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 تأويل الفقهاء للنصوص الشرعية وأثره في المعامالت المالية
 ماس خالق: الباحث

 ادللخص
     إن اذلدف من ىذا البحث ىو الوقوف على أثر تأويل النصوص الشرعية يف 

ىذا البحث يقوم بتحليل ودراسة . استنباط األحكام من أدلتها القرآنية واحلديثية
وىذه الدراسة تسَت . بعض أوجو التأويل يف قسم ادلعامالت من كتاب نيل األوطار

جيمع الباحث ادلسائل اليت توصل العلماء إىل أحكامها . على ادلنهج التحليلي النقدي
مث . باالستنباط التأويلي، وينظر فيها مع استخراج أوجو تأويلهم للنصوص الشرعية

وبالتحكم إىل .  يقوم الباحث بتحليل تأويالهتم ودراستها يف ضوء علم األصول
الضوابط األصولية دييز الباحث ما يصح من تلك التأويالت وما ال يصح، مع ذكر 

وىذا البحث يبُت . القرائن اليت تقوي وترجح ما حكم عليو من الصحة والفساد
للقارئ أنو ليس ٚتيع تأيالت العلماء صحيحة، بل منها صحيح مقبول لقوة األدلة 

اليت استند إليها التأويل، ومنها ضعيف مردود لضعف األدلة اليت استند إليها التأويل، 
فيعرف القارئ موقفو الشرعي ٕتاه . أو مل يكن ىناك دليل يعضد ذاك التأويل

 .التأويالت الكثَتة ادلختلفة
 

 التأويل، الفقهاء، ادلعامالت ادلالية، النصوص الشرعية: الكلمات الرئيسة 
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The Ta’wil of Fuqoha Towards the Shar’i Proposition in Islam and Its 

Influence of Financial Transaction 

( Mas kholik ) 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to observe the influence of ta’wil on the 

argumens of shari’i in deciding certain law wich was taken from al-Qur’an and 

Hadith. In this study, the researcher analyzed and studied the forms of scholar’s 

ta’wil in the topic of muamalat of the book entitled Nailul Authar. This 

research is based on analysis and criticism methods, in wich the authors 

collected the problems that have been agreed by the scholars by using ta’wil. 

Than the researcher collected the forms of the ta’wil, and analyze and study in 

the accordance with the method of Ushul Fiqh. The author would then examine 

and measure the form of the ta’wil by returning it to the terms of the provision 

that has been agreed by the scholars, and detirmining wich ta’wil is based on 

strong proposition and wich ta’wil relies on a weak proposition, or even is not 

based on a strong proposition. This study concludes that not all scholar’s ta’wil 

towards certain proposition is true, because there is also the weak and rejected 

ta’wil. Therefore the reader can take the righ attitude toward the different’ 

scholars’ arguments.  

 

Keywords : Ta’wil, Fuqoha, Financial Transaction, shar’i proposition 

 

 

TAKWIL FUQOHA TERHADAP DALIL - DALIL SYARI DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP TRANSAKSI KEUANGAN 

( Mas kholik ) 

 

ABSTRAK 

        Tujuan dari penelitian ini adalah mencermati pengaruh takwil terhadap  

dalil-dalil syari’ dalam pengambilan hukum dari alqur’an dan hadits. Dalam 

penelitian ini penulis menganalisa dan mempelajari bentuk bentuk takwil 

ulama dalam BAB muamalah dari kitab NAILUL AUTHAR. Penelitian ini 

didasarkan pada metode analisis dan kritik, dimana penulis mengumpulkan 

masalah-masalah yang telah dihukumi oleh ulama dengan bersandar pada 

takwil. kemudian penulis mengumpulkan bentuk - bentuk takwil tersebut, dan 

menganalisa serta mempelajarinya sesuai dengan metode ilmu  ushul fiqih. 

Penulis akan mengukur  dan menguji bentuk bentuk takwil tersebut dengan 

mengembalikan pada syarat – syarat takwil yang telah disepaki para ulama, dan 

menentukan manakah takwil yang sah yang disandarkan pada dalil yang kuat, 

dan mana yang batil yang bersandar pada dalil yang lemah, atau tidak berdasa 

pada dalil. Penelitian ini memberikan kesimpulan pada para pembaca bahwa 

tidak semua takwil ulama terhadap dalil itu benar, ada yang benar ada pula 

yang lemah dan tertolak, dengan demikian pembaca bisa mengambil sikap 

yang benar terhadap takwilan para ulama yang banyak lagi berbeda-beda.  

 

Kata kunci : Takwil, Fuqoha, Transaksi keuangan, Dalil syar’i 
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 خلفية البحث .1
     أغلب النصوص الشرعية يف ادلعامالت ادلالية تكون ظنية وليست قطعية، فمن 
طبيعتها تتحمل معاين ال معٌت واحدا، فهذا يؤدي إىل اختالف الفقهاء يف مسلك 

من ادلسالك إلدراك ادلعٌت ادلراد من تلك النصوص، ومن ادلسالك اليت سلكها الفقهاء 
 .ىو التأويل

طرق استنباط األحكام، ومسلك أصويل انتهجو  والتأويل باب مهم من أبواب      
 يف فقهاءالٚتهور الفقهاء يف إدراك معاين النصوص الشرعية ودالالهتا؛ لذا مل خيتلف 

فال  : "( يف كالمو عن التأويل) بيان أمهيتو والعمل بو، يقول اإلمام احلرمُت اجلويٍت 
 وىذا البحث يتحدث ." أرى يف علم الشريعة بابا أنفع منو لطالب األصول والفروع

عن التأويل ومدى تأثَته يف اختالف الفقهاء يف إدراك مقاصد ومعاين النصوص 
اتملة يف نصوص ادلعامالت ادلالية الواردة يف كتاب نيل األوطار قسم ادلعامالت، 

 .ومن مث ترجيح إحدى معانيها استنادا إىل التأويل ادلعتضد باألدلة
 أمهية البحث

 :     تتجلي أمهية البحث من خالل األمور التالية
النصوص الشرعية ادلنزلة باللغة العربية أغلبها ظنية، وخاصة يف ادلسائل  .1

 . الفروعية، منها النصوص يف ادلعامالة ادلالية
ىذه النصوص الظنية ٖتتمل معاين ال بد من ترجيح إحدى معانيها ليتجلى  .2

احلكم الذي حيملو النص، والتأويل ىو طريق وآلة الدراك ادلعٌت ادلراد من تلك 
 .النصوص

وجود الفكر الذي يدعو إىل ٘تسك بظواىر ٚتيع النصوص الشرعية وحرفيتها  .3
حىت يؤدي إىل اجلمود، وىذا يف جانب، ويف جانب آخر يوجد فكر يدعو 

                                  
، ٖتقيق عبد العظيم ديب، القاىرة، دار الربىان يف أصول الفقو عبد ادللك ين عبد ا بن يوسف اجلويٍت، 

 .408/ 1 ىـ، 1400األنصار، 
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إىل التحلل من كل ضوابط وقواعد الشرعية، ويبالغ يف التأويل ْتجية ادلصلحة 
و تربير الواقع، فيأيت ىذا البحث وسطية، يأيت لبيان التأويل الصحيح ادلشروع 

 .مع ضوابطو
 :أىداف البحث

 :    ىذا البحث يهدف إىل 
 .الوقوف على مفهوم وحقيقة التأويل الصحيح الذي يعضده الدليل .1
بيان مذاىب العلماء يف اعتماد التأويل طريقة من طررق لفهم النصوص  .2

 .الشرعية
ٕتلية األحكام يف ادلعمالت ادلالية اليت ٗتتلف أنظار الفقهاء ومسالكهم يف  .3

 .   فهم ادلعٌت ادلراد من النصوص يف ادلعاماالت ادلالية
 منهج البحث .2

    يسَت الباحث يف ىذا البحث على منهج التحليلي النقدي، ْتيث جيمع 
الباحث النصوص يف ادلعامالت ادلالية من كتاب نيل األوطار قسم ادلعامالت، مث 

يدارسها ويستخرج معانيها اتملة مث يرجح إحدى معانيها اعتمادا على قواعد 
 .التأويل ادلقررة لدى الفقهاء

 خطة البحث .3
 :      وينجز البحث ْتول ا تعاىل من خالل ادلباحث التالية 

ادلبحث األول، يتكلم فيو الباحث عن اإلمام الشوكاين وكتابو نيل األوطار، ومنهجو 
ويف ادلبحث الثاين، يتكلم الباحث عن نظرية التأويل وضوابط التأويل . فيو باإلجياز

ويف ادلبحث الثالث، يتكلم الباحث عن تأويالت الفقهاء يف بيع الدىن . الصحيح
مث اخلا٘تة، يذكر فيها الباحث أمهية النتائج . ادلتنجس، وانتفاع ادلرهتن بالرىن

 .والتوصيات
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ىذا، وما توفيقي إال با، وما كان فيو من صواب فذلك فضل ا، وما كان فيو من 
 .خطإ وزلل فمٍت وأستغفر ا وأتوب إليو

 المبحث األول 
  اإلمام الشوكاني وكتابو نيل األوطار

 حياة اإلمام الشوكاني وعقيدتو: المطلب األول 
كما ترجم – زلمد بن علي بن زلمد بن عبد ا الشوكاين مث الصنعاين اإلمام      ولد
ىجريّة، 1173يف يوم اإلثنُت، الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة عام  - لنفسو

 .إماٌم يف الفقو وأصولو، ويف التفسَت واحلديث.  يف بلد شوكانم،1760موافق لعام 
نشأ اإلماُم الشوكاين وترعرع بصنعاء وترَّبى يف بيت علم وأدب، حيث كان أبوه من 

، شلا لو أثر كبَت يف تكوين العلماء الكبار، وكان يشتغل منصب قاضي صنعاء
، حىت يصَت الشوكاين إماما يف الدين، رلتهدا مستقال، ونبذ شخصية اإلمام العلمية

ربقة التقليد والتعصب بادلذىب، بل ما يهم لديو ىو اتباع الدليل الصحيح وإن كان 
 .ادلذىب خيالفو

 ىـ، عن ست 1250تويفي اإلمام الشوكاين رٛتو ا يف شهر ٚتادى اآلخرة سنة       
 .وسبعُت سنة وسبعة أشهر، وُدفن ٔتقربة حزدية ادلشهورة بصنعاء

يف العقيدة وجد أن عقيدتو يف اجلملة ه رجع إىل كتب      وأما عقيدة اإلمام  فمن 
وقد هنج اإلمام .  جدادلعدودةاىي عقيدة أىل السنة واجلماعة إال يف ادلسائل 

الشوكاين منهج السلف الصاحل يف إثبات العقيدة وفهم النصوص الشرعية، وصرح 
 ال ينبغي لعامل أن يدين بغَت ما دان بو السلف الصاحل من الصحابة و التابعُت ": بأنو

وتابعيهم، من الوقوف على ما تقتضيو أدلة الكتاب والسنة، وإبراز الصفات كما 

                                  
 2، القاىرة، دار الكتاب اإلسالمي،    ٔتحاسن من بعد القرن السابعالبدر الطالع زلمد بن علي الشوكاين، 

 /214  
  483 / 1  ، البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرن السابعالشوكاين،   
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 إىل ا سبحانو ، وعدم االعتداد بشيء من تلك القواعد جاءت، وردُّ علم ادلتشابو
ادلبنية على شفا جرف ىار من أدلة العقل – أي علم الكالم – ادلدونة يف ىذا العلم 

. "..ٔتا يطابق اذلوى، ال سيما إذا كانت سلالفة ألدلة الشرع الثابتة يف القرآن والسنة 
 .منهج اإلمام الشوكاني في كتابو نيل األوطار: المطلب الثاني

نيل األوطار شرح منتقي األخبار من " اإلمام الشوكاين بـ  ىذا الكتاب مساه     
، وىو شرح كتاٍب حديثيٍّ ٚتَع عدداً من أحاديث األحكام "أحاديث سيد األخيار

 .من السنة النبوية الصحيحة، ألىفو العالمة ابن تيمية احلراين
: آليت كاهنج اإلمام الشوكاين يف كتابو نيل األوطار فيمكن ذكره ملبنسبة      أما 

 .بيان حال احلديث ودرجتو، وتفسَت غريبو، وما يستفاد منو بكل الدالالت .1
بقية األحاديث الواردة يف الباب شلا مل – يف الغالب – ضم إىل كل حديث  .2

 .يذكره صاحب ادلنتقى
ضبط األمساء وصحح ما كان مظنة ٖتريف أو تصحيف، مع بيان حال من  .3

 .وجد منهم يف حاجة إىل التنبيو
 .مل يقم بًتٚتة الرواة لتوفر ذلك يف كتب الًتاجم  .4
جعل ما كان البن تيمية من الكالم على فقو األحاديث،  وما يستطرد إليو  .5

من األدلة يف عضونو، من ٚتلة الشرح يف الغالب، إال أنو كان ينسب ذلك 
إليو، مث يتعقب ما ينبغي تعقبو عليو، وتكلم فيما رأى أنو ال حيسن السكوت 

 .عليو، وشلا ال يستغٍت عنو

                                  
 وىو العلم الذي يوكل بفهمو لعلم ا تعاىل، و ال جيب اخلوض فيو، وٓتالفو اكم فهو مفهوم دلعظم األمة 

 .أو سائرىا
دار الكتب ، بَتوت، عبد ا بن حيِت الشرحيي، ٖتقيق أدب الطلب ومنتهى األرباإلمام الشوكاين،  

 .141. ، صالعلمية



7 
     

 اإلمكان، عمال بنصيحة شيخو العالمة رمراعاتو الشديدة لالختصار بقد .6
 . عبد القادر بن أٛتد

ذلكم ادلنهج الذي سلكو اإلمام الشوكاين يف كتابو نيل األوطار، فأصبح نيل       
 األوطار شرحا وافيا كما أراده اإلمام بعد التوفيق من ا سبحانو

 فيو ثالثة مطالب. نظرية التأويل وضوابطو: المبحث الثاني 
 مفهوم التأويل لغة واصطالحا: المطلب األول 

لفظ التأويل مصدر مشتق من الفعل أّول يؤّول تأويال، وأصلو من آل الشيء      
قال .  وآل يؤول أي رجع":  مقاييس اللغةيفقال و . ي رجع إليوأيؤول إىل كذا، 

 .(أي أرجعو ورده إليهم " أول احلكم إىل أىلو"  :يقال: يعقوب
 ومعٌت التأويل يف كالم العرب فإنو التفسَت ادلرجع ":وقال ابن جرير الطربي    

.  وادلصَت

 ﴿: وقد قيل إن قولو تعاىل         أي جزاء، ،59 : ﴾ النساء

 .وذلك أن اجلزاء الذي آل إليو األمر القوم وصار إليو
 ،أن كل تعريفات واشتقاقات كلمة التأويل تتضمن معٌت الرجوعالباحث       يالحظ

 . وادلصَت،والعاقبة
بد من عرض أقوال ادلتقدمُت  الفالكالم يف معٌت التأويل اصطالحا      أما 

وادلتأخرين، وذاك ألن معٌت التأويل عند ادلتأخرين قد أصبح أكثر ٖتديدا شلا ذكره 
  . ادلتقدون، بعد أن حددت معامل األصول وقواعده

                                  
  159 / 1  ه،1399دمشق، دار الفكر، ، معجم مقاييس اللغةأبو حسُت أٛتد بن فارس بن زكريا،  
، القاىرة، مكتبة ابن تيمية، عن تأويل القرآنجامع البيان تفسَت الطربي، أبو جعفر زلمد بن جرير الطربي،  

 .، إن التأويل ىو ادلرجع وادلصَت33 / 11 ،قال ابن ادلنظور يف لسان العربو، 184 / 3 بدون التاريخ،
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ويف " : قال ابن اجلوزي . علماء السلف قد استعملوا التأويل ٔتدلولو اللغوي     كان
والتأويل  :وقال القرطيب. "العاقبة ادلنتظرة : التفسَت، والثاين : التأويل وجهان أحدمها

تأويل ىذه الكلمة على كذا ويكون ٔتعٌت ما يؤول األمر : يكون ٔتعٌت التفسَت كقولك
 .1 ونقل عن الزّجاج يف معٌت التأويل الوجهُت،إليو

ل أن التأويل عند علماء السلف ال خيتلف مع ما اقيبناء على ىذا ديكن أن      
  :يذكره أىل اللغة أنو على معنيُت ومها

  .تفسَت اللفظ وبيان معناه: أوال
احلقيقة اليت يؤول إليو الكالم، أي وقوع ادلخرب بو إذا كان الكالم خربا، أو : ثانيا

امتثال ما دل عليو الكالم وإجياد مطلوبو إذا كان الكالم طلبا، ومعٌت ىذا أنو يرجع 
 .إىل العاقبة وادلصَت

 :     أما تعريف التأويل عند ادلتأخرين لقد تعددت تعريفاهتم للتأويل
. رد الظاىر إىل ما إليو مآلو يف دعوى ادلؤول: عرف اإلمام اجلويٍت التأويل بأنو

احتمال يعضده دليل، يصَت بو أغلُب على الظن من :  بقولوايلزوعرف اإلمام الغ
. ادلعٌت الذي يدل على الظاىر
تبيُت بعض ما حيتمل ادلشًتك بغالب الرأي واالجتهاد، :  وعرفو السرخسي احلنفي بأنو

. أو ىو ما تصَت إليو عاقبة ادلراد بادلشًتك بواسطة الرأي

                                  
، ادلكتب زاد ادلسَت يف علم التفسَت:  ابن اجلوزي أبو الفرج ٚتال الدين عبد الرٛتن بن علي بن زلمد

 .1/354 اإلسالمي،
 1426 دار الوفاء،  ،رلموع الفتاوى ،بن تيمية تقي الدين أٛتد بن عبد احلليم بن عبد السالم أبو العباس  

 13/270 ه، 
 1/336 ،الربىان يف أصول الفقو  اجلويٍت،

 .1/387 ،ادلستصفى من علم األصول  أبو حامد الغزايل،
 .1/128 ،أصول السرخسي  السرخسي، أبو بكر زلمد بن أٛتد بن أيب سهل
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: ، ىو ما عرفو ابن قدامة  للتأويل بأنو يف تعريف التأويلالذي رآه الباحث واختاره
صرف اللفظ عن االحتمال الظاىر إىل احتمال مرجوح بو العتضاده بدليل يصَت بو 

.  أغلب على الظن من ادلعٌت الذي دل عليو الظاىر
: وشرح ىذا التعريف فيما يلي 

يعٌت نقل اللفظ عما يدل عليو ظاىره إىل معٌت : صرف اللفظ عن االحتمال الظاىر
. آخر، وىذا إحراز عن ٛتل اللفط على ادلعٌت الذي دل عيلو ظاىره

يراد بو ادلعٌت الذي نقل إليو اللفظ وىو غَت مدلول الظاىر، : إىل احتمال مرجوح بو
وىذا .  ولكن اللفظ حيتمل ذلك ادلعٌت،  إال أن ذلك االحتمال مرجوح وليس براجح

. خيرج ما ال حيتملو اللفظ، فال يكون تأويال
، يعٍت أن العتضاده بدليل يصَت بو أغلب على الظن من ادلعٌت الذي دل عليو الظاىر

- إما ظٍت أو قطعي من باب األوىل – ذاك النقل إىل ادلعٌت ادلرجوح  بسبب دليل 
.  يعضده، فصار ادلعٌت ادلرجوح راجحا

 ضوابط التأويل الصحيح: المطلب الثاني 
     ال شك يف أن التأويل مهم للغاية، ذلك ألن التأويل طريق من الطرق وآلة من 

اآلالت لفهم دالالت النصوص واستنباط األحكام من تلك النصوص، كما ذكر شلا 
ومع ذلك فإن التأويل مزلق خطَت دلن تعسف يف استعمالو . سبق من كالم اجلويٍت

وتساىل، ويف اجلانب اآلخر فإن ترك التأويل رغم توفر ضوابطو وبواعثو ويضعف دور 
العقل يف منو الفكر وحركة االستنباط، شلا قد يؤدي إىل البعد عن داللة النص من 

ادلعٌت ادلراد، وفتح باب التأويل على مصرعيو بدون حذر وضوابط قد يؤدي إىل الزلل 
 .والعبث بالنصوص، لذا من اجلدير بالبحث عن ضوابط التأويل

     لقد وضع العلماء ضوابط للتأويل حيت ال خيرج اجملتهد وطلبة االجتهاد بعيدا عما 
 .من تلك الضوابظ بشيء من اإلجياز. استنبطو من النصوص من األحكام

                                  
 .ذكره سبق 
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 األصل والتأويل مل الكالم على معناه الظاىر؛ إذ ىوأن يحاألصل  : الضابط األول
 . خالف األصل

     جيب أن حيمل اللفظ على ظاىره؛ ألنو ادلعٌت الذي يتبادر إىل العقل ٔتجرد قراءة 
وال جيوز العدول عن . الصيغة أو مساعها دون اعتماد على دليل خارجي يف فهمو

 .ظاىره إال بدليل يقتضيو
الظاىر دليل شرعي جيب اتباعو والعمل بو بدليل إٚتاع الصحابة : "     قال الزركشي

 ."على العمل بظواىر األلفاظ
  أن يكون ادلتأول مؤىالً علمياً :الضابط الثاين     

إرادة الشارع من النص ال النص نفسو؛     التأويل ضرب من االجتهاد يف معرفة 
 إرادة الشارع حيتاج إىل دراية علمية يف تلك القوالب اللغوية اليت ٛتلت يف ومعرفة

طياهتا تلك اإلرادة؛ لذا يشًتط يف ادلؤول أن يكون عادلاً بلغة العرب وأساليبهم، 
 عادلا أوجو الداللة اليت تشهد ذلا اللغة فيما يقوم بتأويلو؛ ودالالت األلفاظ، أو

 . وما تضمنتو نصوصها من أحكام وأوجو دالالتبكتاب ا وسنة رسولو 
 .أن يكون اللفظ شلا يقبل التأويل أصالً وداخالً يف رلالو : الضابط الثالث

للفظ إما أن يكون زلكماً؛ أي لو داللة قطعية ال حيتمل غَتىا، وإما أن يكون      ا
مفسراً يف عهد الرسالة ْتيث ال حيتمل غَته، فهذان القسمان من األلفاظ ال رلال 

إمنا يدخل التأويل يف اللفظ الظاىر عند اجلمهور، أو قسمي الظاىر و. للتأويل فيهما

                                  
 / 3  ه،1423سنة . 1، الرياض، دار الصميعي، طيف أصول األحكاماالحكام علي بن زلمد اآلمدي  
الرياض، مكتبة ، روضة الناظرموفق بن قدامة، ، و531 / 1 ، ف أصول الفقوالربىانو اجويٍت، ، 75

 .508 / 1. ، ص ه1419سنة . 1ط، التدمرية
الطبعة كويت، ال، طبعة وزارة األوقاف بدولة البحر ايطبدر الدين زلمد بن هبار بن عبد ا الزركشي، 

 436 / 3 م ، 1992، الثانية
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يتطرق االحتمال إليهما ويعًتيهما من والنص عند احلنفية؛ ألن كال القسمُت 
. الظنية

إىل ظاىر ال صرف اللفظ عن يدل علىأن يكون ىناك دليل صحيح  : الضابط الرابع
 .  غَتهمعٌت
ٛتل اللفظ على غَت معناه   تقتضيو طبيعة التأويل القائم علىلضابطوىذا ا     

ن األصل ٛتل اللفظ على معناه الظاىر ادلتبادر منو، فال يعدل عنو أالظاىر؛ حيث 
بُت اآلمدي ما . صارف للمعٌت احلقيقيدليل صحيح إىل غَته إال إذا كان ىناك 

وأن يكون الدليل الصارف للفظ عن مدلولو : جيب أن يكون عليو دليل التأويل قائال 
 .الظاىر راجحا على ظهور اللفظ يف مدلولو

.   إليو ادلؤولأن يكون اللفظ زلتمالً للمعٌت  : الضابط اخلامس
ادلعٌت الذي آل إليو اللفظ من ادلعاين اليت حيتملها أن يكون  التأويل يشًتط يف     

 إما بطريق ادلنطوق أو ادلفهوم أو اللفظ نفسو، وأن يكون االحتمال موافقا لوضع اللغة
اجملاز، أو يكون زلتمالً على أساس احلقيقة العرفية أو الشرعية، وال جيوز العدول عن 

  .ادلعٌت الظاىري إىل معٌت آخر ال عالقة لغوية أو عرفية أو شرعية بينو وبُت اللفظ
 .سيؤدي إىل تأويل فاسدوعدم اعتبار ىذا الشرط 

 ، أويف النتيجة مع النصوص قطعية الداللة  التأويلأن ال يتعارض : الضابط السادس
 .  ثبت عند العلماء باالستقراء، وال مع ما ىو معلوم بالضرورةخيالف قاعدة شرعية 

مراعاة الغرض الذي ألجلو سيق النص من خالل سبب النزول : الضابط السابع
 .والورود

                                  
، دمشق، دار أصول الفقو اإلسالمي ، ووىبة الزحيلي، 3/54، اإلحكام يف أصول األحكام اآلمدي، 

  1/315 م، 1986 ،الفكر
 54 / 3 اإلحام يف أصول األحكام،اآلمدي، 
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سبباً مهماً لفهم معاين تكون سبب نزول اآلية أو سبب ورود احلديث      فمعرفة 
 ؛وكشف الغموض الظاىري الذي يكتنف بعض اآليات (القرآن والسنة  )الوحيُت 

 .ألن العلم بالسبب يورث العلم بادلسبب
     ىذه ىي أىم الضوابط اليت وضعها العلماء يف إعمال التأويل كطريق من طرق 

ومن مث قسم . استنباط األحكام من النصوص اليت تتحمل معاين ال معنا واحدا
 :العلماء التأويل من حيث القوة و الضعف بالرجوع إىل ىذه الضوبط إىل ثالثة أقسام

 التأويل القريب : أوال 
وىو إذا كان ما احتملو اللفظ قريبا وقويا جدا، فأمكن معرفتو بقليل من التأمل،       

إال أن احتمال تارة يقرب وتارة يبعد، فإن قرب : قال الغزايل. واعتمادا على أدىن دليل
 ....كفى يف إثباتو دليل قريب،

 التأويل البعيد: ثانيا 
     وىو ما كان االحتمال فيو بعيد عن الفهم وضعيف، فهذا حيتاج إىل دليل يف 

وقد يكون االحتمال بعيدا جدا فيحتاج إىل دليل : قال اإلمام ابن قدامة. غاية القوة
 .يف غاية القوة

 التأويل ادلتوسط: ثالثا
 .  وىو ما إذا كان ادلعٌت ادلؤول إليو متوسطا، فهذا حيتاج إىل دليل متوسط يف القوة

واجلدير بالذكر ىنا أن العلماء يف ىذه األنواع من التأويل ٗتتلف أذواقهم الفقهية يف 
احلكم على بعد التأويل وعدمو وتوسطو، فما قد يراه عامل تأويال بعيدا، قد يراه آخر 

ليس بعيدا، أو متوسطا، وترتب على ىذا اختالفهم يف استنباط األحكام الفقهية 
                                  

 387 / 1ادلستصفى، ،  أبو حاحد الغزايل  
شعبان زلمد إمساعيل، .  بتحقيق د،روضة الناظرو جنة ادلناظرعبد ا بن أٛتد بن قدامة، موفق الدين  

 508.  ىـ، ص1419رياض، دار تدمرية، 
ادلهذب يف علم أصول الفقو ، و عبد الكرًن منلة، 508. ، ص وجنة ادلناظرروضة الناظر ابن قدامة، 

 1207/ 3،  ادلقارن
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فكل جيتهد، فال أحد يتعمد على اخلطأ، ال سيما أهنم . نتيجة ىذا النوع من التأويل
من أىل السنة واجلماعة وليسوا من أىل البدع، فيصيب من يصيب لقوة أدلتهم، 

 .وخيطأ من خيطأ لضعف أدلتهم، فال يوجب ذلك اللوم و التفسيق أو التبديع
 المبحث الثالث

 تأويالت الفقهاء في بيع الدىن المتنجس وانتفاع المرتهن بالرىن
 تأويل الفقهاء في بيع الدىن المتنجس: المطلب األول 

 ٖتقيق اخلالف الفقهي والنص ادلؤول: الفرع األول 
قسم العلماء الدىن النجس على .      جيب أن ٖترر ادلسألة قبل الشروع يف ْتثها

أما الدىن النجس العُت فال . الدىن النجس العُت، والدىن ادلتنجس باجملاورة: قسمُت
 .خالف بُت العلماء يف عدم جواز بيعو، وإن كانوا خيتلفون يف جواز االنتفاع هبا

ضرب صلس العُت، كودك ادليتة، فال جيوز بيعو : الدىن النجس ضربان: قال النووي 
 . بال خالف، وال يطهر بالغسل

 :     وأما الدىن ادلتنجس باجملاور فقد اختلف العلماء إىل قولُت
 ال جيوز بيع الدىن ادلتنجس وال يصح : القول األول

يف ادلشهور، والشافعية يف أصح الوجهُت، -      وىو قول ٚتهور الفقهاء من ادلالكية
 .واحلنابلة، واختاره الشوكاين

 .جيوز بيع الدىن ادلتنجس : القول الثاين
ونسب .      قال بو احلنفية وادلالكية يف مقابل ادلشهور عندىم، وقول عند الشافعية

 .ىذا القول أليب موسى األشعري والليث ابن سعد

                                  
 9، التاريخأبو زكريا زليي الدين بن شرف النووي، اجملموع شرح ادلهذب، جدة، مكتبة اإلرشاد، بدون .  

 /282 .
مغٍت الشربيٍت، ، 259 / 4مواىب اجلليل، و ادلغريب، ، 282 / 9، شرح ادلهذباجملموع  النووي،  

  13 / 10 ،نيل األوطاروالشوكاين، ، 281 / 4اإلنصاف، وادلردوي، ، 11 / 2اتاج، 
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     ومنشأ ىذا اخلالف ىو التعارض بُت ظاىر األحاديث والآلثار الواردة يف  
يهود؛ إن ا دلا القاتل ا " : ،قول النيب : واحلديث ادلؤول يف ادلسألة ىو. القضية

 .  "ٚتلوه، مث باعوه، فأكلوا ٙتنو حرم عليهم شحومها
 أوجو تأويل الفقهاء يف بيع الدىن ادلتنجس: الفرع الثاين 

    ٛتل اجلمهور احلديث على ظاىره، و ىو أن النهي يف احلديث يدل على 
التحرًن، وأن احلديث عام، فيشمل األكل واالنتفاع بو، والدىن ادلتنجس إذا مل ديكن 

 .تطهَته صار حكمو كحكم الدىن النجس العُت
 :وحجة اجلمهور على ٖترديو ىو

أن :  رضي ا عنها  عن ميمونة بنت احلارث حديث الباب، وحديث ابن عباس.1
خذوىا  : " ، سئل عن الفأرة سقطت يف مسن فماتت، فقال النيب رسول ا 

 ."وما حوذلا وكلوا مسنكم
 بغسلو، واالنتفاع بو، إن الدىن ادلتنجس، لو كان ماال ألمر النيب :     قالوا 

وإلقاء ادلتنجس دليل على عدم جواز االنتفاع بو؛ ألنو لو كان منتفعا بو لكان ماال، 
 .ولكان إلقاؤه إضاعة للمال

، القياس، أي قياس الدىن ادلتنجس على اخلل واللنب إذا وقعت فيهما النجاسة.2
باجلمع أن كال من اللنب واخلل والدىن كان طاىرا، فأصبح صلسا بوقوع النجس عليو، 
وأن كال منها ال ديكن تطهَته، فأخذ الدىن ادلتنجس حكم اللنب واخلل ادلتنجس وىو 

 .عدم جواز بيعو

                                                                                        
/ 1 ىـ، 1414، بَتوت، دار ادلعرفة، ، ادلبسوطزلمد بن أٛتد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي.  

.  266 / 7، حاشية ابن عابدين ابن العابدين، ، و281، و 39 / 9اجملموع ، النووي، ، 95
. ، يف ىذا البحث134:  صفحة  سبق ٗترجيو، 
 / 9،  والبيهقي يف السنن الكربى، 1042: ، رقم 429 / 23أخرجو الطرباين يف ادلعجم الكبَت، .  

.  19619: ، رقم 353
. 282 / 9اجملموع ، النووي،   
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ٛتلوا ىم .       أصحاب القول الثاين ال يقولون بظاىر احلديث، بل تأولوا احلديث
 .النهي عن بيع الدىن ادلتنجس على ما إذا أريد بو األكل

 :     والذي ٛتل أصحاب ىذا القول إىل العدول عن ظاىر احلديث ىو ما يلي
، عن الفأرة سئل رسول ا : حديث عبد ا بن عمر رضي ا عنهما قال .1

يا : اطرحوىا و ما حوذلا إن كان جامدا، فقالوا: " تقع يف السمن أو الودك ؟ فقال 
 ."فانتفعوا بو وال تأكلوه: رسول ا إن كان مائعا ؟ قال 

 إمنا دينع يف ىذا احلديث األكل ومل دينع االنتفاع، واالنتفاع قد إن النيب :    قالوا
يكون لو أو لغَته، والغالب ادلالك ال يبذلو لغَته إال بثمن، فدل باإلشارة على جواز 

  .     بيعو
ال يوجد دليل صريح من الشارع ينهى عن بيع الشيء النجس، وإمنا وجد النهي .2

عن بيع شحوم ادليتة، وىذا الدليل أخص من ادلدلول؛ ألن ادلقصود األعظم من 
شحوم ادليتة ىي األكل، فيحرم بيعها لتحرًن أكلها، وىذا ال يعٍت النهي عن بيع كل 

صلس، فهناك من األعيان ما ىو صلس، وجيوز بيعو، وذلك مثل سباع البهائم اليت 
 .ديكن االنتفاع بو يف غَت األكل

 الراجح يف ادلسألة
     يتنب من خالل عرض أقوال الفقهاء واستدالذلم ذلذه القضية، يظهر للباحث 

 :و ذلك . جواز بيع الدىن ادلتنجس
ألن األدلة اليت استدل هبا القائلون بعدم اجلواز ليست نصا يف ٖترًن بيع الدىن -

ادلتنجس، وال ٗتلو من االحتماالت، بل األحاديث جاءت لبيان حكم األكل وجواز 
 .االنتفاع بو لغَته

                                  
. 19626: ،  رقم 594 / 9 رواه البيهقي يف السنن الكربى، ،  
،  88 / 6 ، البحر الرائقابن النجيم، .  
.  453 / 3 ىـ،  1434 الطبعة الثالثة،، ةمعاصرادلعامالت ادلالية أصالة و  الدبيان،  
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كما أن القول باجلواز سبيل إىل اجلمع بُت األحاديث، ومعلوم يف القواعد احلديثية - 
 .أن اجلمع أوىل من إمهال أحدمها وإعمال اآلخر

أن صلاسة الزيت الطاىر صلاسة رلاورة، والعقد يقع على العُت الطاىرة، ورلاورة -
 .النجاسة ال ٘تنع جواز البيع  كالثوب ادلتنجس إذا بيع

 تأويل الفقهاء في انتفاع المرتهن بالرىن: الملبط الثاني 
  ٖتقيق اخلالف الفقهي والنص ادلؤولالفرع األول

 للمرهتن على عدم جوازاتفق العلما أنو قد : وٖترير زلل النزاع يف ىذه ادلسألة ىو   
أن يتصرف وينتفع بالرىن إذا مل يكن ىناك إذن الراىن ومل يكن الرىن من الوب أو 

اختلف الفقهاء يف انتفاع ادلرهتن بالرىن إذا كان زللوبا أو مركوبا وبدون  مث .ادلركوب
: إذن الراىن إىل ثالثة أقوال 

ال جيوز للمرهتن االنتفاع بالرىن الذي مركوب أو زللوب بغَت إذن : القول األول
. الراىن مطلقا، سواء أنفق عليو أو مل ينفق، أو امتنع الراىن عن النفقة أم ال

    ذىب إىل ىذا القول اجلمهور من احلنفية وادلالكية، الشافعية واحلنابلة يف 
 .الرواية

مل  جيوز للمرهتن االنتفاع بالرىن بقدر النفقة إذا قام ٔتا حيتاج إليو ولو: القول الثاين
ذىب إىل ىذا القول احلنابلة يف ادلشهور، وإسحاق، والليث، .  يأذن ادلالك

. واحلسن

                                  
 / 5، الفتاوى اذلندية البلخي،،150 / 10، العناية شرح اذلدايةالبابريت، ، 509 / 6، ادلغٍت ابن قدامة،  

466 .
 / 2، بداية اجملتهدابن رشد، ، 215 / 14، التمهيد  ابن عبد الرب،،97/ 7، ادلبسوط السرخسي،  

. 511 / 6، ادلغٍت ابن قدامة،، 158 / 3 ، األمالشافعي، ، 223
، ادلدينة ادلنورة، مكتبة عون ادلعبود شرح سنن أيب داود أبو طيب زلمد مشس احلق العظيم آبادي،   

. 440 / 9 ىـ، 1388، الطبعة الثانية،السلفية، 
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جيوز للمرهتن االنتفاع بالرىن يف حال إذا امتنع الراىن من االنفاق على : القول الثالث
. الليث وأبو ثوروحكاه الشوكاين ىذا القول وينسبو إىل األوزاعي . ادلرىون

     ومنشأ اخلالف بُت العلماء يف القضية ىو اختالفهم يف إدراك معٌت ادلراد من 
الظهر يركب بنفقتو :  أنو كان يقول عن النيب   عن أيب ىريرة حديث النيب 

إذا كان مرىونا، ولنب الدر يشرب بنفقتو إذا كان مرىونا وعلى الذي يركب ويشرب 
  .النفقة

 أوجو تأويل الفقهاء يف انتفاع ادلرهتن باذلن إذا كان زللوبا أو مركوبا: الفرع الثاين 
ٛتل ادلنتفع بالرىن يف احلديث على الراىن  : أوال

ٛتل أصحاب القول األول ادلنتفع بالرىن احلديث على الراىن، لذا ال جيوز      
للمرهتن أن ينتفع بالرىن ادلركوب أو الوب مطلقا، سواء أنفق عليو أو مل ينفق، 

. وسواء كان االنتفاع بقدر النفقة أو أكثر، وسواء امتنع الراىن عن النفقة أو مل ينتفع
: واستدلوا على ىذا بأدلة 

ال يغلق الرىن، ىو دلن رىنو، :   قال، أن رسول ا ما روي عن أيب ىريرة .1
. لو غنمو وعليو غرمو

 جعل الغُْنم للراىن مطلقا زللوبا كان أو غَت زللوب، أن الرسول  :    وجو الداللة 
ومركوبا كان أو غَت مركوب، وال شك أن منافع الرىن من غنمو، فكان من مالو، فال 

جيوز التصرف يف مال الغَت إال بإذنو، وما دام مل يأذن الراىن فال جيوز للمرهتن 
. االنتفاع بو

                                  
 258 / 10، نيل األوطار  الشوكان،  
: ، و الًتمذي، رقم 3526: ، و أبو داود، رقم 2512: ، و البخاري، رقم 10110:  رواه أٛتد، رقم  

 2440: ، و ابن ماجو، رقم 1254
، وابن أيب شيبة يف ادلصنف، 187: ، و أبو داود يف مراسيلو، رقم 2441: رواه ابن ماجو سلتصرا، رقم .  

 15034: ، و عبد الرزاق، رقم 22799
 491 / 12، الشرح الكبَت ابن قدامة،  
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: على خالف القياس من وجهُت أن التجويز .2
التجويز لغَت ادلالك أن يركب ويشرب بغَت إذنو .    أ

نفقة ال بالقيمة التضمينو ذلك ب.   ب
. ٛتل ادلنَتِفع بالرىن يف احلديث على ادلرهتن :ثانيا

. ٛتل أصحاب القول الثاين ادلنتفع بالرىن يف احلديث على ادلرهتن وليس الراىن
: واستدلوا بأدلة

إذا كانت الدابة مرىونة، فعلى : قال رسول ا : ، قالعن أيب ىريرة  .1
 .ادلرهتن علفها، ولنب الدر يشرب، وعلى الذي يشربو نفقتو، ويركب

احلديث يدل على أن ادلنتفع بالرىن يف احلديث ىو ادلرهتن، ذلك ألن  :وجو الداللة 
انتفاع الراىن بالعُت ادلرىونة ألجل كونو مالكا؛ وادلراد ىنا االنتفاع يف مقابلة النفقة، 

. وذلك خيتص بادلرهتن
وأما الوب وادلركوب، فللمرهتن أن ينفق عليو ويركب وحيلب :     قال ابن قدامة 

وسواء أنفق مع تعذر النفقة ..بقدر نفقتو، متحريا للعدل يف ذلك ونص عليو أٛتد 
من الراىن لغيبتو، أو امتناعو من اإلنفاق، أو مع القدرة على أخذ النفقة من الراىن 

. واستئذانو
احلكم ّتواز انتفاع ادلرهتن بالراىن يوافق ما دل عليو حديث الباب وقواعد  .1

 .الشريعة
والصواب ما دل عليو احلديث، وقواعد الشريعة وأصولو ال تقتضي :       قال ابن قيم

، فإن الرىن إذا كان حيوانا، فهو زلًتم يف نفسو حلق ا سبحانو، وللمالك يف سواه
حق ادللك، وللمرهتن حق الوثيقة، وقد شرع ا سبحانو الرىن مقبوضا بيد ادلرهتن، 

                                  
،  2929: ، و الدارقطٍت، رقم 7125: رواه أٛتد، رقم .  
 511 / 6، ادلغٍت ابن قدامة،.  
 يعٍت جواز انتفاع ادلرهتن بالرىن  
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 حيلبهن ذىب نفعو باطال، وإن مكن صاحبو كل وقت أن ملفإذا كان بيده فلم يركبو و
يأيت ليأخذ لبنو، شق عليو غاية ادلشقة، وال سيما مع بعد ادلسافة، وإن كلف ادلرهتن 

حفظ ٙتنو للراىن، شق عليو، فكان مقتضى العدل القياس ومصلحة الراىن وبيع اللنب 
وادلرهتن واحليوان، أن يستويف ادلرهتن منفعة الركوب واحللب، ويعوض عنهما بالنفقة، 

   ....وفَت احلقُت، تففي ىذا ٚتع بُت ادلصلحينت و
ٛتل اجلواز للمرهتن باالنتفاع بالرىن على ما إذا امتنع الراىن من اإلنفاق على : ثالثا

. ادلرىون
    تأول أصحاب القول الثالث احلديث هبذا التأويل، وذلك إذا امتنع الراىن عن 
إنفاق الرىن فحينئذ جاز للمرهتن االنتفاع بالرىن عوضا عن إنفاقو عليو مع مراعاة 

. قدر النتفاع على قدر إنفاقو
     مل أقف على دليلهم يف ىذا، ولعلهم يريد أن خيرجوا هبذا القول عن اخلالف 

. الواقع بُت العلماء
 الراجح يف ادلسألة

جواز االنتفاع بادلرىون يو لة كل أقوال يًتجح لدد   الذي يبدو للباحث بعد عرض أ
إذا كان مركوبا أو زللوبا مقابل النفقة اليت أنفقها إياه، مع مراعاة قدر االنتفاع على 
قدر النفقة والتحرى يف ذلك، سواء يف ذلك أن يكون اإلنفاق  المتناع الراىن  عن 
النفقة، أو كان مع عدم امتناعو، وذلك ٚتعا بُت األحاديث الواردة يف ىذه ادلسألة 

. واألحاديث اليت ٘تنع انتفاع ملك الغَت بغَت إذنو
     مث إن مصلحة ادلتعاقدين يف الرىن، تقتضي إباحة ىذا النع من االنتفاع، وقد 

 و ا أعلم. سبق بيانو عند ذكر كالم ابن قيم رٛتو ا
 
 

                                  
 415 / 2، أعالم ادلوقعُت ابن القيم اجلوزية،  
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 الخاتمة .4
ديكن للباحث أن يذكر بأىم النتائج اليت توصل إليها من خالل ْتثو ادلتواضع، 

 :فيقول
علم من أعالم ادلتأخرين، وكاد تبُت للباحث أنو  اإلمام الشوكاين      بعد دراسة حياة

مل يدع بابا من أبواب العلم الشرعي إال طرقو و صنف فيو تصنيفا وأبدى رأيو فيو 
كان مذىب الشوكاين يقوم على الكتاب  و.الذي يدل على شخصيتو واستقاللو

 .ل أنو متعصب ٔتذىب الزيديةاوالسنة، وأنو مع الدليل حيث دار،  ليس كما يق
وكان الشوكاين يف العقيدة وافق السلف أىل السنة و اجلماعة يف ٚتيع أركان اإلديان 

 .الستة، ومل خيافهم إال يف مسائل قليلة جدا
التأويل آلة من أالت استنباط األحكام من أدلتها القرآنية واحلديثية الذي ال      و

يستغي عنها العلماء وطالب العلم يف فهم النصوص وخاصة يف باب العبادات 
 والعلماء سلكوا مسلك التأويل ألن طبيعة النصوص الشرعية ليست كلها .وادلعامالت

قطعية الداللة بل أكثرىا ظنية الداللة حيتمل معان، لذا استعمال التأويل كاآللة 
 .إلدراك ادلراد من النصوص أمر مهم وجدير بالعناية

مل تكن وجوه تأويل الفقهاء يف باب ادلعاملة ادلالية قريبة صحيحة كلها؛ منها ما     
ىو قريب صحيح، فيجوز األخذ بو، ومنها بعيد ال يصلح اعتباره للعمل باحلكم 

 وضعف التأويل يكون تارة يف ادلعٌت ادلؤول إليو ْتيث احتمال اللنص على .ادلستنبط
ذلك ادلعٌت ليس بقوي من حيث اللغة، أو الشرع أو العرف، ويتضح ذلك حينما 

وقد يكون تارة يف األدلة الصارفة عن معٌت . يكون التأويل يتوجو إىل أدلة ادلخالفُت
 .الظاىرة، ْتيث تكون األدلة ضعيفة معللة ال تقوى للعدول هبا عن معٌت الظاىر

تتبع الكتب بعد يف اختالف العلماء يف استنباط األحكام، كبَتا التأويل      لقد أثر 
الفقية والنظر إىل مسائلها الفروعية يتضح جليا أن التأويل يأخذ دوره الواسع يف 
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 إىل وجود االحتمالت  سببو من اختالف الفقو يرجعثَتاخلالف بُت العلماء، وك
 .، سواء يف باب العبادات أو ادلعامالتاتمالتتلك واختالف العلماء يف ترجيح 

 التوصيات
ينبغي دلن أراد أن يأول نصا من النصوص الشرعية أن يتمسك ويلتزم  .1

بضوابطو، حىت ال خيرج بعيدا عن ادلعٌت ادلراد من ذاك النص، أو خيرب 
 .الثوابت يف الشرع

على من يطلع ويتصفح كتب العلماء الفقهية، مث جيد قوال من األقوال ال  .2
يوافق الدليل يف نظره أن ال يبادر باحلكم عليو بأنو سلالف للكتاب والسنة؛ 

ألن العلماء توصلوا إليو من احلكم بطريق من طرق االستنباط، وقد بذلوا 
جهودىم يف ذلك، فيجب التحقق يف استنباطاهتم واستدالذلم حىت يستطيع 

 .احلكم بصحتو أو ضعفو
 :المراجع 

، ادلدينة ادلنورة،           عون ادلعبود شرح سنن أيب داود ه، 1388آبادي، أبو طيب زلمد ، 
.        مكتبة السلفية

زاد ادلسَت يف   ابن اجلوزي، عبد الرٛتن بن علي بن زلمد أبو الفرج، بدون التاريخ، 
. ، ادلكتب اإلسالمي       علم التفسَت

، الرياض ،دار  رلموع فتاوى ابن تيمية ىـ، 1426ابن تيمية، تقي الدين أٛتد احلراين،
 .       الوفاء

بداية اجملتهد وهناية   ىـ، 1402ابن رشد، زلمد بن أٛتد بن زلمد بن أٛتد القرطيب، 
. ، بَتوت، دار ادلعرفة       ادلقتصد

 رد اتار على الدر ه، 1402ابن عابدين، زلمد بن أمُت بن عمر بن عبد العزيز، 
 .، بَتوت، دار الفكر       ادلختار

 التمهيد دلاه، 1387ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد ا بن زلمد القرطيب، 
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 .، ادلغرب، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية    يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد
،    معجم مقاييس اللغةه، 1399ابن فارس، أٛتد بن فارس بن زكريا، أبو حسُت،

.        دمشق، دار الفكر
، الرياض، دار عامل  ادلغٍت، بدون التايخ، ادلقدسي، عبد ا بن أٛتد بن قدامةا

 .       الكتب
 إعالم ادلوقعُت عن رب   ه،1423ابن القيم، زلمد بن أيب بكر بن أيوب اجلوزية، 

. ، جدة، دار ابن اجلوزي       العادلُت
، بَتوت،  لسان العرب ه، 1414ابن منظور، زلمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، 

 .(نسخة الشاملة موافق للمطبوع  )       دار صادر 
البحر الرائق شرح كنز   ابن صليم، زين الدين بن إبراىيم بن زلمد، بدون التاريخ، 

 .(نسخة الشاملة موافق للمطبوع  ). ، دار الكتاب اإلسالمي       الدقائق
 الرياض ،دار  اإلحكام يف أصول األحكام، ه، 1324اآلمدي، سيف الدين، 

.        الصميعي
العناية شرح  البابريت، زلمد بن زلمد بن زلمود أبو عبد ا البابريت، بدون التاريخ، 

 .(نسخة الشاملة موافق للمطبوع  ). ، دار الفكر       اذلداية
. ، دمشق، دار الفكر وأدلتوموسوعة الفقو اإلسالميه، 1433الزحيلي، وىبة، 

 .ه، الفتاوى اذلندية، بَتوت، دار الفكر1310البلخي، نظام الدين، 
، ٖتقيق عبد  الربىان يف أصول الفقو ه،  1400اجلويٍت، عبد ادللك بن عبد ا ،

.        العظيم ديب، القاىرة، دار األنصار
 ، بدون ادلعامالت ادلالية أصالة ومعاصرة، الرياضه، 1434الدبيان، دبيان بن زلمد، 

 .     الناشر
،  الربىان يف علوم القرآنالزركشي، بدر الدين بن زلمد بن عبد ا، بدون التاريخ،  

.        القاىرة، دار الًتاث
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. ، بَتوت، دار ادلعرفة، ادلبسوطه1414السرخسي، زلمد بن أٛتد بن أيب سهل، 
،  ، األم ه1410الشافعي، زلمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي، 

 .      بَتوت، دار ادلعرفة
،  مغٌت اتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج ىـ، 1418الشربيٍت، زلمد بن اخلطيب، 

 .       بَتوت، دار ادلعرفة
، بَتوت، دار ابن  أدب الطلب ومنتهى األربه، 1419الشوكاين، زلمد بن علي، 

 .(سنخة الشاملة موافق للمطبوع  ).        حزم
، بَتوت، دار  نيل األوطار شرح منتقى األخبار ه، 1427الشوكاين، زلمد بن علي، 

. ابن اجلوزي       
ادلستصفى من علم    ،الغزايل، أبو حامد زلمد بن زلمد أبو حامد، بدون التاريخ

 .ٛتزة زىَت حافظ، اجلامعة اإلسالمية، ادلدينة ادلنورة. ، بتحقيق د       األصول
اإلنصاف يف معرفة الراجح من    ىـ، 1375ادلرداوي، أيب احلسن علي بن سليمان، 

 .، الكويت، دار إحياء الًتاث العريب       اخلالف
مواىب اجلليل لشرح سلتصر     ه، 1412ادلغريب، زلمد بن زلمد بن عبد الرٛتن،

 .(نسخة الشاملة موافق للمطبوع  ). ، دمشق، دار الفكر       اخلليل
،  درر احلكام شرح غرر األحكاممال خسرو، زلمد بن فراموز بن علي، بدون التاريخ، 

.        الكويت، دار إحياء الكتب العربية 
، الرياض، مكتبة   ادلهذب يف علم أصول الفقو ادلقارن ىـ، 1420منلة، عبد الكرًن، 

.        الرشد
، جدة، مكتبة   اجملموع شرح ادلهذبالنووي، حيِت بن شرف أبو زكريا، بدون التاريخ، 

 .       اإلرشاد
 

  


