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ََو أَس تَقْص يه اَ،ََالْم قَالَات َََأَذْكُر َََذَه ب ت َََلَو َو َ

ََلَخ فْت ََو أَع زِيه اَ،ََقَائ ل يه اََإِلََىََو أَنْس ب ه َا

ََأَح اذ ر ه اََخ ص لَة َََََ:إِح د اه م َا:ََخ ص لَتَي نَِ

ََالْأَبِيَّةَََُنَفْس يََو تَع افُّه َاََو أَتَّق يه ا،ََم ص نَّفَات َيََف َي

ََالْم تَقَدِّم ني ََكَلَامََِع ن َم ن قُول َ،ََفَص ل َََس ر د ََو ه ي ََو تَج تَوِيه ا،

ََو ال انْت ح الَِ،ََال اخ ت ز الَََِم ن زِلَةَََي تَن زَّلََُع ن د َيََو ه ذََاََ.م قُول َ

ََالْأَفَاض لِ،ََم ص نَّفَات َََع لَىَو الْإِغَار ة َََالْأَو ائ لِ،ََبِع لُومََِو التَّش يِيعِ

ََو ج م عًاَ،ََتَأْل يفًاَ،ََقَرحِي تُه ََتَتَقَاضَاه ََم ن ََكُل ََََىع لَََو ح ق َ

ََم ج م وع ،ََف يََي لْفََىََلََاَأَم رًَاََك تَابِه َََم ضْم ون َََي ج ع لَََأَن َََو تَر ص يفًا،

ََم ن ََب دًَّاََي جِد َََلَم ََإِن َََثُمَََّتَص ن يفٍَ،ََف يََي ص اد ف َََلََاَو غَر ضًَا

ََه و َََم اََإِلََىََو التَّطَلُّعَََِالتَّذَرُّعََِم ع رِضََِف َيََبِه ََأَتََىََذ كْرِه ا

َََََو الْم ع م ود ،َ..َ.ََالْم قْص ود َ

َاإلمامَاجلويينَرمحهَالَل

ََ(164)غياث َاألُممَ:
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سهم في  العلوم اإلسالمية بما  إلى نشِر  الجلة  تهدف   قي باملستوى العلمي ي  الرُّ

في    البحوث العلمية األصيلة واملتميزةللتخصصات الشرعية، وذلك عن طريق نشر  

اإلسالمية   فروعهابالعلوم  وتضع  جميع  املشاكل،  تعالج  التي  البحوث  سيما  ال   ،

 إسالمية نقية. الحلول ملستجدات العصر، كل ذلك وفق رؤية  
 

تها التي ابإصدار  مستمرة الجلة الباحثين من العراق وخارجه، وهي  استقطبت

واملؤسسات  ترفد املكتبة    الباحثين  في  مهمة   
ً
ة

 
ِبن

 
ل عدُّ 

 
ت التي  والبحوث  بالدراسات 

على  اإلسالمية متوفرة  وهي  الجلة،  الجالتموقع  وموقع    العلمية   كاديمية األ  ، 

 . العراقية
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 ُشُرْوُط النَّْشر الِعْلِميَّة
 

د    في البحوث الب 
 
 تحقق الشروط العلمية اآلتية:  من مة للنشر قد  امل

  البحثأن يكون  .1
 
. بالل

ً
 غة العربية حصرا

ِشر   قد البحث يكون  ل  أن .2
ُ
ِبل   أو  ،ن

ُ
خرى  مجلة   في للنشرِ  ق

ُ
 .أ

 . اإلسالمية  العلومات خصصت حدأ  في كون ي أن البحث في شترطيُ  .3

ل تقبل بحوث تحقيق املخطوطات، إل إذا اعتمدت على نسختين اثنتين،  .4

 ضوابط معينة. بتحقق  ول ُيقبل التحقيق على نسخة واحدة إل 

 أو   هيئات  أو   ملنظمات  جيي تروال  أو   تعريفيال  الطابع  ذات  البحوث  تقبل  ل  .5

 . معينة جهات

لل .6 البحوث    نسبة   تزيد   ل   أن  على  (Turnitin)  برنامجب  فحصتخضع 

القتباس عن:  (%20  ):  عن   البحث  في  الستالل  وفق   ،(%30  ) ، ونسبة 

 . النافذة التعليمات

أولي   .7 فحص  إلى  البحوث  قِ   تخضع  أن ب  من  لها  ويحق   التحرير،  هيئة  ل 

من   البحث  قبول  األسبابتعتذر عن  بيان  مدة دون  تتجاوز  ل  أن  على   ،

أسبوع الهيئة   نظر 
ً
 ،  ا

ً
 قبول   بالضرورة  تعني  ل   الهيئة  موافقة  أن    علما

 . املحكمين على عرضه صالحية تعني ماإن   للنشر، البحث

 العلمي  التخصص  في   اثنين  خبيرين  لب  قِ   منللتقويم    البحثيخضع   .8

 إلىالبحث    رسليُ   التقييم  في  اختالفهما  حال  وفي،  البحث  ملوضوع  الدقيق

ِ ح  ُم 
 
ت  ثالث،  مك عن   

ً
   خبير    ل ب  قِ   من  البحث  ميقو فضال

ُ
 ل

 
ل ي  وِ غ مدة  في   ،

 . تتجاوز: شهرين 

رسل .9
ُ
مين مالحظات ت ِ

 
ك ح 

ُ
 بها.  بعد األخذ إل  البحث ُينشر  إلى الباحث، ول  امل

ال  جديدة  نسخة  إرسال   الباحِث   على .10 واألخذ   تقييمال  بعد  بحِث من 

 . الحظات املب



 

 

وكلمات كلمة  (200)عن    يزيد  ل   للبحث  بملخص  الباحث  طالبيُ  .11  ،

تزيد عن   و   (3)مفتاحية ل   كلمات، 
 
 أن   على  واإلنجليزية،  العربية  غتينبالل

مصادق اإلنكليزي  امللخص   يكون 
ً
من    ا بجامعة عليه  الستشاري  املكتب 

 . نسانية كلية التربية للعلوم اإل -األنبار

ن ي .12  اإل  امللخصتضم 
 
 . ةاإلنكليزيغة نكليزي عنوان البحث واسم الباحث بالل

 .عنه ُيطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية ُموجزة .13

الباحث  يُ  .14  قدم 
ً
ا  خطي 

ً
 فيه  يتعهد    إقرارا

ُ
امل البحث   هو جهد  للنشر  م  قد  بأن  

و  له،  حالا يتحمل  خالص  في  كاملة  القانونية  على   ملسؤولية  العتداء 

 الحقوق الفكرية لآلخرين.

 ما تمثل رأي أصحابها فقط.البحوث املنشورة ل تمثل رأي املجلة، وإن   .15

بإعادة   .16 ملزمة  غير     سواء،  البحوث  مسوداتاملجلة 
ُ
 لم   أم  البحث  ر  ِش ن

 يُ 
 
 . شرن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 الَفنِّيَّةُشُرْوُط النَّْشر 
 

ر  ر الشروط اي 
 

ش
 
قدمة للن

 
يةعى في البحوث امل ِ

ّ
ن
 
 اآلتية: الف

املجلة،    التخاطب  يكون  .1    إرسالو مع 
ً
إلكترونيا بريد البحوث  طريق  عن   ،

 issccoll@uoanbar.edu.iq:    اإللكتروني ملجلةا 

 .منفردة وبمسافات، الحاسوبعلى ( Word)برنامج الُورد ب البحث طبعيُ  .2

 ،  (سم2)  وأسفل  أعلى:  النحو اآلتي  على  الصفحة  إعداديكون   .3
ً
   يمينا

ً
 ويسارا

، و  (سم2)
ً
 .الصفحات ميترقمع مراعاة  ،(B5): الورقة حجمأيضا

الكتابة   .4 والهامش(Simplified Arabic)   :بخط تكون  للمتن  وباللون ،   ،

 . األسود

األولى:  :  اآلتي  النحو   على  لبحثا   كتابة صفحات    تسلسل  يكون  .5 الصفحة 

بعد ذلك   ، وإيميالتهم  وعنواناتهم  الباحثين  أسماء  الرئيس،  البحث  عنوان

املفتاحية  واإلنكليزية   العربية  باللغتين  البحث  ملخص الكلمات  م    ،مع 
ُ
ث

م     املقدمة،
ُ
م     املطالب،  أو   املباحثث

ُ
   الخاتمة،ث

ً
 املصادر   قائمة  واخيرا

 . واملراجع

 األنبار   جامعة  مجلة)  :عبارة  البحث  من  فقط  األولى  الصفحة  على  كتبيُ  .6

 (12)  بحجم:  خط  تحتها  ويكون   الصفحة،  يمين  أعلى  (اإلسالمية  للعلوم

 .هايسار  إلى الصفحة يمين من (Bold) غامق سودأ 

  الصفحة  وسط  غامق  سودأ  (18)  بالحجم  الرئيس  البحث  عنوان  يكون  .7

 . األولى

8.  
ُ
 ( Bold)  غامق  سودأ  (16)  بالحجم،  وعنواناتهم   الباحثين  أسماء  كتبت

 ، أسفل  عنوان البحث.األولى الصفحة وسط



 

9.  
ُ
 ترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.ت

 مباشرة، مع مراعاة الدقة في ذلك.ُيكتب إيميل الباحث تحت اسمه  .10

11.  
ُ
)األولية  العنوانات  كتبت  الخاتمة،   املطالب،  أو   املباحث  املقدمة،: 

 . الصفحة  وسط (Bold)  غامق أسود (16) بالحجم( املصادر الهوامش،

12.  
ُ
 يمين  (Bold)  غامق  سودأ  (14)  بالحجم  الثانوية  العنوانات  كتبت

 . الصفحة

 ،  الصفحة  ضبط   مع،  (14)  بالحجم  البحث  متن  كتبيُ  .13
ُ
  مسافة   تركوت

 .املتن من فقرة لكل فقط األول  للسطر  (سم1) قدرها بادئة

14.  
ُ
)حواش ي نفسها    الصفحة  فيوتكون  ،  (12)  حجمالالبحث بهوامش    كتبت

  هكذا:   قوسين  بين  الهامش  رقم  يكون على أن  ،  البحث  متنأسفل    سفلية(

 .حدة على الترقيم لكل صفحة، مع خيار (1)

ببرنامج:   .15 العثماني،  بالرسم  القرآنية  النصوص  كتابة  )مصحف ُيشترط 

 .(النبوية للنشر الحاسوبياملدينة 

:    العربية  الحروف  بحسب  املصادر   ترتيب  يكون  .16
ً
)أ، ب، ت، ث، ج، هجائيا

)  .... خ،    ،  ح، 
ً
ترقيما  تلقائيمرقمة 

ً
 فيه   يكون   الذي   التنسيق   باستخدام  ا

 ..(1)، هكذا فقط نقطة مع الرقم

عن   .17 صفحاتها  عدد  يتجاوز  التي  البحوث  بقبول  ملزمة  غير   (30)املجلة 

 صفحة، سوى صفحات: العنوان وامللخص واملصادر.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  النَّْشْوــُجُأ

ر 
 

ش
 
 النحو اآلتي:على في الجلة   أجور الن

الباحثين   .1 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغداخل 
ً
وعشرون قدرُه:    ا وخمسة  مائة 

الـ دينار  عراقي  (125000)ألف   من البحث، فإن صفحة األولى    (25) ، عن 

عراقي عن   دينار    (2500)ُيضاف مبلغ قدرُه: ألفان وخمسمائة    ذلكعلى  زاد  

ِ صفحة  
 .كل 

الباحثين   .2 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغخارج 
ً
وعشرون   ا وخمسة  مائة  قدرُه: 

 ذلكلى  من البحث، فإن زاد عصفحة األولى    (25) ، عن الـ ($  125)  دولر،

.  ($ 3) ثالثة دولراتُيضاف مبلغ قدرُه:  ِ صفحة 
 عن كل 

النهائية   .3 بالكلفة  الباحث  غ 
 
أجور أل ُيبل ويتحمل  لتسديدها،  شر 

 
الن جور 

 تحويل كافة. ال

تم   هبحثالباحث  سحب  إذا   .4 الذي  املبلغ  ُيعاد  الخبراء،  إلى  إرساله  بعد 

 ت
 
 منُه أجور الخبراء فقط. سل

ً
 مُه من الباحِث مخصوما

بعد دفع   .5  
 

إل ُينشر بحثه  ر، ول 
 

ش
 
الن بكتاب قبول  الباحث  ُيزود  جور األ ل 

 . كاملة

 تتراوح   مدة  خالل  والفنية  العلمية  الشروط  استكمال  بعد  البحث  ينشر  .6

 النشر،   قبول   كتاب  صدور   تاريخ  من  أشهر (  9-3)تسعة    إلى  ثالثة  من

 .النشر ظروف وبحسب

الباحث  ُيز   .7 ) ود  بحثه  (مستلةبنسخة  من  طريق ،  إلكترونية  عن  ترسل 

  موقع املجلة، ويمكن تزيلها من يميلاإل 
ً
 . أيضا

 



 

 
 الصفحة اجلزء حبث يف الباحث البحث ت

1 
التَّذييل بأمساء اهلل تعاىل وصفاته 

 مناسباته وداللته سورة األنفال أمنوذًجا
أ.د. إبراهيم بن عبد اهلل بن 

 42-1 األول تفسري إبراهيم الزهراني

2 

توجيه املتشابه اللفظي يف تفسري ابن 
جزي الكليب الغرناطي يف تفسريه 

التسهيل لعلوم التنزيل سورة إبراهيم 
 «دراسة مقارنة»أمنوذجًا 

 السيد ليث باسل صادق
 84-43 األول تفسري أ.د. فراس حييى عبداجلليل

مرويات الصحابة والتابعني رضي اهلل  3
 ودراسةعنهم يف سورة طه مجعا 

 السيدة مأرب مصدق رزيك
 132-85 األول تفسري أ. م. د. زبن عجيمي إبراهيم

يوسف وموسى  أوجه التشابه بني قصيت 4
 178-133 األول تفسري م.د. أمحد خملف عبد دراسة موضوعية مقارنة- عليهما السالم

5 
حكم زيادة الثقة عند الشيخ أمحد شاكر 

دراسة حديثة » يف كتاب الباعث احلثيث
 «مقارنة

السيد علي حممد سليمان 
 218-179 األول حديث إدريس عسكر حسن أ.د.

6 
مناذج من الرواة الذين قال فيهم حييى 
بن معني لفظة )شيخ( يف تارخيه برواية 

 «دراسة حديثية مقارنة»الدارمي 

 السيدة كوثر عبد الستار 
 250-219 األول حديث ثامر عبد اهلل داود أ.م.د.

7 
مرويات عمرة بنت عبد الرمحن 

األنصارية يف كتاب الشهادات يف الكتب 
 «دراسة حتليلية»التسعة  

السيدة سجى علي خلف 
 284-251 األول حديث أ.م.د. حازم عبد الوهاب عارف

8 
 ةاالستدالالت األصولية بآي

  ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ
 دراسة تأصيلية ٌَّّ ٰرٰى

األستاذ املساعد الدكتور 
جعفر بن عبد الرمحن بن 

 مجيل قصاص

أصول 
 314-285 األول فقه

9 

كتاب أدب القاضي من كتاب الرعاية يف 
تأليف العالمة أبي  جتريد مسائل اهلداية

املليح مشس الدين حممد بن فخر الدين 
عثمان بن موسى بن علي بن األقرب 

)من هـ( حتقيق 774احلنفي احلليب )ت: 
أول كتاب أدب القاضي إىل آخر فصٌل يف 

 القضاء باإلرث(

 السيد أمحد مخيس محاد
 360-315 األول فقه أ.د. جميد صاحل ابراهيم

  شرط الفقر يف الوصية الواجبة 10
 «دراسة مقارنة»

 أ.م.د مقبل أمحد أمحد
 416-361 األول فقه أ.م د. عبد اهلل علي حمسن



 

 

 الصفحة اجلزء حبث يف الباحث البحث ت

11 

اختيارات زين الدين املنجا بن عثمان 
( يف كتابه املمتع يف ـه695التنوخي )ت:

شرح املقنع يف مسائل متعلقة باملفوضة 
 دراسة فقهية مقارنة

 السيد إبراهيم مرعي شهاب
 450-417 األول فقه أ.م.د. عبداهلل داود خلف

12 

كتاب هدية الناصح وحزب الفالح الناجح 
يف معرفة  الطريق الواضح لشهاب الدين 

أبي العباس أمحد بن حممد الزاهد 
هـ( من مجلة شروط وجوب الصالة 819)ت

 «دراسة وحتقيق»إىل نهاية مجلة األركان 

السيد  بشري فوزي محدان  
 484-451 األول فقه أ.م.د. نعمان سرحان عطية

13 
ترجيحات اإلمام البيهقي يف كتابه 

باب يف اجلناية متعلقة  «اخلالفيات»
دراسة » بالَقسامة وكفارة القتل والسحر

 «فقهية مقارنة

السيد قيس فيصل إبراهيم  
 518-485 األول فقه أ.م. د. عمر نوري نصار

14 
 ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات

دراسة » )يف باب صالة الكسوف واخلسوف(
 «فقهية مقارنة

السيدة جنلة مجال عبد اجمليد 
 550-519 الثاني فقه أ.م.د. فائز حممد مجعة

15 

كتاب الطهارة من كتاب الرِّعايِة يف جتريِد 
أبي املليح  تأليف العالمة مسائِل اهلدايِة

مشس الدين حممد بن فخر الدين عثمان 
بن موسى بن علي بن االقرب احلنفي 

هـ(من أول كتاب الطهارة 774احلليب )ت
 دراسة وحتقيق اىل آخر فصل اآلبار

السيد نصيف جاسم حممد 
أ.م.د حممود مشس الدين 

 عبد األمري
 608-551 الثاني فقه

16 
اخلالفيات يف ترجيحات البيهقي يف كتابه 

باب ما يصح به النكاح دراسة فقهية 
 مقارنة

السيد عبداهلل حممد سعود  
 654-609 الثاني فقه أ.م.د. حممد فاضل إبراهيم

17 
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات يف 
معنى اإلقراء ومدته للمرأة اليت تباعد 

 حيضها دراسة فقهية مقارنة

السيدة عذراء محيد فريح 
 690-655 الثاني فقه أ.م.د أمين عبد القادر عبداحلليم

النبوات والسمعيات عند نعمان خري الدين   18
 اآللوسي )عرض ونقد( الروح أمنوذجًا

السيدة أمساء حممد حسن  
 730-691 الثاني عقيدة أ.م.د هادي عبيد حسن

 اإلسالميالبعد التعبدي يف التشريع  19
 772-731 الثاني فكر صايل أمحد أمارةأ.م.د.  وأداء الواجباتاحلقوق  يف ضمانوأثره 

20 
آراء معروف الرصايف الدينية حول 

يف كتابه »الشخصية  القرآن الكريم
 احملمدية«، دراسة فكرية نقدية

السيدة ندى عايد سعد 
 800-773 الثاني فكر نزار عامر حسني أ.م.د.
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 باللغة العربية ملخص
 جعفر بن عبد الرمحن بن مجيل قصاصأ.م.د. 

استدالالا   األصول  كتب  في  الدوران  كثيرة  الكريمة  القرآنية  اآليات  إحدى  البحث  يدرس 
إلى  ويهدف  وبيان وجوه    وتقعيداا،  بها،  لها  يستدل  التي  األصولية  القواعد  عن  الكشف 

االستدالل وما يرد عليها، متبعاا المنهج االستقرائي التوصيفي التحليلي، وينتظم في مقدمة،  
في عشرين مبحثاا،    االستدالالت األصولية باآلية وتمهيد في تأويل اآلية، ومقصد يتناول  

تبيين تفاوت دالالت اآلية على قواعد األصول، والتمييز بين ما  وقد انتهى إلى    وخاتمة. 
على مزيد العناية    يتجه االستدالل به منها، وما هو محل بحث ونظر، ويوصي بالحث 

، والدراسة ألفراد النصوص  على القواعد األصولية  بنصوص الوحي استنباطاا واستدالالا بها
 ة المتضمنة للدالالت األصولية المكثفة.القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشريف

 أصول الفقه، استدالالت األصوليين، االستدالل بالقرآن. :  المفتاحية الكلمات  
THE INFERENCES OF THE FUNDAMENTALS OF JURISPRUDENCE 
ON THE VERSE WHICH CAN BE TRANSLATED AS: (WE HAVE NOW 

SENT DOWN THIS REMINDER UPON YOU THAT YOU MAY 
ELUCIDATE TO PEOPLE THE TEACHING THAT HAS BEEN SENT 
DOWN FOR THEM, AND THAT THE PEOPLE MAY THEMSELVES 

REFLECT). 

Ass. Prof. Dr. Jaafar bin Abd Al-Rahman bin Jameel Qassas 

Summary: 
This paper studies one of the verses that circulates frequently in the books of 

Principals of Jurisprudence as inference and fundament. It aims to uncover 

the fundamental principles that are inferred, to show the ways of inference 

and what responds to them, following the inductive descriptive analytical 

approach. The study comprises of an introduction, a preface about the 

interpretation of the verse, and an objective that deals with the fundamentals 

of Jurisprudence inferences with the verse in twenty sub-chapters, and a 

conclusion.  The research was concluded by explaining the difference in the 

meanings of the verse on the fundamental principles, and the distinction 

between what is directed by inference from it and what is subject to research 

and consideration. The researcher recommends urging more attention to the 

texts of the revelation by deriving and using it as an inference and evidence 

on fundamental principles, and studying the separate texts of the Qur’ān and 

the noble hadiths that contain extensive fundamentalist connotations. 
Keywords: fundamentals of Jurisprudence, the fundamentals of Jurisprudence inferences, 

inferences by the Qurʾān. 
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 مةاملقد

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسول اهلل وخاتم النبيين، وعلى آله 
 بعد: أما وصحبه أجمعين. 
ا، ال ا مبينا ا، ونورا متينا   ا، ودليالا ا قاطعا ا، وبرهانا جامعا ا  القرآن كتابا أنزل  »فإن اهلل  

، من تمسك به نجا، ومن أعرض عنه  ق على كثرة الرد  ، وال يخل  د  يأتي على فضله الع  
هو ، فوقرآن ا، فيه لكل شيء تبيان، وبين كل حق وباطل فصل  ا حرجا أصبح صدره ضيقا 

 .(1)«مادة لعلوم المعقول والمنقول، وينبوع لفنون الفروع واألصول
 :(2)أودية يقر فيها منه بقدر ضيقها وسعتها، كما قيل  وهي،  للقلوب  وهو ماء الحياة

 ولسَت على قدِر السُّالِف ُتصابُ   **على قدِرَك الصهباُء تُعطيَك نشوًة 
اهلل   يفتح  وبماأحد من تلك المعاني واللطائف على قدر االستعداد،  يتلقى كل  ف

إنما يأخذه بقدر وسعه ف  :يأخذ منه ما هو المقصود عنده  فمن  ،من فيض اإلمدادعليه  
مكانه  : (3)وقد جاء في البيت المأثور، وا 

 الرجالُ  فهامُ أ عنه  تقاصرُ  ** لم في القرآن لكن  العِ  جميعُ 
فكان أولى ما أقبل عليه المشتغلون بالعلم، وفنيت في فهم معانيه وتحصيل علومه 

 :موقعهم من العلم  ،والناس طبقات في العلم: » هـ(204)ت  اإلمام الشافعي  يقولأعماُرهم،  
في بلوغ غاية جهدهم في االستكثار من علمه  ه، بقدر درجاتهم  العلم    ،فحق على طلبة 

 

 . 11ص  :للطوفي ،( مقتبس من اإلشارات اإللهية إلى المباحث األصولية1)
المكلل من جواهر مآثر الطراز  ، والتاج  96ص   :للحمزي  ، نظر: رحلة الشتاء والصيفي( لم أقف على قائله.  2)

 . 427ص :للقنوجي  ،اآلخر واألول
اهلل بن عباس  3) إلى عبد  ينسب  إلى علي بن أبي طالب، كما  ينسب   )  .البزدويي الكافي شرح    ، نظر: 

األسرار1/202  :للسغناقي المصابيح1/27  :للبخاري  ،، وكشف  مشكاة  المفاتيح شرح  للمال   ،، ومرقاة 
 . 2266/ 6 :القاري
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خالص النية هلل في إدراك علمه ،  ه والصبر على كل عارض دون طلب   ، اواستنباطا ا نص  وا 
 .(1) فإنه ال يدرك خير إال بعونه«، والرغبة إلى اهلل في العون عليه

بالقرآن،   من وراء عنايتهم العظمى،  خير كثير  من ذلكوقد كان لعلماء األصول  
طالقاا وتق   وجوه دالئله،  بحثبيان معانيه و   في ا، وا  يداا، ومنطوقاا ومفهوماا، يعموماا وخصوصا

شارة ا وا  ا ومعنى، إلى غير ذلك من مراتب البيان. وتصريحا  ، ونص 
 : موضوع البحث وحدوده 

في  ذلك  من    تناول  فرغبني  دالئلها  آية  أجمع  القرآنية،  المسائل على  اآليات 
،  سورة النحلمن  (  44)  الكريمة  يةاآل  أن اخترتُ ، فكان  واالعتراضات عليهااألصولية  

، وهي  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  :وهي قوله تعالى
 إلى القواعد األصولية. والتنبيهات ت جمالا من اإلشارات نآية جامعة، تضمعلى قصرها 

 أهمية الموضوع: 
بأدلتها النقلية، وتثبيتها بها، فإنما العلم معرفة القضية  ربطه القواعد األصولية   -1

 . داللته عليهابدليلها ووجه 
 جملةون  مع كالقواعد األصولية المتعلقة بهذه اآلية القرآنية الكريمة،    تعدد -2

 في كتب األصول. ةغير مذكور   بها من االستدالالت
 . بالنصوص القرآنية األصولية على القواعد  االستدالل العلماء ب إبرازه عناية  -3

 سبب اختيار الموضوع:
حاجة علم االستدالل األصولي إلى هذا النوع من البحوث، التي تعنى بدراسة   -1

 النصوص الشرعية واستقراء مدلوالتها على قواعد العلم.
 تنمية ملكة االستنباط، وذلك بالربط بين القواعد األصولية وأدلتها.  -2

 

 . 19ص  :رسالة( ال1)



 

 
289 

8 

 . لهذه اآلية  دالالت األصوليةال تجمعلم أجد دراسة مستقلة   -3
 الدراسات السابقة:

هذه ب  تعنى بدراسة االستدالالت األصوليةفيما وقفت عليه ليس ثم دراسة مستقلة  
نما يوجد الكالم عليها في، اآلية  مواضع متفرقة من كتب التفسير وأصول الفقه. وا 

 البحث: أهداف
االستدالل   وجوهالقواعد األصولية التي يستدل لها بهذه اآلية، وبيان    الكشف عن 

 . وما يرد عليهابها على تلك القواعد 
 خطة البحث:

،  مبحثااومقصد يتضمن عشرين  هيأت خطة البحث لتكون في مقدمة، وتمهيد،  
 التفصيل التالي: وخاتمة، على 

وما يتبع  والدراسات السابقة،  المقدمة، وتضم: أهمية الموضوع، وسبب اختياره،  
وفيه    : االستدالالت األصولية باآلية.مقصد البحث  . التمهيد: في تأويل اآلية إجماالا   ذلك.

 وفيه أهم نتائج البحث وتوصياته.  الخاتمة. .مبحثااعشرون 
 :منهج البحث

  استدالالا هذه اآلية    علىلكالم أهل العلم  اتباع المنهج االستقرائي في التتبع   -1
 واستنباطاا حسب جهدي وقدرتي. 

العنونة  ، و األصولية  المباحثه وفق  جمع ما يتعلق بموضوع البحث ثم ترتيب -2
 اآلية. ب القول المستدل لهللقاعدة والمسألة األصولية بما يتناسب مع 

التوضيح للمسألة المستدل لها بما يبين المراد منها، وتحرير موضع النزاع   -3
 فيها إن احتاجت إلى ذلك. 

، مع نسبة األقوال  عند الحاجةاإلشارة إلى خالف العلماء في المسائل إجماالا   -4
عن   لخروجها  واألجوبة؛  والمناقشات  لألدلة  التعرض  وترك  أصحابها،  إلى 
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 مقصود البحث. 
  بهااالستدالل  ب  اختصاص  له  إبراز الرأي المستدل له باآلية، واإلشارة إلى من -5

 إن ظهر لي. 
التحليلي في دراسة وجه االستدالل باآلية على القاعدة    التزام المنهج التوصيفي -6

 إن وجدت. ، واألجوبة عنها األصولية، وبيان االعتراضات الموجهة عليه
من  في االستدالل بهذه اآلية على ما نصوا عليه وصرحوا به  االقتصار  عدم -7

يستدل ما يمكن أن    إلى  ات واإلشاراتالتنبيه  تتبع  ، بل أبذل جهدي فيالقواعد
 . من المسائل بها له

المصادر األصيلة  اإلجراءات العلمية المعتادة في الصدور عن  االعتماد على   -8
 . وغير ذلك لألحاديث والتوثيق للنقول والتخريجلآليات والعزو 

؛ لشهرتهم وقلة الفائدة من ورائها للمختصين،  اإلعراض عن الترجمة لألعالم -9
 . دفعاا إلثقال البحث بالهوامشطلباا لالختصار و و 
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 التمهيد: 
 إمجاال يف تأويل اآلية

 .ٌّ ٰذٰرٰى ىييي مي جيحيخيجل شأنه:  اهلل قال
مما أمروا ما أجمل    لتفصل لهمإليك يا محمد القرآن؛    أوحينا :  إجماالا   تأويل اآلية

 .( 1) يطيعوا فيهتدواألجل أن يتدبروا ويتأملوا، ف ؛الشرائعلهم وتوضح به ونهوا عنه، 

  فيكونل إليهم مكلفين به،  ز  نُ و ا،  غا إليك مبل    أوحيناهأي:  :  خي حي جي:  قوله
   في عموم الناس في التكليف، أو تقديره:    من حيث هو مكلف بأحكام الكتاب داخالا

 .(2) ل إليهم ليعملوا بهز  أنزلناه إليك لتبلغه وتعمل به، ونُ 
تكرارا والذ   الناس ويتلوه  ليقرأه  أنزل  اشتمل عليه  ؛ اكر: ما  ، وسمي (3)ليتذكروا ما 

 .(4) ألنه موعظة وتنبيه للغافلينالقرآن بالذكر؛ 
، (5) والتعريف في »الناس« للعمومإيضاح المعنى،    : التبيين  :ىي ميوقوله:  

ألن البيان    ؛إذ ال حاجة له إلى البيان، وبالكفار  ؛عام مخصوص بمن ليس بمكلفوهو  
نما يُ   إلى اإليمان  دعون أوالا فرع الكتاب، وهم ينازعون في األصل فال يفيدهم البيان، وا 

 .(6)باألصل ثم يبين لهم
 
 

 

، وأنوار  3/395  :البن عطية  ،، والمحرر الوجيز14/232  :للطبري  ،نظر في تأويل اآلية: جامع البياني(  1)
 . 3/228 :للبيضاوي  ،التنزيل وأسرار التأويل

 . 379ص :نظر: اإلشارات اإللهية إلى المباحث األصوليةي( 2)
 . 163/ 14  :البن عاشور ،نظر: التحرير والتنويري( 3)
 . 2/608  :للزمخشري ،نظر: الكشافي( 4)
 . 163/ 14 :نظر: التحرير والتنويري( 5)
 . 379ص :نظر: اإلشارات اإللهية إلى المباحث األصوليةي( 6)
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بمهمة البيان لهذا الكتاب المهيمن؛ لكونه أفضل الخالئق وسيد   وتكليف النبي  
له واتباعه  عليه،  وحرصه  عليه،  أنزل  ما  بمعنى  ولعلمه  آدم،  الثعالبي  (1)ولد  قال   ،

جوامع الكلم، فأعرب   ن عن اهلل وأوضح، وقد أوتي  ذلك، فبي    قد فعل  »هـ(:  875)ت
  .(2) «عن دين اهلل وأفصح

ا  : إن كانت »ما« نكرة موصوفة، فالتقدير: لتبين للناس شيئا ٰر ٰذ ييوقوله:  
ن كانت بمعنى    .فال عموم فيها  ،ل إليهمز  ا نُ الما ك  أو فهو عام أريد به الخاص    :« الذي»وا 

 .(3)بذاته، ال يحتاج إلى بيان ن  ي  مما هو ب  ونحوه؛ ألن في القرآن كثيراا  وهو المجمل
رتهيئة    :ٌّ ٰى:  وقوله الناس فيه وتأملهم فيما يقربهم إلى رضى    تبصُّ
  ، أوأن يتفكروا بأنفسهم في معاني القرآن وفهم فوائده  :يكون المراد  ويحتمل أناهلل تعالى.  

 .(4)أن يتفكروا في بيانك ويعوه بأفهامهم
، يقول الفخر شاملة لكل وجوه البيان التي أرشد إليها النبي  جامعة  وهذه اآلية  

 .(5) « تحت هذه اآليةنه الرسول عليه السالم كان داخالا ل ما بي  ك: »هـ(606)ت  الرازي
  

 

 . 168/ 11  :للبقاعي ،، ونظم الدرر 4/574 :البن كثير ،نظر: تفسير القرآن العظيمب( 1)
 . 3/420 :( الجواهر الحسان في تفسير القرآن2)
 . 379ص :نظر: اإلشارات اإللهية إلى المباحث األصوليةي( 3)
 . 164/ 14 :نظر: التحرير والتنويري( 4)
 . 12/528 :( التفسير الكبير5)
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 :مقصد البحث
 االستدالالت األصولية باآلية

 األول:  املبحث
 عموم التشريع، وكلية األدلة الشرعيةاالستدالل باآلية على 
 واألصل في أحكامها العموم، فال يختص،  عامة  الشريعة بحسب المكلفين كلية

بل  ورد به المخصص،  الخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض، إال ما  ب
 .(1)ا على أحكام الشريعةالدليل الشرعي يؤخذ عام  

 ، ووجه االستداللهـ(790)ت  باآلية: أبو إسحاق الشاطبي  لهذا األصلوقد استدل  
 .(2) على جهة العموم  للناسببيان معاني القرآن وشرائعه  إلى نبيه  : أن اهلل عهد بها

 الثاني:  املبحث
 االستدالل باآلية على أن السنة حجة يف تشريع األحكام.

اتفق علماء األمة على أن السنة من مصادر األحكام، واستدلوا لهذا بأنواع مختلفة 
  القرآنية   ومن هذه األنواع: النصوص  ،(3) وهي تستند إلى أصل ثبوت العصمة  من األدلة،

 .( 4) لينتفعوا ويهتدوا، ومنها آية البحث الدالة على تكليف النبي بمهمة البيان للناس 
، وأحال الناس  ختم برسوله النبوة، وكمل به الشريعةووجه االستدالل بها: أن اهلل  

ظهار مفيما أنزل إليهم  ما أخفاه من مجمل أو متشابه  إليه في بيان ا يشرعه من أحكام ، وا 
على الناس طاعته في قبول ما شرعه لهم وامتثال ما يأمرهم به    ، وهذا يوجبومصالح

 .(5)وينهاهم عنه
 

 

 . 407/ 2 :نظر: الموافقاتي( 1)
 . 242- 3/241 :المصدر السابقنظر: ي( 2)
 . 3/1436 :نظر: التحبير شرح التحريري( 3)
 . 156/ 2 :البن عبد البر ،، والتمهيد1/97  :البن حزم ،، واإلحكام16/84 : للماوردي ، نظر: الحاويي( 4)
 . 16/84 : للماوردي ، نظر: الحاويي( 5)
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القرآن هو األصل في البيان، وهو فيه »  :هـ(543)ت  أبو بكر ابن العربييقول  
النبي صلى اهلل عليه وسلم جل بيانه، كما قال    على وجوه من الجالء والخفاء، فتولى 

الكتاب جالءٰذٰر ىييي مي:  ثناؤه يكن في  لم  النبي  طلبُ   : ، فإن  بيان  ه في 
»(1). 

 أبو محمد  وكون السنة حجة يستلزم أنها محفوظة، وأن األمة مأمورة بتبليغها، يقول
للناس: » هـ(456)ت  ابن حزم  القرآن  ببيان  مأمور  السالم  أنه عليه  القرآن    ،صح  وفي 

  ، مجمل كثير كالصالة والزكاة والحج وغير ذلك مما ال نعلم ما ألزمنا اهلل تعالى فيه بلفظه
ب اهلل  ب لكن  وال   ،يان رسول  محفوظ  غير  المجمل  لذلك  السالم  عليه  بيانه  كان  فإذا 

منه ليس  القرآن  : مضمون سالمته مما  بنص  االنتفاع    الشرائعثر  أك  فبطلت  ، فقد بطل 
 .(2)«فيهعلينا    المفترضة

 الثالث:  املبحث
 االستدالل باآلية على حجية خرب الواحد

المتواتر يعمل به في الفتوى  ال خالف في أن خبر الواحد وهو ما لم يبلغ حد  
نما الخالف في األمور الدينية: جماهير العلماء من  فمذهب    والشهادة واألمور الدنيوية، وا 

ونسبت المخالفة في    يجب العمل به في األمور الدينية،  الواحدأن خبر  :  السلف والخلف
إلى  الظاهرية   هذا  داود ك  بعض  المعتزلة   ، هـ(297)ت  ابن  الجبائي    وبعض  كأبي علي 

 .(3)هـ(303)ت
: أن الشرع رد الناس في  بهاووجه االستدالل  باآلية،  لمذهب الجماهير  وقد استدل  

  هوا شاف  يُ وهذا فيه إيجاب طاعته عليهم فيما يبلغهم عنه مما لم    ، بيان الكتاب إلى النبي  

 

 . 6/243 :( المسالك في شرح موطأ مالك1)
 . 1/122 :البن حزم ،م( اإلحكا2)
 . 1832،  4/1828  :، والتحبير شرح التحرير2/40  :، والفوائد السنية357ص  :نظر: شرح تنقيح الفصولي(  3)
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يقول نجم الدين  ،  (1) عدم بلوغ البيان  لزم  فلو ردت،  عنه أخبار آحاد  نابه، وعامة ما يبلغ
للقرآن واجب القبول،    وجوب العمل بخبر الواحد؛ ألن بيان النبي  : »هـ(716)ت  الطوفي

 .(2) «والتواتر فيه نادر، فلو لم تقبل اآلحاد لتعطل أكثر البيان
 الرابع:  املبحث

 االستدالل باآلية على نفي حجية القياس
ذهب أهل الظاهر إلى إنكار حجية القياس في إثبات األحكام الشرعية، واستدلوا  

لتأييد قولهم اآلية ونحوها  أن ظاهرها  (3) بهذه  بها:  يكون  ، ووجه االستدالل  يقتضي أن 
لو كان القياس  ف،  من األحكام  ن لكل ما أنزله اهلل تعالى على المكلفينهو المبي    الرسول  

الر  لما وجب على  بيان كل ما أنزلحجة  يبي    ؛ سول  أن  الحكم  الحتمال  المكلف ذلك  ن 
علمنا  :  ن لكل التكاليف واألحكامالمبي  هو    هلما دلت هذه اآلية على أنفبطريقة القياس،  

 .(4) أن القياس ليس بحجة
فمن   : علم أنه حجة،ن أن القياس حجةي  لما ب  بأنه  وأجيب عن هذا االستدالل:  

القياس إلى  والتكاليف  األحكام  تبيين  الحقيقة رجوعا   :رجع في  ذلك في  بيان  كان  إلى  ا 
الرسول 

 (5). 
 اخلامس:  املبحث

 القرآن يفواقع اإلمجال االستدالل باآلية على أن 
القرآن،   في  واقع  المجمل  أن  العلماء:  جمهور  الظاهري ومنعه  مذهب    داود 

بكر  هـ(270)ت أبو  قال  غير  هـ(330)ت   الصيرفي،  هذا  أبى  أحداا  أعلم  »وال   داود: 

 

 . 3/184  :، والموافقات1/121 :البن حزم ،نظر: اإلحكامي( 1)
 . 379ص  :( اإلشارات اإللهية إلى المباحث األصولية2)
 . 1/78  :، والمحلى194،  180، 7/178 :البن حزم ،نظر: اإلحكامي( 3)
 . 212/ 20 :، والتفسير الكبير260: صنظر: تقويم األدلةي( 4)
 نظر: المصادر السابقة. ي( 5)
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 .(1) «الظاهري
  القرآن   والوجه فيها: أنه لو لم يكن في،  (2) ومما استدل به لقول الجمهور: هذه اآلية

وفي بيان وجه االستدالل ببيانه لهم معنى،    النبي  ؛ لم يكن لتكليفيحتاج إلى بيان   إجمال
ال لم يكن  هـ(716)ت  بها يقول نجم الدين الطوفي : »في الكتاب ما يحتاج إلى البيان، وا 

 .(3)للتعليل المذكور وبياِن الرسول عليه الصالة والسالم فائدة «
 السادس:  املبحث

 القرآن معاني بيَّن النيباالستدالل باآلية على أن 
 وقد،  وبلغ أحكام الشريعةن معاني القرآن  قد بي    أجمعت األمة على أن النبي  

قال    .(4)ذلكبهذه اآلية على    هـ(204)ت  األصوليون وفي مقدمتهم اإلمام الشافعياحتج  
ن ومستدل. فالدال: اهلل قواعد اإلسالم أربع: دال ودليل ومبي  »  :هـ(241)ت  اإلمام أحمد

. ٰذٰر ىييي ميقال اهلل تعالى:    ،ن: الرسول  والدليل: القرآن، والمبي  تعالى، 
 .(5) «والمستدل: أولو األلباب وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم

علماا وتفكراا وعمالا بما فيه ال يتصور   القرآنأن االنتفاع ب   ووجه االستدالل بها:
بعد   يشمل  إال  البيان  وهذا  وبيانه،  ألفاظه  معانيه إبالغه  يشمل  المقصود كما  ألنها   ؛ 
المقصود،  ،  باألصل يحصل  لم  لهم  يبين  لم  تيميةفلو  ابن  الدين  تقي  يقول  هذا    وفي 

  ، ألفاظه  لهم  بين   كما  القرآن  معاني صحابه  أل  بين  يجب أن يعلم أن النبي  : »هـ(728)ت
ومن المعلوم أن كل كالم  ...  يتناول هذا وهذا  : ٰذٰر ىييي ميفقوله تعالى:  

فالعادة تمنع أن    :ا وأيضا   .فالقرآن أولى بذلك  ،فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه
 

 . 6/2753 :نظر: التحبير شرح التحريريو  .5/60 :( البحر المحيط1)
 . 4/135  :(، والموافقات1789رقم ) ب 92/ 5 : نظر: صحيح ابن حباني( 2)
 . 378ص  :( اإلشارات اإللهية إلى المباحث األصولية3)
 .5/97 :، والبحر المحيط3/185  :األسرار، وكشف 180ص :، والمسودة4/90  :نظر: الواضحي( 4)
 . 1/135 :( العدة5)
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فكيف بكالم اهلل الذي هو    ،ا في فن من العلم كالطب والحساب وال يستشرحوهيقرأ قوم كتابا 
 . (1) «وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ،عصمتهم
  بصريحيكون    ال يقتصر على التصريح والتنصيص، بل  لقرآن ل    تبيينه طريق  و 

شارته  النص   ناصر الدين البيضاوي ، يقول  (2)وتقريره  ية فعلبسنته الومعقوله و وداللته    وا 
  كالقياس   عليه  يدل  ما  إلى  يرشد  أو  بالمقصود،  ينص  أن  منوالتبيين أعم  : » هـ(691)ت

 .(3)الفعل«ودليل 
وهذا البيان ال يقتضي بالضرورة التعرض لجميع ما نزل من القرآن، فإن فيه قسماا 

بي   بنفسه ال  محكماا هو  البيان، وقسماا  تن  بيان  تتوقف معرفته على  توقف معرفته على 
ما لم يتوصل إلى معرفته    :فدل هذا على أن الواجب من البيان،  الرسول كالصالة والربا

،  (4)فليس عليه بيانه  :تدبربال   إليه  يتوصل  وكان  بيانه،  الكتابفأما ما جعل في    ،إال ببيانه
م يجب كونه م، ومنه متشابه، والمحك  القرآن منه محك  »:  هـ(606)ت  يقول الفخر الرازي

 ىييي مي  فقوله:   ،الا بل فيه ما يكون مجم    ،الا مجم    كله  ليس  القرآن  أن  فثبت   ،ا نا مبي  

 .(5) «التمحمول على المجم   :ٰذٰر
 السابع:  املبحث

 غريه على االستدالل باآلية على تقديم بيان النيب 
للقرآن    أن بيان النبي    عليه أصل آخر، وهويترتب  إذا تقرر األصل السابق فإنه  

 .(6) ا على غيره؛ ألنه المخصوص ببيان الكتابإذا وجد كان مقدما 

 

 . 13/332 :( مجموع الفتاوى1)
 . 75- 4/73 :( انظر في أمثلته: الموافقات2)
 . 3/228  :( أنوار التنزيل وأسرار التأويل3)
 . 5/97 :، والبحر المحيط1/42 :نظر: كشف األسراري( 4)
 . 20/212 :( التفسير الكبير5)
 . 379ص :اإلشارات اإللهية إلى المباحث األصوليةنظر: ي( 6)
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ومقتضاه : أنه عهد بالبيان إليه، ليرجع الناس إليه فيه،  عليه  ووجه االستدالل باآلية 
ال لم يكن لتخصيصه بالبيان معنىعليه غيره   أال يقدم  . إن وجد، وا 

 الثامن:  املبحث
 داللة من املبيَّن أضعف البيان جواز كوناالستدالل باآلية على 

ذهب ن، و يجوز أن يكون البيان أضعف داللة من المبي    هذهب الجمهور إلى أن
هـ(  631)تاآلمدي  سيف الدين  المساواة، و   إلى اعتبار  هـ(340)ت  الكرخي أبو الحسن  

 .(1) كونه أقوى اعتبار إلى
استدل لقول الجمهور باآلية، ووجه ، ولذلك  المتواتر باآلحادويدخل في هذا بيان  

ثابت  و  إنما هالداللة منها: أن فيها داللة على تبيين السنة لمجمل القرآن، وأكثر السنة  
 .(2) حاداآل بطريق

 التاسع:  املبحث
 للسنة ًنامبيِّ يكون ال القرآناالستدالل باآلية على أن 

  ؛ استدالالا بهذه اآلية، ناا للسنةال يكون مبي    القرآن  ذهب بعض األصوليين إلى أن
 للسنة. ا فال يجوز أن يكون القرآن بيانا  ، للقرآنا جعل السنة بيانا  اهلل  : أنوالوجه فيها

 ،ألنه عام في كل القرآن   ؛على هذا أولى  والحملالتبليغ،    ه أن المراد ب  وأجيب عنه:
ا   أو عام  وهو ما كان مجمالا   ،فهو تخصيص ببعض ما أنزل  : أما حمله على بيان المراد

أولى من حمله على ما يوجب ترك   :وحمل اللفظ على ما يطابق الظاهر  ،امخصوصا 
 .(3)الظاهر

 والنسخ. تخصيص مسائل ال  وسيأتي مزيد تفصيل فيه عند الكالم على

 

 : ، والتحبير شرح التحرير3/1024  :، وأصول ابن مفلح3/31  :لآلمدي  ،، واإلحكام2/288  :نظر: التمهيدي(  1)
6/2814 . 

 نظر: المصادر السابقة. ي( 2)
 . 180ص  :، والمسودة343/ 3 :، والمحصول806/ 3 :نظر: العدةي( 3)
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 العاشر:  املبحث
 تفسري القرآن مبقتضى اللغة منعاالستدالل باآلية على 

يجوز أنه  على  القرآن    الجمهور   أحمد اإلمام  فعله  وقد  ة،  اللغتضى  بمقتفسير 
 .(1)وعنه رواية بالمنع ، وهو مذهب الحنابلة ، هـ(241)ت

ومما استدل به للقول بالمنع: هذه اآلية، ووجه الداللة منها: أنه أضاف البيان  
 . جهته إال من فاقتضى أال يؤخذإليه، 

ال فإن    المراد: األحكاموأجيب عنه: بأن   وما يتوقف علمه على بيان الرسول، وا 
 .(2) ن بنفسه يدرك من جهة اللغةفيه ما هو بي  و  نزل بلسان عربي مبين،  القرآن

 احلادي عشر:  املبحث
 تفسري القرآن بالرأي بال أصل منعاالستدالل باآلية على 

، نص عليه الحنابلة وغيرهم، من غير نقلواالجتهاد    بالرأي  القرآن   ال يجوز تفسير
 . (3) ، واستدل له بهذه اآليةهـ(458)ت ذكره القاضي أبو يعلى و 

إليه،   التبيين  رد  أنه  بها:  الداللة  أنووجه  يجوز  غيرهيُ   فال  من  بالرأي    سمع 
 .(4)واالجتهاد

ه ما احتيج إليه في  ر نبيُّ ففس    ،ا من األمور مجمالا كثيرا أنزل    وأجيب: بأن اهلل  
 مم ام يل ىل مل يك   :ل تفسيره إلى العلماء بقولهك  و    :وما لم يقع في وقته   ،وقته

ىنين نن من زن رن
 (5)

. 

 
 

 . 4/209  :، واإلتقان في علوم القرآن1/433 :، وكشاف القناع2/387 :، والفروع719/ 3 :نظر: العدةي( 1)
 . 1/433 :، وكشاف القناع2/387 :، والفروع3/720  :نظر في االستدالل والجواب عنه: العدةي( 2)
  ، والبرهان3/1415  :، والتحبير شرح التحرير174ص  :، والمسودة4/61  :، والواضح3/710  :نظر: العدةي(  3)

 . 2/161  :في علوم القرآن
 نظر: المصادر السابقة. ي( 4)
 ( سورة النساء.83. والدليل من اآلية ) 246/ 13 : نظر: فتح الباري البن حجري( 5)
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 الثاني عشر:  املبحث
 إىل وقت احلاجة البيانالنيب  تأخرياالستدالل باآلية على جواز 

البيان عن وقت الحاجة، إال عند من يجوز   في امتناع تأخير يختلف العلماء    لم
نما تكليف المحال   :(1)اختلفوا في جواز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وا 

 وذهب   الحاجة،  وقت  إلى تبليغ الحكم    تأخير النبي    جوازمذهب الجمهور:  ف
المنع األبهري:  إلى  بكر  الجبار و   هـ(،375)ت  أبو  عبد  وبعض    هـ(، 415)ت  القاضي 
 الحنابلة. 

النبي    أن:  اآلية، ووجه االستدالل بهابهذه    البيان  تأخيرامتناع  لقول بل  استدلوقد  
   وهو  أمر اهلل،   مأمور بالتبليغ والبيان، فال يجوز له أن يؤخره؛ ألن في التأخير مخالفة

إذا كان البيان يجري على يديه، فقد يجوز أن     وأن رسول اهلل  ،أبعد الناس من ذلك
 . قبل البيان المنيةتخترمه 

وال داللة فيه على أنه أراد بيان  وأجيب عنه: أن المراد اإلظهار وترك الكتمان،  
إذ ليس  ؛  لما دلت على وجوبه على الفور  :المراد بيان الخصوصكان    ، ولوالخصوص

 . (2) في اللفظ داللة عليه
 الثالث عشر:  املبحث

 الكتابب الكتابعموم االستدالل باآلية على ختصيص 
بعض الظاهرية إلى    ، وانحازالجمهور إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتابذهب  

قد أن التخصيص بيان للمراد باللفظ، و بهذه اآلية، والوجه فيها:  ، وتمسكوا  (3)عدم جوازه
 . إال بالسنة ، فوجب أال يكونإلى النبي فوض البيان 

 

 . 6/2818 :، والتحبير شرح التحرير140/ 4 :، والموافقات5/1596 :نظر: اإلبهاجي( 1)
 . 36ص :، واإلشارة414/ 3 :، والتقريب واإلرشاد2/53  :نظر في االستدالل والجواب عنه: الفصولي( 2)
 :، والبحر المحيط2/319  :لآلمدي  ،، واإلحكام3/77  :، والمحصول317ص  :نظر: إيضاح المحصولي(  3)

4/478 . 
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 ؛للكتاب بالكتاب ا  نا يمنع من كونه مبي  ال    النبي  إلى    ته إضاف  عنه: بأن   وأجيب
ويجب حمل وصفه    ،ا منهصة يكون بيانا فذكره اآلية المخص    ، إذ الكل وارد على لسانه

،  السنة  مكان الوارد على لسانه الكتاب أأسواء    ا على أن البيان وارد على لسانه،نا بكونه مبي  
 . (1)رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ اآلية وآية:هذه وهذا فيه جمع بين 

بالكتاب  عو وق  :ويؤيده الكتاب  الجوازتخصيص  دليل  والوقوع  ذلك:،  ومن   ، 
 .(2)تخصيص عموم آية عدة المطلقات بآية عدة الحوامل وبآية المطلقة قبل الدخول

 الرابع عشر:  املبحث
 االستدالل باآلية على ختصيص عموم الكتاب بالسنة

ال خالف في تخصيص القرآن بالسنة المتواترة، وتخصيصها باآلحاد هو مذهب 
األئمة األربعة وجماهير العلم، ومنعه بعض الناس، وفي المسألة أقوال أخرى ال تتعلق  

 .(3)بغرض البحث
أن    بمنطوقها  فإنها تفيدللقول بالتخصيص باآلية، والوجه منها ظاهر:    وقد استدل
 .(4)للكتاب المنزل، والتخصيص نوع من البيان مبي ناا  اهلل جعل رسوله 

 اخلامس عشر:  املبحث
 السنة بالكتاب عموم صيختصاالستدالل باآلية على 

بالكتاب  في اختلفوا   السنة  ومنعه بعض   ،األصوليينجمهور  ه  جوز ف  : تخصيص 
 .(5)هـ(241)ت أحمد  اإلمام المتكلمين، وهو رواية عنالشافعية والحنابلة و 

اهلل تعالى    أن   :ووجه االحتجاج بها،  هذه اآليةلقولهم:    المانعون  بهاستدل  ومما  
 

 . 89من اآلية  ،سورة النحل( 1)
 نظر في االستدالل وجوابه: المصادر السابقة.ي( 2)
 . 4/1466 :، واإلبهاج4/1617 :، ونهاية الوصول322/ 2 :لآلمدي ،نظر: اإلحكامي( 3)
 . 2/198 :البن التلمساني ،، وشرح المعالم78/ 3 :، والمحصول136ص :نظر: التبصرةي( 4)
المحصولي(  5) واإلبهاج3/80  :نظر:  المحيط4/1469  :،  البحر  التحرير4/480  :،  شرح  والتحبير   ،: 

6/2656 . 
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،  ا للسنةلجعلنا القرآن بيانا   :السنة بالقرآن  تخصيصفلو جوزنا  ن،  ا للقرآ جعل السنة بيانا 
 . ا لها لآلخر وتابعا نا إذ يصير كل واحد منهما مبي   ؛وحينئذ يلزم التناقض

 :  بوجهين وأجيب عن استداللهم
ن  فإن الكالم يقتضي أن يبي    ،أن المراد بالبيان: اإلظهار ال التخصيصاألول:  

نما يحتاج إلى اإلظهار ، على  جميع المنزل، وجميع المنزل ال يحتاج إلى تخصيص؛ وا 
بالكتاب فبيانه    ني  فأما ما بُ   ،ن بالكتابما لم يبي  ميحتاج إلى بيان  أن اإلظهار يكون لما  
 . مأخوذ منه ال من السنة

ن هو الرسول إما بالكتاب أو بالسنة، وال تنافي بين كون الرسول المبي    أن:  والثاني
نما يلزم  ، و انا وبين كون القرآن مبي    ،ا نا مبي   ن كل واحد منهما من اآلخر ما لو بي    التناقضا 
تبيين كل واحد منهما لآلخر ، على أنه يمكن أن يكون  نه اآلخر منه بعينه، وليس كذلكبي  

 .(1)فال تناقض ، باعتبار جهتين  فيكون ذلك ،من وجه
 السادس عشر:  املبحث

 السنة بالسنة االستدالل باآلية على ختصيص عموم
 ، ومنعه قوموباآلحاد  بمثلها  بالسنة   المتواترة  تخصيص السنةالجمهور على صحة  

نة إنما تكون  سال  أن   تقتضي   اووجه االستدالل بها: أنه  ،(2)اآلية منهم على  تعويالا   لم يسم وا
 . ، والتخصيص بيانلم يجز أن تحتاج إلى بيان، سواء تواترت أم ال، فُمبي نة

؛ إذ ال تنافي بين  ن سنتهيمنع من أن يبي  ا ال نا مبي    النبي    أن كونوأجيب عنه:  
 .(3) بالكتاب السنةفي تخصيص قريباا نحو هذا الجواب  ذكروقد  األمرين،
 

 

 . 2/562  :، وشرح مختصر الروضة2/114 :والتمهيد، 136ص :نظر: التبصرةي( 1)
يضاح المحصول1/255  :نظر: المعتمدي(  2)   : ، والفوائد السنية2/321  :لآلمدي  ،، واإلحكام318ص   :، وا 

4/157 . 
 نظر في االستدالل وجوابه: المصادر السابقة.ي( 3)
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 السابع عشر:  املبحث
 الكتاب بالسنة والسنة بالكتابجواز نسخ االستدالل باآلية على 

بمتواترها، وآحادها ومتواتر السنة  ،  الكتابأنه يجوز نسخ الكتاب ب   ال خالف في
بالكتاب:وبالمتواتر   بآحادها الكتاب بالسنة، والسنة  نما الخالف في نسخ  الجمهور  ف   ، وا 

إلى جوازه مع عدم وقوعه،   هـ(306)ت   جوذهب ابن سري  ،شرعاا  ووقوعهعقالا  على جوازه  
   .(1)المنعلى  إ  مافي المشهور عنههـ(  241وأحمد )تهـ(  204)ت  الشافعي  اناإلماموذهب  

باآلية، فأما وجه االستدالل بها  عكسه  و   نسخ الكتاب بالسنة  وقد استدل للقول بمنع
ن جميع القرآن، بدليل  نسخ الكتاب بالسنة: فألن اآلية دلت على أن السنة تبي  على منع  

  .نة بل رافعةله تكن مبي   السنة ناسخة: فلو كانت، ٰذٰر ييقوله: 
بيان    فإنه: بأن النسخ ال ينافي البيان، بل هو عينه،  هذا االستدالل وأجيب عن  

الحكم الكتاب  انتهاء  نسخ  أجاز  لمن  دليالا  تكون  نفسها  اآلية  فإن  الجواب  ، وعلى هذا 
 . بالسنة

نة فألنه تقرر أن السنة مبي  نسخ السنة بالكتاب:  وأما وجه االستدالل بها على منع  
فيلزم كون    ،ا لها؛ ألن النسخ بيان انتهاء الحكمنا فلو جاز نسخها بالكتاب لكان مبي  ،  للكتاب

 .رو  وذلك د  ، ا لآلخركل واحد منهما بيانا 
، فإنه يقتضي   (2)رئ ّٰ ِّ: بقوله تعالى في صفة القرآن:  هعن أجيب  و 

  ، نة للكتابيقتضي أن تكون السنة مبي    مي  ا للسنة، كما أن قوله: أن يكون الكتاب تبيانا 
 . (3) سقط االستدالل بهما  : فلما تعارض مقتضاهما

 
 

 : التحبير شرح التحرير، و 313ص  :، وشرح تنقيح الفصول2/67  :، وأصول السرخسي59ص  :نظر: اللمعي(  1)
6/3047 ،3050 . 

 . 89من اآلية  ،سورة النحل( 2)
 . 244: ص، ونهاية السول 5/1699 :نظر في االستدالل وجوابه: اإلبهاجي( 3)
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 الثامن عشر:  املبحث
 عند التعارض الكتابالسنة على ترجيح االستدالل باآلية على 

إذا تقابل لفظ القرآن ولفظ السنة، وكان الجمع بينهما وبناء كل واحد منهما على  
  وقيل: يقدم الكتاب على السنة.  ، ولم يقدم أحدهما على اآلخر.بهاآلخر ممكناا: عمل  

 وقيل: تقدم السنة على الكتاب.
رة وقد استدل لتقديم السنة على الكتاب بهذه اآلية، ووجه الداللة: أن السنة مفس  

 . ، فكان لها حق التقديمنة لهللقرآن ومبي  
المعارضة  السنة  في  الكالم  ألن  النزاع؛  محل  عن  خارج  بأنه  عنه:  وأجيب 

 .(1)رةطة، وليس في السنة المفس  المسقِ 
 التاسع عشر:  املبحث

 ضد بآيةتعاالستدالل باآلية على ترجيح احلديث املعتضد حبديث على احلديث امل
  ففيه روايتان  : حديث    وعضد اآلخر    ، آية  ظاهر  هما  حديثان وعضد أحد  إذا تعارض  

 .(2)الثانية: يقدم ما عضده الحديث . و إحداهما: يقدم ما عضده القرآن: عند الحنابلة 
أن  :  االستدالل  ووجه،  هـ(716)ت  نجم الدين الطوفي  باآلية  للرواية الثانيةواستدل  

األصل    باعتبار نة له  السنة مقدمة على الكتاب بطريق البيان، أي: من جهة كونها مبي  
 .(3) ، فكان جانبها أولها بالتقديم عند التعارضوالغالب

 العشرين:  املويف املبحث
 بالتبليغل والرستكليف  منالشرعي قصد االستدالل باآلية على امل

إنزال القرآن على    مقاصدمن    على مقصدين في هذه اآلية  وعال    جل  نص اهلل
 : النبي 

 

 . 8/4132 :، والتحبير شرح التحرير3/538 :، وتشنيف المسامع1041/ 3 :نظر: العدةي( 1)
 . 122ص :، والمسودة570/ 2 :نظر: العدةي( 2)
 . 3/708 :نظر: شرح مختصر الروضة ي( 3)
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ل إليهم في هذا الكتاب من األوامر والنواهي، والوعد ز  أن يبين للناس ما نُ :  أحدهما 
ذلك.   ونحو  بهاو والوعيد،  واالتعاظ  آياته  في  التفكر  قال:    ،الثاني:   ٰىكما 

ٌّ (1) . 
ا فإن  و  : أن يكون  سلناالوحي لتبليغ  ب   لو تكليف الرس  فيصد الشريعة  امقمن  أيضا

 .  به   واالهتداءله  ، واالتباع  منه  الفهمو   تناوله،  حتى يسهل عليهم  ؛هذلك الرسول وسيلة لبيان
قد   فإنهظاهرة، منه  جهة الداللة و باآلية،    لهذا المقصد الباحثين بعض وقد استدل 

 .(2)بالم التعليليه  وردت اإلشارة إل
  

 

 . 164،  14/163 :، والتحرير والتنوير380/ 2 :نظر: أضواء البياني( 1)
 . 156ص  :لجغيم ،نظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارعي( 2)
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 اخلامتة
 أهم النتائج:

ا واستدالالا به  باألدلة النقلية   الكبرىعناية األصوليين   -1 على القواعد    احجاجا
 األصولية. 

اآلية   -2  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جية:  الكريمهذه 

ٌّ،  داللتهاولسعة ، التي يكثر ذكرها في كتب األصولمن اآليات 
 .  أصول الفقه مسائلمن مختلفة جملة لاستدل بها 

بعض الدالالت األصولية لآلية موجودة في غير مظانها من كتب األصول،  -3
أحصيت بعد التتبع  وتذكر متفرقة في كتب التفسير والفقه وغير ذلك، وقد  

  مسائل استدالالا باآلية على  عشرين  للمصنفات األصولية ومدونات التفسير:  
قوة وضعفاا،    تتفاوت  المسائل  تلك   على  منهاوجوه الداللة  ظهر أن  ، و األصول

 . قرباا وبعداا
عموم   التالية: العشر  االستدالل باآلية على المسائل  تبين بعد البحث سالمة   -4

خبر   وحجية  التشريع،  في  السنة  وحجية  الشرعية،  األدلة  وكلية  التشريع 
لمعاني القرآن، وتقديم    الواحد، ووقوع اإلجمال في القرآن، وبيان النبي  

غيره،   بيان  على  كون  و بيانه    ، المبي ن  من   داللة  أضعف  البيانجواز 
  على   بحديث  المعتضد  الحديث  ترجيحو ،  تخصيص عموم الكتاب بالسنةو 

 المقصد الشرعي من تكليف الرسول بالتبليغ. ، وبيانضد بآية تعالم الحديث
على   وهو ما كان  محل بحث ونظر، ما هوباآلية  االستدالل وجوه أن من و  -5

،  نفي حجية القياس، وأن القرآن ال يكون مبي ناا للسنة   التالية:  العشر  المسائل
منع تفسير القرآن بالرأي واالجتهاد بال  ، و منع تفسير القرآن بمقتضى اللغةو 

تخصيص عموم ، و البيان إلى وقت الحاجة  جواز تأخير النبي  ، و أصل
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تخصيص عموم السنة  ، و تخصيص عموم السنة بالكتاب، و بالكتابالكتاب  
ترجيح السنة على الكتاب  ، و نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب، و بالسنة

 عند التعارض.
 أبرز التوصيات:  

والدارسين    حث -1 العناية  الباحثين  مزيد  الوحي  على  استنباطاا  بنصوص 
القواعد األصولية؛ لما فيه من    بها  استدالالا و  إثراء الدرس األصولي  على 
 لمشتغل بها.ا ملكةنمية ت، و دالالتها  نصوص ووجوهبال

المتضمنة    تناول أفراد النصوص القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة  -2
في    الكالم عليها بالدراسة، وتحرير ما يتفرق من    للدالالت األصولية المكثفة 

 كتب علوم الشريعة. 
 والحمد هلل رب العالمين. 
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 مصادر الدراسة
  ، هـ(756التقي السبكي، علي بن عبد الكافي )ت  :اإلبهاج في شرح المنهاج .1

)ت  علي  بن  الوهاب  عبد  السبكي،  التاج  أحمد  771وابنه  تحقيق:  هـ(. 
حياء التراث،   ،الزمزمي وآخر ،  1ط  ،دبي  دار البحوث للدراسات اإلسالمية وا 

 هـ. 1424
عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين  ،  السيوطي  :اإلتقان في علوم القرآن .2

إبراهيم  ،هـ(911)ت الفضل  أبو  محمد  المصر   ،تحقيق:  العامة  الهيئة  ية 
 هـ. 1394 ،القاهرةللكتاب، 

أبو محمد علي بن أحمد األندلسي    ابن حزم،  :اإلحكام في أصول األحكام .3
 د.ت.  ،بيروتدار اآلفاق الجديدة،    ،: أحمد محمد شاكرحقيقت  ـهـ(456)ت

األحكام .4 أصول  في  الدين    :اإلحكام  سيف  علي  الحسن  أبو  اآلمدي، 
 د.ت.  ،بيروتالمكتب اإلسالمي،  تحقيق: عبد الرزاق عفيفي،    ،هـ(631)ت

إل .5 الربيع  الطوفي،    :المباحث األصولية  ىاإلشارات اإللهية  أبو  الدين  نجم 
دار الكتب    ،تحقيق: محمد إسماعيل  ،هـ(716  ت سليمان بن عبد القوي )

 هـ.1426، 1ط ،بيروت العلمية،
أبو الوليد    الباجي،  :اإلشارة في معرفة األصول والوجازة في معنى الدليل .6

البشائر    ،تحقيق: محمد علي فركوس  ،هـ(474سليمان بن خلف )ت دار 
 هـ. 1416،  1ط ، بيروتاإلسالمية، 

السرخسي   .7 األصول»أصول  في  الفصول  بن السرخسي،    «:تمهيد  محمد 
 د. ت. ،بيروتدار المعرفة،  ،هـ(490أحمد شمس األئمة )ت نحو

تحقيق:    ،هـ(763ي )تابن مفلح، محمد شمس الدين المقدس  : أصول الفقه .8
 هـ.1420، 1ط  ،الرياضمكتبة العبيكان،  ،فهد السدحان



 

 
309 

8 

بالقرآن .9 القرآن  إيضاح  في  البيان  األمين    الشنقيطي،  :أضواء  محمد 
 هـ. 1415 بيروت،دار الفكر،   ،هـ(1393)ت

التأويل .10 وأسرار  التنزيل  الدين    البيضاوي،   :أنوار  ناصر  عمر  بن  اهلل  عبد 
، بيروتدار إحياء التراث العربي،    ،تحقيق: محمد المرعشلي  ،هـ(685)ت
 هـ. 1418، 1ط

أبو عبد اهلل محمد بن علي  ،  المازري  : إيضاح المحصول من برهان األصول .11
)ت عمر  الطالبي   ،هـ(536بن  عمار  اإلسالمي  ،تحقيق:  الغرب  ،  دار 

 م. 2001، 1ط ،بيروت
المحي .12 الفقهالبحر  بهادر    :ط في أصول  بن  اهلل  بن عبد  الزركشي، محمد 

 هـ. 1414،  1ط، مصردار الكتبي،   ،هـ(794)ت
أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن بهادر  ،  الزركشي  :البرهان في علوم القرآن  .13

دار إحياء الكتب العربية،    ،تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم  ،هـ(794)ت
 هـ. 1376، 1ط، بيروت

محمد صديق  ،  القنوجي  :التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول .14
 هـ. 1428، 1ط،  قطروزارة األوقاف،   ،هـ(1308حسن خان )ت

الفقه .15 أصول  في  علي  ،  الشيرازي  :التبصرة  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو 
 هـ. 1403،  1ط،  دمشقدار الفكر،    ،تحقيق: محمد حسن هيتو  ،هـ(476)ت

تحقيق: عبد    ، هـ(885المرداوي، علي بن سليمان )ت  : التحبير شرح التحرير .16
 هـ. 1421، 1ط ، الرياضمكتبة الرشد،   ،الرحمن الجبرين وآخرين

والتنوير .17 عاشور،  :التحرير  التونسي    ابن  محمد  بن  الطاهر  محمد 
 .م 1984،  تونسر، الدار التونسية للنش  ،هـ(1393)ت



 

 
310 

8 

الجوامع .18 بجمع  المسامع  بهادر    :تشنيف  بن  اهلل  بن عبد  الزركشي، محمد 
،  1ط، القاهرةمؤسسة قرطبة،   ،تحقيق: سيد عبد العزيز وآخر  ،هـ(794)ت

 هـ. 1418
القرآن .19 آي  تأويل  عن  البيان  بن جرير الطبري،    :جامع  محمد  أبو جعفر 

 هـ. 1422،  1ط،  الرياضدار هجر،    ، تحقيق: عبد اهلل التركي  ،هـ(310)ت
العظيم .20 القرآن  كثير،اب  :تفسير  الدمشقي    ن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو 

دار طيبة للنشر والتوزيع،    ،: سامي بن محمد سالمةحقيق ت  ،هـ(774)ت
 هـ. 1420، 2ط ، الرياض

الكبير   .21 الغيب»التفسير  عمر    الرازي،  :«مفاتيح  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو 
،  3ط،  بيروتدار إحياء التراث العربي،    ،هـ(606الخطيب فخر الدين )ت

 هـ. 1420
  ، هـ(403أبو بكر محمد بن الطيب )ت،  الباقالني   : التقريب واإلرشاد الصغير .22

زنيد أبو  علي  بن  الحميد  عبد  الرسالة  ،تحقيق:  ،  2ط ،  بيروت،  مؤسسة 
 هـ. 1418

  ، هـ( 430أبو زيد عبيد اهلل بن عمر بن عيسى )ت  ،الدبوسي  :تقويم األدلة .23
 هـ. 1421، 1ط ، بيروت، دار الكتب العلمية ،تحقيق: خليل الميس

الفقه  .24 أصول  في  ذ اني  :التمهيد  أحمد  ،  الك ل و  بن  محفوظ  الخطاب  أبو 
مركز    ، جامعة أم القرى  ، تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة وآخر  ، هـ(510)ت

حياء التراث اإلسالمي،   هـ.1406، 1طالبحث العلمي وا 
ف  أبو عمر يوس  ابن عبد البر،   : التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .25

)ت القرطبي  اهلل  عبد  العلوي    ،هـ(463بن  أحمد  بن  مصطفى  تحقيق: 
 هـ. 1387 ،المغرب  ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،وآخرين
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أبو زيد عبد الرحمن بن محمد  الثعالبي،    : الجواهر الحسان في تفسير القرآن .26
،  دار إحياء التراث  ،وآخر: محمد معوض  تحقيق  ،هـ(875بن مخلوف )ت

 . هـ1418، 1ط، بيروت
الكبير .27 البغدادي    الماوردي،   : الحاوي  البصري  محمد  بن  علي  الحسن  أبو 

،  بيروتدار الكتب العلمية،    ،وآخر  تحقيق: عادل عبد الموجود  ،هـ(450)ت
 هـ. 1419، 1ط

  ، هـ(1070)ت  محمد بن عبد اهلل بن محمدالحمزي،    : رحلة الشتاء والصيف .28
 هـ.1385،  2ط، بيروت، سالميالمكتب اإل  ،الطنطاويتحقيق: محمد 

تحقيق: أحمد    ،هـ(204أبو عبد اهلل محمد بن إدريس )ت   ،الشافعي  :الرسالة .29
 هـ. 1358،  1ط، مصرمكتبة الحلبي،  ،شاكر

الفقه .30 المعالم في أصول  التلمساني  :شرح  الفهري ،  ابن  عبد اهلل بن محمد 
،  1ط،  بيروت،  عالم الكتب  ،وآخر  تحقيق: عادل عبد الموجود  ،هـ(644)ت

 هـ. 1419
الفصول .31 تنقيح  الدين    ،القرافي  :شرح  إدريس شهاب  بن  أحمد  العباس  أبو 

، شركة الطباعة الفنية المتحدة  ،تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد  ،هـ(684)ت
 هـ. 1393، 1ط ، القاهرة

الروضة .32 مختصر  القوي    :شرح  عبد  بن  سليمان  الربيع  أبو  الطوفي، 
الترك  ،هـ(716)ت اهلل  عبد  الرسالة،    ،يتحقيق:  ،  1ط،  بيروتمؤسسة 

 هـ. 1407
الُبستي )تأبو حاتم    : صحيح ابن حبان .33 الدارمي  ترتيب:  ،  هـ( 354محمد 

)ت الفارسي  بلبان  بن  علي  الدين  عالء  شعيب    تحقيق:  ،هـ(739األمير 
 . هـ1408، 1ط ،بيروت، مؤسسة الرسالة ،األرنؤوط
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الشارع .34 مقاصد  عن  الكشف  للنشر دار    ، نعمان،  جغيم  : طرق  النفائس 
 .هـ1435،  1ط،  عمان والتوزيع،

  ، هـ(458محمد بن الحسين بن الفراء )ت ،أبو يعلى : العدة في أصول الفقه .35
 هـ.1410 ، 2ط ، تحقيق: أحمد بن علي بن سير المباركي

البخاري .36 الباري شرح صحيح  الفضل أحمد بن علي    . ابن حجر، فتح  أبو 
 هـ.1379 ،بيروتدار المعرفة،  ،هـ(852العسقالني )ت

تحقيق: عبد    ،هـ(763ابن مفلح، محمد شمس الدين المقدسي )ت   :الفروع .37
 هـ.1424، 1ط، بيروتمؤسسة الرسالة،  ، اهلل التركي

األصول .38 في  الرازي    الجصاص،  :الفصول  علي  بن  أحمد  بكر  أبو 
 هـ. 1414، 2ط ، الكويت، وزارة األوقاف  ،هـ(370)ت

  ،هـ(831الِبرماوي، محمد بن عبد الدائم )ت  :الفوائد السنية في شرح األلفية .39
التوعية اإلسالمية،    ،تحقيق: عبد اهلل رمضان موسى ،  1ط،  الجيزةمكتبة 

 هـ. 1436
  ، هـ(711الحسين بن علي حسام الدين )ت  ،السُّغ ناقي  :الكافي شرح البزودي .40

 هـ. 1422، 1ط ، الرياضمكتبة الرشد،   ،تحقيق: فخر الدين قانت
  ، هـ(1051منصور بن يونس )تالبهوتي،  :كشاف القناع عن متن اإلقناع .41

 د.ت.، بيروت، دار الكتب العلمية
التنزيل .42 بن  ،  الزمخشري  : الكشاف عن حقائق غوامض  القاسم محمود  أبو 

 هـ. 1407، 3ط  ،بيروتدار الكتاب العربي،  ،هـ(538عمرو )ت
عبد العزيز بن أحمد عالء    البخاري،  :كشف األسرار شرح أصول البزدوي .43

 .د. ت ،بيروتدار الكتاب اإلسالمي،   ،هـ(730الدين )ت
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  ، هـ(476أبو إسحاق إبراهيم بن علي )ت ي، الشيراز  :اللمع في أصول الفقه .44
 هـ.1424،  2ط ،بيروتدار الكتب العلمية، 

  ، هـ(728أبو العباس أحمد بن عبد الحليم )ت  ابن تيمية،  :مجموع الفتاوى .45
المدينة  مجمع طباعة المصحف الشريف،    ،تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم

 هـ. 1416 ،النبوية
أبو محمد عبد الحق   ابن عطية،  :زالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي .46

)ت األندلسي  غالب  السالم محمد  ،هـ(542بن  عبد  الكتب   ،تحقيق:  دار 
 هـ.1422، 1ط ،يروتب العلمية، 

الدين    :المحصول .47 فخر  الخطيب  عمر  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الرازي، 
، بيروتمؤسسة الرسالة،    ،تحقيق: طه جابر فياض العلواني  ،هـ(606)ت
 هـ. 1418، 3ط

  ، هـ(456أبو محمد علي بن أحمد األندلسي )ت  ، بن حزما   : المحلى باآلثار .48
 د. ت. ،بيروتدار الفكر، 

المصابيحمرقاة   .49 مشكاة  شرح  القاري  : المفاتيح   محمد  بن علي  ،  المال 
 . هـ1422، 1ط ،تبيرو دار الفكر،  ، هـ(1014)ت

في شرح   .50 العربي،    :مالك  موطأالمسالك  اإلابن  المعافري  بكر  شبيلي  أبو 
 . هـ1428، 1ط، بيروت ،اإلسالمي دار الغرب ،هـ(543)ت

،  تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد  .آل تيمية  :المسودة في أصول الفقه .51
 . . تد ،بيروتدار الكتاب العربي،  

الفقه .52 أصول  في  الحسين   : المعتمد  البصري    ،أبو  الطيب  علي  بن  محمد 
الميسحقيق ت  ،هـ(436)ت خليل  العلمية،    ،:  الكتب  ،  1ط،  بيروتدار 

 هـ. 1403
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  ، ـ(ه790الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي )ت  :الموافقات .53
 هـ. 1417، 1ط،  القاهرةدار ابن عفان،  ،تحقيق: مشهور آل سلمان

والسور .54 اآليات  تناسب  في  الدرر  عمر  ،  البقاعي  :نظم  بن  إبراهيم 
 د. ت.  ،القاهرةدار الكتاب اإلسالمي،  ،هـ(885)ت

عبد الرحيم بن الحسن جمال  ،  اإلسنوي  :نهاية السول شرح منهاج الوصول .55
 هـ. 1420، 1ط  ،بيروتدار الكتب العلمية،  ،هـ(772الدين )ت

األصول .56 دراية  في  الوصول  الرحيم صفي    :نهاية  عبد  بن  الهندي، محمد 
المكتبة التجارية،    ،تحقيق: صالح اليوسف وآخر  ، هـ(715تالدين األرموي )

 هـ.1416، 1ط المكرمة، مكة
  ،هـ( 513، أبو الوفاء علي البغدادي )تابن عقيل  : الواضح في أصول الفقه .57

،  1ط  ،بيروتمؤسسة الرسالة،    ،تحقيق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي
 هـ. 1420

 
 
 
 

 


