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Abstract:
The research article is an analytic study on a significant source
of shariah laws i.e. shariah of Prophets before Prophet
Muhammad (PBUH) .The researcher has sought to enumerate
different opinions of Jurists of early centuries (Mutaqaddimin),
Hadith Expert (Muhadithin) and Principle jurists (usuliyin).
These three groups of scholars have propounded differing
considerations regarding the legal status of early shariah law i.e
before Prophet Muhammad (PBUH). These differences led to
multifarious opinions viz a viz sharia issues. Certain early
Jurists have gave credence to its legal relevance while Ahl-alZahir and some Jafari Jurists don’t subscribe to this shariah
source. The section who accept the legal status of early shariah
law always suggest a carefull approach towards it, while in
some instances they are quite reluctant whereas, a group of
Hadith scholars have conditionally accepted the early shariah
law of Prophets before Muhammad (PBUH). In our opinion,
this last group of scholars are positing most accepted opinion in
this regards.

………………………………………………...

 أما. أحدمها من جهة لدى االختالف واالتفاق،ابعتبارين
إن أدلة الشرع هلا تقسيمات
َ
 وأما املختلف فيها فاإلمجاع والقياس والعرف واالستصحاب،املتفق عليها فالکتاب والسنة
 والتقسيم اآلخر لألدلة هو ابعتبار،واالستحسان واملصاحل املرسلة وشرع من قبلنا وقول الصحايب
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النقل والعقل  .فاألول أي نقالا فهما الکتاب والسنة وأما الثاين أي عقال الذي يرجع إىل النظر
والراي فهو القياس أصال وأما البواقي أي العرف واالستصحاب واالستحسان واملصاحل املرسلة
وشرع من قبلنا وقول الصحايب تدخل فيه ألن مردهم إىل النظر ال إىل أمر منقول عن الشارع کما
سيايت.
فاملقصود هنا بشرع من قبلنا ’’األحکام اليت شرعها اﷲ عزوجل لألمم وجاء هبا األنبياء
السابقون کشريعة إبراهيم وموسى وعيسى وغريهم عليهم السالم‘‘.
واملرام من البحث :هل األحکام الواردة يف هذه الشرائع مشروعة لنا أو غري مشروعة.
فنقول وابهلل التوفيق :إن الشرائع السابقة تتنوع إىل ثالثة أقسام:
القسم األول :حجة بال خالف:
وهي األحکام اليت ذکرت يف الکتاب أو السنة من حيث أهنا شرع من قبلنا مث بني لنا
يف شرعنا اهنا شرع لنا  .مثل الصوم فقد کان واجبا على األمم السابقة مث وجب علينا بنص
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِمن
ب َعلَى الذ َ
القرآن قال تعاىل ََ ﴿:ي أَي َها الذ َ
ب َعلَْي ُك ُم الصيَ ُام َك َما ُكت َ
ين َآمنُواْ ُكت َ
۱
قَْبلِ ُك ْم﴾.
القسم الثاين :غري حجة بال خالف وهو شيئان:

( )۱أحکام ورد ذکرها يف الکتاب والسنة ابعتبار أهنا شرع من قبلنا مث بني رفعها
ونسخها يف شريعتنا مثل أموال الغنيمة کانت حراما على الغامنني يف الشرائع السابقة وهي حالل
لنا کما يف قوله صلى ﷲ عليه وسلم ’’ :وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد من قبلي‘‘.
( )۲أحکام مل يرد ذکرها يف الکتاب والسنة بل هي وردت يف الکتب السابقة أو نقلت
عن أهلها وهي تصادم وتنايف ما يف الکتاب والسنة .مثل نسبة التعب والندامة إىل اﷲ سبحانه
ونسبة الزان وشرب اخلمر وسلب النساء من أزواجهن إىل األنبياء عليهم السالم وعقيدة التثليث
3
والنبوة وصلب املسيح وغريها من األابطيل.
القسم الثالث :وقع يف حجيته خالف بني العلماء وهو على قسمني:

( )۱أحکام مل يرد ذکرها يف الکتاب والسنة وال توافق ما فيهما سواء نقلها أهل الکتاب
أو مسلموهم أو فهمها السلمون من الکتب السابقة وفيه قوالن:
القول األول :فذهب معظم العلماء إىل أن هذا النوع من األحکام ليس حبجة حىت
4
نقل ابن تيمية االتفاق على عدم مشروعية هذا النوع.
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ومن أدلتهم:
( )۱وقوع التحريف اللفظي واملعنوي الفاحش يف الکتب السابقة اثبت ابألدلة القطعية
من الکتاب والسنة واإلمجاع ودراسة هذه الکتب 5وميکن أن يکون املنقول واملفهوم منها من مجلة
ما حرفوه وبدلوه.
( )۲عن أيب هريرة أن رسول اﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال’’ :ال تصدقوا أهل الکتاب
وال تکذبوهم‘‘ 6والذي ال جيوز تصديقه کيف يکون شرعا لنا.
( )3عن جابر أن عمر بن اخلطاب أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم بکتاب أصابه من بعض أهل
الکتاب فقالَ’’ :ي رسول اﷲ! إين أصبت کتااب حسنا من بعض أهل الکتاب‘‘ قال :فغضب
وقال’’ :أمتهوکون فيها َي ابن اخلطاب! والذي نفسي بيده لقد جئت هبا بيضاء نقية ال تسئلوهم
عن شي فيحدثونکم حبق فتکذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى کان
7
حيا ما وسعه إال أن يتبعين‘‘.
القول الثاين :نقل ابن حزم هذه األحكام عن بعض الفقهاء مث شنع عليهم  8والشوکاين

عن بعض األصوليني مع استحسانه إذا کانت منقولة عن مسلمي أهل الکتاب 9وهذا القول
مردود ابألدلة السابقة وما أحسن ما کتبه العالمة عبدالعلي يف إبطال ما صوبه الشوکاين فقال’’:
فإن قلت فلم مل يعتد أبخبار حنو عبداﷲ بن سالم فإنه مؤمن تقي ال حيتمل کذبه .قلت هو ال
يکذب لکن التحريف قد وقع قبل وجوده بعد عيسى عليه السالم أو قبله بقليل فهو مل يتعلم إال
التوراة احملرفة من احملرفني‘‘ ۱0 .وال شک أن ثبوت الشيئ من شرع من قبلنا ال يعرف إال بطريق
موثوق وهو الکتاب أو السنة أو التواتر والتواتر منتف يف الکتب السابقة کما صرح بذلک علماء
األدَين  ۱۱فلم يبق إال الکتاب والسنة:
هو الذي اشتهر فيه اخلالف بني العلماء من املتقدمني واملتأخرين وهو أحکام ثبت
شرعها ملن قبلنا ابلکتاب أو السنة ومل يبني أهنا مشروعة لنا أو غري مشروعة کقوله تعاىل :
﴿وکتبنا عليهم فيها أن النفس ابلنفس والعني ابلعني واألنف ابألنف واألذن ابألذن والسن ابلسن
واجلروح قصاص ﴾ ۱۲ويف هذا النوع ثالثة أقوال مشهورة وهي كالتايل:
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منهج اجلمهور:
ذهب اجلمهور منهم مالک وأبوحنيفة وأمحد يف أشهر الروايتني وحممد بن احلسن
وأبويوسف وعامة أصحاب املذاهب األربعة 13إىل أن هذا النوع من األحکام حجة وشرع لنا
ابعتبار أنه شرع نبينا صلى ﷲ عليه وسلم ومن أشهر أدلة هذا القول:
14
( )۱قوله تعاىل﴿ :أُولَئِ َّ ِ
ين َه َدى اهللُ فَبِ ُه َد ُاه ُم اقْ تَ ِد ْه﴾.
ْ َ
ك الذ َ
قال اجلصاص يف تفسري هذه اآلية :أمرلنا ابالقتداء مبن ذکر من األنبياء يف االستدالل
على توحيد اﷲ تعاىل على حنو ما ذکران من استدالل إبراهيم عليه السالم وحيتج بعمومه يف لزوم
شرائع من کان قبلنا من األنبياء أبنه مل خيصص بذلک االستدالل على التوحيد من الشرائع
۱5
السمعية وهو على اجلميع.
والدليل على أن اهلدي يشمل اإلميان والشرائع مجيعا أن اﷲ تعاىل جعل القرآن هدى يف
ِ ِ
ِ
ك الْ ِكتَاب الَ ري ِ ِ
ني﴾ ۱6.والقرآن يتضمن الشرائع کما يتضمن
قولهَ ﴿:ذل َ
ب فيه ُه ادى لْل ُمتَّق َ
ُ َْ َ
ك
التوحيد مث وصف اﷲ تعاىل املتقني ابإلميان وإقام الصلوة وإيتاء الزکاة وقال يف األخري ﴿أ ُْولَئِ َ
َعلَى ُه ادى ِمن َّرهبِِ ْم﴾ ۱7فأدخل األحکام يف اهلدي کما أدخل فيه العقائد.
ويدل على مشول اهلدي التوحيد والفروع :قول عبداﷲ بن عباس إذ سئل من أين
أخذت السجدة يف ص فقال أوما تقرأ ﴿ :ومن ذريته داود .....أولئک الذين هدي اﷲ فبهدهم
۱8
اقتده﴾ :فسجدها داود فسجدها رسول اﷲ صلى ﷲ عليه وسلم .
قال الشنقيطي :فهذا نص صريح عن ابن عباس ( ترمجان القرآن وحرب األمة) أن النيب
صلى ﷲ عليه وسلم أدخل سجود التالوة يف اهلدى يف قوله (فَبِ ُه َد ُاه ُم اقْ تَ ِد ْه) ومعلوم أن سجود
19
التالوة فرع من الفروع ال أصل من األصول.
واخلطاب للنيب صلى ﷲ عليه وسلم بصيغة اإلفراد يشمل حکمه األمة وهو الصواب
من مذهب األصوليني.
ِ
( )۲قوله تعاىل﴿ :شرع لَ ُكم ِمن ِ
الدي ِن ما و َّ ِِ
صْينَا
ك َوَما َو َّ
وحا َوالَّذي أ َْو َحْينَا إِلَْي َ
ََ َ
صى به نُ ا
َ َ
َ
۲0
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ين َوَال تَتَ َفَّرقُوا﴾ .والدين يتضمن األحکام کما يتضمن
به إبْ َراه َيم َوُم َ
يموا الد َ
يسى أَ ْن أَق ُ
وسى َوع َ
ِ ِ
ند اهللِ ا ِإل ْسالَ ُم﴾ ۲۱ .وال خالف يف أن
ين ِع َ
اإلميان والعقائد ويدل عليه قوله تعاىل﴿ :إ َّن الد َ
االسالم يشتمل األمور االعتقادية والعملية وقوله صلى ﷲ عليه وسلم يف حديث جربيل املشهور
’’هذا جربيل أاتکم يعلمکم أمر دينکم‘‘ ۲۲يدل أيضا علي مشول الدين العقائد والشرائع.
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ك أ َِن اتَّبِ ْع ِملَّةَ إِبْ َر ِاه َيم َحنِي افا﴾.
( )3قوله تعاىل ُ ﴿ :مثَّ أ َْو َحْينَا إِلَْي َ
وامللة مثل الدين يف مشوهلما اإلميان والفروع والرسول صلى ﷲ عليه وسلم قد أمر يف
هذه اآلية إبتباع شريعة إبراهيم عليه السالم کلها إال ما نسخ منها وهذا هو الظاهر من أقوال
۲4
املفسرين کما قال الشوکاين.
وهذه اآلَيت تدل على أن األصل يف شرائع الرسل عليهم الصالة والسالم املوافقة إال
إذا ثبت النسخ وحنن متعبدون هبا من حيث أهنا صارت شريعة لنبينا صلى ﷲ عليه وسلم ال
ابعتبار أهنا شريعة لغريه مث هذه الشرائع ما ذکرت يف الکتاب أو السنة إال لنعترب ونتعبد هبا کما
يف قوله تعاىل  ﴿ :لََق ْد َكا َن ِيف قَ ِ
ص ِهم ِعْب رةٌ ِألُوِيل األَلْب ِ
اب﴾  ۲5وغريه من اآلَيت الکثرية.
َ
َ
ص ْ َ ْ
۲3

منهج املتکلمني من الفقهاء:

ذهب الشافعي ( يف أصح الرواَيت عنه ) واملعتزلة وابن حزم والغزإىل وغريهم من بعض
األصوليني إىل أن هذه األحکام ليست مشروعة لنا ومن أشهر أدلتهم :
۲6
ِ
ِ
ِ ِ
اجا﴾.
( )۱قوله تعاىل  ﴿:ل ُك ٍّل َج َعْلنَا من ُك ْم شْر َعةا َومْن َه ا
قال الرازي :احتج أکثر العلماء هبذه اآلية علي أن شرع من قبلنا ال يلزمنا الن قوله:
(لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ) يدل على أنه جيب أن يکون کل رسول مستقال بشريعة
۲7
خاصه وذلک ينفي کون أمة أحد الرسل مکلفة بشريعة الرسول اآلخر.
وأجاب أبوبکر اجلصاص عن هذا االستدالل بقوله :وليس فيه دليل على ما قالوا ألن
ما کان شريعة ملوسى عليه السالم فلم ينسخ إىل أن بعث النيب صلى ﷲ عليه وسلم فقد صارت
شريعة للنيب صلى ﷲ عليه وسلم وکان فيما سلف شريعة لغريه فال داللة يف اآلية على اختالف
۲8
أحکام الشرائع.
وقال الشنقيطي يف معين هذه اآلية :إن بعض الشرائع ينسخ فيه بعض ما کان يف غريه
منها ويزاد فيها أحکام مل تکن مشروعة من قبل وهبذا االعتبار يکون لکل شرعة ومنهاج من غري
۲9
خمالفة ملا ذکران.
( )۲قوله صلى اهلل عليه وسلم ’’:وکان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس
عامة‘‘ 30يدل على أن کل نيب قبل نبينا صلى اهلل عليه وسلم إمنا کان يبعث إىل قومه خاصة وال
شک أنه ما بعث إلينا إال حممد صلى ﷲ عليه وسلم فال تلزمنا إال شريعته وال نتعبد إال أبحکامه
صلى ﷲ عليه وسلم .
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واجلواب عنه :إننا ال نتعبد بشرائع الرسل السابقني من حيث أهنا شرائعهم وأهنم بعثوا
إلينا بل من حيث أهنا شريعة نبينا صلى ﷲ عليه وسلم وقد ثبت من أدلة القول األول أن الرسول
صلى ﷲ عليه وسلم کان متعبدا ابلشرائع السابقة فصارت شريعته إال ما نسخ.
( )3اإلمجاع على أن شريعتنا انسخة جلميع الشرائع السابقة .وأجاب عنه ابن مهام
وغريه أن اإلمجاع على أن شريعتنا انسخة ملا خالفها ال مطلقا للقطع بعدم النسخ يف اإلميان
3۱
والکفر وغريها من القصاص وحد الزان فإهنا اثبتة غري منسوخة.
( )4عن معاذ بن جبل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حني بعثه إىل اليمن قال له:
’’کيف تقضي إذا عرض لک قضاء ‘‘قال :أقضي مبا يف کتاب اﷲ قال’’ :فإن مل يکن يف
کتاب اﷲ‘‘ قال بسنة رسول اﷲ قال :فإن مل يکن يف سنة رسول اﷲ قال :أجتهد رأيي ال آلو
قال’’ :فضرب رسول اﷲ صدره وقال :احلمد ﷲ الذي وفق رسول رسول اﷲ ملا يرضي رسول
3۲.
اﷲ ‘‘
قال الغزإىل  :إن معاذا مل يذکر التوراة واإلجنيل وشرع من قبلنا فزکاه رسول اﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم وصوبه ولو کان ذلک من مدارک األحکام ملا جاز العدول إىل االجتهاد إال بعد
33
العجز عنه .
34
واجلواب عنه أوال :إن احلديث ضعيف کما حقق ذلک األلباين ابلبسط والتفصيل
واثنيا :إنه غري وارد يف حمل النزاع ألن الکالم يف الشرائع السابقة املذکوره يف الکتاب
والسنة وهي مندرجة حتت الکتاب والسنة واالستدالل املذکور وارد على األحکام املذکورة يف
التوراة واالجنيل وأمثاهلما فهي غري مشروعة على احلق.
واثلثا :إن االستدالل مبين على حجية مفهوم املخالفة وفيها خالف مشهور.
منهج اهل الظاهر:

إن شريعة إبراهيم عليه السالم حجة دون غريها ألهنا شريعتنا .اختاره ابن حزم 35وأدلته
اآلَيت اليت فيها أمر للرسول صلى ﷲ عليه وسلم وأمته إبتباع ملة ابراهيم عليه السالم کقوله
تعاىل﴿ :مث أوحينا إليک أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا﴾ .وقوله تعاىل ﴿ :بَ ْل ِملَّةَ إِبْ َر ِاه َيم َحنِي افا َوَما
ِ
ِ
ني﴾.
َكا َن م َن الْ ُم ْش ِرك َ
واجلواب عنه :إنه کما جعل شرع ابراهيم شرعا لنا ابآلَيت املذکورة کذلک جنعل شرائع
األنبياء اآلخرين حجة لنا ابآلَيت املذکورة يف أدلة القول األول.وکما نسخ من شرايع الرسل
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بعض األشياء کذلک نسخ بعض األشياء من شريعته فال فرق بني شريعة إبراهيم وبني شرائع غريه
من الرسل السابقني.
والذي منيل إليه حسبما ظهر لنا من األدلة ومقارنتها أن الشرائع السابقة حجة لنا
ابعتبار أهنا شريعة لنبينا صلى ﷲ عليه وسلم إال ما نسخ منها إذا کانت منقولة إلينا بطريق
موثوق وهو الکتاب والسنة فقط .
منهج املتوسطني من الفقهاء:
يف هذا املنهج نري األئمة الفقهاء الذين تداولت کتبهم واشتهرت فقههم هبا أهنم اختاروا
مابني هوالء .أشهرهم هو البخاري وتالميذه الذين تبعوا منهجه والذين رجحوا أصول البخاري
فيه بداللة .البد هنا ان منثل ببعض استنباطات البخاري يف صحيحه لنوضح ما اختار يف
االستدالل منها .
ما وجدان نصا صرحيا عنه رمحه ﷲ يدل على رأيه يف هذه املسئلة ولکن يظهر من
تصرفه وصنيعه يف صحيحه أن املختار عنده مذهب اجلمهور وهو  :أن شرع من قبلنا حجة إذا
وصل إلينا بطريق موثوق بال إنکار ،فإنه أودع حتت أبواب متعددة مانقله الکتاب أو السنة من
الشرائع السابقة مستدال به على ما تتضمنه ترمجة الباب قال ابن حجر :البخاري حيتج بشرع من
قبلنا يف کثري من املواضع يف صحيحه 36واألمثلة على ذلک:
( )۱قال رمحه اهلل يف کتاب الغسل ابب من اغتسل عرَيان وحده يف اخللوة ومن تسرت
فالتسرت أفضل.
نقل بسنده عن أيب هريرة عن النيب صلى ﷲ عليه وسلم قال ’’:کانت بنو اسرائيل
يغتسلون عراة ينظر بعضهم إىل بعض وکان موسى يغتسل وحده فقالوا :واﷲ ما مينع موسى أن
يغتسل معنا إال أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر احلجر بثوبه فخرج موسى
يف أثره يقول ثويب َي حجر حىت نظرت بنو اسرائيل إىل موسى فقالوا :واﷲ ما مبوسى من أبس
37
وأخذ ثوبه فطفق ابحلجر ضراب‘‘.
وعنه عن النيب صلى ﷲ عليه وسلم قال’’ :بينما أيوب يغتسل عرَيان فخر عليه جراد
من ذهب فجعل أيوب حيتثي يف ثوبه ففاداه ربه َي أيوب! أمل أکن أغنيتک عما ترى؟ قال بلى!
38
وعزتک ولکن ال غىن يب عن برکتک‘‘.
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فاستدالل البخاري رمحه اﷲ على جواز االغتسال عرَيان يف اخللوة وحده بقصيت موسى
وأيوب عليهما السالم وهو مبين على أن شرع من قبلنا شرع لنا.
( )۲قال رمحه اﷲ يف کتاب اجلنائز" :ابب من أحب الدفن يف األرض املقدسة أو
حنوها مث نقل إبسناده عن أيب هريرة ( مرفوعا يف کتاب األنبياء ) قال :أرسل ملک املوت إىل
موسى عليهما السالم فلما جاء ه صکه فرجع إىل ربه فقال :أرسلتين إىل عبد ال يريد املوت فرد
اﷲ عينه وقال ارجع فقل له :يضع يده على منت ثور فله بکل ماغطت به يده بکل شعرة سنة
قال أي رب مث ما ذا قال :مث املوت  ،قال :فاآلن فسأل اﷲ أن يدنيه من األرض املقدسة رمية
حبجر 39.فاستنبط البخاري ملا ترجم به بقصة موسى عليه السالم وفيه إشارة إىل أن شرع من قبلنا
حجة عنده.
( )3قال رمحه اﷲ يف کتاب التفسري ابب ( واجلروح قصاص )
مث روى بسنده عن أنس رضي اﷲ عنه قال :کسرت الربيع ثنية جارية من األنصار
فطلب قوم القصاص فأتوا النيب صلى ﷲ عليه وسلم فأمر النيب صلى ﷲ عليه وسلم ابلقصاص
فقال أنس بن النضر :ال واﷲ ال تکسر سنها َي رسول اﷲ فقال رسول اﷲ صلى ﷲ عليه وسلم:
’’َي أنس کتاب اﷲ القصاص‘‘ فرضي القوم وقبلوا األرش فقال رسول اﷲ صلى ﷲ عليه وسلم :
40
’’إن من عباد اﷲ من لو أقسم على اﷲ ألبره‘‘.
فإتيان البخاري هذا احلديث يف تفسري القطعة املذکورة يدل على أن املراد من قوله صلى
ﷲ عليه وسلم ( کتاب اﷲ القصاص) نفس هذه القطعة وهي مما حکى من الشرائع السابقة
فحکم الرسول صلى ﷲ عليه وسلم يف قصة الربيع عنده حکم بشرع من قبلنا .وهذا دليل واضح
على أنه رمحه اﷲ خيتار حجية الشرائع السابقة.
اهلوام::
.۱

.۲

.3

البقرة.۱83 :
البخاري ،حممد بن امساعيل ،اجلامع الصحيح ،طبعه داراملعرفة ،بريوت ،کتاب التيمم:
.436/۱
الظاهري ،ابن حزم ،الفصل ،طبعه ،دارطيبة ،مصر  ۱99 -۱۱6 /۱:و8۱ -۲ /۲
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وابن تيمية ،احلراين ،امحد بن عبداحلليم ،اجلواب الصحيح ،طبعه ،داراملنار ،قاهره367 /۱:
وما بعده و ۱ /۲وما بعده .
ابن تيمية ،اقتضاء الصراط املستقيم وطبعه ،داراحلديث ،قاهره ص ۱7۲
والشنقيطي ،حممد امني ،تفسري اضواء البيان ،دارالعلم ،الرَيض ،طبعه اثلث . ۲45/۲ :
ابن حزم ،الفصل  ۱99 -۱۱6 /۱و۱ - ۲ /۲
وابن تيمية ،اجلواب الصحيح  367 /۱وما بعده و ۱ /۲وما بعده.
البخاري ،الصحيح يف االعتصام333. /۱3 :
الشيباين ،االمام ،أمحدبن حنبل ،املسند ،داراملعرفة ،بريوت387 /3 ،
والدارمي ،السنن ،دارطيبة ،الرَيض ۱۱6 -۱۱5 /۱ ،وإسناده حسن کما قال األلباين يف
ختريج املشکوة ،املکتب االسالمي ،دمشق.63 /۱ ،
ابن حزم ،االحکام ،دارالسالم ،الکويت ،طبعه اثين. 944 /5 : ،
الشوکاين ،علي بن حممد ،ارشاد الفحول ،دارالبالغ ،املدينة املنورة ،طبعه او ييل :ص .۲40
فواتح الرمحوت . ۱84 /۲
املرجع السابق يف رقم االثنني.
املائدة.45 :
الشنقيطي ،أضواء البيان64 /۲ :
و الشوکاين ،ارشاد الفحول :ص .۲40
االنعام .90 :
اجلصاص ،امحد بن علي ابوبکر ،احکام القرآن ،داراحلديث ،قاهره ،طبعه اثين.4 /3 :
البقرة.۲ :
البقرة.5 :
البخاري ،الصحيح ،يف التفسري ،سورة ص.
الشنقيطي ،أضواء البيان.65 /۲ :
الشوري.۱3 :
آل عمران.۱9 :
البخاري ،الصحيح ،کتاب اإلميان .۱۱4 /۱
النخل.۱۲3 :
الشوکاين ،فتح القدير ،دارالسالم ،الرَيض ،طبعه او ييل۲03. /3 :
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يوسف۱۱۱. :
املائدة.48 :
الرازي ،ابو عبدﷲ ،التفسري الکبري ،املکتب االسالمي ،الرَيض ،طبعه رابع.۱۲ /۱۲ : ،
اجلصاص ،احکام القرآن44۲. /۲ :
الشنقيطي ،حممد امني ،مذکرة أصول الفقه ،مطبعة اجلامعة االسالمية ،ابملدينة املنورة،
ص۱64.:
البخاري ،الصحيح ،يف کتاب التيمم.436 /۱ :
تيسري التحرير  ۱3۱ /3وفواتح الرمحوت.۱85 /۲ :
الطيالسي ،ابو داود ،املسند ،دارالعلم ،الرَيض ،ص 86
والسجستاين ،ابو داود سليمان بن االسعث ،السنن ،يف االقضية  303 /3والرتمذي ،حممد
بن عيسى بن سورة ،،اجلامع السنن ،ابواب االحکام . 394 /۲
الغزإىل ،ابو علي ،املستصفي ،البالغ للنشر ،مصر ،طبعة اثلث.۲5۱ /۱ ،
االلباين ،انصر الدين ،سلسلة االحاديث الضعيفة واملوضوعة ،املکتب االسالمي ،دمشق/۲ ،
.۲86 -۲73
ابن حزم ،االحکام .967 /5
ابن حجر ،امحد بن علي ،فتح الباري ،داراملعرفة ،بريوت ،طبعه اثلث48 /۱۱ ،
البخاري ،الصحيح385. /۱ :
البخاري ،الصحيح.387 /۱ :
البخاري ،الصحيح۲06. /3 :
البخاري ،الصحيح.۲74 /8 :

