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 منيٌج الستنباط الحكم غير الُمَصرَّح بو  كُّرالتََّدبُّر والتَّفَ 
 م. جبار كاظم شنبارة العويدي               المديرية العامة لتربية بابلم.

 المقدمة
الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ الخمؽ أجمعيف، محمػد صصػمى 

ت اهلل عميهـ أجمعيف(. ًإفَّ الحكـ الذم يتكقؼ استنباطه عمى بيته الطيبيف الطاهريف صصمكا أهؿاهلل عميه كآله كسمـ(، كعمى 
، يحتاج إلى مزيد مػف التممػؿ  لكػي يفهػـَّ افَّ المفػظ لػـ يك،ػل لػهي، لكنػه ضـز لمػا ك،ػل لىػهي، (ُصالمفظ ، في غير محؿ النطؽ

يماء، كدضلة إشارة تبادر فهمه مف صصيغة الػنص   عبػارة فهك حكـ ض ي (ٕ) فيدؿ عميه باضلتزاـ: دضلة اقت،اء، دضلة تنبيه كا 
فػػي مباحػػث صطػػرؽ دضلػػة  –عنػػد ااصػػكلييف  –، كهػػذا مػػا يعبػػر عنػػه (ٖ)الػػنص   المنطػػكؽ(، كلػػـ يكػػف منصػػكدان مػػف السػػياؽ

.  كلما كاف الحكـ يستدؿ عميػه بػػصدضلة( تػرتبط فػي غيػر محػؿ النطػؽ فهػك (ٗ)النص عمى المعنى( بػصالمنطكؽ غير الصريح(
كمة( تحتػػػاج جهػػػد الدارسػػػيف. كمػػػف هنػػػا تظهػػػر أهميػػػة اختيػػػار صالتػػػدبر كالتفكػػػر، مػػػنه  ضسػػػتنباط الحكػػػـ غيػػػر صإشػػكالية   مشػػػ

 المصرح به( مك،كعان لمدراسة كالبحث. كقد اخترت هذا المك،كع  اسباب منها:   
رَّح به(.  -ُ  تممس صاكتشاؼ( المنه ، الذم يتكفؿ استنباط صالحكـ: غير الميصى
 عمى صالحية هذا المنه .  –تطبينيان  –البرهنة  -ِ

 (.     عميهـ السالـالبيت ص أهؿتمصيؿ المنه  بااحكاـ اضنتزاعية، الممثكرة عف  -ّ

 كبني هذا البحث عمى فر،يات مركزية  منها: 
 في آم النرآف الكريـ آليةَّ لحؿ صمع،ؿ   مشكؿ( الحكـ غير المصرح به.  (٘)إف صمنه  التدبر( -ُ
رَّ  -ِ  ح به صمنتزعان(، فال بد أف يككف صأنكاعان(َّ تبعان لما ينتزع منه.  إذا كاف الحكـ غير الميصى

 كلإلجابة الكافية عف افترا،ات البحث فند اقت،ت خطته أف ينسـ عمى: 
 مندمة، كسبعة مباحث. كقد تكصؿ البحث إلى جممة مف النتائ  مزبكرة في خاتمة البحث، منها: 

 حكـ غير المصرح به مف النص الشرعي. إف صالتدبر كالتفكر( منه ، يتكفؿ استنباط ال -ُ
 إف الحكـ الذم ينتجه صمنه  التدبر( حكـ انتزاعي.  -ِ

مػف دكف الحاجػة إلػى ،ػميمتها إلػى آيػة  –اآليػة  –إف الحكـ صالمنتزع( نكعاف، هما: ااكؿ: ينتزع مف الػنص  -ّ
 .     (ٚ)النماذج التطبينية. كقد أثرل البحث النكعيف كميهما ب(ٙ)أخرل، كالثاني: ينتزع مف مجمكع آيتيف فمكثر

 المبحث األول: التدبر والتفكر في )المغة ، واالصطالح(. 
 المطمب األول: التدبر والتفكر في )المغة(.

، كالتممػػؿ، يعنػػي: (ٜ). كالتفكػػر لغػػةن، يعنػػي: صالتممػػؿ((ٛ)التػػدبر لغػػةن، يعنػػي: صالتفكػػر(، ينػػاؿ: تػػدبر فػػي اامػػر، أم: تفكػػر فيػػه
 .(ٔٔ)ممؿ في الشيء، أم: نظر إليه مستبينان له، يناؿ ت(ٓٔ)صالنظر(

 . طالتفكر( في المغة، بمعنى كاحد، مف ينظر لغرض اضستنبا كيت،ح لمبحث مما تندـ: أىفَّ صالتدبر
 المطمب الثاني: التدبر والتفكر في )االصطالح(. 

 هػ( في كتابه التعريفات:ُٖٔقاؿ الشريؼ الجرجاني صت/ 
 .  (ٕٔ) رة عف النظر في عكاقب اامكر((التدبر، هك: صصعبا أواًل:
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ثػـ انتهػى إلػى أف صالتػدبر(  (ٖٔ): صصتصرؼ النمػب مػف معػاني ااشػياءَّ ليػدرؾ المطمػكب((ثانياً 
قريػػب مػػف صالتفكػػر(َّ اف كػػؿ كاحػػد منهمػػا:  تصػػرؼ النمػػب بػػالنظر إلػػى شػػيء معػػيف، إض 

ظػػر فيصالعكاقػػب(  منصػػبه لمن -فػي ااكؿ –أنهمػا يختمفػػاف فػػي ذلػؾ الشػػيء فتصػػرؼ النمػػب 
 . (ٗٔ) في الثاني منصبه لمنظر فيصالدليؿ( –كتصرفه 

أف صالتػدبر/ كالتفكػر( بينهمػا ننطػة التنػاء، كننطػة افتػراؽ. أمػا  واستخمص البحث مما تقددم:
ر فػي ننطة اضلتناء بينهما فهي: أنهما يمنياف بتصػرؼ النمػب فػي النظػر، كأمػا ننطػة اضفتػراؽ بينهمػا فهػي: تصػرؼ النمػب بػالنظ

صالعكاقػػب( فػػي ااكؿ، كتصػػرفه بػػالنظر فػػي صالػػدليؿ( فػػي الثػػاني. كبهػػذا يظهػػر أف المعنػػى صاضصػػطالحي( مبنػػي عمػػى المعنػػى 
التػػدبر، هػػك: صالتفكػػر ك  المغػػكم إض انػػه أكسػػل دضليػػان، كقػػاؿ السػػيد محمػػد تنػػي المدرسػػي، فػػي كتابػػه صبحػػكث فػػي النػػرآف الحكػػيـ(:

. كالتػدبر (ٙٔ)، ثػـ أ،ػاؼ فػي مك،ػل آخػر. أك التفكػر فػي العالقػة بػيف آيػة كآيػة أخػرل(٘ٔ)المنطني في المعنػى الحنينػي لةيػة(
كالتػػدبر  ،(ٚٔ)عنػػد فػػرج تكفيػػؽ الكليػػد، هػػك: صالػػتفهـ لالطػػالع عمػػى .... المعػػاني المسػػتنبطة مػػف ااحكػػاـ ااصػػمية  كالفرعيػػة...(

رَّح بػه طرينان(، يتكفؿ باستنب التدبر الذم يككفصمنهجان  الذم هك محؿ بحث: اط حكـ صكمي أصكلي( أكصجزئي فنهي( غير ميصى
نمػػا ينتػػزع مػػف اآليػػة انتزاعػػان، مػػف غيػػر ،ػػميمة اآليػػة إلػػى آيػػة أخػػرل بصػػكرة غيػػر -أك ينػػزع مػػف اآليػػة (ٛٔ)فػػي الػػنص النرآنػػي كا 

 . (ٜٔ)بعد ،ميمتها إلى آية أخرل، أم انه ينزع مف مجمكع آيتيف أك أكثر–مباشرة
 ي )القرآن، والسنة( المبحث الثاني: التدبر ف

 المطمب األول: في القرآن الكريم
. كقػد اسػتنرأت (ٕٓ)كرد في النرآف الكريـ حػث شػديد عمػى صالتػدبر( فػي معػاني النػرآف الكػريـ كصالتفكػر( فػي مناصػدً  ك أهدافػهً 

سػاء، محمػد المؤمنػكف، مادة صالتدبر( الكاردة في النرآف الكريـ، فكجدتها في أربعة مكا،ل. مكزعة عمى أربػل سػكر، هػي: صالن
ص( كقد كردت بمفظػة صيتػدبركف( فػي مك،ػعيف، فػي سػكرتي صالنسػاء، كمحمػد( كبمفظػة صيَّػدبَّركا( فػي مك،ػل كاحػد فػي سػكرة 

 صالمؤمنكف( كبمفظة صليَّدبَّركا( في مك،ل كاحد في سكرة صص(. كفيما يمتي اآليات الكريمة، التي ت،منت مادة صالتدبر(: 
  .(ٕٔ) وَن الُقْرَآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اهلِل َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلًفا َكِثيًرا[]َأَفاَل َيَتَدبَّرُ  .ُ

َُْفاُلَيددددا[ .ِ ُُمُددددوٍب َأ كهػػػػذ  اآليػػػػة الكريمػػػػة فيهػػػػا صتػػػػكبيده عظػػػػيـه عمػػػػى تػػػػرؾ التػػػػدبر                     .(ٕٕ) ]َأَفدددداَل َيتَددددَدبَُّروَن القُددددْرَآَن َأْم َعَمددددا 
 .(ٖٕ)في النرآف(

ِليَن[ .ّ  .(ٕٗ) ]َأَفَمْم َيدَّبَُّروا الَقْوَل َأْم َجاَءُىْم َما َلْم َيْأِت َآَباَءُىُم اأَلوَّ

 . (ٕ٘) ]ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّبَُّروا َآَياِتِو َوِلَيَتَذكََّر ُأوُلو اأَلْلَباِب[ .ْ

 ترشد إلى التدبر. أنها  –اآلنفة الذكر  –يتضح من اآليات الكريمة 
 المطمب الثاني: التدبر في )السنة النبوية(:

ااحاديث الشريفة في ف،ؿ التدبر، في النرآف الكريـ كثيػرةه، كالجػزء التاسػل عشػر مػف صبحػار اانػكار( فيػه طائفػة كبيػرة 
مف رسػكؿ  –في تعممهـ  –ذكف . فند كردت فيه ركايات، نصَّ بع،ها عمى أفَّ النٌراء ااكائؿ مف الصحابة كانكا يمخ(ٕٙ)منها

إلػػى عشػػر آيػػات أخػػرل، إض إذا أتننػػكا م،ػػمكنها عممػػان كعمػػالن،  ااهلل صصػػمى اهلل عميػػه كالػػه كسػػمـ( عشػػر آيػػات، فػػال يتجاكزكنهػػ
 بشكؿ خاص كبع،ها اآلخر نٌص عمى التدبر بشكؿ عاـ، كمف تمؾ الركايات، عمى سبيؿ المثاؿ: 

ؿ: صص حدثنا ٌمٍف كاف ينرئنا مف الصحابة أنهـ كانكا يمخذكف مف رسكؿ اهلل صصمى عف أبي عبد الرحمف السممي، انَّهي قا .ُ
 . (ٕٚ)اهلل عميه كاله كسمـ( عشر آيات، فال يمخذكف العشر ااخرل، حتى يعممكا ما في هذً  مف العمـ كالعمؿ((

ف خزائف، فكممػا فتحػت خزينػةه، عف الزهرم، أنَّهي قاؿ: سمعت عف عمي بف الحسيف صعميهما السالـ( ينكؿ: صصآيات النرآ .ِ
 .(ٕٛ)ينبغي لؾ أٍف تنظر فيها((
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يتبيف لؾ مػف الحػديث صااكؿ(: أٌف النػٌراء ااكائػؿ مػف الصػحابة، كػانكا حريصػيف كػؿ الحػرص 
عمى التدبر، في معاني ما يمخذكف مف آيات كريمة مف النبي صصمى اهلل عميه كاله كسمـ(، 

أم: إنهػػػـ يمخػػػذكف عشػػػران يمخػػػذكف،تيعاب كفهػػػـ مػػػا لػػػذا كػػػانكا متبعػػػيف منهجػػػان يؤهػػػؿ لهػػػـ اسػػػ
 ، كهكػػذا(ٜٕ) –عممػػان كعمػػالن –فعشػػران، عمػػى أف اضنتنػػاؿ إلػػى العشػػر الثانيػػة، متكقػػؼ عمػػى فهػػـ 

كمف الحديث صالثاني(: أفَّ دعكة التدبر قائمة إلى يكمنا هذا، كالى الغػد النريػب كالبعيػد، ممػا يؤيػد 
 ٍف تىنظر فيها((.    ذلؾ: ذيؿ الحديث الشريؼ صصينبغي لؾ أى 

 واستخمص البحث مما تقدم: 
 كؿ ما كرد في النرآف الكريـ مف آيات، كفي السنة النبكية مف أحاديث ترشد إلى صالتدبر، التفكر(.  أواًل:

اس كهمػا ض التدبر في النرآف، كالتفكر في معانيه: أمر يحكـ به صالعنؿ(، افَّ النرآف الكريـ نظػاـه الهػي، ينتػدم بػه النػ ثانيًا:
 . (ٖٓ)يحصالف إٌض بالتدبر كالتفكر

 المبحث الثالث: المنيج في )المغة ، واالصطالح(
 المطمب األول: المنيج في )المغة(. 

( –، مػػػػف صنىهىػػػػ ى (ٖٔ)المػػػػنه  لغػػػػةن، يعنػػػػي: الطريػػػػؽ الكا،ػػػػح  يىػػػػنهى ي
. كصالمػػػػنه    المنهػػػػاج(، فكالهمػػػػا بمعنػػػػىن (ٕٖ) 

 . (ٖٗ) ...[لٍّ َجَعْمَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَياجًا ِلكُ  ].... قاؿ تعالى: (ٖٖ)كاحد
 المطمب الثاني: المنيج في )االصطالح(. 

، يتبعػػػه المتصػػػدم لمبحػػػث، يرمػػػي فيػػػه   تحنيػػػؽ  –عبػػػر عمميػػػة منظمػػػة  –المػػػنه  اصػػػطالحان، يعنػػػي: طريػػػؽه كا،ػػػحه
 .(ٖٚ)نب تطبيني لنكاعد عممه المبحكث عنهاكجا –لنشاطه  – (ٖٙ)كلما كاف كذلؾ، فهك صمكجه معيارم( لمفكر  (ٖ٘)هدفه

أفَّ المػػنه  فػي المغػػة أكسػل دضلػػةن مػف المػػنه  فػي اضصػػطالحَّ انػه فػػي اضصػطالح ينتصػػر وأسدتخمص البحددث ممددا تقددم: 
 عمى الجانب التطبيني لنظرية البحث.  

 المبحث الرابع: االستنباط في )المغة ، واالصطالح(
 لمغة( المطمب األول: االستنباط في )ا

( يناؿ: نػبط المػاء، أم: خػرج مػف بػاطف   نىبىلى    اضستنباط لغةن، يعني: اضستخراج، مف الفعؿ الثالثي: صنىبىطى  خرىجى
 . (ٖٛ)اارض

 المطمب الثاني: االستنباط في )االصطالح(:
شػػرعي اضسػتنباط اصػػطالحان، يعنػػي: اسػػتخراج الحكػػـ مػػف الػػنص الشػرعي. كقػػد سػػمي اسػػتخراج الحكػػـ مػػف الػػنص ال

مف باطف اارضَّ اف صالفنيػه المجتهػد( يبػذؿ قصػارل جهػد َّ ضسػتخراج الحكػـ، مثممػا  ءصاستنباط(َّ انه يشبه استخراج الما
 .      (ٜٖ)يبذؿ صالمننب( قصارل جهد  ضستخراج الماء مف باطف اارض

أمػػػا إخػػػراج المػػػاء فهػػػك لػػػه مػػػدلكؿ مكسػػػل كهػػػك مطمػػػؽ اضسػػػتخراج  –فػػػي المغػػػة  –يت،ػػػح ممػػػا تنػػػدـ: أفَّ اضسػػػتنباط 
مصػػداؽ مػػف مصػػادينه. أمػػا فػػي اضصػػطالح فمػػه مػػدلكؿ م،ػػيَّؽ، كهػػك اسػػتخراج الحكػػـ مػػف الػػنص الشػػرعي حصػػران فهػػك كاف 

 أنحدر مف المعنى المغكم إض أنه تطكر دضليان في المصداؽ.
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 صطالح( الوا، مغةال)في الحكم المبحث الخامس:  
 المطمب األول: الحكم في )المدغة(

 كـ لغةن: له معنياف، هما: الح
صت  . كذهب ابػف فػارس(ٓٗ)المنل، يناؿ: حكمت عميه بكذا، أم منعته مف خالفه األول:

المنل عف الظمػـَّ  –هنا  –. إلى أٌف المراد بػ صالمنل( (ٕٗ) هػ(ُُٕ، كابف منظكر صت / (ٔٗ)هػ(ّٓٗ/ 
 .(ٖٗ)نل صاحبها عف أراذؿ ااخالؽنتيجةن لمن،اء بالعدؿ. كالحكمة مف الحكـ بهذا المعنىَّ انها تم

 .(ٗٗ)الن،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء، ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: حكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس، أم ق،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهـ كفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت والثددددددددددددددددددداني:
 –كالن،اء( كالحكمػة مػف الحكػـ بمعنػا  ااكؿ  –عف الظمـ  –يت،ح مما تندـ: أف الحكـ في المغة: له معنياف، هما: صالمنل 

 انها تمنل عف الرذيمة.  –المنل 
 كم في )االصطالح(المطمب الثاني:الح

اقت،ػى اامػر  –عنػدهـ  –الحكـ اصطالحان: لهي عدةي معافو كاستعماضت، لػدل العممػاءَّ كلمكقػكؼ عمػى اسػتعماضته 
تصػػػػنيؼ العممػػػػاء إلػػػػى فئػػػػات صأصػػػػكلييف، كفنهػػػػاء ، ك ق،ػػػػاة ( كالكقػػػػكؼ عمػػػػى اصػػػػطالح كػػػػؿ فئػػػػةو مػػػػنهـ، كقػػػػد بػػػػدأت بػػػػػ 

 صااصكلييف(. 
 صولي. الفرع األول: في االصطالح األ

المتعمػؽ بمفعػاؿ المكمفػيف إقت،ػاءان  (ْٓصخطػاب الشػارع –عف الندماء مف متكممػي امماميػة، كمتكممػي غيػرهـ  –هك 
. كقػد صػكبت مدرسػة النجػؼ ااصػكلية الحديثػة تعريػؼ النػدماء: مػف صخطػاب الشػارع( إلػى صمػدلكؿ (ٙٗ)أك تخييران، أك ك،ػعان 

]َواَل َتْقُتمُددوا الددنَّْفَس الَِّتددي َحددرََّم اهلُل ِإالَّ  . كمثالػػهي: قكلػػه تعػػالى:(ٚٗ)ادلػػةخطػػاب الشػػارع(  كدعمػػت ذلػػؾ التصػػكيب بحشػػد مػػف ا
 . فػ صالخطاب   كض تنتمكا(، ك صالحكـ   مدلكؿ الخطاب   التحريـ(. (ٛٗ)[ِبالَحقِّ...

 الفرع الثاني: في االصطالح الفقيي. 
.  فػػػ صالحكػػـ   (ٔ٘) [ِبددالَحقِّ...]َواَل َتْقُتمُددوا الددنَّْفَس الَِّتددي َحددرََّم اهلُل ِإالَّ  قكلػػه تعػالى: (َٓص. كمثالػػه(ٜٗ)هػك اثػػر خطػػاب اهلل تعػالى

 . (ٕ٘)ااثر المترتب عمى الخطاب   الحرمة(، أم: أٌف الحكـ ض يطمؽ عمى الخطاب نفسه الذم ييعىدُّ دليالن عندهـ 
 الفرع الثالث: في االصطالح القضائي

 . (ٖ٘)، عمى ما فعؿ به في مك،ل النزاع اةالقضهك النرار الصادر عف 
، تختمػػؼي مػػف فئػػةن اخػػرل، فهكصمػػدلكؿ الخطػػاب( عنػػد مدرسػػة  اسددتخالص ممددا تقدددم: أٌف الحكػػـ لػػه عػػدة اصػػطالحاتو

النجػػؼ ااصػػكلية الحديثػػة، كصااثػػر المترتػػب عمػػى الخطػػاب(، عنػػد الفنهػػاء، كصالنػػرار الصػػادر عػػف النا،ػػي(، عنػػد الن،ػػاة 
، اعرض عنها البحثَّ اٌف مدار  هك اصطالح صااصػكلييف ، كالفنهػاء(. كقػد ذكػر اصػطالح (ْٓصأخرل كهناؾ. اصطالحات
 .(ٓٓصالن،اةَّ إتمامان لمفائدة

 المبحث السادس: أُسام الحكم، من حيث الدليل.
 عمى قسميف، هما: صشرعي / كغير شرعي(.  –مف حيث دليمه  –ينسـ الحكـ 

 المطمب األول: الحكم الشرعي. 
 ك ما دؿ عميه دليؿ صشرعي(، كهك نكعاف، هما: صعممي كاعتنادم(. كه

 الفرع األول: العممي. 
 كهك المبيف لكيفية عمؿ المكمؼ، مف صكجكب، كحرمة...(.

 كهما نكعاف صقمبي/ كغير قمبي( 
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 أما النمبي فهك، مثؿ: صالغيبة، الرياء، كالحسد(.  .ُ

 لباطنة(. أما غير النمبي فهك اعـ مف الجكارح صالظاهرة كا .ِ

 الفرع الثاني: اإلعتقادي. 
 .(ٙ٘) كهك المبيف لعنيدة المكمؼ، مف صتكحيد، كمعاد......(

 المطمب الثاني: الحكم غير الشرعي. 
 عدة أقساـ.  –مف حيث دليمه أي،ٌا  –كهك ما دؿ عميه دليؿ صغير شرعي(، كهك 

 الفرع األول: العقمي. 
 د نصؼ اضثنيف. كهك ما دؿ عميه دليؿ صعنمي(، مثؿ الكاح

 الفرع الثاني: الحسي. 
 كهك ما دؿ عميه دليؿ صحسي(، مثؿ: النار محرقة. 

 الفرع الثالث: الوضعي.
 كهك ما دؿ عميه دليؿ صعنمي / أك حسي(َّ انَّه متردد بيف العنؿ كالحسَّ لذا فهك نكعاف: 

 ااكؿ: ما دؿ عميه دليؿ صعنمي(، مف حيث النظر إلى صالكاقل(.  -أ 

 مف حيث النظر إلى صغير الكاقل(.  –السماع  –ما دؿ عميه دليؿ صحسي( الثاني:  -ب 

 الفرع الرابع: العرفي. 
 . (ٚ٘)كهك ما دؿ عميه دليؿ صعرفي(، مثؿ: التكاتر يفيد العمـ

نكعاف صشرعي / كغير شرعي(، أما الشرعي فهػك:  –مف حيث دليمه الذم يدؿ عميه  –استخمص مما تندـ: أف الحكـ 
مػا غيػر الشػعرم فهػك: مػا ما دؿ عميه  دليؿ شرعي، مف صكتػاب / أك سػنة(، كمػدار البحػث صالنسػـ   العممػي( منػه حصػران. كا 

دؿَّ عميه دليؿ غير شرعيَّ كلما كانت اادلة غير الشرعية متنكعة، لذا تنكع تبعان لتنكع الدليؿ. كهك خارج مدار البحث. كقػد 
   تعرض له، مكماؿ التنسيـ، مف الناحية المنهجية.

 ُسام الحكم، من حيث التصريح وعدمو:   المبحث السابع:
 . (ٛ٘)عمى قسميف، هما: صمصرَّح به، غير مصٌرح به( –مف حيث التصريح كعدمه  –ينسـ الحكـ 

 المطمب األول: الحكم المصّرح بو. 
له عدة صكرو لفظية يرد بها، منها كى

(ٜ٘) : 
 الفرع األول: الصورة األولا: يرد بمفظ )مجمل(.

المجمؿ: هك صماض ينبئ ظاهر  عف المػراد بػه مفصػالن، فينت،ػي تفصػيالن، لتػردد معنػا  بػيف محػتمالت متسػاكية، بحيػث 
. كلإلجمػاؿ (ٜ٘)ض يمكف فصؿ المعنى المراد عف المعػاني التػي إخػتمط بهػا، كذلػؾ يكجػب تحيَّػر السػامل فػي تشػخيص المػراد(

بػاس الفػتالكم(، فػي دراسػة مستفي،ػػة، ثػـ انتهػت إلػى أفَّ أسػباب امجمػػاؿ أسػبابه كثيػرةه، قػد أحصػتها الباحثةصسػكينة عزيػػز ع
صثمانيػػة عشػػر سػػببان(، كعمػػى التفصػػيؿ اآلتػػي: تسػػعة، اسػػباب امجمػػاؿ فػػي صالمفػػظ المفػػرد(، كتسػػعة، اسػػباب امجمػػاؿ فػػي 

جمػاؿ فػي صالمفػظ المفػرد(، لتسميط ال،كء عمى هذً  الصكرة، يكتفي البحػث بػذكر نمػكذجيف، ااكؿ: لسػبب ام، (ٓٙ)صالتركيب(
 كالثاني: لسبب امجماؿ في صالتراكيب(: 

 ( إجمال في المفظ المفرد، سببو )االشتراك المفظي(ٔنموذج )
ُُُروءٍ قاؿ تعالى:   . (ٔٙ) [...]َوالُمَطمََّقاُت َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِينَّ َثاَلَثَة 

  .(ٕٙ)في أصؿ المغة النرء: لفظ مجمؿ، لككنه مشتركان بيف صالحيض، كالطهر(
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 ( إجمال في التراكيب، سببو )االشتراك المعنوي( ٕنموذج )
تركيػػػب  ]الَّددِذي ِبَيددِدِه ُعْقددَدُة النَِّكدداِح[.(ٖٙ)[...َأْو َيْعفُددَو الَّددِذي ِبَيددِدِه ُعْقددَدُة ...]قػػاؿ تعػػالى: 

 . (ٗٙ)مجمؿ، لتردد  بيف صالزكج، كالكلي(
رجكع، إلى نكعيف مف التفصػيؿ، همػا: ااكؿ: مػف كلمعرفة تفصيؿ المجمؿ، ض بٌد مف ال

: النبي صصمى اهلل  داخؿ النص صقرآني(، كالثاني: مف خارج النص ص نبكم   صادر عف المعصـك
 –تفصػػيؿ المجمػػؿ  –. أم إف التفصػػيؿ (٘ٙ)( عػػدا نػػزران منػػه يرجػػل فػػي فهمػػه إلػػى المغػػةعميػػه كالػػه كسػػمـ(، أك اممػػاـ ص
 . (ٙٙ)كالسنة(متكقؼه عمى الننؿ صالنرآف/ 

كحكمػه: يعرفػه كػؿ مػف يعػرؼ المغػة، التػي نػزؿ بهػا  الفرع الثاني: الصدورة الثانيدة: يدرد بمفدظ )ظداىره مطدابق لمعنداه(
 . (ٚٙ)النرآف الكريـ

اُتُكْم َوَخااَلُتُكْم َوبَ قاؿ تعالى: نموذج:  َياُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ  . (ٛٙ) [......َناُت اأَلِخ َوَبَناُت اأُلْختِ ]ُحرَِّمْت َعَمْيُكْم ُأمَّ
ٌرـى نكاحهفَّ   .    أم حي

 الفرع الثالث: الصورة الثالثة: يرد بمفظ )مطمق(. 
 ، كحكمة:  (ٜٙ)المطمؽ، هك: صصما دؿ عمى ماهية شائعة في جنسها، مف غير كجكد قيد ينمؿ مف شيكع تمؾ الماهية((

 . (ٓٚ)نـ دليؿ عؿ التنميديبنى المطمؽ مطمنان، ما لـ ي أواًل:
َبَمْغدَن َأَجَمُيدنَّ َفداَل  ]َوالَّدِذيَن ُيَتَوفَّدْوَن ِمدْنُكْم َوَيدَذُروَن َأْزَواًجدا َيَتَربَّْصدَن ِبَأْنُفِسدِينَّ َأْرَبَعدَة َأْشدُيٍر َوَعْشدًر َفدِ َذاقػاؿ تعػالى:  نموذج:

  .(ٔٚ)ُروِف َواهلُل ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيٌر[ ُجَناَح َعَمْيُكْم ِفيَما َفَعْمَن ِفي َأْنُفِسِينَّ ِبالَمعْ 
.)  أزكاجان: لفظ مطمؽ* يشمؿ صالمدخكؿ بهف / كغير المدخكؿ بهفَّ

 . (ٕٚ) صالعدة( مطمنان، كالمحددة بػصأربعة أشهر كعشرة أياـ( –عمى اازكاج -كعميه تجب 
كبعػػد البحػث ثػػـ اليػمس، يبنػػى المطمػػؽ  (ٖٚ)منيػد(( عنػػد الشػػؾ فػي طػػرك التنييػد عمػػى المطمػؽ صصضبػػد مػف البحػػث عػػف ال ثانيدًا:

 .(ٗٚ) عمى إطالقه، عمالن بػصصأصالة عدـ التنييد، عند الشؾ في طرك المنيد عف المطمؽ((
إذا كرد المفظ في نص قرآني صمطمنان(، ثـ كرد هذا المفظ نفسه في نػص قرآنػي آخػر، فػي مك،ػل آخػر صمنيػدان(. فػ ذا كػاف  ثالثًا:

 . (٘ٚ)بحمؿ المطمؽ عمى المنيدَّ ليبيف به -ض خالؼ–متحديف في صالحكـ كالسبب(، فهنا    -كالمنيد المطمؽ–المفظاف 
  .(ٙٚ)[.....ِلَغْيِر اهلِل ِبِو  أىلُحرَِّمْت َعَمْيُكُم الَمْيَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم الِخْنِزيِر َوَما ]صالمطمؽ  الدـ(، في قكله تعالى: نموذج:أواًل:

ًمدا َعَمدا َطداِعٍم َيْطَعُمدُو ِإالَّ َأْن  د   الدـ المسفكح(، في قكله تعالى:صالمنيثانيًا:  ُُْل اَل َأِجُد ِفدي َمدا ُأوِحدَي ِإَلديَّ ُمَحرَّ [
   .(ٚٚ)[....َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا 
لمػراد بػػصالدـ/ المطمػؽ( فػي فىًيتبػيف أف ا –فػي اآليػة الثانيػة  –عمػى المنيػد  -فػي اآليػة ااكلػى -كهنا: يحمؿ المطمؽ

  -َّ كذلؾ اف:(ٛٚ)اآلية ااكلى، هك: الدـ المسفكح
 الحكـ فيهما متحد، كهك: صحرمة تناكؿ الدـ(. -أ 
 فيهما متحد، كهك: صااذل الذم في الدـ(. (ٕٗصالسبب -ب 

 .(ٓٛ)الحكماف: منفياف، أم: يرادي بهما صالترؾ(  -ج 

 إلى دائرة صالك،كح(. كبهذا يككف قد تحرؾ النص مف دائرة صعدـ الك،كح(
 / مجردة مف النيد (ُٖصالمطمؽ   ماهية -ُ
 (ِٖصالمنيد   ماهية + قيد -ِ
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كجكد صالمنيد( في الػنص النرآنػي، يكجػه عنػكؿ النػاس، إلػى تشػخيص المػراد بػػص  -ّ
أم: غيػر  -دقة كك،ػكح(، كيحػكؿ الخطػاب النرآنػي ص غيػر قطعػي الدضلػة( 

 . (ٖٛ)إلى خطاب صقطعي الدضلة(، أم: حجة -حجة

: صصالمفظ الشامؿ بمفهكمه، لجميل مػا ق العاـ،ة: يرد بمفظ )عام(، الفرع الرابع: الصورة الرابع
  (ٗٛ) يصمح إنطباؽ عنكانه عميه، في ثبكت الحكـ لىهي((

دضلػػػة ظنيػػػة مطمنػػػانَّ  –أصػػػكليي امماميػػػة، كأصػػكليي غيػػػرهـ عػػػدا ااحنػػػاؼ  –دضلتػػه: عنػػػد المتكممػػػيف مػػػف ااصػػػكلييف أواًل: 
لػػػذا فػػػ ٌف حكمػػػه: ض يجػػػكز العمػػػؿ بػػػه، قبػػػؿ البحػػػث عػػػف ( ٘ٛ) نادان إلػػػى قاعػػػدة اضسػػػتنراء: صصمػػػا مػػػف عػػػاـ إض كقػػػد خػػػص((اسػػػت

هػ(: إف هذا الحكـ ض خالؼ فيه، بؿ امجماع عميػه، فيمػا ننػؿ، حيػث  ُّْٖ. كقد ذكر الشيد المظفر صت/ (ٙٛ)المخصص
. ثـ عنب قػائال: صصكهػك (ٚٛ) ز ااخذ بالعاـ، قبؿ الفحص كاليمس((قاؿ: صصكقد ننؿ عدـ الخالؼ، بؿ امجماع عمى عدـ جكا

كهػػك الػػرأم الػػذم أميػػؿ إليػػه. نعػػـ  يجػػكز ااخػػذ بالعػػاـ، بعػػد حصػػكؿ اضطمئنػػاف بعػػدـ كجػػكد ، بعػػد بػػذؿ الكسػػل  (ٛٛ) الحػػؽ((
عػػػػدـ  لفظيػػػػة: ااصػػػػؿ عػػػػدـ التخصػػػػيص، أم: صصأصػػػػالة  (َٗصَّ عمػػػػالن بناعػػػػدة(ٜٛ) كالفحػػػػص، عػػػػف المخصػػػػص فػػػػي مظانػػػػه

 .   (ٜٔ) التخصيص عند الشؾ في طرك مخصص عمى العاـ((
ًكػيـه  قاؿ تعالى: : (ُصنموذج  ًزيػزه حى زىاءن ًبمىا كىسىبىا نىكىاضن ًمفى المًَّه كىالمَّهي عى ]كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىهيمىا جى

. صالسػارؽ، (ٕٜ) 
فيشمؿ كؿ سػارقة لشػيء. كقػد خصصػتها السػنة  الثاني:شمؿ كؿ سارؽ لشيء، كأما في األول:كالسارقة(: لفظاف عاماف، أما 

 .    (ٜٗ) ، بنكله صصمى اهلل عميه كآله كسمـ(: صصض قطل في أقؿ مف ربل دينار(((ٖٜ)النبكية الشريفة
 ؿ، كعمى النحك اآلتي: كفيها تفصي –عدا أبا منصكر الماتريدم، كمف تابعه مف مشايد سمرقند  –دضلته عند ااحناؼ  ثانيًا:

َّ لػػذا يجػػكز العمػػؿ بػػه، قبػػؿ البحػػث عػػف المخصػػصَّ اٌف (ٜ٘)دضلتػػه: دضلػػة قطعيػػة، إذا لػػـ يدخمػػه التخصػػيص - أ
 .(ٜٙ)ض يككف إض متصالن  –عندهـ  –المخصص 

اف النطعػػػػي ض  َّ(ٕٗصدضلتػػػػه: دضلػػػػة ظنيػػػػةَّ إذا دخمػػػػه التخصػػػػيصَّ بشػػػػرط أف يكػػػػكف أكؿ مخصػػػػص قطعيػػػػان   - ب
 . (ٜٜ)مثمه (ٖٗصبنطعي مثمه، ف ذا صار ظنيان جاز تخصيصه بدليؿ ظنيييخىصَّصي إض 

. صمػا(: لفػظ عػاـ، يشػمؿ صالمشػركات، كغيػرهف(. كقػد خصصػه (ٓٓٔ) ] َوُأِحلَّ َلُكدْم َمدا َوَراَء َذِلُكدْم [قاؿ تعالى:  ( :ٕنموذج )
، فمصبح ظنيان، فجػاز تخصيصػه بػدليؿ (ٔٓٔ) ...[ا ُيْؤِمنَّ َوال َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّ ]كهك قكله تعالى:  -قرآني –دليؿ قطعي 

، كهػك (ٕٓٔ) مثمػه  كهػك قكلػه صصػمى اهلل عميػه كآلػه كسػمـ(: صصض تػنكح المػرأة عمػى عمتهػا، كض عمػى خالتهػا(( –نبكم  –ظني 
 . (ٖٓٔ)خبر آحاد. أما المتكممكف فند خصصكا اآلية ااكلى بخبر اآلحاد

أف العػػاـ ض يجػػكز العمػػؿ بػػه، قبػػؿ البحػػث عػػف المخصػػص فػػ ذا تػػـ الفحػػص عنػػه فػػي كاسػػتخمص البحػػث ممػػا تنػػدـ:  
كهػػك المػػنه   –متكممػػي امماميػػة كغيػػرهـ  –مظانػػه، كحصػػؿ اضطمئنػػاف، بعػػدـ كجػػكد ، جػػاز ااخػػذ بػػه كهػػك مػػنه  المتكممػػيف 

 ((.      الراجحَّ انه منه  مبني عمى اضستنراءَّ فند ثبت استنرائيان: صصما مف عاـ إض كقد خيصَّ 
 المطمب الثاني: الحكم غير المَصرَّح بو.

رَّح به، هك: ما لـ يكف صريحان في النص   كهك نكعاف، هما: –اية الحكـ  –الحكـ غير المصى
 .(ٗٓٔ)ما يستنبط مف آية الحكـ مباشرة ص مف غير ،ـ اآلية إلى آية أخرل( الفرع األول:

هػػ(: أفَّ المسػح بػبعض الػرأس مسػتفاد مػف قكلػة تعػالى: َُٓأعػيفصت/  (، زرارة بػفعػرَّؼ اممػاـ الصػادؽص (:ٔنمدوذج)
[... ََ ( ٘ٓٔ)حيف سمله: مف أيف عممت أف المسح ببعض الرأس؟: صصلمكاف البػاء(( –حيث أجابة  (ٗٓٔ) ...َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم

 لػػػػػػ صالتبعػػػػػيض(، ض  -ا هنػػػػػ –عمػػػػػى صقاعػػػػػدة لغكيػػػػػة( لمعرفػػػػػة الحكػػػػػـ الشػػػػػرعي مػػػػػف الػػػػػنص، هػػػػػي: أفَّ صالبػػػػػاء(  أم: أحالػػػػػة
 . (ٙٓٔ) لػ صاملصاؽ(
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( نبػػػػه زرارة عمػػػػى: إمكانيػػػػة اسػػػػتنباط كيت،ػػػػح ممػػػػا تنػػػػدـ: أف اممػػػػاـ الصػػػػادؽص
. كفي الكقت الذم (ٚٓٔ)صالحكـ( مف النص مباشرة. بعد التدبر فيه، كاضستعانة بنكاعد المغة

رسكؿ اهلل صصمى اهلل  بيف فيه صمستند الحكـ   دليمه( مف النص، أعممه أف المسح قد فسر 
صصثػـ فسػر  –فػي ذيػؿ الحػديث اآلنػؼ الػذكر  –عميه كاله كسمـ( بػػ صبعػض الػرأس(، حيػث قػاؿ 

 . (ٛٓٔ) ذلؾ رسكؿ اهلل صصمى اهلل عميه كاله كسمـ( لمناس ف،يعك ((
مػف قكلػًه تعػالى:  –البػاقر أك الصػادؽ صعميهمػا السػالـ(  –أسػتظهر احػد اممػاميف الصػادقيف صعميهمػا السػالـ(  (:ٕنمدوذج )

ابػي بصػير حػيف  –. (ٜٓٔ) [...َبْيدِو َوَما َجَعْمَنا الِقْبَمَة الَِّتي ُكْنَت َعَمْيَيا ِإالَّ ِلَنْعَمَم َمْن َيتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّْن َيْنَقِمُب َعَمدا َعقِ ...]
إلى بيت المندس كاف  –دعكة امسالمية في بداية ال –أٌف تكجه النبي محمد صصمى اهلل عميه كاله كسمـ( في صالته  –سمله 

 . (ٓٔٔ)بممر اهلل سبحانه كتعالى
حػيف سيػئؿى  –(: حكػـ صالمسػح عمػى الجبيػرة( مػف ظػاهر الػنص النرآنػي، فمجػاٌب استظهر امماـ الصادؽ ص (:ٖنمدوذج )

َمدا َجَعدَل َعَمدْيُكْم ِفدي وَ ...]صصإٌف هػذا كشػبهه يعػرؼ مػف كتػاب اهلل: –عف: حكـ مف عثر فكؽ ظهر ، فجعؿ عمى إصػبعه مػرارة
 .(ٕٔٔ) ثـ قاؿ: أمسح عميه(( (ٔٔٔ)[...الدِّيِن ِمْن َحَرٍج 

(، بالشػرح كالتك،ػيح هػ( في كتابه صفرائد ااصكؿ(: جكاب اممػاـ صُُِٖكقد تناكؿ الشيد اانصارم  صت / 
، عمػى كتػاب اهلل لكجػكد  فػي صظػاهر ( أحػاؿ معرفػة صحكػـ المسػح( عمػى امصػبل المغطػى بػػ صالمػرارة(فبيف: أٌف اممػاـ ص

النرآف( كض يخفى أٌف إفادة الحكـ مف ظاهراآلية ض يظهر إٌض لممتممػؿ المػدقؽ، اٌف اآليػة تػدؿ عمػى صنفػي الحػرج( أم: المسػح 
بػػيف صسػػنكط المسػػح( كبػػيف صبنائػػه( دكف قيػػد صمباشػػرة( المسػػح، عمػػى نفػػس  –فػػي بادئػػه  –عمػػى نفػػس امصػػبل، فيػػدكر اامػػر 

( كلكػف عنػد التممػؿ يعمػـ: أٌف المكجػب لمحػرج، هػك صاعتبػار ل، فهك بظاهر ض يدؿ عمى حكػـ مػا حكػـ بػه اممػاـ صامصب
 . (ٖٔٔ)المباشرة( في المسح، كهك ساقط، دكف صأصؿ المسح(، فيمسح عمى امصبل المغطى

كذة مػػف ظػػاهر الػػنص ( بػػيف أٌف حكػػـ صالمسػػح عمػػى الجبيػػرة( إفػػادة مػػمخيت،ػػح ممػػا تنػػدـ: أٌف اممػػاـ الصػػادؽ ص
أٌف نفػي  –بعػد التػدبر كالتفكػر  –النرآني كلكنػه ض يظهػر إٌض بتممػؿ دقيػؽ، كتػدبر عميػؽ، فػي آيػة صنفػي الحػرج(، فمنهمػا يعمػـ 

لما فيه مف حرجَّ كلكنػه ض يسػنط المسػح، فهػك بػاؽو، لػذا يمسػح عمػى امصػبل  –في المسح  –الحرج: يسنط اعتبار المباشرة 
 المغطى. 
]َوالَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُىنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَمْيِن ِلَمدْن إ،افة الكلد ابيه: صحكـ   معنى( مستظهر مف قكله تعػالى:  (:ٗنمدوذج )

عميػػه، عػػف طريػػؽ صإشػػارة . أم دؿَّ الػنص (ٗٔٔ) [...َأَراَد َأْن ُيددِتمَّ الرََّضدداَعَة َوَعَمددا الَمْولُددوِد َلددُو ِرْزُُُيددنَّ َوِكْسددَوُتُينَّ ِبددالَمْعُروِف 
:  النص(َّ كذلؾ ٌافَّ

الػػنص يػػدؿ عمػػى: كجػػكب النفنػػة عمػػى ااب، عػػف طريػػؽ صعبػػارة الػػنص( أم: كجػػكب النفنػػة، هػػك المعنػػى الػػذم يتبػػادر  أواًل: 
 .(٘ٔٔ)فهمه مف صيغة النص. كيككف منصكدان مف السياؽ

لػػنص( أم: صام،ػػافة   النسػػبة(، هػػك المعنػػى الػػذم ض أمػػا دضلتػػه عمػػى نسػػبة الكلػػد ابيػػه، فهػػي عػػف طريػػؽ صإشػػارة اثانيددًا:  
. لػذا فهػك ض (ٙٔٔ)يتبادر فهمه مػف صػيغة الػنص، كض يكػكف منصػكدان مػف السػياؽ، كاف كػاف معنػى ضزمػان لممتبػادر مػف ألفاظػه

( فػي قكلػه تعػالى: . فعػف طريػؽ التػدبر عمػـ: أف صالػالـ(ٚٔٔ)يعمـ إٌض بالتدبر كالتفكر، كيحتاج إلى مزيد مف التممؿَّ لكػي يفهػـ
 .(ٛٔٔ)التي تفيد اضختصاص صإشارة النص(، إلى تمؾ ام،افة، كهي مف جنس الدضلة املتزامية [... َلوُ  َوَعَما الَمْوُلودِ  ...]

أسػس قاعػدة  :(َُِصهػػ(ِْٓ( صت / : أفَّ اممػاـ عمػي الهػادم ص(ُُٗصهػػ(ٖٖٓركل ابف شهر آشػكب صت /  (:٘نمدوذج )
دا : هػي إإٌف اميمػاف لػدفل البػمس ض ينفػل فػي دفعػهل مػف قكلػه تعػالى –أم: مسػتندة إلػى نػص شػرعي  –صكمية / شرعية(  ]َفَممَّ

َُاُلوا َآَمنَّا ِباهلِل َوْحدَدُه َوَكَفْرَندا ِبَمدا ُكنَّدا ِبدِو ُمْشدِرِكينَ  دا َرَأْوا َبْأَسدَنا ُسد  َرَأْوا َبْأَسَنا  َُدْد َفَمدْم َيدُك َيدْنَفُعُيْم ِإيَمداُنُيْم َلمَّ نََّة اهلِل الَِّتدي 
. كقػد طبػؽ هػذ  الناعػدة عمػى مصػادينها، حػيف أفتػى بنتػؿ الرجػؿ النصػراني (ٕٔٔ) َخَمْت ِفدي ِعَبداِدِه َوَخِسدَر ُىَناِلدَك الَكداِفُروَن[
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، ثػػـ اسػػمـ لمػػا أراد المتككػػؿ العباسػػي أنػػي ينػػيـ عميػػه الحػػد، فنػػاؿ (ُِِصالػػذم فجػػر بػػامرأة مسػػممة
 .  (ٖٕٔ)جكابه لممتككؿ لما سمله الجكاب صصي،رب حتى المكت(( في

(: استظهر مػف صالػنص استخمص البحث مما تندـ: أف امماـ عمي الهادم ص
 . (ُِْصالشرعي   النرآف(: قاعدة كمية، ثـ طبنها عمى مصادينها الجزائية

مػػػػا يسػػػػتنبط مػػػػف آيػػػػة الحكػػػػـ، بصػػػػكرة غيػػػػر مباشػػػػرة صبعػػػػد ،ػػػػـ اآليػػػػة إلػػػػى آيػػػػة  الفددددرع الثدددداني:
شارة.  –في هذا النكع  –. فالحكـ (ٕ٘ٔ)أخرل( يحاء، كا   تنبيه كا 

 (: أُل مدة لمحمل. ٔنموذج )
، بعد أٍف ،َـّ آية كريمةن، إلػى آيػةو إستنبط أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالبص (: أىفَّ اقؿ مدةو لمحمؿ، هي: صستة( أشهرو

 كريمةو أخرل نظيرةو لها، كعمى التفصيؿ اآلتي: 
 .(ٕٙٔ)[...]َوَحْمُمُو َوِفَصاُلُو َثاَلُثوَن َشْيًرامف قكلًه تعالى: + الفصاؿ   الر،اع(   صثالثكف( شهران، مدة صالحمؿ  أواًل:

 . (ٕٚٔ) [...]َوِفَصاُلُو ِفي َعاَمْيِن  ثانيان: مدة صالفصاؿ   الر،اع(   صأربعة كعشركف( شهران، مف قكلًه تعالى:
مدة صالحمؿ + الفصاؿ   الر،اع( الكاردة في اآلية ااكلػى تكصػؿ إلػى أفَّ اقػؿ كبطرح مدة صالر،اع( في اآلية الثانية، مف 

ـى عمى صالتدبر / كالتممػؿ( فػي (ٜٕ). كهذا مف بدائل اضستنباط، كركائل اضستدضؿ(ٕٛٔ)مدةو لمحمؿ، هي: صستة( أشهر . الذم قا
 غير منصكدةو مف اآليتيف الكريمتيف، اىفَّ  –في ااصؿ  –حيف أنها 

 في مناـ بياف حؽ الكضدة، كما تناسيه أثناء الحمؿ كالفصاؿ مف جهد كتعب.  ة األولا:اآلي .ُ

 . (ٖٓٔ)في مناـ بياف أكثر مدة لمفصاؿ اآلية الثانية: .ِ

 استخمص البحث مما تندـ:
ػػٍف أسػػسى لمػػا عػػرؼى إٌف أميػػر المػػؤمنيف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب ص .ُ عنػػد ااصػػكلييف بػػػ صدضلػػة  –فيمػػا بعػػد  –(: أكؿ مى

. كدضلتهػػا: عنميػػة التزاميػػه لمػػنص عمػػى حكػػـ تػػابل (ٖٔٔ) شػػارة( كهػػي: صدضلػػٌة المفػػظ عمػػى ضـز غيػػر منصػػكد لممػػتكمـ(ام
. فهي صحجة( مف باب المالزمة العنمية، حيث تككف مالزمػة، فيستكشػؼ ضزمهػا منهػا، (ٕٖٔ) لمنطكقه الصريح كضـز لهي 

ٍف كنت أرل: أفَّ تسمية صامشػارة( بػػ ص الدضلػة ، انهػا ليسػت مػف الظػكاهر فػي شػيءو حتػى تكػكف كاً  ( فيهػا تسػامحه كتجػكزه
حجة مف جهة الظكاهر، انها غير  منصكدة، كالدضلة تابعة لإلرادة صالنصػد(، لػذا فػالحؽ أف تسػمى إشػارةن ك مػف غيػر 

 . (ٖٖٔ)لفظةو دضلة

 (: عدة الحامل المتوفا عنيا زوجيا.ٕنموذج )
هػػػ(: أىفَّ عػػدة الحامػػؿ المتػػكفى عنهػػا، هػػي صالتػػربص إلػػى ابعػػد َْ( صت/بػػي طالػػب صاسػػتنبط أميػػر المػػؤمنيف عمػػي بػػف أ

، هك صالعدة(، كعمى التفصيؿ اآلتي:   ااجميف(، بعد أىفَّ ،َـّ آيتيف كريمتيف، تتحدثاف عف مك،كعو كاحدو
ُت اأَلْحَمدداِل َأَجُمُيددنَّ َأْن َيَضددْعَن ]...َوُأواَل  أيػػة: عػػدة الحامػػؿ، كلػػـ يكػػف متػػكفى زكجهػػا: كهػػي قكلػػه تعػػالى: أواًل: اآليددة األولددا:

]... ؿُّ لألزكاج بك،ل حممها.  –عمالن بهذ  اآلية الكريمة  –، فالحامؿ (ٖٗٔ)َحْمَمُينَّ  تيحى
َذُروَن ]َوالَّدِذيَن ُيَتَوفَّدْوَن ِمدْنُكْم َوَيدثانيًا: اآلية الثانية: آية عدة المتوفا عنيا زوجيا، ولدم تكدْن حداماًل ، وىدي ُولدو تعدالا: 

 .(ٖ٘ٔ)َأْزَواًجا َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِينَّ َأْرَبَعَة َأْشُيٍر...[ 
ؿُّ لألزكاج، بانتهاء المدة المحدكدة في اآليػة الكريمػة، كهػي صأربعػة أشػهر كعشػرة  –الكريمة  ةعمالن بهذ  اآلي –فالحامؿ   تيحى

رض الحاصػػؿ فػػي اآليتػػيف الكػػريمتيف، فػػي عػػدة الحامػػؿ المتػػكفى أيػػاـ(. كهػػك اسػػتنباط قػػاـ عمػػى صالتػػدبر كالتفكػػر(، كدىفىػػلى التعػػا
 عنها زكجهاَّ افَّ 
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ااخػػػػذ باآليػػػػة الكريمػػػػة ااكلػػػػى كحػػػػدها: ييًحػػػػؿُّ الحامػػػػؿ المتػػػػكفى عنهػػػػا زكجهػػػػا  -ُ
ٍف لػػػػـ تػػػػننًض المػػػػدة المحػػػػددة فػػػػي اآليػػػػة  لػػػػألزكاج،  بانتهػػػػاء مػػػػدة حممهػػػػا، كىا 

 الكريمة الثانية، كهك عمؿ معارض باآلية الثانية. 
كااخػػػػذ باآليػػػػة الكريمػػػػة الثانيػػػػة كحػػػػدها: ييًحػػػػٌؿ الحامػػػػؿ المتػػػػكفى عنهػػػػا زكجهػػػػا  -ِ

ٍف لػػـ  (، كىا  ، كعشػػرة أيػػاـو لػػألزكاج، بانتهػػاء المػػدة المحػػددة فيهػػا  كهػػي صأربعػػة أشػػهرو
ٍل حممها، كهك عمؿ معارض باآلية ااكلى.   ت،ى

 كخالصة ما تندـ تبٌيف:  
 لةية ااخرل.  إٌف العمؿ ب حدل اآليتيف الكريمتيف مخالفةه  -ُ
 لككنهما متعار،تيف.  –معان  –ض يمكف ااخذ باآليتيف الكريمتيف  -ِ

 صالتربص إلى أبعد ااجميف(: أخذ باآليتيف الكريمتيف معان مف غير تعارض  اف الحامؿ المتكفى عنها زكجها:   -ّ

 إف ك،عت حممها قبؿ صأربعة أشهر، كعشرة أياـ(: تتربص إنتهاء المدة.   -أ

 ٍف إنن،ت صأربعة أشهر، كعشرة أياـ( قبؿ ك،ل حممها: تتربص ك،ل حممها. كىا   -ب
 (: اآليات النرآنية الكريمة، التي كردت فيها لفظة صاايدم(، كهي: إستنرأ امماـ الصادؽ ص (:ٖنمدوذج )
 . (ٖٙٔ) [...الَمَراِفِق  ِإَلا َفاْغِسُموا ُوُجوَىُكْم َوَأْيِدَيُكمْ  ...]: لفظة صاايدم( الكاردة في آية الك،كء، قاؿ تعالى .ُ

َُْطُعوا َأْيِدَيُيَما...]لفظة صاايدم( الكاردة في آية السرقة، قاؿ تعالى:  .ِ  .(ٖٚٔ) [...َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَُُة َفا

ُمدوا َصددِعيًدا َطيًِّبدا ...] لفظػة صاايػدم( الػػكاردة فػي آيػة التػػيمـ، قػاؿ تعػالى: .ّ  َفاْمَسددُحوا ِبُوُجددوِىُكمْ  َفَمددْم َتِجدُدوا َمدداًء َفَتَيمَّ
 .(ٖٛٔ) [...َوَأْيِديُكْم ِمْنُو 

( إلػى تػدبر اآليػات، مكجهػان ااذهػاف إلػى أفَّ لفظػة صاايػدم(، فػي آيػة صالك،ػكء(، منيػدة بػػ صالمرافػؽ(، ثـ نبه ص
ا أعمػػـ أٌف صالنطػػل / فػػي حػػيف أفَّ لفظتػػي صاايػػدم(، فػػي آيتػػي صالسػػرقة / كالتػػيمـ(، مطمنتػػاف غيػػر منيػػدتيف بػػالمرفنيفَّ كمنهمػػ

حيػػػث قػػػاؿ:  –حػػػيف سػػػئؿ عنػػػه  –َّ لػػػذا اسػػتظهر أف التػػػيمـ يكفػػػي فيػػػه المسػػػح عمػػػى الكفػػيف (ٜٖٔ)كالتػػيمـ( ليسػػػا مػػػف المػػػرفنيف
. كأمػػا التعبيػػر عػػف صالزنػػد( بػػػ صمك،ػػل النطػػل(َّ فألجػػؿ إفهػػاـ صمبػػدأ (ٓٗٔ) صصفامسػػح عمػػى كفيػػؾ، مػػف حيػػث مك،ػػل النطػػل((

 . (ٔٗٔ)مل أنه ليس مك،ل النطل، عند السرقة –أم: مك،ل النطل عند النـك  –ليـك المسح( بالتعبير الراسد ذلؾ ا
 الخاتمة ونتائج البحث 

عمػى الشػكؿ  -بكػؿ تكا،ػل -الحمد هلل الػذم كفننػي متمػاـ هػذا البحػث، كمكننػي مػف اسػتخالص نتػائ  مهمػة، يمكػف إجمالهػا
 اآلتي:

 أواًل: انتيا البحث في]المبحث األول[ إلا:
 لتدبرَّ   التفكر( في المغة، فهك تممؿ بنظر، لغرض اضستنباط.إفَّ صا -ُ

فَّ صالتفكػر(، هػك: تصػرؼ النمػب بػالنظر  -ِ إفَّ صالتدبر( في امصطالح ، هك: تصرؼ النمب بالنظر فػي صالعكاقػب( كا 
 في صالدليؿ(َّ لذا فهما يمتنياف بالتصرؼ، كيختمفاف فيما ينظر فيه.

.إفَّ المعنى المغكم لػصالتدبر/ك ال -ّ ًن  تفكر( مبني عمى المعنى امصالحي إٌض أٌنه أكسل منه دضلةن

هػػك: التفكػػر المنطنػػي فػػي: المعنػػى الحنينػػي لةيػػة ، أك  -عنػػد عممػػاء فنػػه النػػرآف، كالدراسػػات النرآنيػػة  -إفَّ التػػدبر -ْ
. كعنػػػد الباحػػػث: أٌف صال تػػػدبر/ العالقػػػات بينهمػػػا كبػػػيف آيػػػة أخػػػرل ، أك امطػػػالع عمػػػى مػػػا يسػػػتنبط منهػػػا مػػػف معػػػافو

 كالتفكر( منه ه يتكفؿ استنباط الحكـ غير المصرح به في النص الشرعي.
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 ثانيًا: انتيا البحث في ]المبحث الثاني[ إلا:
إف مادة صالتدبر( كردت في النرآف الكريـ ، في أربعة مكا،ل ، مكزعة عمى أربػل  -ُ

 سكر ، هي                            صالنساء، محمد، المؤمنكف، ص(.

 اآليات النرآنية الكريمة ، ت،مف بع،ها صص تكبيد عظيـ عمى ترؾ التدبر((.  إفَّ  -ِ

 تدبر النرآف كتفكر معانيه أمر يحكـ به صالعنؿ(. -ّ

 ااحاديث التي ت،منتها السنة النبكية أكدت امرشاد إلى صالتدبر/ كالتفكر( الذم أسسه النرآف الكريـ. -ْ

 : ثالثًا: انتيا البحث في ]المبحث الثالث[ إلا
المػػػنه  فػػػي المغػػػة : الطريػػػؽ الكا،ػػػح ، كفػػػي امصػػػطالح : الطريػػػؽ الكا،ػػػح الػػػذم يسػػػمكه الباحػػػث، فيكجػػػه نشػػػاط                      -ُ

الػػذم قكامػػه قكاعػػد خاصػػة مبػػرهف عميهػػا، ثػػـ يتنػػاكؿ قكاعػػد العمػػـ المبحػػكث عنػػه تنػػاكضن تطبينيػػان  –معياريػػان  -الفكػػر
 صعمميان(.

دضلة مف المنه  في امصػالح َّ اٌف صكػؿ طريػؽ كا،ػح   مػنه ( فػي المغػة ، أمػا فػي إفَّ المنه  في المغة أكسل  -ِ
 امصطالح فالطريؽ الذم ض يكجه النكاعد الخاصة المبرهف عميها لمعمـ البحكث عنه ض يسمى صمنهجان(. 

  رابعًا: انتيا البحث في ]المبحث الرابع[ إلا:
 مستخراج ، كما إخراج الماء إض مصداؽ مف مصادينه.امستخراج ، مطمؽ ا –في المغة  –امستنباط   -ُ

إخراج الحكـ صأصكلي، أك فنهي( مف النص الشػرعي حصػران َّ لػذا فهػك أ،ػيؽ دضلػة  –في امصالح  –امستنباط  -ِ
ف انحدر منه.   مف المعنى المغكم إض أنه تطكر دضلةن، كا 

لجهػػد ، إض أف الجهػػد فػػي ااكؿ صذهنػػي( ، كفػػي امسػػتنباط فػػي إضصػػطالح صيماثػػؿ( امسػػتنباط فػػي المغػػة فػػي بػػذؿ ا -ّ
 الثاني صع،مي(. 

 خامسًا: انتيا البحث في]المبحث الخامس[ إلا: 
الحكـ في المغة :له معنياف هما صالمنل/كالن،ػاء(. كالحكمػة مػمخكذة مػف الحكػـ بمعنػا  ااكؿ، انهػا تمنػل صػاحبها مػف  -ُ

 الرذيمة.
 طاب الشارع المتعمؽ بمفعاؿ المكمفيف اقت،اء أك تحييرا أك ك،عان.خ-عند الندماء-الحكـ في اضصطالح ااصكلي -ِ
مدرسػػػة النجػػػؼ ااصػػػكلي الحديثػػػة صػػػكبت تعريػػػؼ النػػػدماء مػػػف صخطبػػػاء الشػػػارع( إلػػػى صمػػػدلكؿ الخطػػػاب(. كمػػػا هػػػذا  -ّ

 (.عميهـ السالـصالبيت أهؿالتصكيب إض ثمرة مف ثمار اضجتهاد الذم تبنته مدرسة 

 مبحث السادس[ إلا:سادسًا: انتيا البحث في]ال
 عمى قسميف،هما: صشرعي،كغير شرعي(. -مف حيث الدليؿ-ينسـ الحكـ .ُ

المبيف لكيفية عمؿ المكمؼ ، هك مدار البحث ، إض أف البحث لـ يهمؿ -الذم هك احد فرعي الشرعي -العممي .ِ
 ذكر ااقساـ ااخرل َّ رغبةن منه في إهماؿ التنسيـ مف الناحية المنهجية. 

 البحث في]المبحث السابع[ إلا:  سابعًا: انتيا
رَّح به(. -مف حيث التصريح كعدمه -إٌف الحكـ -ُ رَّح به ، كغير مصى  قسماف ، هما:صمصى

رح به له عدة صكرو لفظية صمجمؿ ، ظاهرة مطابؽ لمعنا  ، مطمؽ ، عاـ....(. فهذً  الصكر، كاف  -ِ إٌف الحكـ المىصَّ
ػ رَّحى بػالحكـ، يحتػاج هػك اآلخرصتػدبرا( ، مثػؿ المجمػؿ الػذم هػك ت،منت حكما صريحان ، أٌض أف حكـ المفظ،الذم صى

بحاجة إلى تدبر ما يفصمه، كالمطمؽ الذم بحاجة إلى تدبر ما ينيد  ، كالعاـ الػذم بحاجػة إلػى تػدبر مػا يخصصػه 
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( الحكػػـ  لػػذا آثػػرت تناكلػػه، انػػه فيػػه سػػمة مػػف سػػمات التػػدبر، مػػف جهػػة كابػػيف صًعػػٍدؿى
 خرل. غير المصرح به، مف جهة أ

إف صالتػػدبر/ ك التفكػػر( مػػنه  يتكفػػؿ اسػػتنباط الحكػػـ غيػػر المصػػرح بػػه مػػف الػػنص  -ّ
ف الحكـ الذم ينتجه هذا المنه  هك صحكـ إنتزاعي(.  الشرعي، كا 

إف الحكػػـ المسػػتنبط صالمنتػػزع( نكعػػاف، همػػا: ااكؿ: مػػا يسػػتنبط مػػف آيػػة الحكػػـ مباشػػرةن  -ْ
 صمف غير ،ميمة اآلية إلى آية أخرل(.

عنكنػػػت بػػػه البحػػػث صالتػػػدبر كالتفكػػػر، مػػػنه  ضسػػػتنباط الحكػػػـ غيػػػر المصػػػرح بػػػه(، آثػػػرت هػػػذا المبحػػػث  كمثبػػػات مػػػا -ٓ
البيػت صعمػيهـ السػالـ(َّ لػذا طفنػت اسػتنرأت النمػاذج أكضن، ثػـ تػدبرت فيهػا  أهػؿبالنماذج التطبينية الممثكرة عف أئمػة 

 فصنفتها عمى قسميف ، هما: 

 المستنبطة مف آية الحكـ بصكرة مباشرة، كهي:ااحكاـ غير المصرح بها، القسم األول: 
 (.المسح عمى بعض الرأس، عف امماـ الصادؽص -ُ
 عف أحد امماميف الصادقيف صعميهما السالـ(. -بيت المندس –التكجه إلى النبمة ااكلى  -ِ

بِّػػػر(، كض تسػػػنط أصػػػؿ  -ّ المسػػػح عمػػػى الجبيػػػرة، أم : إف الجبيػػػرة تسػػػنط مباشػػػرة المسػػػح عمػػػى الع،ػػػك صالميجى
البيػت صعمػيهـ  أهػؿكافيػة مظهػار اسػتنباط  -اآلنفة الػذكر –(. كالنماذج لمسح عف امماـ الصادؽصا

كهذا ض يككف إض بالتدبر كالتفكر.  -مف غير ،ميمة –السالـ( لمحكـ غير المصرح به مف اآلية مباشرة 
 كهذا ما تبنا  البحث كعيٍنًكف به.

: اسػػتنبط الفنهػػاء: إ،ػػافة الكلػػد ابيػػه، عػػف طريػػؽ دضلػػة            البيػػت صعمػػيهـ السػػالـ( أهػػؿكعمػػى منػػكاؿ أئمػػة  -ْ
 صإشارة النص(. كلكض التدبر لما كاف ذلؾ. كهذا تمكيد لما تبنا  البحث.    

اسػػتنبطكا تمسػػيس قاعػػدة كميػػة، تصػػميح لمتطبيػػؽ عمػػى مصػػادينها الجزئيػػة، مثػػؿ: قاعػػدة: صإف اميمػػاف لػػدفل  -ٓ
(. كهػػذا التمسػػيس قػػائـ عمػػى التػػدبر، كفػػي هػػذا مػػاـ عمػػي الهػػادم صالبػػمس ض ينفػػل فػػي دفعػػه(، عػػف ام

 تع،يد لمبحث. 

بعػػد ،ػميمة اآليػػة ف آيػة الحكػـ، بصػػكرة غيػر مباشػرة صااحكػاـ غيػر المصػػر بهػا المسػتنبطة مػػ القسدم الثدداني:
 إلى آية، أك أكثر(، كهي: 

(. كمثػؿ عمي بف أبػي طالػب ص استنباط صانتزاع( اقؿ مدة لمحمؿ، مف مجمكع آيتيف، عف أمير المؤمنيف، -ُ
هذا اضنتزاع ض يتحنؽ إض بالتدبر الػدقيؽ، كالتممػؿ العميػؽ. كهػذا مػا سػعى البحػث إلػى إثباتػه. ككشػؼ الننػاب 

عنػد  –فيمػا بعػد  –(، هك أكؿ مػف أسػس لمػا عػرؼ عف إثبات أف أمير المؤمنيف، عمي بف أبي طالب ص
 ااصكلييف بػصدضلة امشارة(.

اع( أف عػدة الحامػػؿ، المتػػكفى عنهػا زكجهػػا، هػي صالتػػربص أبعػػد ااجمػيف( مػػف مجمػػكع اسػتنباط صانتػػز  -ِ
(. كهػػذا امنتػػزاع مبنػػا  التػػدبر، الػػذم سػػعى آيتػػيف عػػف أميػػر المػػؤمنيف، عمػػي بػػف أبػػي طالػػب ص

 البحث إلى تمكيدً .

           اسػػػتباط صانتػػػزاع( أف صالنطػػػل/ كالمسػػػح( ليسػػػا مػػػف المػػػرفنيف، مػػػف مجمػػػكع ثػػػالث آيػػػات كريمػػػة، عػػػف  -ّ
(. كفي هذا تمكيد ضستنباط الحكـ غير المصرح بػه، عػف طريػؽ التػدبر، الػذم امماـ الصادؽ ص

 يتكفؿ بانتزاع الحكـ الكارد، عمى سبيؿ: التنبيه كاميماء، أك امشارة... 

 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
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 اليوامش
 . َِٗ/ِجه الجديد، د. مصطفى الزلمي/ أصكؿ الفنه اضسالمي، في نسي .ُ
 . ِِٓد. فا،ؿ عبد الكاحد عبد الرحمف/ اانمكذج في أصكؿ الفنه/  .ِ
 . ِّٔ/ُظ: السرخسي/ أصكؿ الفنه،  .ّ
 .ِِٓد. فا،ؿ عبد الكاحد عبد الرحمف/ اانمكذج في أصكؿ الفنه/  .ْ

 . ْٗظ: محمد تني المدرسي/ بحكث في النرآف الحكيـ/  .ٓ
 . ٖٔ، مندمة في المنه  المفظي/ عالـ سيبيط الِّنيمي/ النظاـ النرآني .ٔ
 .    ٕظ: المبحث السابل مف البحث:  .ٕ
   المغة /  مادة:صفكر(. سابف فارس / معجـ منايي .ٖ
    مادة ص دبر ( . /الصحاح  الرازم، محمد بف أبي بكر/ مختار .ٗ

  مادة:صأمؿ(. /ابف منظكر / لساف العرب  .َُ
 الفيركز آبادم / النامكس المحيط / مادة: صأمؿ(. .ُُ

 ريؼ الجرجاني/ التعريفات/ مادة: صالتدبر(.الش .ُِ
 المصدر نفسه/ مادة:صالتفكر(. .ُّ
 ظ. المصدر نفسه/مادة: صالتفكر(. .ُْ
   .ْٗمحمد تني المدرسي/ بحكث في النرآف الحكيـ/  .٘ٔ

  . َٓالمصدر نفسه /  .ُٔ

   ُُُفرج تكفيؽ الكليد/ المدخؿ في فنه النرآف، بحث منارف/  .ُٕ

.]منشكر في مجمة: ق،ايا ْْٕامسالمي، كصمته بالتفسير المك،كعي صبحث(/ ثامر هاشـ العميدم/التفسير الفنهي .ُٖ
 ـ. ُٗٗٗ، ٕإسالمية، العدد

 .ٖٔعالـ سيبيط النيمي/ النظاـ النرآني، مندمة في المنه  المفظي/  .ٜٔ

   .          ّٖأبك الناسـ الخكئي: البياف في تفسير النرآف /  .َِ
   .           ِٖالنساء/  .ُِ

        .       ِْمحمد/  .ِِ

   .          ّٖأبك الناسـ الخكئي / البياف في تفسير النرآف /  .ِّ

   .            ٖٔالمؤمنكف /  .ِْ

   .            ِٗص/ .ِٓ

   .           َِ/ ُٗظ: المجمسي / بحار اانكار،  .ِٔ
   .            ِٖ/ُٗالمجمسي/ بحار اانكار،  .ِٕ
   .           َُٖ/ِالكميني: الكافي،  .ِٖ
   .          ّٗـ الخكئي / البياف في تفسير النرآف / أبك الناس .ِٗ

   .          ّٗالمصدر نفسه/  .َّ

   ابف منظكر/لساف العرب/مادة: صنه (، الفيركزآبادم/النامكس المحيط/مادة: صنه (.            .ُّ

   .           ُْٕ/ِااخفش/ معاني النرآف،  .ِّ
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     الزمخشرم/ أساس البالغة/ مادة: صنه (.          .ّّ

   .            ْٖالمائدة/  .ّْ

جبػػار كػػاظـ العكيػػدم/ منػػاه  البحػػث ااصػػكلي، عنػػد المتكممػػيف كااحنػػاؼ ]رسػػالة  .ّٓ
   .            ُّماجستير / 

   .            َِِظ: د. عبد اامير زاهد/ منه  الشيد الطكسي في كتابه الخالؼ ]بحث /  .ّٔ

   .            َِلنص ]رسالة دكتكرا  / ظ: د. ستار ااعرجي/ منه  المتكمميف في فهـ ا .ّٕ

 الرازم / محمد بف أبي بكر/ مختار الصحاح  / مادة: صنىبىط(.  .ّٖ

 .  َُمرت،ى المطهرم/مدخؿ إلى العمـك امسالمية صااصكؿ، الفنه( ترجمة: حسف عمي الهاشمي/  .ّٗ

   صحكـ(.          مادة: صحكـ(، الفيكمي/ المصباح المنير/ مادة: ابف فارس / معجـ مناييس المغة  .َْ
 / مادة: صحكـ(.  المصدر نفسه  .ُْ
   ابف منظكر/ لساف العرب/ مادة: صحكـ(.          .ِْ
   مادة: صحكـ(.         الفيركزم آبادم / النامكس المحيط  .ّْ
   الفيركز آبادم / النامكس المحيط / مادة: صحكـ(.           .ْْ
ح لتكجيه المكمفيف إمحمد سػالـ مػدككر/ مباحػث الحكػـ عنػد خطاب الشارع   خطاب   الكالـ النفسي اازلي الصال .ْٓ

ل، مثػػؿ تحػػريـ الػػنفس المعصػػكمة إض بػػالحؽ: قػػديـ فػػي اازؿ   خطػػاب اهلل   الحكػػـ عنػػد قػػدماء ُّااصػػكلييف / 
الحكػـ ]محمػد مصػطفى  إض كاشؼ عف ذلػؾ [...]َواَل َتْقُتُموا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اهلُل ِإالَّ ِبالَحقِّ ااصكلييف، كما قكله 

  . ٕٓشمبي / أصكؿ الفنه امسالمي / 
 ، ك ظ: العالمػة َُُ/  رجبار كاظـ العكيدم / مناه  البحث ااصكلي، عنػد المتكممػيف كااحنػاؼ ]رسػالة ماجسػتي .ْٔ

 .  ٖٗ/  ُ، الرازم / المحصكؿ، َٓالحمي/ تهذيب الكصكؿ إلى عمـ ااصكؿ / 
، محمػد تنػي ُٔاقر الصػدر / دركس فػي عمػـ ااصػكؿ، الحمنػة ااكلػى / ، ك ظ: محمد بُُُظ: المصدر نفسه /  .ْٕ

   .        ِٓالحكيـ / ااصكؿ العامة لمفنه المنارف / 
   .        ّّامسراء /  .ْٖ
   .     ٕٓمحمد مصطفى شمبي / أصكؿ الفنه امسالمي /  .ْٗ
 ـ عند الفنهاء، لخطاب شرعي مكحد.بيف الحكـ عند ااصكلييف كالحك –جميا–كررت المثاؿ نفسهَّ ليت،ح الفارؽ  .َٓ
   .        ّّامسراء /  .ُٓ
   .        ُّمحمد سالـ مدككر/ مباحث الحكـ عند ااصكلييف/ .ِٓ
   .    ُِِمحمد مصطفى الزحيمي/ أصكؿ الفنه امسالمي/ .ّٓ
 .  ٓٓ – ْٓ/ُظ: د: عبد العزيز بف عبد الرحمف عمي الربيعة / السبب عند ااصكلييف، .ْٓ
 .ُٕ، مجمكعة مف أساتذة اازهر/أصكؿ الفنه لغير الحنفية/ِِْحيمي/أصكؿ الفنه امسالمي/محمد مصطفى الز  .ٓٓ
منشػػكر فػػي مجمػػة  َٗ – ٖٗد. صػػبحي محمػػد جميػػؿ / الحكػػـ الشػػرعي، حنينػػة كأقسػػامه عنػػد ااصػػكلييف ]بحػػث  /  .ٔٓ

 ػػػنة ـ. ُٖٗٗ(، لسػػػِِٗالرسالة امسالمية، العدد ص
   .        ٓ – ْ/  ِظ: الزركشي / البرهاف،  .ٕٓ
 . ْْٔالعميدم/التفسير الفنهي امسالمي، كصمته بالتفسير المك،كعي صبحث(/ ثامر هاشـظ:  .ٖٓ
، كظ: َّسػػػكينة عزيػػػز الفػػػتالكم / المجمػػػؿ كالمفصػػػؿ فػػػي النػػػرآف الكػػػريـ، دراسػػػة مك،ػػػكعية ]رسػػػالة ماجسػػػتير  /   .ٗٓ

 . ٓ/ُالطكسي/ التبياف في تفسير النرآف، 
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   .       ٖٕ/   ُآلمدم  / امحكاـ ، ا، ْٖ – ّْظ: المصدر نفسه /  .َٔ
   .         ِِٖالبنرة /  .ُٔ
فتح ، الشػػػككاني/َُٗ/المستصػػػفى/، الغزاليُْٕالشػػػيرازم/الممل فػػػي أصػػػكؿ الفنػػػه/ .ِٔ

، عمػػي المشػػػكيني/ ُّٔ، شػػبر، عبػػد اهلل / تفسػػير النػػرآف الكػػريـ / ِّٓ/ُالنػػدير، 
كلييف فػػػػػي ، محمػػػػػد تنػػػػػي الحكػػػػػيـ/ مػػػػػف تجػػػػػارب ااصػػػػػِِّاصػػػػػطالحات ااصػػػػػكؿ / 

 .  ُٖ/المبادئ العامة لتفسير النرآف الكريـ/، د. محمد حسيف الصغيرٖٗالمجاضت المغكية/

 . ِّٕالبنرة /  .ّٔ

، الميػػػػرزا النمػػػػي / قػػػػكانيف ّٖٗ، العػػػػاممي، جمػػػػاؿ الػػػػديف / معػػػػالـ الػػػػديف / ُُ – َُ/  ّظ: اآلمػػػػدم / اضحكػػػػاـ،  .ْٔ
 .  ّّٓ/  ُااصكؿ، 

 .     ِٕلمفصؿ في النرآف الكريـ، دراسة مك،كعية ]رسالة ماجستير  / المجمؿ كا / سكينة عزيز الفتالكم  .ٓٔ
 .   ُْٖ، ُُٕ/  ِالزركشي: البرهاف،  .ٔٔ

 .ْْٕثامر هاشـ العميدم / التفسير الفنهي امسالمي ، كصمته بالتفسير المك،عي صبحث(/  .ٕٔ

 . ِّالنساء: .ٖٔ

، ك ظ: محمػد ر،ػا ِٕليػة ]رسػالة ماجسػتير /د. سيركاف عبػد الزهػرة/امطالؽ كالتنييػد فػي الػنص النرآنػي، دراسػة دض .ٗٔ
امحكػاـ، / ، اآلمػدمِْٕتفسير النصكص في الفنه امسالمي/ب صالح/، محمد أديُْٗ/ُالمظفر/أصكؿ الفنه، 

ُ/ِٕ .           

، ك ظ: د. مصػػػطفى الزممػػػي/ أصػػػكؿ الفنػػػه امسػػػالمي فػػػي نسػػػيجه ٖٗد. عبػػػد ااميػػػر زاهػػػد/ ق،ػػػايا لغكيػػػة قرآنيػػػة/  .َٕ
   .          ُِِ/ ِالجديد، 

 . ِّْالبنرة/  .ُٕ
ف كاف .ِٕ منيدان مػف جهػة صالبمػكغ/ كالعنػؿ( بحػديث الرفػل ]أحمػد كػاظـ البهادلي/مفتػاح الكصػكؿ  مطمؽ مف جهة الدخكؿ، كا 

  . َْٓ/ُإلى عمـ ااصكؿ، 
 . َْٓ/ُأحمد كاظـ البهادلي/ مفتاح الكصكؿ إلى عمـ ااصكؿ،  .ّٕ

 . ْْٕمي،كصمته بالتفسير المك،كعي]بحث / ثامر هاشـ العميدم/التفسير الفنهي امسال .ْٕ

 . ِِْمحمد تني الحكيـ/ ااصكؿ العامة لمفنه المنارف/  .ٕٓ

   .       ُّٗ، ابف الحاجب/ مختصر المنتهى ااصكلي/ ُْٔظ: الشككاني/ إرشاد الفحكؿ/  .ٕٔ

 . ّالمائدة/  .ٕٕ

 .ْٓاانعاـ / .ٖٕ

 .ْٖٓ/ُظ: أحمد كاظـ البهادلي/ مفتاح الكصكؿ إلى عمـ ااصكؿ،  .ٕٗ

 السبب: سبب تحريـ الدـ. .ٓٛ
 .ُِِ/ِظ: البزدكم / كشؼ ااسرار، .ُٖ
 الماهية: شائعة في جنسها. .ٕٛ
المنيد : ينمؿ مف شيكع تمؾ الماهية. كقد عرفه ااسػنكم، بمنػه هػك: صص مػا دؿ عمػى الماهيػة، مػل قيػد زائػد عميهػا((. ]  .ّٖ

  .ُِٕ/ِااسنكم/ شرح المنهاج،
 .ُِْيد في النص النرآني، ]رسالة ماجستير /ظ: د. سيركاف عبد الزهرة/ امطالؽ كالتني .ْٖ

 . ُُِ/ُمحمد ر،ا المظفر/ أصكؿ الفنه، .ٖٓ
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جبػػػار كػػػاظـ العكيػػػدم/ منػػػاه  البحػػػث ااصػػػكلي، عنػػػد المتكممػػػيف كااحنػػػاؼ ]رسػػػالة  .ٖٔ
 . ُْٓ -ُّٓماجستير / 

 .ُّٕ/ُمحمد ر،ا المظفر/ أصكؿ الفنه، .ٕٖ

 . ُّٕ/ُالمصدر نفسه،  .ٖٖ

 .ُّٕ/ُالمصدر نفسه،  .ٖٗ

 .ُّٕ/ُ المصدر نفسه، .َٗ
  قاعدة لفظية   أصؿ لفظي. .ُٗ
 . ِِْمحمد تني الحكيـ/ ااصكؿ العامة لمفنه المنارف/  .ِٗ

 . ّٖالمائدة/  .ّٗ

 . ُّٓجبار كاظـ العكيدم/ مناه  البحث ااصكلي، عند المتكمميف كااحناؼ ]رسالة ماجستير  /  .ْٗ

 . ٖٕ/ُٖالحر العاممي/ كسائؿ الشيعة،  .ٓٗ

 . ُّٕ/ُالسرخسي/ أصكؿ الفنه،  .ٔٗ
  ي: قرآف، سنة متكاترة، كسنة مشهكرة.النطع .ٕٗ

 . ْٔٔ/ُابف السبكي/ جمل الجكامل،  .ٖٗ
 الظني: خبر اآلحاد، كالنياس. .ٗٗ

 .ُْٖعبد الكهاب خالؼ/ عمـ أصكؿ الفنه/  .ََُ
  . ِْالنساء/  .َُُ
 . ُِِالبنرة/  .َُِ

 .  ُْٖ/ٗابف ااثير، ابك السعادات/ جامل ااصكؿ في أحاديث الرسكؿ،  .َُّ

 .  ُْٖإلى عمـ ااصكؿ/ العالمة الحمي/ تهذيب الكصكؿ  .َُْ

 .  ْْٕهاشـ العميدم/التفسير الفنهي امسالمي، كصمته بالتفسير المك،كعي صبحث(/ . ثامرْ/ِالزركشي/البرهاف:  .َُٓ
 . ٔالمائدة:  .َُٔ
  .َّ/  ُالصدكؽ / مف ض يح،ر  الفنيه،  .َُٕ
 . ِٓمحمد تني الحكيـ / مندمة النص كاضجتهاد /  .َُٖ

 .  ُْٕي عمـك النرآف / جعفر السبحاني / المناه  التفسيرية ف .َُٗ

 .   َّ/  ُالصدكؽ / مف ض يح،ر  الفنيه،  .َُُ

 .   ُّْالبنرة /  .ُُُ

مف  ِ/ الباب  ّ، ك ظ: الحر العاممي/ كسائؿ الشيعة، ُْٖجعفر السبحاني/ المناه  التفسيرية في عمـك النرآف/  .ُُِ
 .   ِأبكاب النبمة، الحديث 

 .    ٖٕالح  /  .ُُّ

 .    ِّٕ / ُالحر العاممي / كسائؿ الشيعة،  .ُُْ

 .     ّٕ – ِٕ/  ُظ: مرت،ى اانصارم / فرائد ااصكؿ،  .ُُٓ

 . ِّّالبنرة /  .ُُٔ

 . ّْْ/  ُاحمد كاظـ البهادلي / مفتاح الكصكؿ إلى عمـ ااصكؿ،  .ُُٕ

 . ِٕٔمحمد الخ،رم بؾ / أصكؿ الفنه /  .ُُٖ
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 . ُْٓعبد الكهاب خالؼ / عمـ أصكؿ الفنه /  .ُُٗ

 / ُأصكؿ الفنه / ، ظ : السرخسي ُّد. عبد اامير زاهد/ ق،ايا لغكية قرآنية /  .َُِ
ّْ . 

/  ٔابف شػهر آشػكب: محمػد بػف عمػي السػركرم المازنػدراني. ]ظ: الزركمػي/ ااعػالـ،  .ُُِ
 ّ،عبػد اهلل المامنػاني تننػيح المنػاؿ، ُٕ/  َُ، محسف العاممي / أعيػاف الشػيعة،ِٕٗ

 /ُٓٔ  .  
 .  ُِٖ/  ِعماد الحنبمي / شذرات الذهب، الظ: ابف  .ُِِ
 .  ٖٓ – ْٖغافر /  .ُِّ
اختمػػؼ الفنهػػاء فػػي الحكػػـ عمػػى قػػكليف، همػػا ااكؿ: إٌف اميمػػاف يمحػػك مػػا قبمػػه، كهػػك قػػكؿ: يحيػػى بػػف أكػػثـ، كالثػػاني:  .ُِْ

( يسػػمله ي،ػرب ثالثػػة حػػدكد، كهػك قػػكؿ الفنهػػاء ماعػدا يحيػػى، كلمػػا أختمػؼ حكمهػػـ كتػػب المتككػؿ إلػػى اممػػاـ ص
( كتػػب المتككػػؿ إلػػى اممػػاـ نهػػاء حكػػـ اممػػاـ صكلمػػا أنكػػر الف صصي،ػػرب حتػػى المػػكت((الجػػكاب، فكػػاف جكابػػه: 

(، ]ظ: ابػف شػهر آشػكب / مناقػب آؿ أبػي ٖٓ – ْٖيسمله عف العمة، فمجابه باآليتيف الكػريمتيف مػف سػكرة غػافر ص
  .َْٓ – َّْ/  ْطالب: 

رآف ، جعفر السبحاني المناه  التفسػيرية فػي عمػـك النػَْٓ – َّْ/ْظ: ابف شهر آشكب / مناقب آؿ أبي طالب،  .ُِٓ
 . َُٗ – َُٖ، اائمة امثني عشر / ٗٔ – ٖٔ/ 

 . ْْٖ. ثامر هاشـ العميدم/التفسير الفنهي امسالمي، كصمته بالتفسير المك،كعي صبحث(/ٓ/ِالزركشي/البرهاف:  .ُِٔ

   .           ُٓاضحناؼ:  .ُِٕ

   .           ُْلنماف:  .ُِٖ

   .            ٓ/ِ، الزركشي / البرهاف، ُِٗ – ُِٖ/  ٓ، الفخر الرازم / التفسير الكبير، َِٔظ: المفيد / امرشاد /  .ُِٗ

   .           ْْٖثامر هاشـ العميدم / التفسير الفنهي امسالمي، كصمته بالتفسير المك،كعي صبحث(  .َُّ

، د. َِٔ، د. مصػػػطفى الزلمػػػي / أصػػػكؿ الفنػػػه امسػػػالمي فػػػي نسػػػيجه الجديػػػد،  / ٔ/  ّظ: اضمػػػدم / امحكػػػاـ،  .ُُّ
 .   ِّٓعبد الرحمف / اانمكذج في أصكؿ الفنه / فا،ؿ عبد الكاحد 

 . ِّٓد. فا،ؿ عبد الكاحد عبد الرحمف / اانمكذج في أصكؿ الفنه /  .ُِّ

 . َِٔ/  ِد. مصطفى الزلمي / أصكؿ الفنه امسالمي في نسيجه الجديد،  .ُّّ

 .   ُْٓ – ُْْ/ ظ: جبار كاظـ العكيدم / مناه  البحث ااصكلي، عند المتكمميف كااحناؼ ]رسالة ماجستير  .ُّْ

 . ْالطالؽ/  .ُّٓ

 .   ِّْالبنرة / .ُّٔ
 .  ٔالمائدة /  .ُّٕ

 . ّٖالمائدة /  .ُّٖ

 .  ٔالمائدة /  .ُّٗ

 .     ُْٖجعفر السبحاني / المناه  التفسيرية في عمـك النرآف /  .َُْ

 .      ِمف أبكاب التيمـ، الحديث  ّ/ الباب  ِالحر العاممي / كسائؿ الشيعة،  .ُُْ
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 مصادر البحث. 
 قرآن الكريم. خير ما نبدأ بو: ال

 هػ(ُّٔاآلمدم: سيؼ الديف، أبك الحسف ، عمي بف أبي عمي بف محمد صت /  *

 دار ُامحكػػػاـ فػػػي أصػػػكؿ ااحكػػػاـ، ،ػػػبطه ككتػػػب حكاشػػػيه : إبػػػراهيـ العجػػػكز / ط ،
 هػ.     َُِْالكتب العالمية / بيركت، 

 هػ( َٔٔابف ااثير: أبك السعادات، المبارؾ بف محمد الجزرم صت / *

 دار الفكػر / بيػركت ُكؿ في أحاديث الرسكؿ، تح: أبك عبد اهلل ، عبد السالـ محمػد عمػر عمػكش / طجامل ااص ،
 هػ. ُُْٕ، 

 احمد كاظـ البهادلي صالشيد(  *

 ـ. ََِِ، دار المؤرخ العربي / بيركت، ُمفتاح الكصكؿ إلى عمـ ااصكؿ / ط 
 هػ(َِٕااخفش: أبك زكريا، يحيى بف زياد صت /  *

 ـ. َُٖٗ/ الناهرة، ِح: محمد عمي النجار، كاحمد يكسؼ نجاتي / طمعاني النرآف، ت 

 هػ(ِِٕااسنكم: جماؿ الديف، عبد الرحيـص ت/ *

 .نهاية السؤكؿ في شرح منهاج ااصكؿ/ مطبعة التكفيؽ، د.ط/ د.ت 

 هػ(ِْٖالبزدكم: عمي بف محمد صت /  *
  / هػ. َُّٖأصكؿ البزدكم / طبل تركيا 

 هػ(ُٖٔمحمد بف عمي صت / الجرجاني صالشريؼ(: عمي بف  *
 ـ. ُٖٔٗ، الدار التكنسية / بغداد، ٕالتعريفات، تح: د. احمد مطمكب / ط 

 جعفر السبحاني صالشيد( *

 ـ. ََُِ، دار اا،كاء/ بيركت، ُامئمة امثنا عشر/ ط 
 مطبعة اعتماد، مؤسسة امماـ الصادؽ صِالمناه  التفسيرية في عمـك النرآف / ط ،، هػ. َُِْ( قـ 

 هػ(ْٔٔف الحاجب: جماؿ الديف، عثماف بف عمر المالكي صت / اب *

  /هػ( / مطبعة الفجالة الجديدة، د.ت/ الناهرة ،  ٕٔٓالمختصر ااصكلي، شرح : النا،ي ع،د الديف اايجي صت
 ـ. ُْٕٗ

 هػ( َُُْالحر العاممي: محمد بف الحسف صت /  *
  بيركت، د. ت.كسائؿ الشيعة، تح: عبد الرحمف الرباني الشيرازم، د. ط / 

 هػ(ِٕٔالحمي صالعالمة(: جماؿ الديـ بف يكسؼ بف المطهَّر صت /  *
 مؤسسػػة اممػػاـ عمػػي صُتهػػذيب الكصػػكؿ إلػػى عمػػـ ااصػػكؿ، تػػح: محمػػد حسػػيف الر،ػػكم الكشػػميرم / ط ، / )

 هػُُِْلندف، 

 هػ(َٔٔالرازم: فخر الديف، محمد عمر بف الحسيف صت/  *

 لتراث العربي / بيركت ، د.ت.، دار إحياء اّالتفسير الكبير/ ط 

 هػ(ٔٔٔالرازم: محمد بف أبي بكر صت /  *
  ،ـ. ُّٖٗمختار الصحاح / دار الرسالة، د. ط الككيت 

 هػ( ْٕٗالزركشي: بدر الديف، محمد بف عبد اهلل صت /  *
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 عيسػى البػابي الحمبػي ِالبرهاف في عمـك النرآف، تح: محمد أبك الف،ؿ إبػراهيـ / ط ،
 كشركاؤ  / د. ت. 

 الزركمي: خير الديف  *

 ـ.ُْٓٗ، مطبعة ككستاتكماس كشركاؤ / مصر، ِااعالـ/ ط 

 هػ( ّٖٓالزمخشرم: أبك الناسـ، جار اهلل محمكد بف عمر صت /  *
  ،ـ.ُٕٗٗأساس البالغة / دار صادر، د. ط / بيركت 

 هػ.َُْٕ، دار الكتاب العربي/ بيركت، ّالكشاؼ ، ،بط كتصحيح: مصطفى حسيف أحمد / ط 

 هػ( ُٕٕلسبكي: تاج الديف صت / ابف ا *
  جمػػل الجكامػػل، كشػػرحه لممحمػػي: جػػالؿ شػػمس الػػديف، محمػػد بػػف أحمػػد، كحاشػػيته لمبنػػاني / طبعػػة دار إحيػػاء الكتػػب

 العربية، مطبعة عيسى البابي / د. ت.
 ستار ااعرجي  صالدكتكر(  *

  ـ . ََِٔاشرؼ ، / النجؼ اء، دار اا،كاُمنه  المتكمميف في فهـ النص إرسالة دكتكرا ل / ط 
 هػ( َْٗالسرخسي: أبك بكر، محمد بف احمد بف أبي سهؿ ص ت /  *

 هػ. ُُْْ، دار الكتب العممية / بيركت، ُأصكؿ الفنه، تح: أبك الكفاء اافغاني / ط 

 هػ(ُِِْشبر، عبد اهلل صت / *

 هػ.ُُْٗ، الدار امسالمية / لبناف،َُتفسير النرآف الكريـ/ ط 

 هػ( ٖٖٓف عمي السركرم المازندراني صت/ابف شهر آشكب : محمد ب *

  .مناقب آؿ أبي طالب / المطبعة العممية، د.ط / قـ، د.ت 

 هػ( َُِٓالشككاني: محمد بف عمي بف محمد صت/ *

 .إرشاد الفحكؿ إلى تحنيؽ الحؽ مف عمـ ااصكؿ، د.ط / بيركت، د.ت 

 ـ.ُْٔٗ، مطبعة البابي الحمبي كشركاؤ  / مصر،  ِفتح الندير/ط 

 هػ(ْٕٔازم: أبك إسحاؽ ، إبراهيـ بف عمي صت/ الشير  *

 هػ.    َُْٔ، عالـ الكتب / بيركت،ِالممل في أصكؿ الفنه/ ط 

 هػ( ُّٖالصدكؽ: أبك جعفر، محمد بف عمي بف الحسيف بف مكسى بف بابكيه النمي صت /  *
 هػ. َُْْ، جامعة المدرسيف / ِمف ض يح،ر  الفنيه، تح: عمي أكبر غفارم / ط 

 هػ( َْٔيد الطائفة، أبك جعفر، محمد بف الحسف صت / الطكسي: ش *
 مكتب ااعالـ امسالمي/ د.ت.ُالتبياف في تفسير النرآف ، تح: أحمد حبيب قصير العاممي /ط ، 

 هػ. ُُْٕ، مطبعة ستارة / قـ، ُعدة ااصكؿ، تح: محمد ر،ا اانصارم / ط 

 عالـ سيبيط الٌنيمي  *
 ـ. ُٗٗٗ، دار أسامة مطابل اارز / عماف، ُمفظي، طالنظاـ النرآني، مندمة في المنه  ال 

 هػ( َُُُالعاممي: جماؿ الديف، الحسف بف زيف الديف صت /  *
  معػػػالـ الػػػديف كمػػػالذ المجتهػػػديف، تػػػح، عبػػػد الحسػػػيف محمػػػد عمػػػي البنػػػاؿ / مطبعػػػة اآلداب، د. ط/ النجػػػؼ ااشػػػرؼ

 ـ. ُِٕٗ
 عبد اامير كاظـ زاهد صالدكتكر(  *
  ـ. ََِّ، مطبعة أنكار دجمة / بغداد، ُ/ طق،ايا لغكية قرآنية 
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 هػ(ُِّٓعبد اهلل بف محمد حسف المعركؼ بالمامناني صت،  *

  تننػػػي المنػػػاؿ فػػػي أصػػػكؿ الرجػػػاؿ/ طبعػػػة حجريػػػة، المطبعػػػة المرت،ػػػكية / النجػػػؼ
 هػ ُِّٓااشرؼ، 

 عبد الحسف شرؼ الديف المكسكم *

 ـ.ََُِ، دار النه / بيركت،ُالنص كامجتهاد /ط 
 عبد الرحمف عمي الربيعة صالدكتكر(  عبد العزيز *
  .السبب عند ااصكلييف / د. ط / د. ت 

 ـ(.                ُٔٓٗعبد الكهاب خالؼ ص ت /  *
 د. ط / مصر، د. ت. ٕعمـ أصكؿ الفنه / ط ، 

 عمي المشكيني  *

 هػ.ُُّْ، مطبعة الهادم/ قـ، ٓإصطالحات ااصكؿ/ط 

 هػ(َُٖٗصت ابف عماد الحنبمي: أبك الفالح، عبد الحي  *

 ـ.ُٕٗٗ، دار المسيرة / بيركت ، ِشذرات الذهب في أخبار مف ذهب /ط 

 هػ( ّٓٗابف فارس: أبك الحسيف، احمد بف فارس صت /  *
  .المناييس في المغة / د. ط / د. ت 

 فا،ؿ عبد الكاحد عبد الرحمف صالدكتكر(                *
 ـ. ُٕٖٗار الحكمة لمنشر كالترجمة كالتكزيل / بغداد، ، مطبعة جامعة بغداد، دِاانمكذج في أصكؿ الفنه / ط 

 فرج تكفيؽ الكليد  *
  ،ـ. ُٕٕٗ – ُٕٔٗالمدخؿ في فنه النرآف بحث منارف دار الرسالة، د. ط/ بغداد 

 هػ( ُٕٖالفيركز آبادم: مجد الديف، محمد بف يعنكب صت /  *
 هػ. ُُِْ، دار إحياء التراث العربي / بيركت، ُالنامكس المحيط / ط 

 هػ(َٕٕالفيكمي: أحمد بف محمد بف عمي صت  *

  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تصحيح: مصطفى السنا / مطبعة مصطفى البابي الحمبي، د.ط /مصر
 د.ت 

 هػ(َٓٓالغزالي : أبك حامد ، محمد بف محمد بف محمد ص ت/ *

  ،هػ ُُْٕالمستصفى في عمـ ااصكؿ /دار الكتب العممية، د.ط / بيركت . 
 هػ( ُُّْأبك الناسـ المكسكم الخكئي صقدس سر ( صت /  *
 ـ. ُٕٗٗ، دار التكجيه لمنشر كالتكزيل / الككيت، ْالبياف في تفسير النرآف / ط 

 هػ( ِّٗالكميني: أبك جعفر محمد بف يعنكب صت /  *
 دار الكتب امسالمية / د. ت. ّالكافي، تح: عمي أكبر غفارم / ط ، 

 هػ( ُُُُمحمد تني صت / المجمسي: محمد باقر بف  *
  ،هػ. ُٕٔٗبحار اانكار، المطبعة امسالمية، د. ط / طهراف 

 مجمكعة مف أساتذة اازهر  *
 .أصكؿ الفنه لغير الحنفية / د. ط / د. ت 

 هػ(ُّّٕمحسف ااميف الحسيني العامميصت/ *
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 ـ.ُُٓٗ، مطبعة امنصاؼ / بيركت، ّأعياف الشيعة /ط 

 محمد أديب صالح  *
  ص في الفنه امسالمي / د. ط / د. ت. تفسير النصك 

 هػ( ََُْمحمد باقر الصدر: المرجل الديني، الشهيد السعيد صقدس سر ( صت /  *
 مؤسسػػة النشػػر امسػػالمي التابعػػة لجماعػػة المدرسػػيف بنػػـ ٔدركس فػػي عمػػـ ااصػػكؿ/ط ،
 هػ. ُُِْالمشرفة/قـ، 

 هػ( ُِْْمحمد تني الحكيـ: ع،ك المجمل العممي العراقي صت /  *
 ـ. ََُِ، المؤسسة الدكلية لمدراسات كالنشر / بيركت، ْااصكؿ العامة لمفنه المنارف / ط 
 ـ. ََُِ، ُمندمة كتاب صالنص كاضجتهاد( لمسيد عبد الحسيف شرؼ الديف المكسكم / ط 

 ـ.ََِِ، المؤسسة الدكلية لمدراسات ك النشر/ بيركت،ُمف تجار ااصكلييف في المجاضت المغكية/ط 
 ي المدرسيمحمد تن *
 دار محبي الحسيفصّبحكث في النرآف الحكيـ / ط ، ،ـ. ََِْ( / كربالء المندسة 

 محمد حسيف عمي الصغير صالدكتكر(  *
 ـ. َََِ، دار المؤرخ العربي / بيركت، ُالمبادئ العامة لتفسير النرآف الكريـ بيف النظرية كالتطبيؽ / ط 

 ـ( ُِٕٗمحمد الخ،رم بؾ صت /  *
 ـ. ُٗٔٗ، المكتبة التجارية الكبرل / مصر، ٔأصكؿ الفنه / ط 

 ـ( ُْٔٗمحمد ر،ا المظفر: مؤسس كمية الفنه في النجؼ اضشرؼ صت /  *
 هػ. ُِْْ، مطبعة اسماعيمياف / قـ، ُُأصكؿ الفنه / ط 

 محمد سالـ مدككر *
  .مباحث الحكـ عند ااصكلييف / مطبعة لجنة البياف العربي، د. ط / د. ت 

 هػ( ُِّٗالمعرؼ باآلخكند صت /  محمد كاظـ الخراساني *
  ،هػ. ُِْْكفاية ااصكؿ، تح: مؤسسة النشر امسالمي التابعة لجماعة المدرسيف بنـ المشرفة / قـ 

 محمد مصطفى شمبي  *
 ـ.  ُْٕٗ، دار النه،ة العربية / ُأصكؿ الفنه امسالمي / ط 

 محمد مصطفى الزحيمي *
 .أصكؿ الفنه امسالمي / د. ط / د. ت 

 هػ( ُُِٖنصارم صت / مرت،ى اا *
  .فرائد ااصكؿ / نشر اسماعيمياف، / د. ط / قـ، د. ت 

 مرت،ى المطرم  *
 ـ. ََُِ، دار الكتاب امسالمي/إيراف، ُ/طالفنه، ترجمة: حسف عمي الهاشمي–مدخؿ إلى العمـك امسالمية، ترجمة 

 مصطفى الزلمي صالدكتكر(  *
 ـ. ُُٗٗحكمة لمطباعة كالنشر، د. ط / بغداد، أصكؿ الفنه امسالمي في نسيجه الجديد / دار ال 

 هػ(ُّْالمفيد: محمد بف محمد النعماف صت / *

  ،هػَُِْامرشاد/ د.ط /قـ 

 هػ( ُُٕابف منظكر: أبك الف،ؿ، محمد بف مكـر صت /  *
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 هػ. َُْٓ، دار إحياء التراث العربي / ُلساف العرب / ط 
 هػ( ُُّّالميرزا النمي صت /  *
 هػ. ُّٖٕ/  قكانيف ااصكؿ / د. ط 

 ثانيا: الرسائل الجامعية. 
 جبار كاظـ شنبارة العكيدم ص مدرس مساعد (  *

  ،ََِٔمناه  البحث ااصكلي، عند المتكمميف كااحناؼ إرسالة ماجستيرل مندمة إلى كمية الفنه/ الككفة . 

 سكينة عزيز عباس الفتالكم ص مدرس مساعد ( *
  ََِٔماجستيرل مندمة إلى كمية الفنه/ الككفة، المجمؿ كالمفصؿ في النرآف الكريـ، إرسالة . 

 سيركاف عبد الزهرة هاشـ الجنابي صالدكتكر(  *
  ،ـ.                                            ََِِامطالؽ كالتنييد في النص النرآني، دراسة دضلية إرسالة ماجستيرل مندمة إلى كمية اآلداب / الككفة 

 ت. : البحوث والمجالثالثاً 
 ثامر هاشـ العميدم ص مدرس ( *

  التفسػير الفنهػػي امسػػالمي، كصػػمته بالتفسػػير المك،ػػكعي إبحػث منػػارفل / مجمػػة ق،ػػايا إسػػالمية تصػػدرها
 ـ. ُٗٗٗ، ٕمؤسسة الرسكؿ ااعظـ صصمى اهلل عميه كاله كسمـ(، العدد

 صبحي محمد جميؿ صالدكتكر(  *
 مجمػػػػة الرسػػػػالة امسػػػػالمية، تصػػػػدرها كزارة الحكػػػػـ الشػػػػرعي حنينتػػػػه كأقسػػػػامه عنػػػػد ااصػػػػكلييف، صبحػػػػث / )

 ـ. ُٖٗٗ، ِِٗااكقاؼ كالشؤكف امسالمية الدينية، العدد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


