ،باب الدعاء الى شيادتين وشرائع االسالم  ،رقم . ٘ٔ/ٔ ، ٜٔ

(ٗ) روضة الطالبين وعمدة المفتين :محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووؼ  ،تحقيق  :زىير الشاويش ،
المكتب االسالمي  ،الطبعة الثالثة ٕٔٗٔ ،ه ـٜٜٔٔم . ٔ٘ٓ/ٕ ،

(٘) سنن الترمذؼ  ،كتاب الزكاة عن رسول هللا ( ملسو هيلع هللا ىلص )  ،باب  :ما جاء في زكاة االبل والغنم  ،رقم ٕٔ. ٛ/ٖ ، ٙ

( )ٙالمنتقى شرح الموطأ  ،أبو الوليد سميمان بن خمف بن سعيد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي
االندلسي  ،مطبعة السعادة  ،الطبعة األولى ٖٖٕٔ ،ه . ٖٔ٘/ٕ ،

( )ٚالتيذيب في فقو االمام الشافعي  :محي السنة أبو دمحم الحسين بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوؼ الشافعي ،
تحقيق  :عادل أحمد عبد الموجود ودمحم عمي معوض  ،دار الكتب العممية ـ بيروت  ،الطبعة االولى ٔٗٔٛ ،ه

ـٜٜٔٚم . ٙ٘/ٗ ،
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حنبل(ٔ)(رحمو هللا) الى عدم جواز اخراج القيمة في الزكاة بدال من المنصوص عميو .

وذىب االمام ابو حنيفة(ٕ)(رحمو هللا) ،واالمام أحمد بن حنبل (رحمو هللا) في رواية  ،الى جواز
(ٖ)

أخذ القيمة بدال عن العين

.

واشتير الخالف األصولي في ىذه المسألة بين الحنفية والشافعية  ،حيث اعتبر االمام الشافعي

ىذه المسألة من التأويالت البعيدة عند الحنفيةٗ.

أوال :كون الزكاة معممة أو غير معممة :

فذىب االمام الشافعي (رحمو هللا) :أن الزكاة عبادة ،والعبادات ال تعمل ،ولذلك يجب التقيد
بالمنصوص عميو  ،وال يجوز العدول عنو الى غيره  ،ألن اإلتيان بالعبادة عمى الجية غير

المأمور بيا يفسدىا (٘).

ويرػ االمام أبو حنيفة رحمو هللا :أن الزكاة معممة فيي حق المساكين ،أوجبيا الشرع لدفع الحاجة

 ،لذلك ال فرق بين القيمة والعين عنده؛ ألن كال منيما يجزغ في سد الحاجة (.)ٙ
ثانيا  :الخالف في داللة األحاديث التي نصت عمى أداء العين .

ومن ذلك قول النبي( ملسو هيلع هللا ىلص ) " في كل أربعين شاة شاة " حيث يرػ الشافعية أن ىذا الحديث قوؼ

الظيور في وجوب عين الشاة

()ٚ

.

إذ إن قول ـ هللا عز وجل ـ (وآتوا الزكاة) لإليجاب وقولو( ملسو هيلع هللا ىلص )" في كل أربعين شاة شاة"

بيان لموجوب واسقاط وجوب الشاة رفع لمنص ،وألن المنصوص عميو إخراج شاة بعينيا،

()ٛ

بيان

(ٔ ) الكافي في فقو االمام احمد بن حنبل  ،موفق الدين عبدهللا بن قدامة المقدسي  ،تحقيق  :دمحم فارس ومسعد عبد
الحميد السعدني  ،دار الكتب العممية ـ بيروت  ،الطبعة االولى ٔٗٔٗ ،ه ـ ٜٜٗٔم . ٖٜٕ/ٔ ،

(ٕ) المبسوط  :شمس الدين دمحم بن احمد بن ابي سيل السرخي فقيو أصولي حنفي ،دار المعرفة ـ بيروت  ،د.ط ،
ٜٔٗٓه ـٜٜٔٛم . ٔ٘ٙ/ٕ ،

(ٖ) منتيى االرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات  :تقي الدين دمحم بن أحمد الفتوحي الحنبمي الشيير بابن
النجار  ،تحقيق  :عبد الغني عبد الحق  ،عالم الكتب  ،د.ط  ،د.ت . ٕٔٛ/ٔ ،
 ) 4ينظر :ألحكام الفقهية المستنبطة من حديث ) النوء( وتطبيقاته المعاصرة أ.م.د .رفعت خمف حسين ،مجمة
العموم االسالمية جامعة تكريت العدد( )ٚالسنة(ٕٔ) ص ٖٖٕ

(٘) المنخول من تعميقات االصول  :أبو حامد دمحم بن دمحم الغزالي الطوسي  ،تحقيق الدكتور دمحم حسن ىيتو  ،دار
الفكر المعاصر ـ بيروت ودار الفكر ـ دمشق  ،الطبعة الثالثة ٜٔٗٔ ،ه ـٜٜٔٛم  ٕٛٓ/ٔ ،ـٔ. ٕٛ

( )ٙالمبسوط  :السرخسي . ٔ٘ٚ/ٕ ،
( )ٚسبق تخريجو صٕٗ .
( )ٛسبق تخريجو صٕٗ
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واستنباط العمة من الحكم إذا اقتضت رفع النص كانت باطمة (ٔ).

فالواجب عين الشاة  ،والقول بقيمتيا يؤدؼ الى بطالن األصل ،ألنو إذا وجبت القيمة لم تجب

الشاة ،فعاد ىذا االستنباط عمى النص باإلبطال وذلك غير جائز .

الرأي الراجح :

ىو ما ذىب إليو الحنفية من جواز أخذ القيمة بدال من العين  ،كما يجوز أن تؤدػ العين  ،وذلك
لألسباب التالية :

ـ قوة األدلة التي استندوا إلييا في بيان ذلك الحكم  ،وكما أنو ثبت من األدلة ما يقتضي وجوب

أداء العين ثبت كذلك ما يقتضي جواز أداء الزكاة بالقيمة .

ـ يتحقق المعنى المقصود من أداء الزكاة ـ وىو سد حاجة الفقير ـ سواء بأداء العين أو القيمة ،

فيا ىو معاذ بن جبل يأخذ من الزكاة ما ىو متوفر عند أىل اليمن دون التقيد بعين المطموب ،
وفي الوقت نفسو يسد حاجة المياجرين في المدينة .

ـــ اختمف الفقياء في خيار المجمس عمى قولين :

القول االول :جميور العمماء من الصحابة كعمي بن ابي طالب وابن عباس وابن عمر وأبي
ىريرة  ،ومن التابعين كسعيد بن المسيب (رضي هللا عنو)  ،ومن الفقياء كاإلمام الشافعي واالمام
احمد بن حنبل  ،ذىبوا الى القول بثبوت خيار المجمس لكل واحد من المتعاقدين بعد انعقاد البيع

وأن ال يعتبر العقد الزما إال بالتخاير  ،واختيار امضاء العقد او التفرق باألبدان من مجمس

العقد(ٕ).

القول الثاني  :الحنفية والمالكية  :ذىبوا الى نفي خيار المجمس  ،بل يمزم البيع بنفس االيجاب
والقبول  ،وال خيار إال ما شرط(ٖ).

واختالفيما في ىذه المسألة عائد الى اختالفيم في تأويل قول النبي(ملسو هيلع هللا ىلص)"البيعان بالخيار ما لم

يتفرقا"

(ٗ)

.

فقد احتج جميور العمماء بثبوت خيار المجمس بظاىر الحديث ومما قوػ ذلك ان ابن عمر وىو

راوؼ الحديث ثبت عنو أنو فسر الحديث بعممو وىذا ما أكد ظاىره ومنع تأويمو (٘).

(ٔ ) االحكام في أصول األحكام  :سيد الدين أبو الحسن عمي بن أبي عمي بن دمحم بن سالم الثعمبي اآلمدؼ  ،تحقيق
 :عبد الرزاق عفيفي  ،المكتب االسالمي ـ بيروت  ،الطبعة الثانية ٕٔٗٓ ،ه . ٘ٙ/ٖ ،

(ٕ) الميذب  ،الشيرازؼ  ٔٔ/ٖ ،ـ ٕٔ .

(ٖ ) سبل السالم  :دمحم بن اسماعيل االمير الكحالني الصنعاني  ،مكتبة مصطفى البابي الحمبي  ،المطبعة الرابعة ،
ٖٜٔٚه ـ ٜٓٔٙم . ٖٗ/ٖ ،

(ٗ) صحيح البخارؼ  ،كتاب البيوع  ،باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا  ،رقم ٕٓٔٔ . ٘ٛ/ٖ ،
(٘) شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي  :الزركشي . ٖٛ٘/ٖ ،
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فقد روؼ عن ابن عمر رضي هللا عنو  ":فكان إذا بايع رجال  ،فأراد أن ال يقيمو  ،قام فمشى
ىنية  ،ثم رجع إليو"(ٔ) .وقول النبي "البيعان".

ـــ وكذلك اختمفوا في حقيقة التفرق المذكور في الحديث :

فقد ذىب الجميور الذين اثبتوا جيار المجمس  :أن المراد بالتفرق ىو التفرق باألبدان

(ٕ)

وذىب المالكية والحنفية أن التفرق المقصود في الحديث ىو التفرق باألقوال (ٖ).

.

(ٗ)

واحتج الجميور لمذىبيم بحديث النبي( ملسو هيلع هللا ىلص) ":البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"

قالوا  :إن التفرق ورد مطمقاً فوجب ان يحمل عمى التفرق المعيود وىو التفرق باألبدان (٘) ،ومما
أيد ما ذىبوا اليو تفسير ابن عمر رضي هللا عنو وىو راوؼ الحديث لمتفرق المقصود ىو التفرق
باألبدان روؼ عن ابن عمر رضي هللا عنو ":فكان اذا بايع رجال  ،فأراد أال يقيمو  ،قام فمشى
ىنية  ،ثم رجع إليو "(.)ٙ

لكن الحنفية )ٚيرون ان حمل ابن عمر رضي هللا عنو التفرق عمى التفرق باألبدان فيو احتمال :

يحتمل ان يكون ابن عمر اشكمت عميو الفرقة التي سمعيا من النبي( ملسو هيلع هللا ىلص ) ىل ىي باألقوال أم
باألبدان ؟  ،فاحتمل االمرين ولم يحضره دليل بأن أحدىما أولى من االخر  ،ففارق بايعو ببدنو

احتياطاً  ،ويحتمل أن يكون فعل ذلك الن بعض الناس يرون ان البيع ال يتم اال بالتفرق
باألبدان ،وىو يرػ ان البيع يتم بغيره ( .)ٛلكن تفسير ابن عمر رضي هللا عنو لمحديث واضح
ولم يعمم لو مخالف من الصحابة (.)ٜ

ومن ادلة الجميور الدالة عمى إرادة التفرق باألبدان الحديث الذؼ رواه ابن عمر (رضي هللا

عنو)":اذا تبايع الرجالن فكل واحد منيما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا "(ٓٔ).

(ٔ) صحيح مسمم  ،كتاب البيوع  ،باب ثبوت خيار المجمي لممتبايعين  ،رقم ٖٔ٘ٔ . ٖٔٔٙ/ٖ ،
(ٕ) الميذب  :الشيرازؼ . ٔٔ/ٖ ،

(ٖ) شرح معاني اآلثار  :الطحاوؼ . ٖٔ/ٗ ،
(ٗ) سبق تخريجو صٖٖ .

(٘) الميذب  :الشيرازؼ . ٕٔ/ٖ ،
( )ٙسبق تخريجو صٖٖ .

 )7ينظر :قاعدة ( انما االعمال بالنيات ) دراسة تأصيمية أ.مشارك.د.ايمن عيدالحميد البدارين مجمة العموم
االسالمية ،جامعة تكريت ،العدد(ٗ)السنة(ٕٔ) ص.ٜٔٚ

( )ٛشرح معاني اآلثار  :الطحاوؼ . ٖٔ/ٗ ،

( )ٜنيل االوطار شرح منتقى االخبار  :الشوكاني . ٕٜٔ/٘ ،

(ٓٔ) صحيح البخارؼ  ،كتاب البيوع  ،باب إذا خير أحدىما صاحبو بعد البيع فقد وجب البيع  ،رقم ٕٕٔٔ ٙٗ/ٖ ،
.وصحيح مسمم  ،كتاب البيوع  ،باب ثبوت خيار المجمس لممتبايعين  ،رقم ٖٔ٘ٔ . ٖٔٔٙ/ٖ ،
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(وكانا جميعا) فيو البيان الواضح ان التفرق باألبدان

(ٔ)

ــــ الرأي الراجح :

.

ىو ما ذىب إليو الجميور من القول بثبوت خيار المجمس لكل واحد من المتعاقدين وذلك لثبوت
ذلك عن النبي ( ملسو هيلع هللا ىلص ) بقولو الظاىر ":البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "(ٕ).

فالبيع يطمق حقيقة بعد التعاقد  ،وكذلك التفرق باألبدان  ،واالصل أن يحمل المفع عمى حقيقتو
وال يصار الى المجاز إال بدليل .

والحديث ظاىر في ثبوت خيار المجمس لكال المتبايعين  ،لذلك بفعمو  ،وذلك مخصص لعموم
اآليات القاضية  ،وما أيد ىذا القول  ،تفسير ابن عمر رضي هللا عنو بااللتزام بمجرد حصول

البيع باإليجاب والقبول .

والتفرق يحتمل أن يكون باألبدان ويحتمل أن يكون باألقوال  ،بمجرد انتياء الكالم حول البيع

والدخول في غيره  ،واذا تفرقا باألبدان تفرقا باألقوال قطعا  ،والعموم يقتضي التفرق باألبدان .

المسألة االولى  :إقامة حد الزنا عمى الالئط .

عمل قوم لوط من الجرائم الخمقية التي ال تميق بالنوع اإلنساني وفطرتو التي فطره هللا عمييا ،

وىو عدوان ظاىر عمى اإلنسانية وخروج عن سنن الفطرة(ٖ) ،وقد أجمع أىل العمم عمى تحريم
المواط  ،واعتبروه من الكبائر ،وىو من أعظم الفواحش تحريما(ٗ) ،وقد ذم ـ هللا عز وجل ـ وعاب

وعاب من فعمو ،وذمو رسول هللا(٘)( ملسو هيلع هللا ىلص )فقال ـ هللا عز وجل ـﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﭼ( )ٙوروؼ عن النبي( ملسو هيلع هللا ىلص ) قال":لعن هللا من اع ِمل اع امل قوم لوط  ،ولعن هللا من
من اع ِمل اع امل قوم لوط ،و لعن هللا من اع ِمل اع امل قوم لوط"(.)ٚ

طينو ويصمحو وىو من
ـ ـ ـ المواط لغة :أصل الوط  ،والط بمعنى طال ويموط حوضو أؼ ُ :ي ّ
المصوق  ،والط بمعنى أصاب  ،والموط الرداء  ،والط الرجل لوطا اع ِمل اع امل قوم لوط (.)ٛ
(ٔ) نيل االوطار شرح منتقى االخبار  :الشوكاني . ٕٕٓ/٘ ،
(ٕ) سبق تخريجو صٖٖ .

(ٖ) الفقو عمى المذاىب االربعة  :عبد الرحمن بن دمحم عوض الجزيرؼ  ،دار الكتب العممية ـ بيروت  ،الطبعة الثانية
الثانية ٕٔٗٗ ،ه ـ ٖٕٓٓم . ٕٔ٘/٘ ،

(ٗ) ينظر  :الحاوؼ الكبير  :الماوردؼ . ٕٕٕ/ٖٔ ،
(٘) المغني  :ابن قدامة المقدسي . ٙٓ/ٜ ،
( )ٙسورة األعراف  :اآليتان ٓ ٛـٔ. ٛ

( )ٚمسند االمام أحمد  ،مسند بني ىاشم  ،رقم . ٕٖٛ/ٖ ، ٕٜٔٚ
( )ٛلسان العرب  :ابن منظور  ٖٜٗ/ٚ ،ـ . ٖٜٙ
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ـ ـ معناه اصطالحا :ىو إتيان الذكر الذكر

(ٔ)

.

ـ ـ واختمف األئمة في عقوبة المواط ىل يوجب الحد أم التعزير؟ رغم اتفاقيم عمى تحريمو واعتباره

من الكبائر(ٕ) ،وسبب الخالف عائد الى اختالفيم في ثبوت اآلثار واألحاديث المبينة عقوبة

( ٖ)

الموطي كقول النبي ( ملسو هيلع هللا ىلص ) "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط  ،فاقتموا الفاعل  ،والمفعول بو"
(ٗ)

وكذلك اختالفيم في قياس المواط عمى الزنا

.

ولمفقياء ثالثة أقوال في ىذه المسألة عمى النحو التالي :
(٘)

القول األول :المالكية

والشافعية ()ٙورواية عن الحنابمة

()ٚ

 ،في قول في المواط حده الرجم

مطمقا أحصن أم لم يحصن .

واستدلوا لمذىبيم بعموم قول النبي( ملسو هيلع هللا ىلص)"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط  ،فاقتموا الفاعل
()ٛ

والمفعول بو"

()ٜ

فيذا الحديث عام يشمل البكر والثيب  ،وفي لفع ":فارجموا األعمى واألسفل"

()ٜ

ـ ـ قال اإلمام مالك (رحمو هللا) :الرجم ىو العقوبة التي أنزل ـ هللا عز وجل ـ بقوم لوط  ،وألن ىذا
فرج آدمي  ،فتعمق الرجم باإليالج ف يو كالقبل  ،وألن ىذا ال يستباح بوجو عام فمذلك تعمق بو من
(ٓٔ)

التغميع أشق ما تعمق بالقبل

.

كذلك فعل الصحابة (رضي هللا عنيم) فيو دليل عمى وجوب قتل الموطي  ،لكنيم اختمفوا في

صفة القتل ،فقد روؼ أن خالد بن الوليد (رضي هللا عنو) كتب الى أبي بكر الصديق (رضي هللا
عنو) في خالفتو يذكر لو أنو وجد رجالً في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة  ،وأن أبا

بكر (رضي هللا عنو) جمع أصحاب رسول هللا ( ملسو هيلع هللا ىلص ) فسأليم عن ذلك  ،فكان من أشدىم يومئذ

قوال عمي بن ابي طالب قال ":إن ىذا ذنب لم تعص بو أمة من األمم إال أمة واحدة  ،صنع هللا

بيا ما قد عممتم  ،نرػ أن نحرقو بالنار ،فاجتمع رأؼ أصحاب رسول هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) عمى أن يحرقو
(ٔ) الحاوؼ الكبير  :الماوردؼ . ٕٖٛ/ٖٔ ،

(ٕ) ينظر  :نيل االوطار شرح منتقى االخبار  :الشوكاني . ٔٗٓ/ٚ ،

(ٖ) سنن أبي داود  ،كتاب الحدود  ،باب فيمن يعمل عمل قوم لوط  ،رقم ٕ . ٔ٘ٛ/ٗ ، ٗٗٙوسنن الترمذؼ ،
كتاب الحدود  ،باب ما جاء في حد الموطي  ،رقم . ٘ٚ/ٗ ، ٗٗ٘ٙ

(ٗ) ينظر  :سبل السالم  :الصنعاني . ٖٚ/ٗ ،

(٘) المنتقى شرح الموطأ  :الباجي . ٔٗٔ/ٚ ،
( )ٙينظر :الحاوؼ  :الماوردؼ . ٕٕٖ/ٖٔ ،

( )ٚينظر  :الكافي في فقو االمام أحمد بن حنبل  :ابن قدامة المقدسي . ٛ٘/ٗ ،
( )ٛسبق تخريجو  ،ص. ٗٙ

( )ٜسنن ابن ماجو  ،كتاب الحدود  ،باب من عمل عمل قوم لوط  ،رقم ٕ. ٛ٘ٙ/ٕ ، ٕ٘ٙ
(ٓٔ) المنتقى شرح الموطأ  :الباجي . ٔٗٔ/ٚ ،
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بالنار ،فكتب أبو بكر (رضي هللا عنو) الى خالد بن الوليد (رضي هللا عنو) يأمره أن يحرقو

بالنار" (حديث مرسل)

(ٔ)

وروؼ أن عمياً رجم لوطياً(ٕ).

وسئل ابن عباس (رضي هللا عنو) :ما حد الموطي؟ قال  :ينظر أعمى بناء في القرية فيرمى بو
منكسا ،ثم يتبع الحجارة (ٖ).

القول الثاني  :الشافعية في قول

(ٗ)

ورواية عن اإلمام أحمد (٘)وابو يوسف ودمحم بن الحسن

()ٙ

ـ

رحميم هللا ـ أن حد المواط كالزنا يرجم المحصن  ،ويجمد البكر ويغرب .

واستدل أصحاب ىذا القول من الشافعية والحنابمة ،بظاىر قول البني(ملسو هيلع هللا ىلص)" إذا أتى الرجل الرجل

فيما زانيان واذا أتت المرأة المرأة فيما زانيتان"(.)ٚ

وقاسوا المواط عمى الزنا بجامع أنو فرج مقصود باالستمتاع  ،فأشبو فرج المرأة فوجب أن يتعمق بو

وجوب الحد قياساً عمى ُقبل المرأة (.)ٛ
ــ الرأي الراجح :

ىو ما ذىب إليو المالكية والحنابمة في رواية والشافعية في قول  ،وىو أن حد المواط القتل مطمقا

أحصن أم لم يحصن .

لقول النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط  ،فاقتموا الفاعل والمفعول بو".وفي لفع

":فارجموا االعمى واالسفل "(.)ٜ

(ٔ) السنن الكبرػ  :ابو بكر أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الخسروجردؼ الخرساني البييقي  ،تحقيق  :دمحم عبد القادر
عطا  ،دار الكتب العممية ـ بيروت  ،الطبعة الثالثة ٕٔٗٗ ،ه ـ ٖٕٓٓم  ،كتاب الحدود  ،باب ما جاء في حد الموطي  ،رقم

. ٗٓ٘/ٛ ، ٕٔٚٓٛ

(ٕ) الكتاب المصنف في االحاديث واالثار  :ابو بكر بن ابي شيبة عبدهللا بن دمحم بن ابراىيم بن عثمان بن خواستي العبسي ،
تحقيق  :كمال يوسف الحوت ن مكتبة الرشد ـ الرياض  ،الطبعة االولى ٜٔٗٓ ،ه  ،كتاب الحدود  ،باب في الموطي حد كحد

الزاني  ،رقم . ٜٗٚ/٘ ، ٕٖٖٜٛ

(ٖ) سنن البييقي  ،كتاب الحدود  ،باب ما جاء في حد الموطي  ،رقم ٕٗٓ. ٗٓٗ/ٛ ، ٔٚ
(ٗ) الحاوؼ الكبير  :الماوردؼ . ٕٕٗ/ٖٔ ،
(٘) المغني  :ابن قدامة المقدسي . ٙٓ/ٜ ،
( )ٙالمبسوط  :السرخسي . ٚٚ/ٜ ،

( )ٚسنن البييقي  ،كتاب الحدود  ،باب ما جاء في حد الموطي  ،رقم ٖٖٓ( . ٗٓٙ/ٛ ، ٔٚمن طريق دمحم بن عبد
عبد الرحمن وقال البييقي بعده  :دمحم بن عبد الرحمن ىذا ال أعرفو  ،وىو منكر بيذا االسناد )

( )ٛالحاوؼ الكبير  :الماوردؼ . ٕٕٖ/ٖٔ ،
( )ٜسبق تخريجو ص. ٗٙ
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فإن ىذه اآلثار ظاىرة في وجوب قتل الالئط والمموط بو ،من غير تفريق بين محصن وغير

محصن ،ففعل الصحابة دليل عمى وجوب قتمو وان اختمفوا في كيفية القتل ،ولعل اختالفيم كان
ألن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) لم يبين كيفيتو فاجتيد كل واحد منيم بكيفية قتمو حسب ما رآه مناسباً لمثل ىذه

الجريمة الفاحشة .

وان كان ىناك ضعف في األدلة القاضية بقتل الموطي إال إن بعضيا يقوؼ بعضاً  ،فمثل ىذه

الفاحشة ال بد فييا من قتل مقترفيا كيف ال وقد خسف ـ هللا عز وجل ـ األرض بقوم لوط
واستأصل بذلك العذاب بكرىم وثيبيم .

الخاتمة

ومنو وكرمو أنييت ىذا البحث ،الذؼ قد أوصمني إلى جممة من النتائج الذؼ
بحمد هللا وتوفيقو ّ
أسأل هللا فييا السداد والصحة  ،أجمميا بما يمي :
 التأويل ىو صرف المعنى الظاىر الى معنى آخر بدليل راجح .

 التأويل ىو خالف األصل  ،إذ األصل العمل بظاىر المفع  ،وال يعدل عن ظاىره إال
بدليل قوؼ.

 ىناك صمة بين التأويل والتفسير  ،في أن كال منيما يكشف عن المراد من النص ،

لكن ىناك فرق بينيما من الناحية األصولية  ،فالشيء إذا فسر أصبح قطعياً في داللتو
 ،أما التأويل فيو ظني الداللة .

 التأويل ىو ما بني عمى دليل راجح  ،وأما ما كان دليمو مرجوحا أو مساوياً فيو مردود.
 مجال التأويل ىي النصوص الظنية في داللتيا عمى األحكام .

التأويل لو أثر كبير في اختالف الفقياء في استنباط األحكام من النصوص  ،ومن أبرز أسباب

الخالف األصولي الذؼ تناولتو في المسائل الفقيية ما يمي :

ـ ـ االشتراك بالمفع  :كمسألة مس الحائض المصحف  ،وقع الخالف حول ال يمس القرآن إال
طاىر  ،فمفع طاىر مشترك ألكثر من معنى .

ـ ـ والحقيقة عمى المجاز  :كما ىو الحال في مس المصحف إذ إنيم اختمفوا في المس  ،ىل يراد
بو معناه الحقيقي أؼ المس باليد أم يراد بو المعنى المجازؼ ؟.

ـ ـ وكالتفرق في مسألة خيار المجمس  :فيناك من يرػ أن التفرق يكون حقيقة باالبدان وأن
التفرق باألقوال يكون مجا اًز ال حقيقة .

ـ ـ عدم ثبوت األحاديث عند البعض  :كاألحاديث القاضية بتحريم مس الحائض المصحف ،
واألحاديث الواردة في اقامة حد الزنا عمى الالئط .

ـ ـ االختالف في عمة الحكم  :كمسألة إخراج القيمة بدال من العين في الزكاة .
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم
ٔ.

االحكام في اصول االحكام  :عمي بن دمحم اآلمدؼ  ،عمق عميو العالمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي،

ٕ.

اإلتقان في عموم القرآن :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (المتوفىٜٔٔ :ىـ) تحقيق:

ٖ.

االختيار لتعميل المختار :عبد هللا بن محمود بن مودود الموصمي البمدحي ،مجد الدين أبو الفضل

المكتب االسالمي ـ بيروت  ،الطبعة الثانية ٕٔٗٓ،ىـ .

دمحم أبو الفضل إبراىيم  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب  ،الطبعةٖٜٔٗ :ىـٜٔٚٗ /م .

الحنفي (المتوفىٖٙٛ :ىـ)  ،تعميق  :الشيخ محمود أبو دقيقة ، ،مطبعة الحمبي – القاىرة  ٖٔ٘ٙ ،ىـ
 ٜٖٔٚ -م .

ٗ.

االعالم قاموس التراجم  :خير الديم الزركمي (ت ٖٜٔٙ:ىـ)  ،دار العمم لمماليين ـ بيروت  ،طبعة ٘ٔ

٘.

اصول السرخسي  :شمس االئمة بكر دمحم بن احمد بن ابى سيل السرخس (تٜٗٓ :ىـ)  ،دار الكتاب

.ٙ

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم األصول :دمحم بن عمي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاني اليمني

ٕٕٓٓ ،م .

العممية ـ بيروت  ،الطبعة االولى ٗٔٗٔ ى ٜٜٖٔ - .م.

(تٕٔ٘ٓ :ىـ) ،تحقيق  :سامي بن العربي األثرؼ  ،دار الفضيمة ـ الرياض  ،الطبعة االولى ،
ٕٔٗٔىـ ـ ٕٓٓٓم .

.ٚ

أسد الغابة  :أبو الحسن عمي بن أبي الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزرؼ

.ٛ

أحكام القرآن :القاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافرؼ االشبيمي المالكي (تٖ٘ٗ :ىـ) ،

(ت ٜٗٔ :ىـ)  ،دار الفكر ـ بيروت  ،دون طبعة ٜٔٗٓ ،ىـ ـ ٜٜٔٛم .

تحقيق :دمحم عبد القادر عطا  ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان  ،الطبعة :الثالثة ٕٔٗٗ ،ىـ -

ٖٕٓٓ م .
.ٜ

أيسر التفاسير لكالم العمي الكبير :جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائرؼ  ،مكتبة

ٓٔ.

البناية شرح اليداية :أبو دمحم محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر

العموم والحكم ،المدينة المنورة  ،الطبعة :الخامسة ٕٔٗٗ ،ىـٕٖٓٓ/م .

الدين العيني (تٛ٘٘ :ىـ)  ،دار الكتب العممية  -بيروت ،لبنان  ،الطبعة :األولى ٕٔٗٓ ،ىـ -

ٕٓٓٓ م .
ٔٔ.

البرىان في عموم القرآن :دمحم بن بيادر بن عبد هللا الزركشي أبو عبد هللا ،دار المعرفة  -بيروت ،

ٕٔ.

البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير :ابن الممقن سراج الدين أبو حفص

ٔ ، ٖٜٔتحقيق  :دمحم أبو الفضل إبراىيم .

عمر بن عمي بن أحمد الشافعي المصرؼ (المتوفى ٛٓٗ :ىـ)تحقيق  :مصطفى أبو الغيط و عبدهللا بن
سميمان وياسر بن كمال  ،دار اليجرة لمنشر والتوزيع  -الرياض-السعودية الطبعة  :االولى ،

ٕ٘ٗٔىـٕٓٓٗ-م .
ٖٔ.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت:
٘ٛٚىـ)  ،دار الكتب العممية  ،الطبعة :الثانيةٔٗٓٙ ،ىـ ٜٔٛٙ -م .
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ٗٔ.

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب  :محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن دمحم،
أبو الثناء ،شمس الدين األصفياني (تٜٚٗ :ىـ)  ،تحقيق :دمحم مظير بقا  ،دار المدني ،السعودية ،

الطبعة :األولىٔٗٓٙ ،ىـ ٜٔٛٙ /م .
٘ٔ.

بداية المجتيد و نياية المقتصد :أبو الوليد دمحم بن أحمد بن دمحم بن أحمد بن رشد القرطبي الشيير

بابن رشد الحفيد (ت ٜ٘٘ :ىـ)  ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده ،مصر  ،الطبعة  :الرابعة،
ٖٜ٘ٔىـٜٔٚ٘/م .

.ٔٙ

التفسير الوسيط لمقرآن الكريم :دمحم سيد طنطاوؼ  ،دار نيضة – القاىرة  ،الطبعة :األولى ٜٜٔٛ ،م

.ٔٚ

التعريفات الفقيية :دمحم عميم اإلحسان المجددؼ البركتي  ،دار الكتب العممية  ،الطبعة :األولى،

.ٔٛ

التيذيب في فقو اإلمام الشافعي:محيي السنة ،أبو دمحم الحسين بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوؼ

.

ٕٗٗٔىـ ٕٖٓٓ -م .

الشافعي (ت ٘ٔٙ :ىـ) ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود ،عمي دمحم معوض  ،دار الكتب العممية ،
الطبعة :األولى ٔٗٔٛ ،ىـ  ٜٜٔٚ -م .

.ٜٔ

تفسير القرآن العظيم المنسوب لمطبراني :أبو القاسم سميمان بن أحمد بن أيوب بم مطير المخمي

الشامي (تٖٙٓ:ىـ)  ،دون دار  ،دون طبعة  ،دون تاريخ (تنبيو :في نسبة ىذا الكتاب لمطبراني
نظر).

ٕٓ.

الدر المنثور في التفسير بالمأثور :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (المتوفى:

ٜٔٔىـ)  ،تحقيق  :عبد هللا عبد المحسن التركي  ،مركز ىجر لمبحوث والدراسات العربية واالسالمية ،
الطبعة االولى ٕٔٗٗ ،ىـ ـ ٖٕٓٓم .

ٕٔ.

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرؼ

ٕٕ.

تفسير مجاىد :أبو الحجاج مجاىد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (تٔٓٗ :ىـ) تحقيق:

الخوارزمي (تٖ٘ٛ:ىـ) دار المعرفة – بيروت  ،الطبعة الثالثة ٖٔٗٓ ،ىـ ـ ٕٜٓٓم .

الدكتور دمحم عبد السالم أبو النيل  ،دار الفكر اإلسالمي الحديثة ،مصر  ،الطبعة :األولى ٔٗٔٓ ،ىـ

 ٜٜٔٛ -م .

ٖٕ.

تيسير التحرير  :دمحم أمين بن محمود البخارؼ المعروف بأمير بادشاه الحنفي (ت ٜٕٚ :ىـ) ،

ٕٗ.

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا ( ملسو هيلع هللا ىلص ) وسننو وأيامو :دمحم بن إسماعيل بن

مصطفى البابي اْلحامِبي – مصر  ،دون طبعة  ،دون تاريخ .

إبراىيم بن المغيرة البخارؼ ،أبو عبد هللا  ،تحقيق  :دمحم زىير بن ناصر الناصر  ،دار طوق النجاة ،
الطبعة األولى ٕٕٗٔىـ .

ٕ٘.

جامع العموم في اصطالحات الفنون :القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكرؼ (ت،ق ٕٔىـ) :

.ٕٙ

جامع لطائف التفسير :عبد الرحمن بن دمحم القماش  ،إمام وخطيب بدولة اإلمارات العربية  ،دون دار

دار الكتب العممية  -لبنان  /بيروت  ،الطبعة األولىٕٔٗٔ ،ىـ ٕٓٓٓ -م .

 ،دون طبعة  ،دون تاريخ .
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.ٕٚ

جامع البيان في تأويل القرآن :دمحم بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي ،أبو جعفر الطبرؼ

(تٖٔٓ :ىـ)  ،تحقيق :بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني  ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
االولى ٔٗٔ٘ ،ىـ ـ ٜٜٗٔم .

.ٕٛ

الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي وىو شرح مختصر المزني :أبو الحسن عمي بن دمحم بن

دمحم بن حبيب البصرؼ البغدادؼ ،الشيير بالماوردؼ (تٗ٘ٓ :ىـ)  ،تحقيق :الشيخ عمي دمحم معوض -
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان  ،الطبعة :األولى ٜٔٗٔ ،ىـ -
 ٜٜٜٔم .

.ٕٜ

حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير :دمحم بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (تٕٖٔٓ :ىـ)  ،دار

ٖٓ.

روضة الطالبين وعمدة المفتين :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووؼ (ت ٙٚٙ :ىـ) ،

ٖٔ.

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقو :أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة

الفكر  ،بدون طبعة  ،وبدون تاريخ .

تحقيق  :زىير الشاويش  ،المكتب االسالمي  ،الطبعة الثالثة ٕٔٗٔ ،ىـ ـ ٜٜٔٔم .

ٕٖ.

المقدسي الحنبمي( ،تٕٙٓ :ىـ) ،مؤسسة الرّيان ،الطبعة الثانية ٖٕٗٔىـٕٕٓٓ-م .
روائع البيان تفسير آيات األحكام :دمحم عمي الصابوني  ،مكتبة الغزالي  -دمشق ،مؤسسة مناىل

ٖٖ.

رد المحتار عمى الدر المختار :ابن عابدين ،دمحم أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي

العرفان – بيروت الطبعة :الثالثة ٔٗٓٓ ،ىـ  ٜٔٛٓ -م .

(تٕٕٔ٘ :ىـ) تحقيق  :عادل أحمد عبد الموجود وعمي دمحم معوض  ،دار عالم الكتب  ،دون طبعة ،
ٖٕ٘ٔىـ ـ ٖٕٓٓم.

ٖٗ.

الخ ْس ارْو ِجردؼ الخراساني ،أبو بكر البييقي
السنن الكبرى :أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى ُ
(المتوفىٗ٘ٛ :ىـ)  ،تحقيق :دمحم عبد القادر عطا  ،دار الكتب العممية ،بيروت  ،الطبعة :الثالثة،

ٖ٘.

سبل السالم :دمحم بن إسماعيل األمير الكحالني الصنعاني (المتوفى ٕٔٔٛ :ىـ)  ،مكتبة مصطفى

.ٖٙ

سنن ابن ماجو :الحافع ابي عبد هللا دمحم بن يزيد القزويني ابن ماجو(  ٕٚ٘ – ٕٓٚىـ)  .تحقيق :

.ٖٚ

سنن أبي داود :أبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدؼ
ِ
الس ِج ْستاني (المتوفىٕٚ٘ :ىـ)  ،تحقيق :دمحم محيي الدين عبد الحميد  ،المكتبة العصرية – بيروت ،
ّ
دون طبعة .

.ٖٛ

سنن الترمذي :دمحم بن عيسى بن اس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذؼ ،أبو عيسى (المتوفى:
ٕٜٚىـ)

.ٖٜ

تحقيق وتعميق :أحمد دمحم شاكر ودمحم فؤاد عبد الباقي وابراىيم عطوة عوض الناشر :شركة  ،مكتبة

ٓٗ.

سنن الدارقطني :أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدؼ بن مسعود بن النعمان بن دينار

ٕٗٗٔ ىـ  ٕٖٓٓ -م .

البابي الحمبي  ،الطبعة  :الرابعة ٖٜٔٚىـٜٔٙٓ /م.

دمحم فؤاد عبد الباقي  ،دار الفكر  ،دون طبعة .

ومطبعة مصطفى البابي الحمبي – مصر  ،الطبعة :الثانية ٖٜٔ٘ ،ىـ  ٜٔٚ٘ -م.

البغدادؼ الدارقطني (المتوفىٖٛ٘ :ىـ)  ،تحقيق :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد المنعم شمبي ،عبد
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المطيف حرز هللا ،أحمد برىوم  ،مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان  ،الطبعة :األولى ٕٔٗٗ ،ىـ -
ٕٗٓٓ م .
ٔٗ.

شرح الكوكب المنير :تقي الدين أبو البقاء دمحم بن أحمد بن عبد العزيز بن عمي الفتوحي المعروف بابن
النجار الحنبمي (المتوفىٜٕٚ :ىـ)  ،تحقيق :دمحم الزحيمي ونزيو حماد  ،مكتبة العبيكان  ،الطبعة

الثانية ٔٗٔٛىـ  ٜٜٔٚ -مـ .

ٕٗ.

شرح الزركشي :شمس الدين دمحم بن عبد هللا الزركشي المصرؼ الحنبمي (المتوفىٕٚٚ :ىـ)  ،دار

ٖٗ.

شرح معاني اآلثار :أبو جعفر أحمد بن دمحم بن سالمة بن عبد الممك بن سممة األزدؼ الحجرؼ

العبيكان  ،الطبعة األولى ٖٔٗٔ ،ىـ  ٜٜٖٔ -م.

المصرؼ المعروف بالطحاوؼ (المتوفىٖٕٔ :ىـ)  ،حققو وقدم لو( :دمحم زىرؼ النجار  -دمحم سيد جاد

الحق) راجعو ورقم كتبو وأبوابو وأحاديثو :د يوسف عبد الرحمن المرعشمي  ،عالم الكتب  ،الطبعة

األولى  ٔٗٔٗ -ىـ ٜٜٔٗ ،م .
ٗٗ.

شرح الزرقاني عمى موطأ اإلمام مالك :دمحم بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصرؼ األزىرؼ ،

تحقيق :طو عبد الرؤوف سعد  ،مكتبة الثقافة الدينية – القاىرة  ،الطبعة األولىٕٔٗٗ ،ىـ ٕٖٓٓ -م
.

٘ٗ.

فتح القدير :كمال الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن اليمام (المتوفىٛٙٔ :ىـ)  ،دار

.ٗٙ

الضعفاء الصغير :دمحم بن إسماعيل أبو عبدهللا البخارؼ الجعفي  ،تحقيق  :محمود إبراىيم زايد  ،دار

.ٗٚ

طائفة البيرة وتأويالت الباطنية آليات القرآن الكريم :الدكتور سامي عطا حسن جامعة آل البيت ـ

.ٗٛ

عمم أصول الفقو :عبد الوىاب خالف (المتوفى ٖٔٚ٘ :ىـ)  ،دار القمم ـ الكويت  ،الطبعة الثامنة ،

.ٜٗ

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير :دمحم بن عمي بن دمحم الشوكاني  ،تحقيق

ٓ٘.

فتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي  ،ترقيم :

ٔ٘.

فتح العزيز بشرح الوجيز :عبد الكريم بن دمحم الرافعي القزويني (المتوفىٕٖٙ :ىـ)  ،تحقيق  :عمي دمحم

ٕ٘.

فتح المالك :ابن عبد البر (تٖٗٙ:ىـ) تحقيق  :الدكتور مصطفى صميدة  ،دار الكتب العممية ـ

ٖ٘.

فتح القدير :كمال الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن اليمام (تٛٙٔ :ىـ)  ،دار الفكر،

ٗ٘.

الكافي في فقو اإلمام أحمد :أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة المقدسي

الفكر  ،بدون طبعة  ،وبدون تاريخ .

الوعي – حمب  ،الطبعة األولى . ٖٜٔٙ ،

المممكة االردنية الياشمية  ،دون طبعة  ،دون تاريخ .
دون تاريخ ز

 :يوسف الغوش  ،دار المعرفة – بيروت  ،الطبعة الرابعة ٕٔٗٛ ،ىـ ٕٓٓٚم .
دمحم فؤاد عبد الباقي  ،دار المعرفة  -بيروت .ٖٜٔٚ ،

معوض واحمد عبد الموجود  ،دار المتب العممية ـ بيروت  ،الطبعة االولى ٔٗٓٚىـ ـ ٜٜٔٚم .

بيروت  ،الطبعة االولى ٔٗٔٛ ،ىـ ـ ٜٜٔٛم .

بدون طبعة  ،وبدون تاريخ .

الحنبمي(المتوفىٕٙٓ :ىـ) تحقيق :دمحم فارس ومسعد عبد الحميد السعدني  ،دار الكتب العممية ،
الطبعة :األولى ٔٗٔٗ ،ىـ  ٜٜٔٗ -م .
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٘٘.

المصنف في األحاديث واآلثار :أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن أبي شيبة الكوفي  ،تحقيق  :كمال يوسف

.٘ٙ

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي :عالء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارؼ (ٖٓٚىـ).

.٘ٚ

لسان العرب :دمحم بن مكرم بن عمى ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور اإلفريقي (المتوفىٚٔٔ :ىـ)

.٘ٛ

المدونة الكبرى :مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (تٜٔٚ:ىـ)  ،دار الفكر ،

.ٜ٘

مسند اإلمام الشافعي :الشافعي أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد

الحوت  ،مكتبة الرشد – الرياض  ،الطبعة األولى ٜٔٗٓ ،ىـ .

تحقيق  :عبد هللا محمود دمحم عمر  ،دار الكتب العممية ٔٗٔٛ ،ىـ ٜٜٔٚ -م.

 ،دار صادر – بيروت  ،الطبعة :الثالثة  ٔٗٔٗ -ىـ .
الطبعة الثانية ٔٗٓٓ ،ىـ ـ ٜٓٔٛم .

المطمب بن عبد مناف المطمبي القرشي المكي (المتوفىٕٓٗ :ىـ)  ،دار الكتب العممية ،بيروت  ،دون

طبعة  ،دون تاريخ .
ٓ.ٙ

المبدع في شرح المقنع :إبراىيم بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم ابن مفمح ،أبو إسحاق ،برىان الدين

(المتوفىٛٛٗ :ىـ) تحقيق :دمحم حسن اسماعيل  ،دار الكتب العممية ،بيروت  ،الطبعة األولىٔٗٔٛ ،
ىـ  ٜٜٔٚ -م.

ٔ.ٙ

الموافقات :إبراىيم بن موسى بن دمحم المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي (المتوفى ٜٚٓ :ىـ) تحقيق :

ٕ.ٙ

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا ( ملسو هيلع هللا ىلص ) :مسمم بن الحجاج أبو الحسن

أبو عبيدة مشيور بن حسن آل سممان  ،دار ابن عفان  ،الطبعة األولى ٔٗٔٚىـٜٜٔٚ /م .

القشيرؼ النيسابورؼ (المتوفىٕٙٔ :ىـ) تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء التراث العربي –

بيروت  ،دون طبعة  ،ودون تاريخ .
ٖ.ٙ

الميذب في فقو اإلمام الشافعي :أبو اسحاق إبراىيم بن عمي بن يوسف الشيرازؼ (المتوفىٗٚٙ :ىـ) ،

ٗ.ٙ

المنتقى شرح الموطأ :أبو الوليد سميمان بن خمف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي

٘.ٙ

المبسوط  :شمس الدين دمحم بن احمد بن ابي سيل السرخسي (تٜٗٓ:ىـ)  ،دار المعرفة ـ بيروت ،

.ٙٙ

المنخول من تعميقات األصول :أبو حامد دمحم بن دمحم الغزالي الطوسي (المتوفى٘ٓ٘ :ىـ)  ،تحقيق:

تحقيق :دمحم الزحيمي  ،دار القمم ـ دمشق  ،الطبعة االولى ٕٔٗٔ ،ىـ ـ ٕٜٜٔم .

األندلسي (المتوفىٗٚٗ :ىـ)  ،مطبعة السعادة  ،الطبعة األولى ٖٖٕٔ ،ىـ .
دون طبعة ـ دون تاريخ .

الدكتور دمحم حسن ىيتو  ،دار الفكر المعاصر -بيروت لبنان ،دار الفكر دمشق – سورية  ،الطبعة

الثالثة ٜٔٗٔ ،ىـ  ٜٜٔٛ -م .
.ٙٚ

المستصفى من عمم األصول :أبو حامد دمحم بن دمحم الغزالي الطوسي  ،تحقيق  :دمحم بن سميمان

.ٙٛ

المعونة عمى مذىب عالم المدينة :أبو دمحم عبد الوىاب بن عمي بن نصر الثعمبي البغدادؼ المالكي

األشقر  ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان  ،األولىٔٗٔٚ ،ىـٜٜٔٚ/م .

الحق  ،المكتبة التجارية ،مصطفى أحمد الباز  -مكة المكرمة
(المتوفىٕٕٗ :ىـ) تحقيق :حميش عبد
ّ
.
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.ٜٙ

المغني :أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي
الحنبمي ،الشيير بابن قدامة المقدسي (المتوفىٕٙٓ :ىـ)  ،مكتبة القاىرة  ،بدون طبعة ٖٔٛٛ ،ىـ

 ٜٔٙٛم .ٓ.ٚ

المحمى باآلثار شرح المجمى باالختصار :أبو دمحم عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي

الظاىرؼ (المتوفىٗ٘ٙ :ىـ)  ،تحقيق  :عبد الغفار سميمان البندارؼ  ،دار الكتب العممية ـ بيروت ،
الطبعة الثالثة ٕٔٗٗ ،ىـ ـ ٖٕٓٓم .

ٔ.ٚ

معجم مقاييس المغة :أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  ،تحقيق  :عبد السالم دمحم ىارون  ،دار

ٕ.ٚ

معجم التعريفات :عمي بن دمحم بن عمي الزين الشريف الجرجاني (تٗٚٔ:ىـ) تحقيق  :دمحم صديق

ٖ.ٚ

الورقات :عبد الممك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم الجويني ،أبو المعالي ،ركن الدين ،الممقب بإمام

ٗ.ٚ

مذكرة أصول الفقو عمى روضة الناظر لمعالمة ابن قدامة رحمو هللا :الشيخ دمحم األمين بن المختار

الفكر ٖٜٜٔ ،ىـ ٜٜٔٚ -م.

المنشاوؼ  ،دار الفضيمة ـ القاىرة  ،دون طبعة  ،دون تاريخ .

الحرمين (المتوفىٗٚٛ :ىـ)  ،دار الصميعي ـ الرياض الطبعة االولى ٔٗٔٙ ،ىـ ٜٜٔٙم.

الشنقيطي رحمو هللا صاحب أضواء البيان (تٖٕٔ٘:ىـ) دار عالم الفوائد ـ مكة المكرمة  ،الطبعة
االولى ٕٔٗٙ ،ىـ .

٘.ٚ

معالم التنزيل:محيي السنة  ،أبو دمحم الحسين بن مسعود البغوؼ المتوفى ( ٘ٔٙىـ ) ،حققو وخرج
أحاديثو دمحم عبد هللا النمر  -عثمان جمعة ضميرية  -سميمان مسمم الحرش  ،دار طيبة ـ الرياض

الطبعة االولى  ٜٔٗٓ ،ىـ ـ  ٜٜٔٛم .
.ٚٙ

موطأ اإلمام مالك :مالك بن أنس أبو عبدهللا األصبحي  ،تحقيق  :دمحم فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء

.ٚٚ

مجموع الفتاوى :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن تيمية الحراني (المتوفىٕٚٛ :ىـ) ،

التراث العربي ٔٗٓٙ ،ىـ ـ ٘. ٜٔٛ

تحقيق :عبد الرحمن بن دمحم بن قاسم  ،مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية،

المممكة العربية السعودية ٔٗٔٙ ،ىـٜٜٔ٘/م.
.ٚٛ

مواىب الجميل في شرح مختصر خميل :شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الرحمن الطرابمسي

الرعيني المالكي (المتوفىٜ٘ٗ :ىـ)  ،دار الفكر  ،الطبعة الثالثة،
المغربي ،المعروف بالحطاب ُّ
ٕٔٗٔىـ ٜٜٕٔ -م.

.ٜٚ

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج :شمس الدين ،دمحم بن أحمد الخطيب الشربيني

ٓ.ٛ

منتيى اإلرادات :تقي الدين دمحم بن أحمد الفتوحي الحنبمي الشيير بابن النجار (ٕٜٚىـ)  ،تحقيق :

.11

مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي) :أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن ابيرام بن
عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندؼ (المتوفىٕ٘٘ :ىـ)  ،تحقيق :حسين سميم أسد الداراني  ،دار

الشافعي (المتوفىٜٚٚ :ىـ)  ،دار الكتب العممية  ،الطبعة األولىٔٗٔ٘ ،ىـ ٜٜٔٗ -م .
عبد الغني عبد الحق  ،عالم الكتب  ،دون طبعة  ،دون تاريخ .

المغني ـ المممكة العربية السعودية  ،الطبعة األولى ٕٔٗٔ ،ىـ  ٕٓٓٓ -م .

ٕ.ٛ

مفاتيح الغيب :اإلمام العالم العالمة والحبر البحر الفيامة فخر الدين دمحم بن عمر التميمي الرازؼ
الشافعي  ،دار الفكر  -بيروت  ،الطبعة األولى ٔٗٓٔ ،ىـ  ٜٔٛٔ -م
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ٖ.ٛ

مسند االمام أحمد بن حنبل:أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني (تٕٗٔ:ىـ)

ٗ.ٛ

مسند أبي يعمى  :أبو يعمى أحمد بن عمي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن ىالل التميمي ،الموصمي
(المتوفىٖٓٚ :ىـ) تحقيق :حسين سميم أسد  ،دار المأمون لمتراث – دمشق  ،الطبعة األولىٔٗٓٗ ،

 ،تحقيق  :أحمد دمحم شاكر  ،دار الحديث ـ القاىرة  ،الطبعة االولى ٔٗٔٙ ،ىـ ـ ٜٜ٘ٔم .

– ٗ.ٜٔٛ
٘.ٛ

مجمع الضمانات  :أبو دمحم غانم بن دمحم البغدادؼ الحنفي (المتوفىٖٔٓٓ :ىـ) ،دار الكتاب اإلسالمي

.ٛٙ

النكت والعيون  :أبو الحسن عمي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرؼ البغدادؼ ،الشيير بالماوردؼ

.ٛٚ

نور اإليضاح المسمى باإلصباح :حسن بن عمار بن عمي الشرنباللي المصرؼ الحنفي (المتوفى:

.ٛٛ

نياية المحتاج إلى شرح المنياج :شمس الدين دمحم بن أبي العباس أحمد بن حمزة شياب الدين الرممي

.ٜٛ

نيل األوطار شرح منتقى االخبار :دمحم بن عمي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاني اليمني (المتوفى:

 ،بدون طبعة وبدون تاريخ .

(المتوفىٗ٘ٓ :ىـ)  ،تحقيق :السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم  ،دار الكتب العممية  -بيروت .
ٜٔٓٙىـ)،مكتبة البشرػ ـ باكستان  ،الطبعة االولى ٖٔٗٔ ،ىـ ـ ٕٓٔٓم .

(المتوفىٔٓٓٗ :ىـ)  ،دار الفكر ،بيروت  ،الطبعةأخيرة ٔٗٓٗ -ىـٜٔٛٗ/م .

ٕٓ٘ٔىـ)  ،تحقيق :عصام الدين الصبابطي  ،دار الحديث ،مصر  ،الطبعة األولىٖٔٗٔ ،ىـ -
ٖٜٜٔم .

ٓ.ٜ

اليداية في شرح بداية المبتدي :عمي بن أبي بكر بن عبد الجميل الفرغاني المرغيناني ،أبو الحسن

برىان الدين (المتوفىٜٖ٘ :ىـ)  ،تحقيق :طالل يوسف  ،دار احياء التراث العربي  -بيروت – لبنان

 ،بدون طبعة  ،دون تاريخ .
ٔ.ٜ

الوجيز في اصول التشريع االسالمي :الدكتور دمحم حسن ىيتو  ،مؤسسة الرسالة ـ بيروت  ،الطبعة

االولى  ،دون تاريخ .
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Turki, Hajar Center for Arab and Islamic Studies and Research, first edition, 1424
AH - 2443AD.
.21Uncovering the Facts of Revelation and the Eyes of Gossip in the face of
Interpretation: Abu Al-Qasim Mahmoud bin Omar al-Zamakhshari al-Khwarizmi (T.:
538AH) Dar al-Maarifa - Beirut, third edition, 1434AH - 2441AD.
-22Interpretation of Mujahid: Abu Al-Hajjaj Mujahid bin Jabr Al-Tabi’i Al-Makki
Al-Qurashi Al-Makhzoumi (T.: 144A.H.) Verified by: Dr. Muhammad Abdul Salam
Abu Al-Nile, House of Modern Islamic Thought, Egypt, Edition: First, 1414A.H. 1181A.D.
.23Editing Facilitation: Muhammad Amin bin Mahmoud al-Bukhari, known as Amir
Badshah Al-Hanafi (died: 192AH), Mustafa Al-Babi Al-Halabi - Egypt, without
edition, without date.
.24Al-Masnad Al-Sahih Collector Al-Mukhtasar from the Matters of the Messenger
of Allah (may Allah bless him and grant him peace), his Sunnah and his days:
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, Abu Abdullah,
verified by: Muhammad Zuhair bin Nasser Al-Nasir, Dar Tawq Al-Najat, first edition
1422AH.
.25The Collector of Sciences in the Terminology of Arts: Judge Abdul-Nabi bin
Abdul-Rasoul Al-Ahmad Nikri (d., s. 12AH): Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Lebanon /
Beirut, first edition, 1421AH - 2444AD.
.26Collector of Lataif Al-Tafseer Tafsir: Abd Al-Rahman bin Muhammad AlNashm, Imam and Preacher in the United Arab Emirates, without house, without
edition, without date.
.29Jami’ Al-Bayan fi Interpretation of the Qur’an: Muhammad bin Jarir bin Yazid
bin Katheer bin Ghalib Al-Amali, Abu Jaafar al-Tabari (died: 314AH), verified by:
Bashar Awad Maarouf and Issam Fares Al-Harstani, Al-Resala Foundation, first
edition, 1415AH - 1114AD.
.28Al-Hawi Al-Kabir in the Jurisprudence of the Doctrine of Imam Al-Shafi’i, which
is a Brief Explanation of Al-Muzni: Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin
Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Baghdadi, Known As Al-Mawardi (died: 450
AH), verified by by: Sheikh Ali Muhammad Moawad - Sheikh Adel Ahmed AbdulMawAllah, Dar al-Kutub al-Ilmiyya Beirut - Lebanon, the first edition, 1419 AH 1999 AD.
29. Al-Desouki's Footnote on the Great Explanation: Muhammad bin Ahmed bin
Arafa Al-Desouki Al-Maliki (died: 1230 AH), Dar Al-Fikr, without edition, and
without date.
30- Rawdhat Al-Talibin and Omdat Al-Muftis: Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin
Sharaf Al-Nawawi (T.: 676 AH), verified by: Zuhair al-Shawish, Islamic Office, third
edition, 1412 AH - 1991 AD.
31- The Kindergarten of the Spectator and the paradise of the Sights in the
Fundamentals of Jurisprudence: Abu Muhammad Muwaffaq Al-Din Abdullah bin
Ahmed bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali, (T.: 620 AH), AlRayyan Foundation, second edition, 1423 AH-2002 AD.
32. Rawae’ Al-Bayan Interpretation of Verses of Judgments: Muhammad Ali AlSabouni, Al-Ghazali Library - Damascus, Manahil Al-Irfan Foundation - Beirut Third
Edition, 1400 AH - 1980 AD.
33. Al-Muhtar’s Response to Al-Durr Al-Mukhtar: Ibn Abdeen, Muhammad Amin
bin Omar bin Abdul Aziz Abdeen Al-Dimashqi Al-Hanafi (T.: 1252 AH) Verified by:
Adel Ahmed Abdel-MawAllah and Ali Muhammad Moawad, Dar Alam Al-Kutub,
without edition, 1523 AH - 2003 AD.
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34. Al-Sunan Al-Kubra: Ahmad bin Al-Hussein bin Ali bin Musa Al-Khosroujerdi
Al-Khorasani, Abu Bakr Al-Bayhaqi (died: 458 AH), verified by: Muhammad Abdul
Qadir Atta, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, third edition, 1424 AH - 2003 AD.
35. Subul Al-Salam: Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Kahlani Al-San’ani (died:
1182 AH), Mustafa Al-Babi Al-Halabi Library, fourth edition: 1379 AH / 1960 AD.
36. Sunan Ibn Majah: Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn
Majah (207-275 AH). Verified by: Muhammad Fouad Abd al-Baqi, Dar al-Fikr,
without edition.
37. Sunan Abi Dawood: Abu Dawood Suleiman bin Al-Ash’ath bin Ishaq bin Bashir
bin Shaddad bin Amr Al-Azdi Al-Sijistani (died: 275 AH), verified by: Muhammad
Muhyi Al-Din Abdul Hamid, Al-Asriya Library - Beirut, without edition.
38. Sunan Al-Tirmidhi: Muhammad bin Issa bin Surah bin Musa bin Al-Dahhak, AlTirmidhi, Abu Issa (died: 279 AH)
39. Verification and commentary: Ahmed Mohamed Shaker, Mohamed Fouad AbdelBaqi and Ibrahim Atwa Awad. Publisher: Company, Mustafa Al-Babi Al-Halabi
Library and Press - Egypt, Edition: Second, 1395 AH - 1975 AD.
40. Sunan Al-Daraqutni: Abu Al-Hasan Ali bin Omar bin Ahmed bin Mahdi bin
Masoud bin Al-Numan bin Dinar Al-Baghdadi Al-Daraqutni (died: 385 AH), verified
by by: Shuaib Al-Arnaout, Hassan Abdel-Moneim Shalabi, Abdel-Latif Herzallah,
Ahmed Barhoum, Al-Resala Foundation, Beirut Lebanon, the first edition, 1424 AH 2004 AD.
41. Explanation of the Enlightening Planet: Taqi Al-Din Abu Al-Baqa Muhammad
bin Ahmed bin Abdulaziz bin Ali Al-Fotohi known as Ibn Al-Najjar Al-Hanbali
(died: 972 AH), verified by: Muhammad Al-Zuhaili and Nazih Hammad, Al-Obaikan
Library, second edition 1418 AH - 1997 AD.
42. Explanation of Al-Zarkashi: Shams Al-Din Muhammad bin Abdullah Al-Zarkashi
Al-Masry Al-Hanbali (died: 772 AH), Dar Al-Obeikan, first edition, 1413 AH - 1993
AD.
43. Explanation of the Meanings of Antiquities: Abu Jaafar Ahmed bin Muhammad
bin Salama bin Abd al-Malik bin Salamah Al-Azdi Al-Hajri Al-Hajari Al-Masri
known as Al-Tahawi (died: 321 AH), verified and presented to him: (Muhammad
Zuhri Al-Najjar - Muhammad Sayyid Jad al-Haq) Review it and the number of his
books, chapters and hadiths: Dr. Youssef Abdul Rahman Al-Mara'ashli, The World of
Books, first edition - 1414 AH, 1994 AD.
44. Explanation of Al-Zarqani on the Muwatta of Imam Malik: Muhammad bin
Abdul-Baqi bin Yusuf Al-Zarqani Al-Masri Al-Azhari, verified by: Taha AbdulRaouf Saad, Library of Religious Culture - Cairo, first edition, 1424 AH - 2003 AD.
45. Fateh Al-Qadir: Kamal Al-Din Muhammad ibn Abd Al-Wahed Al-Siwasi, known
as Ibn Al-Hamam (died: 861 AH), Dar al-Fikr, without edition, and without date.
46. The Little Weak: Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja’fi,
verified by: Mahmoud Ibrahim Zayed, Dar Al-Wa’i - Aleppo, first edition, 1396.
47. The Bohra Sect and the Esoteric Interpretations of the Verses of the Noble
Qur’an: Dr. Sami Atta Hassan, Al al-Bayt University, the Hashemite Kingdom of
Jordan, without edition, without date.
48. The Science of Fundamentals of Jurisprudence: Abd al-Wahhab Khalaf (died:
1375 AH), Dar al-Qalam - Kuwait, eighth edition, no date
49- Fateh Al-Qadir, who Combines the art of Narration and the Art of Knowing from
the Science of Interpretation: Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Shawkani,
verified by: Youssef Al-Ghosh, Dar Al-Maarifa - Beirut, fourth edition, 1428 AH
2007 AD.
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50. Fateh Al-Bari, Explanation of Sahih Al-Bukhari: Ahmad bin Ali bin Hajar Abu
Al-Fadl Al-Asqalani Al-Shafi’i, Numbered: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Dar AlMaarifa - Beirut, 1379.
51. Fateh Al-Aziz, with the explanation of Al-Wajeez: Abdul Karim bin Muhammad
Al-Rafi’i Al-Qazwini (died: 623 AH), verified by: Ali Muhammad Moawad and
Ahmed Abdel-MawAllah, Dar Al-Mutab Al-Ilmia - Beirut, first edition 1407 AH 1997 AD.
52- Fateh al-Malik: Ibn Abd al-Bar (T.: 463 AH) Verified by: Dr. Mustafa Samida,
Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut, first edition, 1418 AH - 1998 AD.
53. Fateh Al-Qadir: Kamal Al-Din Muhammad ibn Abd al-Wahed al-Siyasi, known
as Ibn al-Hamam (d. 861 AH), Dar al-Fikr, without edition, without date.
54. Al-Kafi fi Fiqh of Imam Ahmad: Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah bin
Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali (died: 620 AH) verified
by: Muhammad Faris and Mas`ad Abd al-Hamid al-Saadani, Dar al-Kutub al-Ilmiyya,
Edition: First, 1414 AH - 1994 AD.
55. The compiler in hadiths and antiquities: Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin
Abi Shaybah Al-Kufi, verified by: Kamal Yusef Al-Hout, Al-Rushd Library - Riyadh,
first edition, 1409 AH.
56. Revealing the Secrets about the Origins of the Pride of Islam Al-Bazdawi: Alaa
Al-Din Abdul Aziz bin Ahmed Al-Bukhari (730 AH). Verified by: Abdullah
Mahmoud Muhammad Omar, House of Scientific Books, 1418 AH - 1997 AD.
57. Lisan Al-Arab: Muhammad ibn Makram ibn Ali, Abu Al-Fadhel, Jamal Al-Din
Ibn Manzur al-Afriqi (died: 711 AH), Dar Sader - Beirut, third edition - 1414 AH.
58. The Great Blog: Malik bin Anas bin Malik bin Amer Al-Asbahi Al-Madani (died:
179 AH), Dar Al-Fikr, second edition, 1400 AH - 1980 AD.
59.. Musnad of Imam Al-Shafi’i: Al-Shafi’i Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn
Al-Abbas ibn Uthman ibn Shafi’ ibn Abd al-Muttalib Ibn Abd Manaf Al-Muttalib AlQurashi al-Makki (died: 204 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, without edition,
without date.
60. The Creator in the Explanation of the Convincing: Ibrahim bin Muhammad bin
Abdullah bin Muhammad bin Muflih, Abu Ishaq, Burhan Al-Din (died: 884 AH)
verified by: Muhammad Hassan Ismail, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, first edition,
1418 AH - 1997 AD.
61. Approvals: Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati, known as
Al-Shatibi (died: 790 AH) Verified by: Abu Obeida Mashhour bin Hassan Al Salman,
Dar Ibn Affan, first edition 1417 AH / 1997 AD.
62. The Sahih Al-Musnad Brief Transfer of Justice about Justice to the Messenger of
Allah (may Allah’s prayers and peace be upon him): Muslim ibn al-Hajjaj Abu alHasan Al-Qushayri Al-Nisaburi (died: 261 AH) verified by: Muhammad Fouad Abd
al-Baqi, House of Revival of Arab Heritage - Beirut, without edition, without date .
63. Al-Muhadhab in the Jurisprudence of Imam Al-Shafi’i: Abu Ishaq Ibrahim bin Ali
bin Yusuf Al-Shirazi (died: 476 AH), verified by: Muhammad Al-Zuhaili, Dar AlQalam - Damascus, first edition, 1412 AH - 1992 AD.
64. Al-Muntaqa Sharh Al-Muwatta: Abu Al-Walid Suleiman bin Khalaf bin Saad bin
Ayoub bin Warith Al-Tajbi Al-Qurtubi Al-Baji Al-Andalusi (died: 474 AH), AlSa`dah Press, first edition, 1332 AH.
65. Al-Mabsout: Shams Al-Din Muhammad bin Ahmed bin Abi Sahl Al-Sarkhasi (T.:
490 AH), Dar Al-Maarifa - Beirut, without edition - without date.
66. Al-Mankhool from the Commentary of the Origins: Abu Hamid Muhammad bin
Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi (died: 505 AH), verified by: Dr. Muhammad Hassan
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Hito, Dar Al-Fikr Contemporary - Beirut, Lebanon, Dar Al-Fikr Damascus - Syria,
third edition, 1419 AH - 1998 AD.
67. Al-Mustafa min Ilm Al-Usul: Abu Hamid Muhammad bin Muhammad AlGhazali Al-Tusi, verified by: Muhammad bin Suleiman Al-Ashqar, Al-Resala
Foundation, Beirut, Lebanon, the first, 1417 AH / 1997 AD.
68. Aid on the Doctrine of the City Scholar: Abu Muhammad Abd Al-Wahhab Ibn
Ali Ibn Nasr Al-Thalabi Al-Baghdadi Al-Maliki (died: 422 AH) verified by: Hamish
Abd Al-Haq, the commercial library, Mustafa Ahmad Al-Baz - Makkah AlMukarramah.
69. Al-Mughny : Abu Muhammad Muwaffaq Al-Din Abdullah bin Ahmed bin
Muhammad bin Qudamah Al-Jama’ili Al-Maqdisi and then Al-Dimashqi Al-Hanbali,
known as Ibn Qudamah al-Maqdisi (died: 620 AH), Cairo Library, without edition,
1388 AH - 1968 AD.
70. Al-Muhalla by Antiquities, Explanation of Al-Majalli in Brief: Abu Muhammad
Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Zahiri (died: 456
AH), verified by: Abdul Ghaffar Suleiman Al-Bandari, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya Beirut, third edition, 1424 AH - 2003 AD.
71. A Dictionary of Language Standards: Abu Al-Hussein Ahmed bin Faris bin
Zakaria, verified by: Abd al-Salam Muhammad Harun, Dar al-Fikr, 1399 AH - 1979
AD.
72. Dictionary of Definitions: Ali bin Muhammad bin Ali Al-Zain Al-Sharif AlJurjani (T.: 471 AH) Verified by: Muhammad Siddiq Al-Minshawi, Dar Al-Fadilah Cairo, without edition, without date.
73. Papers: Abd Al-Malik ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad Al-Juwayni, Abu
Al-Ma’ali, Rukn Al-Din, Nicknamed the Imam of the Two Holy Mosques (died: 478
AH), Dar al-Sumaei - Riyadh, first edition, 1416 AH 1996 AD.
74. A Memorandum of the Principles of Jurisprudence on the Kindergarten of the
Observer by the Scholar Ibn Qudamah, may Allah have mercy on him: Sheikh
Muhammad Al-Amin bin Al-Mukhtar Al-Shanqeeti, may Allah have mercy on him,
the author of Adwa Al-Bayan (T.: 1325 AH) Dar Alem Al-Fawa`id - Makkah AlMukarramah, first edition, 1426 AH.
75. Milestones of downloading: Muhyi al-Sunnah, Abu Muhammad al-Husayn bin
Masoud Al-Baghawi, who died (516 AH), verified and narrated by Muhammad
Abdullah al-Nimr - Othman Juma’a Dhamiriya - Suleiman Muslim Al-Harsh, Dar
Taiba - Riyadh, first edition, 1409 AH - 1998 AD.
76. Muwatta’ of Imam Malik: Malik bin Anas Abu Abdullah Al-Asbahi, verified by:
Muhammad Fouad Abdul-Baqi, House of Revival of Arab Heritage, 1406 AH - 1985.
77. The Total of Fatwas: Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmed bin Abdul Halim bin
Taymiyyah Al-Harrani (died: 728 AH), verified by: Abd al-Rahman bin Muhammad
bin Qasim, King Fahd Complex for the Printing of the Noble Qur’an, Medina, Saudi
Arabia, 1416 AH / 1995 AD.
78. Talents of the Jaleel in a Brief Explanation of Khalil Brief: Shams Al-Din Abu
Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Tarabulsi Al-Maghribi,
known as Al-Hattab Al-Ra’ini Al-Maliki (died: 954 AH), Dar Al-Fikr, third edition,
1412 AH - 1992 AD.
79. Mughni in Need of Knowing the Meanings of the Words of the Curriculum:
Shams Al-Din, Muhammad bin Ahmed Al-Khatib Al-Sherbiny Al-Shafi’i (died: 977
AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, first edition, 1415 AH - 1994 AD.
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80. Ultimate Wills: Taqi Al-Din Muhammad ibn Ahmad Al-Fotohi Al-Hanbali,
known as Ibn al-Najjar (972 AH), verified by: Abd al-Ghani Abd al-Haq, the world of
books, without edition, without date.
81. Musnad Al-Darimi known as (Sunan al-Darmi): Abu Muhammad Abdullah bin
Abdul Rahman bin Al-Fadl bin Bahram bin Abdul Samad Al-Darmi, Al-Tamimi AlSamarqandi (died: 255 AH), verified by: Hussain Salim Asad Al-Darani, Al-Mughni
House - Saudi Arabia, Edition The first, 1412 AH - 2000 AD.
82. Keys to the Unseen: The Imam, the All-Knowing, the Scholar, the Ink, the
Sophisticated, Fakhr Al-Din Muhammad Bin Omar Al-Tamimi Al-Razi Al-Shafi’i,
Dar Al-Fikr - Beirut, first edition, 1401 AH - 1981 AD
83. Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal: Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin
Hanbal bin Hilal bin Asad Al Shaibani (T.: 241 AH), verified by: Ahmed Muhammad
Shaker, Dar Al-Hadith - Cairo, first edition, 1416 AH - 1995 AD.
84. Musnad Abi Ya’la: Abu Ya’la Ahmed bin Ali bin Al-Muthanna bin Yahya bin
Issa bin Hilal Al-Tamimi, Al-Mawsili (died: 307 AH) verified by: Hussein Salim
Asad, Dar Al-Mamoun Heritage - Damascus, first edition, 1404-1984.
85. The Guarantees Complex: Abu Muhammad Ghanem bin Muhammad al-Baghdadi
al-Hanafi (died: 1030 AH), Dar al-Kitab al-Islami, without edition and without date.
86. Jokes and Eyes: Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib AlBasri Al-Baghdadi, known as al-Mawardi (died: 450 AH), verified by: Sayyid Ibn
Abd Al-Maqsoud Ibn Abd Al-Rahim, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut.
87. The Light of Clarification Called as-Isbah: Hassan bin Ammar bin Ali AlSharnabili Al-Masri Al-Hanafi (died: 1069 AH), Al-Bushra Library - Pakistan, first
edition, 1431 AH - 2010 AD.
88. The End of the Needy to Explaining the Curriculum: Shams al-Din Muhammad
ibn Abi al-Abbas Ahmad ibn Hamza Shihab al-Din al-Ramli (died: 1004 AH), Dar alFikr, Beirut, last edition - 1404 AH / 1984 AD.
89. Neil Al-Awtar, Explanation of the Selected News: Muhammad bin Ali bin
Muhammad bin Abdullah Al-Shawkani Al-Yamani (died: 1250 AH), verified by:
Essam Al-Din Al-Sabbati, Dar Al-Hadith, Egypt, first edition, 1413 AH - 1993 AD.
90. Guidance in Explaining the Beginning of the Beginner: Ali bin Abi Bakr bin
Abdul Jalil Al-Farghani Al-Marghinani, Abu Al-Hassan Burhan Al-Din (died: 593
AH), verified by: Talal Youssef, Arab Heritage Revival House - Beirut - Lebanon,
without edition, without date.
91. Al-Wajeez in the Fundamentals of Islamic Legislation: Dr. Muhammad Hassan
Hito, Al-Resala Found

363

