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 مقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم ، احلمدهلل رب العادلُت ، والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء وادلرسلُت 
 وبعد : 

فإف علم أصوؿ الفقو الذي يعٌت باستنباط األحكاـ الشرعية من أدلتها التفصيلية ، علم   
الشريعة وصالحيتها لكل جليل ، ولو أمهيتو الكربى يف ىذا اجملاؿ ، وىو الذي حيافظ على نضارة 

 زماف ومكاف .

وقد استدؿ ىؤالء العلماء بآيات القرآف الكرمي وىم يؤسسوف ىذا العلم إلقناع العلماء وطلبة العلم 
وفروع  وجزئيات ,بأصالتو وشرفو ، ومعلـو أف كثَتا من جزئياتو وفروعو كانت زلل اتفاؽ بُت العلماء

ي دفعهم لضرورة االستدالؿ بكتاب اهلل وآياتو الباىرة أخرى كانت زلل خالؼ بينهم .. األمر الذ
فإذا سّلم العلماء حبجية القرآف والسنة واإلمجاع فإف بعضهم مل  داللة على وجهات النظر ادلختلفة لل

يسلم حبجية القياس والكثَت منهم مل يسّلم حبجية االستحساف واالستصحاب وادلصاحل ادلرسلة 
ىل ادلدينة ... وىكذا يف دراسة مباحث احلكم الشرعي واحملكـو فيو والعرؼ وشرع من قبلنا وعمل أ

وعليو ويف طرؽ استنباط األحكاـ الشرعية ودالالت األلفاظ وغَتىا من مباحث علم األصوؿ ، 
فكاف ادلعوؿ عليو يف كثَت من األحياف تفسَت آيات القرآف واالستشهاد هبا يف ىذه ادلواضع للداللة 

 على ىذه األحكاـ .

وألمهية ىذا ادلوضوع وارتباطو باحملور األوؿ من زلاور ىذا ادلؤمتر ادلوقر شرعت يف البحث يف   
ىذا اجلانب متبعا ادلنهج االستقرائي التحليلي للوقوؼ على أقواؿ ادلفسرين واألصوليُت وإلقاء الضوء 

 دمة وىي عليها ، وبياف أوجو الداللة فيها ,وقد قسمت البحث إىل أربعة  مباحث بعد ادلق

 ادلبحث األوؿ / االستدالؿ بالقرآف وتفسَته يف حجية القرآف الكرمي .

 ة السنة النبوية .يادلبحث الثاين / االستدالؿ بالقرآف وتفسَته يف حج

 ادلبحث الثالث / االستدالؿ بالقرآف وتفسَته يف حجية اإلمجاع . 
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 القياس .ادلبحث الرابع / االستدالؿ بالقرآف وتفسَته يف حجية 

كاف فيو من خطأ فمٍت وأستغفر اهلل منو ,واهلل ادلستعاف وعليو  كاف فيو من صواب فمن اهلل وما وما
 التكالف . 

 

 :المبحث األول

 اآليات ادلستدؿ هبا على حجية القرآف: 
نو كتاب أنزؿ استدؿ العلماء وادلفسروف بكثَت من آيات القرآف الكرمي على حجيتو، وعلى أ

 . يقوؿ قائل إنو نزؿ فقط لإلعجاز واألخذ بأحكامو ادلستنبطة من آياتو، لكي ال، للتشريع

ف الكتاب قد تقرر أنو كلية الشريعة، وعمدة ادللة وينبوع احلكمة وآية الرسالة، ونور األبصار، وإنو "إ
 مايلي :ومن أبرز ىذه اآليات .1متّسك بشيء خيالفو" وال ،صلاة بغَته طريق إىل اهلل سواه، وال ال

 المطلب األول

َناَزْعُتمْ  َفِإفْ  ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوأُوِل  الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا اللَّوَ  َأِطيُعوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا: قاؿ تعاىل   َشْيءٍ  يف  تػَ
رٌ  َذِلكَ  اآْلِخرِ  َواْليػَْوـِ  ِباللَّوِ  تُػْؤِمنُوفَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  َوالرَُّسوؿِ  اللَّوِ  ِإىَل  فػَرُدُّوهُ  : النساء] َتْأِوياًل  َوَأْحَسنُ  َخيػْ
59]. 

، وىذا فردوه إىل اهلل"، وبقولو "والعمل بو بقولو "أطيعوا اهلل" فهذه اآلية تدؿ على األخذ بكتاب اهلل
 .2ذكره العلماء يف تفسَت ىذه اآلية ما
، ولذا أمجع األصوليوف مبا فيوىي باتباع كتابو والعمل فطاعة اهلل سبحانو وتعاىل والرد إليو   

، هلل ىو أوؿ ادلصادر ادلتفق عليها، وأصل األدلة اليت يرجع إليهاوالفقهاء وادلفسروف على أف كتاب ا
 . البحث يف آياتو، وتفّحص كلماتوينظر إىل ما سواه من األدلة إال بعد النظر و  وال

 . "3 دجدوه فإىل سنة رسوؿ اهلل ، فإذا ملقاؿ علماؤنا ردوه إىل كتاب اهلل: "قاؿ ابن العريب

                                                                 
 .200/ 3الشاطيب  - 1
-5/261ادلكتبة القيمة ، واجلامع ألحكاـ القرآف ، القرطيب   1/492ينظر تفسَت القرآف العظيم  البن كثَت  - 2

ـ للًتاث بَتوت لبناف  .  262  مطبعة دار الشا
 دار الكتب العلمية بَتوت لبناف . 1/574أحكاـ القرآف البن العريب  - 3
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وىكذا قاؿ األصوليوف يف كتبهم إف ادلقصود بطاعة اهلل تعاىل والرد إليو عند التنازع إمنا ىو العمل 
 .  1بكتابو، والرجوع إليو عند االختالؼ

  :المطلب الثاني

نػَُهمْ  اْحُكمْ  َوَأفِ وقاؿ تعاىل:  -1  َعنْ  يَػْفِتنُوؾَ  َأفْ  َواْحَذْرُىمْ  َأْىَواَءُىمْ  تػَتَِّبعْ  َوال  اللَّوُ  أَنْػَزؿَ  مبَا بَػيػْ
 [49: ادلائدة] ِإَلْيكَ  اللَّوُ  أَنْػَزؿَ  َما بَػْعضِ 

 . 2"ي حبكم اهلل الذي أنزلو يف كتابو: "أقاؿ القرطيب
، ومعلـو أف ما أنزلو اهلل عليو أف حيكم مبا أنزؿ اهلل وىذا واضح بُّت حيث إف األمر موّجو للنيب 

وىذا ما كاف يفعلو حيث كاف يرد إىل  إمنا ىو كتابو العزيز فيحكم بو يف حياتو والعلماء بعد شلاتو 
كتاب اهلل ويشَت إليو كما يف حديث الرُّبَيع بنت معوِّذ دلا حكم بتطبيق القصاص عليها دلا كسرت 

، مث [45: ادلائدة] ِبالسِّنِّ  َوالسِّنَّ  :إىل قولو تعاىل" مشَتا كتاب اهلل القصاصسن امرأة فقاؿ: "
 .  3عفا أولياء ادلرأة

، وقولو تعاىل:  [44: ادلائدة] اْلَكاِفرُوفَ  ُىمُ  َفأُوَلِئكَ  اللَّوُ  أَنْػَزؿَ  مبَا حَيُْكمْ  ملَْ  َوَمنْ قاؿ تعاىل :  -2
 َالظَّاِلُموفَ  ُىمُ  َفأُوَلِئك [45: ادلائدة] :وقولو تعاىل ، َاْلَفاِسُقوفَ  ُىمُ  َفأُوَلِئك [47: ادلائدة] . 

للقرآف  ومن مل حيكم مبا أنزؿ اهلل رداً  :أي ،وقيل فيو إضمار ،أنزلت كلها يف الكفار" :قاؿ القرطيب
 . 4", قالو ابن عباس ورلاىدفهو كافر لقوؿ الرسوؿ  وجحداً 

 : المطلب الثالث
: النساء] اللَّوُ  َأرَاؾَ  مبَا النَّاسِ  بَػُْتَ  ِلَتْحُكمَ  ِباحلَْقِّ  اْلِكَتابَ  ِإَلْيكَ  أَنْػَزْلَنا ِإنَّاقاؿ تعاىل :  -1

105] . 
فهذه اآلية تدؿ بداللة ادلنطوؽ وبظاىر النص على أف اهلل سبحانو وتعاىل إمنا أنزؿ الكتاب وىو 

فيو من األوامر  يبُت ذلم ماليحكم بو بُت الناس ويطبق أحكامو و  القرآف الكرمي على نبيو 
 . نواىيوال

 وتكرمي وتعظيم وتفويض إليو وتقومي أيضاً  : "يف ىذه اآلية تشريف للنيب -رمحو اهلل –قاؿ القرطيب 
 . 1على اجلادة يف احلكم... "

                                                                 
ـ الشافعي  - 1 ـ ، اآلمدي  80الرسالة ، اإلما ـ يف أصوؿ األحكا  . 1/198، اإلحكا
 . 2/64، وابن كثَت 6/212القرطيب  - 2
 2504باب الصلح يف الدية ح / 9/209رواه البخاري  - 3

 . 2/59، ابن كثَت 6/190اجلامع ألحكاـ القرآف  4-
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معناه على قوانُت الشرع إّما بوحي ونص أو بنظر جاٍر على سنن الوحي، وىذا أصل وقاؿ أيضا: "
ضمن اهلل  ، ألف اهلل تعاىل أراه ذلك وقدإذا رأى شيئا أصاب ىو يدؿ على أف النيب يف القياس و 

 . 2... "تعاىل ألنبيائو العصمة
فيها داللة  ، بلفيها داللة على حجية الكتاب فحسبذكره القرطيب فإف اآلية ليس  ومن خالؿ ما

على  وأما ادلفهـو فإنو يدؿّ ، وىذا كلُّو بداللة ادلنطوؽ  ، وعصمة النيبأيضا على حجية السنة
االجتهاد يف األحكاـ يكوف القياس على رأسو، واحلكم بُت الناس إذا  فّ إ؛ إذ حجية القياس أيضا

 . السداد فإنو أوؿ ما يبدأ بالقياسأراد صاحبو التوفيق و 
لو   : "احتج بو من ذىب من علماء األصوؿ إىل أنو كاف -رمحو اهلل –ولذا قاؿ ابن كثَت   

  .3حيكم باالجتهاد هبذه اآلية"أف 
وقد استدؿ علماء األصوؿ هبذه اآلية على حجية القرآف الكرمي؛ ألف األمر الذي ورد يف اآلية جاء 

 . 4صرحيا يف وجوب العمل بو واالحتكاـ إليو
رَأْنَاهُ  َفِإَذاقاؿ تعاىل:  -2 َنا ِإفَّ  مُثَّ  . قُػرْآَنوُ  َفاتَِّبعْ  قػَ  .[19 ،18: القيامة] بَػَياَنوُ  َعَليػْ

العمل مبا فيو وتطبيق أحكامو واالبتعاد عن كل ما  :واالتباع معناه ،أمرت ىذه اآلية باتباع القرآف
نهم قتادة إىل أف يقولوا يف اء مه"انتهى النظر يف ىذه اآلية بقـو من الفق هنى عنو، قاؿ ابن العريب:

َنا ِإفَّ  مُثَّ : قولو وىذا وإف مل يشهد لو  ،أحكامو ومتييز حاللو من حرامو...تفصيل  :أي بَػَياَنوُ  َعَليػْ
 . 5..."ينفيو عمومها مساؽ اآلية فال
َنا ِإفَّ  مُثَّ  فاتبع شرائعو وأحكامو   :أي  قُػرْآَنوُ  َفاتَِّبعْ   وقاؿ  قتادة: "  تفسَت ما :أي  بَػَياَنوُ  َعَليػْ

 .6"...فيو من احلدود واحلالؿ واحلراـ
 يتناىف مع ادلعٌت اآلخر الذي ذكره ابن عباس أف رسوؿ اهلل  ذكره قتادة وغَته الوىذا ادلعٌت الذي 

 ِلتػَْعَجلَ  ِلَساَنكَ  ِبوِ  ُتَُرِّؾْ  ال  :و يريد أف حيفظو فأنزؿ اهلل عليوكاف إذا نزؿ عليو القرآف حيرؾ بو لسان
َنا ِإفَّ  . ِبوِ  ، حسن صحيح :رواه الًتمذي وقاؿ ديثاحل[ 17 ،16: القيامة] َوقُػرْآَنوُ  مَجَْعوُ  َعَليػْ

  .من معناه وروى مسلم قريباً 
                                                                                                                                                                                     

 . 5/375اجلامع ألحكاـ القرآف  - 1
 . 5/376نفس ادلصدر  - 2
 . 1/522تفسَت القرآف العظيم  - 3

 85الوسيط يف أصوؿ الفقو اإلسالمي ، د. عمر مولود عبد احلميد  4-
 . 4/350أحكاـ القرآف البن العريب  - 5
 .19/106اجلامع ألحكاـ القرآف  - 6
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 مُثَّ  : لذي سيقت من أجلو  ىو قولو تعاىل، واألدّؿ فيها على ادلعٌت افاآلية تتضمن ادلعنيُت وأكثر
َنا ِإفَّ  فإنو يدؿ حسب ظاىره على وعد اهلل تعاىل ببياف معاين القرآف وأحكامو حىت يتم   بَػَياَنوُ  َعَليػْ

، إال أف ع أف حفظ القرآف مطلوب ومرغب فيوتطبيقها من قبل القارئُت لو احلافظُت آلياتو، وم
 . ىو األوىل واألوجب على ادلسلمُت جاء بو العمل بأحكامو وتطبيق ما

ة على حجية الكتاب، وأوردوىا للداللة على أنو أوؿ مصادر وقد استدؿ علماء األصوؿ هبذه اآلي
 . 1التشريع اإلسالمي

 المطلب الرابع:
َيانًا ِلُكلِّ َشْيءٍ قاؿ تعاىل:   [، فاآلية وغَتىا دّلت على أف 89]النحل:  َونَػزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبػْ

يف القرآف الكرمي ما حيتاجو ادلسلم دلعرفة دين اهلل عز وجل، وأنو احتوى على العلـو الكثَتة الدالة 
على اإلدياف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليـو اآلخر والقدر خَته وشره، وأحكاـ العبادات 

 وادلعامالت واألخالؽ وغَتىا. 
 ينفي حجية السنة واإلمجاع وغَتىا من ادلصادر األخرى؛ إذ كوف القرآف تبيانا لكلِّ شيء ال وىذا ال

يعٍت أف غَته وىو السنة ليست تبيانا، قاؿ ابن مسعود: "قد بُّت لنا يف ىذا القرآف كّل شيء، وقاؿ: 
لم نافع رلاىد كل حالؿ وكل حراـ، وقوؿ ابن مسعود أعّم وأمشل، فإف القرآف اشتمل على كل ع

من خرب ما سبق، وعلم ما سيأيت، وكل حالؿ وحراـ، وما الناس إليو زلتاجوف يف أمر دنياىم 
 .2ودينهم ومعاشهم ومعادىم..."

[ أي: اللوح احملفوظ، وقيل: أي يف 38]األنعاـ:  َما فػَرَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ  وقاؿ القرطيب: "
ر الدين إال وقد دللنا عليو يف القرآف، إّما داللة مبيّنة مشروحة، وإما القرآف، أي: ما تركنا شيئا من أم
أو من اإلمجاع أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب... فأمجَل  رلملة يتلقى بياهنا من الرسوؿ 

يف ىذه اآلية وآية النحل ما مل ينّص عليو شلا مل يذكره فصدَؽ خرب اهلل بأنو ما فّرط يف الكتاب من 
اْليػَْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم  ال ذكره، إّما تفصيال وإّما تأصياًل، وقاؿ: شيء إ
 . 3[3]ادلائدة:  نِْعَميِت 

                                                                 
 .  41دمة يف األصوؿ أليب احلسن بن القصار ادلالكي ينظر كتاب ادلق - 1
 .2/564تفسَت القرآف العظيم  - 2
 تفسَت سورة النحل .  10/164، وأيضا 6/420اجلامع ألحكاـ القرآف  - 3
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واستدؿ علماء األصوؿ على حجية القرآف هباتُت اآليتُت ومن ىؤالء ابن القّصار ادلالكي يف مقدمتو 
فلم يفرط فيو يف شي من أمور الدين؛ بل جعلو تبيانا  اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ َما فػَرَّْطَنا يف فقاؿ: " 

 .1لكل شيء وشفاء وىدى"
وقد بُّت الدكتور يوسف القرضاوي معٌت "تبيانا لكل شيء" فقاؿ: "ادلراد هبذه الكلية ما يتعلق 

ن ىذه األصوؿ أف باألصوؿ والقواعد الكلية اليت يقـو عليها بنياف الدين يف عقيدتو وشريعتو، وم
 . 2مبُتِّ دلا أنزؿ إليو، وبعبارة أخرى أف السنة مبينة للقرآف... " الرسوؿ 

 [. 2]البقرة:  َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِو ُىًدى ِلْلُمتَِّقُتَ وقريب منها يف ادلعٌت قولو تعاىل: 
ح، وطادلا أنّو هبذا الوصف فينبغي فإهّنا دلت على أّف القرآف فيو ما يكفل للمسلمُت اذلداية والصال

تطبيق أحكامو وُتكيمو بُت ادلسلمُت، ولذا استدّؿ هبا بعض علماء األصوؿ للّداللة على حّجية 
 .3القرآف الكرمي

 المطلب الخامس: 
اهلل سبحانو ومن اآليات اليت يستدؿ هبا على حجية القرآف اآليات الدالة على اإلعجاز اليت ُتدى 

هبا الثقلُت فأقرّوا بعجزىم وتنبهوا حلقيقة القرآف وأنو كالـ اهلل تعاىل، وىذه اآليات  أعجزهبا العادلُت و 
 ىي: 

 [.49]القصص:  ُقْل َفْأتُوا ِبِكَتاٍب ِمْن ِعْنِد اللَِّو ُىَو َأْىَدى ِمنػُْهَما أَتَِّبْعوُ ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقُتَ  -أ
 [.34]الطور:  َكانُوا َصاِدِقُتَ فػَْلَيْأتُوا حبَِديٍث ِمْثِلِو ِإف   -ب
ْنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْف َيْأتُوا مبِْثِل َىَذا اْلُقرْآِف ال َيْأتُوَف مبِْثِلِو َوَلْو كَ  -ج اَف بَػْعُضُهْم ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اإْلِ

 [88]اإلسراء:  ِلبػَْعٍض َظِهَتًا
سبحانو –تياف مبثل كالـ اخلالق، فقد تنزؿ اهلل وإمعانا يف التحدي وإظهارا لعجز ادلخلوقُت عن اإل

معهم يف التحدي وقبل منهم أف يأتوا بعشر سور مثل سور القرآف فعجزوا مث ُتداىم أف   -وتعاىل
 يأتوا بسورة واحدة فعجزوا.   

رَيَاٍت وَ  :قاؿ تعاىل رَاُه ُقْل َفْأتُوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِو ُمْفتػَ تػَ ـْ يَػُقولُوَف افػْ اْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِف اللَِّو َأ
 [.13]ىود:  ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقُتَ 

                                                                 
 . 41ادلقدمة يف األصوؿ البن القصار ادلالكي  - 1
ـ للقرآف والسنة  - 2  .  83ادلرجعية العليا يف اإلسال
 .41ادلقدمة يف األصوؿ  - 3



8 
 

َوِإف ُكنُتْم يف رَْيٍب شلَّا نَػزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا َفْأتُوا ِبُسورٍَة ِمن ِمْثِلِو َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمن ُدوِف وقاؿ تعاىل: 
ِإف مَلْ تػَْفَعلُوا َوَلن تػَْفَعلُوا َفاتػَُّقوا النَّاَر الَّيِت َوقُوُدَىا النَّاُس َواحلَِْجارَُة أُِعدَّْت اللَِّو ِإْف ُكنُتْم َصاِدِقَُت . فَ 

 [.24، 23]البقرة:  ِلْلَكاِفرِيَن 
وأوجو إعجازه عديدة كما  فهذه اآليات كلّها دلَّت على إعجاز القرآف وأنو ادلعجزة الكربى للنيب 

إخباره باألمور الغيبية يف ادلاضي واحلاضر وادلستقبل، ومنها تشريعاتو ادلفصَّلة  ذكر العلماء، فمنها
، وخلّوه من  بألفاظ موجزة دقيقة، ومنها روعة تأثَته يف النفوس ومجعو للكثَت من ادلعارؼ والعلـو

 .1التناقض، ومجاؿ تصويره وفصاحة ألفاظو وبالغتها العالية...
تحدي أعجزت ادلتحدي منهم أف يأيت بسورة واحدة وذلم أف وىذه اآليات اليت تكرر فيها ال

يستعينوا مبن شاءوا من الشهداء واألعواف وذكر ذلم بأهنم لن يفعلوا لعجزىم، وىذا ُتفيز ذلم 
ومع ىذا كّلو مل يستطع أحد أف  ِإف ُكنُتْم َصاِدِقُتَ ليحاولوا فعل ادلطلوب وختم أكثر ىذه اآليات 

 . 2و من عند اهلل وأنو كالمويتحّدى القرآف فثبت أن
إثارة حلماسهم إذ عّرض بعدـ  َوِإف ُكنُتْم يف رَْيبٍ وقاؿ الشيخ ابن عاشور: "ويف ىذه اآلية 

 . 3صدقهم فتتوفر دواعيهم على ادلعارضة "
وإذا كاف عجزىم ُتقق عن اإلتياف بسورة واحدة، فمن باب أوىل أف يعجزوا عن اإلتياف مبثل 

 أف السورة تطلق على أقل سور القرآف عددا كسورة الكوثر ادلكونة من ثالث آيات. القرآف، ومعلـو 
وجيء بػ"إف" الشرطية؛ ألف القصد إظهار ىذا الشرط يف صورة القادر مبالغة يف توفَت دواعيهم على 
ادلعارضة بطريق ادلالينة والتحريض واستقصاء ذلم يف إمكاهنا وذلك من استنزاؿ طائر اخلصم وقيد 

 . 4وابد مكابرتو ورلادلة لو باليت ىي أحسنأل
ثبت العجز واستسلم اخلصم بلساف حالو أو مقالو ثبت أنو  و وإذا قاـ التحدي وسلم من ادلعارضة 

كالـ اهلل وكتابو العزيز الذي أخرب عنو أنو أنزلو ذلداية الناس، وإرشادىم إىل الطريق ادلستقيم، فعليو 
 العمل بآياتو وتطبيق أحكامو. 

د استدؿ علماء األصوؿ هبذه اآليات على حجية القرآف ، وأنو كتاب اهلل وكالمو الذي أنزلو وق
 . 5ليكوف تشريعا للعباد

                                                                 

 وما بعدىا .  48الوسيط يف أصوؿ الفقو اإلسالمي  1 -
 .1/378تفسَت الطربي  - 2
 . 1/166التحرير والتنوير  - 3
 .1/167نفسو  - 4
 .24، أصوؿ الفقو ،وىبة الزحيلي 47، الوسيط يف اصوؿ الفقو  41ادلقدمة يف األصوؿ  - 5
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 :يات المستدل بها على ججية السةةاآل_  المبحث الثاني
دلت العديد من اآليات القرآنية على حّجية السنة النبوية وأهنا كالقرآف يف االحتجاج هبا  

 ؛فرؽ بُت أحكاـ الشريعة الثابتة بالقرآف أو السنة ، فالعلى األحكاـ الشرعية ادلختلفةؿ واالستدال
 ومن أبرز اآليات الدالة على ذلك ما يلي:  ,من عند اهلل سبحانو وتعاىلوحي منهما ألف كال 

  :المطلب األول 
: النساء] ِمنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوأُوِل  الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا اللَّوَ  َأِطيُعوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا  :قاؿ تعاىل  -1

59]  . 
 ؛وقد سبق االستدالؿ هبذه اآلية على حجية القرآف الكرمي وىي تدؿ أيضا على حجية السنة النبوية

 .وميتاً  واجبة علينا حياً  وطاعتو  ،ألهنا أمرت بطاعة الرسوؿ 
ىو الرجوع إىل سنتو اليت أمر بروايتها  ية أف ادلقصود بالرد إىل الرسوؿ وقد ذكر ادلفسروف ذلذه اآل

 . 1ونشرىا وتبليغها للناس
يف  فرّدوه إىل كتاب اهلل وسؤاؿ رسولو والسدي واألعمش وميموف بن مهراف: " قاؿ رلاىد وقتادة

 .2حياتو وإىل سنتو بعد وفاتو"
ادلصدر الثاين بعد القرآف ، وأهنا لسنة النبويةذه اآلية على حجية اوقد استدؿ علماء األصوؿ هب

يات اآلمرة بطاعة الرسوؿ ، قاؿ الشيخ عبد الوىاب خاّلؼ بعد أف ساؽ رلموعة من اآلالكرمي
على  باجتماعها وتساندىا داللة قاطعة فهذه اآليات تدؿّ : "قاؿ .، ومن ضمنها ىذه اآليةواتباعو

 .3"فيما شرعو أف اهلل يوجب اتباع الرسوؿ 
وذكر ذلك أيضا وىبة الزحيلي فقاؿ : ىذه اآليات وضلوىا تدؿ داللة قاطعة على وجوب اتباع 

 .  4وسنتو الصحيحة ىي الواجبة االتباع الغَتىا، يف سنتو الرسوؿ 
وقاؿ د. يوسف القرضاوي : " فأما القرآف فقد أوجب على ادلسلمُت طاعة الرسوؿ جبوار طاعة اهلل 

: النساء] ِمنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوأُوِل  الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا اللَّوَ  َأِطيُعوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا  قاؿ تعاىل: ،تعاىل
59  .] 

 :المطلب الثاني 
                                                                 

 . 1/574أحكاـ القرآف البن العريب  - 1
 . 4/175البحر احمليط أليب حياف التوحيدي  - 2
 .38علم أصوؿ الفقو ، عبد الوىاب خاّلؼ  - 3
 . 36أصوؿ الفقو ، وىبة الزحيلي  - 4
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  .[80: النساء] اللَّوَ  َأَطاعَ  فػََقدْ  الرَُّسوؿَ  يُِطعِ  َمنْ : قاؿ تعاىل 
سبحانو وتعاىل ، وىو أمر يفهمو كل ذي لبٍّ ىذه اآلية بينت بوضوح أف طاعة الرسوؿ كطاعة اهلل 

، ألنو إذا علم وأيقن أف زلمدا رسوؿ من اهلل بعثو لتبليغ رسالة اإلسالـ فينبغي أف تكوف نتيجة ىذا 
العلم طاعتو وامتثاؿ أوامره واجتناب نواىيو ألهنا أوامر اهلل تعاىل ونواىيو الذي ارتضاه رسوال وأوجد 

الكراـ ، وال ينبغي ألحد بعد ىذا أف يفرؽ بُت كتاب اهلل وسنة رسولو  فيو الصفات الالزمة للرسل
 من حيث الداللة على األحكاـ الشرعية فكلها وحي من اهلل تعاىل .

بأف من أطاعو فقد أطاع اهلل ومن عصاه فقد  قاؿ ابن كثَت خيرب تعاىل عن عبده ورسولو زلمد  
 . 1وى إف ىو إال وحي يوحى عصى اهلل ، وما ذاؾ إال ألنو ما ينطق عن اذل

 َوالرَُّسوؿَ  اللَّوَ  يُِطعِ  َوَمنْ  :وىذا ادلعٌت مذكور يف آيات عديدة من القرآف الكرمي منها قولو تعاىل
 َرِفيًقا أُوَلِئكَ  َوَحُسنَ  َوالصَّاحلُِِتَ  َوالشَُّهَداءِ  َوالصِّدِّيِقُتَ  النَِّبيُِّتَ  ِمنَ  َعَلْيِهمْ  اللَّوُ  أَنْػَعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  َفأُوَلِئكَ 

 .[69: النساء]
حيث بُّت ىنا األجر والثواب ادلًتتب على طاعة اهلل ورسولو فهذا مآؿ أىل الطاعة دخوؿ اجلنة 

يقوف مث ومرافقة أفضل الناس عند اهلل سبحانو وتعاىل وىم األنبياء مث من بعدىم يف الرتبة وىم الصدّ 
 الشهداء مث الصاحلوف. 

 .[92: ادلائدة] َواْحَذرُوا الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا اللَّوَ  َوَأِطيُعواو تعاىل : ومثلها قول
 يُْدِخْلوُ  ُحُدوَدهُ  َويَػتػََعدَّ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يَػْعصِ  َوَمنْ وقولو تعاىل:  فإهنا أمرت صراحة بطاعة الرسوؿ 

 .[14: النساء] ُمِهُتٌ  َعَذابٌ  َوَلوُ  ِفيَها َخاِلًدا نَارًا
ب األليم ودخوؿ وبينت مصَت من يفعل ذلك وىو العذا فهذه اآلية حذرت من معصية الرسوؿ 

؛ وإذا كانت ىذه عقوبة ادلعصية فالشك أف عكسها وىو الطاعة واجب والـز جهنم وبئس ادلصَت
: بو ، ومثل ىذه اآلية قولو تعاىل يكوف عقاب وعذاب إال على ترؾ واجب أمر اهلل سبحانو إذ ال

ْعَنا َقالُوا َكالَِّذينَ  َتُكونُوا َوال  َتْسَمُعوَف. َوأَنْػُتمْ  َعْنوُ  تػََولَّْوا َوال  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  َأِطيُعوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا  َسَِ
 َويَػتػَّْقوِ  اللَّوَ  َوخَيْشَ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يُِطعِ  َوَمنْ : وقولو تعاىل، [21 -20: األنفاؿ] َيْسَمُعوفَ  ال  َوُىمْ 

َا تػََولَّْوا َفِإفْ  الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا اللَّوَ  َأِطيُعوا ُقلْ : لو تعاىلوقو ، [52: النور] اْلَفاِئزُوفَ  ُىمُ  َفأُوَلِئكَ   َفِإمنَّ
: النور] اْلُمِبُتُ  اْلَباَلغُ  ِإالَّ  الرَُّسوؿِ  َعَلى َوَما تػَْهَتُدوا ُتِطيُعوهُ  َوِإفْ  مُحِّْلُتمْ  َما َوَعَلْيُكمْ  مُحِّلَ  َما َعَلْيوِ 
54] . 

                                                                 
 1/502تفسَت القرآف العظيم  - 1



00 
 

، وىي هبذا تدؿ  وىذه اآليات كلها كسابقتها تدؿ داللة قطعية على وجوب طاعة رسوؿ اهلل 
 . 1على وجوب األخذ بالسنة النبوية والعمل هبا وقد استدؿ علماء األصوؿ هبا على ىذا األمر 

على ىذا ادلعٌت يف أحاديث كثَتة أكتفي منها حبديث واحد يدؿ داللة قطعية  وقد أكد النيب 
من أطاعٌت فقد أطاع اهلل ومن عصاين : "على نفس ادلعٌت ادلذكور يف ىذه اآليات ؛ وىو قولو 

 .2فقد عصى اهلل ، ومن أطاع األمَت فقد أطاعٍت ، ومن عصى األمَت فقد عصاين " 
علماء األصوؿ للداللة على حجية السنة النبوية ورّدوا هبا على كل وقد استدؿ باآليات ادلذكورة 

 . 3جاحد ومعاند من ىؤالء اإلماـ الشافعي يف الرسالة 
طاعة القسم األوؿ الذي وجدناه تعاىل قد أوجب طاعة ىذا الثاين كما أوجب  "وقاؿ ابن حـز :

، فكانت األخبار اليت ذكرنا أحد أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ، قاؿ تعاىل: فرؽ ، والىو القرآف
األصوؿ الثالثة اليت ألزمنا طاعتها ىذه اآلية اجلامعة جلميع الشرائع أوذلا عن آخرىا ، ويف قولو 

وأطيعوا  :فهذا أصل وىو القرآف الكرمي مث قاؿ تعاىل أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل يا  :تعاىل
 ....4 ، فهذا ثاف وىو اخلرب عن رسوؿ اهلل الرسوؿ

 :المطلب الثالث
نػَُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما حيَُكُِّموؾَ  َحىتَّ  يػُْؤِمنُوفَ  ال  َورَبِّكَ  َفاَل  قاؿ تعاىل: -1  أَنْػُفِسِهمْ  يف  َيَُِدوا ال  مُثَّ  بَػيػْ

 .[65: النساء] َتْسِليًما َويَُسلُِّموا َقَضْيتَ  شلَّا َحَرًجا
ليو يف حياتو وإىل سنتو بعد شلاتو ، إوذلك بالرجوع  ىذه اآلية أوجبت االحتكاـ إىل رسوؿ اهلل 

ونفت اإلدياف عن كل من يتكرب عن ذلك ويعرض عنو واشًتطت أف يكوف ذلك االحتكاـ  بالرضا 
 ،ىو احلق من عند اهلل تعاىل جاء بو زلمد  ما التاـ والتسليم الكامل النابع من اإلدياف واليقُت بأفّ 

 .5ؤمنُت حىت حيكموؾ "يكونوف م القاؿ ابن اجلوزي: "

                                                                 
 . 60،السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي 1/97، واإلحكاـ البن حـز 81الرسالة ، للشافعي  - 1
ـ ويتقى بوباب يقاتل من وراء اإل2957ح/10/114البخاري - 2 باب وجوب 1835ح/9/346ومسلم ما

 . طاعة األمراء يف غَت معصية.
 . 84-81الرسالة  - 3
ـ البن حـز  - 4 ـ يف أصوؿ األحكا  . 1/93اإلحكا
 .2/58زاد ادلسَت ، ابن اجلوزي  - 5
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 وقاؿ ابن حـز :" ىذه كافية دلن عقل وحذر وآمن باهلل واليـو اآلخر ، وأيقن أف ىذا رسولو 
لذي ا فاخلَتة عند ادلؤمن وادلؤمنة فيما اختاره اهلل ورسولو، ويف الرجوع إىل كتاب اهلل وسنة نبيو 

 .1" (اب اهلل وسنة رسولو)تركت فيكم ما إف متسكتم بو لن تضلوا أبدا كت :قاؿ فيهما
مؤمنة أف يكوف لو اختيار عند حكم اهلل ورسولو، فما أمر اهلل ىو  : "ليس دلؤمن والقاؿ الرازي

ألف اهلل ىو  ؛لفهما يف شيء فقد ضل ضالال مبيناىو احلق، ومن خا  ادلتبع، وما أراد النيب 
 .2ىو اذلادي ادلوصل" ادلقصد، والنيب

ىذه اآلية كافية من عند رب العادلُت يف أنو ليس لنا اختيار عند ورود  –رمحو اهلل –وقاؿ ابن حـز 
وأنو من خَت نفسو يف التزاـ أو ترؾ أو يف الرجوع  -صلى اهلل عليو وسلم–أمر اهلل تعاىل وأمر رسولو 

 . 3فقد عصى اهلل بنص ىذه اآلية  إىل قوؿ قائل دوف رسوؿ اهلل 
 . [7: احلشر] َفانْػتػَُهوا َعْنوُ  نَػَهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسوؿُ  آَتاُكمُ  َوَماىل: قاؿ تعا -2

  .4"ما هناكم عنو من معصييت فاجتنبوه، و وما أتاكم من طاعيت فافعلوهقاؿ ابن جريج وغَته : "
 أمر من اهلل تعاىل  .  وقاؿ ادلهدوي: ىذا يوجب أف كل ما أمر بو النيب 

والعمل هبا واعتبارىا من  وقد استدؿ الصحابة والعلماء هبذه اآلية على ضرورة األخذ بسنة النيب 
رضي –الشرع احلنيف كالقرآف يف االحتجاج والعمل، منهم عبد اهلل بن مسعود واحلكم بن عمَت 

ا وعليو وكذلك اإلماـ الشافعي ؛ قاؿ عبد الرمحن بن زيد لقي ابن مسعود رجال زلرم –اهلل عنهما 
من كتاب اهلل تعاىل ؟ قاؿ نعم ، ثيابو فقاؿ لو :انزع عنك ىذا ، فقاؿ الرجل أتقرأ علّي هبذا آية 

 هناكم عنو فانتهوا فخذوه وماوما أتاكم الرسوؿ. ..، 5 َته القرطيب يف تفسَتهذكر ىذا وغ. 
وقاؿ اآلمدي مستدال هبذه اآلية وموضحا دلعٌت اإلتياف فيها : ) وفعلو من مجلة ما يأيت بو فكاف 

 . 6األخذ بو واجبا 
  .7العهد عهد ربّو تعاىل إليو ووصيتو عز وجل الواردة عليو . .."

                                                                 
باب ادلرأة تقتل إذا 10/407,والدار قطٍت 291ح/1/307,واحلاكم يف ادلستدرؾ 10/114رواه البيهقي - 1

 ارتدت .
 .  12/353مفاتيح الغيب ، زلمد بن عمر الرازي  - 2
ـ ، البن حـز  - 3  .1/17اإلحكا
 .18/17اجلامع ألحكاـ القرآف  - 4
 18/17امع ألحكاـ القرآف القرطيب اجل - 5
ـ ، اآلمدي  - 6 ـ احلرمُت اجلويٍت 1/162اإلحكا  . 60، والسنة ومكانتها للسباعي 1/184، والربىاف ، إلما
ـ ، البن حـز  - 7  .59، والسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي د. مصطفى السباعي 1/95اإلحكا
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 َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َوال  ِلُمْؤِمنٍ  َكافَ  َوَما :وقريب من ىذه اآلية يف بعض ادلعاين قوؿ اهلل تبارؾ وتعاىل
رَةُ  ذَلُمُ  َيُكوفَ  َأفْ  أَْمرًا َوَرُسوُلوُ  اللَّوُ   ُمِبيًنا َضاَلال  َضلَّ  فػََقدْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يَػْعصِ  َوَمنْ  أَْمرِِىمْ  ِمنْ  اخلِْيػَ

 .[36: األحزاب]

 المطلب الرابع:
بُّوَف اللََّو  قاؿ تعاىل: -1 ]آؿ  َفاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اللَُّو َويَػْغِفْر َلُكْم ذُنُوَبُكمُقْل ِإْف ُكْنُتْم ُتُِ

 .1[ فجعل اتباعو دلياًل على زلبة اهلل ومغفرتو31عمراف:
ىل مرضاتو ويرغب أف يكوف من عباده؛ إبحانو ويطيعو ويتقرب إليو ويسعى فمن زعم أنو حيب اهلل س

لوالية والقرب من اهلل عز وجل، فإّف لو طريقاً يسعى إىل مقاـ او بل ويفخر بعبوديتو هلل سبحانو 
فيما جاء بو وعدـ سلالفتو فيما أمر أو هنى، وعدـ إحداث أو  واحدًا ال ثاين لو وىو اتباع زلمد 

 يف القرآف والسنة. ابتداع أشياء من الدين مل يأت هبا زلمد 

َنٌة أَْو ُيِصيبػَُهْم َعَذاٌب َأِليمٌ  فػَْلَيْحَذِر الَِّذيَن خيَُاِلُفوَف َعْن أَْمرِهِ وقاؿ تعاىل:  -2  َأْف ُتِصيبػَُهْم ِفتػْ
 [.63]النور:

وىذه اآلية تؤكد على ىذا األمر  لقد بينت اآلية السابقة أف زلبة اهلل احلقيقية تكوف باتباع النيب 
اآلخرة؛ ويف الدنيا والعذاب األليم يف   يف وأف عقوبة ذلك  الفتنةُ  بتحذير الناس من سلالفة النيب 

 .ىذا دعوة إىل عدـ سلالفتو 
يِقرُّ أنّو  وقاؿ ابن حـز يف معرض االستشهاد هبذه اآلية: "ومن جاءه خرب عن رسوؿ اهلل 

صحيح... مث ترؾ مثلو يف ىذا ادلكاف لقياس أو لقوؿ فالف وفالف فقد خالف أمر اهلل وأمر رسولو 
 .2واستحق الفتنة والعذاب األليم"

 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْسَتِجيبُوا ِللَِّو َوِللرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييُكمْ قاؿ تعاىل:  -3
عند دعوتو يف حياتو، وإىل سنتو بعد  [. ىذه اآلية تأمر ادلؤمنُت باالستجابة للنيب 24]األنفاؿ:

لضمَت فيو دلا سبق، وألف دعوة اهلل وّحد ا ِإَذا َدَعاُكمْ شلاتو، قاؿ البيضاوي يف تفسَته: "بالطاعة 
 .3تسمع من الرسوؿ..."

                                                                 
ـ للقرآف والسنة. د.القرضاوي ص -1  . 64ادلرجعية العليا يف اإلسال
 .1/98اإلحكاـ. ابن حـز  -2
 . 2/380أنوار التنزيل وأسرار التأويل. عبد اهلل بن عمر البيضاوي  -3
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وقد استدّؿ العلماء هبذه اآلية كسابقاهتا على حجية السّنة النبوية، وأهنا ادلصدر الثاين بعد كتاب 
 .1اهلل العزيز

 المطلب الخامس:
َكاَف يَػْرُجو اللََّو َواْليػَْوـَ اآْلِخَر َوذََكَر لَِّمن   َلَقْد َكاَف َلُكْم يف َرُسوِؿ اللَِّو أُْسَوٌة َحَسَنةٌ  قاؿ تعاىل: -1

 [.21]األحزاب: اللََّو َكِثَتًا
األسوة القدوة، واألسوة ما يتأسى بو، أي: يتعزّى بو، فيُقتدى بو يف "قاؿ القرطيب _رمحو اهلل_ : 

و، وجاع فلقد ُشّج وجُهو، وُكسرت رباعيتو، وقُتل عم ؛فعالو، ويتعزى بو يف مجيع أحوالومجيع أ
 .2بطنو..."

قدوتنا وأسوتنا يف كل شيء، وال شّك أف االقتداء بو إمنا يكوف  فاآلية تدؿ إذف على أف النيب 
 .باتباع سنّتو، واالىتداء بطريقتو 

وقد استدّؿ علماء األصوؿ هبذه اآلية على حجّية السنة وعلى أّف "ما مل تعلم صفتو من أفعاؿ النيب 
  أنو حُيمل على الوجوب يف حّقنا وحّقو ،؛ ألنو األحوط...، وىذا ىو الذي ذىب إليو مالك

 َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوهُ واألهبري، وابن القصار...، وذلذا القوؿ أدلة متعددة منها قولو تعاىل : 
َلَقْد َكاَف َلُكْم يف َرُسوِؿ :[ أي: ما دلكم عليو بالقوؿ والفعل فاقبلوه، ومنها قولو تعاىل7]احلشر:

 . 3[ "21]األحزاب: اللَِّو أُْسَوٌة َحَسَنةٌ 
[، فهاتاف 4، 3]النجم:  َوَما يَػْنِطُق َعِن اذْلََوى . ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحىقاؿ تعاىل:  -2

م بالوحي من اهلل معصـو عن اخلطأ، وال يتكّلم هبواه كسائر الناس؛ بل يتكلّ  اآليتاف بيّنتا أف النيب 
ومعناه من اهلل  سبحانو، إما قرآنا وىو كالـ اهلل عز وجل، أو سنة وىو ما كاف لفظو من الرسوؿ 

تعاىل، وبعض العلماء يسمي السّنة الوحَي اخلفيَّ، والقرآف الوحَي اجلليَّ، قاؿ القرطيب: "وقد حيتج 
ادث، وفيها أيضاً داللة على أف السنة كالوحي االجتهاد يف احلو  هبذه اآلية من ال َُيوِّز لرسوؿ اهلل 

 .4ادلنزَّؿ يف العمل..."

                                                                 
 . 93الوسيط يف أصوؿ الفقو اإلسالمي. د.عمر مولود. ص -1
 . 14/155اجلامع ألحكاـ القرآف. القرطيب  -2
 . 159اجلواىر الثمينة يف بياف أدلة عامل ادلدينة. حسن زلمد ادلشاط. ص -3
 . 17/85اجلامع ألحكاـ القرآف. القرطيب  -4
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: " فصّح لنا بذلك أف الوحي ينقسم من اهلل عز وجّل إىل رسولو  على قسمُت:  وقاؿ ابن حـز
أحدمها: وحٌي متلوٌّ مؤلَّف تأليفًا معجَز النظاـ وىو القرآف، والثاين: وحٌي مرويٌّ منقوٌؿ غَت مؤّلف 

، لكنو مقروٌء وىو اخلرب الوارد عن رسوؿ اهلل وال معج  ."...1ز النظاـ وال متلوٌّ
َا أُْنِذرُُكْم ِباْلَوْحيِ ويف ىذا ادلعٌت قوؿ اهلل تعاىل:  [، فدّلت ىذه اآلية على أّف 45]األنبياء:  ُقْل ِإمنَّ

كاف ينذر بالقرآف وبكالمو وىو   بيّنت أف النيب  يكوف بالوحي، وسَتة النيب  إنذار النيب 
 سنُّتو، وىذا دليل على أهنا نوع من أنواع الوحي.

، وابن القّصار ، 2وقد استدؿ العلماء على حجية السنة ومكانتها من القرآف الكرمي، منهم: ابن حـز
 وغَتىم من العلماء.

[، 44]النحل:  نُػزَِّؿ ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَػتػََفكَّرُوفَ  َوأَنْػَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلتُبػَُتَِّ ِللنَّاِس َماقاؿ تعاىل:  -3
لبياف معٌت القرآف  ىذه اآلية ضلت منحًى آخر؛ حيث دّلت على أمهية السّنة، وأحاديث النيب 

الذي أنزلو اهلل للناس "ما نُػزَّؿ ِإَليِهْم" ومعلـو أّف القرآف إمّنا أُنزؿ ليُفهم ويطّبق، وال شك أّف بيانو، 
ىو من اختاره اهلل واصطفاه للقياـ هبذا  وتوضيحو ىو السبيل إىل تطبيق أحكامو، وأف النيب 

األمر، "وقد أخرب اهلل يف كتابو الكرمي عن مهمة الرسوؿ بالنسبة للقرآف أنّو مبُّتٌ لو، وموّضٌح دلراميو 
 .   3وآياتو"

ْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ ِلتُبػَُتَِّ ذَلُُم الَِّذي اْختػََلُفوا ِفيِو َوَما أَنْػَزْلَنا َعلَ وقريب من ىذه اآلية قوؿ اهلل تعاىل: 
 َوَما َعَلى الرَُّسوِؿ ِإالَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبُتُ [، وقولو تعاىل: 64]النحل:  َوُىًدى َوَرمْحًَة ِلَقْوـٍ يػُْؤِمنُوفَ 

 [. 54]النور: 
 للناس أحكاـ دينهم، أصولو وفروعو.فدورُه ليس رلرّد البالغ؛ بل البالغ ادلبُت الذي يوضح 

واضح وجليٌّ يف القرآف، فال شّك أّف ىذا األمر يدّؿ على أمهية ىذا  وإذا كاف األمر بالبياف للنيب 
البياف ومكانتو، ينبغي أف تكوف عظيمة عند الناس كاىتمامهم وتعظيمهم لكتاب اهلل عز وجل؛ إذ  

 كالمها من اهلل تعاىل. 
 اآليات المستدل بها على ججية اإلجماع.المبحث الثالث: 

يفيد اليقُت، وقد دلت ي الداللة عاإلمجاع ىو ثالث األدلة ادلتفق عليها بعد الكتاب والسّنة، وىو قط
 كما يلي آليات القرآنية على حجيّتو،  الكثَت من ا

                                                                 
 .1/93اإلحكاـ. ابن حـز   -1

 .41ادلقدمة. أبو احلسن القّصار. ص 2-
 .59السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي. د. السباعي. ص -3
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َ قاؿ تعاىل: المطلب األول: َر َسِبيِل  َوَمْن يَُشاِقِق الرَُّسوَؿ ِمْن بَػْعِد َما تػَبػَُتَّ َلُو اذْلَُدى َويَػتَِّبْع َغيػْ

 [. 115]النساء:  اْلُمْؤِمِنَُت نػَُولِِّو َما تػََوىلَّ َوُنْصِلِو َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصَتًا
وخيالف إمجاع أمتو بالعذاب الشديد، قاؿ ابن كثَت: "أي:  فهذه اآلية توعدت من خيالف النيب 

، وذلك عن  ومن سلك غَت طريق الشريعة اليت جاء هبا الرسوؿ  فصار يف شقٍّ والشرع يف شقٍّ
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنُتَ َعْمد منو بعدما ظهر لو احلّق وتبُّت لو واّتضح لو. وقولو:  ىذا مالـز  َويَػتَِّبْع َغيػْ

ألوىل، ولكن قد تكوف ادلخالفة لنص الشارع، وقد تكوف دلا أمجعت عليو األمة احملمدية فيما للصفة ا
ُعلم اتفاقهم عليو ُتقيقًا، فإنو قد ُضِمنت ذلم العصمة يف اجتماعهم من اخلطأ، تشريًفا ذلم 

 .1وتعظيما لنبيهم"
 وقد استدؿ علماء األصوؿ هبذه اآلية على حجية اإلمجاع من وجهُت: 

أف اهلل توّعد من اتبع غَت سبيل ادلؤمنُت بدخوؿ النار، وىذا ال يكوف إال بفعل زلرّـ، فدّؿ  األول:
 على أّف اتباع سبيلهم أمر واجب.

وبُت اتباع سبيل غَت ادلؤمنُت، والشك أّف األوؿ حراـ،  أف اهلل مجع بُت مشاّقة الرسوؿ  الثاني:
ادلؤمنُت وترؾ مجاعتهم، فدّؿ على وجوب ىذا األمر، فكذلك ادلعطوؼ عليو، وىو اتباع غَت سبيل 

 .    2وىو حّجية إمجاع ادلسلمُت وعصمتهم من اخلطأ حاؿ االجتماع
 المطلب الثاني:

 [.59]النساء:  يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوأُوِل اأْلَْمِر ِمْنُكمْ قاؿ تعاىل: 
عند االستدالؿ على حّجّية الكتاب والسّنة أّف ىذه اآلية دّلت بصراحة على وجوب الرجوع  عرفنا

 إليهما، وأخذ األحكاـ منهما، واالحتكاـ إليهما عند التنازع...
وىي كذلك تدّؿ على اإلمجاع، وأنو مصدر من مصادر التشريع ادلتّفق عليها؛ حيث أمر اهلل 

األمر ىم العلماء، وقيل: األمراء، وىي تشمل   األمر، وأولوه اآلية بطاعة أول سبحانو يف ىذ
دجب طاعتو والرجوع إليو، ويف  مل ىو ول األمر الذيااالثنُت، ففي األحكاـ الشرعية يكوف الع

كاـ األخرى يكوف األمَت أو احلاكم ىو ول األمر...، وقد َيمع احلاكم بُت اإلمارة والعلم،  ألحا

                                                                 
 . 1/527تفسَت ابن كثَت  -1
، والوجيز يف أصوؿ الفقو. 128، والوسيط يف أصوؿ الفقو اإلسالمي ص 1/183انظر: اإلحكاـ. اآلمدي   -2

 .48، وأصوؿ الفقو. وىبة الزحيلي 184د.عبد الكرمي زيداف ص 
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كما كاف احلاؿ زمن أيب بكر وعمر وعثماف وعلي واحلسن وابن الزبَت واحلسُت وعبد ادللك بن 
 مرواف وغَتىم، فقد كانوا أمراء وعلماء يف آف واحٍد.   

، يعٍت: أىل الفقو والدين، وكذا قاؿ رلاىد، وعطاء، واحلسن ِمْنُكمْ  َوأُوِل اأْلَْمرِ قاؿ ابن كثَت: "
 البصري، وأبو 

 .1أهنا عامة يف كل أول األمر من األمراء والعلماء" -واهلل أعلم-العالية يعٍت العلماء، والظاىر 
حتجاج وقد استدؿ كثَت من علماء األصوؿ هبذه اآلية على حجّية اإلمجاع. قاؿ اآلمدي: "ووجو اال

باآلية أنو شرط التنازع يف وجوب الرد إىل الكتاب والسنة، وادلشروط على العدـ عند عدـ الشرط، 
وذلك يدّؿ على أنّو إذا مل يوجد التنازع فاالتفاؽ على احلكم كاٍؼ عن الكتاب والسنة، وال معٌت 

 .2لكوف اإلمجاع حجة سوى ىذا"
ا بالرجوع إىل الكتاب والسّنة، فيفهم من اآلية أننا إذا مل ومعٌت كالمو أف اهلل سبحانو أمرنا إذا تنازعن

 نتنازع وكنّا متّفقُت، فنعمل مبا اتفقنا عليو وىو اإلمجاع.
وقاؿ الدكتور وىبة الزحيلي يف معرض االستدالؿ هبذه اآلية: "فإذا اتفق أولو األمر يف االجتهاد 

، وقاؿ 3لتزاـ حبكمهم وتنفيذه"التشريعي، وىم أرباب االجتهاد على حكم وجب اتباعو واال
، فقيل يف أول األمر ادلشاط: "وأمر بطاعة أول األمر وجعلها مقرونة بطاعة اهلل عّز وجل ورسولو 

من العلماء أيضًا، فيحتمل أف تكوف اآلية عامة يف  ملعلماء، وقيل: أمراء السرايا، وىمنهم: إهنم ا
ا من مجلة العلماء؛ ألنو مل يكن يُوىّل عليهم إال علماء العلماء وأمراء السرايا على أف أمراء السراي

 .4الصحابة وفقهاؤىم"
 المطلب الثالث:

ْنِبطُوَنُو ِمنػُْهمْ قاؿ تعاىل:   -1      َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِؿ َوِإىَل أُوِل اأْلَْمِر ِمنػُْهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستػَ
 [.83]النساء: 

أّف أول األمر ىم العلماء، وحّثت ادلؤمنُت على ضرورة الرد إليهم، كما فهذه اآلية دّلت على 
حّفزت العلماء على بذؿ اجلهد يف الوصوؿ إىل األحكاـ الشرعية؛ حيث وصفتهم بأهنم أىل 

 االستنباط، وىو استخراج احلكم الشرعي جبهد واستدالؿ.

                                                                 
 . 1/491تفسَت ابن كثَت  -1
 . 1/198اإلحكاـ. اآلمدي  -2
 .  48أصوؿ الفقو. وىبة الزحيلي. ص -3
 .48-47. ادلشاط. صاجلواىر الثمينة -4
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ف على أمٍر شرعّي فطاعتهم تكوف قاؿ الدكتور عمر مولود: "وعليو فإذا أمجع العلماء واجملتهدو 
َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِؿ َوِإىَل أُوِل اأْلَْمِر ِمنػُْهْم َلَعِلَموُ واجبة مبقتضى ىذه اآلية، ومبقتضى قولو تعاىل: 

ْنِبطُوَنُو ِمنػُْهمْ  [، فالذين يستنبطوف ىم العلماء، وقد ُوصفوا ىنا بأول 83]النساء:  الَِّذيَن َيْستػَ
 .  1مراأل

وقاؿ الدكتور وىبة الزحيلي مستداًل هبذه اآلية: "فإذا اتفق أولو األمر يف االجتهاد التشريعي، وىم 
 .2أرباب االجتهاد على حكم وجب اتباعو وااللتزاـ حبكمهم وتنفيذه..."

َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَلْيُكْم  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسًطا ِلَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ وقاؿ تعاىل:  -2
 [.143]البقرة:   َشِهيًدا

قاؿ القرطيب: " وفيو دليل على صحة اإلمجاع ووجوب احلكم بو؛ ألهنم إذا كانوا عدوال شهدوا على 
الناس، فكل عصر شهيد على من بعده، فقوؿ الصحابة حجة وشاىد على التابعُت، وقوؿ التابعُت 

األمة شهداء فقد وجب قبوؿ قوذلم، وال معٌت لقوؿ من قاؿ: أُريد بو على من بعدىم، وإذ جعلت 
 .3مجيع األمة؛ ألنو حينئذ ال يثبت رلمع عليو إىل قياـ الساعة"

 واستدّؿ علماء األصوؿ هبذه اآلية على حجّية اإلمجاع:
م كما قاؿ اآلمدي: " ووجو االحتجاج باآلية أنّو عّدذلم وجعلهم حجًة على الناس يف قبوؿ أقواذل

جعل الرّسوؿ حّجًة علينا يف قبوؿ قولو علينا، وال معٌت لكوف اإلمجاع حّجة سوى كوف أقواذلم حّجة 
 .4على غَتىم"

وفُهمت عدالتهم من اآلية؛ إذ معٌت "وسطًا" أي: عدواًل، وذكر ىذا ادلعٌت أيضًا ادلشاط يف 
 .   5جواىره

 المطلب الرابع:
َر قاؿ تعاىل:  -1 نػَْهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر َوتُػْؤِمنُوَف ُكْنُتْم َخيػْ أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاِس َتْأُمرُوَف ِباْلَمْعرُوِؼ َوتػَ

 [.110]آؿ عمراف:  ِباللَّوِ 
حيث مدح اهلل سبحانو ىذه األمة مجعاء يف ىذه اآلية، ووصفها بأهنا تأمر بادلعروؼ وتنشره بينها، 

 موع األمة يُشَت إىل أمهية اإلمجاع.رل وتنهى عن ادلنكر وتُبعده عنها، فمدحُ 
                                                                 

 .129الوسيط يف أصوؿ الفقو. د.عمر مولود. ص -1
 .  48أصوؿ الفقو. د.وىبة الزحيلي. ص -2
 .  2/156اجلامع ألحكاـ القرآف. القرطيب  -3
ـ أبو ناجي ص1/192اإلحكاـ. اآلمدي  -4  .248، وأصوؿ الفقو. د.عبد السال
 . 195دلشاط صاجلواىر الثمينة يف بياف أدلة عامل ادلدينة. ا -5
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قاؿ ادلشاط: "وجو االحتجاج هبا ذكرىم يف سياؽ ادلدح يدؿ على أهنم على الصواب، والصواب 
َيب اتباعو، فيجب اتباعهم، وألنو تعاىل وصفهم بأهنم يأمروف بادلعروؼ وينهوف عن ادلنكر، والالـ 

، فيأمروف بكّل  معروؼ فال يفوهتم حقٌّ، وينهوف عن ادلنكر فال لالستغراؽ، وىي من صيغ العمـو
 .  1يقع اخلطأ بينهم ويوافقوف عليو؛ ألنو منكر"

 .2اآلمدي رمحو اهلل ؿ هبا كذلك على حجية اإلمجاعواستد
يًعا َوال تػََفرَّقُوا َواذُْكرُوا نِْعَمَت اللَِّو َعَلْيُكْم ِإذْ قاؿ تعاىل:   -2 ُكْنُتْم َأْعَداًء   َواْعَتِصُموا حبَْبِل اللَِّو مجَِ

 [.103]آؿ عمراف:  َفَألََّف بَػُْتَ قُػلُوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِو ِإْخَوانًا
والرجوع إليهما عند االختالؼ،  قاؿ القرطيب: " فأوجب تعاىل علينا التمسك بكتابو وسنة نبيو 

ذلك سبب اتفاؽ الكلمة وانتظاـ وأمرنا باالجتماع على االعتصاـ بالكتاب والسنة اعتقادا وعمال، و 
الشتات الذي يتم بو مصاحل الدنيا والدين، والسالمة من االختالؼ، وأمر باالجتماع وهنى عن 
االفًتاؽ الذي حصل ألىل الكتابُت، ىذا معٌت اآلية على التماـ، وفيها دليل على صحة 

 .3اإلمجاع"
تفرؽ، وسلالفة اإلمجاع تفرٌّؽ، فكاف منهيّاً وقاؿ اآلمدي: " ووجو االحتجاج هبا أنو تعاىل هنى عن ال
 .4عنو، وال معٌت لكوف اإلمجاع حجة سوى النهي عن سلالفتو"

 

 المبحث الرابع: في القياس.
 المطلب األول:

 ُىَو الَِّذي َأْخرََج الَِّذيَن َكَفرُوا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِمْن ِديَارِِىْم ألَوَِّؿ احلَْْشِر َماقاؿ تعاىل:   -1
ْنُتْم َأْف خَيْرُُجوا َوَظنُّوا أَنػَُّهْم َمانَِعتُػُهْم ُحُصونػُُهْم ِمَن اللَِّو َفَأَتاُىُم اللَُّو ِمْن َحْيُث مَلْ حيَْ  َتِسبُوا َوَقَذَؼ يف َظنػَ

 [.2]احلشر:  ِل اأْلَْبَصارِ قُػلُوهِبُِم الرُّْعَب خُيْرِبُوَف بػُيُوتػَُهْم ِبَأْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِنَُت َفاْعَتربُوا يَا أُو 

                                                                 
 .  194اجلواىر الثمينة يف بياف أدلة عامل ادلدينة. ادلشاط  ص -1
 . 1/195اإلحكاـ. اآلمدي  -2
 . 4/164اجلامع ألحكاـ القرآف. القرطيب.  -3
 . 1/197اإلحكاـ. اآلمدي  -4
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يف ىذه اآلية ذكر اهلل مصَت اليهود وما آلت إليو أمورىم من خسارة وبوار بسبب تكذيبهم 
وعنادىم، مث أمر سبحانو عباده ادلؤمنُت بأخذ العربة، وعدـ فعل ما فعلوا حىت ال حيصل لنا ما 

 تقعوا يف نفس الضرر.حصل ذلم، وىذا ىو القياس؛ أي: ال تفعلوا نفس الفعل لكي ال 
قاؿ الدكتور عمر مولود: "أما طريقة اجلمهور فهي تتلّخص يف أّف اهلل أمر عباده باالعتبار، ومعناه 

 .1يف أصل اللغة: رد الشيء إىل نظَته يف ادلناط بأف حيكم عليو كحكمو..."
سليمة، واحذروا أف وقاؿ الدكتور عبد الكرمي زيداف: "ومعٌت ىذه اآلية: تأملوا يا أصحاب العقوؿ ال

يصيبكم مثل ما أصاهبم إف فعلتم مثل فعلهم، فإف سّنة اهلل واحدة دجري على اجلميع، وإّف ما َيري 
.   وقاؿ الدكتور أبو ناجي: "ووجو 2على شيء َيري على نظَته، وليس معٌت القياس إال ىذا"

ن األصل إىل الفرع، والنقل داللة اآلية _ على دعواىم _ أف القياس رلاوزة؛ ألف فيو نقل احلكم م
ف القياس مأمور بو، واألمر إذا خال من القرينة يفيد أة اعتبار... وىذه ادلقدمات تنتج رلاوزة، واجملاوز 

 .3الوجوب، فالعمل بالقياس إذف واجب، وىو ادلدعى"
َناَزْعُتْم يف َشْيٍء فػَرُدُّوُه ِإىَل اللَِّو َوالرَُّسوِؿ...قاؿ تعاىل:   -2  [. 59]النساء:  َفِإْف تػَ

ووجو داللة اآلية على وجوب العمل بالقياس "أّف اهلل أمر ادلؤمنُت إذا تنازعوا يف شي ليس فيو حكٌم 
هلل وال لرسولو بأف يردوه إىل اهلل والرسوؿ، ومعٌت ردُّه إليهما: إرجاعو إىل الكتاب والسنة فيلحق 

 .4النظَت بنظَته"
 

 المطلب الثاني:
 [.79]يس:  حُيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأَىا أَوََّؿ َمرٍَّة...ُقْل قاؿ تعاىل:  -1

ووجو االستدالؿ هبذه اآلية أف اهلل سبحانو استدؿ على ما أنكره منكرو البعث بالقياس، فإف اهلل 
سبحانو قاس إعادة ادلخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها أوؿ مرة... فهذا االستدالؿ 

 .  5ة القياس وصحة االستدالؿ عليوبالقياس إقرار حلجي
َمَثُل الَِّذيَن يػُْنِفُقوَف أَْمَواذَلُْم يف َسِبيِل اللَِّو َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْػَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِّ قاؿ تعاىل:  -2

 [.261قرة: ]الب ُسْنبُػَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواللَُّو ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّو َواِسٌع َعِليمٌ 
                                                                 

 .  230حجّية القياس. د.عمر مولود.  ص -1
 .   220الوجيز يف أصوؿ الفقو. د. عبد الكرمي زيداف. ص -2
ـ أبو ناجي . ص -3  .  283أصوؿ الفقو. د. عبد السال
 نفسو.  -4
 .   56، وأصوؿ الفقو. د.وىبة الزحيلي ص56علم أصوؿ الفقو. عبد الوىاب خالؼ. ص -5
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قاؿ ابن القيم: " شّبو سبحانو نفقة ادلنفق يف سبيلو سواء كاف ادلراد هبا اجلهاد أو مجيع سبل اخلَت 
 .1من كل بّر مبن بذر بذرًا فأنبتت كّل حّبة منو سبع سنابل..."

وىذا ىو القياس مطابقة الشيء بالشيء واعتباره مثلو، ويف ىذا إرشاد إىل مثل ىذا التشبيو 
 واستعمالو إذا دعت إليو احلاجة.

ْنِفرٌَة. فػَرَّْت ِمْن َقْسَورَةٍ قاؿ تعاىل:  -3  َفَما ذَلُْم َعِن التَّْذِكرَِة ُمْعرِِضَُت. َكَأنػَُّهْم مُحٌُر ُمْستػَ
 [.51-49]ادلدثر:

فقد شبههم يف شدة إعراضهم ونفورىم من استماع القرآف واالىتداء هبديو باحلمر اليت مل تتمالك 
التمثيل، دلا بُت  ل شك أف ىذا من بديع القياس ومجيهبا جملرد رؤيتها لألسود أو الرماة... والأعصا

 .2القـو من تشابو وتقارب يف الصفات"
ْم َأْعَماذُلُْم َكرََماٍد اْشَتدَّْت ِبِو الرِّيُح يف يَػْوـٍ َعاِصٍف ال قاؿ تعاىل:  -4 َمَثُل الَِّذيَن َكَفرُوا ِبَرهبِِّ

 [.18]إبراىيم:  شلَّا َكَسبُوا َعَلى َشْيءٍ  يَػْقِدرُوفَ 
شبو اهلل سبحانو وتعاىل أعماؿ الكفار يف بطالهنا وعدـ االنتفاع هبا برماد مرت عليو رياح عاتية يف 
يـو عاصف فطَّتتو... واجلامع بُت ىذا وذاؾ وجود ما يقتضي ذىاب العمل يف كل منهما 

 .3سدى..."
]آؿ  يَسى ِعْنَد اللَِّو َكَمَثِل آَدـَ َخَلَقُو ِمْن تُػرَاٍب مُثَّ َقاَؿ َلُو ُكْن فػََيُكوفُ ِإفَّ َمَثَل عِ قاؿ تعاىل:  -5

 [.59عمراف: 
يف خلقو وتكوينو من غَت أٍب، "فكيف يصح  كآدـ   أخرب اهلل سبحانو يف ىذه اآلية أف عيسى 

ُوجد من غَت أٍب وأٍـّ، ومل يقل أحد  جمليئو من غَت أٍب مع أف آدـ  من عاقل نسبة بنّوة عيسى
إنو ابن اهلل... وإذا كاف آدـ قد ُوجد من غَت أٍب وأٍـّ ومل يكن ابنًا هلل، فعيسى الذي شاركو يف 

 .4إحدى ىاتُت ادلزيتُت َيب أف يكوف كذلك من باب أوىل"

 :لثالمطلب الثا
يُْذِىْبُكْم َوَيْسَتْخِلْف ِمْن بَػْعدُِكْم َما َيَشاُء َكَما  َورَبَُّك اْلَغٍِتُّ ذُو الرَّمْحَِة ِإْف َيَشأْ قاؿ تعاىل:  -1

 [133]األنعاـ:  أَْنَشَأُكْم ِمْن ُذرِّيَِّة قػَْوـٍ آَخرِينَ 
                                                                 

 . 1/158إعالـ ادلوقعُت. ابن قيم اجلوزية  -1
 . 258حجية القياس. د.عمر مولود. ص -2
 نفسو.  -3
 . 256حجية القياس. د.عمر مولود . ص -4
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 فشّبو إنشاء قـو آخرين بإنشاء اخللق األوؿ.
َعَليػَْها اْلَماَء اْىتػَزَّْت َورََبْت ِإفَّ َوِمْن آيَاِتِو أَنََّك تػََرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة َفِإَذا أَنْػَزْلَنا قاؿ تعاىل:  -2

 [.39]فصلت:  الَِّذي َأْحَياَىا َلُمْحِي اْلَمْوَتى...
 شبو إحياء ادلوتى يـو القيامة بإحياء األرض ادليتة عندما ينزؿ عليها ادلاء.

 َم َأِخيِو َمْيًتا َفَكرِْىُتُموهُ َوال يَػْغَتْب بَػْعُضُكْم بَػْعًضا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْف َيْأُكَل حلَْ قاؿ تعاىل:  -3
 [. 12]احلجرات: 

 جبامِع أّف كاّلً منهما فيو شّبو اهلل سبحانو اغتياب ادلؤمن بأكل حلم األخ ميتًا يف قياس متثيلي بديع
إدخاؿ الضرر على من ينبغي صيانتو وىو يف ىذه احلالة ال يستطيع معها الدفاع عن نفسو، وإذا  

مكروىًا للنفس مستشبعًا طبعًا فكذلك الغيبة َيب أف تكوف مكروىة كاف أكل حلم ادليت 
 . 1مستشبعة عقاًل"

 ومثلها قولو تعاىل:
4-   ُنْػَيا َكَماٍء أَنْػَزْلَناُه ِمَن السََّماِء َفاْختػََلَط ِبِو نَػَباُت اأْلَْرِض شلَّا َيْأُكل َا َمَثُل احلََْياِة الدُّ  النَّاُس ِإمنَّ

 [.24س: ]يون َواأْلَنْػَعاـُ 
َمَثُل اْلَفرِيَقُْتِ َكاأْلَْعَمى َواأْلََصمِّ َواْلَبِصَِت َوالسَِّميِع َىْل َيْسَتِويَاِف َمَثاًل َأَفاَل وقولو تعاىل:   -5

 .[24]ىود:  َتَذكَّرُوفَ 
 الخاتمة 

 الحمد هلل الذي بةعمته تتم الصالحات ، والصالة والسالم على سيد الكائةات وبعد : 

 فمن خالل هذه الرجلة العلمية المباركة توصلت إلى الةتائج التالية :  

التأكيد على ججية المصادر المتفق عليها وهي القرآن والسةة واإلجماع والقياس من -1 
 خالل التفسير األصولي للقرآن الكريم . 

 ية عليها دّل القرآن الكريم بوضوح على أهمية هذه المصادر ومدى دوران األجكام الشرع-2

 استفادة األصوليين والفقهاء والمفسرين من تفسير هذه اآليات واالستشهاد بها على مدى -3

 أصالة هذه المصادر . 
                                                                 

 نفسو.  -1
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فهم وتفسير هذه اآليات يفسح المجال للعلماء للتجديد في فروع الشريعة وفق -4
 المستجدات والةوازل . 
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