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 :  
الحمد هللا ر ب العالمين، والصالة والسالم على       

، وعلى آله وأصحابه، ومن  سيد األنام سيدنا محمد
  . تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

، ضيلةوف،  بعلوم الشريعة؛ شرفاً لالشتغالفإن      
، وتنضبط بها األقوال واألفعال، تتنور بها العقول

إال ، فتتيقن اإلنسانية أنه ال سبيل لسعادتها وراحتها
وهي الشريعة ، بشريعة تصلح لكل زمان ومكان

  . اإلسالمية الغراء
وإذا أردنا معرفة المقاصـد العامـة للـشريعة               

هو مصدرها األول وعند من الوقوف  دبال فاإلسالمية، 
الكريم، و معرفة المنهج الذي عرض به لألحكام  القرآن

تباع الصراط المستقيم هو السبيل الوحيد الإذ الشرعية، 
فَاستَِقم كَما ُأِمرتَ ومن تَـاب معـك والَ          :قال تعالى 

ِصيرب لُونما تَعِبم اْ ِإنَّهتَطْغَو]هود:١١٢ [. 

: 
ض ـوبع ،ا النظريـبشكله الدراسةهذه  جاءت       

  .جامعة آل البيت، كلية الدراسات الفقهية والقانونية،  مساعدأستاذ *

 ، جامعة بين علمي التفسير واألصول،العمليةالتطبيقات 
وهو من أهم موضوعات علم ، في باب الحكم الشرعي

وألفوا ، وقد اهتم ببحثه العلماء قديماً وحديثاً، األصول
فات الكثيرة التي تراوحت بين اليسر فيه المؤل

ومع ذلك فقد جاءت ، والصعوبة والخفاء والوضوح
  : اآلتيةاألسئلةهذه الدراسة لإلجابة عن 

هل للقرآن الكريم منهج متميز في عرض األحكام  .١
 ؟الشرعية

   ؟ األحكام التي اشتمل عليها القرآن الكريمما .٢

: 
راسة واضحة من خالل الربط بين تبدو أهمية الد      

براز وهذه الدراسة محاولة إل، علمي التفسير واألصول
للنص القرآني وتوضيح  أسس وقواعد الفهم الصحيح

 منها أن المفسر للقرآن : فوائدذلكوفي ، المقصد منه
يجب عليه أن يتعرف على كيفية التعامل مع  الكريم؛

ع من حيث عرضها ألي موضو، النصوص القرآنية
وبذلك الفهم يستطيع أن يستنبط ويصل ، فيفهم المنهج

  . إلى الحكم الشرعي وهو مطمئن

 

*   
  م٢/١/٢٠٠٨: تاريخ قبول البحث      م١٣/٥/٢٠٠٧: اريخ وصول البحثت

 

 آيات األحكام؛ وذلك من خالل بيان منهج القرآن الكريم في عرضها، فتتعرض إلى إلى تناولتهدف هذه الدراسة       
 الكريم، وما تناولته  أهم األحكام التي وردت في القرآنةالوضع والتكليف، ومعرف: معنى الحكم الشرعي وأنواعه من حيث
لى أن معرفه منهج القرآن الكريم في عرض إوتوصلت الدراسة ، وكشف داللتهاهذه األحكام، وكيفيه سياق القرآن لها، 

.ة اإلسالميةآيات األحكام يؤدي إلى مراعاة المقاصد العليا للشريع 

Abstract 
      This study aims to investigate the "Ayat AL-Ahkam" through showing the Holly Qura'n method by 
presenting it, so it takes the meaning of the legislative rule and its types regarding to: position and 
obligation, in addition to know the most important rules which come in the Holly Qura'n and what these 
rules take and how the Holly Qura'n show them and clearing its indications.  
      The study concludes that knowing the Holly Qura'n method in presenting " Ayat AL- Ahkam" cause 
caring with the Holly aims for Islamic Sharee'a.  
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 ١١٢ 

أن يفهم المسلم أن الدين ،  أيضاًومن فوائد ذلك      
بل هناك ، وزكاة فقط، اًوحج، اًوصوم، ليس صالة

نصوص أخرى مهمة يجب عليه أن يطبقها في حياته 
أكل الربا وي، فال يقبل منه أن يصلي ويصوم، العملية

 ألن الذي أمره بالصالة ؛وينظر إلى ما حرم اهللا
 :قال تعالى، ال يأكل الربا الذي أمره بأن هو، والصوم

ابالر مرحو عيالْب لَّ اللّهَأحو]وهو الذي ] البقرة:٢٧٥ 
قُل لِّلْمْؤِمِنين  :أمره أيضاً بغض البصر بقوله تعالى

ِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَِلك َأزكَى لَهم يغُضوا ِمن َأبصاِر
وننَعصا يِبم خَِبير اللَّه ِإن]النور:٣٠[ .  

: 
استخدمت الدراسة المنهج االستقرائي باإلطالع       

على ماكتبه علماء األصول وعلماء التفسير في مؤلفاتهم، 
د ـللقواعج االستنباط للوصول ـواستفادت من منه

واألسس، مع ذكر بعض التطبيقات من اآليات القرآنية، 
  . وتحليلها لمعرفة داللة األحكام فيها

: 
لم يحض هذا الموضع ببحث مستقل في الدراسات       

التفسيرية واألصولية السابقة، رغم أن مفرداته مبثوثة 
   .في األبواب التفسيرية عموماً واألصولية خصوصاً

بعض اإلشارات عند اإلمام الشاطبي  فقد وردت      
عن المنهج القرآن في عرض ، في كتابه الموافقات

إال أن هذه االشارات جاءت بعبارات يصعب ، األحكام
من قبل طالب العلم الشرعي؛ ، التعامل معها وفهمها
بحيث يسهل على طالب العلم  فأردت أن أوضحها

  . الرجوع إليها عند الحاجة
وال يخفى علينا جهود بعض علماء التفسير       

وعنايتهم بآيات األحكام وما يتعلّق بها من قواعد 
القرطبي في كتابه الجامع  كجهود اإلمام، أصولية

إال أن هذه الكتب اهتمت بالجانب ، ألحكام القرآن
العملي التطبيقي للقواعد األصولية دون بيان وجه 

حكم المبني عليها الربط بين القاعدة األصولية وال
  ث ـيكون البحولتحقيق هذا اقتضى أن ، البناء ةـوكيفي

  :فكان، وخاتمة، وثالثة مباحث مكوناً من مقدمة
  : تعريفه وأنواعه وفيهالحكم الشرعي :المبحث األول

  . تعريف الحكم الشرعي :المطلب األول    
  . الحكم الشرعي التكليفي :المطلب الثاني    
  . يضعالحكم الشرعي الو :لثالمطلب الثا    

  :وفيه، الكريم أحكام القرآن :المبحث الثاني
  . الكريم أقسام األحكام في القرآن :المطلب األول    
  . الكريم أهم ما تناولته أحكام القرآن: المطلب الثاني    
  . أقسام األحكام العملية الشرعية :المطلب الثالث    

  :وفيه ،األحكام في كريمال القرآن أسلوب :المبحث الثالث
  . الكريم لألحكام بيان القرآن :المطلب األول    
  . ألحكاملالكريم  تعريف القرآن :المطلب الثاني    
  . الكريم على األحكام داللة القرآن :المطلب الثالث    

  .  وعرضت فيها ألهم النتائج التي توصلت إليهاالخاتمة ثم
  والحمد هللا رب العالمين

 
 

:: 
وتأتي ، العلم والفقه :الحكْم: تعريف الحكم لغةً. ١

وحكَم الرجل يحكم حكماً إذا ، بمعنى القضاء والعدل
واستحكم الرجل إذ ، بلغ النهاية في معناه مدحاً الزماً

الشيء إذا  كَموح، تناهى عما يضره في دينه أو دنياه
إذ ، وحكم فالن عن األمر والشيء، عه من الفسادنم

ومن خالل الرجوع إلى المعجم اللغوي . )١(رجع عنه
، والفقه، منها العلم، تبين أن الحكم يأتي بعدة معاٍن

  . والمنع والرد، والعدل، والقضاء
خطاب ( :الحكم الشرعي عند األصوليين: اصطالحاً. ٢

 المكلفين باالقتضاء أو التخيير أو اهللا المتعلق بأفعال
  . )٢()الوضع
أي كالمه تعالى الموجه ): خطاب اهللا: (ـفالمراد ب      

إلى عباده، سواء أكان مباشرة بالقرآن الكريم، أو ما 
يرجع إلى كالمه من السنة الشريفة، أو اإلجماع، وسائر 

  . )٣(للحكم الشرعي مظهرة بها التي تكون الشرعية، األدلة
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 ١١٣ 

أي ): المتعلق بأفعال المكلفين(: ـوالمراد ب      
المرتبط بتصرفات اإلنسان والمنظم لها والمبين 

فتبين صفة الفعل من أنه مطلوب ، ألحكامها المشروعة
والمكلف هو اإلنسان البالغ العاقل ، مثالً أو محظور

  . )٤(العالم بما كلّف به والقادر على القيام به وأدائه
أفعال   خطاب اهللا تعالى المتعلق بغيرفإن وعليه؛      

مثاله خطاب اهللا المتعلق بذاته ، المكلفين ال يسمى حكماً
ِ تعالى، وصفاته  اللّه ِبكُلِّ شَيٍء عِليمإن  :كقوله

وخطابه تعالى المتعلق بذاته وصفاته ، ]التوبة:١١٥[
اتٌ والشَّمس والْقَمر والْنُّجوم مسخَّر :كقوله تعالى

ِقلُونعٍم ياٍت لِّقَوَآلي ِفي ذَِلك ِرِه ِإنالنحل: ١٢[ِبَأم[ ،
وخطابه تعالى في إخباره عن خلقه للمخلوقات كقوله 

، ]الصافات :٩٦[واللَّه خَلَقَكُم وما تَعملُون :تعالى
كقوله  )٥(وخطابه تعالى كما في القصص القرآني

 ِفي َأدنَى األَْرِض وهم من  *روم غُِلبِت ال *َألَم: تعالى
ونغِْلبيس ِد غَلَِبِهمعِمن   *ب رِللَِّه األَْم ِع ِسِنينِفي ِبض

ْؤِمنُونالْم حفْرِئٍذ يمويو دعِمن بُل وقَب]الروم:٤-١[ .  
وهو طلب الفعل الجازم  ):االقتضاء (ـوالمراد ب      

وطلب الترك ) الندب(لجازم أو غير ا) اإليجاب(
  . )٦()الكراهة(أو غير الجازم ) التحريم(الجازم 
 التسوية بين فعل الشيء :)التخيير (ـوالمراد ب      

وترك الحرية ، وتركه دون ترجيح أحدهما على اآلخر
  . )٧(لإلنسان بأن يفعله أو يتركه

من (جعل الشارع الشيء ): الوضع (ـوالمراد ب      
سبباً لشيء آخر أو شرطاً  )ان أو الواقعةتصرف اإلنس
  . )٨(أو مانعاً فيه

ما ثبت : أما تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء      
بخطاب اهللا المتعلق بأفعال المكلفين على وجه االقتضاء 

  . )٩(أو التخيير أو الوضع
الشرعي بالمعنى األصولي هو صفة الشارع  فالحكم      

ندب والتحريم والكراهة وشرعه يعني اإليجاب وال
 واإلباحة، وجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً،

وبالمعنى الفقهي هو صفة تصرفات اإلنسان والوقائع 
  . )١٠(التي لها صلة بتصرفاته

وظيفة األصوليين  إلى أن في ذلك الخالف ويرجع      
في ،  بيان أدلة األحكام الشرعية ومصادرهاعلىمنصبة

الشرعية   استنباط األحكاميقهاء هحين أن وظيفة الف
، التي من صفات تصرفات اإلنسان والوقائع الشرعية

، شرع اهللا :فيكون الحكم الشرعي بالمعنى األول
  . )١١(فقه الشرع: والمعنى الثاني

:: 
هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف  :تعريفه      

وينقسم إلى ، )١٢(لفعل والتركأو التخيير بين ا، عنه
   :خمسة أقسام

هو ما طلب الشارع فعله على وجه : ()١٣(الوجوب )١
فيذم تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله  )١٤()اللزوم

  :ومع المدح الثواب، ويستفاد ذلك من خالل عدة أساليب
فقد يأتي الطلب بصيغه أفعل كقوله ، صيغة الطلب  -أ 

فإن لفظ ، ]البقرة:٨٣[الَةَوَأِقيمواْ الص: تعالى
وقد يأتي الطلب ،  دل بصيغته على اللزوم)أقيموا(

فَمن شَِهد ِمنكُم  :بصيغه ليفعل كقوله تعالى
همصفَلْي رالشَّه]وقد يأتي الطلب بلفظ  ،]البقرة :١٨٥

 ،]البقرة:١٨٣[الصيام علَيكُم كُِتب :تعالى كقوله كتب
  . )١٥(عنى فرض وأوجب تأتي بم)كتب(فإن 

 عقوبة،  من يترتب على ترك الفعل ماصيغة  -ب 
ومن لَّم يحكُم ِبما َأنزَل اللّه فَُأولَِئك  :كقوله تعالى

ونالْكَاِفر مه]فإن النص يدل على أن ]المائدة :٤٤ ،
، الحكم بما أنزل اهللا واجب بواسطة قرينة خارجية

يؤدي وهو وصف تارك الحكم بالكفر الذي 
  . )١٦(بصاحبه إلى العقاب

: وقد تكون الصيغتان في آية واحدة كقوله تعالى      
 ًِبيالِه سِإلَي تَطَاعِن اسِت ميالْب لَى النَّاِس ِحجِللِّه عو

الَِمينِن الْعع اهللا غَِني فَِإن ن كَفَرمو]آل عمران :٩٧[ ،
، ن على الوجوبهللا تعالى أوجب الحج بعبارتين تدالفا

وأما ، وِللِّه :فالالم تدل على الوجوب في قوله تعالى
لَىع فهي أيضاً تدل على الوجوب عند العرب ،

فهي قرينة تدل على أن  ومن كَفَر ةوختمت اآلي
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الذي لم يحج مع توفر اإلستطاعه البدنية والمالية 
  . )١٧(وهو يؤدي به إلى العقاب، موصوفاً بالكفر

 الشارع فعله من المكلف   هو ما طلب(: لمندوبا )٢
 ،)١٨()على وجه الرجحان واألولوية ال على الحتم واإللزام

، نه يمدح فاعله ويثاب وال يذم تاركه وال يعاقبإبحيث 
 )١٩(وقد يلحقه اللوم والعقاب على ترك بعض أنواع

ويستفاد ذلك من األوامر والصيغ التي ، )٢٠(المندوب
بل ، ها ليست لإللزام والحتميةدلت القرائن على أن

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ  :للرجحان واألولوية كقوله تعالى
وهى فَاكْتُبمسٍل مٍن ِإلَى َأجينتُم ِبدايِإذَا تَد]البقرة :٢٨٢[ ،
 فَاكْتُبوه: فإن األمر بكتابة الدين وفقاً لقوله تعالى

قد وجدت قرينة صارفة داالً على وجوب كتابة الدين و
 :الندب وهي قوله تعالى لهذا األمر عن الوجوب إلى

انَتَهَأم الَِّذي اْؤتُِمن َؤدا فَلْيضعكُم بضعب َأِمن فَِإن 
ئن والمدين كتابة الدين لحفظ افيندب للد، ]البقرة :٢٨٣[

فال إثم عليهما إن لم ، وإن أمن بعضهم بعضاً، الحقوق
  . )٢١( الدينيكتبوا هذا

هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه ( :الحرام) ٣
، فيكون تاركه مأجوراً مطيعاً )٢٢()الحتم واإللزام

ويستفاد ذلك من األساليب الدالة ، وفاعله آثماً عاصياً
  . )٢٣(على حرمة الفعل

: وما يشتق منها كقوله تعالى صيغة التحريم  -أ 
اتُكُمهُأم كُملَيتْ عمرح]وفي هذه اآلية ]النساء :٢٣ 

 نكاح : وهو أنواع التحريمبيان ألشدالكريمة 
 على الفطرة اءدوعلل ذلك بأن فيه اعت، األمهات

  . )٢٤(اإلنسانية السليمة
 :كقوله تعالى، بما يدل على الحتمصيغة النهي المقترنة  -ب 

 نَى ِإنَّهواْ الزبالَ تَقْربِيالًواء سسفَاِحشَةً و الَ  * كَانو
 :٣٣-٣٢[َ الَِّتي حرم اللّه ِإالَّ ِبالحقِّتَقْتُلُواْ النَّفْس

ففي هذا النص القرآني نهى عن قرب ، ]اإلسراء
  . والنهي يقتضي التحريم، وطرقه، الزنا

صيغة األمر باالجتناب المقترنة بما يدل على   -ج 
 واْيا َأيها الَِّذين آمنُ :اجتناب أمر محتم كقوله تعالى

 نم سِرج الَماَألزو اباَألنصو ِسريالْمو را الْخَمِإنَّم
ونتُفِْلح لَّكُملَع وهتَِنبطَاِن فَاجِل الشَّيمع]المائدة:٩٠[ ،
جتناب الخمر اأمر اهللا تعالى عباده المؤمنين ب

والميسر واألنصاب واألزالم، وعلة هذا االجتناب 
بأنها رجس من عمل الشيطان، وصف هذه االفعال 

ولما كان األمر باالجتناب داال على وجوب الترك 
  . )٢٥(فُهم منه التحريم فكانت هذه األفعال محرمه

يا َأيها :  كقوله تعالىالَ يِحلُّاستعمال لفظ   -د 
 كَرها الَِّذين آمنُواْ الَ يِحلُّ لَكُم َأن تَِرثُواْ النِّساء

الكريم للتحريم صيغة  ستعمل القرآن، فا]النساء:١٩[
، الَ يِحلُّ :وهي صريحة في قوله تعالى، النهي

  . )٢٦(فيحرم أخذ شيء من المهر إال بمسوغ شرعي
 :ترتيب الشارع عقوبة على الفعل كقوله تعالى - ه

والساِرقُ والساِرقَةُ فَاقْطَعواْ َأيِديهما جزاء ِبما 
ا نَكَاالً مبكَسِكيمح ِزيزع اللّهاللِّه و ن]المائدة :٣٨[ ،

لما صان اإلسالم كرامة اإلنسان جعل االعتداء 
عليه وعلى ماله جريمة خطيرة تستوجب أشد أنواع 

   .)٢٧( حتى ال يعبث بأمن المجتمعات؛العقوبات
ِإن الَِّذين يْأكُلُون : التوعد على الفعل كقوله تعالى  -و 

امى ظُلْما ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا َأمواَل الْيتَ
في هذا النص ، ]النساء :١٠[وسيصلَون سِعيرا

 وعيداً عظيماً وشراً كبيراً على من رتب الحق 
أكل من أموال األيتام وفي هذه اآلية تشنيع على 

  . )٢٨(آكل أموال األيتام
كلف تركه هو ما طلب الشارع من الم(: المكروه –٤

على وجه األولوية والرجحان ال على وجه الحتم 
 وقد يستحق اًويكون فاعله ليس آثم ، )٢٩()واإللزام

وتاركه يمدح ويثاب إذا كان قد تركه ، اللوم والعقاب
ويستفاد ذلك من األساليب ، )٣٠(خالصاً لوجه اهللا تعالى

  :)٣١(الدالة على الكراهة
كُلُّ  :تعالىوما يشتق منها كقوله : صيغة الكراهة  -أ 

  . ]اإلسراء :٣٨[ذَِلك كَان سيُئه ِعنْد ربك مكْروها
 كقولهالنهي إذا اقترن بما يدل على الكراهة،  صيغة -ب 
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يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَسَألُواْ عن َأشْياء  :تعالى
ا ِحيننْهَألُواْ عِإن تَسو ْؤكُمتَس لَكُم دُل ِإن تُبنَزي 

ِليمح غَفُور اللّها ونْهع فَا اللّهع لَكُم دتُب آنالْقُر 
فالنهي الوارد في اآلية ليس تحريماً ، ]المائدة :١٠١[

وإنما كراهة بسبب وجود قرينة صرفته إلى 
وِإن تَسَألُواْ عنْها ِحين  :وهو قولِه تعالى )٣٢(ذلك

كُم عفَا اللّه عنْها واللّه غَفُور تُبد لَ ينَزُل القرآن
ِليمح]المائدة :١٠١[ .  

صيغة األمر باالجتناب أو ما في معناه إذا اقترن   -ج 
يا َأيها : بها ما يدل على الكراهة كقوله تعالى

الَِّذين آمنُوا ِإذَا نُوِدي ِللصالَِة ِمن يوِم الْجمعِة 
لَِّه وذَروا الْبيع ذَِلكُم خَير لَّكُم فَاسعوا ِإلَى ِذكِْر ال

ونلَمتَع ِإن كُنتُم]فالنهي الوارد في ، ]الجمعة :٩
، اآلية وإن أقتضى التحريم للبيع وقت أذان الجمعة

إال أنه صرف عن التحريم إلى الكراهة بسبب أن 
، النهي عن البيع ليس لذاته بل ألمر خارج عنه

  . )٣٣(ألداء الصالةوهو الوقت الذي جعل 
صيغة األمر المفيدة للترك المصحوبة بقرينة   -د 

 :كقوله تعالى، تصرفها عن التحريم إلى الكراهة
 َّلا َأحاِت مبواْ طَيمرنُواْ الَ تُحآم ا الَِّذينها َأيي

تَِدينعالْم ِحبالَ ي اللّه واْ ِإنتَدالَ تَعو لَكُم اللّه]٨٧: 
فإن فعل ما يشتبه أمره بين الحل والحرمة  ؛]ائدةالم

  . ليس حراماً بل مكروهاً
هو ما خير الشارع المكلف بين فعله : (المباح )٥

 ، فلم يطلب الشارع أن يفعل ولم يطلب أن )٣٤()وتركه
يكف، والمباح ال ثواب عليه، وال عقاب على فعله، 
فالمكلف مخير بين أن يفعل أو يترك، ولكن إذا قصد 
بفعل المباح االستعانة على الواجبات والسنن فإنه يثاب 

  :)٣٥(عليه؛ ويستفاد ذلك من األساليب الدالة على اإلباحة
ُأِحلَّ لَكُم لَيلَةَ  :صيغة إباحة الفعل كقوله تعالى  -أ 

آِئكُمفَثُ ِإلَى ِنساِم الريالص]فيباح ]البقرة :١٨٧ ،
 يباح له للمكلف مباشرة زوجته ليلة الصيام، كما

  . )٣٦(تركها

صيغة األمر المصحوبة بقرينة صارفة لها عن  -ب 
فَِإذَا قُِضيِت : الوجوب إلى اإلباحة كقوله تعالى

الصلَاةُ فَانتَِشروا ِفي األَْرِض وابتَغُوا ِمن فَضِل 
ونتُفِْلح لَّكُما لَّعكَِثير وا اللَّهاذْكُراللَِّه و]الجمعة :١٠[ ،

 لطلب الرزق منع منه المكلف وقت فاالنتشار
فاستصحاب ، ثم أمر به بعده النداء لصالة الجمعة

باالنتشار قبل النداء وبعده قرينة دالة  األمر المباح
  . )٣٧(على أن المقصود باألمر اإلباحة ال الوجوب

بناء على أن ، استصحاب اإلباحة األصلية لألشياء  -ج 
هو  :كقوله تعالى، األصل في األشياء اإلباحة

، ]البقرة:٢٩[الَِّذي خَلَقَ لَكُم ما ِفي اَألرِض جِميعاً
فخلق ما في األرض لالنتفاع به، وال يصح االنتفاع 
إال إذا كان مباحاً، فاألفعال من عقود وتصرفات 

" األصل فيها اإلباحة"واألشياء من جمادات وحيوان 
فاألصل أن كل ما على األرض من أعيان ومنافع 

   .)٣٨( ألن الكالم هنا بمعنى اإلباحة؛إلباحةالحل وا
قُْل من حرم ِزينَـةَ     : كقوله تعالى ،  نفي التحريم   -د 

  اللِّه الَِّتي َأخْرج ِلِعباِدِه والْطَّيباِت ِمـن الـرزقِ        
و في هذه اآلية يأمر اهللا تعالى نبيه ، ]األعراف :٣٢[
           أن يسأل سؤال إنكار من يحرم الزينـة مـن 
من رزق اهللا في الطعـام      رزق  والحالل  ،  للباسا

  . )٣٩(والشراب
االستثناء من التحريم، فقد حرم اهللا تعالى على  - ه

المسلمين أكل الميتة والدم ولحم الخنزيرفي قوله 
قُل الَّ َأِجد ِفي ما ُأوِحي ِإلَي محرما  :تعالى

كُونِإالَّ َأن ي همطْعلَى طَاِعٍم يع يماً تَةًمَأو د 
مسفوحاً َأو لَحم ِخنِزيٍر فَِإنَّه ِرجس َأو ِفسقاً ُأِهلَّ 
 اٍد فِإناٍغ ولَا عبغَير َن اَضطُرلِغيِر اهللا ِبِه فَم

حيمر غَفُور كبر]فجاء االستثناء ]األنعام:١٤٥ ،
من ذلك حالة االضطرار بإباحة ماحرم عليهم 

   .)٤٠(دفعاً للهالك عنهم
:: 

  سبباً لشيء ل شيءـجع هو ما يقتضى( :تعريفه      
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وسمي هذا النوع بالحكم . )آخر أو شرطاً أو مانعاً منه
ألنه ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو  الوضعي؛

أي أن ، أي بجعل منه، المانعية بوضع من الشارع
أو ،  أو شرطاً لهالشارع هو الذي جعل هذا سبباً لهذا

   :و ينقسم إلى ثالثة أقسام وهي، مانعاً منه
هو ما جعله الشرع معرفاً لحكم شرعي ( :السبب .١

بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند 
، يخفىال، فهو أمر ظاهر منضبط. )٤١()عدمه

ال يختلف باختالف األشخاص ، ويكون محدداً
 على المةفجعل الشارع أمر وجوده ع، واألحوال

، )٤٢(ه ينتفي الحكمئافتنوبا،  شرعيوجود حكٍم
والساِرقُ والساِرقَةُ فَاقْطَعواْ  :كقوله تعالى

دل ذلك الخطاب على  حيث، ]المائدة:٣٨[َأيِديهما
فإن ذلك يكون ، أن من قام من المكلفين بالسرقة

  . )٤٣(سبباً لوجوب قطع يده
ى وجوده هو ما يتوقف وجود الحكم عل: (الشرط .٢

وجوداً شرعياً، ويكون خارجاً عن حقيقته، وال يلزم 
، والمراد )٤٤()من وجوده وجود والعدم لذاته

بالوجود؛ الوجود الشرعي الذي يترتب عليه آثار 
شرعية، فيكون الشارع قد وضعه لتحقق حكم 

ن لم إ، وال يتحقق إال بوجود ذلك الشرط، وشرعي
 وابتَلُواْ :لى، كقوله تعا)٤٥(يكن جزءاً من حقيقته

، فإن الخطاب يدل على أن بلوغ اإلنسان ]النساء :٦[
الحلم رشيداً، شرط في زوال الوالية عنه، وانتهاء 

ونجد أن اإلمام الطبري . الوالية على النفس والمال
العقل وإصالح المال، : (رجح معنى الرشد هنا بأنه

إلجماع الجميع على أنه كان كذلك، فلم يكن ممن 
ق الحجر عليه في ماله، ومن أوجب عليه يستح

تسليم ماله إليه، إذا كان عاقالً، بالغاً مصلحاً لماله، 
 . )٤٦()غير مفسد

هو ما جعل الشارع وجوده عالمة على : (المانع .٣
فيكون المانع حائالً  )٤٧()عدم الحكم أو عدم السبب

 ألن فيه معنى ال يتفق وحكمت ؛دون وجود الحكم

ويكون ، الغرض المقصودفهو ال يحقق ، الحكم
 ألنه يؤثر على السبب بحيث ؛حائالً دون السبب

 ألن في المانع ؛يبطل عمله فيحول دون اقتضائه
وَأِقيمواْ  :كقوله، )٤٨(معنى يعارض حكمة السبب

فإن الصالة واجبة على ، ]البقرة:٤٣[الصالَةَ
المكلف ولكن إذا وجد الحيض والنفاس فإنه مانع 

  . )٤٩(ن تحقق سببه وهو الوقتإة ومن وجوب الصال
  : بينه وبين الحكم التكليفي من وجوه)٥٠(وهناك فرق     
أو ، ه هو ما طلب من المكلف فعل:الحكم التكليفي -١

طلب كفه عن الفعل أو تخييره بين فعل شيء 
ليس طلباً أو  :والحكم الوضعي، والكف عنه

والمقصود هو البيان بأن هذا الشيء سبب ، تخييراً
أو ، أو أن هذا شرط لهذا المشروط،  المسببلهذا

  . أن هذا مانع من هذا الحكم
من طلب بالفعل كف عنه وتخيير  :الحكم التكليفي -٢

وفي ، ال بد أن يكون بمقدور المكلف، له
أما ما ،  ألنه بمقدوره؛استطاعته أن يفعله أو يتركه

وضع سبباً أو شرطاً أو مانعاً فقد يكون أمراً في 
، ف بحيث إذا باشره ترتب عليه أثرهمقدور المكل

وقد يكون أمراً ليس في مقدور المكلف بحيث إذا 
 . وجد ترتب عليه أثره

أما ، ألنه طلب وأمر بالفعل :خطاب التكليف إنشاء -٣
 الشارع لوضع أي أن، خطاب الوضع فإنه خبر

هذه األمور أخبرنا بوجود أحكامه وانتفائها عند 
 . وجود تلك األمور وانتفائها

 
 

:: 
يتطلب منا ، الكريم إن الحديث عن أحكام القرآن      

لمعرفة كيفية اهتمام ، الوقوف على أقسامه في البداية
  . الكريم بذلك القرآن
، وعند الرجوع الى كتب العلماء لمعرفة األقسام      
  :وهي )٥١( أن بعضهم يقر بوجود ثالثة أقسامتبين
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تتعلق بما يجب على المكلف من  :أحكام اعتقادية .١
واليوم ، ورسله، وكتبه، ومالئكته، إيمان باهللا تعالى

  . اآلخر
تتعلق بما يجب على المكلف أن  :أحكام خُلقية .٢

وما يجب أن يتخلى عنه ، يتحلى به من الفضائل
 . من الرذائل

ق بما يصدر عن المكلف من تتعل :أحكام عملية .٣
  . وعقود وتصرفات، أقوال وأفعال

، وبعضهم يقر بوجود ثالثة أقسام من األحكام      
احتوى  فمنهم من قال بأن القرآن، ولكن ليس كسابقيهم

ومنهم من قال ، )٥٢(واألحكام، والتذكير،  التوحيد؛على
والثناء على اهللا ، واألمر والنهي، الوعد والوعيد:بأنها
إثبات التوحيد وإثبات :ومنهم من قال بأنها، )٥٣(لىتعا

ومنهم من قال هي عقائد ، )٥٤(وإثبات النبوات، المعاد
وبالنظر إلى هذه التقسيمات نجد ، )٥٥(وقصص، وأحكام

، أن العلماء يكررون القضايا العقدية بألفاظ متقاربة
  . ويجعلونها متداخلة في بعضها البعض

الكريم أكثر  ام القرآنومن العلماء من جعل أحك      
وبيان ، ووعد ووعيد وعبادة، توحيد: من ذلك وهي
ومنهم من حصرها في ، )٥٦(وقصص، لسبيل السعادة
، وعلم المخاصمة وعلم التذكير بآالء اهللا، علم األحكام

وعلم التذكير بالموت وأمور ، وعلم التذكير بأيام اهللا
اً أكثر نجد في هذه التقسيمات تنوعاً وتعددو، )٥٧(اآلخرة

ولعل ، جد تقارباً وتفاوتاً في العباداتنو، من ذلك
إلى أنظار العلماء في  السبب يعود في كل التقسيمات

  . ووجه الداللة لكل آية، ومفهوم النص، مدلول الحكم
يكون تقسيم ، وبعد التدقيق في كالم العلماء      

   :الكريم إلى األحكام في القرآن
  .األحكام االعتقادية. ١
  .  األحكام الخُلقية.٢
  .األحكام الكونية. ٣
  . األحكام الِعبرية. ٤
  . األحكام الشرعية العملية. ٥

:
: 

 وهي األحكام التي تتعلق بوجوب: األحكام االعتقادية .١
، وصفاته، كاعتقاده باهللا تعالى، اعتقاد المكلف

 ؛وذلك، واليوم اآلخر، سلهور، وكتبه، ومالئكته
ألن العقيدة هي المنطلق األول واألساس القوي 

فتكون . )٥٨(لبقية األحكام التي وردت في القرآن
وينعكس ذلك إيجاباً على ، قوام الحياة الصحية

 في حياة الًفنجد أن أثر اإليمان فع، المجتمع والفرد
من حيث األمن واالستقرار فمن ال إيمان ، المجتمع
ال و التزام له ومن ال التزام له ال أمانة له له ال

وال يكون عضواً ، يصلح لتحمل أية مسؤولية
وأما أثر اإليمان على الفرد ، صالحاً في المجتمع

َأالَ ِبِذكِْر اللِّه تَطْمِئن  :فيطمئن قلبه قال تعالى
الْقُلُوب]فالمصائب التي تصيب اإلنسان ،]الرعد :٢٨ 
ويعلم أنه مثاب ، اب على صبرهإلى اهللا فيثتدفعه 

  . )٥٩(على ذلك من عند اهللا تعالى
وهي لوجوب ما ينبغي أن يكون : األحكام الخُلقية .٢

عليه اإلنسان من التحلي بالفضائل، والتخلي عن 
الكريم اهتم باألخالق  الرذائل، ونجد أن القرآن

اهتماماً كبيراً، وتحدث عنها إما بالتصريح أو 
اب العزيز تدعو اإلنسان للخير، اإلشارة، فآيات الكت

وتنهاه عن الشر، وتدعوه للرشد، والعلم والعمل، 
والصدق واألمانة، وتنهاه عن الجهل والكسل، 

كقوله  ؛ باللون أو الجنسقريفوالظلم، والقسوة، والت
وِإيتَاء ِذي  ِإن اللّه يْأمر ِبالْعدِل واِإلحساِن: تعالى

عِن الْفَحشَاء والْمنكَِر والْبغِْي يِعظُكُم الْقُربى وينْهى 
لَّكُملَع ونتَذَكَّر]المعاقد تمثل، فاألخالق ]النحل :٩٠ 

 االجتماعية، والروابط تالثابتة التي تعقد بها الصال
، ال متفرقة )٦٠(اإلنسانية، فتكون البشرية متماسكة

، ألن اهللا تعالى خلقهم ألجل وظيفة واحدة؛ ومتمزقة
هم أب واحد، وأم واحدة، ليعيشوا متحابين لو

متراحمين، ولكن متى فقدت هذه األخالق عاشوا 
 . )٦١(كراهية، وحقد وحسدفي بعداء، 
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الكريم آيات كونية  تضمن القرآن :األحكام الكونية .٣
وليس ، لتكون حجة للناس، كثيرة ذات معاٍن علمية

من مقاصده أن يقرر نظريات علمية في خلق 
ولكن جاء بها ، وخلق اإلنسان، واألرضالسموات 
وتثبيت العقيدة ، لتقوية اإليمان باهللا تعالى القرآن

. وليتيقن أنها ليست من وضع البشر، في النفوس
يعرضها في معرض  باإلضافة إلى أن القرآن

والخبير ، فيحدث المحيط بعلوم الكون، الهداية
الذي ال يخفى عليه ، بأسرار السموات واألرض

فيتوجه اإلنسان إلى ،  البر والبحرشيء في
نتفاع ليعلم بعد ذلك أن اهللا خلق الكون لال، التفكير

فيمتلئ اإلنسان إيماناً بجالل قدرته سبحانه ، به
ن ِفي خَلِْق السماواِت ِإ :كقوله تعالى، )٦٢(وتعالى

واَألرِض واخِْتالَِف اللَّيِل والنَّهاِر آلياٍت لُِّأوِلي 
الَِّذين يذْكُرون اللّه ِقياما وقُعودا وعلَى  * باِباأللْ

جنُوِبِهم ويتَفَكَّرون ِفي خَلِْق السماواِت واَألرِض 
 ذَابفَِقنَا ع انَكحباِطالً سذا با خَلَقْتَ هنَا مبر

 . ]آل عمران :١٩١-١٩٠[النَّاِر

 التي تؤخذ من اآليات وهي األحكام: األحكام الِعبرية .٤
التي يبحث عما فعلته األمم السابقة قبل اإلسالم، 
والحكمة من ذلك؛ لتوجيه اإلنسان ألخذ العبرة بما 
فعلته األمم السابقة، وما نالته من الجزاء، فيتفكر في 
حال اإلنسانية اليوم، فيقيس الحال، ويعتبر بالمآل، 

  الْمْؤِمِنين  تَنفَعوذَكِّر فَِإن الذِّكْرى :قال تعالى
، ويتعرف على ما تركته األمم السابقة ]الذاريات :٥٥[

  .)٦٣(في مجال بناء الحضارة، فتستثمر لصالح البشرية

، الكـريم   القـرآن  ديع :األحكام الشرعية العملية   .٥
وكليها الذي ترجـع كـل      ،  أصل الشريعة األول  

ة الكريم؛ جاء بأحكام متعدد   فالقرآن،  المصادر إليه 
 لتنظـيم  ؛وهي أحكام ضرورية للبشرية  ،  ومتنوعة

، وبنفـسه ،  وعالقته بغيره ،  عالقة اإلنسان بخالقه  
هذه وأي تفريط في ، وعالقته بكافة مجاالت الحياة  

 ،)٦٤(ات تنعكس سلباً على األفراد والجماعاتالعالق

 فَمِن اتَّبع هداي فَالَ يِضلُّ والَ يشْقَى       :قال تعالى 
عرض عن ِذكِْري فَِإن لَه مِعيشَةً ضـنكًا        ومن أَ  *

 . ]طه: ١٢٤-١٢٣[ونَحشُره يوم الِْقيامِة َأعمى

:: 
 هي الفرائض التي أمر بها القرآن: أحكام العبادات) ١

الكريم، كأمر بالصالة، والزكاة، والحج، والصوم، 
الكريم لها كان إجمالياً، فقد أمر  أن بيان القرآنويالحظ 

 في مابالصالة ولم يبين أوقاتها تفصيالً، وال أركانها، مثل
الحج، والزكاة، والصوم، وتركت التفصيالت للسنة 
النبوية المطهرة، وقد بينتها تبياناً كامالً قال رسول اهللا 

" :وقال )٦٥("صلوا كما رأيتموني ُأصلي ،: " خذوا
والسنة الكريم  ، فنجد أن القرآن)٦٦(" مناسككمعني

 ألنها عمود ؛الشريفة قد تعاضدا لبيان هذه األحكام
الدين الذي تقوم عليه أخالق الفرد، وتعاون المجتمع، 

   .)٦٧(فهي تكسب طاقة روحية لتراقب عمل اإلنسان
الكريم  هي األحكام التي بينها القرآن :أحكام األسرة) ٢

، األسرة منذ كان جنيناً إلى وفاتهللفرد باعتباره في 
الكريم في هذه األحكام ما لم يفصل  وقد فصل القرآن

وعناية ذلك نابعة من مقام ، في أي موضع آخر
والمحافظة على األسرة من ، إصالح المجتمع

فإن كانت ،  ألنها اللبنة القوية في المجتمع؛االنحالل
لمجتمع وإن كانت هزيلة كان ا، قوية كان المجتمع قوياً

للفرد وما عليه من  الكريم ما فقد بين القرآن. كذلك
، وواليته، من رضاعته وحضانته: حقوق والتزامات

ووصيته ، وطالقه، وزواجه، وتعليمه، ونفقته، وتربيته
 . )٦٨(إلى غير ذلك

وهي األحكام التي تبين : أحكام المعامالت المالية) ٣
ة، وجوب رعاية األسباب الشرعية لكسب الملكي

واألخذ باألسس والقواعد التي يترتب على توفرها 
شرعية انتقال الحقوق من شخص إلى شخص حتى 
. ال يكتسب أحد حقاً أكثر من التزامه وال يطغى عليه

ر واألسس ر على العناصم اقتصالكري فالقرآن
واألحكام التي ال تتغير بتغير الزمان والمكان ومنها 
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يا : ه تعالىالتراضي في عقود المعاوضات كقول
َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل 

نكُماٍض من تَرةً عارِتج ِإالَّ َأن تَكُون]النساء:٢٩[ ،
وآتُواْ  :وطيبة النفس في التبرعات كقوله تعالى

م عن شَيٍء النَّساء صدقَاِتِهن ِنحلَةً فَِإن ِطبن لَكُ
، والوفاء ]النساء: ٤[منْه نَفْسا فَكُلُوه هِنيًئا مِريًئا

يا : بااللتزامات المترتبة على التصرفات قال تعالى
، وتوثيق ]المائدة:١[َأيها الَِّذين آمنُواْ َأوفُواْ ِبالْعقُوِد

ن يا َأيها الَِّذي: العقود منعاً للخصومات قال تعالى
 وهى فَاكْتُبمسٍل مٍن ِإلَى َأجينتُم ِبداينُواْ ِإذَا تَدآم

، وأداء المدين ]البقرة:٢٨٢[ولْيكْتُب بينَكُم كَاِتب ِبالْعدِل
ِإن اللّه يْأمركُم َأن تُؤدواْ : لألمانات قال تعالى
  القرآن، ونجد أن]النساء:٥٨[اَألمانَاِت ِإلَى َأهِلها

الكريم ترك بقية عناصر العقود وأحكامها وُأسسها، 
بتطوير العالقات االقتصادية للعقول وما يتعلق 

البشرية في ضوء تغير الحياة اإلنسانية، لكن ضمن 
ومن يتَعد حدود اللَِّه : تعالى، قال )٦٩(إطار أخالقي

هنَفْس ظَلَم فَقَد]الطالق: ١[.  

الكريم النظام  ذكر القرآن :)٧٠(توريةاألحكام الدس) ٤
عالقة الحاكم ، الدستوري بعمومه ومن جمله ذلك

و في هذه ، وأهل الحل والعقد، واالنتخاب، بالمحكوم
  :العالقات أمر بوجوب توفر أربعة ُأسس رئيسية

العمل بمبدأ الشورى في كل قرار للمصالح  :األول
 آل :١٥٩[مِروشَاِورهم ِفي اَأل :قال تعالى العليا
 وَأمرهم شُورى بينَهم :وقال تعالى، ]عمران

  . ]الشورى: ٣٨[
رعاية العدل في كل حكم قضائي مما يحقق  :الثاني

ِإن اللّه يْأمر ِبالْعدِل : قال تعالى، الكرامة للفرد
  . ]النحل: ٩٠[واِإلحساِن

 وق والواجبات، االلتزام بالمساواة في توزيع الحق:الثالث
يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكٍَر  :قال تعالى

 فُوا ِإناراِئَل ِلتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجُأنثَى وو
كُمماللَِّه َأكْر ِلي ِعندع اللَّه ِإن َأتْقَاكُممخَِبير  

  . ]الحجرات:١٣[

 ،األمر فيما ال معصية فيهوجوب الطاعة لولي  :الرابع
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ َأِطيعواْ اللّه  :قال تعالى

ِر ِمنكُمِلي اَألمُأووَل وسواْ الرَأِطيعو]النساء:٥٩[ . 

الكريم  بين القرآن :)٧١(أحكام العالقات الدولية) ٥
واعتبر األساس ، عالقات الدول مع بعضها البعض

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ  :قال تعالى،  السلمللعالقات هو
 طَاِن ِإنَّهاِت الشَّيواْ خُطُوالَ تَتَِّبعلِْم كَآفَّةً وخُلُواْ ِفي الساد

ِبينم ودع لَكُم]وال يجوز اللجوء إلى ، ]البقرة:٢٠٨
الحرب إال في حاالت الدفاع عن العقيدة واإليمان 

 :قال تعالى، والحياة، والعقل، واألعراض والمال
 ىتَدا اعِه ِبِمثِْل ملَيواْ عتَدفَاع كُملَيى عتَدِن اعفَم

تَِّقينالْم عم اللّه واْ َأنلَماعو اتَّقُواْ اللّهو كُملَيع]١٩٤ :
، وفي حال الدفاع أمرنا باإلنصراف إلى السلم، ]البقرة

حواْ ِللسلِْم فَاجنَح لَها وتَوكَّْل علَى وِإن جنَ :قال تعالى
ِليمالْع ِميعالس وه اللِّه ِإنَّه]األنفال: ٦١[ . 

ويقصد بها األحكام  :)٧٢(األحكام المالية العامة) ٦
المتعلقه بتنظيم القضايا المالية بين األغنياء والفقراء 

انه وبين بها سبح، وبين الدولة واألفراد كالملكية
ويجب ، واالنسان مستخلف فيه، أن المال هللا، وتعالى

: قال تعالى، عليه أن ينفق بما يفيده ويفيد مجتمعه
آِمنُوا ِباللَِّه ورسوِلِه وَأنِفقُوا ِمما جعلَكُم مستَخْلَِفين ِفيِه 

مَأنفَقُوا لَهو نُوا ِمنكُمآم فَالَِّذين كَِبير رَأج]الحديد :٧[.  

وهـي علـى ثالثـة     : )٧٣(والعقوبات الجرائم أحكام) ٧
 : أقسام

وهي التي يتُعدى فيها على : جرائم الحدود :األول
فحدد ، المصالح الضرورية لحياة اإلنسان

وهي ، وحدد العقاب بالنص، الجريمة بالنص
، فال تقبل التخفيف والتشديد، حقوق هللا محضة
ِدد ِمنكُم ومن يرتَ: قال تعالى، كجريمة الردة

عن ِديِنِه فَيمتْ وهو كَاِفر فَُأولَِئك حِبطَتْ 
 ابحَأص لَِئكُأوِة واآلِخرا ونْيِفي الد مالُهمَأع

ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه]وكجريمة ، ]البقرة:٢١٧
رابة والبغي والسرقة قال ـا والقذف والحـالزن
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لساِرقَةُ فَاقْطَعواْ َأيِديهما والساِرقُ وا: تعالى
 ِزيزع اللّهاللِّه و نا نَكَاالً مبا كَساء ِبمزج

ِكيمح]المائدة:٣٨ [ .  
وهي الجرائم التي : جرائم القصاص والدية :الثاني

يتعدى فيها على حياة اإلنسان أو على سالمته، 
النَّفْس  والَ تَقْتُلُواْ :فكل من التجريم قال تعالى

، والعقاب ] اإلسراء:٣٣[الَِّتي حرم اللّه ِإالَّ ِبالحقِّ
وما كَان ِلمْؤِمٍن َأن يقْتَُل مْؤِمنًا ِإالَّ  :قال تعالى

خَطًَئا ومن قَتََل مْؤِمنًا خَطًَئا فَتَحِرير رقَبٍة مْؤِمنٍَة 
 :٩٢[يصدقُواْ نوِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى َأهِلِه ِإالَّ َأ

، إال أن عقاب القصاص والدية حق ]النساء
مشترك بين الدولة وبين المجني عليه أو ورثته، 

 ومن قُِتَل مظْلُوما فَقَد جعلْنَا ِلوِليِه :قال تعالى
، وللسلطان أحد الخيارات ]اإلسراء: ٣٣[سلْطَانًا

، أو الثالثة؛ إما طلب تنفيذ القصاص، أو الدية
  . العدول إلى العفو

وهي الجرائم التي ترك تحديد  :جرائم التعزير :الثالث
، بالتعاون مع أهل الشورى، عقوبتها لولي األمر

  :وهي أنواع
فكل جريمة :  جرائم الحدود المقترنة بالشبهة–أ

حصلت فيها شبهة في اإلثبات أو التنفيذ تتحول 
إلى جريمة تعزيرية يعاقب بعقوبة تحددها 

سلطة التشريعية، كجريمة الزنا إذا لم تثبت ال
بأربعة شهود، كجريمة السرقة بين الزوجين أو 
  . بين األصول وفروع أو في حاله الحاجة والفقر

جرائم تثبت بالنص ويترك العقاب للسلطة  -ب
، وخيانة األمانة، كالتجسس والغصب والرشوة

ضكُم والَ تَجسسوا والَ يغْتَب بع :قال تعالى
  . ]الحجرات:١٢[بعضا

أجازت الشريعة لولي :  الجرائم المستحدثة-ج 
األمر بالتعاون مع أهل الحل والعقد أن يعتبر 
كل فعل يضر بمصلحة اإلنسان الضرورية 
جريمة يعاقب عليها بعقوبة تتناسب مع حجم 

  . الجريمة وخطورتها

 
 

:: 

   :إلى ثالثة أقسام البيان ينقسم      
، مجمالًي أن يكون النص القرآن :القسم األول      

فإن  ؛]البقرة: ٤٣[وَأِقيمواْ الصالَةَ :كقوله تعالى
اآليات التي تتحدث عن الصالة جاءت تبين األمر 

وبينت ، تكاسل عنهاأو ال، وعدم التفريط بها، بإقامتها
أما فيما يتعلق بأداء ، مدى أهميتها لألفراد والجماعات

فبينت ، فقد بينته السنة النبوية الشريفة، الصالة عملياً
فقال ، وأوقاتها، أركانها وشروطها وهيئاتها وأبعاضها

، )٧٤("صلوا كما رأيتموني ُأصلي" : رسول اهللا
ج أحكام وح، وكذلك في بقية العبادات من صوم وزكاة

  . )٧٥("خذوا عني مناسككم" :فقال رسول اهللا ، البيوع
فيذكر القواعد ، وقد يأتي النص القرآني مجمالً      
قال ، كالشورى: والمبادئ الرئيسة للتشريع، العامة
، والعدل، ]الشورى:٣٨[وَأمرهم شُورى بينَهم: تعالى

 :٩٠[دِل واِإلحساِنِإن اللّه يْأمر ِبالْع :قال تعالى
يا َأيها الَِّذين  :قال تعالى، والوفاء بااللتزامات، ]النحل

وترك التطبيق العملي ، ]المائدة:١[آمنُواْ َأوفُواْ ِبالْعقُوِد
 ألن الحياة تتجدد فيعطى مجال للناس ؛فيها للناس
وخير ما يساعد على التطبيق النموذجي ، بتطبيقها

  . )٧٦(رآنية هو االجتهادللقاعدة الق
 اختيار فقد طبق المسلمون مبدأ الشورى عند      
 ؛ كان المسلمون ، فعندما اختير أبو بكر األولالخليفة

،  في سقيفة بني ساعدة، وقبل وفاتهيتشاورون، 
شاور طائفة من المتقدمين من ذوي النظر والمشورة 

،  ابفاتفقوا على أن يعهد بالخالفة إلى عمر بن الخط
، جعل الخالفة بين ستة أشخاص من  وقبل وفاته

ن يرد اهللا بكم خيراً إ :، وقالأصحاب رسول اهللا 
، يجمع أمركم على خير هؤالء كما جمعكم بعد نبيكم 

، وبعد  وبعد التشاور اختير عثمان بن عفان
، فنالحظ أن  ، بويع علي بن أبي طالب استشهاده
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رحلة قائم، ولكن تختلف تطبيق مبدأ الشورى في كل م
  . )٧٧(المراحل عن بعضها

أن يكون النص القرآني مفصالً  :القسم الثاني      
كأحكام ، والسنة الشريفة تؤكد ذلك، ومبيناً بياناً كامالً

وكيفية ، ومقادير العقوبات في الحدود، المواريث
وكيفية اللعان ، والمحرمات من النساء، الطالق وعدده
والَِّذين يرمون َأزواجهم  :ال تعالىفق، بين الزوجين

 عبَأر ِدِهمةُ َأحادفَشَه مهاء ِإالَّ َأنفُسدشُه مكُن لَّهي لَمو
اِدِقينالص لَِمن اٍت ِباللَِّه ِإنَّهادشَه*   ةُ َأنالْخَاِمسو

 الْكَاِذِبين ِمن ِه ِإن كَانلَينَتَ اللَِّه عُألَعرديا   *ونْهع
الْكَاِذِبين لَِمن اٍت ِباللَِّه ِإنَّهادشَه عبَأر دتَشْه َأن ذَابالْع 

  أَن غَضب اللَِّه علَيها إِن كَان ِمن الصادِقِينوالْخَاِمسةَ  *
الكريم بين حكماً مهماً  فنجد أن القرآن، ]النور :٩-٦[

وهذا البيان ، )٧٨(عن الزوجوهو اللعان للتخفيف 
 وجاءت السنة النبوية تؤكد ما جاء في القرآن، مفصّل
 بدعوة عويمر وزوجته فأمر رسول اهللا ، الكريم

اتق اهللا في زوجتك : وقال لعويمر، وشريك بن سحماء
، قسم باهللاأ، يا رسول اهللا: فقال، وابن عمك وال تقذفها

تها منذ وإني ما قرب، إني رأيت شريكاً على بطنها
فقال لها النبي ، وإنها حبلى من غيري، أربعة أشهر

 :يا : فقالت، ني إال بما صنعتِِياتقي اهللا وال تخبر
وإنه رأى شريكاً ، إن عويمراً رجل غيور، رسول اهللا

فحملته الغيرة على ما قال، ويتحدث، يطيل النظر إلي ،
ثم قال ، فصلى العصر) الصالة جامعة(فنودي 
وإني ، إن خولة لزانية، شهد باهللاأ:  وقلقم: لعويمر

إني رأيت : قل أشهد باهللا: ثم قال، لمن الصادقين
قل : ثم قال، وإني لمن الصادقين، شريكاً على بطنها

، وإني لمن الصادقين، أشهد باهللا إنها حبلى من غيري
وإني ما قربتها منذُ ،  إنها زانية:قل أشهد باهللا: ثم قال

لعنة : قل: ثم قال، ن الصادقينوإني لم، أربعة شهور
ثم : إن كان من الكاذبين فيما قال، اهللا على عويمر

أشهد : وقالت، فقامت، قومي: وقال لخولة، اقعد: قال
، وإن عويمراً زوجي لمن الكاذبين، ما أنا بزانية: باهللا

أشهد باهللا ما رأى شريكاً على ، وقالت في الثانية
إني حبلى  :في الثالثةوقالت ، وإنه لمن الكاذبين. بطني
إنه ما رآني على ، أشهد باهللا :وقالت في الرابعة، منه

: وقالت في الخامسة، وإنه لمن الكاذبين، فاحشة قط
غضب اهللا على خولة إن كان عويمر من الصادقين في 

فالسنة الشريفة ، )٧٩( بينهماففرق رسول اهللا ، قوله
  . الكريم جاءت مؤكدة وموضحة لما جاء في القرآن

  أن يكون أصل الحكم في القرآن:القسم الثالث      
فتقوم السنة . الكريم قد ورد بطريقة اإلشارة أو العبارة
فَِإذَا ُأحِصن  :النبوية بتكميل بقية أحكامه، كقوله تعالى

 نَاِت ِمنصحلَى الْما عفُ مِنص ِهنلَيِبفَاِحشٍَة فَع نَأتَي فَِإن
، ففي هذا النص القرآني إشارة إلى ]النساء :٢٥[الْعذَاِب

أن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر، فصارت 
هذه قاعدة شرعية، فجاءت السنة النبوية وبينت حدود 
هذه القاعدة، وأنها تكون في العقوبات المقدرة، وتطبق 

   .)٨٠(في بعض الحقوق، كما طبقت في العقوبات
:: 

 األسلوب العلماء، للوصول إلى  القرآن الكريمشغل      
ليتسنى لمن يريد االستنباط ،  في األحكامالذي اتبعه
ويصل إلى الحكم ، فيسلك طريق األمان، معرفة ذلك
   :ويتمثل األسلوب في، باطمئنان

الكريم في تناوله لألحكام   أن ينظر إلى القرآن:أوالً
ة، وبقطع النظر عن طريقته في التعبير من حيث الجمل

 ذلك، إن )٨١(عن أقسام الحكم الشرعي، وبين الشاطبي
لتعريفه باألحكام الشرعية أكثره كلي وليس  القرآن

بجزئي، وما جاء بطريقة جزئية فمأخذه على الكلية، 
ما باالعتبار أو بمعنى األصل، إال ما خصه الدليل إ

 هذه األنواع تحتاج، وعليه فإن  مثل خصائص النبي
إلى كثير من البيان، والسنة الشريفة هي التي تتكفل 

وَأنزلْنَا ِإلَيك الذِّكْر ِلتُبين ِللنَّاِس ما : بذلك قال تعالى
ِهمَل ِإلَينُز]وقال تعالى]النحل: ٤٤ ، : كلَيلْنَا عا َأنزمو

 ]النحل :٦٤[ي اخْتَلَفُواْ ِفيِهالِْكتَاب ِإالَّ ِلتُبين لَهم الَِّذ
جامعاً، وال يكون جامعاً إال والمجموع  فيكون القرآن
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الْيوم َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم  :فيه أمور كلية قال تعالى
: ٣[وَأتْممتُ علَيكُم ِنعمِتي ورِضيتُ لَكُم اِإلسالَم ِدينًا

لم يبين جميع أحكامها ، فالصالة والزكاة والجهاد، ]المائدة
، إنما بينتها السنة الشريفة، وأما الكليات مالقرآن الكري

الكريم على الكمال وهي  المعنوية، فقد تضمنها القرآن
، فمن )٨٤( والتحسينيات)٨٣( والحاجيات)٨٢(الضروريات

أراد استنباط األحكام يجب عليه أن يراعي بأنها تقوم 
جزئياً فمأخذه على الكلية ال على الجزئية وما جاء 

على الكلية، فتلم األجزاء إلى بعضها وال تأخذ بأطراف 
   .)٨٥(العبارات دون النظر في واردها

وعليه فإنه ال ينبغي ألحد أن يقدم على االستنباط       
الكريم دون النظر في شرحه وبيانه في  من القرآن

 ألنه إن كان كلياً وفيه أمور تفصيلية ؛السنة الشريفة
، لصالة والزكاة فال بد من النظر في بيانهكما في ا

وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن 
وإال فمطلق ، همغيرفإنهم أعرف من ، عوزته السنةأ

  . )٨٦(الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك
وفي هذا التعريف القرآني بالكلية حكمة؛ وهي       

 للقرآن، فلو ذكر القرآناإلعانة لألمة على تيسير الحفظ 
الكليات والجزئيات لكان قد تضخم حجمه جداً، فيعسر 
على األمة الحفظ، وفيها إعطاء مرونة وصالحية لكل 

  . )٨٧(عصر ومصر لالجتهاد في مفرداته، وتراكيبه
ألنها ال تكسب  ؛فال ينظر إلى النص نظرة جزئية      

 من فال بد، وضررها أكبر من نفعها، فهماً ناقصاً
االهتمام بالنظرة الكلية الشاملة؛ ألنها تراعي الجزئيات 

  . )٨٨(وتشملها وتربط بعضها مع بعض
 أن ينظر إلى القرآن الكريم من تناوله لتفاصيل :ثانياً

أقسام الحكم الشرعي، ومعرفة ذلك متوقفة على استقراء 
أسلوب القرآن الكريم لعرض األحكام التفصيلية فيعرف 

  :والمباح، ومن هذه الضوابط والقواعدالواجب والمحرم 
إذا جاءت  :)٨٩(الوجوب أو الندب يكون حكم الفعل .١

أو إذا ذكر ، الصيغة الدالة على الوجوب أو الندب
في القرآن واقترن به مدح أو محبة أو ثناء له أو 

أو إذا اقترن به الجزاء الحسن والثواب ، لفاعله
 ورسولَه ومن يِطِع اللّه :لفاعله كقوله تعالى

يدِخلْه جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار خَاِلِدين ِفيها 
ِظيمالْع زالْفَو ذَِلكو]النساء: ١٣[ . 

إذا جاء : )٩٠(يكون حكم الفعل الحرمة أو الكراهة .٢
ذكره بصيغة تدل على طلب الشارع لتركه 
واالبتعاد عنه، أو إذا ذكر على وجه الذم له 

اعله، أو أنه سبب للعذاب أو لسخط اهللا أو مقته، ولف
أو دخول النار، أو لعن فاعله أو وصف العلل بأنه 
رجس أو فسق أو من عمل الشيطان، أو وصف 

 . فاعله بالبهيمية أو بالشيطان

إذا جاء بلفظ يدل  :)٩١(يكون حكم الفعل اإلباحة .٣
أو نفي ، ونفي الحرج، كاإلحالل واإلذن، على ذلك
أو اإلنكار على من حرم الشيء كقوله ، الجناح
والَ جنَاح علَيكُم ِفيما عرضتُم ِبِه ِمن  :تعالى

ِفي َأنفُِسكُم َأكْنَنتُم اء َأوِة النِّسِخطْب]البقرة: ٢٣٥[ .  

:
: 

الكريم  من المعلوم أن جميع نصوص القرآن      
فنجزم بأن كل النصوص ، طعية من ورودها وثبوتهاق

على نبينا   اهللا القرآنية التي نقرؤها هي التي أنزلها
وبلغها إلى األمة من غير تحريف وال ، محمد 
  إلى الرفيق األعلى إال والقرآنوما انتقل ، تبديل

وفي صدور الصحابة  الكريم مجموع في صدره 
ِإنَّا نَحن  :ل تعالىومجموع بين السطور قا، الكرام

اِفظُونلَح ِإنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز]الحجر:٩[ .  
الكريم من حيث داللتها على  أما نصوص القرآن      

  :ما تضمنته من أحكام فتنقسم إلى قسمين

   :النص القطعي الداللة :القسم األول
أصل صحيح ، القاف والطاء والعين :القطعي لغة      
وقطعت الشيء أقطعه ، على إبانة شيء من شيءيدل 
وتأتي بمعنى ، )٩٢(والرجالن تقطعا أي تصارما، قطعاً

  . )٩٣(والغلبة بالحجة، إبانة الشيء
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هو ما دل على معنى : (والداللة القطعية اصطالحاً      
، فتكون )٩٤()متيقن منه وال يحتمل تأويالً وال معنى غيره

 من معنى واحد، وال الداللة القرآنية ال تحمتل أكثر
يكون مجمالً لفهم معنى من النص غيره، ومن أمثلته 

الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد منْهما  :قوله تعالى
، فجريمة الزنا إذا توفرت أركانها ]النور :٢[ِمَئةَ جلْدٍة

وشروطها، وانتفت موانعها وكان الزاني غير محصٍن، 
كون العقوبة هي الجلد مائة جلدة، وهذه داللة فحينئٍذ ت

  . قطعية ليست قابلة لالجتهاد فتخفف أو تُشدد

   :النص الظني الداللة :القسم الثاني
 الظاء والنون، أصل يدل على معنيين: الظني لغةً      
يقال ظننت الشيء إذا لم ، واليقين، الشك، مختلفين
البئر : لظنونوا، أي أيقنت :ويقال ظننت ظناً، تتيقنه

والدين الظنون الذي ال ، الذي ال يدري أفيها ماء أم ال
  . )٩٥(يدري أيقضى أم ال

هو الذي يكون ( :والداللة الظنية اصطالحاً      
 فتكون الداللة قد احتملت )٩٦()محتمالً ألكثر من معنى
وقد يترجح أحد االحتمالين في ، أكثر من حكم واحد

ومن ، )٩٧(ير قطعالنفس على المعنى اآلخر من غ
والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن ِبَأنفُِسِهن : أمثلته قوله تعالى

فلفظ القرء مشترك بين ، ]البقرة :٢٢٨[ثَالَثَةَ قُروٍء
والنص دال على أنه على ، معنيين الحيض والطهارة

فيحتمل أن يراد ثالثة ، المطلقة أن تتربص ثالثة قروء
فهو ليس ، ث حيضاتويحتمل أن يراد ثال، أطهار

بقطعي فنجد أن الفقهاء مختلفون في عدة المطلقة أهي 
  . )٩٨(ثالث حيضات أو ثالثة أطهار

 وهذا القسم الظني نجده كثيراً في المسائل الفرعية،      
 بين اًوله أثر عظيم في االجتهاد، فنجد أن هناك خالف

 لخالفهم في فهم النصوص، واإلحاطة بالحديث ؛العلماء
الف العقول في إدراك األقيسة، وفي ذلك رحمة واخت

  . )٩٩(لألمة وتيسير بها
وأما عدم معرفة دالالت القرآن الكريم، فإنه       

 يوقع في اإلشكاالت، ويعد خروجاً عن مقصود اآليات

القرآنية، فتكون خصومات تشغل األمة بها عن النص 
  . القرآني

 

الكريم في عرض  آنبعد هذه الدراسة لمنهج القر      
  :توصل البحث إلى النتائج اآلتية، آيات األحكام

ال بد له من معرفة ، إن المفسر لكتاب اهللا تعالى -
، القواعد واُألسس التي بها تم عرض آيات األحكام
، حتى يستطيع أن يستنبط األحكام من اآليات

وبهذا . وبذلك يفهم النص القرآني فهماً صحيحاً
 . صد العليا للشريعة اإلسالميةالفهم يراعي المقا

أن يفرق ، من الضرورة للمفسر لكتاب اهللا تعالى -
أو ، إذا كان من األصوليين. بين كالم العلماء

 ألن نظرة كل واحد للنص القرآني تختلف ؛الفقهاء
فاألصولي ، وإن كان مقصدهم واحداً، عن اآلخر

ينظر إلى النص القرآني نفسه ويستخرج منه 
أما الفقيه فإنه ينظر إلى أثر  ،الحكم الشرعي

من حيث تصرفاته ، النص القرآني على المكلف
 . والوقائع التي لها صلة بتصرفاته

فمـن أراد أن    ،  معرفة أساليب الحكم الـشرعي     -
ال بد لـه مـن      ،  يستنبط ويستدل باآليات القرآنية   

وما هي أساليب كل    ،  معرفة أنواع الحكم الشرعي   
 . ستنباط منهاوكيفية اال، نوع من األنواع

الكريم  أقسام األحكام التي وردت في القرآن -
وأحكام ، وأحكام خُلُيفة، أحكام اعتقادية خمسة؛
 . وأحكام شرعية عملية، وأحكام عبرية، كونية

أقسام األحكام الشرعية، هي العبادات، وأحكـام        -
 األسرة، والمعامالت المالية، والدستورية، والعالقات    

عقوبات، فنجد أنه مـا مـن       الدولية، والجرائم وال  
قضية عملية في حياتنا اليوميـة، إال وسـتجد أن       

 .  قد تحدث عنهامالقرآن الكري
لعالقتها القوية ، يجب معرفة السنة النبوية الشريفة -

، من حيث البيان القرآني لألحكام، الكريم بالقرآن
، الكريم أورد الحكم الشرعي مجمالً فنجد القرآن
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 ١٢٤ 

ون النص القرآني مجمالً وقد يك، السنة تبينهو
الكريم  وقد يورد القرآن، السنة تؤكدهو، ومبيناً

 . السنة تكملهو، الحكم باإلشارة

يكون ، الكريم للتعريف باألحكام سياق القرآن -
الكريم دستور خالد لهذه  ن ألن القرآ؛بطريقة كلية

، فاقتضى أن يكون مجموعاً فيه كل شيء، األمة
 يكون ]النحل: ٨٩[كُلِّ شَيٍءِتبيانًا لِّ :قال تعالى

ال بد من معرفة أساليب ؛ بطريقة تفصيلية وهنا
 . والمباح، والحرام، في معرفة الواجب القرآن

بل ، ليست على وتيرة واحدة، الكريم داللة القرآن -
فيكثر ، أو ظني، ال خالف فيه، منها ما هو قطعي

وهو خالف من العلماء في فهمهم ، فيه الخالف
وهو مقبول ما دام ضمن قواعد ، قرآنيللنص ال

 . وُأسس الشريعة الغراء

: 
                                            

ابن منظور وأبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم،         ) ١(
  ).حكم(، بيروت، دار صادر، مادة لسان العرب

العلي، محمد بن نظام الدين األنصاري،  للعالمة عبد) ٢(
 طبعة، ،)ت(فواتح الرحموت لشرح مسلم الثبوت 

  .٥٤، ص١ج
، مؤسسة فقهالوجيز في أصول الالكريم زيدان،  عبد) ٣(

  .٢٥م، ص٢٠٠٣/ ه١٤٢٤ ،)١ط(الرسالة، بيروت، 
أصول الفقه اإلسالمي في الزلمي مصطفى إبراهيم، ) ٤(

  .٨، ص٢م، ج١٩٩١/ ه١٤١٢، بغداد، نسيجه الجديد
يكون خطابه تعالى متعلق بأفعال المكلفين، ولكن ال ) ٥(

  .على سبيل الطلب والتخيير والوضع
، دار أصول الفقهمن، الرح الواحد عبد فاضل عبد) ٦(

  .٢٨م، ص١٩٩٩، )٣ط( عمان، ،المسيرة
  .٣٠، صأصول الفقهفاضل، ) ٧(
  .، أصول الفقهنفسهالمصدر : انظر) ٨(
  .٩، ص٢الزلمي، ج) ٩(
  .٩، ج٢ج، نفسهالمصدر : انظر) ١٠(
  .نفسهالمصدر : انظر) ١١(
  .٢٦، صأصول الفقهزيدان، ) ١٢(

  

  ألن المراد؛مترادفان عند الجمهور :الواجب والفرض) ١٣(
بكل منهما فعل طلب على وجه الحتم واإللزام سواء 
كان ثابتاً بدليل ظني كحديث اآلحاد أم بدليل قطعي 

وقال الحنفية الفرض ما . الثبوت كآية من آيات القرآن
ثبت بدليل قطعي كأداء الصالة والواجب ما ثبت 

ني كصدقة الفطر، ورأي الجمهور هو األفقه ظبدليل 
. عل مطلوباً في الحالتين على وجه اإللزامما دام الف

  .١٤، ص٢، جأصول الفقهالزلمي، . د
عالء الدين سمش النظر أبي بكر محمد بن احمد ) ١٤(

ميزان األصول في نتائج العقول في السمرقندي، 
عبد الملك عبد : ، دراسة وتحقيق وتعليقأصول الفقه

، مطبعه )١٩٨٧/ ه١٤٠٧(، )١ط(الرحمن السعدي، 
، ١ وزارة األوقاف والشؤون الدينية، جالخلود
  ،.٣٥، صأصول الفقهفاضل، . ١٢٤ص

 ،مفردات ألفاظ القرآن، ) ه٤٢٥ت (الراغب األصفهاني ) ١٥(
صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، : تحقيق

م، ٢٠٠٢/ ه١٤٢٣، )٣ط(والدار الشامية، بيروت، 
 الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهللا: انظر. ٦٩٩ص

: ، تحقيقالبرهان في علوم القرآن، ) ه٧٩٤-٧٤٥(
، ٢م، ج١٩٩٤/ ه١٤١٥، )٢ط(يوسف بن عبد الرحمن، 

  .١٣٤ص
 إبراهيم :انظرو. ١٢، ص٢، جآيات األحكامالسايس، ) ١٦(

، علم أصول الفقه اإلسالميعبد الرحمن إبراهيم، 
م، ١٩٩٥، )١ط(دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

  .٢٧٠ص
 ،) ه٦٧١ت (ن أحمد األنصاري القرطبي محمد ب: انظر) ١٧(

، مؤسسة مناهل العرفان، الجامع ألحكام القرآن
  .١٤٢، ٤بيروت، ج

فاضل، . ٢٦، ص١، ج األصولميزانسمرقندي، ) ١٨(
  .٣٨، صأصول الفقه

ما يكون فعله : المندوب ينقسم إلى ثالثة أقسام، األول) ١٩(
مكمالً للواجبات كاآلذان والجماعة وتركها يستحق 

ما كان فعله من القربات : لوم والعقاب، والثانيال
 أحياناً وتركه أحياناً كالتصدق على الفقراء وفعله 

ما كان من : وتاركها ال يالم وال يعاقب، الثالث
 العادية، التي تقع بمقتضى إنسانيته، وتركه شؤونه 
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 ١٢٥ 

  

علم أصول الفقه إبراهيم، . (ال يالم وال يعاقب
  ).٢٧٥، صاإلسالمي

  .٤٠، ص١، جاألحكام في أصول األحكامن حزم، اب) ٢٠(
  .١٠٣، ص٣، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي، ) ٢١(
  .٣٢١، ص٣، جاألحكامابن حزم، ) ٢٢(
علم أصول الفقه وإبراهيم، . ٤١، صالوجيززيدان، ) ٢٣(

البرهان في الزركشي، : انظر. ٢٧٦، صاإلسالمي
  .١٣٤، ص٢، جعلوم القران

  .٤٦١، ص١، جانروائع البيالصابوني، ) ٢٤(
  .٢٧٠، ص١، جروائع البيانالصابوني، ) ٢٥(
  .٤٦٠، ص١ج، نفسهالمصدر : انظر) ٢٦(
  .٥٥٦، ص١، جروائع البيانالصابوني، ) ٢٧(
  .٤٣٨، ص١، جنفسهالمصدر : انظر) ٢٨(
ت (إبراهيم بن موسى االلخمي الغرناطي المالكي ) ٢٩(

، ضبطه الموافقات في أصول الشريعة، ) ه٧٩٠
زيدان، ، )١/١٣٣( دراز، ط عبد اهللاألستاذ محمد

  .٤٥، صالوجيز
  .٤١، صأصول الفقهفاضل، ) ٣٠(
  .٢٨٠، صعلم أصول الفقه اإلسالميإبراهيم، ) ٣١(
  .١١١، ص٥ج، جامع البيانالطبري، ) ٣٢(
  .٥٨٠، ص٢، جروائع البيانتفصيل، الصابوني، ) ٣٣(
 علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي ءأبو الوفا) ٣٤(

، الواضح في أصول الفقه، ) ه٥١٣ت  (الحنبلي
 بن عبد المحسن التركي، مؤسسة عبد اهللا: تحقيق

  .٢٨، ص١، ج١٩٩٩/ ه١٤٢٠، )١ط(الرسالة، 
. ١٣٤، ص٢، جالبرهان في علوم القرانالزركشي، ) ٣٥(

إبراهيم، : وانظر. ٤١، صأصول الفقهفاضل، : انظر
  .٢٨٠، صعلم أصول الفقه اإلسالمي

  .٣٣٥، ص٢، جالقرآنأحكام الجصاص، ) ٣٦(
  .٢٨٢، صعلم أصول الفقه اإلسالميإبراهيم، ) ٣٧(
، مأحكام من القرآن الكريمحمد بن صالح العثيمين، ) ٣٨(

،  ه١٤٢٥الرياض، مدار الوطن للنشر، طبعة عام 
  .١٠٩، ص١ج

  .٢٠٩، ص٥، ججامع البيانالطبري، ) ٣٩(
، كلية تفسير آيات األحكامعبد الرحيم أحمد الزقة، ) ٤٠(

  .١١٠راسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، صالد

  

 ،الوجيززيدان، . ١٨٧، ص١، جالموافقاتالشاطبي، ) ٤١(
مصادر التشريع محمد أديب صالح، : وانظر. ٥٥ص

، المطبعة التعاونية، اإلسالمي ومناهج االستنباط
  .٥٥٠م، ص١٩٦٧، )١ط(

اإلحكام في أصول علي بن محمد اآلمدي، : انظر) ٤٢(
  .١١، ص١م، ج١٩٨١، دار الفكر، ماألحكا

  .٥٥٧، ص١، جروائع البيانالصابوني، ) ٤٣(
صالح، . ١٥٦، ص١، جميزان األصولسمرقندي، ) ٤٤(

  .٥٥٣، صمصادر التشريع اإلسالمي
  .٢٨٩، صعلم أصول الفقه اإلسالميإبراهيم، : انظر) ٤٥(
، ) ه٣١٠ت (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) ٤٦(

، عمان، دار آي القرآنجامع البيان عن تأويل 
 / ه١٤٢٣، )١ط(، بيروت، دار ابن حزم، األعالم
  .٣١٧، ص٣م، د٢٠٠٢

، ١، جالواضح في أصول الفقهأبو الوفاء البغدادي، ) ٤٧(
  .٤٧، صأصول الفقهفاضل،  .٣٤ص

  .٦١، صالوجيززيدان، ) ٤٨(
  .٢٩٣، صعلم أصول الفقه اإلسالميإبراهيم، : انظر) ٤٩(
الوصول إلى  غايةعبد الرحمن، جالل الدين : انظر) ٥٠(

 / ه١٣٩٩، )١ط(، مطبعة السعادة، علم األصول دقائق
أصول الفقه الزلمي، : وانظر. ١٠٦٧ ص،م١٩٧٩

  .٦٣، ص٢، جاإلسالمي
، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، : انظر هذا التقسيم) ٥١(

، ١، جالتحرير والتنويرابن عاشور، . ١١٠، ص١ج
العقيدة وري، قحطان عبد الرحمن الد. ٢٥٥ص

 ، عمان، دار العلوم للنشر والتوزيع،اإلسالمية ومذاهبها
علم . ، خالف٤١٥م، ص٢٠٠٧/ ه١٤٢٨، )١ط(

عز . ١٥٥، صالوجيززيدان، . ٣٢، صأصول الفقه
، بيروت، دار الفتح منهاج الصالحينالدين بليق، 

  .٥٣٣م، ص١٩٧٨/ ه١٣٨٩، )١ط(للطباعة والنشر، 
الدين عبد الرحمن أبو بكر أبو الفضل جالل : انظر) ٥٢(

، االتقان في علوم القرآن، ) ه٩١١ت (السيوطي 
ابن : انظر. ٢٧٨، ص٢بيروت دار الكتب العلمية، ج

  .١٧، ص١، جأحكام القرآنالعربي، 
  .٣٥، ص١، جروح المعانياآللوسي، : انظر) ٥٣(
  ات إلى ـالثق إرشادعلي الشوكاني،  محمد بن :رـانظ) ٥٤(
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: ، تحقيقلتوحيد والمعاد والنبواتاتفاق الشرائع على ا
، )١ط(جماعة من العلماء، بيروت، دار الكتب العلمية، 

  .٤، ص١م، ج١٩٨٤
، تفسير البيضاوي، ) ه٧٩١ت(البيضاوي : انظر) ٥٥(

عبد القادر عدنان العشا حسونه، بيروت، دار : تحقيق
  .٥٤٩، ص٥، ج)م١٩٩٦/ ه١٤١٦(الفكر، ط

. ٢٣، ص ١، ج تفـسير المراغـي   المراغي،  : انظر) ٥٦(
. متفسير القرآن الكـري   رضا، محمد رشيد،    : وانظر

، ١، ج )٢ط(، بيروت، دار المعرفـة،      تفسير المنار 
  .٣٦ص

، بيروت، الفوز الكبيرشاه ولي اهللا الدهلوي، : انظر) ٥٧(
  .١١م، ص١٩٨٩/ ه١٤٠٩دار قتيبة، 

  .١٤، صالعقيدة اإلسالمية ومذاهبهاالدوري، : انظر) ٥٨(
في  حكم أحكام القرآنزلمي، مصطفى ال: انظر) ٥٩(

  .٢٣، صالعبادات، وأحكام األسرة، والمعامالت المالية
األخالق عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، : انظر) ٦٠(

 / ه١٤١٧، )٤ط(دمشق، دار القلم،  ،اإلسالمية وُأسسها
  .٣٥، ص١م، ج١٩٩٦

  .٢٧، صحكم أحكام القرآنالزلمي، : انظر) ٦١(
مناهل العرفان في م، الزرقاني، محمد عبد العظي: انظر) ٦٢(

، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، علوم القرآن
  .٢٥٧، ص١م، ج١٩٩٦/ ه١٤١٦، )١ط(

القصص القرآني عرض صالح الخالدي، : انظر) ٦٣(
، )١ط(، دمشق، دار القلم، وقائع وتحليل أحداث

  .٣٢، ص١م، ج١٩٩٨/ ه١٤١٩
  .٣٥، صحكم أحكام القرآنالزلمي، : انظر) ٦٤(
الجامع  البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا) ٦٥(

مصطفى ديب البغا، بيروت دار : ، تحقيقالصحيح
 ،٢٢٧٨، ص٥م، ج١٩٨٧/ ه١٤٠٧، )٣ط(ابن كثير، 
  .٥٦٦٢رقم الحديث

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبوبكر البيهقي، ) ٦٦(
. حمد عبد القادر عطا: ، تحقيقسنن البيهقي الكبرى

. م١٩٩٤/ ه١٤١٣ مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،
  .٩٣٠٧رقم الحديث . ٢٢٥، ص٥ج

: انظر. ٩٤، صأصول الفقهأبو زهرة، : انظر) ٦٧(
  ،دـالجدي في نسيجه أصول الفقه اإلسالمي الزلمي،

  

  .٢٨، ص١ج
  .المصادر السابقة: انظر) ٦٨(
والزلمي، . ٢٣، صعلم أصول الفقهخالف، : انظر) ٦٩(

  .١٦٣، صحكم أحكام القرآن
  ٣٠، ص١، جأصول الفقه اإلسالميالزلمي، ) ٧٠(
  .٣١، ص١، جأصول الفقه اإلسالميالزلمي، ) ٧١(
  .٣٣، صعلم أصول الفقهخالف، : انظر) ٧٢(
التشريع الجنائي اإلسالمي عودة، عبد القادر، : انظر) ٧٣(

، بيروت، مؤسسة الرسالة، مقارناً بالقانون الوضعي
أبو : ، وانظر٣٤٥م، ص١٩٩٤/ ه١٤١٥، )١٣ط(

أصول الزلمي، : وانظر. ٩٥، صأصول الفقهزهرة، 
  .٢٥، ص١، جالفقه اإلسالمي

  .١٧سبق تخريجه، ص) ٧٤(
  .١٧ه، صتخريجسبق ) ٧٥(
، ةـالثقافة اإلسالميعزمي طه السيد أحمد، : انظر) ٧٦(

  .١١٩م، ص٢٠٠٦/ ه١٤٢٧
رة ـفقه السيمحمد سعيد رمضان البوطي، : انظر) ٧٧(

، بيروت،  الراشدةالنبوية مع موجز لتاريخ الخالفة
، )١١ط(دار الفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر، 

  .٣٧١، ص٣٦٠، ص٣٥٤، ص٣٥٠م، ص١٩٩١
التفسير المنير في العقيدة وهبة الزحيلي، : رـانظ) ٧٨(

، بيروت، دار الفكر المعاصر، والشريعة والمنهج
  .١٥٩، ص١٧دمشق، دار الفكر، ج

  .الجامع الصحيحالبخاري، : انظر) ٧٩(
  .١٦٥، ص٤، جالتفسير الكبير، الرازي :انظر) ٨٠(
: وانظر. ٣٦٧، ص٣، جالموافقاتالشاطبي، : انظر) ٨١(

، ٢، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي، 
  . ١٣١-١٣٠ص

أنها ال بد منها في قيام مصالح الدين : (الضروريات) ٨٢(
والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على 

رج وقوة حياة، وفي استقامة، بل على فساد وتها
) األخرى النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين

  .٨، ص٢ج. الموافقاتالشاطبي، 
بأنه ما تحتاج إليه األمة القتناء مصالحها، : (الحاجيات) ٨٣(

وانتظام أمورها على وجه حسن، ومفتقرة إليها من 
حيث التوسعة على العباد، ورفع الحرج والضيق 
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 ١٢٧ 

  

النص الشرعي وتأويله صالح سبوعي، ) عنهم
وزارة األوقاف قطر، الناشر، الشاطبي أنموذجاً، 

،  ه١٤٢٨، )١ط( اإلسالمية بدولة قطر، والشؤون
  .١٤٢ص

األخذ بما يليق من محاسن العـادات،       : (التحسينيات) ٨٤(
وتجنب األحوال المدنـسات التـي تأنفهـا العقـول      

  .١١، ص٢ج. الموافقاتالشاطبي، ) الراجحات
بن موسى بن محمد إبراهيم بو إسحاق بن أ :انظر) ٨٥(

سيد إبراهيم، القاهرة، : ، تحقيقاالعتصامالشاطبي، 
  .١٦٨، ص١م، ج٢٠٠٢/ ه١٤٢٤دار الحديث، 

: وانظر. ٣٦٩، ص٣، جالموافقاتالشاطبي، : انظر) ٨٦(
، بيروت، أصول الفقه اإلسالميمحمد مصطفى شلبي، 

  .٢٣م، ص١٩٨٩دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 
في  اإلحسانإبراهيم عبد الرحمن خليفة، : انظر) ٨٧(

م، ٢٠٠٢/ ه١٤٢٣، )١ط(، مباحث من علوم القرآن
  .٣٠١ص

النص الشرعي وتأويله صالح سبوعي، : انظر) ٨٨(
، قطر، وزارة األوقاف والشؤون الشاطبي أنموذجاً

  .١٥٦، ص ه١٤٢٨، )١ط(اإلسالمية، بدولة قطر، 
، ٢، جي علوم القرآنالبرهان فالزركشي، : وانظر) ٨٩(

 ،االتقان في علوم القرآن: ، وانظر١٣٦-١٣٥ص
  .٩٣، صأصول الفقهزهرة،  أبو: انظر .٢٨٠، ص٢ج

خليفة، : وانظر. ١٥٩، صالوجيززيدان، : انظر) ٩٠(
  .٣٠٣، صاإلحسان

  .٣١٠، صعلم أصول الفقه اإلسالميإبراهيم، : انظر) ٩١(
الرازي ابو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا : انظر) ٩٢(

، إيران، دار الكتب معجم مقاييس اللغة، ) ه٣٩٥ت (
  .)قطع(عبد السالم محمد هارون، مادة : العلمية، تحقيق

  ).قطع(، مادة لسان العربابن منظور، : انظر) ٩٣(
  .٣٢، صعلم أصول الفقه اإلسالميإبراهيم، : انظر) ٩٤(
  ).ظن(، مادة معجم مقاييس اللغةابن فارس، : انظر) ٩٥(
  .٣٢، صعلم أصول الفقه اإلسالميإبراهيم، : رانظ) ٩٦(
  .٣٠، ص١، جاإلحكاماآلمدي، : انظر) ٩٧(
  .١٦٧، ص٢، جالجامع االحكام القرآنالقرطبي، : انظر) ٩٨(
، اإلحسان في مباحث من علوم القرآنخليفة، : انظر) ٩٩(

  .٣٠٥ص
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