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 وقبل للنشر يف، هـ1439/2/1 (قدم للنشر يف

خاصة فيما مل يرد-  إذ هلا أثـر يف التحليل والتحريـم عند بعـض الفقهاء، للعـرب ذائقتهـم اخلاصـة فيام يسـتطيبونه أو يسـتخبثونه يف املطعومـات:ملخـص البحـث
 فتطرقـت يف هذا البحـث إىل مسـألة اسـتطابة العرب، ولكـن عارضهـم آخرون فلـم يعتدوا هبـذه الذائقة؛ فنشـأ اخللاف يف ذلـك-بـه نـص مـن الكتـاب والسـنة
 وقد اسـتقرأت أقوال العلامء وناقشـت، أو إهنـا بحثت ولكن بصورة خمتصرة، حيـث إهنا مل تبحث مـن قبل،واسـتخباثهم للمطعـوم وأثرمهـا يف التحليـل التحريـم
 ثم ذكـرت مسـألة متفرعة عـن املسـألة األصليـة وهي مسـألة العـرب الذيـن يعتد باسـتطابتهم، ثـم رجحـت مـا تبين يل رجحانـه بدليلـه،األقـوال والـرد عليهـا
 إذ تتعلق بمطعمهم وهو مما يامسـهم بشـكل، ملـا يف بحثها مـن أمهية كربى يف حيـاة النـاس، وهـديف مـن ذلـك كلـه إبراز هذه املسـألة ببحث مسـتقل.واسـتخباثهم
 وهم، وتوسـع كثير من النـاس يف املطعومـات التي وفدت مـن تلك املجتمعـات، كما دخـل على املجتمع كثري مـن العـادات الوافدة مـن جمتمعات أخرى،يومـي
. فال بـد من بيـان أحكام تلـك املطعومات، ومتيـل نفوسـهم وأمزجتهـم إىل ما يسـتخبثه العرب،يسـتطيبون مـاال يسـتطيبه العـرب
. عرب، ذبائح، أطعمة، استخباث، استطابة:كلامت مفتاحية
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Abstract: Arabs have specific dietary restrictions which have an impact on what they consider permissible or prohibited in terms of food according to
some Islamic jurisprudents, especially when nothing is mentioned in the Holy Quran or Sunna. However, other jurisprudents have disagreed with them
on these dietary restrictions and this led to opposed views. In this study, I have dealt with the under-researched issue of Arabs dietary restrictions and
its impact on the permission and prohibition of specific foods. I have discussed the different arguments of the two groups of jurisprudents and then I
have reached conclusions which I think are most substantiated with the evidence. I have also discussed the secondary issue of how Arabs assume these
dietary restrictions. My objective in all this is to discuss that issue in an independent research, given the paramount importance of that issue in people’s
lives since they experience it on a daily basis. Besides, many new eating habits have been introduced to society from foreign communities, and this led
to an expansion of new diets imported by those communities which do not necessarily correspond to what the Arabs permit or prohibit in terms of diets.
It is therefore necessary to establish the Islamic jurisprudence for those new diets.
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نايف بن دخيل بن صعفق الدمهشي العنزي  :أثر استطابة العرب واستخباثهم يف حل املطعومات وحترميها :دراسة أصولية فقهية

مشكلة البحث:

مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم عىل نبينا

وملا يف بحث هذه املسألة من أمهية كربى يف حياة الناس

أما بعد .فقد اختص اهلل العرب من بني األمم

كان البد من بيان ما حيل فيها وما حيرم .كام دخل عىل

وذلك ملا أودع اهلل فيهم من الصفات والسجايا مامل

وتوسع كثري من الناس يف املطعومات التي وفدت من

 -إذ تتعلق بمطعمهم وهو مما يامسهم بشكل يومي-

حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني .

املجتمع كثري من العادات الوافدة من جمتمعات أخرى،

وقدمهم ،فهم خري األمم كام صحت بذلك اآلثار؛

تلك املجتمعات ،وهم يستطيبون ماال يستطيبه العرب،

جيعلها يف أمة من األمم ،واختار منهم خري اخللق وخاتم

ومتيل نفوسهم وأمزجتهم اىل ما يستخبثه العرب ،فال بد

الرسل؛ (فكان لذائقتهم فيام يستطيبونه أو يستخبثونه

من بيان أحكام تلك املطعومات.

اعتبار ومزية -خاصة فيام مل يرد به نص من الكتاب

منهج البحث  :انتهجت يف هذا البحث املنهج

والسنة -فهم املخاطبون بالوحي ،ونزل بلغتهم ،واعتد

االستقرائي التحلييل.

الوحي بأعرافهم ،وآثرهم عىل غريهم .مما حدا ببعض

إجراءات البحث :استقرأت أقوال العلامء يف املسائل

العلامء إىل أن جيعل ما يستطيبونه وما يستخبثونه -مما

معتمدا عىل القول املعتمد يف املذاهب الفقهية األربعة،

مامل يرد به نص -قاعدة من قواعد التحليل والتحريم

وناقشت األقوال والرد عليها من قبل كل فريق ثم

يف املطعومات .ولكن عارضهم آخرون فلم يعتدوا

رجحت ما تبني يل رجحانه بدليله ،ثم ذكرت مسألة

هبذه القاعدة؛ ألن التحليل والتحريم خمتص باهلل تعاىل،

متفرعة عن املسألة األصلية وهي مسألة العرب الذين

وليس ألحد من خلقه ،أن حيلل أو حيرم ما يشاء ،فنشأ

يعتد باستطابتهم واستخباثهم .وقد عزوت اآليات يف

اخلالف يف ذلك .فأحببت أن أتطرق هبذا البحث إىل

املتن ،وخرجت األحاديث النبوية ،مع احلرص عىل

مسألة استطابة العرب واستخباثهم للمطعوم وأثرمها

بيان صحة املنقول من ضعفه  ،معتمدا عىل حكم من

يف التحليل والتحريم ،حيث إهنا مل تبحث من قبل ،أو

يعتمد قوله يف هذا الفن  .وقدمت بمقدمة توضح أمهية

إهنا بحثت ولكن بصورة خمترصة ،حسب ما وصل إليه

املوضوع وسبب اختياره ،ومنهج البحث وإجراءاته.

علمي.

أهداف البحث:

وخطة البحث ثم ،ختمت البحث بخامتة توضح أبرز

وهديف من ذلك كله إبراز هذه املسألة ببحث مستقل

ما توصلت إليه من نتائج .ووضعت فهارس علمية

األدلة املعتربة يف االعتبار باستطابة العرب واستخباثهم

هذا وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا البحث املتواضع
خالصا لوجهه الكريم ،نافع ًا من كتبه وقرأه .وصىل اهلل

للمصادر واملراجع.

وحتقيقها ،والوصول إىل الرأي الصحيح املبني عىل

يف التحريم والتحليل .
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رابع ًا :الفهارس.

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني .

املبحث األول:

خطة البحث :

تعريف االستطابة واالستخباث وأنوع اخلبث

قسمت البحث إىل مقدمة ،وأربعة مباحث وخامتة،

وفيه ثالثة مطالب:

فكانت اخلطة عىل النحو اآليت :
أو ًال :املقدمة وتشمل عىل:

املطلب األول:

تعريف االستطابة يف اللغة واالصطالح.
أو ًال :تعريف االستطابة يف اللغة:

االفتتاحية ،وسبب االختيار ،وأهداف البحث،

ومشكلته ،ومنهجه ،وإجراءاته ،وخطته.
ثاني ًا :موضوع البحث ،وفيه أربعة مباحث:

االستطابة يف اللغة :طلب الطيب فالسني والتاء

املبحث األول  :تعريف االستطابة واالستخباث

للطلب ،وهي اسم مصدر لطاب وطيب  -بفتح

املطلب األول :تعريف االستطابة يف اللغة

اخلبيث .وأطاب الرجل واستطاب إذا استنجى وتطهر

املطلب الثاين :تعريف االستخباث يف اللغة

عليه من اخلبث .والطيب من كل يشء أحسنه وأزكاه:

املطلب الثالث :أنواع اخلبث يف املطعومات.

املبحث الثاين  :حد العرب وموطنهم وفضلهم.

إذا قدم طعاما طيبا ،وأطاب الولد :إذا ولد بنني طيبني،
وأطاب النكاح :إذا تزوج حال ً
ال .واألطيبان :مها

املطلب األول :حد العرب .

ويراد به ما كانت تستطيبه العرب وتأكله من اللحوم

الطاء والياء والباء -اليشء إذا لذ و زكا  .وهو خالف

وأنوع اخلبث وفيه ثالثة مطالب:

وأزال األذى .وسميت استطابة ألنه يطيب جسده مما

واالصطالح.

فأطاب الكالم إذا تكلم بكالم طيب ،وأطاب الطعام

واالصطالح.

األكل والنكاح ،وقيل النوم والنكاح .ويطلق الطيب

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الثاين :موطن العرب.

واألنعام واأللبان والدواب ،مثل :األرانب والظباء

املطلب الثالث :فضل العرب.

(الراغب1412،هـ،ص.)527:
ثاني ًا :تعريف االستطابة يف االصطالح:

املبحث الثالث  :اختالف العلامء يف أثر استطابة

اختلف العلامء يف حد االستطابة ،فعرفها بعضهم
بأهنا :ما كان نظيف ًا طاهر ًا طيبا من جهة الطعم:

العرب واستخباثهم يف حل املطعومات وحتريمها

املبحث الرابع  :ضابط العرب الذين يعتد باستطابتهم

فقال ابن بطال :اخلبيث املستقذر ،نجس ًا كان أو غري

واستخباثهم.
ثالث ًا :اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

نجس .والطيبات ضدها(ابن بطال ،ج ،1:ص.)223 :
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وقال ابن العريب املالكي :للطيب معنيان :أحدمها:

ج ،1:ص )162 :و(الزبيــدي،1385 ،ج ،5:ص:

 .)254فاالستطابة عىل هذا التعريف موافق ملا جاء عند

ومن معاين اخلبث :الرديء املستكره طعمه أو رحيه

.)232

ما يالئم النفس ويلذها(ابن العريب ،1428 ،ج ،5:ص:

كالثوم والبصل .ويطلق ويراد به ما كانت العرب

أهل اللغة.

تستقذره وال تأكله :كاحليات والعقارب ،واخلنافس
والفئران .ويطلق عىل النجس عين ًا ،ومنه َ
األخبثان

وعرفها بعضهم بام أباحه الرشع من املطعومات

دون النظر إىل خبث الطعم وطيبه .

البول والغائط ،ويشء خبيث :أي نجس(الفيومي،

فقال الراغب :الطعام الطيب يف الرشع ما
كان متناو ً
ال ،من حيث ما جيوز ،ومن املكان الذي

ج ،1:ص ،)162:ويطلق ويراد به كل مستكره من

وقال أبو بكر بن العريب :الطيبات :احلالل من الرزق

اخلبث يف كالم العرب املكروه .فإن كان من الكالم

األعراض واألجسام  ،ولذا قال ابن األعرايب :أصل

جيوز(الراغب1412 ،هـ ،ص.)527:

فهو الشتم ،وإن كان من امللل فهو الكفر ،وإن كان

وكل ما مل يأت حتريمه يف كتاب أو سنة (ابن العريب،

من الطعام فهو احلرام ،وإن كان من الرشاب فهو

1428هـ ،ج ،5:ص.)254 :

الضار(الزبيدي،،1385،ج ،5ص.)232:

ومجع بعضهم بني التعريفني فقال ابن اجلوزي:

ثانيا :تعريف االستخباث يف االصطالح :

الطيبات :اللذيذات التي تشتهيها ال ّنفوس ممّا أبيح (ابن

اعترب بعض العلامء يف تعريف اخلبث ما تعلق

اجلوزي1422 ،هـ ،ج ،1:ص.)577 :

بالطعم فال خيرج تعريفهم للخبث يف االصطالح عن

ويمكن تعريف الطيب من املطعومات بأنه :الطعام

املعنى اللغوي:

الطاهر احلالل اخلايل من األذى.

قال ابن بطال  :اخلبيث :هو املستقذر نجس ًا كان

املطلب الثاين:

تعريف االستخباث يف اللغة واالصطالح.
أو ًال :تعريف االستخباث يف اللغة :

أو غري نجس  .والطيبات ضدها(ابن بطال ،ج،1:
ص.)223:

وقال الربكتي :اخلبائث :ما كانت العرب تستقذرها

اســم مصــدر خلبــث خيبــث خبثــا فهــو خبيــث،
ومجعــه ُخ ُبــث وخبثــاء ِ
وخبــاث َ
وخ َبثــة ،وقيــل ليــس

وال تأكله :مثل األفاعي والعقارب واألبرص واخلنافس

واألنثــى خبيثــة واجلمــع خبائــث  ،وهــو نعــت كل

وعرفه بعضهم بام حرمه الرشع من املطعومات

والفأر وغريها( الربكتي ،2003 ،ص.)85:

يف كالم العــرب فعيــل جيمــع عــى فعلــة غــره،

دون النظر إىل خبث الطعم وطيبه.

يشء فاســد  ،فهــو ضــد الطيــب مــن الــرزق والولــد

فقال أبو بكر بن العريب :الطيبات ما أحل اهلل،

والناس(ابــن منظــور ،ج،2 :ص)141:و(الفيومــي،
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حكاية اإلمجاع عىل حتريم الدم ،وكل أجزاء اخلنزير
(ابن حزم1989 ،م ،ص .)150 ،149:ومنها احلمر
األهلية؛ فذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة  -وهو
القول الراجح للاملكية  -إىل حرمة أكلها(الكاساين،
ج ،5:ص )37:و(ابن عبدالرب2000 ،م ،ج،5:
ص )297:و(الرشبيني ،ج،4:ص )299:و(ابن أيب
عمر ،ج ،27:ص .)197 :وذهب املالكية يف قول آخر
إىل جواز أكلها مع الكراهة التنزهيية(ابن رشد ،ج،1:
ص .)469:واستدل اجلمهور عىل حتريمها بحديث
أنس يف الصحيح أن النبي صىل اهلل عليه وسلم (أمر
مناديا فنادى يوم خيرب« :إن اهلل عز وجل ورسوله
ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية فإهنا نجس»(البخاري،
ج ، 5:ص ،2103:رقم احلديث  .)5208وحديث
جابر بن عبد اهلل (:أن رسول اهلل (هنى يوم خيرب عن
حلوم احلمر األهلية ،وأذن يف حلوم اخليل) (البخاري،
ج ،5:ص ،2102:رقم احلديث  )5204و (مسلم،
ج ،3:ص ،1541:رقم احلديث .)1941وقال ابن
حزم يف املحىل(:وروينا حتريم احلمر األهلية ،عن
النبي (من طريق الرباء بن عازب وعبد اهلل بن أيب
أوىف وعيل بن أيب طالب وأيب ثعلبة اخلشني واحلكم بن
عمرو الغفاري :وسلمة بن األكوع وابن عمر بأسانيد

وقال الزبيدي :اخلبيث  :احلرام السحت ،

كالزنا ،والدم ،واملال احلرام ،وما أشبهها مما حرمه اهلل

(الزبيدي ،1385،ج ،5:ص)232:و(الفيومي،ج،1:
ص.)162:

ومجـع بعضهـم بين التعريفين؛ فقـال الراغـب:

هـو مـا ال يوافـق النفـس مـن املحظـورات
(الراغـب،1412،ص .)527:وهـو تعريـف جيـد
مجـع أسـباب اخلبـث.
املطلب الثالث :

أنواع اخلبث يف املطعومات.

خلق اهلل تعاىل املخلوقات منها الطيب خلقة ومنها

اخلبيث خلقة ،واملطعومات مما خلق اهلل منها الطيب
خلقة ،ومنها اخلبيث خلقة ،ومنها الطيب الذي طرأ

عليه اخلبث بسبب عارض ،قال ابن جزي املالكي :

(وأما احليوان فمنه ما حيرم لسبب :كامليتة واملنخنقة
وأخواهتا وسيأيت يف الذبائح ،ومنه ما حيرم لذاته) (ابن
جزي1434 ،هـ ،ص .)297:وبناء عىل هذا التقسيم

فاخلبث يف املطعومات عىل قسمني:
ً
أوال :اخلبث الذي يكون خلقة يف املطعومات:

كالشمس .وعن أنس وجابر كام ذكرنا فهو نقل تواتر ال
يسع أحدا خالفه) .أ.هـ (ابن حزم ،ج ،7:ص.)407:
وقال ابن عبد الرب يف التمهيد( :ال خالف بني علامء
املسلمني اليوم يف حتريمها) (ابن عبدالرب1387 ،هـ،
ج،10:ص.)123:

وهذا اخلبث أنواع :

 - 1املنصوص عىل حتريمه لنجاسته :كاخلنزير
والدم املسفوح ؛ لقوله تعاىلَ :
وحا َأ ْو َ ْ
ل َم
(أ ْو َد ًما َّم ْس ُف ً
ِخن ِزي ٍر َفإِ َّن ُه ِر ْج ٌس) األنعام .145 :وهو حمل اتفاق بني

 - 2ومنها ما كان حتريمه لوصف خاص  ،كتحريم

العلامء .وقد نقل ابن حزم الظاهري يف مراتب اإلمجاع
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كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري؛

وغريها(عبداهلل بن أمحد ،1981 ،ص.)1011 :

من السباع ،وعن كل ذي خملب من الطري» .أخرج

كاحليــات والعقــارب والفئــران واجلــرذان ،واألوزاغ،

الصنــف الثــاين :كل مــا ليــس لــه دم ســائل:

للحديث عن ابن عباس( قال« :هنى عن كل ذي ناب

أو مــا ليــس لــه دم كاحلــرات بأنواعها(ابــن أيب

الشطر األول منه البخاري يف الصحيح عن أيب ثعلبة

عمــر،1419 ،ج ،27:ص .)206:واســتثني مــن

اخلشني عن النبي صىل اهلل عليه وسلم( ،البخاري،

ذلــك اجلــراد فهــو حــال بالنــص ملــا روى عبــد

ج ،5:ص ،2103:رقم احلديث  ،)5210وأخرجه
مسلم كامال من رواية األعمش عن ابن عباس مرفوع ًا

اهلل بــن عمــر ،عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم

اختلف يف احلكمة يف حتريمها  :فمن العلامء من جعل

امليتتــان :فاحلــوت واجلــراد ،وأمــا الدمــان :فالكبــد

أنــه قــال( :أحلــت لنــا ميتتــان ودمــان ،فأمــا

(مسلم ،ج ،3:ص ،1534:رقم احلديث .)1934وقد

والطحال)و(الشــيباين ،ج ،10:ص ،16:رقــم

احلكمة اإليذاء وهم احلنفية  ،فقالوا طبيعة هذه األشياء

احلديــث )5723و(ابــن ماجــة ،ج ،2:ص،1073:

مذمومة رشعا؛ فيخشى أن يتولد من حلمها يشء من

رقــم احلديــث )3218و(البيهقــي1994 ،م ،ج،1:

طباعها فيحرم إكراما لبني آدم( ابن نجيم ،ج،8:

ص ،384:رقــم احلديــث  ،)1197وهــذا األثــر

ص)195:و(ابن عابدين ،2000 ،ج ،9:ص.)507:

وإن كان فيــه مقــال مــن جهــة رفعــه إال أنــه يصــح

ومنهم من جعل احلكمة النجاسة كالشافعية( الرشبيني،

موقوفــا ولــه حكــم الرفــع كــا ذكــر ذلــك ابــن حجــر

ج ،6:ص .)150:واستدلوا بحديث عبداهلل بن عمر

(العســقالين1998 ،م،ج،1:ص،)153:وصححــه

قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو يسأل

األلبــاين( األلباين1405،هـــ ،ج،8:ص ،241:رقــم

عن املاء يكون يف الفالة من األرض  ،وما ينوبه من

احلديــث.)2526
ثاني ًا :اخلبث الطاريء  :وهو ما حصل خبثه بسبب

السباع  ،فقال ( :إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث) (ابن
ماجة ،ج ،1:ص ،172:رقم احلديث )517وصححه

طاريء وهو اثنان:

األلباين يف اإلرواء (األلباين1405 ،هـ ،ج ،1:ص،60:

 .1امليتة ومنها :املنخنقة ،واملوقوذة ،واملرتدية،

رقم احلديث . )23فلوال أن رشب السباع منه ينجسه ،مل

والنطيحة ،وما أكل السبع ،إذا ماتت ومل تذك؛ لقوله
ل ُم ْ ِ
(ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ُم ْالَ ْي َت ُة َوا ْلدَّ ُم َو َ ْ
ال ْن ِزي ِر َو َما
تعاىلُ :
ي َّ
اللِ بِ ِه َو ْ ُال ْن َخنِ َق ُة َو ْالَ ْو ُقو َذ ُة َو ْ ُال َ َ
ُأ ِه َّل لِ َغ ْ ِ
يح ُة
ت ِّد َي ُة َوال َّن ِط َ

يكن ملسألتهم عنه  ،وال جلوابه إياهم هبذا الكالم معنى.
 - 3ما تستقذره العرب وتستخبثه الطباع السليمة

وهو صنفان:

َ
الس ُب ُع إِ َّال َما َذ َّك ْيت ُْم َو َما ُذبِ َح َع َل ال ُّن ُص ِ
ب)
َو َما أ َك َل َّ
املائدة .3 :وقد أمجع العلامء عىل حتريم أكل امليتة(ابن

الصنف األول :ما يأكل اجليف غالبا ،فهو حمرم؛

الستخباثه :كطري الرخم والنرس والغراب واحلدأة
8
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احلديـــث .)1824وقال :حســـن غريب .وصححه

 .2اجلاللـــة :وهـــي بفتـــح اجليـــم وتشـــديد

األلباين(األلباين1405،هـ،ج،8:ص.)149:وحقيقة

اجللـــة -بفتـــح اجليـــم -وهـــي العـــذرة والبعـــر،

قرينة هنـــا ،فلم يـــرو عـــن النبي صـــى اهلل عليه

النهـــي التحريـــم إال إذا وردت قرينـــة صارفة ،وال

الـــام ،ويقـــال :اجلالـــة ،وهـــي التـــي تـــأكل

وســـلم أكلها أو اإلذن فيه.

وغريمهـــا مـــن النجاســـات .واجلاللـــة :احليـــوان

املبحث الثاين :

مـــن اإلبـــل أو البقـــر أو الغنـــم أو الدجـــاج أو

حد العرب وموطنهم وفضلهم

غـــره مـــن مأكـــول اللحـــم ،التـــي أكثـــر أكلـــه

وفيه ثالثة مطالب:

القـــذر والنجاســـات( ،الفيومـــي،ج ،1:ص)106:

املطلب األول :حد العرب

و(البعـــي ،2003ص .)465:وقيدهـــا احلنفيـــة

ــرب بفتــح العــن والــراء ،وضــم
َ
العــرب ُ
والع ْ

بالتـــي تعتـــاد أكل اجليـــف وال ختلـــط غريهـــا

العــن وســكون الــراء ،جيــل مــن النــاس معــروف،

معهـــا (ابـــن نجيـــم،ج ،8:ص .)208:واختلـــف

وهــم مــن كان خــاف العجــم  ، ،وهــو اســم جنــس

العلـــاء يف حتريمهـــا حتـــى تطيـــب وتطهـــر،

ال واحــد لــه مــن لفظــه .ولفــظ مؤنــث وتصغــره

فذهـــب احلنابلـــة وبعـــض الشـــافعية إىل حتريمهـــا.

بغــر هــاء نــادر .والعــريب منســوب إىل العــرب وإن

وذهـــب اجلمهـــور مـــن احلنفيـــة والشـــافعية وبعـــض

وعربــاء،
مل يكــن بدويــا ،وجيمــع عــى ُعــرب َ
وعــرب ُ

املالكيـــة واحلنابلـــة اىل كراهتها(الشـــيخ نظـــام

وال جيمــع عــى أعــراب كــا ذهــب إليــه ســيبويه؛

ومجاعـــة مـــن علـــاء اهلنـــد،1991 ،ج ،5:ص:

وذلــك أن لفــظ العــرب أعــم مــن األعــراب ،فهــو

 )289و(ابـــن نجيـــم ،ج ،8:ص)208:و(القـــرايف،

يشــمل ســكان األمصــار والباديــة ،بينــا لفــظ

 ،1994ج،4:ص )104:و(النووي1423هــــ،ج،3:

األعــراب ال يدخــل فيــه إال الباديــة فقــط ،فيجمــع

ص  )2 7 8 :و ( ا لرش بينـــي  ،ج  ،4 :ص )3 0 4 :

عــى أعــراب وأعاريــب ،والنســب إىل األعــراب

و ( ا ملـــر د ا و ي  ،1 4 1 9 ،ج  ،2 7 :ص )2 3 0 :

أعــرايب (ابــن فــارس،ج ،4:ص )299:و(ابــن

و(البهـــويت،1996 ،ج،3 :ص.)411 :

ســيدة ،ج،2:ص)126:و(املطــرزي ،ج،2:ص)50:

وذهب مالـــك إىل إباحتها(القرايف ،1994 ،ج،4:

و(ابــن منظــور ،ج ،1:ص )586:و(الزبيــدي ،ج،3:

ص .)104:والصحيـــح حتريمها ملـــا ورد يف حديث

ص.)332:

ابن عمر «هنـــي النبي صـــى اهلل عليه وســـلم عن

واختلف يف سبب تسمية العرب بذلك :فقيل ألهنم

حلـــوم اجلاللة»(السجســـتاين ،ج ،2:ص ،379رقم

من الرصيح اخللص (ابن فارس ،ج،4:ص.)300:

احلديث )3785و(الرتمـــذي ،ج ، 4:ص ،270رقم
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يكونوا فيها فليس هو بجزيرة العرب .وهو رواية عن

وقيل من البيان وفصاحة اللسان(ابن فارس،

اإلمام أمحد (عبد اهلل بن اإلمام أمحد ،ص.)1604 :

(عر َبة) أرض يف
ج ،4:ص .)299:وقيل نسبة إىل َ
هتامة(األزهري ،ج ،2:ص )222 :و (املطرزي ،ج،2:

ويستدل له  :بأن كل أرض سكنها العرب تنسب إليهم

وأما الثالث ففيه نظر وذلك أن الذين نشأوا يف (عربة)

للسلطة والسيطرة واحلكم.

وإن مل تكن موطنهم؛ جلريان حكمهم فيها ،فاملوطن تبع

ص ،)50:واألول والثاين ظاهران يف تسمية العرب،

القول الرابع :جزيرة العرب من أقىص عدن أبني

هم أوالد إسامعيل (الفريوزآبادى ،ج ،4:ص.)38:

إىل ريف العراق يف الطول ،وأما العرض فمن ُجدّ ة

والعرب كانوا قبل ذلك .

املطلب الثاين :موطن العرب

وما واالها من ساحل البحر إىل أطراف الشام  .ذكره

األصمعي (أبوعبيد ،ج ،2:ص )67:وهو حمكي عن

موطن العرب هو :جزيرة العرب ،التي يسكنها

الشافعي وعليه املذهب (الشريازي ،ج ،3:ص)319:

العرب وتعد مكانا لرحلتهم ومرسحهم ومراحهم،

و( ابن الرفعة ،ج ،17:ص.)172 :

وقد اختلف العلامء يف حتديدها عىل أقوال كثرية ترجع

وحدهـا احلنفيـة قريبـا مـن ذلـك فقالـوا :أرض

يف جمملها إىل أربعة أقوال:

القول األول :جزيرة العرب املدينة ومن واالها

العـرب مـن حـد الشـام والكوفـة إىل أقصى اليمـن

وخماليفها؛ وهو املشهور عند احلنابلة (ابن قدامة،ج،13:

ص.)176:وبمعناه ما قاله شـيخ اإلسلام ابـن تيمية:

(الرسخسي ،ج ،3:ص )7:و( ابـن عابديـن ،ج،4:

من األرايض :وهي مكة والياممة وخيرب وينبع وفدك

جزيـرة العـرب مـن بحـر القلـزم (البحـر األمحـر) إىل

ص )243:و(البهويت ،ج ،1:ص .)667:واستدلوا:

بحـر البرصة ( شـط العـرب) ومن أقىص حجـر باليمن

بأن اليهود تم إجالؤهم من أرض احلجاز ومل جيلوا من

إىل أوائـل الشـام  .فتدخـل اليمن يف دارهـم وال تدخل

تيامء واليمن.

القول الثاين :جزيرة العرب مكة واملدينة والياممة

فيها الشـام (ابـن تيميـة1999 ،م ،ج ،1:ص.)411 :

ص )504:و( احلطاب ،ج ،3:ص .)381:واستدلوا

البعثة .وهو الراجح؛ ألن جزيرة العرب سميت بذلك

ودليلهم  :أن هذه األرض كانت العرب فيها قبل

واليمن وهو املشهور عند املالكية ( القريواين ،ج،1:

نسبة إىل العرب الذين هم سكاهنا األصليون وموضع

بأن اجلزيرة من اجلزر وهو القطع ،وذلك النقطاع املياه

رعيهم ومنابتهم ،وليس موطن رحلتهم  ،فهم كانوا يف

عن وسطها إىل أجناهبا وجزيرة العرب قد احتف هبا

أرض احلجاز ونجد واليمن وأطراف العراق والشام ،

البحر من ثالث جهات ،املغرب واملرشق واجلنوب.

القول الثالث :جزيرة العرب :املوضع الذي يكون

بينام العراق والشام  -وإن كان بعض العرب من سكاهنا

كالغساسنة الذين سكنوا الشام  ،وقبيلة تغلب ومن

فيه العرب ،ولو كانوا يف أرض فارس والروم ،فإذا مل
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معهم من ربيعة الذين سكنوا اجلزيرة الفراتية  -إال إهنا

العجم) (الكرمي ،1990 ،ص.)35:
ثاني ًا :حب العرب من اإليامن وبغضهم نفاق .

وحتت حكمهم(اإلصطخري ،ص.)14:

سلامن ريض اهلل عنه قال :قال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه

ليست بموطن هلم بل كانت بالد فارس والروم ،وإن

كان بعض العرب رحل إليها ،وكان يف جوار أهلها
املطلب الثالث :فضل العرب

ففي مسند اإلمام أمحد وسنن الرتمذي وغريه عن

وسلم« :يا سلامن ال تبغضني فتفارق دينك ،قلت :يا

العرب جنس مفضلون عىل غريهم من الشعوب،

رسول اهلل كيف أبغضك وبك هدانا اهلل؟ قال :تبغض

ألنفسهم ،بل هو مما صحت به السنة ،وهو مذهب أئمة

احلديث ،)32731و(الرتمذي ج ،5:ص ،723:رقم

وهذا التفضيل ليس حتكام ،أو تعصبا جعله العرب
العلم وأصحاب األثر من أهل السنة املعروفني هبا،
واملقتدى هبم فيها .فمن فضلهم:
ً
أوال :أن العرب هم صفوة اخللق وهم مقدمون

عىل غريهم.

فجنس العرب مقدم عىل جنس العجم ،سواء

كانوا من الروم ،أم الفرس ،أم السودان ،فاهلل تعاىل
اختارهم من بني آدم ،وجعل فيهم خاتم الرسالة ،وهم
أكثر الناس سخا ًء وكرم ًا وشجاع ًة ومروء ًة وشهام ًة

وبالغ ًة وفصاح ًة .ففي الطرباين وغريه  -بسند حسن-

عن ابن عمر عن النبي صىل اهلل عليه وسلم « :إن اهلل
خلق اخللق ،فاختار من اخللق بني آدم ،واختار من بني

آدم العرب»(الطرباين1415،هـ ،ج ،6:ص،200:
رقم احلديث  )6182و(البيهقي2003،م ،ج،3:
ص ،175:رقم احلديث  .)1492قال ابن حجر

يف األمايل :هذا حديث حسن أخرجه الطرباين يف
الكبري واألوسط من رواية محاد بن واقد عن حممد بن

ذكوان (العسقالين1995 ،م ،ص .)68 :قال مرعي
ابن يوسف( :فهذا النقل رصيح يف فضل العرب عىل

العرب فتبغضني» ( الشيباين ،ج ،39:ص ،135:رقم
احلديث  .)3927وقال الرتمذي :هذا حديث حسن

غريب ،ال نعرفه إال من حديث أيب بدر شجاع بن الوليد.
وسمعت حممد بن إسامعيل ،يقول :أبو ظبيان مل يدرك

سلامن ،مات سلامن قبل عيل .وضعف إسناده األلباين يف
التعليق عىل سنن الرتمذي وشعيب األرناؤوط.

ففي التعليق عىل املسند  ،فيه علتان  :األوىل أنه

منقطع ،فبني وفاة سلامن وأيب ظبيان نحو ستني سنة،
واألخرى أن قابوس بن أيب ظبيان تكلم فيه لسوء

حفظه .ينظر( :األلباين1992م،ج ،5:ص.)44:
ثالث ًا :العرب هم محلة الرشيعة ونزل الوحي بلغتهم
وهم السابقون إىل اإلسالم.

فهم محلة الرشيعة إىل مجيع اخللق ،والسابقون إىل

اإلسالم فاختصهم اهلل هبذا الفضل (أبو زيد ،ص.)61 :
قال النبي صىل اهلل عليه وسلم « :إن اهلل اختارين واختار
يل أصحاب ًا ،وجعل يل منهم وزراء وأنصار ًا وأصهار ًا،
فمن سبهم فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ،ال
يقبل اهلل منه رصف ًا وال عد ً
ال»(.ابن أيب عاصم ،ج،2:
ص ،438:رقم احلديث  )1000وحسنه ابن حجر
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إىل يوم القيامة فعن أيب هريرة عن النبي صىل اهلل عليه

العسقالين( العسقالين1995 ،م ،ص.)71 :
رابع ًا :عز اإلسالم بعز العرب وهالك العرب من

وسلم« :إن اإليامن ليأرز إىل املدينة كام تأرز احلية إىل

جاء يف احلديث أنه بذل العرب يذل اإلسالم فريفع

 )1777و(مسلم ،ج ،1:ص ،90:رقم احلديث:

أرشاط الساعة.

جحرها» (البخاري ،ج ،2:ص ،662:رقم احلديث

 .)391وباجلملة فالعرب مقدمون عىل غريهم من

حينئذ كام يف مسند أيب يعىل املوصيل عن جابر ريض
اهلل عنه مرفوع ًا« :إذا ذلت العرب ذل اإلسالم» (أبو

الشعوب ،وهذا هو معتقد أهل السنة واجلامعة قاطبة،

اهليثمي :فيه حممد بن اخلطاب البرصي ،ضعفه األزدي

عليه الشعوبيون ممن يقدمون الشعوب عىل القبائل(.ابن

وحكى اإلمجاع عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية ،خالفا ملا

يعىل ،ج ،3:ص ،402:رقم احلديث .)1881وقال

تيمية ،1999،ج ،1 :ص.)446 :

وغريه ،ووثقه ابن حبان ،وبقية رجاله رجال الصحيح.

(اهليثمي،1412 ،ج ،10:ص.)35 :
خامس ًا :العرب هم أصل اإلسالم ومادته ،وهم

املبحث الثالث:

اختالف العلامء يف أثر استطابة العرب واستخباثهم

املقدمون يف العطاء.

يف حل املطعومات وحتريمها.

وهذا ما أوىص به عمر ريض اهلل عنه عند موته فقال:

أمجع العلامء عىل أن املستخبثات حرام بالنص

«أويص اخلليفة من بعدي باملهاجرين األولني .....إىل

(ابن عابدين ،ج ،9:ص )905 :و(القرطبي ،ج،7

أن قال :وأوصيه باألعراب خريا؛ فإهنم أصل العرب،

ص )119:و(النووي1423هـ ،ج ،2:ص)543 :
(و ُ ِ
ي ُّل
و(ابن أيب عمر،ج ،27:ص )196:لقوله تعاىلَ :
الط ِّي َب ِ
ات َو ُ َي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم ْ َ
َ ُل ُم َّ
ال َبآئِ َث).األعراف،157 :

ومادة اإلسالم» (البخاري ،ج ،3:ص ،1353:رقم
احلديث .)3497ولفضل العرب قدمهم يف العطاء

عند قسم الفيء .قال ابن تيمية( :فكتب الناس عىل قدر

واختلفوا يف املطعوم إذا مل يرد نص -خاص وال عام-

أنساهبم فبدأ بأقرهبم فأقرهبم نسبا إىل رسول اهلل صىل

من كتاب وال سنة عىل استخباثه  ،وال بام يدل عىل

اهلل عليه وسلم ،فلام انقضت العرب ذكر العجم ،هكذا

حتريمه أو حتليله ،وال بام يدل عىل أحدمها ،كاألمر بقتله

كان الديوان عىل عهد اخللفاء الراشدين ،وسائر اخللفاء

أو النهي عنه ،هل األصل فيه احلل؟ أو أنه يرجع فيه

من بني أمية وولد العباس ،إىل أن تغري األمر بعد ذلك)

إىل استطابة العرب واستخباثهم؟ اختلفوا فيه عىل ثالثة

( ابن تيمية،1999 ،ج ،1:ص.)446 :
سادس ًا :بالد العرب مهبط الوحي ومأرز اإليامن

أقوال:

القـول األول  :إن املطعومـات التـي مل يـرد فيهـا

وهي أطهر البالد وأحبها إىل اهلل.

نـص ترجـع إىل مـا اسـتطابه العـرب واسـتخبثوه  ،فام

فبالد العرب هي مهبط الوحي ومأرز اإليامن
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اسـتطابوه فهـو حلال وما اسـتخبثوه فهو حـرام .وهو

احلنفية .لكن أكثر علامء احلنفية يقيدون احلل بموافقة

مـن مذهـب احلنابلـة (الزيلعـي ،ج ،5:ص)295:

بالعرب (الرسخيس ،ج ،11:ص )255:و (الكاساين،

قـول بعض احلنفيـة واملذهب عند الشـافعية واملشـهور
و(ابن أيب العـز،ج ،5:ص)747:و(ابن عابدين،ج،9:
ص  )5 0 9 :و ( ا ملـا و ر د ي  ،ج  ،1 5 :ص )1 3 6 :
و(الدميري،ج ،9:ص )559:و(الرشبينـي،ج،6:

ص )154:و(املـرداوي ،ج ،27:ص،)206 :

(البهـويت ،ج ،3:ص)408:

القـــول الثـــاين :إن املطعـــوم إذا مل يـــرد يف حتريمـــه

نـــص فهـــو عـــى أصـــل اإلباحـــة ،وال أثـــر الســـتطابة
العـــرب أو اســـتخباثهم يف حتريمـــه .وهـــو قـــول

بعـــض احلنفيـــة ،واملذهـــب عنـــد املالكيـــة واملتقدمـــن
مـــن احلنابلـــة ،حـــكاه شـــيخ اإلســـام ابـــن تيميـــة

عنهـــم ،وهـــو اختيـــاره  ،وقـــال :إنـــه مـــا كان عليـــه

الطباع السليمة له فام خالفها فهو خبيث دون تقييد
ج ،5:ص)35:

سبب اخلالف:

سبب اختالفهم ،هو االختالف يف مفهوم اخلبث يف
قوله تعاىلَ ( :و ُ َي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم ْ َ
ال َبآئِ َث).األعراف157 :؛
فمن رأى أنه يطلق عىل ما جاء حتريمه بالنص مل حيرم من

ذلك ما تستخبثه النفوس مما مل يرد فيه نص ،ومن رأى

أن اخلبائث هي ما تستخبثه النفوس قال :هي حمرمة(ابن
رشد ،ج ،3:ص.)22:

أدلة أصحاب القول األول:

استدل القائلون بأن استخباث العرب للمطعومات
يعد أص ً
ال يف التحريم -إذا مل يرد نص يف حله أو حرمته-

بام ييل:

و ( ا لقـــد و ر ي  ،ج  ،1 2 :ص )6 3 7 3 :

الط ِّي َب ِ
ي ُّل َ ُل ُم َّ
(و ُ ِ
ات َو ُ َي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم
 - 1قوله تعاىلَ :
َْ
ال َبآئِ َث) .األعراف.157 :
 - 2وقوله تعاىلَ ( :ي ْس َأ ُلو َن َك َما َذا ُأ ِح َّل َ ُل ْم ُق ْل ُأ ِح َّل
َل ُك ُم َّ
ات)املائدة. 4 :
الط ِّي َب ُ
 - 3وقوله تعاىل( :ا ْل َي ْو َم ُأ ِح َّل َل ُك ُم َّ
ات).
الط ِّي َب ُ

ص )27:و(ابـــن مفلـــح ،ج ،10:ص)372:

وجه الداللة من اآليات :أن كل طيب عند العرب

الصحابـــة والتابعـــون ،وقـــول اجلمهـــور ،ومذهـــب
أمحـــد بـــن حنبـــل نفســـه (اجلصـــاص،ج،3:ص،)27:

و(الغزنوي،ص)175:و (القـريواين،ج ،4:ص)371:
و(ابـــن احلاجــــــب ،ص )224:و (احلطـــاب،ج،3:
ص )231:و(ابـــن تيميـــة1426 ،هــــ ،ج،19:
و(املـــرداوي ،ج ،27:ص.)206:

القول الثالث :إن املرجع يف ذلك إىل أصحاب الطباع

السليمة دون تقييد بالعرب ،فام استطابوه فهو حالل

وما استخبثوه فهو حمرم أو مكروه .وهو مذهب أكثر

املائدة. 5:

هو حالل طيب بالنص ،وكل ما يستخبثه العرب فهو
خبيث حمرم بالنص(ابن قتيبة ،ج ،1:ص.)173:

املناقشة  :نوقش هذا االستدالل :بأنه ال يسلم أن

املراد بالطيب واخلبيث املذكورين يف اآلية ما تستطيبه
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العرب وما تستخبثه ،وإنام يراد به احلالل واحلرام رشع ًا،

العرب أو بعضهم ،فإن كان املعترب عرف اجلميع ،فإن

حمرم فهو خبيث كامليتة والدم وحلم اخلنزير(الشنقيطي،

والعقارب ،وال األسود وال الذئاب والفأر ،بل عامة

العرب مل يكن مجيعهم يستقذر املستخبثات كاحليات

فام كان من حالل فهو طيب كبهيمة األنعام ،وما كان من

األعراب تستطيب أكل هذه األشياء ،فال جيوز أن يكون

ج ،4:ص.)210:

اجلواب :أجيب عن هذا االعرتاض :بأن اآلية
لو كان املراد هبا احلالل واحلرام مل يكن ذلك جواب ًا،

عرف بعض العرب ،فهو فاسد من وجهني:

فليس فيه بيان ،فال بد من أن يكون املراد بالطيبات ما

جيوز اعتبار بعضهم دون بعض.

املراد ما كان مجيع العرب يستقذرونه .وإن كان املراد به
األول :أن اخلطاب إذا كان جلميع العرب فكيف

ويكون التقدير وحيل هلم احلالل وحيرم هلم احلرام،

الثاين :أنه ملا صار البعض املستقذر كذلك ،كان أوىل

تستطيبه النفوس ،وباخلبائث ما تستخبثه النفوس،

باالعتبار من البعض الذي يستطيبه فهذا القول منتقض

وهم العرب؛ ملا سيأيت من أسباب تفضيلهم(النووي،

من مجيع وجوهه(اجلصاص ،ج ،3:ص.)27:

1423هـ،ج ،9:ص.)26:

 - 4أن القرآن نزل بلغة العرب ،وهم املخاطبون

اجلواب :أجيب عن االعرتاض :بأنه يبعد الرجوع

عرفهم دون غريهم ،فكان استخباثهم طريق التحريم.

يستطيبونه أو يستخبثونه؛ ألنه يوجب اختالف األحكام

ص.)144:

يرجع من العرب إىل سكان البالد والقرى ،دون

يف ذلك إىل طبقات الناس ،وتنزيل كل قوم عىل ما

بالكتاب والسنة ،فريجع يف مطلق ألفاظ الوحيني إىل

يف احلالل واحلرام ،وذلك خيالف موضوع الرشع ،إنام

(ابن أيب عمر ،ج ،27:ص )207 :و(الشوكاين ،ج،8:

أجالف البوادي الذين يتناولون ما دب ودرج من غري

 - 5أن اهلل تعاىل أناط احلل بالطيب ،والتحريم
الط ِّي َب ِ
ي ُّل َ ُل ُم َّ
(و ُ ِ
ات َو ُ َي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم
باخلبيث ،كام يف قولهَ :
َْ
ال َبآئِ َث) .األعراف ،157 :وعلم بالعقل أنه مل يرد ما

 - 6أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم (قد أحل

ذلك عادة؛ الختالف طبائعهم وشهواهتم ،فاعترب أن

متبعا فيام أحل وحرم ،وبقي املغفل ،وال بد له من أصل

متييز(النووي1423 ،هـ،ج ،3:ص.)276:

بعض احليوان وحرم بعضه ،وأغفل بعضه ،فكان نصه

يستطيبه ويستخبثه كل العامل؛ الستحالة اجتامعهم عىل

يعترب فيه؛ ألنه ليس رده إىل التحليل بأوىل من رده إىل

يكون املراد بعضهم ،والعرب بذلك أوىل؛ ألن القرآن

التحريم ،وليس فيه إال أحد أصلني :إما القياس وإما

نزل بلغتهم ،وهم املخاطبون به( الدمريي ،ج ،9:ص:

عرف العرب ،والعمل عليهام ،ألن عرف العرب معترب،

.)559

املناقشة :نوقش هذا االستدالل :بأن ما كانت

ثم يرجع إىل القياس عند التكافؤ(املاوردي ،ج،15:
ص.)136:

العرب تستطيبه أوتستقذره :إما أن يكون عرف مجيع
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املناقشة :نوقش هذا االستدالل :بأن ما أغفله الرشع

البرش (اجلصاص ،ج ،3:ص )27:و(ابن تيمية،

عفو إن مل تتوفر فيه أحدى العلل املوجبة للتحريم؛
ين آ َمنُو ْا َال َت ْس َأ ُلو ْا َع ْن
بدليل قوله تعاىل َ ( :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ
َأ ْش َياء إِن ُت ْب َد َل ُك ْم َت ُسؤْ ُك ْم َوإِن َت ْس َأ ُلو ْا َع ْن َها ِح َ
ني ُين ََّز ُل

املناقشة :نوقش هذا االستدالل :بأن ما يستطيبه

مبني عىل الرباءة األصلية وهي اإلباحة ،فام أغفل فهو

1426هـ،ج ،19:ص.)27:

العرب هو مما حيبه اهلل ،وما يستخبثونه هو ما يبغضه
اهلل؛ ألن اهلل تعاىل خاطبهم هبذا اخلطاب بعد سؤاهلم،

الل َع ْن َها َو َّ ُ
ا ْل ُق ْرآنُ ُت ْب َد َل ُك ْم َع َفا َّ ُ
يم) املائدة:
الل َغ ُف ٌ
ور َح ِل ٌ
 ،101ويف سنن الدارقطني بسند حسن عن أيب ثعلبة
اخلشني مرفوع ًا« :وسكت عن أشياء رمحة بكم غري

(املاوردي،ج ،15:ص.)132:

رقم احلديث  ،)42قال ابن حجر يف الفتح :له شاهد من

يستخبثونه ليست مطردة وال منضبطة ،فهي ختتلف

نسيان فال تبحثوا عنها» (الدارقطني ،ج ،4:ص،183:

حديث سلامن أخرجه الرتمذي ،وآخر من حديث ابن

عباس أخرجه أبو داود( العسقالين1379 ،هـ،ج،13:
ص.)266:والقاعدة :أن األصل يف الطعام احلل إال ما

ورد النص بتحريمه (الزركيش،ج ،2:ص.)71:لقوله
تعاىلُ ( :قل َّال َأ ِجدُ ِف َما ُأ ْو ِح َي إِ َ َّل ُ َم َّر ًما َع َل َط ِ
اع ٍم
وحا َأ ْو َ ْ
ل َم ِخن ِزي ٍر
َي ْط َع ُم ُه إِ َّال َأن َي ُكونَ َم ْي َت ًة َأ ْو َد ًما َّم ْس ُف ً
ي َّ
َفإِ َّن ُه ِر ْج ٌس َأ ْو ِف ْس ًقا ُأ ِه َّل لِ َغ ْ ِ
اللِ بِ ِه) األنعام.145 :
(ه َو ا َّل ِذي َخ َل َق َل ُكم َّما ِف َ
ض َِ
األ ْر ِ
جيع ًا)
وقوله تعاىل ُ :
البقرة. 29 :

أدلة أصحاب القول الثاين :

فنزلت فيهم األحكام ،وكانوا يرتكون من خبيث املآكل

ما ال يرتك غريهم ،فجعل هذا هلم أصال يرجعون إليه
 - 2أن قاعدة تعليق احلكم بام يستطيبه العرب وما

باختالف األزمنة واألمكنة ،فقد يستطيب جمتمع

ما ال يستطيبه غريهم ،وقد يستخبثون ما هو طيب
ويستطيبون ما هو حمرم فمن العرب من كان يستطيب

أشياء حرمها اهلل تعاىل وجعلها من اخلبائث كامليتة
والدم واملنخنقة واملوقوذة وغريها فتكون االستطابة
واالستخباث أمر ًا نسبي ًا ال يمكن أن تعلق األحكام

الرشعية عليه(ابن تيمية1426 ،هـ ،ج ،18:ص)24:
و(العثيمني ،ج ،15:ص.)23 :

املناقشة :نوقش هذا االستدالل:

بأن اخلريية

واالعتدال واملروءة باقية يف العرب إىل قيام الساعة،

استدل القائلون بأنه ال أثر الستطابة العرب

فهم الذين يرجع إليهم يف كل زمان يف اعتبار الطيب

 - 1أن الرشع علق األحكام بالصفات املؤثرة فيام

 - 3أن الصحابة والتابعني مل يعلقوا التحريم

واستخباثهم يف حتريم املطعومات أو حلها بام ييل:

حيبه اهلل ويبغضه ،فأمر بام حيبه اهلل ودعا إليه ،وهنى عام
يبغضه اهلل وحسم مادته ،ومل خيص العرب بنوع من
األحكام؛ إذ دعوته صىل اهلل عليه وسلم كانت جلميع

واخلبيث.

والتحليل باستطابة العرب وال باستخباثهم (ابن تيمية،

1426هـ،ج ،18:ص.)24:

املناقشة :نوقش هذا االستدالل  :بأن آية ( َي ْس َأ ُلو َن َك
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َما َذا ُأ ِح َّل َ ُل ْم ُق ْل ُأ ِح َّل َل ُك ُم َّ
ات)املائدة 4:خطاب
الط ِّي َب ُ

الطباع السليمة  -لعامة الناس دون ختصيص بالعرب

أن الصحابة سألوه عام حيل هلم وحيرم عليهم ،فأمره أن

ذكره الكاساين يف البدائع عند الكالم عىل حكم حلوم

 -فهو حالل ،وما تستخبثه فهو حمرم أو مكروه ،إال ما

من اهلل تعاىل لرسوله صىل اهلل عليه وسلم ويدل عىل

اخليل فقال( :وحلم اخليل ليس بطيب بل هو خبيث؛

خيربهم أنه قد أحل هلم الطيبات ،وحرم عليهم اخلبائث،

ألن الطباع السليمة ال تستطيبه بل تستخبثه حتى ال جتد

فهو جواب خاص هبم وموجه إليهم ،بأن يعتدوا بام

أحدا ترك بطبعه إال ويستخبثه ،وينفر طبعه عن أكله،

يستطيبونه ويستخبثونه يف التحليل والتحريم.

 - 4أن خيار العرب كانوا يكرهون أشياء مل حيرمها

وإنام يرغبون يف ركوبه ،إال من غري طبعه عام كان جمبوال

وقال« :مل يكن بأرض قومي فأجدين أعافه» (البخاري،

يف الطبع ال بام هو مستخبث؛ وهلذا مل جيعل املستخبث يف

عليه ،وبه تبني أن الرشع إنام جاء بإحالل ما هو مستطاب

اهلل تعاىل كام كره النبي صىل اهلل عليه وسلم حلم الضب

الطبع غذاء اليرس ،وإنام جعل ما هو مستطاب بلغ يف

ج ،5:ص ،2105:رقم احلديث  )5217و ( مسلم،

الطيب غايته) (الكاساين ،ج ،5:ص.)38 :

ج ،6:ص،67:رقم احلديث .)5146ومع هذا قال:

وهذا االستدالل من الكاساين عىل االعتبار بالطبع

«إنه ليس بحرام .وأكل عىل مائدته وهو ينظر» (ابن

السليم ليس خاصا بالعرب ؛ألن العرب قد أكلوا اخليل

تيمية،ج ،18:ص.)24:

املناقشة :نوقش هذا االستدالل :بأن النبي صىل اهلل

يف زمن النبي صىل اهلل عليه وسلم ومل يستخبثوه ،كام

كالثوم والبصل وبعض اخلرض ،كقوله صىل اهلل عليه

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ونحن باملدينة فأكلنا»

يف حديث أسامء يف الصحيح« :نحرنا فرسا عىل عهد

عليه وسلم اجتنب كثريا من األطعمة ملكان الوحي،

(البخاري ،ج ،5:ص ،2101:رقم احلديث )5200

وسلم « كل فإين أناجي من ال تناجي » (البخاري،

و(مسلم ،ج ،6:ص ،66:رقم احلديث.)5137

ج ،1:ص ،292:رقم احلديث  )817و (مسلم ،ج،2:

فيحمل كالم الكاساين عىل العموم.

ص ،80:رقم احلديث .)1281وقد يكون الضب من

وقال العيني يف البناية رشح اهلداية يف معرض الكالم
الط ِّي َب ِ
ي ُّل َ ُل ُم َّ
(و ُ ِ
ات
عىل حيوان البحر ( :ولنا قوله تعاىل َ

هذا الباب؛ فقد ورد يف بعض اآلثار أن النبي صىل اهلل
عليه وسلم تركه تقذرا ،وملا بلغه أن الناس يتحدثون

َو ُ َي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم ْ َ
ال َبآئِ َث) .األعراف ، 157 :وما سوى

يف حتريم الثوم قال « :أهيا الناس إنه ليس يب حتريم ما

السمك خبيث؛ ألن اخلبيث ما يستخبثه الطبع السليم،

أحل اهلل يل ،ولكنها شجرة أكره رحيها»(مسلم ،ج،2:

وما سوى السمك يستخبثه الطبع السليم فيحرم)

ص ،80:رقم احلديث .)1284

أدلة أصحاب القول الثالث :

(العيني،1420،ج ،11:ص.)606:

قلت :وهذا يدل عىل أنه يريد طباع من كان يف زمانه من

مل أعثر عىل دليل ملن قال من احلنفية بأن ما تستطيبه
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عامة الناس وليس العرب فقط؛ ألن استخباث العرب

( َي ْس َأ ُلو َن َك َما َذا ُأ ِح َّل َ ُل ْم ُق ْل ُأ ِح َّل َل ُك ُم َّ
ات)
الط ِّي َب ُ
املائدة 4:موجه إىل أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم

ج ،4 :ص ،1585:رقم احلديث )4361و (مسلم،

يسألون عنه وما يعايشونه .

ملا سوى السمك من حيوان البحر حيتاج إىل دليل ،بل

أكل الصحابة ريض اهلل عنهم حوت العنرب(البخاري،
ج ،8:ص ، 232:رقم احلديث  ،)1935ومل يستخبثوه.

ومجهور العلامء عىل إباحة حيوان البحر من غري السمك.

وهو مذهب املالكية واملشهور عند الشافعية واحلنابلة.
ينظر( :القرايف،ج ،4:ص )96:و(املاوردي،ج،15:

ص )60:و(ابن قدامة،ج ،13:ص.)345 :
املبحث الرابع

ضابط العرب الذين يعتد باستطابتهم واستخباثهم

اختلف العلامء القائلون :بأن املطعوم الذي مل يرد

فيه نص بالتحليل أو التحريم راجع إىل ما يستطيبه
ويستخبثه العرب ،يف العرب الذين يعتد باستطابتهم

واستخباثهم؛ إذ العرب متفاوتون فيام تعافه نفوسهم
وتستطيبه فاختلفوا يف ذلك عىل أربعة أقوال:

فهم من حرضوا التنزيل ،وكان القرآن ينزل يف معاجلة ما
 - 2أهنم أعدل العرب أمزجة وأقلهم تكلفا ،وكان

جلهم أهل علم وكثري منهم أهل اجتهاد فناسب أن يعتد

باستطابتهم واستخباثهم .

القـول الثـاين :هم أهـل األمصـار من أهـل احلجاز

دون غريهـم .فـإذا وجـد يف أمصـار املسـلمني ممـا ال

يعرفـه أهـل احلجـاز رد إىل أقرب ما يشـبهه يف احلجاز،
فـإذا مل يشـبهه يشء منهـا فهـو مبـاح .وهـو مذهـب

بعـض احلنفيـة ،وبعـض احلنابلـة (ابن عابديـن ،ج،6:
ص )305:و (املـرداوي ،ج ،27:ص.)206:

ودليلهم :بأن الكتاب نزل عىل أهل احلجاز وخوطبوا

به وبالسنة ،فريجع يف مطلق ألفاظهام إىل عرفهم دون
غريهم ،ومل يعتد بأهل البوادي؛ ألهنم للرضورة يأكلون
ما جيدون(ابن عابدين،ج ،6:ص.)509:

القول األول :إن العرب الذين يعتد باستخباثهم هم

القـول الثالـث :هـم العـرب مـن ذوي اليسـار

بعض الشافعية ،قال الرافعي يف الرشح الكبري :وهو قول

البلاد والقـرى .فـإذا وجـد يف أمصـار املسـلمني مما ال

من كانوا عىل عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وهو قول
مجاعة وبعض احلنابلة .وهذا القول جزم به ابن محدان يف
الرعاية الكربى وأبو نرص يف احلاويني .ينظر(:الرافعي،

ج ،12:ص )144:و(املرداوي،ج ،27:ص.)206:
واستدلوا بام ييل:

الط ِّي َب ِ
ي ُّل َ ُل ُم َّ
(و ُ ِ
ات
 - 1أن اخلطاب يف قوله تعاىل َ
َو ُ َي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم ْ َ
ال َبآئِ َث) األعراف ،157 :وقوله:

والطباع السـليمة الذيـن مل يترضروا باجلوع من سـكان
يعرفـه العـرب رد إىل قريـش ،فـإذا مل يوجـد يف قريـش

مـا يشـبهه أو اختلفـوا نظـر يف أقـرب حيـوان يشـبهه،
فيأخـذ حكمه ،فـإذا مل يوجـد فوجهـان أصحهام احلل.
وهو مذهـب الشـافعية(املاوردي ،ج،15:ص،)133:

ووافقهـم احلنابلـة يف املشـهور مـن املذهـب ،إال أهنـم

خالفوهـم فيما مل يعرفـه العـرب ،فإنـه يـرد إىل أقـرب
17

نايف بن دخيل بن صعفق الدمهشي العنزي  :أثر استطابة العرب واستخباثهم يف حل املطعومات وحترميها :دراسة أصولية فقهية

مـا يشـبهه عندهم ،فـإذا مل يشـبهه يشء منها فهـو مباح

يرتجح لدي ما ذهب إليه القائلون بأن استطابة العرب

واسـتدل القائلون هبـذا القول :بأن سـكان البوادي

وحله -إذا مل يرد دليل رشعي من األدلة املعتربة عىل

واستخباثهم وطبائعهم ال عربة به يف حتريم احليوان

(البهـويت ،ج ،6:ص.)314:

حتريمه -فاستطابة العرب واستخباثهم وطباعهم ليست
دليال رشعي ًا معتربا؛ ملا ذكروه من األجوبة وسالمتها،

يتناولـون مـا دب ودرج مـن غير متييـز ،فقـد سـئل
أعـرايب ،مـا تأكلـون؟ فقـال :نـأكل كل مـا دب على

ويزاد عام أجابوا به اآليت:
َ
أوال :أن االستدالل باآليات عىل االعتداد باستطابة

األرض ودرج إال أم حبني(وهـي :دويبـة على خلقـة

احلربـاء عريضـة الصدر عظيمـة البطن وقيـل هي أنثى

العرب واستخباثهم استدالل حمتمل ،والدليل إذا تطرق

احلربـاء) (ابـن منظـور ،ج ،13:ص.)104:فقيـل:

إليه االحتامل سقط به االستدالل؛ إذ يقابله من استدل

لتهـن أم حبين العافيـة .قلـت :هـذه القصـة يوردهـا

باآلية بأن املراد بالطيب ما أحله اهلل وباخلبيث ما حرمه

الفقهـاء يف كتبهـم من غري سـند .كام أن مـن آذاه اجلوع

اهلل ،ففيها وصف زائد للحالل بأنه طيب ،وللمحرم بأنه

قـد يسـتطيب اخلبيـث لشـدة جوعـه  ،كما قـال بعض
الشـعراء:

أكلنا الربى يا أم عمرو ومن يكن
لديكم

غريبا

يأكل

خبيث  ،فيحل هلم الطيبات من احلالل ،واخلبائث من

املحرمات ،فتكون (من) هنا بيانية.
ثاني ًا :مل يرد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه أعاد

احلرشات

الناس إىل ما تعارفوا عليه من الطيبات واخلبائث يف

قال القرطبي :أي ما دب ودرج .والربى مجع ربية

املطعومات يف احلل واحلرمة ،بل جعل األمر يف ذلك

وهي الفأرة (القرطبي ،2003 ،ج ،7:ص.)120:
وقال أبو نواس:

وال تأخذ عن األعراب هلو ًا
وال

عيشا

فعيشهم

عائد إىل ما أحله اهلل تعاىل وحرمه ،حتى عندما بلغه

أن الناس يتحدثون يف حتريم الثوم قال« :أهيا الناس

جديب

إنه ليس يب حتريم ما أحل اهلل يل ،ولكنها شجرة أكره
رحيها» (سبق خترجيه).كذلك األمر يف الضب فلم جيعل
عيافته له حتري ًام ،بل قال إنه حالل .وعندما ذكر ما حرم

(أبونواس ،ص.)31:

القول الرابع :ما يستخبثه العرب مطلقا ،وهو قول

يف كتاب اهلل وما أبيح أحال يف املسكوت عليه إىل قاعدة

بعض احلنابلة(املرداوي ،ج ،27:ص.)206:

العفو واإلباحة فقال« :وما سكت عنه فهو عفو» (سبق

ودليلهم :عموم اآليات ؛ إذ ليس فيها ختصيص

خترجيه).
ثالث ًا :مل يؤثر عنه صىل اهلل عليه وسلم أنه خص

بقسم من العرب.
الرتجيح:

العرب دون غريهم بمزية االستطابة واالستخباث.

بعد هذا التطواف يف األدلة واجلواب عليها
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رابعـ ًا :مل يـرد عـن الصحابـة ريض اهلل عنهـم

وسلم ،ومنهم من قرصها عىل الناس يف زمن النبي

واالسـتخباث يف حتريـم املطعومـات وإباحتهـا ،بـل

واستخباثه كبري ،واضطراب الرأي وكثرة اخلالف فيه

أهنـم رجعـوا إىل مـا تعارفـوا عليـه مـن االسـتطابة
كانـوا يعملـون بالبراءة األصليـة ،إذ األصـل فيـه

صىل اهلل عليه وسلم.فاالختالف فيمن يعتد باستطابته

جيعله ضعيفا.
سادس ًا :كام أهنا مضطربة وغري مطردة من جهة

املطعـوم احلـل  ،فقـد سـئل ابن عمـر عن القنفـذ؟ فتىل
قـول اهلل تعـاىلُ ( :قـل َّال َأ ِج ُـد ِف َمـا ُأ ْو ِح َـي إِ َ َّل ُ َم َّر ًمـا
َع َلى َط ِ
ـم َي ْط َع ُمـ ُه إِ َّال َأن َي ُكونَ َم ْيتَـ ًة َأ ْو َد ًما َّم ْس ُ
وحا
ـف ً
اع ٍ
ير َّ
َأ ْو َ ْ
ـس َأ ْو ِف ْسـ ًقا ُأ ِه َّل لِ َغ ْ ِ
اللِ بِ ِه)
ل َـم ِخن ِزيـ ٍر َفإِ َّنـ ُه ِر ْج ٌ
األنعـامُ ،145:فأخبر أن أبـا هريـرة حيـدث عـن النبي

الواحد يف احليوان الواحد ،فليست األمزجة بمتوافقة
دائ ًام ،نعم قد تتفق يف بعض األحيان ،ولكن كثري ًا ما

عـن قوله ،وقـال :إن كان قال رسـول اهلل صىل اهلل عليه

اهلل عليه وسلم وأكله خالد بن الوليد ومن معه من

صلى اهلل عليـه وسـلم أهنـا خبيثة مـن اخلبائـث ،فرجع

وسـلم هذا فهو كما قال(.أبـو داود ،ج ، 3:ص،417:
رقـم احلديث)3801و(البيهقي1494،هــ ،ج،9:
ص ،547:رقـم احلديـث .)19431وقـال البيهقـي:

هـذا حديـث مل يـرو إال هبـذا اإلسـناد وهـو إسـناد فيه

ضعـف .ولـو كان يعتـد بما تسـتخبثه العـرب حلكـم

األعراف والعادات والطباع؛ فهي ختتلف من بلد إىل

بلد ،ومن جمتمع إىل جمتمع ،وربام اختلف أهل البلد

ختتلف ،كام يف قصة أكل الضب ،فقد عافه النبي صىل
الصحابة ريض اهلل عنهم يف بيت النبي صىل اهلل عليه
وسلم ،وكان عمر حيب أكله ويقدمه عىل غريه ،وحرص
عليه الصحابة وطبخوه واستطابوه ( عبد الرزاق ،ج،4:
ص ، 511:رقم احلديث .)8678 - 8677
سابع َا :أن فضل العرب عىل غريهم ال ينكره أحد من

بخبثهـا .فابـن عمـر مـن أقحـاح العـرب وخلصهـم
ومع ذلـك مل يسـتخبثها ،ومل ُ ِ
يل عىل قاعدة االسـتطابة

بالرضورة اتباع أمزجتهم؛ ألن االستطابة واالستخباث

األشـياء احلـل ومنهـا األطعمـة واملرشوبـات .
خامس ًا :أن قاعدة حتريم ما يستخبثه العرب مضطربة

مستوى القبائل أم األفراد.
ثامن ًا :أن عامة ما ذكر من املحرمات مما استخبثه

واالسـتخباث ،بـل أحـال على قاعـدة األصـل يف

وغري مطردة ،فهي مضطربة من جهة فيمن يعتد هبم يف

االستطابة واالستخباث؟ فمنهم من قال إهنم مجيع

العرب ،ومنهم من قرصها عىل أهل املدن واألمصار،
ومنهم من قرصها عىل احلارضة من أهل احلجاز،
ومنهم من قرصها عىل صحابة النبي صىل اهلل عليه

أهل السنة ،ومتفق عليه بني علامء األمة ،ولكن ال يعني
يتبع للطبع واملزاج ،والعرب خمتلفون فيه ،سواء عىل

العرب هو إما داخل ضمنا فيام حرمه اهلل بالنص؛

لرضره كاحلرشات ،أو لكونه ذا ناب كالقرد وابن آوى،
أو نجس ًا ،أو يتغذى عىل النجاسات كآكالت اجليف من
النسور وغريها ،أو هو مما وجب قتله كاحليات ،فهذه
حمرمة بالنص وال حيتاج يف حتريمها إىل استخباث العرب
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 -ثالث ًا :أرض العرب هي جزيرة العرب وهي:

هلا؛ إذ االستخباث هنا يكون تبعا ال أص ً
ال.
تاسع ًا :ما ذكره بعض الفقهاء من املستخبثات عند

من بحر القلزم (البحر األمحر) إىل بحر البرصة
(شط العرب) ومن أقىص حجر باليمن إىل

العرب :كالقنافذ واحليات واحلرشات وغريها ،مفتقرة

أوائل الشام .
 -رابع ًا :خيتص العرب بأهنم صفوة اخللق

إىل دليل عىل استخباثهم هلا ،فالفقهاء مل يوردوا دليال

عىل استخباث العرب هلا ،سواء كانوا من عامة العرب

ومقدمون عىل غريهم ،كام صحت بذلك

أم من أهل احلجاز ،أم من خاصتهم قريش ،فلم يرد يف

األخبار عن النبي ( واتفق عليه أهل السنة

أشعار العرب استخباث هلا ،وال فيام نقل عنهم من أدب

واجلامعة.
 -خامس ًا :العرب وإن كانوا مقدمني يف الرتبة إال

ومآثر ،بل األقرب أنه حكم عليها الستخباث بعض
العرب هلا يف وقتهم؛ فقاعدة استخباث العرب يف حتريم

أن استطابتهم واستخباثهم ال يعتد هبا يف حتليل

احليوان قاعدة تفتقر إىل تقيص تأرخيي لكل حيوان حتى

أو حتريم املطعومات ،بل األمر يف ذلك موقوف

نعلم أن العرب استطابوه أو استخبثوه ،وهذا مما يصعب

عىل النص الرشعي من الكتاب والسنة ،وهو ما

معرفته ،ويشق عىل الناس تقصيه ،ومل يعهد يف الرشيعة

عليه الصحابة والتابعون.
 -سادس ًا :مجهور الفقهاء القائلني باالعتداد

مثله؛ إذا يعد ذلك تعنتا تنزه الرشيعة عنه.

باستخباث العرب واستطابتهم قرصوا

هذا األمر عىل العرب ذوي اليسار والطباع

خامتة:

السليمة ،الذين مل يترضروا باجلوع من سكان

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا

البالد والقرى.

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد .فبعد هذا

التطواف يف مسائل البحث ،وحماولة الوصول إىل

التوصيات:

الصحيح من األقوال فقد توصلت إىل النتائج التالية:
ً
أوال :العرب هم جيل من الناس ،وهم خالف
-

أويص باستدامة البحث يف األسباب األخرى يف

العجم من الرتك والروم والفرس والسودان.
 -ثاني ًا :أن العرب الذين نزل عليهم اخلطاب هم

احلل واحلرمة للمطعومات كقاعدة حيرم من احليوان ما

وجب قتله أو حرم قتله وغريها...

العرب الباقية ،وهم أقسام  :قحطانية وعدنانية

وقضاعية .وأما العرب العاربة فقد بادوا ومل يبق

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .

منهم إال نزاع يف القبائل.
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املصادر واملراجع
أو ًال :املراجع العربية

القرآن الكريم.

ابــن أيب عاصــم ،أبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن الضحــاك
الســنة ،حتقيــق:
ابــن خملــد الشــيباين1400( .هـــ)ُّ .
حممــد نــارص الديــن األلبــاين ( ط .)1.بــروت:
املكتــب اإلســامي.

عــي احلنفــي1424 ( .
عــي بــن ّ
ابــن أيب العــز ،صــدر الديــن ّ
هـــ  2003 -م) .التنبيــه عــى مشــكالت اهلدايــة،
حتقيــق :عبــد احلكيــم بــن حممــد شــاكر و أنــور
صالــح أبــو زيــد (ط .)1.املدينــة املنــورة ،اململكــة
العربيــة الســعودية :مكتبــة الرشــد نــارشون.

ابــن أيب عمــر ،شــمس الديــن أيب الفــرج عبدالرمحــن بــن حممد.
(1419هـــ) .الــرح الكبــر ،حتقيــق :الدكتــور
عبــداهلل عبداملحســن الرتكــي .اململكــة العربيــة
الســعودية :مطبوعــات وزارة الشــؤون اإلســامية
واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد باململكــة.

ابــن بطــال ،حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن ســليامن الركبــي.
(1408هـــ) ،النظــم ا ُملســتعذب ِف ت ْفســر غريــب
املهــذب ،حتقيــق :مصطفــى عبــد احلفيــظ
أ ْلفــاظ َ
س ِ
ــال .مكــة املكرمــة :املكتبــة التجاريــة.
َ
ابــن تيميــة ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبداحلليــم
احلــراين1426( .هـــ) .جممــوع فتــاوى شــيخ
اإلســام ابــن تيميــة ،مجــع :الشــيخ عبدالرمحــن
ابــن قاســم  ،حتقيــق :أنــور البــاز وعامــر اجلــزار
(ط .)1.مــر :دار الوفــاء.

ابــن تيميــة ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد
احلليــم بــن عبــد الســام احلــراين1419 ( .هـــ -
1999م) .اقتضــاء الــراط املســتقيم ملخالفــة
أصحــاب اجلحيــم ،حتقيــق :نــارص عبــد الكريــم
العقــل (ط .)7.بــروت :دار عــامل الكتــب.
ابــن جــزي ،أبــو القاســم حممــد بــن أمحــد الكلبــي الغرناطــي.
(1434هـــ) .القوانــن الفقهيــة يف تلخيــص
مذهــب املالكيــة ،حتقيــق :ماجــد احلمــوي (ط.)1.
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بــروت :دار ابــن حــزم .

ابــن اجلــوزي ،مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن
عــي 1422( .هـــ) .زاد املســر يف علــم التفســر،
حتقيــق :عبــد الــرزاق املهــدي (ط .)1.بــروت:
دار الكتــاب العــريب.
ابــن احلاجــب ،عثــان بــن عمــر بــن أيب بكــر بــن يونــس أبــو
عمــرو الكــردي املالكــي1421( .هـــ2000 -م).
جامــع األمهــات ،حتقيــق :أبــو عبــد الرمحــن
األخــر األخــري (ط .)2.الياممــة للطباعــة
والنــر والتوزيــع.
ابــن حــزم ،عــي بــن أمحــد األندلــي(.د.ت) .املحــى باآلثــار،
حتقيــق :د .عبدالغفــار البنــداري .بــروت :دار
الكتــب العلميــة .

ابــن حــزم ،عــي بــن أمحــد األندلــي1989 ( .م) .مراتــب
اإلمجــاع يف العبــادات واملعامــات واالعتقــادات،
حتقيــق :حســن أمحــد إســر (ط .)1.بــروت :دار
ابــن حــزم.
ابــن رشــد ،أبــو الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن حممــد القرطبــي.
(2004م) .بدايــة املجتهــد وهنايــة املقتصــد.
القاهــرة  :دار احلديــث.

ابــن الرفعــة ،أمحــد بــن حممــد بــن عــي األنصــاري2000( .م).
كفايــة النبيــه يف رشح التنبيــه ،حتقيــق :جمــدي حممــد
رسور باســلوم (ط .)1.بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
ابــن ســيدة ،أبــو احلســن عــي بــن إســاعيل املــريس1417( .هـ
 1996م) .املخصــص ،حتقيــق :خليــل إبراهــمجفــال (ط .)1.بــروت :دار إحيــاء الــراث
العــريب .
ابــن عابديــن ،حممــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن
الدمشــقي2000 ( .م) .حاشــية رد املحتــار عــى
الــدر املختــار رشح تنويــر األبصــار .بــروت :دار
الفكــر.

ابــن عبدالــر ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل النمــري
القرطبــي1421( .هـــ 2000 -م) .االســتذكار
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طيبــة.

اجلامــع ملذاهــب فقهــاء األمصــار ،حتقيــق :ســامل
حممــد عطــا و حممــد عــي معــوض (ط.)1.
بــروت :دار الكتــب العلميــة .

ابــن منظــور ،حممــد بــن مكــرم األفريقــي املــري(.ب .ت).
لســان العــرب (ط ، .)1.بــروت  :دار صــادر .

ابــن عبدالــر ،يوســف بــن عبــداهلل النمــري القرطبــي.
(1387هـــ) .التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين
واملســانيد ،حتقيــق :مصطفــى بــن أمحــد العلــوي
وحممــد عبدالكبــر البكــري .طبعــة وزارة
األوقــاف املغربيــة

ابــن نجيــم ،زيــن الديــن(ب .ت) .البحــر الرائــق رشح كنــز
الدقائــق .بــروت  :دار املعرفــة.

أبــو زيــد  ،بكــر بــن عبداهلل1420(.هـــ) .خصائــص جزيــرة
العــرب .اململكــة العربيــة الســعودية :مطبوعــات
وزارة الشــؤون اإلســامية باململكــة.

ابــن العــريب ،حممــد بــن عبــد اهلل املعافــري األشــبييل1428( .
هـــ  2007 -م) .املســالِك يف رشح موطــأ مالــك،
تعليــق :حممــد بــن احلســن الســليامين و عائشــة
بنــت احلســن الســليامين (ط .)1.بــروت :دار
الغــرب اإلســامي.

أبــو عبيــد ،القاســم بــن ســام اهلــروي1396 ( .م) .غريــب
احلديــث ،حتقيــق :حممــد عبــد املعيــد خــان
(ط .)1.بــروت :دار الكتــاب العــريب.
أبــو نــواس ،احلســن بــن هــاينء 2001( .م) .ديــوان أيب
نــواس .بــروت :دار صــادر.

ابــن فــارس ،أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي.
أبــو احلســن1399( .هـــ 1979 -م) .معجــم
مقاييــس اللغــة ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد
هــارون .بــروت :دار الفكــر.

األزهــري ،حممــد بــن أمحــد اهلــروي .هتذيــب اللغــة ،حتقيــق:
حممــد عــوض مرعــب (ط .)1.بــروت :دار
إحيــاء الــراث العــريب.
اإلصطخــري ،أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حممــد الفــاريس.
(2004م) .املســالك واملاملــك .بــروت :دار
صــادر .

ابــن قتيبــة ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم الدينــوري.
(1398هـــ) .غريــب القــرآن ،حتقيــق ::ســعيد
اللحــام.

األلبــاين ،حممــد نــارص الديــن بــن احلــاج نــوح1412( .
هـــ 1992 -م) .سلســلة األحاديــث الضعيفــة
واملوضوعــة وأثرهــا الســيئ يف األمــة (ط.)1.
الريــاض :دار املعــارف.

ابــن قدامــة ،عبــداهلل بــن أمحــد املقــديس1417( .هـــ) .املغنــي
رشح خمتــر اخلرقــي ،حتقيــق :عبدالفتــاح احللــو
وعبداملحســن الرتكــي (ط .)3.الريــاض :دار عــامل
الكتــب.

األلبــاين ،حممــد نــارص الديــن1405( .هـــ) .إرواء الغليــل يف
ختريــج أحاديــث منــار الســبيل (ط .)2.بــروت:
املكتــب اإلســامي.

ابــن مفلــح ،حممــد بــن مفلــح بــن حممــد بــن مفــرج املقــديس
احلنبــي 1424( .هـــ  2003 -م) .الفــروع ومعــه
تصحيــح الفــروع لعــاء الديــن عــي بــن ســليامن
املــرداوي ،حتقيــق :عبــد اهلل بــن عبــد املحســن
الرتكــي (ط .)1.بــروت .لبنــان :مؤسســة
الرســالة.

البخــاري ،حممــد بــن إســاعيل1407 ( .هـــ) .صحيــح
البخــاري :اجلامــع الصحيــح املســند مــن حديــث
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وســننه وأيامــه،
حتقيــق :الدكتــور مصطفــى ديــب البغــا (ط.)3.
بــروت :دار ابــن كثــر .

ابــن املنــذر ،أبــو بكــر حممــد بــن إبراهيــم النيســابوري.
(1405هـــ1985،م) .األوســط يف الســنن
واإلمجــاع واالختــاف ،حتقيــق :أبــو محــاد صغــر
أمحــد بــن حممــد حنيــف (ط .)1.الريــاض  :دار

الربكتــي ،حممــد عميــم اإلحســان املجــددي1424( ،هـــ -
2003م) .التعريفــات الفقهيــة (ط .)1.بــروت:
دار الكتــب العلميــة. .
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البعــي ،حممــد بــن أيب الفتــح1423( .هـــ  2003 -م) .املطلــع
عــى ألفــاظ املقنــع ،حتقيــق :حممــود األرنــاؤوط
وياســن حممــود اخلطيــب (ط .)1.الريــاض:
مكتبــة الســوادي.

الراغــب األصفهــاين ،أبــو القاســم احلســن بــن حممــد( .ب.
ت) .املفــردات يف غريــب القــرآن ،حتقيــق:
صفــوان عدنــان الــداودي (ط .)1.دمشــق،
بــروت :دار القلــم الــدار الشــامية.

البيهقــي ،أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى.
( 1423هـــ  2003 -م) .شــعب اإليــان،
حتقيق:عبــد العــي عبــد احلميــد حامــد (ط.)1.
الريــاض :مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع
بالتعــاون مــع الــدار الســلفية ببومبــاي باهلنــد.

الــرزاق احلســيني.
حممــد بــن عبــد
ّ
حممــد بــن ّ
الزبيــديّ ،
(1385هـــ) .تــاج العــروس مــن جواهــر
القامــوس ،حتقيــق :عبدالســتار أمحــد فــراج.
الكويــت :الــراث العــريب ،سلســلة تصدرهــا
وزارة اإلرشــاد واألنبــاء.

الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى( .ب.ت) .ســنن الرتمــذي.
حتقيــق :أمحــد بــن حممــد شــاكر ،مذيلــة بأحــكام
األلبــاين عليهــا .بــروت :دار إحيــاء الــراث
العــريب.

الزيلعــي ،عثــان بــن عــي بــن حمجــن البارعــي احلنفــي.
(1313هـــ) .تبيــن احلقائــق رشح كنــز الدقائــق
(ط .)1.القاهــرة  ،بــوالق :املطبعــة الكــرى
األمرييــة.

البهــويت ،منصــور بــن يونــس بــن إدريــس1996( .م) .رشح
منتهــى اإلرادات :دقائــق أويل النهــى لــرح
املنتهــى .بــروت :عــامل الكتــب.

البيهقــي ،أبــو بكــر أمحد بــن احلســن 1414( .هـــ1994 -م).
الســنن الكــرى ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا.
مكــة املكرمــة :مكتبــة دار البــاز .

اجلصــاص ،أمحــد بــن عــي أبــو بكــر الــرازي.
(1415هـــ1994/م) .أحــكام القــرآن ،حتقيــق:
عبــد الســام حممــد عــي شــاهني (ط .)1.بريوت:
دار الكتــب العلميــة.

احلطــاب ،شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــد بــن
عبــد الرمحــن الطرابلــي املالكــي1412( .هـــ -
1992م) .مواهــب اجلليــل يف رشح خمتــر خليــل
(ط .)3.بــروت :دار الفكــر.

الدارقطنــي ،أبــو احلســن عــي بــن عمــر البغــدادي.
(1386هـــ) .ســنن الدارقطنــي ،حتقيــق :الســيد
عبــداهلل هاشــم املــدين .بــروت :دار املعرفــة.
الدمــري ،كــال الديــن .حممــد بــن موســى بــن عيســى أبــو
البقــاء الشــافعي1425( .هـــ 2004 -م) .النجــم
الوهــاج يف رشح املنهــاج ،حتقيــق :جلنــة علميــة
(ط .)1.جــدة :دار املنهــاج.

الرافعــي ،عبــد الكريــم بــن حممــد القزوينــي1417( .هـــ).
فتــح العزيــز رشح الوجيــز :الــرح الكبــر.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.

الزركــي ،بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر.
(1985م) .املنثــور يف القواعــد الفقهيــة (ط.)2.
الكويــت :وزارة األوقــاف الكويتيــة.

السجســتاين ،أبــو داود ســليامن بــن األشــعث(.ب .ت) .ســنن
أيب داود .بــروت :دار الكتــاب العــريب.
الرسخــي ،حممــد بــن أمحــد بــن أيب ســهل1414( .هـــ -
1993م) .املبســوط .بــروت :دار املعرفــة.

الرشبينــي ،شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد اخلطيــب.
(1415هـــ 1994 -م) .مغنــي املحتــاج إىل معرفة
معــاين ألفــاظ املنهــاج ( ط .)1.بــروت :دار
الكتــب العلميــة.
الشــنقيطي ،حممــد األمــن بــن حممــد املختــار اجلكنــي.
(1426هـــ)ـ العــذب النمــر مــن جمالــس
الشــنقيطي يف التفســر ،حتقيــق :خالــد بــن عثــان
الســبت ،إرشاف :بكــر بــن عبــد اهلل أبــو زيــد
(ط .)2.مكــة املكرمــة :دار عــامل الفوائــد للنــر
والتوزيــع.

الشــوكاين ،حممــد بــن عــي بــن حممــد1973( .م) .نيــل
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نايف بن دخيل بن صعفق الدمهشي العنزي  :أثر استطابة العرب واستخباثهم يف حل املطعومات وحترميها :دراسة أصولية فقهية
اهلدايــة (ط .)1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.

األوطــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار رشح
منتقــى األخبــار .بــروت :دار اجليــل.

الغزنــوي ،عمــر بــن إســحق بــن أمحــد اهلنــدي-1406( .
1986م) .الغــرة املنيفــة يف حتقيــق بعــض مســائل
اإلمــام أيب حنيفــة (ط .)1.بــروت :مؤسســة
الكتــب الثقافيــة.

الشــيباين ،أمحــد بــن حنبــل( .ب .ت) .املســند ،حتقيق :شــعيب
األرنــاؤوط .القاهــرة :مؤسســة قرطبة.

الشــيخ نظــام ،ومجاعــة مــن علــاء اهلنــد1411( .هـــ -
1991م) .الفتــاوى اهلنديــة يف مذهــب اإلمــام
األعظــمأيبحنيفــةالنعــان.بــروت:دارالفكــر.

الفريوزآبــادى ،جمــد الديــن أبــو طاهــر حممــد بــن يعقــوب.
(1412هـــ) .بصائــر ذوي التمييــز يف لطائــف
الكتــاب العزيــز ،حتقيــق :حممــد عــي النجــار.
القاهــرة :املجلــس األعــى للشــئون اإلســامية -
جلنــة إحيــاء الــراث اإلســامي.

الشــرازي ،أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف.
(1403هـــ) .املهــذب يف فقــه اإلمــام الشــافعي،
حتقيــق :حبيــب الرمحــن األعظمــي (ط.)2.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.

الفيومــي ،أمحــد بــن حممــد بــن عــي احلمــوي( .ب .ت).
املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر .بريوت:
املكتبــة العلميــة.

الصنعــاين ،عبدالــرزاق بــن مهــام1403( .هـــ) .املصنــف.
بــروت :املكتــب اإلســامي.

القــدوري ،أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن جعفــر1427( .هـ-
 2006م) .التجريــد ،حتقيــق :مركــز الدراســات
الفقهيــة واالقتصاديــة ،حممــد أمحــد رساج و عــي
مجعــة حممــد (ط .)1.القاهــرة :دار الســام.

الطــراين ،أبــو القاســم ســليامن بــن أمحــد1415( .هـــ).
املعجــم األوســط ،حتقيــق :طــارق بــن عــوض اهلل
وعبداملحســن احلســيني .القاهــرة  :دار احلرمــن.

عبــداهلل بــن أمحــد ،ابــن حنبــل الشــيباين1981( .م) .مســائل
أمحــد بن حنبــل ،حتقيــق :زهــر الشــاويش(ط.)1.
بــروت :املكتــب اإلســامي.

القــرايف ،أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس بــن
عبــد الرمحــن املالكــي 1994( .م) .الذخــرة،
حتقيــق :حممــد بــو خبــزة (ط .)1.بــروت :دار
الغــرب اإلســامي.

العثيمــن ،حممــد بــن صالــح بــن حممــد 1428 (.هـــ)ـ الــرح
املمتــع عــى زاد املســتقنع (ط .)1.الدمــام،
اململكــة العربيــة الســعودية :دار ابــن اجلــوزي.

القرطبــي ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن
فــرح األنصــاري 1423( .هـــ 2003 /م)
اجلامــع ألحــكام القــرآن ،حتقيــق :هشــام ســمري
البخــاري .الريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية:
دار عــامل الكتــب.

العســقالين ،ابــن حجر أمحــد بن عــي1419( .هـــ 1998-م).
التلخيــص احلبــر يف ختريــج أحاديــث الرافعــي
الكبــر (ط .)1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.

العســقالين ،ابن حجــر أمحد بن عــي 1416( .هـــ 1995-م).
األمــايل املطلقــة ،حتقيــق :محــدي بــن عبــد املجيــد
ابــن إســاعيل الســلفي (ط .)1.بــروت :املكتــب
اإلسالمي.

القزوينــي ،حممــد بــن يزيــد املعــروف بابــن ماجــة 1999( .م).
ســنن ابــن ماجــة ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبدالباقــي.
بــروت :دار الفكــر.

القــرواين ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن أيب زيــد املالكــي.
حممــد
(1999م) .النــوادر والزيــادات ،حتقيــقَّ :
حجــي(ط.)1.بــروت:دارالغــرباإلســامي.

العســقالين ،ابــن حجــر أمحــد بــن عــي1379( .هـــ) .فتــح
البــاري بــرح صحيــح البخــاري .بــروت :دار
املعرفــة.

الكاســاين ،عــاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود بــن أمحــد
احلنفــي1406( .هـــ 1986 -م) .بدائــع الصنائــع

العينــي ،بــدر الديــن أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى
احلنفــي 1420( .هـــ  2000 -م) .البنايــة رشح
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. دار الفكــر: بــروت.الزوائــد ومنبــع الفوائــد

 دار الكتــب: بــروت.)2.يف ترتيــب الرشائــع(ط
.العلميــة

 املراجع األجنبية والعربية املرتمجة:ثان ًيا
The Holy Quran.
Abdullah, B. A. (1981). Ibn Hanbl Alshaybani: Masayil
Ahmad Bin Hanbl (1st ed.) (in Arabic). Annotated by
Alshawish, Z. Beirut: Almaktab Al-Islamii.
Abu Nouwas, A. (2001). Diwan Abi Nouwas (in Arabic).
Beirut: Dar Sader.
Abu Obaid, A. A. (1396H). Ghareeb al-hadeeth (1st ed.) (in
Arabic). Annotated by Abdul-Mueed Khan, M. Beirut:
Dar Al-kitab Al-Arabi.
Abu Zaid, B. (1420H). Khasaes Gazeerat Al-Arab (in Arabic). Kingdom of Saudi Arabia: Ministry of Islamic
Affairs.
Al- Bayhaqi, A. (1423H). Shuab Al-Iman (1st ed.) (in Arabic). Annotated by Hamed, A. Riyadh and Mumbai:
Al-Rushd Library for Publishing and Distribution in
cooperation with Al-Dar Alsalafiyah.
Al-Aini, B. A. (1425H). Al-Banayah Sharh Al-Hedayh (1
ed.). (in Arabic) Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah.

st

Al-Albani, M. A. (1405H). Irwae alghalil fi takhrij ahadith
manar alsubil (in Arabic) Beirut: Almaktab Al-islami.
Al-Albani, M. N. (1412H). Selselat Al-Ahadeeth Aldhaeefat
wla mawdouah Wa Athraha Alsayea Fi Al-Umah (1st
ed.). (in Arabic) Riyadh: Dar Almaaref.
Al-Asqalani, I. B. (1379H). Fath Albari Bisharh Sahih Albukhari (in Arabic). Beirut: Dar Al-Mearafa.
Al-Asqalani, I. B. (1416H). Al-Amali Al-mutalaqa (1st ed.)
(in Arabic). Annotated by Alsalafi, H. Beirut: Islamic
Office.
Al-Asqalani, I. B. (1419H). Altalkhis alhabir fi takhrij ‘ahadith alrrafieii alkabir (1st ed.) (in Arabic). Dar Alkutub
Aleilmiat.
Al-Azhari, M. A. (2001). Tahzeeb alughat (in Arabic). Annotated by Mureb, A. Beirut: Dar Ihyaa Al-Turath
Al-Arabi.
Al-Baali, M. A. (1423H). Al-Mutalea Ala Alfaz Al-Muqnea
(1st ed.) (in Arabic). Annotated by: Al-Arnaoutt, M.
and Alkhateeb, Y. M. Al-sawadi library.
Al-Bahouti, M. (1996). Sharh Muntaha Al-Idarat (in Arabic). Beirut: Alam Al- Kutub.
Al-Barkati, M. A. (1424H). Al-Taarifat Al-Fiqhiyah (1st ed.)
(in Arabic). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
Al-Bayhaqi, A. (1414H). Al-Sunan AlKubra (in Arabic).
Annotated byAtta, M. A. Makkah Al-Mukarama: Dar
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 مرعــي بــن يوســف بــن أبــى بكــر بــن أمحــد،الكرمــي
 مســبوك.)م1990 -هـ1411( .املقــديس احلنبــي
الذهــب يف فضــل العــرب ورشف العلــم عــى
 نجــم عبــد الرمحــن: حتقيــق،رشف النســب
 مكتبــة الرشــد للنــر: الريــاض.)1.خلــف (ط
.والتوزيــع
. أبــو احلســن عــي بــن حممــد البــري البغــدادي،املــاوردي
 احلــاوي الكبــر يف فقــه مذهــب.)م1999(
،اإلمــام الشــافعي وهــو رشح خمتــر املــزين
 الشــيخ عــي حممــد معــوض و الشــيخ:حتقيــق
 دار: بــروت.)1.عــادل أمحــد عبــد املوجــود (ط
.الكتــب العلميــة
.)هـــ1419( . عــاء الديــن عــي بــن ســليامن،املــرداوي
،اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف
، الريــاض. عبــداهلل عبداملحســن الرتكــي:حتقيــق
 مطبوعــات وزارة:اململكــة العربيــة الســعودية
الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة
.واإلرشــاد باململكــة

 صحيــح.) ت. (ب. ابــن احلجــاج النيســابوري،مســلم
. دار اجليــل: بــروت.مســلم
. أبــو الفتــح نــارص الديــن بــن عبــد الســيد بــن عــي،املطــرزي
: حتقيــق، املغــرب يف ترتيــب املعــرب.)م1979 (
.)1.حممــود فاخــوري و عبداحلميــد خمتــار (ط
. مكتبــة أســامة بــن زيــد:حلــب

.)هـــ1404( . أبــو يعــى أمحــد بــن عــي التميمــي،املوصــي
.)1. حســن ســليم أســد (ط: حتقيــق،املســند
. دار املأمــون للــراث:دمشــق

 روضــة.)هـــ1423( . أبــو زكريــا حيــي بــن رشف،النــووي
 عــادل عبــد املوجــود: حتقيــق،الطالبــن للنــووي
: الريــاض.)وعــي حممــد معــوض (طبعــة خاصــة
.دار عــامل الكتــب
 جممــع.)هـــ1412( . نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر،اهليثمــي

 دراسة أصولية فقهية: أثر استطابة العرب واستخباثهم يف حل املطعومات وحترميها: نايف بن دخيل بن صعفق الدمهشي العنزي
(in Arabic). Annotated by Abdul-Mawjoud, A. and
Muawadh, A. M. Riyadh: Dar Al-Kutub.

Al-Baz.
Al-Bukhari, M. (1407). Sahih Al-Bukhari (3rd ed.) (in Arabic). Annotated by Albagha, M. Beirut: Dar Ibn Kather.

Al-Othaiman, M. (1422H). Al-Sharh AL-Mumtea Ali ZAd
Al-Mustanqaa (1st ed.). (in Arabic) Dar Ibn Al-Jawzi.

Al-Daraqutni, A. A. (1386H). Sunan Al-Daraqutni (in Arabic). Annotated by Almadani, A. H. Beirut: Dar
Al-Merafa.

Al-Qaduri, A. (1427H). Altajrid (2nd ed.) (in Arabic). Annotated by Seraj M.A. and Mohammed, A. J. Cairo: Dar
Alsalam.

Al-Dumairi, K., Alshafi, M. (1425H). A-Najm Al-Wahaj Fi
Sharh Al-Menhasj (in Arabic). Jeddah: Dar Al-Minhaj.

Al-Qairwani, A. (1999). Al-Nawader Wal Ziyadat (1st ed.)(in
Arabic). Annotated by Heji, M. Beirut: Dar Al-Gharb
.Al-Islami

Al-Fayoumi, A. A. (n.d). Al-Misbah Al-Mouneer Fi Ghareeb
Alkabeer (in Arabic). Beirut: The Scientific Library.

Al-Qarafi, A. (1994). Alzakheera (1st ed.) (in Arabic). Annotated by Bu Khabza, M. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami.

Al-Fayrouz Abadi, M. (1412H). Baser Zawi Altamyeez fi
Lataef Al-Kitab Alaziz (in Arabic). Annotated by Ali
Alnajar, M. Cairo: The Higher Council for Islamic affairs- Committee of the Revivial of Islamic Heritage.

Al-Qazweeni, M. (1999). Sunan Ibn Maja (in Arabic). Annotated by: Abdulbaqi, M. F. Beirout: Dar Alfikr.

Al-Ghernawi, O. A. (1406H). Al-Ghazah Almanifa Fi Tahqeeq Baaadh Masael Al-Imam Abi Hanifa (1st ed.) (in
Arabic). Musasat AL-kutab Al-thaqafiyah.

Al-Qurtubi, A. (1423H). Aljamea Li Ahkam Al-Quraan (in
Arabic) Annotated by Al-Bukhairi, H. S. Riyadh: Dar
Alam Al-Kutub.

Al-Haithami, N. A. (1412H). Mujamaa Al-Zuwaed Wa Manbaa Al-Fawaed (in Arabic). Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Rafie, A. 1417H. Fath Al-Aziz Sharh Alwajeez (Sharh
Alkabeer) (in Arabic). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah

Al-Hattab, S. A. (1412H). Mawaheb fi Sharh Mukhtasar
Khalil (3rd ed.) (in Arabic). Dar Alfikr.

Al-Ragheb Al-Asfahani, A. (1412H). Al-Mufradat fi Ghareeb Al-Quran (1st ed.) (in Arabic). Annotated by Aldawoudi, S. A. Beirut: Dar Qalam.

Al-Istakhri, A. (2004). Al-Masalik wal mamalik (in Arabic).
Beirut: Dar Sader.

Al-Sanani, A. B. (1403H). Aburrazeq Bin hamam (2nd ed.)
(in Arabic). Annotated by Al-Azami, H. A. Islamic Library.

Al-Jasas, A. (1415). Ahkam Al-Quran (1st ed.) (in Arabic). Annotated by Shaheen, A. M. Beirut: Al-Kutub
Al-Ilmiyah.

Al-Sarkhasi, M. (1414H). Almabsout (in Arabic). Beirut: Dar
Al-Mearifa.

Al-Karmi, M. (1411H). Masbouk Fi Fadhl Al-Arab WA
sharaf Al-Alam Ala Sharf Alnasab (1st ed.) (in Arabic).
Annotated by Khalaf, N. A. Riyadh: Al-Rushd Library
for Publication and Distribution.

Al-Shanqieti, M. A. (1426H). Al-Azab Alnumeer Min Majales Alshanqeeti fi tafsser (2nd ed.) (in Arabic). Annotated by Alsabt, K. Makkah Al-Mukaramah: Dar Alam
Al-Fawaed for Publication and Distribution.

Al-Kasani, A. (1406H). Badaea Fi Tarteeb Al-sharaea (in
Arabic). Beirut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah.

Al-Shebani, A. (n.d). Al-Musnad (in Arabic). Annotated by
Al-Arnaoutt, S. Cairo: Qurtuba.

Al-Mardawi, A. (1419H). Al-Insaf Fi Maarifat Al-Rajeh Min
Al-Khelaf (in Arabic). Annotated by Alturki, A. KSA:
Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Dawa, and
Guidance.

Al-Sheikh Nizam, et al. (1411H). Al-Fatawi Al-Hendiyah Fi
Mezaheb Al-Imam Al-Azm Abi Hanifa Al-Nuaman (in
Arabic). Dar Al-Fikr.

Al-Matrazi, A. (1979). Al Mogrib fi Tartib Al Maerib (1st ed.)
(in Arabic). Annotated by Fakhoury, M. and Mokhtar,
A. Aleppo: Osama Bin Zaid Library.

Al-Sherbeeni, S. A. (1415H). Mughni Al-muhtaj Ila mearifa Maani Alphaz Al-Minhaj (1st ed.) (in Arabic). Dar
.Al-Kutub Al-Ilmiyah

Al-Mawardi, A. (1999). Al-Hawi Al-Kabeer Fi Fiqh Mazhab
Al-Imam Alshafie Wahowa Sharh Mokhtasar Al-mazni
(1st ed.) (in Arabic). Annotated by Sheikh Mowadh,
A. M. and Sheikh Abdul-Al-Mawjed, A. Beirut: Dar
Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Shoukani, M. (1973). Nail Al-Awtar Min Ahadeeth Sayed
Al-Akhyar Sharh Muntaqa Al-Akhbar (in Arabic). Beirut: Dar Al-Jeel.
Al-Sijistani, A. (n.d). Sunan Abi Dawoud (in Arabic). Beirut:
Dar Al-kitab Al-Arabi.

Al-Mawseli, A. (1404H). Al-Musnad (1st ed.) (in Arabic).
Annotated by Asad H. Damascus: Dar Al-Maamoun
Lil Turath.

Al-Tabarani, A. (1415H). Al-Mujam Al-Awsat (in Arabic).
Annotated by Bin Awadh Allah, T. and Al-Selfi, A.
Cairo: Dar Al-Haramain.

Al-Nawawi, A. (1423H). Rawdat Al-Talbeen Lil Nawawi
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Al-Tirmidi, M. (n.d). Sunan Al-Tirmidi (in Arabic). Annotated by Shaker, A. M. Beirut: Dar Ihiaa AlTurath Alarabi.

Ibn Al-Refaa, A. A. (2000). Kifayah al-nabeih fi sharh
al-tanbieh (1st ed.) (in Arabic). Annotated by Basloum,
M. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Zailie, O. (1313H). Tabyeen Alhaqaeq Sharh Kinz
Al-Daqaeq (in Arabic). Cairo: Al-Mattbaa Al-Kubra
Al-Ameeriyah-Boulaq.

Ibn Battal, M. A. (n.d.). Al-Nuzum al-mustaazab fi tafseer
ghareeb alphaz al-muhazab (in Arabic) Annotated
study by Salem, M. A. Makkah Al-Mukarama: Commercial office.

Al-Zarkashi, B. (1405H). Al-Manthour Fi Alqawaed
Al-Fiqqhiyah (2nd ed.) (in Arabic). Kuwait: Ministry of
Endowment.
Al-Zubaidi, M. A. (1385H). Taj Al-Arous Min jawahir AlQamous (in Arabic). Annotated by Ahmed Faraj, A. Kuwait: Ministry of Guidance and News.
Alshayrazi, A. B. (1403H) Almuhadhab fi faqih al’imam
alshaafieii (in Arabic). Dar Alkutub Aleilmiat
Ibin Al-Arabi, M. A. (1428H). Al-masalik fi sharh mutaa malik (1st ed.) (in Arabic). Annotated by Al-Sulaimani, M.
and Al-Sulaimani A. Dar Algharb Al-islami.
Ibn Abdulbar, A. A. (1421H). Al-Istizkar Al-Jamea Limazaheb Fuqaha Al-Amsar (1st ed.) (in Arabic). Annotated
by Atta, S. M. Beirut: Dar Al-Kutub Alilmiyah.
Ibn Abdulbar, Y. A. (1387H). Al-Tamheed Lma Fi Al-Mawta
Min Almaani Wal Masaned (in Arabic). Annotated by
Al-Elwi, M. and Albakri, M. A. Moroccan Ministry of
Endowment.
Ibn Abi Al-Ezz, S. (2003). On the problems of guidance (1st
ed.). (in Arabic) Annotated by Shaker A. and Abu Zaid
A.S. KSA: Al-Rushd Publishers.

Ibn Fares, A. (1399H). Mujam Maqayees Allughat (in Arabic). Annotated by Haroun A. M. Dar Alfikr, Dar Alnashr.
Ibn Gazi, A. A (1434H). Al-Qawaneen al-fiqhiyah fi talk�   
hees mazhab al-malkiyah (1st ed.). (in Arabic) Annotat.ed by Alhamawi, M. Beirut: Dar Ibn Hazm
Ibn Hazm, A. (1989). Marateb al-ijmaa fi al-ibadat wal
mu’amalat wal iatiqadat (1st ed.) (in Arabic). Annotat.ed by Isbar, H. A. Beirut: Dar Ibn Hazm
Ibn Hazm, A. (n.d.). Al-mohala bel athar (in Arabic) Annotated by Al-bendari, A. Beirut: Dar Alkutab Al-Ilmiyah.
Ibn Mandour, M. (n.d). Lisan al-Arab (1st ed.) (in Arabic).
Beirut: Dar Sader.
Ibn Mufleh, .M. A. (1424H). Al-Furoua Wa Maaho Tashih
Al-Furoua Li Alaa Uldeen Ali Bin Sulaiman Al-Mardawi (1st ed.) (in Arabic). Annotated by Al-Turki, A. Musasat Al-Resalat.
Ibn Najeem, Z. (n.d). Albahr Alraeq Sharh Kenz Aldaqaeq
(in Arabic). Beirut: Dar Al-maarefa.
Ibn Quodama, A. A. (1417H) Al-Mughni Sharh Mukhtasar
Alkharqi (in Arabic). Annotated by Al-Helw A. and
Al-Turki, A. Riyadh: Dar Alam Al-Kutub.

Ibn Abi Asem, A. (1400H). Al-Sunna (1st ed.) (in Arabic).
Annotated by Al-Albani, M. N., Beirut: Islamic Office.
Ibn Abi Omar, S. A. (1419 H). Al-Sharh Alkabeer (in Arabic).
Annotated by Al-Turki, A. KSA: Ministry of Islamic
Affairs, Endowments, Dawa and Guidance in KSA.
Ibn Abideen, M. A. (2000). Hashiyat Rad AL-Muhtar Ali
Aldur ALMukhtar Sharh Tanweer Al-Absar Fiqh Abu
hanifa (in Arabic). Beirut: Dar Al-Fikr.
Ibn Al-Hajeb, O. Y. (1421H). Abu Amr al-Kurdi almalki.
Jamea al-omhat (2nd ed.) (in Arabic). annotated by
Al-Akhdari, A. Al-Yamamah Print, Publication and
distribution.
Ibn Al-Jawzi, J. (1422H). Zad almaseer fi elm al-tafseer (1st
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