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  :�	��O ا���Eب

 هذه المجموعة من األوراق - عزيزي القاريء-نضع بين يديك
العلمية التي كتبت بأقالم متنوعة، قد تكون مختلفة في تناولها للقضايا 

يجمعها أنها تصب في بحيرة واحدة تمثل محاور التي تطرحها، لكن  
المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في الحضارة اإلنسانية الذي تداعت 

  .له أقالم الباحثين بمختلف مشاربهم وتخصصاتهم

الحق أن هذه األوراق المشار إليها ما كان لها أن تكون بهذه 
المحطات، التي تأتي في الصورة التي عليها اآلن لوال اجتيازها لعدد من 

مقدمتها، تحكيم مستخلصها وإعادة تحريرها عبر لجنة مختصة، ومن ثم 
تحكيم الورقة نفسها عبر لجنة مختصة أيضا، ومن ثم تصحيحهاً لغوياً 

  .بواسطة لغوي متميز في مضمار التدقيق اللغوي

  )أ (
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ارتكازاً على ذلك ندرك مدى الجهد الذي بذل في إعداد محتويات 
لد من األوراق العلمية التي نأمل أن تقع موقعاً حسناً عند القراء هذا المج

  .    فذاك ما نصبو إليه، واهللا ولي التوفيق
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i$�)ا��':ر ا�i$�)ا��':ر ا�i$�)ا��':ر ا� : : :�
����م �� ا�	��ن ا�QBا�
����م �� ا�	��ن ا�QBا�
����م �� ا�	��ن ا�QBا  

)�
����م ا��+�دة �� ا�	��ن ا�Qأ (  

 

 
:إO2اد  

Nا O+2 ��2 ر:EآOا�P�)'ا� O�'�   

 ��
�Uا� ����$ O2�)� ذ�Eأ�-�:j3 وأ	Iا� �)0 3  

� وا���:م ا������
�� ����� ا�	��ن ا�
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�ت:E'ا�� 

 المقدمة -

 :التعريف بمصطلحات البحث: المبحث األول -

 التعريف بالقرآن الكريم: أوال �

 التعريف باألحكام: ثانيا �

 ثالثا التعريف بالعبادة �

 :خصائص األحكام في القرآن: المبحث الثاني -

 تنوع األحكام في القرآن �

  منها الثابت ومنها المتغيرأحكام القرآن الكريم �

 أحكام القرآن الكريم فيها ا ليسر ورفع الحرج �

  :خصائص أحكام القرآن الكريم في الطهارة: المبحث الثالث -
 التعريف بالطهارة وحكمها �

 القرآن يذكر قسمي الطهارة �

 القرآن يبين فضل الطهارة �

 القرآن يين وسائل الطهارة �

 التنوع في أحكام الطهارة في القرآن �

  فع األغالل التي كانت في األمم السابقةر �

  :الخاتمة -
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��O	ا��:  

صلى اهللا (الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على خير خلق اهللا نبينا محمد 
: وعلى آله وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، أما بعد)عليه وسلم  

م، كتاب هذه األمة هذه ورقة بحثية في موضوع مهم، يتعلق بالقرآن الكري
تناول الحديث عن خصائص األحكام في هذا الكتاب العزيز والمعجز، كما تالخالد، 

تناول هذه الخصائص في آيات الطهارة، أول مدخل من مداخل العبادة، ومفتتح ي
. على اهللا، سواء أكانت الطهارة حسية أومعنويةلاإلقبا  



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         )�Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

: ثالثة مباحثتناولت الورقة الحديث في هذا الموضوع من خالل  

يختص األول منها بالحديث عن المصطلحات الثالثة التي عليها مدار هذه  
  .القرآن، واألحكام، والعبادة: الورقة، وهي

 فيتناول الحديث عن خصائص األحكام في القرآن، ،أما المبحث الثاني منها 
. تطرقت فيه إلى تنوع أحكام القرآن الكريم ما بين عقدية، وخلقية، وعملية

وركزت فيه على األحكام العملية، وهي الخاصة بعمل المكلف، والذي 
يتضمن عمل الجوارح وعمل القلب، وذلك من خالل أبواب الفقه المعروفة 

  .وغيرها...العبادات، والمعامالت، والمناكحات، والعقوبات: وأهمها
بيانه إجمالي، ففي العبادات بينت أن من خصائص أحكام القران فيها أن 

. ، ويترك تفاصيلها للسنة النبوية الشريفةأصولهايثبت القرآن الكريم حيث   

وكذلك الحال في المعامالت حيث إن بيانه فيها بيان كلي ال جزئي، وعام 
 وفي هذا الخصوص أشرت إلى أثر هذا المنهج القرآني في ،غير خاص

في واقع المعامالت المعاش، إذ أن البيان الكلي والعام كان عامال حيويا 
إباحة بعض المعامالت المستحدثة، كما كان له أثره في الوقت ذاته في 

.فر فيه ضوابط اإلباحة من مستجدات المعامالتاتحريم ما ال تتو  

ل فيها تفصيال فقد أوضحت أن القرآن  فص) أحكام األسرة (المناكحاتأما 
آن، دقيقا في جوانب أساسية منها، ثم جاءت السنة تؤكد وتبين ما في القر
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حتى ال تكاد تجد في أحكام األسرة حكما إال واقترن فيه نص الكتاب بنص 
السنة، وذلك لما لألسرة من أهمية، ودور كبير في الحفاظ على قيم 
المجتمع، وإعطاء مالمح توجهه الشرعي، وهو ما دعاني إلى اإلشارة هنا 

 بحسبانها ، استهداف أعداء اإلسالم لألسرة المسلمة اليوم إلىإلى واقع حياة
 فيستهدفونا  لخلخلة المجتمع المسلم، وإتيان بنيانه من اًيمدخال مهما وأساس

. من تحتهعلىالقواعد ليخر سقفه   

تناول هذا المبحث الثاني ما في خصائص أحكام القران من ثبات وتغير، ي  
  .وما فيه من اليسر ورفع الحرج عن المكلفين

كام القرآن الكريم في  المبحث الثالث تكلمت عن خصائص أحوفي 
التنوع في أحكام :  من أهمها،، تناولت فيه عدة موضوعاتةالطهار

 فقدمت ،الطهارة في القرآن، ورفع األغالل التي كانت في األمم السابقة
ن التنوع في أحكام القران في الطهارة، وهو تخفيف من اهللا منموذجا 

لهم من الطهارة  منه على عباده، ورفع الحرج عنهم فيما شرعه يسروت
 الماء، أو العجز عن استعماله، وأنه سبحانه فقدبالماء، أو بالتراب عند 

  .يريد أن يطهرهم من الحدث والنجاسة، ومن الذنوب واألخالق الذميمة

��m��w: ونبهت إلى ما في قوله تعالى �v��u���t��s��r
��̀ � �_��~��}��|����{��z��y��x
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� � �al ]٦: املائدة[ صلى اهللا (انه وتعالى رفع الحرج عن أمة محمد من إرادته سبح 
، وأن ما فيها من إباحة الترخص يعد إكماال لنعمة اهللا سبحانه وتعالى )عليه وسلم

الذي جعل من الطهارة وسيلة لتكفير الذنوب، كما شهدت النصوص بذلك في فضل 
الوضوء، وكيف أنه يمحو الذنوب والسيئات عن العبد من خالل غسل أعضاء 

.ضوء، وسائر البدن عند غسل الجنابة كذلكالو  

فيصبح من كمال النعمة أن يباح للعبد الترخص في استعمال الصعيد الطاهر 
بدال عن الماء، فحض على الشكر على نعمة التيسير ورفع الحرج بالثناء على اهللا 
. تعالى، واالعتراف بفضله، والقيام بطاعته  

ت في األمم السابقة عن أمة محمد أما فيما يختص برفع األغالل التي كان
، وذلك من خالل قوله د قدمت فيها نموذج مجانبة الحائض فق)صلى اهللا عليه وسلم(

���mr��q: تعالى �psz��y� �x��w��v��u� �t� �{��|�� �

���~��}¡�̈�§���¦��¥��¤��£��¢��©���̄ ��®��¬��«��ª��

� � �±� � � � �°l ]٢٢٢: البقرة[ اليهود  األمة عن ه، إذ فيها امتياز هذ 
والنصارى، وبيان لطف اهللا بعباده وحرصه على صيانتهم عما يؤذيهم، حيث إن 

ما ورد فيها بشأن باآلية قد ختمت بالصفات التي يحبها اهللا ويرضاها فيمن يلتزم 
 الذنب من} التوابين{التعامل مع الحائض، ومن هذه الصفات التي يحبها اهللا صفة 
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المتنزهين عن األقذار واألذى، وهو ما } ينالمتطهر{وإن تكرر غشيانه، وصفة 
.نهى عنه من إتيان الحائض أو غشيانها في غير المأتى   

. وأخيرا ختمت الورقة بأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خالل هذه الورقة البحثية
   

)وسلمصلى اهللا عليه (والحمد هللا بدءا وختما والصالة والسالم على خير المعلمين محمد   
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[ $��gH'�ت ا�+'F: ا��+'F اBول��Eا�:  

kأو :�
��
[ $��	�ان ا���Eا�:  


[ ا���E$�S� �
��:��	��ن ا�   

 على وزن  بمعنى القراءة، في األصل مصدر)القرآن( أنعلماء اللغة ذكر 
 ، ومن) وقرآناً، قراءة،قرأ: (ال، يق)قرأ: ( مشتق من، وهو كغفران وشكران،فعالن

  �m�  �l  l   l  l  l  l  l  l: قوله تعالىفي التنزيل منذلك ما جاء 

   l  l  l    l  l   l   l)i(. والشاهد فيه أن )هنا جاء مصدرا، ) القرآن
.)ii(بمعنى القراءة، أي إذا قرأناه فاتبع قراءته  

المشتمل على الكالم الكتاب إلى  المعنى المصدريثم نقل لفظ القرآن من 
 فصار علما عليه، من باب )صلى اهللا عليه وسلم( نبينا محمد ىالمعجز، المنزل عل

سمي قرآنا ألنه يجمع السور : "، قال ابن منظور)iii(إطالق المصدر على مفعوله
ذلك ما نختاره، استنادا إلى موارد اللغة، وقوانين : "يالزرقان قالو. )iv("فيضمها

.)v("االشتقاق  

 �
��
[ $��	�ان ا���Eً�ا�Q�gjا :  

 وذلك بسبب تعدد الزوايا  تعريف القرآن اصطالحا،آراء العلماء فيتعددت 
: ، وبحسب القيود التي تذكر في التعريفإلى القرآنكل منهم التي ينظر منها   
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 محمد صلى اهللا عليه(القرآن هو كالم اهللا المنزل على سيدنا النبي : " فقيل 

 المعجز ،تالوته المتعبد ب، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف)وسلم
  . " بسورة منه ولو

 )صلى اهللا عليه وسلم( المنزل على سيدنا محمد ،هو كالم اهللا تعالى: "وقيل 
   ". والمنقول إلينا بالتواتر،بلفظه ومعناه

بأقصر   أو المتحدى،المعجز:  التعريف قيوداً أخرى مثل فيوبعضهم يزيد  
  أو المبدوء،تي المصحف أوالمكتوب بين دف، أو المتعبد بتالوته،سورة منه

إلى آخر ما هو منثور في كتب ... . بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس
   .علوم القرآن من الزيادات

 في  زادنمكلها تعريفات مفيدة، تبين المعرف وتوضحه، وكل  هاوالواقع أن
إالالزيادة ك تل ال يقصد ب أنهفال شك قيداً أو قيوداً التعريف ذكر بعض  ب،اإليضاح 

، وإال فإن معنى القرآن واضح وبين، خصائص القرآن التي يتميز بها عما عداه
 . ليس للمسلم فحسب بل حتى لغير المسلمين والحمد هللا رب العالمين

��(�m :م��QB�$ ]
��Eا�  

�Sا�� �� :  

: المنع، ومنه قولهم: ألحكام جمع حكم، والحكم في اللغة يأتي بمعاني عدة منهاا
. )vi( الشيء إذا منعته، وسمي الحاكم حاكما؛ ألنه يمنع الناس عن الظلمَأحكمتُ  
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 أي ،)vii()وآتيناه الحكم صبيا: (ويأتي بمعنى العلم والفقه، ومنه قوله تعالى
 واإلقبال على الخير واإلنكباب عليه واالجتهاد فيه ، والعزم، والجد، والعلم،الفهم

.)viii(صغير حدث السنوهو   
: ���مأ�� �� ا�gjkح ا  

وإنما كان هذا تعريفا للحكم . فإن الحكم هو إثبات أمر ألمر آخر أو نفيه عنه
:  أنواع من الحكم هيةبالمعنى العام ألن هذا المعنى يدخل فيه ثالث  

  .ما كان إثباته أو نفيه عن طريق العقل، كالواحد نصف االثنين:الحكم العقلي �
  .ق العادة، كإثبات أن الماء مرويما كان إثباته أو نفيه عن طري:والحكم العادي �
  . وفي علم أصول الفقهامجال البحث فيما نحن فيه هاهن:والحكم الشرعي �

P���:jBح ا�gjأ�� �� ا:  

خطاب اهللا تعالى المتعلق بأفعال المكلفين: فقد عرف الحكم بأنه باالقتضاء  
.)ix(أوالتخيير أو الوضع  

). وهو النهي(، أوطلب الترك )وهو األمر( قيد في التعريف، معناه طلب الفعل :االقتضاء  

  :والطلب على أربعة أنواع هي

   .الواجب من الترك وهو طلب الفعل مع المنع .١
 .الندب المنع من الترك وهو طلب الفعل مع عدم .٢
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  .الحرام من الفعل وهو طلب الترك مع المنع .٣

  .المكروه المنع من الفعل وهو طلب الترك مع عدم .٤

اه إباحة الفعل والترك للمكلف دون فمعن:وأما التخيير ترجيح ألحدهما على  
  .اآلخر

:الوضع  ، أو شرطاً له،الشارع الشيء سبباً لغيره الجعل، والمراد به هنا جعل 
أدخل ) أو الوضع: (رخصة، فقوله  أو، أو عزيمة، أو فاسداً، أو صحيحاً،أو مانعاً

.كل هذه األقسام في التعريف، إذ أنها كلها من الحكم  

حكم شرعي : وعلى هذا فقد جعل األصوليون الحكم الشرعي على نوعين
الواجب، : ( الحكم التكليفي فخمسة أقساماتكليفي، وحكم شرعي وضعي، فأم

، والحكم الشرعي الوضعي خمسة أقسام )والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح
ين تفصيل في  ولألصولي،)السبب، والشرط، والمانع، والرخصة، والعزيمة: (أيضا

.كل هذه األقسام ليس هذا مجال اإلفاضة فيها  

لحكم الشرعي على الوجه المذكور إنما هو بالنظر إلى فعل وتعريفهم ا
المكلف، وهذا بخالف الفقهاء الذين نظروا إلى الحكم الشرعي من ناحية مصدره، 

)x(مدلول خطاب الشرع: وهو اهللا تعالى، لذلك عرفوا الحكم الشرعي بأنه
.  

�G��m :دة�+���$ ]
��Eا�:  
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 مصدر عبد يعبد عبادة، ومعناها الطاعة واالنقياد، والخضوع :العبادة في اللغة
:وقد استعملها القرآن الكريم في هذه المعاني في أكثر من موضع، منها. والتذلل  

أي . )�m���x��w��v��u���t��s��r��ql)xi:قوله تعالى 
قومهما لنا مطيعون متذللون أنؤمن لبشرين مثلنا و: قال فرعون ومأل

  يأتمرون ألمرنا ويدينون لنا ؟
���m:وقوله تعالى  �\��[��Z��Y��X��W�� �V��U��Tl)xii(، أي 

  . واستعملتهم وأخضعتهم لك،قهرت بني إسرائيل
���mcl��k�����j��i��h��g��f��e���d��m����o��n:وقوله تعالى 

� �r��q��pl)xiii(، نتطيعوا الشيطا أي ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن ال 
  في معصية اهللا بعد أن استبانت لكم عداوته؟

الخضوع والطاعة التامة هللا تعالى في :  فهو،أما معنى العبادة في الشرع
 والباطنة، : واالنتهاء عما نهى، في كل األقوال واألعمال الظاهرة،االئتمار بما أمر

.على وجه التعظيم له مع المحبة لذلك  

كل أعمال اإلنسان الظاهرة والباطنة، : فهوم العبادةوعلى هذا فيدخل في م
صدق في الحديث، فمن أعماله الظاهرة  الصالة، والزكاة، والصيام، والحج، وال

الوالدين، والوفاء بالعهود، واألمر بالمعروف، والنهي عن  رألمانة، وبوأداء ا
. المنكر، وغير ذلك من أعماله الظاهرة التي ال تحصى  



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         )�Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

 كالنية، والتوكل، والخشوع، : لإلنسان أعماله القلبيةةلباطنومن األعمال ا
. وغيرها،والحب، والبغض  

 وذلك في قوله ،وقد أشار القرآن الكريم إلى العبادة بهذا المعنى الواسع
̈��©����m���¬��«��ª:تعالى ��§��¦��¥��¤��£l  

)xiv( .  

ت، وأصل فالنسك في اآلية هو التعبد، ويدخل فيه جميع أعمال البر والطاعا
كل  ما ) محياي( ومعنى ،نسك فالن فهو ناسك إذا تعبد: الناسك المتعبد، من قولك

هللا ( فكل ذلك ،فهو ما أوصي به بعد وفاتي) مماتي( أما معنى ،أعمله في حياتي
كل حياتي ) محياي ومماتي هللا(معنى: وقيل. ، أفرده بالتقرب به إليه)رب العالمين

.وموتي له وحده ال شريك له  

�:قال تعالىو m���k� �j� � � � � �i� �h� �g� �f� �e
��w��v��u��t��s��r��q���� �p��o��n���m��l
���z�� � � � � �y� �xl  

)xv(، فوصفهم جل وعال بأنهم ذاكرين هللا تعالى في جميع 
. بالقلباقوال باللسان، وعمال بالجوارح، واعتقاد: أحوالهم  

لدين خضوع وتذلل، والعبادة بهذا المعنى الشامل يدخل فيها الدين كله، ألن ا
 كما جاء ، واإلحسان، واإليمان، والدين يشمل اإلسالم،من دان يدين إذا ذل وخضع

  )صلى اهللا عليه وسلم(في الصحيحين في حديث جبريل عندما جاء إلى الرسول 
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في صورة أعرابي وسأله عن هذه الكلمات،ثم بعد انصرافه قال صلى اهللا عليه 
.)xvi("م أمور دينكمهذا جبريل جاء ليعلمك: "وسلم  

إذا قلنا إن من معاني العبادة التذلل والخضوع فليس معنى ذلك أنها و
تنحصر فيهما، وإنما تتضمن إلى جانب ذلك معنى المحبة للمعبود، كما أشرنا 
إليه في المعنى الشرعي للعبادة، فهناك إذا تالزم بين التذلل والخضوع وبين 

 اهللا أن يكون محبا له، وأن يكون أعظم عنده فال بد لمن عبد.  المحبة في العبادة
.من كل شئ، بل ال يستحق المحبة والتذلل التام إال اهللا تعالى  
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�(�Gا� F'+ن: ا����	م �� ا���QBا hX�HK:  

��م �� ا�	��نQBع  ا:#�:  

حياة اإلنسان مع تنظم التي اشتمل القرآن على جملة من األحكام التشريعية 
 تنظم حياته حتى مع ذات و، تنظم عالقة اإلنسان مع ربه أحكام، فهيما حوله
، وأبنائه، بدءا من والديه، وإخوانه ،مع اآلخرين، كما تنظمها في صلته نفسه

.وغير ذلك... سائر المسلمين، ثم عالقته مع غير المسلمينوزوجته، ثم جيرانه،  

شاف كما أشتمل القرآن الكريم على األحكام التي تهدي اإلنسان إلى استك
 والدور الذي يجب أن ، وتبين له وظيفته،مكنونات اآلفاق، والغوص في حقائقها

. يقوم به في عمارة الكون بالعبادة  

: محاور هيثالثة في األحكام التي اشتمل عليها القرآن الكريم يمكن إيجاز و  

 .اإللهيات والنبوات والسمعياتتشتمل  و:األحكام العقديةمحور  �
األحكام التي تتعلق بما يجب على المكلف التحلي :ية األحكام الخلقمحور �

 ،مما يضاد اإلحسانوما يجب أن يتخلى عنه ، به من الفضائل واإلحسان
 .ثامالرذائل واآلخصال من 

ن المكلف من عتتعلق بما يصدر األحكام التي : األحكام العمليةمحور  �
  . ، سواء أكانت أفعال جوارح أو أفعال قلوبأقوال أو أفعال

ألحكام العملية هي مدار علم الفقه، والذي يهدف إلى بيان حكم اهللا تعالى او
  .في أفعال المكلف  في المحاور التي ذكرناها
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قد اصطلح الفقهاء على تقسيم أحكام الفقه إلى أقسام عدة بحيثيات مختلفة، و
: ويمكن توضيح خصائص أحكام القرآن من خالل هذه األقسام على النحو التالي  

١( ��Qم ا��+�داتأ: 

 ونحوها من العبادات التي بها تنظيم ، وحج، وزكاة، وصوم، من صالة
. ، وهي التي تسمى بالشعائر التعبديةعالقة اإلنسان بربه  

ومن خصائص أحكام القرآن الكريم في هذا النوع أن بيانه لها بيان إجمالي، 
. فةإذ ثبت أصلها بالقرآن الكريم، وتفاصيلها بالسنة النبوية الشري  

، لكنه لم يفصل في }أقم الصالة{: فقد أمر بالصالة مثال في قوله تعالى
أوقاتها، وال في أركانها، وإنما ترك ذلك للسنة النبوية، كما يعبر عن ذلك حديث 

.)xvii("صلوا كما رأيتموني أصلي: " )صلى اهللا عليه وسلم(الرسول   

جاءت السنة فبينت ومثله في الحج، فإن القرآن الكريم لم يفصل فيه، ولكن 
)xviii("خذوا عني مناسككم: ")صلى اهللا عليه وسلم(أحكامه بيانا كامال، كما قال   

وهكذا الشأن في الزكاة، والصوم، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
.والصدقات عامة، وغير ذلك من التكاليف الشرعية  

وما جرى من ومن هنا فإننا نالحظ قلة اختالف الفقهاء في أصول العبادات، 
.اختالف بينهم فيها إنما هو في غالبه في الشكل أو في األفضلية  

��م ا������ت )٢Qأ: 
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 ، والوكالة، واإلجارة، والرهن، والشراء، وهي األحكام التي تتعلق بالبيع
. وما يترتب عليها من حقوق مالية،والشفعة  

 المالية  ويالحظ على خصائص أحكام القرآن الكريم فيما يتعلق بالمعامالت
أنها أحكام جاءت مبينة ألصول اإلباحة وأصول التحريم، فبيانها بيان كلي ال 
جزئي، وعام غير خاص، وتولت السنة النبوية الشريفة بيان التفاصيل لكثير من 
.أحكام المعامالت المالية  

وأما ما لم يرد فيه نص من قرآن أو سنة فهو باق على أصله من اإلباحة الثابتة، 
����m��É:  تعالىبقوله  � � � � �È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾

Ì��Ë��ÊÍ���Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��l)xix(وقوله تعالى ، :�m���d���c��b��a
l��k��j��i��h��g��f��em��s��r��q��p���o���n��l)xx( .  

�m: فأصول اإلباحة في المعامالت المالية عبر عنها القرآن في قوله تعالى
�̂ �]��\� �[�� � � �Z��Y��c�� �b� �a� � �̀ �_��

g��f��e��dh��l)xxi( التراضي، ونهى عن أكل ، فحض القرآن الكريم على
.األموال بالباطل  

ومما ورد في القرآن عن أصول المحرمات ما جاء من الوعيد الشديد في 
�m��H���G��F��E��D��C���B��A: النهي عن الربا في قوله تعالى
M��L��K��J����IN�����S����R��Q��P��O��U��TV��X��W��
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[��Z��Y\h���g��f��e��d� �c��b��a�� �̀ � �_�� �̂ �]��i��
n��m��l���k��jo��w��v��u���t��s��r���q��p��

xy��e��d��c��b��a��� �̀������_�����������~����������}��|�����{��z��
��r��q���p��o��� � � �n��m��l��k��j��i��h���� �g��f
���~��}��|��{��z���y��x��w��v��u��t��s�������������¡�� �

«��ª��©�� �̈ �§���¦��¥��¤��£��¢¬���±��°�� �̄�®��
�����¾��½��� �¼��»�� � � � � � � � � � � �º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́ � �³��²

¿ÀÄ��Ã��Â��Á��Å��É��È���������Ç��Æ���l)xxii(
.  

وتجلت حكمة اهللا سبحانه وتعالى في باب المعامالت في هذا العصر 
ل اإلباحة وأصول التحريم كان واضحة جلية، حيث إن اإلجمال في بيان أصو

عامال حيويا في إباحة كثير من المعامالت الحادثة،كالبيع بالتقسيط، واإلجارة 
وهذا اإلجمال نفسه كان عامال . المنتهية بالتمليك، وبيع المرابحة لآلمر بالشراء

فر فيه ضوابط اإلباحة، كالمسابقات الكثيرة التي احيويا كذلك في تحريم ما ال تتو
مد على الحظ والصدفة في الفوز، أو تتضمن أكل أموال الناس بالباطل، أو تعت

يستغل فيها العمالء لتوفير الكسب لفرد واحد أو أفراد محصورين، أو غير ذلك من 
.المعامالت المحرمة التي يعج بها العالم اليوم  
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وال يخفى على الناظر كذلك أن العالم قد شهد تطورا ملحوظا في بعض 
ما ضربنا : مثلت القديمة، وأدخلت عليها مستجدات لم تكن عند السابقين المعامال

.في المعامالت الحادثة المباحةمن أمثلة   

��م  )٣Qةأ��Bا: 

تعلق ي تشمل ما و،األحوال الشخصية وهي التي تعارف عليها أهل القانون ب
  . وغير ذلك..باألسرة من خطبة ونكاح وحقوق زوجين ونسب ونفقة وطالق وعدة

 يجد أن القرآن فصل ، األسرةى خصائص أحكام القرآن في أحواللإالناظر و
الزواج، والمحرمات، والطالق، : فيها تفصيال دقيقا في جوانب أساسية منها كما في

 ثم جاءت السنة تؤكد وتبين ما في ،وأنواع العدة، ومواضعها، وبيان الفرائض
 واقترن فيه نص الكتاب بنص القرآن، حتى ال تكاد تجد نصا في أحكام األسرة إال

.)صلى اهللا عليه وسلم(من سنة النبي   

ولعل مرد عناية القرآن والسنة باألسرة وبيان أحكامها هو ما لألسرة من 
الدور األساس في إصالح المجتمع، وهذا هو حقيقة الواقع المعاش، حيث نرى 

ن األعداء ونشاهد كل يوم استهداف األسرة المسلمة، والمحاوالت المتكررة م
لخلخلة نظامها، والتشكيك في عدم عدالة توزيع الميراث، والدعوة إلى حرية أفراد 

سرة، وهذا كله يدلل األسرة ونحو ذلك من الهجمات المتكررة والمنظمة على األ
 أولي للمجتمع المسلم، وحاضن مهم ألعضاء المجتمع، ومن هنا بناءعلى أهميتها 
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ونص على كثير من أحكامها ولم يتركه لبني آدم حتى كان اهتمام القرآن بنظامها، 
.نال تعصف بها األهواء، وتعبث بها أيدي العابثي  

��م ا��	:$�ت )٤Qأ: 

 وتتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وما يستحق عليها من عقوبة 
.  وأعراضهم ، وأموالهم، وحفظ حياة الناس،وهي التي تقصد ضبط النظام الداخلي  

 أنها أحكام تضمنت تفصيال ،القران الكريم في العقوباتوخصائص أحكام 
للجرائم التي تقع على األفراد، كالقصاص في القتلى، والقصاص في األطراف، 
والقصاص في الجروح، وهذا بخالف الجرائم الواقعة على الجماعة، أو التي يكون 

ى تفاصيل فيها اعتداء على حق اهللا تعالى، فإن أحكام القرآن الكريم لم تنص عل
العقوبات في هذا الشأن، بل نصت على أقصى عقوبة فيها في أشد الجرائم، وترك 
.لذوي االختصاص أن يقيسوا عليها فيما دون ذلك  

 والعقوبات التي حددها القرآن تسمى الحدود، فبين القرآن الكريم حد 
و إذ أنها جرائم ل. )xxvi(، وحد القذف)xxv(، وحد القطع)xxiv(، وحد السرقة)xxiii(االزن

ترك األمر فيها لبني آدم لما طبقوا فيها األحكام التي تناسب ما يترتب عليها من 
فساد في األفراد والمجتمعات، كما هو مشاهد اليوم في البالد غير اإلسالمية، والتي 
ال تعترف ببعض العقوبات كعقوبة القتل مثال، وتعتبرها عدم احترام لإلنسان، وال 

 عقوبات اإلسالم في رقة، وال بالجلد، وتنظر إلىتعترف بقطع األطراف في الس
عقوبات ال تواكب الحضارة والمدنية، وتعمى أبصارهم عما بعض جوانبها أنها 
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يترتب عليها في مجتمعاتهم من فساد بسب عدم تطبيق العقوبات المناسبة التي 
.شرعها رب الناس  

٥( pِ)م ا���Qأ��َ: 

ظم عالقة الدول اإلسالمية بغيرها  األحكام التي تن-بكسر السين وفتح الياء-
 وتسمى هذه األحكام في ، ومعاملة غير المسلمين في الدولة اإلسالمية،من الدول

.األحكام الدولية :االصطالح القانوني  

 أن اإلنسان مكرم مهما ،ومن خصائص أحكام القرآن الكريم في هذا الجانب
m��g��f��e��d���c��b��a��������̀اختلف جنسه،  ��_����i��h

��p��o��n��m��l�� �k� �jl)xxvii( وأن الناس سواسية في ،
����m��j��i��h: أصل الحقوق والواجبات بفطرتهم، فقال جل شأنه � �g� �f��e

o��n��m�� �l��kpu��t��s��r��� �q� �v� �{��z��y�� �x� �w� �l  

)xxviii(.  

ل مع  التعامل مع الكيانات الدولية، بل يشمل التعاموال تقتصر أحكام القران الكريم على
وتقوم هذه العالقة على أساس مقصدي وهو تبليغ رسالة اإلسالم األفراد والمنظمات واألحزاب   

ر وفق ما تمليه األحكام اإلسالمية، التي تراعي بخاصيتها ظروف الزمان خوالتعامل مع هذا اآل
.والمكان والحال، وفق قواعد تفسيرية غاية في الدقة  

٦( ��(�g�)م ا���QBا: 
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وسلطان ، ياسة الشرعية وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصولهأو أحكام الس
 وتسمى هذه األحكام في ، وحقوق وواجبات كل فريق،الحاكم على الرعية

. األحكام الدستورية : االصطالح القانوني  

وعند النظر لخصائص أحكام القرآن الكريم في هذا النوع يجد أن أحكامه 
المحكومين، وتحفظ حقوق وواجبات كل تكشف عن قواعد تحكم عالقة الحاكم ب

طرف، وتبين األسس التي تبنى عليها العالقة بين الطرفين من عدل، وشورى، 
.وإصالح، وتعاون، ورعاية المصالح، ودفع المفاسد  

وخالصة ما سبق بيانه من خصائص أحكام القرآن في المجاالت المذكورة 
 وكذا في أحكام األسرة، أن آياته وأحكامه جاءت تفصيلية في قسم العبادات،

والمواريث، ولعل مرد ذلك إلى أن أكثر أحكام هذه األنواع أحكاما تعبدية، ال 
مجال فيها للعقل، وال مجال فيها للتطور مهما اختلفت األزمان، أو األماكن، أو 
األحوال، كما أنها تمثل محاور أساسية في حياة الناس، فبااللتفاف حولها تستقيم 

ايتها تحفظ حقوق اهللا وحقوق العباد، وعدم ضبط أحكامها يفتح الحياة، وبرع
.المجال واسعا ألهواء النفوس، وطغيان الناس بعضهم على بعض  

أما ما عدا ذلك من األقسام فما جاء فيه من أحكام إنما هو قواعد عامة، 
 إال ما ندر، وذلك اتهاومبادئ أساسية لم يتعرض القرآن تجاهها لتفاصيل جزئي

.)xxix( أقسام قابلة للتطور حسب الظروف، فترك األمر فيها للبشرألنها  

 ��SEو ا�� q$�Gن�� ا���	م ا���Qأ:  
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 ليهدى البشرية ؛القرآن الكريم هو كتاب اهللا الخالد، الذي أنزله عز شأنه
 وإلى أن يرث اهللا الكون ومن عليه، وهذا يقتضي أن ،على مدى تاريخها الطويل
ا، وذلك حتى تدور اإلنسانية في مسيرها إلى اهللا حول يكون بعضا من أحكامه ثابت

 إذ أن هذا الثبات يمنحها ،محاور ثابتة مهما اختلف زمانها، ومهما تعددت أماكنها
.قوة الرباط، ووحدة الهدف والمصير، ووحدة المعبود  

كما أن خلود القرآن الكريم يقتضي أن تكون بعض أحكامه متغيرة، 
 والحوادث، ويفي بما يطرأ على حياة الناس من وذلك حتى يستوعب النوازل

مستجدات تحتاج إلى بيان حكم اهللا فيها، فيجتهد أهل االختصاص في هذه 
المستجدات ويبذلون وسعهم لمعرفة حكم اهللا فيها، مما يكسب أحكام القرآن 
.صفة المرونة، ومسايرة النوازل  

 ،فاألحكام التي تتغير بتغير األزمان هي األحكام االجتهادية التي ال نص فيها
 واألحكام الجزئية التي ، والمبادئ العامة، أما القواعد الكلية،دليلها القياس أو المصلحةو

 ، كوجوب أداء األمانات إلى أهلها، فإنها ال تتغير وال تتبدلوصنصال فيها تورد
وحرمة ، ووجوب رد المظالم إلى أهلها، لنهي عن المنكرووجوب األمر بالمعروف وا

 فإن هذا كله ال يدخله التغيير . وحرمة بيع المسلم على بيع أخيه،والغش والربا، السرقة
. لكن قد تتغير الوسائل وأساليب التطبيق ،أو التبديل  

من األدلة على ثبات بعض أحكام القرآن الكريم وأنها ال تتغير بتغير و
وتَمتْ كَِلمتُ ربك ِصدقًا وعدلًا لَا{: وله تعالىو المكان أو األحوال قالزمان أ  

ِليمالْع ِميعالس وهاِتِه وَل ِلكَِلمدبم{)xxx(ما جاء عن أبي الدرداء  ، ومن السنة



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         )�Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

صلى اهللا عليه(قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه أنه قال ما أحل اهللا في : ")وسلم 
حالل، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية،كتابه فهو  فاقبلوا من  

وما كان ربك ":اهللا العافية، فإن اهللا لم يكن نسيا، ثم تال هذه اآلية .)xxxi("نسيا   

قد: "يقول األستاذ مصطفى الزرقا   اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن
كام االجتهادية من الناس هي األح األحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخالق
 أو على دواعي ،القياس قياسية ومصلحية، أي التي قررها االجتهاد بناء على

ال ينكر تغير األحكام ":المصلحة، وهي المقصودة بالقاعدة ".بتغير األزمان   

أما األحكام األساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها : "وقال أيضاً
 كحرمة المحرمات المطلقة، :الناهيةبنصوصها األصلية اآلمرة  وتوحيدها
العقود، والتزام اإلنسان بعقده، وضمان الضرر الذي  وكوجوب التراضي في
 وقمع ،نفسه دون غيره، ووجوب منع األذى يلحق بغيره، وسريان إقراره على

الحقوق المكتسبة، ومسئولية كل   وحماية، وسد الذرائع إلى الفساد،اإلجرام
،صيره، وعدم مؤاخذة بريء بذنب غيرهمكلف عن عمله وتق إلى غير ذلك من  

ومقاومة  األحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها
  )xxxii("خالفها، فهذه ال تتبدل باختالف األزمنة المحدثة

وقد عبر كثير من العلماء عن األحكام الثابتة والمتغيرة بأوجه مختلفة، وفي 
 يعبر عن هذا المعنى عند حديثه عن القرافيذا هو اإلمام مواضع متعددة،  فه

فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، وال تجمد على ": العرف فيقول
المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك 
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أفته به دون ال تُجِره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده، وَأجِره عليه، و
. عرف بلدك ، ودون المقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح  

ضالل في الدين، وجهل بمقاصد علماء : والجمود على المنقوالت أبداً
المسلمين، والسلف الماضين، وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطالق، 
إلى والعتاق، وجميع الصرائح والكنايات، فقد يصير الصريح كناية فيفتقر 

.)xxxiii( "النية، وقد تصير الكناية صريحا فتستغني عن النية  

  :- بعد أن نقل ما سبق –وقد أثنى ابن القيم رحمه اهللا على هذا الفقه الدقيق فقال 

وهذا محض الفقه، ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على "
 فقد ضلَّ اختالف عرفهم، وعوائدهم، وأزمنتهم، وأحوالهم، وقرائن أحوالهم

وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على 
اختالف بالدهم، وعوائدهم، وأزمنتهم، وطبائعهم، بما في كتاٍب من كتب الطب 

أضر ما يكونان : على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل، وهذا المفتي الجاهل
  .)xxxiv("عانعلى أديان الناس، وأبدانهم، واهللا المست

:قائال) أعالم الموقعين(ابن القيم نفسه رحمه اهللا يعقد فصال في كتابه و  

فصل في تغير الفتوى واختالفها بحسب تغير األزمنة واألمكنة "
، فيستطرد في ذلك موضحا أن تغير الفتوى )xxxv("والعوائد واألحوال والنيات

ن، كما عبر عنها يشمل هذه المساحات الواسعة التي عبر عنها في هذا العنوا
.من خالل تفصيل مفردات العنوان  
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وقد أفصحت فيما مضى من حديث في الفقرة الخاصة بتنوع أحكام 
القرآن عن تفاصيل األحكام التي جاءت في القرآن، وكيف أنه فرق فيها بين 
.الثابت والمتغير في األقسام آنفة الذكر  

P�I����م ا�	��ن �� ا��(� ور�i ا�'�ج P2 ا��Qأ:  

ألحكام التكليفية التي شرعها اهللا سبحانه وتعالى على المكلفين الشك ا
وكونها على هذا الوجه وليست في حد غاية الطاقة بحسب الوسع والطّاقة، أنها 

فيوبل هي دونه،  ذلك الداللة الظّاهرة على أن الحرج مرفوع، وأن اليسر  
خصائصه، فهي الحنيفية على العباد خاصية من  سمة هذا الدين، والتّوسعة
، وهو لطف اهللا بعباده وإرادته فيها وال مشقَّة السمحة والوسطية التي ال عنَتَ
.الخير لهم بأيسر الطرق وأسهلها  

 ومثله الوسع، وهو الذي قال ،)xxxvi(واصل اليسر في اللغة اللين واالنقياد
هولة، ال في حال إنه ما يقدر اإلنسان عليه في حال السعة والس: " فيه الرازي

وغلط من ظن : الضيق والشِّدة، وأما أقصى الطّاقة فيسمى جهدا ال وسعا، قال
.)xxxvii(أن الوسع بذل المجهود  

ما يقدم عليه اإلنسان من غير أن يلحقه مشقَّة زائدة، : فاليسر والوسع
.)xxxviii(ومن غير أن يحتاج لبذل كّل ما لديه من طاقة ومجهود  

كل ما : ، وفي االصطالح)xxxix( أصله في اللغة الضيقوأما الحرج فإن
.)xl( حاال أو مآال، أو المال، أو النَّفس،أدى إلى مشقَّة زائدة في البدن  
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وسمة اليسر ورفع الحرج عن المكلفين إحدى خصائص أحكام القرآن 
الكريم، وهي تتجلى في األحكام الكلية وفي األحكام الجزئية، وفي األمور العامة، 

.ور الخاصة، فهي مضطردة في ثنايا القرآن كله حتى تكون سمة مميزة لهواألم  

��m: ومن ذلك قوله تعالى �¯�� �®��¬� �«� � �ª��©��¨� �§l  

)xli(،�mS����R��Q��P��OT��X��W��V��U��l  
)xlii(،�m  r  s  t  u  ڑ

l  گ    
)xliii(. �m� � � �{��z��y��x��w� �v��u�� �t� �s��r

� � �a� �`��_��~��}��|l  
)xliv(... ذلك من إلى غير

.اآليات الكثيرة التي ذكرت في القران  

: خصائص أحكام القران منرفع الحرجأن فصح تومن اآليات التي   

  .)�m¡������~��}���|���{��z��y��x¢��l)xlv: قوله تعالى 
���m��z:وقوله  �y��x� �w� �v��u�� �t� �s� �r

���a��`��_��~��}��|����{l)xlvi(.  
  .)�m���x�����w��v��u��t����s��r��q��|������{��z����yl )xlvii:وقوله 
والوسع ما يسع ": صالح بن حميد الشيخ الدكتور إمام الحرم المكي قال

��m: عليه وال يحرج فيه، فقوله تعالى اإلنسان فال يعجز عنه وال يضيق � §

¬��«� �ª� �©� � �¨ l � )xlviii(، ال يحملها إال ما تسعه وتطيقه وال : أي
فال يكلّفها بما يتوقَّف حصوله أو يحرجها دون مدى غاية الطّاقة،  تعجز عنه
القدرة، فإن عامة أحكام اإلسالم تقع في هذه الحدود، ففي  على تمام صرف
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اإلتيان بأكثر من خمس صلوات وصيام أكثر من شهر،  طاقة اإلنسان وقدرته
أراد بهذه األمة اليسر ولم يرد بها  ولكن اهللا جلّت قدرته ووسعت رحمته

.)xlix("العسر  

 

��م ا�	��ن �� ا��fgرة : �F��Gا��+'F اQأ hX�HK:  

kأو :�f��Qرة و�fg��$ ]
��Eا�:  

:الطهارة في اللغة  

في (بضم الهاء ) يطهر(بفتح الهاء وضمها، ) طهر( مصدر الفعل الثالثي 
، ومعنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة )طهارة وطهورا(، )حالتي فتح وضم الهاء

. من األقذار الحسية والمعنوية  

: أما في االصطالح فهي  

ارتفاع الحدث بالماء أو التراب الطهورين المباحين، وزوال النجاسة 
والخبث، فالطهارة هي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصالة 

  . )l(ونحوها

:حكم الطهارة  
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���m��U��T��SVW: قال اهللا تعالى .الطهارة واجبة بالكتاب والسنة
l)li(، وقال :�m�¬��«��ª���±�����°��� �̄�®�l)lii(،  وقال) صلى اهللا

.)liii()مفتاح الصالة الطهور (:)عليه وسلم  

��(�m :رة�fgا� ��)0 �آx
:ا�	��ن   

، وكل قسم منهما يمثل  وطهارة معنويةحسيةطهارة : والطهارة قسمان
هي الطهارة من األحداث واألنجاس، وهذا هو شطر حسية فال ،شطر اإليمان

 وتكون ،)liv('الطهور شطر اإليمان': )صلّى اهللا عليه وسلّم(، قال األولاإليمان 
 وإزالة النجاسة ، أو التيمم عن فقد الماء،بما شرع اهللا من الوضوء، والغسل

.مكان المن اللباس، والبدن، و  

 من الشرك النزاهةيقصد بها و ،المعنويةالقسم الثاني الطهارة و
�: قال تعالى، والمعاصي، وتكون بالتوحيد واألعمال الصالحة m��O

��Z��Y��X��W��V��U� �T�� �S��R��Q��P
[\���l  

)lv( ، وقال النبي)إن المؤمن ال ينجس(: )صلّى اهللا عليه وسلّم()lvi( ،
فيجب على كل مكلف أن يطهر قلبه من نجاسة الشرك، والشك، وذلك 

 ويطهر نفسه وقلبه من أقذار المعاصي، وذلك ،باإلخالص والتوحيد، واليقين
.، وهذا هو شطر اإليمان الثانيلصادقةبالتوبة ا  

:وقد ذكر اهللا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كال النوعين من الطهارة  
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: ، أي)�m�V��U��T��SW��l)lvii:قوله تعالى: فمن الطهارة الحسية 
�m��j��i��h���g : وقال تعالى،امهالماء، أو ما يقوم مقبسلوا غتا

m��l��kl)lviii(وقال،ة، أي من الحدث أو الجناب  :�m���p
r��qsz��y��x��w��v��u��t��{���~��}��|���¡��

�̈ �§�� �¦� �¥� �¤��£��¢©� �l)lix( فدل باللفظين على أنه ال ،
 رحمه  مذهب الشافعي، كما هويجوز وطؤهن إال بعد الطهارة والتطهير

يفعلن الطهارة التي : أي، )lxi(}رنهحتى يطَّ{:  قراءة من قرأه، ويؤكد)lx(اهللا
�: وقوله تعالى، هي الغسل mc� �b� �a� �`d��f� �e� �

� � �h��gl)lxii(قال قتادة،مطهرات من درن الدنيا وأنجاسها: ، أي  :
من األخالق : ، وقيل)lxiii()طهرهن اهللا من كل بول وغائط، وقذر، ومآثم(

  .)lxiv(}عربا أترابا{: السيئة بداللة قوله
��m:قوله تعالى: ومن الطهارة المعنوية  � �±��� � �°��� �̄l) lxv(،أي :
�m��o��n��m: مثله قوله تعالىتاركين للذنب والعاملين للصالح، وال

q��pr���l)lxvi( ،وقوله :�mJ���I��HK��N��M��L��
��Ol)lxvii(،�m��v��u��t��sl)lxviii( ،فإنه يعني تطهير النفس ،
�m�� �̂�]��\��[l)lxix(، من جملتهم ومنزهك  مخرجك:أي

����m��a: ومثله قوله تعالى،أن تفعل فعلهم �̀��_l)lxx(،وقوله :��m
���z��yl)lxxi( ،وقوله عز وجل :�mq����p��o��nrl)lxxii( ،
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: ، أي)lxxiv(l{  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  �m ،)��m��»��ºl)lxxiii:وقوله تعالى
  .إنه ال يبلغ حقائق معرفته إال من طهر نفسه وتنقى من درن الفساد

 قوله  على المعنيين الحسي والمعنوي ورد في القرآن مشتمالومما 
��m: تعالى � � � � �½���¼� �»��Ã��Â��Á��À��¿� �¾�

� �Æ� � � � � �Å� � � �Äl)lxxv(التطهير من األنجاس ت اآلية، إذ شمل 
فيجب أن (: يقول اإلمام الرازي .واألقذار ومن مظاهر الشرك واآلثام

البيت وحواليه  يراد به تطهير كل أمر ال يليق بالبيت، فإذا كان موضع
  .)مصلّى وجب تطهيره من الشرك، وكل ذلك داخل تحت الكالم

�m�G� :رة�fgن  �� �&~ ا���	ا�:  

يكفيها و  في أكثر من موضع،الطهارةوقد بين القرآن الكريم فضل 
���m: قال اهللا عز وجل،وفضالً أن ذكرها اهللا في كتابه شرفاً �i��h���g

m��l��k��jl)lxxvi(.  

:ل قال اهللا عز وج،للعبد  أنها تجلب محبة اهللا عز وجلهاومن فضل  } ��m
����°���̄ ��®��¬��«��ª���±�l)lxxvii.(  

���m��d:ومن فضل الطهارة أنها تذهب رجز الشيطان � �c��b
��q���p�� � �o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e

���x��w���v��u��t��s��rl)lxxviii(.  
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لطهارة أنهااومن فضل  :  تعالىإتمام لنعمة اهللا على العبد المسلم قال اهللا 
�m���a� �`��_��~��}��|�� � �{��z� �y

l)lxxix(.  

:�� ا�	��ن ��X~ ا��fgرةن و�$�: را$��  

:الماء الطهور) ١(  

، وقال )�mm��l��k��j��i��h���gl)lxxx: قال تعالى
��m}��|��{��z��y��x��w��v~��b: تعالى �a��`� � � �_��

��d��cl)lxxxi(.  

. ) ومتنجس، وطاهر،طهور:( الفقهاء أن المياه ثالثة أقسامالمشهور عند
من األرض، ولم يتغير أحد فأما الطهور، فهو كل ماء نزل من السماء أو نبع 

 بشيء من األشياء التي تسلب ةحائ اللون والطعم والر: وهي،أوصافه الثالثة
 والقرآن نص على أن اهللا أنزل من السماء ، ولم يكن مستعمالً،طهورية الماء

 ، وماء السيول، والينابيع،ماء طهورا، وهو ماء المطر، ويلحق به ماء اآلبار
: اه هذه تستعمل في الطهارة، كما هو نص اآلية الثانية فكل أنواع المي،وغيرها

�mm��l��k��j��i��h���gl.  

:الصعيد الطاهر) ٢(  
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����mp��o��n��m���l��k��jq:قال تعالى
l)lxxxii( ،حديث عمران بن حصين أن رسول اهللا في و) صلى اهللا عليه وآله

أن يا فالن ما منعك  " : فقال، رأى رجال معتزال لم يصل مع القوم)وسلم
 ولكن أصابتني ،بلى يا رسول اهللا: قال" تصلي مع القوم ألست برجل مسلم ؟ 
  .)lxxxiii("عليك بالصعيد فإنه يكفيك : "قال. جنابة وال ماء

���mولهذا قال تعالى �¾��½��¼���»��º��¹l ، فاشتملت اآلية  
فهو لتيمم فأما ا .المذكورة على ذكر التيمم وعلى ذكر ما يتيمم به وهو الصعيد

  .، وفي الشرع هو مسح الوجه واليدين على وجه مخصوصللغة القصدفي ا

وقد أباح اهللا سبحانه وتعالى التيمم وأقامه مقام الوضوء في حال فقد 
.الماء، أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، لآلية السابقة  

الصعيد يقال : ، وقال بعضهم)lxxxiv(يقال لوجه األرضفإنه الصعيد أما 
 وهذا قول الشافعي، فعنده ال يقع اسم .)lxxxv( من الصعود،للغبار الذي يصعد

. صعيد إال على تراب ذي غبار  

ووصف القران الصعيد بأنه طيب، والطيب ما كان خالف الخبيث، وهو 
.)lxxxvi(الطاهر  
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�)��K :ن��	رة �� ا��fgم ا���Qع �� أ:#Eا�:  

��m���H: قال تعالى �G� �F� �E� �D� �C� �B��A
�P��O������N��M��L��K��J��IQ�R��

V��U����T��SW��d���c��b��a��̀ ��_��̂ ��]��\����[��Z�����������Y��X���
��n��m���l��k��j��i��h��g��f��e

p��oq����{��z��y��x��w��v��u���t��s��r��
���a��̀ ��_��~��}��|l)lxxxvii(.  

 بالطهارة للصالة من الحدث  جل شأنه هذه اآلية الكريمة أمرففي
وأن الطهارة من  . بغسل جميع البدنكبراألاألصغر بالوضوء، ومن الحدث 

الحدثين تكون بالماء الطهور عند وجوده والقدرة على استعماله، فإن لم يجد 
الماء أو وجده ولم يقدر على استعماله، لمرض أو لكون الماء قليال ال يكفي 

 فقد خفف اهللا عنه، ويسر ، ونحو ذلكلطهارته وحاجته إليه للشرب والطبخ
  .، فيكون طاهرام بالتراب بدال من الماء يتيمعليه، بأن

 ورفع الحرج عنهم فيما على عباده،بيان تيسير اهللا ل  نموذجاتمثلفاآلية 
 الماء، أو العجز عن فقدشرعه لهم من الطهارة بالماء، أو بالتراب عند 

استعماله، وأنه سبحانه يريد أن يطهرهم من الحدث والنجاسة ، ومن الذنوب 
.ةواألخالق الذميم  
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�m��s��r: وهنا إشارة لطيفة في ختم اآلية ننبه إليها، وهي في قوله تعالى
��_��~��}��|����{��z��y��x��w��v��u���t
�� �a��`l ، إذ فيها التنبيه إلى إرادته سبحانه وتعالى رفع الحرج عن  

، وأن ما في اآلية من إباحة الترخص في )صلى اهللا عليه وسلم(أمة محمد 
 الذي جعل من ، بدال عن الماء إكماال لنعمة اهللا سبحانه وتعالىاستعمال التراب

الطهارة وسيلة لتكفير الذنوب، كما شهدت النصوص بذلك في فضل الوضوء، 
وكيف أنه يمحو الذنوب والسيئات عن العبد من خالل غسل أعضاء الوضوء، 
.وسائر البدن عند غسل الجنابة كذلك  

د الترخص في استعمال الصعيد الطاهر فمن إكمال نعمة اهللا أن يباح للعب
بدال عن الماء، فحض على الشكر على نعمة التيسير ورفع الحرج بالثناء على اهللا 

 وقد عبر عن هذه المعاني اإلمام ،تعالى، واالعتراف بفضله، والقيام بطاعته
يريد ربكم مع تطهيركم من ذنوبكم بطاعتكم إياه فيما فرض : "الطبري حيث قال

 الوضوء والغسل إذا قمتم إلى الصالة بالماء إن وجدتموه، وتيممكم إذا عليكم من
 أن يتم نعمته عليكم بإباحته لكم التيمم، وتصييره لكم الصعيد الطيب ،لم تجدوه

طهورا، رخصة منه لكم في ذلك مع سائر نعمه التي أنعم بها عليكم أيها 
،}لعلكم تشكرون{المؤمنون،   نعمه التي أنعمها عليكم لكي تشكروا اهللا على: يقول 

.)lxxxviii("بطاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم  

� ا�(�$	�: ��د���Bا �� q(آ� �Eل ا���Bا i�ر:  
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أغالل عظيمة، فابتدع النصارى ) باب الطهارة(في  اليهود كان على 
 من اهللا، فهدى اهللا األمة شرعترك ذلك كله، حتى أنهم ال ينجسون شيًئا بال 

 مشروعا  اليهودالذي عندا إلى وسط من ذلك، وإن كان الوسط بما شرعه له
، فاجتناب ما لم يشرع اهللا اجتنابه مقاربةٌ لليهود، ومالبسة ما شرع اهللا أيضا

).صلى اهللا عليه وسلم(اجتنابه مقاربة للنصارى، وخير الهدي هدي محمد   

���mr��q: قال تعالى �ps��y��x��w��v��u��t��
z{���~��}��|���¡��£��¢��¨��§���¦��¥��¤©��ª��

���±�����°���¯��®��¬��«l  )lxxxix(.  

 ،أودع اهللا عز وجل في المرأة من الخصائص ما يميزها عن غيرها
. ومن ذلك الحيض وهو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت  

والمتأمل في هذه اآلية يجد حقيقة حرص هذه الشريعة على طهارة 
في دينهم  وتجنيبهم كل ما يضرهم ،وج والزوجة ومراعاة شعور الز،اإلنسان
 فلما كان الحيض والدم من المرأة أذى أمر المولى عز وجل هم،جسدوفي 

 ،باجتناب إتيان المرأة في مكان حيضتها في تلك الفترةفي هذه اآلية الرجل 
 إذ ال يكون األمر كما تفعل اليهود بأنهم جعلوا ،وبين سبحانه ما يجتنب منها

ها وال ، وال يجالسو معهاا فال يأكلو،النجسة في فترة الحيضالمرأة ك
: كما ورد ذلك في سبب نزول هذه اآليةيجامعوها،  
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عن أنس رضي اهللا عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
، فأنزل )صلى اهللا عليه وسلم( في البيوت، فسأل النبي ا ولم يجامعوه،يؤاكلوها
���|�}����m��q���prsz��y��x��w��v��u��t:اهللا تعالى

���~��}�¡¨� �§�� �¦��¥� �¤��£��¢��©��®��¬��«��ª� �
� � �±�� � � �°���¯l)xc( فقال رسول ،)اصنعوا : ()صلى اهللا عليه وسلم

ما يريد هذا الرجل أن يدع : ، فبلغ ذلك اليهود فقالوا)xci()كل شيء إال النكاح
يا : وعباد بن بشر فقاال فجاء أسيد بن حضير ،من أمرنا شيًئا إال خالفنا فيه
كذا وكذا، فال نجامعهن؟ فتغير وجه رسول اهللا : رسول اهللا، إن اليهود تقول

 حتى ظننّا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية )صلى اهللا عليه وسلم(
، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا )صلى اهللا عليه وسلم(من لبن إلى النبي 

.)xcii(ا لم يجد عليهمهأن  

فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه اهللا لنبيه من  : "قال ابن تيمية
ما يريد أن : مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا

...يدع من أمرنا شيًئا إال خالفنا فيه  

ومجانبة الحائض لم يخالَفوا في أصله، بل خولفوا في وصفه، حيث شرع 
ائض في غير محل األذى، فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في اهللا مقاربة الح

. )xciii()صلى اهللا عليه وسلم(المخالفة إلى ترك ما شرعه اهللا تغير وجه رسول اهللا   
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 إذا أراد أن يباشر إحدى نسائه أمرها )صلى اهللا عليه سلم(فقد كان النبي "
في المرأة بل كان يقول صلوات ربي وسالمه عليه . )xciv("فاتزرت وهي حائض

."اصنعوا كل شيء إال النكاح"الحائض   

 وتطهرت ، وانقطع الدم،فإذا زال عنها هذا الطارئ في تلك الفترة المعتادة
المرأة بعدها فإن حصل لها هذان الشرطان رجع األمر إلى ما كان عليه من الحل 

¢���m كما قال سبحانه ،واإلباحة واالستحباب من غشيان المرأة في محل الولد
�̈�§���¦��¥��¤��£©��l ]٢٢٢: البقرة[ .  

، وهذا أيضا يبين لطف اهللا بعباده وحرصه على صيانتهم عما يؤذيهم
من يأتي صفات التي يحبها اهللا ويرضاها فيالومن هنا نجد أن اآلية قد ختمت ب

 أي من الذنب ،}التوابين{ من هذه الصفات التي يحبها اهللا صفة و،بهذه األحكام
األقذار واألذى،  أي المتنزهين عن ،}المتطهرين{ ، وصفةانهوإن تكرر غشي

.من إتيان الحائض أو غشيانها في غير المأتىوهو ما نهو عنه   
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:�ــــــا�@���  

: التي توصلت إليها الورقة وذلك على النحو التاليالنتائجتشتمل على أهم   

نقل ثم اءة، ن القرآن الكريم في أصل وضعه اللغوي مصدر بمعنى القرإ )١(
المشتمل على الكالم المعجز، المنزل الكتاب إلى  المعنى المصدريمن 

 فصار علما عليه، من باب إطالق )صلى اهللا عليه وسلم(علي نبينا محمد 
 كالم اهللا المنزل على سيدنا  االصطالح فهوفيأما . المصدر على مفعوله

 المنقول ،ف المكتوب في المصاح،)وسلم صلى اهللا عليه(النبي محمد 
  .بسورة منه  المعجز ولو، المتعبد بتالوته،بالتواتر

 الحكم الشرعي هو خطاب اهللا تعالى المتعلق بأفعال المكلفين نإ )٢(
حكم شرعي تكليفي، : باالقتضاء، أو التخيير، أو الوضع، وأنه نوعان

  .وحكم شرعي وضعي
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تمار الخضوع والطاعة التامة هللا تعالى في االئإن العبادة في الشرع  )٣(
 واالنتهاء عما نهى، في كل األقوال واألعمال الظاهرة ،بما أمر

  .والباطنة، على وجه التعظيم له مع المحبة لذلك
أنها متنوعة، : (إن األحكام في القرآن الكريم تختص بخصائص عدة منها )٤(

، وأن فيها اليسر ورفع الحرج عن )وأن منها الثابت ومنها المتغير
جملة من األحكام حتوي على ي  القرآن أنحكام فمن تنوع األ، المكلفين

 تنظم عالقة  أحكام، فهيحياة اإلنسان مع ما حولهتنظم التي التشريعية 
، كما تنظمها في صلته  نفسهتنظم حياته حتى مع ذات و،اإلنسان مع ربه
بدءا من والديه، وإخوانه، وأبنائه، وزوجته، ثم جيرانه، ثم  ،مع اآلخرين

 .وغير ذلك...م عالقته مع غير المسلمينسائر المسلمين، ث
اإلحكام العقدية، واإلحكام :  في ثالثة محاور القرآنأحكام تتلخص و )٥(

 .األخالقية، واإلحكام العملية
إن مدار الفقه هو على األحكام العملية الخاصة بعمل المكلف، والمنحصرة  )٦(

ه عبادات، ومعامالت، وفق(في أعمال القلوب، وأعمال الجوارح، تشتمل
وقد بينت الورقة خصائص األحكام ). أسرة، وعقوبات، وأحكام سلطانية

في القرآن فيما يتعلق بهذه األبواب، وربطت بينها وبين الواقع المعاش، 
خاصة في جانب فقه األسرة، وفقه المعامالت، وفقه العقوبات، وأشارت 

 .إلى الثابت والمتغير في أحكام القرآن الكريم
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حانه وتعالى في باب المعامالت في هذا العصر وتجلت حكمة اهللا سب )٧(
 وأصول ،واضحة جلية، حيث إن اإلجمال في بيان أصول اإلباحة

التحريم كان عامال حيويا في إباحة كثير من المعامالت الحادثة، كالبيع 
 وهذا ،بالتقسيط، واإلجارة المنتهية بالتمليك، وبيع المرابحة لآلمر بالشراء

فر فيه ضوابط اال حيويا في تحريم ما ال تتواإلجمال نفسه كان عام
اإلباحة، كالمسابقات الكثيرة التي تعتمد على الحظ والصدفة في الفوز، أو 
تتضمن أكل أموال الناس بالباطل، أو يستغل فيها العمالء لتوفير الكسب 
لفرد واحد أو أفراد محصورين، أو غير ذلك من المعامالت المحرمة 

 .اليومالتي يعج بها العالم 
وتوصلت الورقة إلى أن السر في عناية القران والسنة باألسرة، وبيان  )٨(

 ما لألسرة من الدور األساس في إصالح تفاصيل أحكامها، مرده
 حقيقة الواقع المعاش، حيث نرى ونشاهد كما يدل على ذلكالمجتمع، 

كل يوم استهداف األسرة المسلمة، والمحاوالت المتكررة من األعداء 
 نظامها، والتشكيك في عدم عدالة توزيع الميراث، والدعوة إلى لخلخلة

حرية أفراد األسرة ونحو ذلك من الهجمات المتكررة  والمنظمة على 
 للمجتمع اً أوليبناءدلل على أهميتها بوصفها  وهذا كله ي،األسرة

، ومن هنا كان اهتمام القرآن بنظامها، ئهالمسلم، وحاضن مهم ألعضا



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         )�Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

من أحكامها ولم يتركه لبني آدم حتى ال تعصف بها ونص على كثير 
 .ناألهواء، وتعبث بها أيدي العابثي

إن آيات القرآن وأحكامه جاءت تفصيلية في قسم العبادات، وكذا في  )٩(
أحكام األسرة، والمواريث، ولعل مرد ذلك إلى أن أكثر أحكام هذه 

ا للتطور مهما األنواع أحكاما تعبدية، ال مجال فيها للعقل، وال مجال فيه
 أو األحوال، كما أنها تمثل محاور أساسية ، أو األماكن،اختلفت األزمان
بااللتفاف حولها تستقيم الحياة، وبرعايتها تحفظ حقوق ففي حياة الناس، 

اهللا وحقوق العباد، وعدم ضبط أحكامها يفتح المجال واسعا ألهواء 
ذلك من األقسام أما ما عدا  . وطغيان الناس بعضهم على بعض،النفوس

فما جاء فيه من أحكام إنما هو قواعد عامة، ومبادئ أساسية لم 
 وذلك ألنها أقسام ؛يتعرض القرآن تجاهها لتفاصيل جزئية إال ما ندر
 .قابلة للتطور حسب الظروف، فترك األمر فيها للبشر

تعرضت الورقة للطهارة باعتبارها من العبادات المهمة، وأن  )١٠(
ها في محاور عدة من خالل بيان حكمها، القرآن قد تحدث عن

 .وأقسامها، وفضلها، ووسائلها
توصلت الورقة إلى أن التوسعة في تعدد أنواع الطهارة ما بين ماء  )١١(

ه تيسير على المكلفين، مراعاة ألحوالهم  وصعيد طاهر في،طهور
لحرج عنهم فيما شرعه لهم من الطهارة بالماء، أو بالتراب ل اورفع
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، أو العجز عن استعماله، وأنه سبحانه يريد أن  الماءفقدعند 
  .يطهرهم من الحدث والنجاسة ، ومن الذنوب واألخالق الذميمة

إكمال فيه  إباحة الترخص في استعمال التراب بدال عن الماء إن )١٢(
 الذي جعل من الطهارة وسيلة لتكفير ،لنعمة اهللا سبحانه وتعالى

ضوء، وكيف أنه الذنوب، كما شهدت النصوص بذلك في فضل الو
يمحو الذنوب والسيئات عن العبد من خالل غسل أعضاء الوضوء، 

  .وسائر البدن عند غسل الجنابة كذلك
توصلت الورقة من خالل تناول القرآن للطهارة فيما يختص  )١٣(

باجتناب الحائض إلى أن اهللا سبحانه وتعالى قد رفع عن امة محمد 
ي األمم السابقة، حيث  األغالل التي كانت ف)صلى اهللا عليه وسلم(

كان على اليهود في باب الطهارة أغالل عظيمة، فابتدع النصارى 
 .ترك ذلك كله، حتى أنهم ال ينجسون شيًئا بال شرع من اهللا

 عاملوها معاملة النجس، فلم  فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم )١٤(
فهدى اهللا األمة الوسط بما ،  في البيوتيؤاكلوها، ولم يجامعوها

 على طهارة اإلنسان، ، بالحرصشرعه لها إلى وسط من ذلك
ومراعاة شعور الزوج والزوجة، وتجنيبهم كل ما يضرهم في دينهم 

 أمر المولى ،وفي جسدهم، فلما كان الحيض والدم من المرأة أذى
عز وجل الرجل باجتناب إتيان المرأة في مكان حيضتها في تلك 
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ال يكون األمر كما تفعل ف، الفترة، وبين سبحانه ما يجتنب منها
 .اليهود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ا�f:ا�� ا�������  
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)i(  ١٩ -١٧سورة القيامة، اآليتان. 
)ii (وما ١٧ ص – رحمه اهللا -لدكتور محمد محمد أبي شهبة  المدخل لدراسة القرآن الكريم، ل : انظر 

 .بعدها

)iii (    اختلف العلماء في لفظ ا)من جهة االشتقاق أو عدمه، ومن جهة كونه مهمـوزا أو غيـر             ) لقرآن
مهموز، ومن جهة كونه مصدرا أو وصفا، على أقوال كثيرة، منها ما قاله اإلمام الشافعي من أن                 

ومنها قول الفراء من أنه غير مهموز لكنه        . موز، بل هو مرتجل   لفظ القرآن غير مشتق، وال مه     
ويرى اإلمام أبو الحـسن     ,. مشتق من القرائن، جمع قرينة ألن اآليات فيه يصدق بعضها بعضا          

ـات    األشعري أنه غير مهموز، لكنه مشتق من قرن الشئ بالشئ إذا ضمه إليه، ألن السور واآلي
) قـرأ (مأخوذ مـن    ) قرآن( حمودة أن    ب عبد الوها  ويرى. تقترن فيه ويضم بعضها إلى بعض     

ـاد الفحـول،   ٢٨٧ ص  ١البرهان في علوم القرآن، للزركـشي ج      : " انظر). تال(بمعنى   ، إرش
، المدخل لدراسة القرآن الكريم، ألبي شهبة ص ٧٢٢ ص٢، المعجم الوسيط ج٢٩للشوكاني ص 

ـاني ص      ،٣٨، مجلة لواء اإلسالم، العدد األول من السنة األولى، ص           ١٧ ـات، للجرج  التعريف
١٥٢. 

)iv( ٣٥٦٣ ص٤لسان العرب ج. 
)v( ١٤ص١جمناهل العرفان في علوم القرآن، للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني : انظر. 
)vi( ط دار صادر بيروت٥٣ ص١٣جمادة حكم : لسان العرب:  انظر . 
)vii(  ١٢سورة مريم، اآلية. 
)viii( ٢١٧ ص٥تفسير ابن كثير ج. 
)ix( ـار ج          ١٣٥ ص ١كام، لآلمدي ج  اإلح:  انظر ، ٣٣ص١، شرح الكوكـب المنيـر، البـن النج

  .١٣٤ص٢، تيسير التحرير، البن الهمام ج٥٥ص١المستصفى، للغزالي ج
)x(المستصفى، ٣٣ص١، شرح الكوكب المنير، البن النجار ج١٣٥ ص١اإلحكام، لآلمدي ج:  انظر ،

  .١٣٤ص٢، تيسير التحرير، البن الهمام ج٥٥ص١للغزالي ج
)xi ( ٤٧سورة المؤمنون، اآلية. 
)xii ( ٢٢سورة الشعراء، اآلية. 
)xiii (٦٠، اآلية سورة يس. 
)xiv ( ١٦٣-١٦٢سورة األنعام، اآليتان. 
)xv ( ١٩١سورة آل عمران، اآلية. 
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)xvi (          ،باب سؤال جبريل النبي صلى     أخرجه البخاري في صحيحه من حديث طويل، كتاب اإليمان
 .واإلحسان وعلم الساعة اهللا عليه وسلم عن اإليمان واإلسالم 

)xvii (                  ـاري فـي هذا جزء من حديث طويل عن أبي قالبة عن مالك بن الحويرث، أخرجـه البخ
 .٧٨٩صحيحه في أبواب صفة الصالة، باب من استوى قاعدا في وتر من صالته، حديث رقم 

)xviii (           فيه  رضي اهللا عنه مبينا      هذا جزء من حديث طويل رواه الصحابي الجليل جابر بن عبد اهللا
 أخرجه مسلم في صحيحه في باب حجة النبي صلى اهللا عليه )صلى اهللا عليه وسلم  (حجة النبي   

 .وسلم، كما أخرجه غيره من أهل السنن
)xix ( ٢٩سورة البقرة، اآلية. 
)xx ( ٨٧سورة المائدة، اآلية. 
)xxi ( ٢٩سورة النساء، اآلية. 
)xxii ( ٢٨٠-٢٧٥سورة البقرة، اآلية. 
)xxiii( ٢ : سورة النور اآلية. 
)xxiv(   ٣٨:  اآليةالمائدة سورة. 
)xxv( ٣٣:سورة المائدة  اآلية. 
)xxvi(٥-٤:سورة النور اآلية. 
)xxvii ( ٧٠سورة  اإلسراء، اآلية. 
)xxviii ( ١٣سورة الحجرات، اآلية. 
)xxix (وما بعدها٨٦أصول الفقه، للشيخ محمد أبي زهرة ص :  انظر  . 
)xxx ( ١١٥سورة األنعام، اآلية. 
)xxxi ( ٦٥سورة مريم، اآلية.  
)xxxii ( ٩٣٥-٩٣٤  ص٢المدخل الفقهي العام، لألستاذ  مصطفى الزرقا ج. 
)xxxiii(٣٢١ ص١ الفروق، للقرافي ج.  
)xxxiv (٧٨ ص٣أعالم الموقعين عن رب العالمين، البن القيم ج 
)xxxv (وما بعدها٣ ص٣أعالم الموقعين، البن القيم ج . 
)xxxvi(لسان العرب، البن منظور، مادة : انظر)يسر.( 
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)xxxvii(٧٩ ص١٤الرازي  جتفسير : انظر. 
)xxxviii(٤٦رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية، للدكتور صالح بن حميد ص :  انظر. 
)xxxix(مادة :  لسان العرب، البن منظور)حرج..( 
)xl(٤٧رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية ص : انظر. 
)xli ( ١٨٥سورة البقرة، اآلية. 
)xlii ( ٢٨سورة النساء، اآلية. 
)xliii ( ٧سورة الطالق، اآلية. 
)xliv ( ٦سورة المائدة، اآلية. 
)xlv ( ٧٨سورة الحج،، اآلية. 
)xlvi ( ٦سورة المائدة، اآلية. 
)xlvii ( ٦١سورة النور، اآلية. 
)xlviii ( رفع . ٢٨٦سورة البقرة، اآلية 
)xlix( ٤٦الحرج في الشريعة اإلسالمية، للدكتور صالح بن حميد ص. 
)l ( ١/٨٧ لعبد اهللا البسام  وتوضيح األحكام من بلوغ المرام١/١٢انظر المغني البن قدامة. 
)li ( ٦سورة المائدة، اآلية. 
)lii ( ٢٢٢سورة البقرة، اآلية. 
)liii (رواه الترمذي) :٢/٩: (وحسنه األلباني في اإلرواء). ١/١٢٣: (، وأحمد)٢٧٥: (، وابن ماجة)١/٩.(  
)liv ( ٢٢٢سورة البقرة، اآلية. 
)lv ( ٢٨سورة التوبة، اآلية. 
)lvi ( من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه،  ٣٧٢ برقم ١/٢٨٢ومسلم ،  ٢٨٣رقم  ب١/٣٩٠البخاري مع الفتح. 
)lvii ( ٦سورة المائدة، اآلية. 
)lviii ( ١١سورة األنفال، اآلية. 
)lix ( ٢٢٢سورة البقرة، اآلية. 
)lx (١/١٣٧لكيا الهراسي ل ،أحكام القرآن: انظر. 
)lxi (١٥٧اإلتحاف ص : انظر. وهي قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف. 
)lxii (٥٧، وسورة النساء، اآلية ٢٥، اآلية ةسورة البقر. 
)lxiii ( ١/٩٨الدر المنثور، للسيوطي. 
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)lxiv ( ٣٧سورة الواقعة، اآلية. 
)lxv ( ٢٢٢سورة البقرة، اآلية. 
)lxvi ( ١٠٨سورة التوبة، اآلية. 
)lxvii ( ٨٢سورة األعراف، اآلية. 
)lxviii (١٠٨سورة التوبة، اآلية. 
)lxix ( ٥٥سورة آل عمران، اآلية. 
)lxx (٣٣ة األحزاب، اآلية سور. 
)lxxi ( ٤٢سورة آل عمران، اآلية. 
)lxxii ( ٢٣٢سورة البقرة، اآلية. 
)lxxiii ( ٥٣سورة األحزاب، اآلية. 
)lxxiv ( ٧٩سورة الواقعة، اآلية. 
)lxxv ( ١٢٥سورة البقرة، اآلية. 
)lxxvi ( ١١سورة األنفال، اآلية. 
)lxxvii ( ٢٢٢سورة البقرة، اآلية. 
)lxxviii ( ١١سورة األنفال اآلية. 
)lxxix (٦مائدة، اآلية سورة ال. 
)lxxx ( ١١سورة األنفال،اآلية. 
)lxxxi ( ٤٨سورة الفرقان، اآلية. 
)lxxxii ( ٦، وسورة المائدة، اآلية٤٣سورة النساء، اآلية. 
)lxxxiii ( ٣٣٨صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم حديث. 
)lxxxiv(     ات فيها وال غـراس  األرض الملساء التي ال نب    قيلف: اختُلف في معنى الصعيد على أقوال ،

ذكر هـذه   . وجه األرض ذات التراب والغبار     قيلو،  التراب وقيل   ،األرض المستوية وقيل هو   
هو وجه  : وأولى ذلك بالصواب قول من قال       (: األقوال ابن جرير الطبري في التفسير ثم قال         

 ٤١٠-٨/٤٠٧تفسير الطبري : انظر) . األرض الخالية من النبات والغروس والبناء المستوية
)lxxxv ( ٣/٢٥٥ــ   ١، محمد بن منظور،  دار صادر، بيروت، الطبعة األولـى،            لسان العرب ،

 .  ٢/٨٣٢المصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي، دار المكتبة العالمية، بيروت 
)lxxxvi( ،١/٥٩٣ لسان العرب  .  
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)lxxxvii ( ٦سورة المائدة، اآلية. 
)lxxxviii(٩٠ ص ١٠ تفسير الطبري ج.  
)lxxxix (٢٢٢ سورة اليقرة، اآلية. 
)xc ( ٢٢٢سورة البقرة، اآلية.. 
)xci ( ٣٠٢أخرجه مسلم في باب جواز غسل الحائض راس زوجه. 
)xcii(جواز غسل الحائض رأس زوجها : باب، أخرجه مسلم في الحيض)٣٠٢.( 
)xciii(٢٠٩  ص١اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، البن تيمية  ج. 
)xciv ( ٣٠٣أخرجه البخاري . 


