
 مستخلصات رسائل الماجستير والدكتوراه
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  طالل على أحمد  اســم الباحـث
  منهج ابن القيم فى تفسير آيات األحكام  عـنـوان البحث
  المنيا  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  الشريعة اإلسالمية  قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

تبع ذلك عظم مكانة القرآن الكريم، فخير الكالم كالم اهللا عز وجل، وي -
ما يتعلق بتفسير آياته وبيان معانيه وأحكامه، فقد أنزل اهللا تعالى هدى 

  .ورحمة للعالمين
ال يسع األمة االستغناء عن آيات األحكام فيما يتعلق بعباداتها  -

 .ومعامالتها ونحو ذلك
االستفادة من منهج العلماء الراسخين فى النظر والتأمل، والبحث  -

الل، فكيف إذا كان هذا العالم هو ابن قيم والفهم، والتعلم واالستد
  الجوزية أحد كبار علماء األمة وأحد أئمة الهدى رحمة اهللا تعالى عليه؟

  منهج الدراسة
قراءة ما تيسر من كتب ابن القيم الجوزية مع مالحظة وتتبع ما يتعلق  -

  .بآيات األحكام
يب ما  لكتب ابن قيم الجوزية، وترتجمع ما استلخصه الباحث من قراءة -

 ".منهجه فى تفسير آيات األحكام: "توصل إليه فى إيضاح 
  .بذكر اسم السورة، ورقم اآلية فى الحاشية السفلية: عزو اآليات القرآنية  -



دكتوراهمستخلصات رسائل الماجستير وال  

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  86 ٨٦  

  استنتاجات الدراسة
نشأة ابن قيم الجوزية على العلم، وما حظى به من مكانة عالية بين  -١

  .أهله، وما تركه من ثروة علمية فى مختلف المجاالت
لقد امتاز منهج ابن قيم الجوزية فى تفسير آيات األحكام بمزايا  -٢

اعتنى بتفسير آيات األحكام بالقرآن فجمع اآليات وضم : متعددة
. واستعان بلغة العرب فى تفسير آيات األحكام. بعضها إلى بعض

مما يدل على سعة إطالعه من جهة القرآن والسنة وأقوال الصحابة 
 .والتابعين ولغة العرب

إيراد : تميز منهج ابن القيم الجوزية فى تفسير آيات األحكام فى  -٣
مباحث أصول الفقه فى تفسيره آليات األحكام موضحا ما يعتمد عليه 
من الدليل مما ال يصح التعويل عليه، وكذلك ما يصح من االستدالل 
, وما ال يصح، وغير ذلك من المباحث التى تتعلق باألحكام وأدلتها

واعد الفقهية وال يخفى أهميتها فى تفسير آيات األحكام واعتنى بالق
وما يتطلب من مراعاتها، واعتنى أيضا بحكمة التشريع عند تفسير 
آيات األحكام ، فهو يجتهد فى مواضع متعددة فى بيان محاسن 

  .األحكام، وما تحققه من المصلحة وما تدفعه من المفسدة
  
  
  
  
  
  


