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Research Summary 

Praise be to God who demonstrated and demonstrated all the rituals of Islam and all 

its rulings, and prayers and peace be upon the Master of Creation Muhammad and 

upon his family and all his companions . 
 The science of exegesis, as it is not hidden from anyone, is the focus of attention for 

all students of legal science and it is important for them to know and explain the 

provisions of Sharia. All books of interpretation have crystallized under many titles. 

Some of them are characterized by tradition and others, some are characterized by 

opinion, some are characterized by language and others, some are characterized by 

rhetoric and others, and some are characterized by rulings and others, so the books of 

interpretation complement each other, and some may take some . 
And know, may God Almighty take care of you that the purpose of knowing the verses 

of rulings, as Imam Al-Shafi’i, may God have mercy on him, said: “Whoever realizes 

the knowledge of the rulings of God in a text and inference, and may God support 

him in words and deeds as he learned from him, he will gain virtue in his religion and 

world, and the suspicious is excluded from him, and enlightened in his heart. Wisdom, 

necessitated in religion the subject of the imamate. " It was narrated on the authority 

of al-Rabee ', the student of al-Shafi’i, may God have mercy on him, who said: “I 

rarely used to enter al-Shafi’i, may God have mercy on him, except for the Qur’an in 

his hands, tracing the rulings of the Qur’an.” A special topic that deals with the 

discussion of verses of rulings, which are the most practical jurisprudential rulings, 

and we are keen to link these verses with our social reality . 
 ملخص البحث

معين اما الحمد هلل الذي بين واظهر كل شعائر االسالم  وكل أحكامه  والصالة والسالم على سيد الخلق محمد وعلى اله وصحبه اج
 بعد : 

ان علم التفسير كما ال يخفى على احد فهو محط انظار لكل طالب العلم الشرعي ومهم لديهم معرفته  وبيان أحكام الشريعة  وقد  
تبلورت كل كتب التفسير تحت عناوين عديدة ؛ ومنها ما يتصف بالمأثور وغيره ، ومنها يتصف بالرأي، ومنها يتصف باللغة وغيرها 

 يتصف بالبالغة وغيرها ، ومنها يتصف باألحكام وغيرها , فان ُكتب التفسير يكمل بعضها بعضًا، وقد يأخذ بعضها  بعض.، ومنها  
واعلم رعاك هللا تعالى ان الغرض من معرفة آيات األحكام كما قال االمام الشافعي رحمه هللا: "إن من أدرك علم أحكام هللا في كتابه 

 للقول والعمل لما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الر َِّيب، ونورت في قلبه الحكمة،  نصًا واستدالاًل، ووفقه هللا 
واستوجب في الدين موضع اإلمامة " . وقد ُروي عن الربيع تلميذ الشافعي رحمه هللا تعالى ، قوله: " قلما كنت أدخل على الشافعي 

ع أحكام القرآن "  وألهمية هذا العلم يجب علينا  التمسك بآيات األحكام علمًا وعماًل، وتعلم رحمه هللا إال والمصحف بين يديه، يتتب
أحكامه نصًا وكذلك استدالاًل، فقد ارتأينا أن نخصص محورًا خاصًا يتناول الحديث عن آيات األحكام، التي هي في اكثرها أحكام 

 االجتماعي .   فقهية عملية، وحرًصا منا على ربط هذه اآليات بواقعنا 
 املقدمة

والصهالة والسهالم علهى سهيد الخلهق محمهد وعلهى الهه وصهحبه اجمعهين   أحكامههكل و  سالم اال شعائركل   بين واظهر  الذي  هلل  الحمد
 اما بعد : 

 وقهد  الشهريعة أحكهام بيهانو   تهمعرفومهم لديهم  طالب العلم الشرعي لكل محط انظارعلى احد فهو  يخفى ال  كما  التفسير  علمان   
 باللغههة تصههفي ومنههها بههالرأي، تصههفي ومنههها ،وغيههره  بالمههأثور تصههفي مهها منهههاو  ؛ عديههدة عنههاوين تحههت التفسههير كتههب كههل تبلههورت
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 يأخههذقههد و  بعضههًا، بعضههها يكمههل التفسههير ُكتههبوغيرههها , فههان  باألحكههام تصههفي ومنههها ،وغيرههها  بالبالغههة تصههفي ومنههها ،وغيرههها 
 .بعض  بعضها

 فههي هللا أحكههام علههم أدرك مههن إن: "هللا رحمههه الشههافعياالمههام  قههالكمهها  األحكههام آيههات معرفههة مههن الغههرضعلههم رعههاك هللا تعههالى ان ا و 
 قلبههه فههي ونههورت الر ِّيههَب، عنههه وانتفههت ودنيههاه، دينههه فههي بالفضههيلة فههاز منههه، علههم لمهها والعمههل للقههول هللا ووفقههه واسههتدالاًل، نصههاً  كتابههه

 على أدخل كنت قلما : "قوله ،رحمه هللا تعالى  الشافعي تلميذ الربيع عن ُروي  وقد. 1" اإلمامة  موضع  الدين  في  واستوجب  الحكمة،
 علمههاً  األحكههام بآيههات التمسههكهههذا العلههم يجههب علينهها   وألهميههة  " القههرآن أحكههام يتتبههع يديههه، بههين والمصههحف إال هللا رحمههه الشههافعي
 فهي ههي التهي األحكهام، آيهات عهن الحديث يتناول خاصاً  محوراً  نخصص أن ارتأينا فقد استدالاًل،كذلك و   نصاً   أحكامه  علموت  وعماًل،
  . االجتماعي  بواقعنا اآليات هذه ربط على منا اوحرًص  عملية، فقهية أحكام  اكثرها
تضهمن خلهل وتتت التهي القرآنيهة اآليهات مهن الكهريم القهرآن فهي ورد مهابهها كهل  يقصهدانهه :  األحكهام بآيهات المهرادان    اخهي الكهريم  واعلم
 والقذف، الخمر، شرب تحريم وآيات ،الرهان  وآية الربا، وحرمة البيع يةحل كآية مثال الفقهية،  المسائلوكذلك      والنواهي  األوامر  فيها

 األحكهام؛ آيهات ت نبهذة مهنوعرضه تتناولهفقهد  الدراسة هذه هدفاما بخصوص , ها من اآليات وغير  شرطه، وجد  عند  التيمم  وجواز
كههذلك و  الشههرعي حكههملل معنههىال إلههى تعههرضبطريقههة ال ، عرضهههافههي  الكههريم القههرآن مههنه الذوقيههة ل الصههناعة  بيههان خههالل مههن وذلههك
صهناعة  وكيفيه األحكام، هذه تناولته وما الكريم، القرآنالتي وردت ب حكاماأل أهم ومعرفة ،وغيره  والتكليف الوضع: حيث من  أنواعه
 هعرضه فهي الكهريم القهرآن مهنه الصهناعة الذوقيهة ل معرفهه في أن   إلىفيها  الدراسة وتوصلت داللتها،  كشفكذلك  و   لها،  القرآن  سياق
 مههنل ؛الجليههل  الفههن هههذاب  الشههتغالوان ا ومهها هههي  اإلسههالمية لشههريعةا مقاصههد مراعههاة إلههى يتوصههل فيههها طالههب العلههم األحكههام يههاتآل

  للسهعادة طريهق ال أنهه اإلنسهانية فتتهيقن ، بهه واالعمهال األقهوال كهل  وتنضهبط ،بهه  العقهول تتنهورف وفضيلة، ،تشريفًا   االعمال  اشرف
  .ومن هللا تعالى التوفيق والسداد ومكان، وقت لكل تصلح والتي بها والعلم  الشريعةعرمة ب إال ، والطمأنينة

 :الدراسة وهدف مشكلة
آيهات علهم  الشهريف اال وههو ههذا العلهمعلى كل طالهب علهم شهرعي معرفهة و  عليناواجب هو  في الحقيقة انها ليست بمشكلة بقدر ما 

 ومنها : التطبيقات بعضفي  ، الدراسة هذه جاءتفقد االحكام 
واضهح لههذا العلهم وههل يعهد ههذا  طريهقار دور في اظهاالحكام  آيات وكتب الكريم للقرآنان  هلالتعرف على شيء مهم وهو : .  1

  ؟في القرآن  الشرعي ة األحكامآيات  عرضصناعة و  في العلم من اهم العلوم الشرعية وله دور
 ؟وكذلك كتب االحكام والتي اهتمت في هذا الجانب   الكريم القرآن عليها اشتمل التيالتعرف على ما هي اهم االحكام . 2

 خطة البحث : 
 :وما هي انواعه  الشرعي الحكمب ما هو المقصود  :األول المبحث
 .الشرعي الحكم  تعريف: األول المطلب
 (( التكليفي الشرعي الحكم من انواع الحكم الشرعي هو ))  :الثاني المطلب
 ((  الوضعي الشرعي الحكم))  هو الشرعي الحكم انواع من: الثالث المطلب
 :وفيه ، األحكام آيات كتب في للقرآن الذوقية الصناعة :نيالثا المبحث
 .الشرعية   ألحكاماآيات   في بيان الكريم القرآن منه   :األول المطلب
 .الشرعية  لألحكام الكريم القرآن بيان وتوضيح: الثاني المطلب
 .ومن هللا التوفيق  العالمين رب هلل والحمد الخاتمة واخيراً 
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 األول املبحث
 وما هي انواعه (( الشرعي احلكمب )) ما املقصود 

 
 : الشرعي احلكم تعريف: األول املطلب

 استحكميقال و  ،في االشياء وغيرها  العدل بمعنى أتييقد و  ،بالشيء  والفقه العلممعناه : الُحْكمْ ان المقصود ب:  لغةً   الحكم  تعريف.  1
 فهالن وحكهم ،باألشهياء وغيرهها االفسهاد  النها  مهن منعهأي  الشيء وَحَكم ،وحياته  دينه في يضره  عما  وامتنع    تناهى  اإذأي    الرجل
 . (2)وتأتي بمعنى  ت في الشيء أي حكم فيه  عنه رجع اإذ اي والشيء، األمر عن
 أو التخيير أو باالقتضاء المكلفين بأفعال المتعلق هللا خطاب: )يعرف بأنه  األصولييناغلب  عند الشرعي الحكم ان :اصطالحاً . 2

 وصههفاته، بذاتهه والهذي يتعلههق هللا خطهابمثهال ذلههك ك حكمهًا،يعههد  ال المكلفهين أفعههال بغيهر المتعلهق تعههالى هللا خطهاب إن (3) (الوضهع
ي ٱ لَۡيَس : )تعهالى كقول هللا  صفاتهالخطاب المتعلق بو  (4)(َعلِّيم   َشْيء    بُِّكل ِّ   للا َ   إن  : )تعالى  كقوله ِميبٱ مۡل َ ََِ َه مليََ  و َهوََٱ ۡءۖٞ  (  َكِمۡثِلِهۦ شَََ

ِب َمۡ يََم إِِذ : )تعالى كقوله القرآني القصص في تعالى خطابهكما  و  (5) امنتَ َذَۡت ِمۡن أَۡوِلَها َهمۡذكٱۡ  فِء مۡلِكتََٰ  (6) ( َمَكاٗنا َشۡ قِي ٗ
 والنهههدب اإليجهههاب يعنههي وشهههرعه هلل تعهههالى صههفة ههههو األصهههولي بههالمعنى الشهههرعي الحكهههممههن خهههالل مههها عرضههنا سهههابقًا يتبهههين لنهها ان 

 اإلنسهان تصهرفاتل صهفة ههوف الفقههي المعنهىامها مها يخهص و  مانعهًا، أو شهرطاً  أو  سهبباً   الشهيء  جعهلقد  و   واإلباحة،  والكراهة  والتحريم
 األحكهام أدلهة بيهانو  توضهيح علهى منصهبة األصهول مهمهة علمهاء أن إلى ذلك  في ويرجع بتصرفات االنسان  صلة  الذي له  هوقائعول

 اإلنسهان تصهرفات صهفات مهن ههي التهيو  الشهرعية ألحكهامل سهتنبا اال ههيف الفقههاء  وظيفهة  امها فيمها يخهص  مصهادرها،وكل    الشرعية
  (7)الشرعية

 
 ((  التكليفي الشرعي احلكم))   هو الشرعي احلكم انواع الثاني : مناملطلب 
 : أقسام خمسة  لهو  ،(8) والترك الفعل بين لتخييرل أو ، عنه الكف أو لفعلل طلب الشارع اما يقتضي ما هو:  تعريفه

 العقههاب، الههذم ويلحههق تههارك الفعههل  يههذمومههن حكمههه  (10)(اللههموم وجههه علههى فعلههه الشههارع طلههب مهها هههو: )(9) الوجههوبالقسههم االول  :  (1
 الثواب .  المدح ومع فاعل الفعل  ويمدح

 علههى تههدل ال نفسههها طلبههه صههيغة كانههت بههأن حههتم، غيههر طلبهها المكلههف مههن فعلههه الشههارع طلههب مهها هههو: )المنههدوبالقسههم الثههاني : ( 2
تهارك  يهذم وال علهى فعلهه ويثهاب فاعلهه يمهدح إن فعهل المكلهف بحيهث ،(11) ( التحتهيم عهدم علهى تهدل قهرائن بطلبهه اقترنهت أو  تحتيمه،
 ذلههك مههن ذلههك ويسههتفاد ،(13) المنههدوب (12) أنههواع بعههض تههرك علههى والعقههاب اللههوم يلحقههه وقههد ،ه الشههارع لعههدم فعلههه يعاقبهه وال الفعههل
ا: )تعههالى كقولههه واألولويههة للرجحههان بههل والحتميههة، لإللههمام ليسههت أنههها علههى القههرائن دلههت التههي والصههي  األوامههر ا يههَ ينَ  َأيُّهههَ ذِّ واْ  الههِ  إَِّذا آَمنههُ
َداَينُتم َدْين   تههَ ى بههِّ ل   إِّلههَ م ى َأجههَ اْكُتُبوهُ  مُّسههَ اْكُتُبوهُ : )تعههالى لقولههه وفقههاً  الههدين كتابههةل األمههر فهه ن (14) (فههَ  قههدف الههدين كتابههة وجههوب علههى داالً ( فههَ
 ،الحهق  لحفه وذلهك  الهدين كتابهة المهدينكهذلك و  للهدائنمن المندوب ف بو ندمال إلى الوجوب عن األمر لهذا قد صرفته    قرينة  وجدت

 (15). الدين هذا ايكتب لماذا  عليهما إثم فال ،لبعض بعضهمالجميع  أمن اذاو 
 مهأجوراً  تهارك الفعهل المنههي عنهه  فيكهون  (16) (واإللهمام الحهتم وجهه علهى عنهه الكهف الشهارع طلهب ما  هو: )الحرامالقسم الثالث :  (  3

 (18) (ُأِمَهاُتُكمْ  َعَلْيُكمْ  ُحر َِّمْت : )تعالى كقوله منها يشتق وما التحريم ومن صي   (17). هلل تعالى  عاصياً  آثماً  فاعلهيعد و  ،على تركه 
 الفطهرة علهى اعتهداءً فهي ههذا الفعهل  بهأن ذلك ةلوعُ  األمهات، نكاح: وهواال  التحريم أنواع ألشدوتوضيح   بيان  الكريمة  اآلية  هذه  وفي

لُّ  الَ ) لف  وكذلك  (19)  والسوية  السليمة  اإلنسانية ن  َّل  : )في محكم التنميل  تعالى كقوله( َيحِّ يَِحلُّ لََك ملن َِياۖٓٞٱ ِمۢن  َعََۡ ٱ َهََّلٓ أَن تَ َََ  َل  ِهََِ

ۡينٱهٱن   ٖج َهلَۡه أَۡعَج ََك حٱ لُّ  الَ : )تعهالى قولهه فهي صهريحة ههيالتهي و  النههي، صهيغةل للتحريم الكريم القرآن فاستعمل (20)(  ِمۡن أَۡزَهَٰ  ،(َيحهِّ
  كهافرة وال نصهرانية وال يهوديهة ال  اآلخهرة والهدار ورسهوله هللا فهاخترن  خيهرتهن، الالتهي نسهائك بعهد مهن النسهاء لهك  يحهل  ال:  ذلهك  معنى

ينَ  إِّنِ : )تعههالى كقولههه الفعههل كههل مههن اقتههراف  توعههدو  (21) ذِّ ْأُكُلونَ  الههِ َوالَ  يههَ اَمى َأمههْ ا اْلَيتههَ ا ُظْلمههً ْأُكُلونَ  إِِّنمههَ ي يههَ مْ  فههِّ ونِّهِّ اًرا ُبطههُ َلْونَ  نههَ  َوَسَيصههْ
يًرا عِّ  اآليههة هههذه وفههي األيتههام مههال مهن أكههلو  اقتههرب مههن كههل علهى وكبيههراً  عظيمههاً  وعيههداً  هللا الحههق توعهد القرآنههي الههنص هههذا فههي (22) (سهَ
 (23) األيتام أموال آكل على  تشنيع
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 والثنههاء المههدح تاركههه يسههتحق مهها هههو واإللههمام الحههتم وجههه علههى ال تركههه المكلههف مههن الشههارع طلههب مهها: )المكههروه القسههم الرابههع :  -4
 وقد  عليه آثم ليس فاعله ويكون  ،(24) (والعتاب اللوم يستحق وقد والذم، العقاب يستحق فال  فاعله أما تعالى،  للاِ  من  والثواب  واألجر
 يشهتق ومها: الكراههة ومهن صهي   (25)  تعهالى لوجهه خالصهاً  تهرك الفعهل كهان إذا ويثهاب يمهدح وتاركهه  ،  والعقهاب  اللهوم  من هللا  يستحق
ٓ إِلَى ملي َماِۖٓٞ َهِوَء  ٱَخان  فَقَاَل لََها َهِلۡۡلَۡ ِض مۡئتِيَا : )تعالى  كقوله  منها معنهاه  والطهوع (26)(  َكۡ ٗوا قَالَتَآ أَتَۡينَا َطآئِِعينَ َطۡهًعا أَۡه ثٱم  مۡيتََهىَٰ

 رن ق إذا النهي صيغة ومنها تأتي   27وهذه صفة الكراهة  كارهتين او منقادتينو  طائعتين ماكونه  هما اماحال  اي  الكره  ضدهو   االنقياد
ينَ   َأيَُّها َيا: )تعالى كقوله الكراهة،  على  يدل  بما ينَ  َعْنَها َتْسَأُلواْ   َوإِّن  َتُسْؤُكمْ   َلُكمْ  ُتْبدَ  إِّن َأْشَياء  َعنْ   َتْسَأُلواْ  الَ  آَمُنواْ   اِلذِّ  ُتْبدَ  اْلُقْرآنُ  ُيَنِملُ  حِّ
 صرفتهوقد  قرينةال وجود بسبب كراهةكانت ل  وإنما تحريماً  هو ليس اآلية في الوارد فالنهي ،(28)( َحلِّيم   َغُفور   َوللا ُ  َعْنَها للا ُ  َعَفا  َلُكمْ 
ينَ  َعْنَها َتْسَأُلواْ  َوإِّن: )تعالى  قولهِّ   وهو  (29)  ذلك  إلى ا للا ُ  َعَفا َلُكمْ  ُتْبدَ  القرآن ُيَنِملُ  حِّ ور   َوللا ُ  َعْنههَ  سهألوا"  :الحسهن قهال (30) (َحلهِّيم   َغفهُ

: فقههال شههديدا، غضههبا هللا رسههول غضههب حتههى فههأكثروا؛ عنههها هللا عفهها قههد التههي الجاهليههة أمههور عههن وسههلم عليههه هللا صههلى هللا رسههول
 لتههركوالتههي تفيههد ا األمههر صههيغةومنههها كههذلك   31 " القيامههة يههوم إلههى بههه أنبههأتكم إال شههيء عههن تسههألوني ال بيههده نفسههي فوالههذي سههلوني

ينَ  َأيَُّها َيا: )تعالى كقوله ،فيها  الكراهة إلى التحريم من تصرفهاالتي    قرينةالب  المصحوبة ا َطي ِّبهَاتِّ  ُتَحر ُِّمواْ  الَ  آَمُنواْ  اِلذِّ لِ  مهَ مْ  للا ُ  َأحهَ  َلكهُ
ينَ  ُيحِّبُّ  الَ  للا َ  إِّنِ  َتْعَتُدواْ  َوالَ   .من المكروه  بلبحرام  ليس والحرام اصبح حكمه  لالحال بين أمره يشتبه ما فعل ف ن (32) (اْلُمْعَتدِّ
 مهن المكلهف الشهارع يطلهب فلهم (33) (زجهر وال اقتضهاء غير من والترك الفعل بين فيه الشارع خير ما: )المباح القسم الخامس :   (5
 أوالفعهل   يفعهل أن بهين خيهر المكلهفان فه فعلهه، علهى عقهابيوجهد فيهه  وال ،فيهه ثهواب ال والمباح يكف، أن منه  يطلب  ولم  يفعل  أن

 مههن ذلههك ويسههتفاد عليههه؛ يثههاب بههذلك  ف نههه السههننبو  الواجبههات علههىبالفعههل   االسههتعانة المبههاح هبفعلهه قصههد إذا ولكههن ،الفعههل  يتههرك
َطا ٱها   َهإِذَا : )تعهالى كقولهللفعل   باحةاإل صيغةومنها صيغها : ك  (34)اإلباحة    على  الدالة  الوسائل تٱۡم فَۡ ََۡ بههذا الهنص ف  (35) (َحلَلََۡ
 مههن أو العمهرة أو الحه فهي  إحرامهه مهن خهر  العبهد وإذا أي , تركهها لههه يبهاح كمها ،الصهيد بعهد انتههاء االحهرام  للمكلهف يبهاحالشهرعي 

ومهن صهيغه  (36) فقهط اإلحهرام هيئهة وفى ماالحر  رضاأل فى الصيد عليكم حرموانما  وان شاء فال  ،شاء فليصطاد    إن  ماالحر   رضاأل
هِّ  َأْخَر َ  اِلتِّيَ  للا ِّ  زِّيَنةَ  َحِرمَ  َمنْ  ُقلْ : )تعالى كقوله ،للمكلف  التحريم نفي َبادِّ ْزقِّ  مِّنَ  َواْلِطي َِّباتِّ  لِّعِّ  يأمرالمباركة  اآلية هذه في  (37) (الر ِّ
 المطعهم فهي هللا رزق  الحهاللفهي و  ،لملهبس ا من المينة يحرم من نكاربصيغة اإل سؤال يسأل أن وسلم عليه  هللا  صلى  نبيه  تعالى  هللا
 .لمشرب وغيره وا
 

 :الوضعي احلكم: الثالث املطلب
 لوضهعي؛بهالحكم ا الحكهممهن  النهوع ههذا سهميقهد و  38(منهه مانعهاً  أو شهرطاً  أو آخهر لشهيء سهبباً   شهيء  جعهل  يقتضهى  ما  هو: )تعريفه
ه قهد جعهل أنه أي منهه، بجعهل أي ،عهم وجهل  الشهارع قبهل مهن بوضع المانعية واما  الشرطية  واما  بالسببيةاالشياء اما    بين  ربط  ألنه

 :وهي ثالثةاقسامه و  منه، مانعاً  واما  له، شرطاً  واما لهذا سبباً  هذاالشارع 
 يخفهى، الو  منضهبطفههو  ظهاهر أمهر فهو. (39) ( لذاته العدم عدمه ومن الوجود، وجوده من يلمم ما الشرع جعله ما  هو: )السبب.  1
، حكهم  ال وجهود علهى عالمهة وجهود السهبب أمهر الشهارع جعهلقد ف واألحوال، األشخاص باختالف يختلف الو  محددًا،  يكون هو  و   شهرعي  

ارِّقُ : )تعهالى كقولههه ،(40) الحكهم ينتفههي وبانتفهاء السهبب ارَِّقةُ  َوالسههِ اْقَطُعواْ  َوالسهِ َيُهَما فهَ دِّ  قههام مهن أن علههى الخطهاب هههذا دل إذ قهد (41)( َأيههْ
 (42)يد من قام بهذا العمل  قطع لوجوب سبباً  يكون  هذا ف ن ، المكلفين منبهذا الفعل 

  الذي  هو  الشرعي  الوجود بالوجود؛  والمراد ،(43)  ( لذاته   عدم وال وجود  وجوده من يلمم وال العدم، عدمه من يلمم ما: )الشر . 2
، حكمال تحققكي يل  وضعه  قد الشارع فيكون   شرعية، واحكام آثار عليه يترتب   وإن الشر ،  ذلك بوجود إالذلك   يتحقق وال شرعي 
ۡشٗ ا فَۡۡ فَعٱٓها  إِلَۡيِهۡم أَ : )تعالى كقوله ،(44) حقيقته منتلك  جمءاً  يكن لم ۡنهٱۡم  ٱ ٓ إِذَا  َلَغٱها  ملن َِكاَح فَإِۡن َۖٞانَۡيتٱم م ِ َمىَٰ َحت ىَٰ ََٰ ۡمو  َهمۡ تَلٱها  مۡليَت لَهٱ ۡمَهَٰ

ها    َهََّل تَۡأكٱلٱهَوآ إِۡيَ اٗفا َه َِ اً ا   في شر  يعد  رشيدًا،  الحلم سن  اإلنسان بلوغ أن  على يدل خطابي هذا النص  ف ن ،(45)  ( أَن يَۡك َ ٱ
 ( 46)  والمال النفس على  الوالية انتهاءكذلك  و  عنه، الوالية زوال 
 دون  حهائالً  المهانع يكهون به ف (47) (السبب عدم أو الحكم، عدم تستلمم حكمة، وجوده  يستلمم  منضبط،  ظاهر  وصف  هو: )المانع.  3

 إذ  السهبب علهى يؤثر قد ألنه السبب؛ دون  حائالً  ويكون  ،منه  مقصود غرض يحقق ال فهو ، يتفق ال  معنىال  فيه  ألن  الحكم؛  وجود
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لَهَٰ َ : )كقولهه ،(48) السهبب حكمهة يعهارض معنهى المهانع فهي ألن  اقتضهائه؛  دون من    فيحول  عمله  يبطل ها  مل ََ  ها  َهأَقِيمََٱ هَٰ َ َهَۖٞاتََٱ كَََ ملز 

ِكِعينَ  ََٰ  مهن مهانعقهد وجهد  ف نهه والنفها  الحيض ت المراءةوجد إذا ولكن ين بها المكلف على واجبة الصالة ف ن ،(49) (َهمۡ َكعٱها  َمَب مل  
 .(50) الوقت وهو سببه تحقق وإن الصالةاقامة  وجوب

 
 نيالثا املبحث

 األحكام كتب آيات يف لقرآنالصناعة الذوقية ل
 

 الشرعية   ألحكاما يف بيان الكريم القرآن منهج  :األول املطلب
 :منها  أقسام إلى  ينقسم
مِ  تعههالى هللا قههول المجمههل فمههن ، مجمههالً  الكههريم القرآنههي الههنصالمجمههل  : أي ان يكههون : األول القسهم لِ  عههَ نْ ) َوجههَ لْ  َومههَ قَ  ذلههِّكَ  َيْفعههَ  َيلههْ
ةِّ  َيْومَ  اْلَعذابُ  َلهُ  ُيضاَعْف ) فقال الواو بغير فِسره, فقد  كثيرهقد تكون و  قليلة العذاب ني ة فِّيهِّ  ألثامان في فا (51)  (َأثاماً   ولهو (52)(اْلقِّيامهَ
 ان تقهول لهدي َيجهوز اللكن و  وبِّْرَذْون  بغل   دابِتان لدي َتُقولُ  قد تستطيع ان  ترى  أال َلُه، تفسيًرا بِّهِّ  َلْيَس  ما يكن َلمْ  جملالمُ  غير  َكانَ 
ا كفاية َهَذا فيأن ف ، والبِّرذون  بالبغل لدوابا  تفسير  تريدُ   وأنت  وبِّرَذْون    وبغل  دابِتان  قولههفهي و  هِّ َليهعَ  فقهسوكهذلك  َذلهِّكَ  فهي نتهرك َعمهِ

يم   َربِّ ُكمْ  مِّنْ  َبالء   ذلُِّكمْ   َوفِّي)  ذلكم فى: وُيقال.  اْلَبلِية من عظيم بالء اْلَعَذابِّ   أْصَنافِّ  مِّنْ   فرعونُ  بكم َيْصنعُ  َكانَ   فِّيما: يقول (53)( َعظِّ
 عندك البالء لحسن فالًنا  إن: َتُقولُ  أنك ترى  أال.  وعذاًبا نعًما،  يكون   قد الَبالءغيره من و  العذاب   من  نجاكم  إذ عظيمة رب كم من نعم

 السههنة بينههه النبههي صههلى هللا عليههه وسههلم فههي فقههد عمليههًا، الصههالة بههأداء يتعلههقولههدينا مثههال اخههر فيمهها  ، (54) عليههك اإلنعههام تريههدُ وانههت 
 رأيتموني كما صلوا: )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول الد قفق ا،موأوقاته ، اموهيئاته اموشروطه امأركانه بينتقد ف ،المطهرة   النبوية
 عنههي خههذوا: )وسههلم عليههه هللا صههلى هللا رسههول فقههال البيههوع، أحكههام وحهه  وزكههاة، صههوم مههن العبههادات بقيههة فههي وكههذلك ،(55) (ُأصههلي

 قههال ،فههي التشههريع  الشههورى مبههدأ ك: للتشههريع الرئيسههة العامههة المبههاد قههد يههذكر و  ، مجمههاًل، القرآنههي الههنص يههأتي وقههد (56) (مناسههككم
ُرُهمْ : )تعههالى وَرى  َوَأمههْ َنُهمْ  شههُ ْأُمرُ  للا َ  إِّنِ : )تعههالى قههال والعههدل، (57) (َبيههْ ْدلِّ  يههَ انِّ  بِّاْلعههَ ْحسههَ  قههال ،والعهههود  بااللتمامههاتد  والوفههاء (58) (َواإلِّ
ا: )تعههالى ا يههَ ينَ  َأيُّهههَ ذِّ واْ  الههِ واْ  آَمنههُ اْلُعُقودِّ  َأْوفههُ فههي  للنهها  مجههال تعطههيف تتجههددقههد  الحيههاة ألن للنهها ؛ فيههها العملههي التطبيههق وتههرك(59)( بههِّ

ان اول مهن طبهق مبهدأ الشهورى علهى و  (60). االجتههاد قاعدةء هي  القرآنية للقاعدة النموذجي التطبيق على يساعد ما وخير  تطبيقها،
ا َهإِۡذ نفسه هو هللا تعالى قوله تعالى عنهدما قهال :  ) ن يٱۡفيََِ ٱ فِيهَََ ا مَََ  قَالٱٓها  أَتَۡجعَلٱ فِيهَََ

و
ٓئَِكِة إِن ِء َجاِعل  فِء مۡۡلَۡ ِض َخِليفَٗة ََٰ قَاَل َ  َُّك ِلۡلَملَ

َماَۖٓٞ  ِفكٱ ملََ  ِ  الههيس هللا بقهادر علهى خلههق بنهي ادم دون الرجههوع والقهول الههى المالئكهة بالتأكيهد قههادر علهى ذلههك ولكهن تبههارك هللا 61( َهيَيََۡ
 عنهد الشهورى  مبهدأ المسهلمون  طبهق فقهدهللا احسهن الخهالقين وكهذلك  ء تعالى بقولهه ههذا ليقهر مبهدأ الشهورى فهي االرض والسهماء تبهارك

ل،  الخليفة  اختيار  هللا رضهي وفاته وقبل ساعدة، بني سقيفة في يتشاورون  المسلمون  كان عنه؛ هللا رضي بكر أبو اختير فعندما األو 
 عنهه، هللا رضهي الخطهاب بهن عمهر إلهى بالخالفهة يعههد أن علهى فهاتفقوا والمشهورة النظر ذوي  من المتقدمين  من  طائفة  شاورء    عنه،
 بكهم هللا يهرد إن: وقهال وسهلم، عليهه هللا صهلى هللا رسهول أصهحاب مهن أشهخاص سهتة بهين الخالفهة  جعهل  عنهه،  هللا  رضهي  وفاتهه  وقبل
 هللا رضههي عفههان بههن عثمههان اختيههر التشههاور وبعههد وسههلم، عليههه هللا صههلى نبههيكم بعههد جمعكههم كمهها هههؤالء خيههر علههى أمههركم يجمههع خيههراً 
 قهائم، مرحلهة كل في الشورى  مبدأ تطبيق أن فنالح  عنه، هللا رضي طالب أبي بن علي بويع عنه،  هللا  رضي  استشهاده  وبعد  عنه،
 (62). بعضها عن المراحل تختلف ولكن
 بعههد أو الوضهع بأصههل إمها المههراد منهه يفههم مههاههو الموضههح او ههو و  مفصههالً  القرآنهي الهنص يكههون  أن المفصههل : وههو :الثهاني القسهم
 اإلقامهة فه ن(  المكهاة وآتهوا الصهالة وأقيمهوا: )  تعهالى قولههمثهال ذلهك  ،وال يحتها  الهى توضهيح اخهر كهامالً   بيانهاً   مبينهاً فيصير    التبيين
:  بالمجمههل العمهل. ا مهن ناحيههة اللفه  واضههحانفصهار  بينهمهها الشهارع ولكههن مجمهلال يفههم مهها ههو المطلهوب فهههو   منهمهها كهل واإليتهاء
 شهريعته جميهع ألمتهه بهين قهدو  وسهلم عليهه هللا صهلى والنبهي.  بيانهه حصهل متهىف بالمجمهل  العمل  على  العمم  عقد  المكلف  على  يجب

 وبيانهه.  فقهط إليهه لحاجهةل البيهان يتهرك ولهم كنهارهها ليلهها ال غبار عليها نقية بيضاء شريعة  علىو   األمة  ترك  حتى  وفروعها  أصولها
 المكههاة أنصههبة عههن إخبههارهو :  بههالقول بيانهههب ذلههك مثههال.  او بكالهمهها بههالقول أو بالفعههل، ،أو بههالقول إمههاكههان   وسههلم عليههه هللا صههلى
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 وآتهوا: ) تعهالى قولهه لمجمهل وتوضهيح بيانهاً فانهة . (  العشهر السهماء سهقت فيمها ) وسهلم عليهه هللا  صهلى  قوله  في  كما  مقاديرهاكذلك  و 
 وكيفيههة الحههدود، فههي العقوبههات ومقههادير المواريههث، كأحكههام ذلههك، كههل  تؤكههد الشههريفة السههنة وكههذلك .فأصههبح مفصههال ومبينهها ( المكههاة
ينَ : )تعهالى فقهال الهموجين، بهين اللعهان وكيفيهة  النسهاء،  من  والمحرمات  وعدده،  الطالق ذِّ ونَ  َوالهِ مْ  َيْرمهُ مْ  َأْزَواَجههُ ن َولهَ مْ  َيكهُ َهَداء ِلههُ  إِّالِ  شهُ
هِّمْ   َفَشَهاَدةُ   َأنُفُسُهمْ  قِّينَ  َلمِّنَ  إِِّنهُ  بِّاّلِلِّ  َشَهاَدات    َأْرَبعُ   َأَحدِّ نَ  َكانَ  إِّن َعَلْيهِّ  للِاِّ  َلْعَنتَ  َأنِ  َواْلَخامَِّسةُ . الِصادِّ بِّينَ  مهِّ اذِّ ا ْدَرأُ َويهَ . اْلكهَ َذابَ  َعْنههَ  اْلعهَ
بِّينَ   َلمِّنَ   إِِّنهُ   بِّاّلِلِّ   َشَهاَدات    َأْرَبعَ   َتْشَهدَ   َأنْ  ا للِاِّ  َغَضبَ  َأنِ  َواْلَخامَِّسةَ . اْلَكاذِّ انَ  إِّن,  َعَلْيههَ نَ  كهَ قِّينَ  مهِّ ادِّ  الكهريم القهرآن أن فنجهد (63) (الصهِ
، البيههان وههذا ،(64) الههمو  عههن للتخفيهف اللعههان وهههو مهمهاً  حكمههاً  بهِين  الكههريم، القههرآن فهي جههاء مهها تؤكهد النبويههة السههنة وجهاءت مفصههل 
 وال عمهك وابهن زوجتهك فهي هللا اتهق: لعهويمر وقهال سهحماء، بهن وشهريك وزوجتهه عهويمر بهدعوة وسهلم عليهه هللا صهلى هللا  رسول  فأمر

 فقهال غيهري، مهن حبلهى وإنهها أشههر، أربعهة منهذ قربتهها مها وإني بطنها، على شريكاً  رأيت إني باّلل، أقسم هللا، رسول يا: فقال  تقذفها،
، بمهها إال تخبرينههي وال هللا اتقههي: وسههلم عليههه هللا صههلى النبههي لههها ِّ،  رأى وإنههه غيههور، رجههل عههويمراً  إن هللا، رسههول يهها: فقالههت صههنعتِّ

: وقهل قهم: لعهويمر قهال ثهم العصهر، فصهلى( جامعهة الصهالة) فنهودي قهال، مها علهى الغيهرة فحملتهه ويتحدث،  إلِي،  النظر  يطيل  شريكاً 
 ثههم الصهادقين، لمهن وإنهي بطنهها، علهى شهريكاً  رأيههت إنهي: بهاّلل أشههد قهل: قهال ثهم الصههادقين، لمهن وإنهي لمانيهة، خولهة إن بهاّلل، أشههد
 شههور، أربعهة منهذُ  قربتهها مها وإني زانية، إنها: باّلل أشهد قل: قال ثم الصادقين، لمن وإني غيري، من حبلى إنها باّلل  أشهد  قل:  قال
 فقامهت، قهومي،: لخولة وقال اقعد،: قال ثم: قال فيما الكاذبين من كان إن عويمر، على هللا لعنة: قل: قال ثم الصادقين، لمن  وإني
 لمن وإنه. بطني على شريكاً  رأى ما باّلل أشهد الثانية، في وقالت الكاذبين، لمن زوجي عويمراً  وإن بمانية، أنا ما: باّلل أشهد:  وقالت

 وقالهت الكهاذبين، لمهن وإنهه قهط، فاحشة على رآني ما إنه باّلل، أشهد: الرابعة في وقالت منه، حبلى  إني:  الثالثة  في  وقالت  الكاذبين،
 (65) بينهمهها وسههلم عليههه هللا صههلى هللا رسههول ففههرق  قولههه، فههي الصههادقين مههن عههويمر كههان إن خولههة علههى هللا غضههب: الخامسههة فههي

 .الكريم القرآن في جاء لما وموضحة مؤكدة جاءت الشريفة فالسنة
ا هههو العبههارة أو اإلشههارة بطريقههة الكههريم القههرآن فههي اذا ورد :الثالههث القسههم ة إلشههارات الظههاهر؛ خههالف علههى القههرآن تأويههل: "أيضههً  خفيهه 
اني   الفتحبهه ، العلهم، أولههي للنبهي صههلى هللا عليهه وسههلم بهالوحي او لهبعض تظههر  النبويههة السهنة فتقههوم. الحكهم أصههل يكهون  أنأي   الربه 
نِ  فهَ َِّذا: )تعهالى كقولهه أحكامه،  بقية  بتكميل ة   َأتَهْينَ  فهَ ِّنْ  ُأْحصهِّ شهَ نِ  بَِّفاحِّ ْيهِّ فُ  َفَعلهَ ا نِّصهْ َناتِّ  َعلهَى مهَ نَ  اْلُمْحصهَ َذابِّ  مهِّ  ههذا ففهي (66)( اْلعهَ
 وبينهت النبويهة السهنة فجهاءت شهرعية، قاعهدة ههذه فصهارت الحهر، عقوبهة مهن النصهف علهى  العبهد  عقوبة  أن  إلى  إشارة  القرآني  النص
 (67). العقوبات في طبقت كما الحقوق، بعض في وتطبق المقدرة، العقوبات في تكون  وأنها القاعدة، هذه حدود
 

 .الشرعية  لألحكام الكريم القرآن بيان وتوضيح: الثاني املطلب
 طريهق فيسهلك ذلهك، معرفهة االسهتنبا  يريهد لمهن ليتسهنى األحكهام، فهي اتبعهه الهذي األسلوب إلى للوصول العلماء،  الكريم  القرآن  شغل

 :في األسلوب ويتمثل باطمئنان، الحكم إلى ويصل األمان،
 الحكههم أقسههام عههن التعبيههر فههي طريقتههه عههن النظههر وبقطههع الجملههة، حيههث مههن لألحكههام تناولههه فههي الكههريم القههرآن إلههى ينظههر أن: أوالً 

 علهى فمأخهذه جمئية بطريقة جاء وما بجمئي، وليس كلي أكثره الشرعية باألحكام لتعريفه القرآن أن ذلك (68)  الشاطبي  وبِين  الشرعي،
 األنههواع هههذه فهه ن وعليههه وسههلم، عليههه هللا صههلى النبههي خصههائص مثههل الههدليل خصههه مهها إال األصههل، بمعنههى أو باالعتبههار إمهها الكليههة،
ا: )تعهالى قهال بهذلك تتكفهل التهي ههي الشهريفة والسهنة البيهان،  مهن  كثيهر  إلى  تحتا  كَ  َوَأنَمْلنهَ ْكرَ  إَِّليهْ ي ِّنَ  الهذ ِّ ا لِّلنهِا ِّ  لُِّتبهَ مْ  نهُم ِّلَ  مهَ ْيهِّ  (69) (إِّلهَ
ي ِّنَ  إِّالِ  اْلكَِّتابَ  َعَلْيكَ  َأنَمْلَنا َوَما: )تعالى  وقال مُ  لُِّتبهَ ذِّي َلههُ واْ  الهِ  فيهه والمجمهوع إال جامعهاً  يكهون  وال جامعهًا، القهرآن فيكهون  (70) (فِّيههِّ  اْخَتَلفهُ
تُ  اْلَيْومَ : )تعالى قال كلية  أمور مْ  َأْكَملهْ يهَنُكمْ  َلكهُ تُ  دِّ ْيُكمْ  َوَأْتَممهْ ي َعلهَ يتُ  نِّْعَمتهِّ مُ  َوَرضهِّ اَلمَ  َلكهُ سهْ ا اإلِّ ينهً  لهم والجههاد، والمكهاة فالصهالة (71) (دِّ
 وهههي الكمههال علهى الكههريم القهرآن تضههمنها فقههد المعنويهة، الكليههات وأمها الشههريفة، السهنة بينتههها إنمهها الكهريم، القههرآن أحكامهها جميههع يبهين

 علههى ال الكليههة علههى تقههوم بأنههها يراعههي أن عليههه يجههب األحكههام اسههتنبا  أراد فمههن ، (73) والتحسههينيات  والحاجيههات (72) الضههروريات
 (74) واردها في النظر دون  العبارات بأطراف تأخذ وال بعضها إلى األجماء فتلم الكلية، على فمأخذه جمئياً  جاء وما الجمئية



   

         

 )) دراسة حتليلية ((  الصناعة الذوقية يف كتب آيات االحكام          

  

  

 كهان إن ألنهه الشهريفة؛ السهنة فهي وبيانهه شهرحه فهي النظهر دون  الكهريم القهرآن مهن االسهتنبا  علهى يقهدم أن ألحد  ينبغي  ال  ف نه  وعليه
 أعوزته  إن  له  الصالح  السلف  تفسير  في  ينظر  ذلك وبعد  بيانه،  في النظر  من ُبد فال  والمكاة  الصالة في كما تفصيلية أمور وفيه كلياً 

 (75). ذلك من أعوز فيما يكفي حصله لمن العربي الفهم فمطلق وإال غيرهم، من أعرف ف نهم السنة،
 قهد لكهان والجمئيهات الكليهات القهرآن ذكهر فلهو للقهرآن، الحف  تيسير على لألمة اإلعانة وهي حكمة؛ بالكلية القرآني  التعريف  هذا  وفي

 .وتراكيبهه مفرداتهه، فهي لالجتههاد ومصهر عصهر لكهل وصهالحية مرونهة إعطهاء وفيهها الحفه ، األمهة  على  فيعسر  جدًا،  حجمه  تضخم
 الكليههة بهالنظرة االهتمهام مههن بهُد فهال نفعههها، مهن أكبهر وضهررها ناقصههًا، فهمهاً  تكسهب ال ألنههها جمئيهة؛ نظهرة الههنص إلهى ُينظهر فهال (76)

 (77).   بعض مع بعضها  وتربط  وتشملها الجمئيات تراعي ألنها الشاملة؛
 الكهريم القهرآن أسهلوب اسهتقراء علهى متوقفهة ذلهك ومعرفهة الشهرعي، الحكهم أقسهام لتفاصيل تناوله من الكريم القرآن  إلى  ينظر  أن:  ثانياً 

 :والقواعد الضوابط هذه ومن والمباح، والمحرم الواجب فيعرف التفصيلية األحكام لعرض
 بههه واقتههرن  القههرآن فههي ذكههر إذا أو النههدب، أو الوجههوب علههى الدالههة الصههيغة جههاءت إذا: (78) النههدب أو الوجههوب الفعههل حكههم يكههون . 1

عِّ  َوَمن: )تعالى كقوله لفاعله والثواب الحسن الجماء به اقترن  إذا أو لفاعله، أو له ثناء أو محبة أو مدح ْلهُ  َوَرُسوَلهُ  للا َ  ُيطِّ  َجِنات   ُيْدخِّ
ينَ  اأَلْنَهارُ   َتْحتَِّها مِّن  َتْجرِّي  يمُ  اْلَفْوزُ  َوَذلِّكَ  فِّيَها َخالِّدِّ  (79) (اْلَعظِّ
 علهى ذكهر إذا أو عنهه، واالبتعهاد لتركهه الشهارع طلهب علهى تهدل بصهيغة ذكهره جهاء إذا: (80) الكراههة  أو  الحرمهة  الفعهل  حكهم  يكون .  2

 أو رجههس بأنههه العلههل وصههف أو فاعلههه لعههن أو النههار، دخههول أو مقتههه، أو هللا لسههخط أو للعههذاب سههبب أنههه أو ولفاعلههه، لههه الههذم وجههه
 .بالشيطان أو بالبهيمية فاعله وصف أو الشيطان، عمل من أو فسق
 علهى اإلنكهار أو الجنهاح، نفهي أو الحهر ، ونفهي واإلذن، كهاإلحالل ذلك، على يدل بلف  جاء إذا:    (81)اإلباحة    الفعل  حكم  يكون .  3
ْطَبةِّ  مِّنْ  بِّهِّ  َعِرْضُتم فِّيَما َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َوالَ : )تعالى كقوله الشيء حرم من ُكمْ  فِّي َأْكَننُتمْ  َأوْ  الن َِّساء خِّ  (82)( َأنُفسِّ
 

 (( اخلامتة)) 
 : اآلتية النتائ  إلى البحث توصل الدراسة هذه بعد
ق التهي التفسهير ملكهة إيجهاد علهىللمسهتنبط  القهدرة فهي في كتب آيات االحكام   التفسير  أهمي ة  في  تكُمن  -1  المعهارف شهت ى مهن تتحقه 
 ُبغيهةوغيرهها ومنهها تفسهير آيهات االحكهام التهي وردت فهي كتهاب هللا تعهالى  النحهو، أو ،الصهرف  فهي كانهتأ سهواءً   ،  المختلفهة  العلومو 

 تعالى .  هللا يريده ما إلى الوصول
 أن يسههتطيع حتههى األحكههام، آيههات عهرض تههم بههها التههي واأُلسهساالساسههية  القواعههد كههل معرفههةو  تعلهم  مههن لههه بههُد ال ، المفسهر إن  -2

 .اإلسالمية للشريعة العليا المقاصد يراعي الفهم وبهذا. صحيحاً  فهماً  القرآني النص يفهم وبذلك اآليات، من األحكام  يستنبط
من  أو األصوليين كالم من كانسواء أ العلماء كالم بين وايفرق أن تعالى، هللا كتابلكل المفسرين والباحثين في  الضروري   من   -3

 حيهث مهن المكلهف، علهىوأثهره  القرآنهي الهنص إلهى ينظهر ف نهه الفقيهه أمها,  اآلخهر عهن تختلفعالم  واحد كل نظرة ألن الفقهاء؛كالم  
 .وغيرها  تصرفاته

 االسهتنبا  كيفيهةضهرورة تعلهم ماةيهة و و  األنهواع، مهن نهوع كهل أساليب هي وما الشرعي، الحكم أنواع  معرفة  من  للمستنبط  ُبد  ال  ،  -4
 .  منها
 ومبينههًا، مجمههالً  القرآنههي الههنص يكههون  وقههد تبينههه، السههنةإْذ  مجمهاًل، الشههرعي الحكههمو  الشههريفة، النبويههة السههنة معرفههةمهن الضههروري  -5

 . تكمله والسنة باإلشارة، الحكم الكريم القرآن يورد وقد تؤكده، والسنة
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 )) املصادر واملراجع بعد كتاب اهلل تعاىل ((
 الُبسهتي الهدارمي، حهاتم، أبهو التميمهي، َمْعبهَد، بهن معهاذ بهن حبهان بهن أحمد بن حبان بن  محمد  حبان  ابن  صحيح  تقريب  في  حساناإل -1
 م 1988 - هه 1408 األولى،: الطبعة األرنؤو  شعيب: عليه وعلق أحاديثه وخر  حققه( هه354: المتوفى)
( هههه456: المتهوفى) الظهاهري  القرطبههي األندلسهي حهمم بهن سههعيد بهن أحمهد بهن علههي محمهد أبهو: المؤلهف األحكههام أصهول فهي اإلحكهام -2

  بيروت الجديدة، اآلفاق دار: الناشر,  شاكر محمد أحمد الشيخ: المحقق
( هههه1250: المتههوفى) اليمنههي الشههوكاني هللا عبههد بههن محمههد بههن علههي بههن محمههد,  األصههول علههم مههن الحههق تحقيههق إلههي الفحههول إرشههاد -3

 م1999 - هه1419 األولى الطبعة: الطبعة العربي الكتاب دار: الناشر بطنا كفر - دمشق عناية، عمو أحمد الشيخ: المحقق
  م،1989 والنشر، للطباعة العربية النهضة دار بيروت، ، شلبي، مصطفى محمد  اإلسالمي الفقه أصول -4
  01/01/2011: النشر تاريخ والتوزيع والنشر للطباعة وائل دار: الناشر الملمي ابراةيم لمصطفى االسالمي الفقه اصول -5
 الحههههههديث، دار القههههههاهرة، إبههههههراةيم، سههههههيد: تحقيههههههق ، الشههههههاطبي، محمههههههد بههههههن موسههههههى بههههههن إبههههههراةيم بههههههن إسههههههحاق أبههههههو,   االعتصههههههام  -6

  م،2002/ة 1424
 الحهرمين ب مهام الملقهب الهدين، ركهن المعهالي، أبهو الجهويني، محمهد بهن يوسهف بهن هللا عبهد بهن الملهك  لعبهد,    الفقهه  أصهول  فهي  البرهان -7
 ههه 1418 األولهى الطبعهة: الطبعهة لبنان – بيروت العلمية الكتب دار: الناشر عويضة بن محمد بن صالح: المحقق( هه478:  المتوفى)
 م 1997 -
 ،(2 ) الهههرحمن، عبهههد بهههن يوسهههف: تحقيهههق ،(ة 794-745) المركشهههي، هللا عبهههد بهههن محمهههد الهههدين بهههدر القهههرآن، علهههوم فهههي البرههههان -8

 م1994/ة 1415
ين أبهي بهابن المعهروف اإللبيهري  المهري، محمهد بهن عيسى بن هللا  عبد  بن  لمحمد,    العميم  القرآن  تفسير -9  399: المتهوفى) المهالكي َزَمنهِّ

 م2002 - هه1423 األولى،: الطبعة  هجري 
 0 القاهرة – العربي الفكر دار: الناشر هه 1390 بعد: المتوفى) الخطيب يونس الكريم عبد: المؤلف للقرآن القرآني التفسير -10
 وأوالده الحلبهي البهابى مصهطفى ومطبعهة مكتبهة شهركة: الناشهر( ههه1371: المتهوفى) المراغهي مصهطفى  بهن  أحمهد  المراغهي  تفسير -11

  م 1946 - هه 1365 األولى،: الطبعة بمصر
: لطبعههة السههعودية – الشههريف المصههحف لطباعههة فهههد الملههك مجمههع: الناشههر التفسههير أسههاتذة مههن نخبههة: المؤلههف الميسههر التفسههير -12

  م 2009 - هه1430  ومنقحة، مميدة الثانية،
 مفيد: المحقق( هه 510: المتوفى) الحنبلي الَكْلَوَذاني الخطاب َأُبو الحسن بن أحمد  بن  محفوظ:  المؤلف  الفقه  أصول  في  التمهيد -13
 1985 - ههه 1406 األولهى،: لطبعهة( 37) القهرى  أم جامعة - اإلسالمي التراث وإحياء العلمي البحث مركم: الناشر   عمشة  أبو  محمد

  م
  (هه1404: المتوفى) القطان  إبراةيم: لمؤلف,  التفسير  تيسير -14
 والنشر  للطباعة  الريان مؤسسة:  الناشر  العنمي   الجديع  اليعقوب  يعقوب بن عيسى بن يوسف بن  هللا لعبد  الفقه  أصول  علم  تيسيرُ  -15

 م 1997 - هه 1418 األولى،: الطبعة لبنان – بيروت والتوزيع،
 التربيهة دار: توزيهع( ههه310 - 224) الطبري  جرير بن محمد جعفر، أبو: المؤلف,   للطبري  القرآن آي تأويل  عن  البيان  جامع -16

 المكرمة مكة - والتراث
 دار: الناشههر( هههه1127: المتههوفى) الفههداء أبههو المههولى,  الخلههوتي الحنفههي اإلسههتانبولي مصههطفى بههن حقههي إلسههماعيل البيههان روح -17
 بيروت – الفكر
 بهن هللا عبهد الهدين موفهق محمهد أبهو: المؤلهف حنبهل بهن أحمهد اإلمهام مهذهب علهى الفقهه أصهول فهي  المنهاظر  وجنة  الناظر  روضة -18
 مؤسسههة: لناشههر( هههه620: المتههوفى) المقدسههي قدامههة بههابن الشهههير الحنبلههي، الدمشههقي ثههم المقدسههي الجمههاعيلي قدامههة بههن محمههد بههن أحمههد
 م2002-هه1423 الثانية الطبعة: الطبعة والتوزيع والنشر للطباعة الري ان
  الشنقيطي" الددو"به الملقب محمد ولد الحسن محمد:  المؤلف الفقه أصول في الورقات شرح -19
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:  المتههوفى) الههدين نجههم الربيههع، أبههو الصرصههري، الطههوفي الكههريم بههن القههوي  عبههد بههن سههليمان:  المؤلههف الروضههة مختصههر شههرح -20
  م 1987/  هه 1407 ، األولى:  الطبعة الرسالة مؤسسة:  الناشر التركي المحسن عبد بن هللا عبد:  المحقق( هه716
 للنشهههر الثقافهههة دار: الناشهههر 01/01/1999: النشهههر تهههاريخ  ابهههراةيم الهههرحمن عبهههد ابهههراةيم: تهههأليف االسهههالمي الفقهههه اصهههول علهههم -21

    والتوزيع
 المؤسسهة» المهدني مطبعهة: الناشهر( ههه1375: المتهوفى) خهالف الوههاب عبهد: المؤلف التشريع  تاريخ  وخالصة  الفقه  أصول  علم -22

 «بمصر السعودية
 األوقههاف وزارة: الناشههر( هههه370: المتههوفى) الحنفههي الجصههاص الههرازي  بكههر أبههو علههي بههن أحمههد: المؤلههف األصههول فههي الفصههول -23

 م1994 - هه1414 الثانية،: الطبعة الكويتية
 المكهي القرشهي المطلبهي منهاف عبهد بهن المطلهب عبهد بهن شهافع بهن عثمان بن العبا  بن إدريس بن  محمد  هللا  عبد  أبو  للشافعي -24
 م1940/هه1358 األولى،: الطبعة مصر الحلبي، مكتبه: الناشر شاكر أحمد: المحقق( هه204: المتوفى)

 المطلبههي منهاف عبهد بهن المطلههب عبهد بهن شهافع بههن عثمهان بهن العبها  بههن إدريهس بهن محمهد هللا عبههد أبهو الشهافعي اإلمهام مسهند -25
 لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر( هه204: المتوفى) المكي القرشي
 يوسهف أحمهد: المحقهق( ههه207: المتهوفى) الفهراء الهديلمي منظهور بن هللا عبد بن زياد بن يحيى زكريا أبو: المؤلف  القرآن  معاني -26

  األولى: الطبعة مصر – والترجمة للتأليف المصرية دار: الناشر الشلبي إسماعيل الفتاح عبد/  النجار علي محمد/  النجاتي
  طالب أبو الهادي عبد: المؤلف العربي اإلعالم لغة تصحيح معجم -27
 الهدين بفخهر الملقهب الهرازي  التيمهي الحسهين بهن الحسهن بهن عمهر بهن محمهد هللا عبد أبو: المؤلف الكبير  التفسير=    الغيب  مفاتيح -28

 هه 1420 - الثالثة: الطبعة بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر( هه606: المتوفى) الري   خطيب الرازي 
ْلمِّ  في  اْلُمَهِذبُ  -29  الطبعهة الريهاض – الرشهد مكتبهة: النشهر دار النملهة محمد بن علي بن الكريم عبد: المؤلف اْلُمَقاَرنِّ  الفِّْقهِّ  ُأُصولِّ  عِّ

  م 1999 - هه 1420: األولى
 بهن مشههور عبيهدة أبهو: المحقهق( ههه790: المتهوفى) بالشهاطبي الشههير الغرنهاطي اللخمي محمد  بن  موسى  بن  إلبراةيم  الموافقات -30
  م1997 /هه1417 األولى الطبعة: الطبعة عفان ابن دار: الناشر سلمان آل حسن
 التهراث إحيهاء دار: الناشهر( ههه179: المتهوفى) المدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن  مالك:  المؤلف,    مالك  اإلمام  موطأ -31

  م 1985 - هه 1406: النشر عام لبنان – بيروت العربي،
 ،(1 ) قطههر، بدولههة اإلسههالمية، والشههؤون  األوقههاف وزارة ، سههبوعي، لصههالح  قطههر أنموذجههًا، الشههاطبي وتأويلههه الشههرعي الههنص -32

    ،ة 1428
 علهي الموجهود، عبهد أحمهد عادل: المحقق684 ت) القرافي إدريس بن أحمد الدين شهاب,   المحصول شرح  في  األصول  نفائس -33
  م1995 - هه1416 األولى،: الطبعة الباب مصطفى نمار مكتبة: الناشر  معوض محمد
   والنشر للتوزيع قرطبة موسسة زيدان الكريم عبد. د – الفقه أصول في الوجيم -34
 دمشهق والتوزيهع، والنشهر للطباعة الخير دار: الناشر المحيلي مصطفى محمد الدكتور األستاذ اإلسالمي  الفقه  أصول  في  الوجيم -35
 م 2006 - هه 1427 الثانية،: الطبعة سوريا –
 الغمالهي مكتبهة: الناشر الشربتلي عبا  حسن: نفقة على طبع الصابوني علي محمد: المؤلف األحكام آيات تفسير  البيان  وروائع -36
 1400 الثالثة،: الطبعة بيروت – العرفان مناهل مؤسسة دمشق، -
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 وامش البحثه

 
 – الشههريف المصههحف لطباعههة فهههد  الملههك مجمههع: الناشههر التفسههير أسههاتذة مههن نخبههة: المؤلههف الميسههر التفسههير 1

  ( 5/  1)  م 2009 - هه1430 ومنقحة، مميدة الثانية،: لطبعة السعودية
 منظهور العهرب البهن ( , ولسان 52/ 1طالب)  أبو الهادي  عبد :  المؤلف  العربي  اإلعالم  لغة  تصحيح  معجم  (2)

  (.حكم) مادة صادر، دار بيروت، ، مكرم، بن محمد  الدين جمال الفضل، وأبو
 نجههم الربيههع، أبههو الصرصههري، الطههوفي الكههريم بههن القههوي  عبههد  بههن سههليمان:  المؤلههف الروضههة مختصههر شههرح (3)

 األولهى:  الطبعة الرسالة مؤسسة:  الناشر التركي المحسن عبد  بن هللا عبد :  المحقق(  هه716:    المتوفى)  الدين
  ( 254/ 1)  م 1987/  هه 1407 ،
  115التوبة  (4)
 11االشورى  (5)
   15مريم  (6)
و الحسهههن بهههن أحمهههد  بهههن محفهههوظ: المؤلهههف الفقهههه أصهههول فهههي التمهيهههد  : ينظهههر (7) َوَذاني الخطهههاب  َأبهههُ  الحنبلهههي الَكلهههْ
 - 3 الجهمء) إبهراةيم بهن علهي بهن ومحمهد ( 2 - 1 الجهمء) عمشهة أبهو  محمهد   مفيهد :  المحقهق(  هه  510:  المتوفى)
 ههه 1406 األولهى،: لطبعهة( 37) القهرى  أم جامعهة - اإلسهالمي التهراث  وإحياء  العلمي  البحث   مركم:  الناشر(  4
  ( 282/ 1)  م 1985 -
 محمهد  أبو: المؤلف حنبل بن أحمد  اإلمام مذهب  على الفقه أصول في المناظر  وجنة  الناظر  روضة:    ينظر  (8)

 قدامهة بهابن الشههير الحنبلهي، الدمشهقي ثم المقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد  بن أحمد  بن هللا عبد   الدين  موفق
-ههه1423 الثانيهة الطبعهة: الطبعهة والتوزيهع والنشهر للطباعهة الري ان مؤسسة: لناشر( هه620:  المتوفى)  المقدسي
 .26ص  والنشر ، للتوزيع قرطبة موسسة الفقه  لعبد الكريم زيدان، , وأصول(  101/ 1)  م2002

 تهاريخ والتوزيهع والنشر للطباعة وائل دار: الناشر الملمي ابراةيم لمصطفى االسالمي الفقه اصول ينظر :      .(9)
 (  14 /2) ,  01/01/2011: النشر

: الناشهر العنهمي  الجهديع اليعقهوب  يعقهوب  بهن عيسهى بهن يوسف بن هللا لعبد  الفقه أصول  علم  تيسيرُ :    ينظر  (10)
 (  19/ 1)  م 1997 - هه 1418 األولى،: الطبعة لبنان – بيروت  والتوزيع، والنشر للطباعة الريان مؤسسة

 مطبعة: الناشر( هه1375: المتوفى) خالف الوهاب  عبد :  المؤلف  التشريع  تاريخ  وخالصة  الفقه  أصول  علم  (11)
   (  106/ 1)  «بمصر السعودية المؤسسة» المدني

 01/01/1999: النشههر تههاريخ  ابههراةيم الههرحمن عبههد  ابههراةيم: تههأليف االسههالمي الفقههه اصههول علههم :  ينظههر (12)
 (275/ 1)  والتوزيع للنشر الثقافة دار: الناشر

 القرطبهههي األندلسهههي حهههمم بهههن سهههعيد  بهههن أحمهههد  بهههن علهههي محمهههد  أبهههو: المؤلهههف األحكهههام أصهههول فهههي اإلحكهههام (13)
 1)  ، .  بيهروت  الجديهدة، اآلفاق دار: الناشر,  شاكر  محمد   أحمد   الشيخ:  المحقق(  هه456:  المتوفى)  الظاهري 

/ 40) 
 282البقرة  (14)
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 (103/ 3)  ، القرطبي، القرآن ألحكام الجامع (15)
( ههه370: المتهوفى) الحنفهي الجصاص  الرازي  بكر أبو علي بن  أحمد :  المؤلف  األصول  في  الفصول:    ينظر(16)

  ( 19/ 4)  م1994 - هه1414 الثانية،: الطبعة الكويتية األوقاف وزارة: الناشر
 هللا عبههد  بههن محمههد  الههدين بههدر القههرآن، علههوم فههي البرهههان ( ,  35/ 1الفقههه )  أصههول علههم تيسههيرُ  ا:  ينظههر (17)

 ( 134/ 2)  ،م 1994/ة1415 ،(2 ) الرحمن، عبد  بن يوسف: تحقيق ،(ة794-745)  المركشي،
 23النساء  (18)
 المطلهب  عبهد  بهن شهافع بهن عثمهان بن العبا  بن إدريس بن محمد  هللا عبد  أبو للشافعي,   ينظر : الرسالة  (19)
 مصهر الحلبهي، مكتبهه: الناشهر شهاكر أحمهد : المحقهق( ههه204: المتهوفى) المكهي القرشهي المطلبهي  مناف  عبد   بن

 علهههي محمهههد : المؤلهههف األحكهههام آيهههات  تفسهههير البيهههان وروائهههع(  228/ 1)  م1940/ههههه1358 األولهههى،: الطبعهههة
 – العرفهان مناههل مؤسسهة دمشهق، - الغمالهي مكتبهة: الناشهر الشهربتلي  عبها   حسهن:  نفقهة  علهى  طبهع  الصابوني
 ( 461/  1)  م  1980 - هه 1400 الثالثة،: الطبعة بيروت 

   52االحماب  (20)
 - 224) الطبهري  جريهر بن محمد  جعفر، أبو: المؤلف,   للطبري  القرآن آي تأويل عن البيان جامع:    ينظر(21)

  ( 297/  20)  المكرمة مكة - والتراث  التربية دار: توزيع( هه310
  10النساء  (22)
 ( 438/ 1)  ، للصابوني، البيان روائع (23)
 للطباعههة الخيههر دار: الناشههر المحيلههي مصههطفى محمههد  الههدكتور األسههتاذ  اإلسههالمي الفقههه أصههول فههي الههوجيم(24)

 زيههههدان، ,والههههوجيم، ( 368/ 1)  م 2006 - هههههه 1427 الثانيههههة،: الطبعههههة سههههوريا – دمشههههق والتوزيههههع، والنشههههر
 .45ص 

 (  42/ 1)  الفقه أصول علم تيسيرُ  (25)
  11فصلت  (26)

: المتوفى) الفداء أبو المولى,  الخلوتي الحنفي اإلستانبولي مصطفى بن حقي  إلسماعيل  البيان روح:   ينظر 27
  ( 236/  8)  بيروت  – الفكر دار: الناشر( هه1127

  101المائدة  (28)
 ( 111/  5) للطبري   البيان جامعينظر :   (29)
 101 المائدة (30)

ين أبههي بههابن المعههروف اإللبيههري  المههري، محمههد  بهن عيسههى بههن هللا عبههد  بههن لمحمههد ,  العميههم القههرآن تفسهير 31  َزَمنههِّ
 ( 49/ 2)  م2002 - هه1423 األولى،: الطبعة هجري  399: المتوفى) المالكي

 87المائدة  (32)
 الهدين، ركهن المعهالي، أبهو الجهويني، محمهد  بهن يوسهف بهن هللا عبد  بن الملك لعبد ,  الفقه أصول  في  البرهان  (33)

 العلميههة الكتههب  دار: الناشههر عويضههة بههن محمههد  بههن صههالح: المحقههق( هههه478: المتههوفى) الحههرمين ب مههام الملقههب 
  ( 108/ 1)  م 1997 - هه 1418 األولى الطبعة: الطبعة لبنان – بيروت 
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 (   134/  2)  ، المركشي، القران علوم في البرهان:  ينظر (34)
  2المائدة  (35)
 ومطبعههة مكتبههة شههركة: الناشههر( هههه1371: المتههوفى) المراغههي مصههطفى بههن أحمههد  المراغههي تفسههيرينظههر :  (36)

 ( 45/ 6)  م 1946 - هه 1365 األولى،: الطبعة بمصر وأوالده الحلبي البابى مصطفى
  32االغراف  (37)

 (  52/ 1)  الفقه أصول علم تيسيرُ  38
 أحمد  عادل: المحقق684 ت ) القرافي إدريس بن أحمد  الدين شهاب ,     المحصول  شرح  في  األصول  نفائس  (39)

)  م1995 - ههه1416 األولهى،: الطبعهة البهاب  مصهطفى نهمار مكتبة: الناشر معوض  محمد  علي الموجود،  عبد 
2 /561 )  
/ 1)  الشهنقيطي" الددو"بهه الملقهب  محمهد  ولهد  الحسهن محمهد :  المؤلهف  الفقه  أصول  في  الورقات   ينظر : شرح  (40)
9 ) 
  38المائدة  (41)
 ( 66/ 1للشافعي )  الرسالة (42)
ِذبُ  (43) مِّ  فههي اْلُمهههَ لههْ ولِّ  عِّ هِّ  ُأصههُ اَرنِّ  الفِّقههْ  مكتبههة: النشههر دار النملههة محمههد  بههن علههي بههن الكههريم عبههد : المؤلههف اْلُمقههَ

  ( 1/433)  م 1999 - هه 1420: األولى الطبعة الرياض  –  الرشد 
ْلمِّ  في ينظر: اْلُمَهِذبُ  (44)  ( 1942/ 4)   اْلُمَقاَرنِّ  الفِّْقهِّ  ُأُصولِّ  عِّ
  6النساء  (45)
  القرطبي تفسير=  القرآن ألحكام الجامع:  ينظر (46)
 اليمنهي الشهوكاني هللا عبهد  بهن محمهد  بهن علهي بهن محمد ,  األصول علم من  الحق  تحقيق  إلي  الفحول  إرشاد   (47)
: الطبعة العربي الكتاب  دار: الناشر بطنا كفر - دمشق عناية،  عمو  أحمد   الشيخ:  المحقق(  هه1250:  المتوفى)

  (27/ 1)  م1999 - هه1419 األولى الطبعة
  .61ص الوجيم عبد الكريم زيدان  (48)
  43البقرة  (49)
 ( 27/ 1األصول )  علم من الحق تحقيق إلي  الفحول إرشاد (50)

   68الفرقان  51
   69الفرقان  52
   49البقرة   53
: المتوفى) الفراء الديلمي منظور بن  هللا عبد   بن زياد  بن  يحيى زكريا أبو: المؤلف القرآن معاني:  ينظر 54

 دار: الناشر الشلبي  إسماعيل الفتاح عبد /  النجار علي  محمد /  النجاتي يوسف أحمد : المحقق( هه207
 (  69/ 2)  األولى: الطبعة مصر –   والترجمة للتأليف المصرية
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 أبهو التميمهي، َمْعبهَد، بهن معهاذ  بهن حبهان بهن أحمهد  بهن حبان بن محمد  حبان ابن صحيح  تقريب   في  اإلحسان(55)

 األولهى،: الطبعهة األرنهؤو  شهعيب : عليهه وعلهق أحاديثهه  وخهر   حققهه  (ههه354:  المتوفى)  الُبستي  الدارمي،  حاتم،
 ( 543/ 4)  م 1988 - هه 1408

 عبهد  بهن المطلب  عبد  بن شافع بن عثمان بن العبا  بن إدريس بن محمد  هللا عبد  أبو الشافعي اإلمام  مسند (56)
(  350/ 1)  لبنههان – بيههروت  العلميههة، الكتههب  دار: الناشههر (هههه204: المتههوفى) المكههي القرشههي المطلبههي منههاف

(904 ) 
  38الشورى  (57)
  90النحل  (58)
 1المائدة  (59)
( هههه790: المتههوفى) بالشههاطبي الشهههير الغرنههاطي اللخمههي محمههد  بههن موسههى بههن إلبههراةيم الموافقههات :  ينظههر(60)

 /ههههه1417 األولهههى الطبعهههة: الطبعهههة عفهههان ابهههن دار: الناشهههر سهههلمان آل حسهههن بهههن مشههههور عبيهههدة أبهههو: المحقهههق
  ( 9/ 1)  م1997

  30البقرة  61
 (  235/ 1)  (هه1404: المتوفى) القطان إبراةيم: التفسير , لمؤلف تيسير(62)

 الفكهر دار: الناشهر ههه 1390 بعهد : المتهوفى) الخطيب  يونس الكريم عبد : المؤلف للقرآن  القرآني  التفسير:    ينظر
  ( 68/ 13)  0 القاهرة – العربي

  9- 6النور  (63)
: المتهههوفى) المهههدني األصهههبحي عهههامر بهههن مالهههك بهههن أنهههس بهههن مالهههك: المؤلهههف,  مالهههك اإلمهههام موطهههأ:  ينظهههر(64)

  ( 567/ 2)  م 1985 - هه 1406: النشر عام لبنان – بيروت  العربي، التراث  إحياء دار: الناشر( هه179
 الحسههين بههن الحسههن بههن عمههر بههن محمههد  هللا عبههد  أبههو: المؤلههف الكبيههر التفسههير=  الغيههب  مفههاتيح ينظههر :  (65)

 – العربهي التهراث  إحيهاء دار: الناشهر( ههه606: المتهوفى) الهري  خطيهب  الهرازي  الهدين بفخهر الملقهب   الهرازي   التيمي
 (  331/ 23)  هه  1420 - الثالثة: الطبعة بيروت 

 25النساء  (66)
 ( 165/  4)  ، مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  (67)
 (  131-130/ 2)  المركشي،  القرآن علوم في البرهان و(  ,  367/  3)  ، الشاطبي  الموافقات : ينظر (68)
  44النحل  (69)
 64النحل  (70)
  3المائدة  (71)
د  ال مهها: الضههروريات  (72)  علههى الههدنيا مصههالح تجههر لههم فقههدت  إذا بحيههث  والههدنيا، الههدين مصههالح قيههام فههي منههها بههُ

:  ينظههر.  المبههين بالخسههران والرجههوع والنعههيم، النجههاة األخههرى  وفههي حيههاة، وقههوة وتهههار  فسههاد  علههى بههل اسههتقامة،
  ( 8/  2. ) الشاطبي،  الموافقات 

  ( . 11/  2. ) الشاطبي،  الموافقات :  ينظر(73)
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 القهاهرة، إبهراةيم، سهيد : تحقيهق ، الشهاطبي، محمهد  بن موسى بن إبراةيم بن إسحاق أبو,    االعتصام:  ينظر  (74)

  ( 168/  1)  م،2002/ة1424 الحديث،  دار
 ، شههههلبي، مصههههطفى محمههههد   اإلسههههالمي الفقههههه وأصههههول( ,  369/  3)  ، الشههههاطبي،  الموافقههههات : ينظههههر  (75)

  .23ص  م،1989 والنشر، للطباعة العربية النهضة دار بيروت،
  .301ص   م،2002  خليفة، الرحمن عبد  إبراةيم  القرآن علوم من مباحث  في اإلحسان: ينظر  (76)
 والشههههؤون  األوقههههاف وزارة ، سههههبوعي، لصههههالح  قطههههر أنموذجههههًا، الشههههاطبي وتأويلههههه الشههههرعي الههههنص : ينظههههر  (77)

  .156ص   ،ة1428 ،(1 ) قطر، بدولة اإلسالمية،
/  2)  القهههرآن، علهههوم فهههي اإلتقهههان ،(  136-135/  2)  ، المركشهههي،  القهههرآن علهههوم فهههي البرههههان: ينظهههر  (78)

280 ) 
 13النساء  (79)
  .159ص  ، لميدان،  الوجيم: ينظر  (80)
  .310ص  ، إبراةيم،  اإلسالمي الفقه أصول علم: ينظر  (81)

  235البقرة   (82)


