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َ َ ْ
َ
ُ ْ ّ
ُ ُ ْ َ
آيات األحكام
ان
ِ
آني ِفي بي ِ
ج القر ِ
أسس املنه ِ

العدد»
افتتاح
غنيم
رشاد
«بحثاعدل
د.
أستاذ الدراسات اإلسالمية املشارك بجامعة الدمام
جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل  -اململكة العربية السعودية
adilrg@hotmail.com
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موضوع البحث:
يتناول هذا البحث أسس املنهج القرآين يف بيان آيات األحكام.

هدف البحث:
توضيــح أســس املنهــج القــرآين يف بيــان آيــات األحــكام لتكــون حــارضة يف وعــي الدعــاة
واملربــن وقــادة الفكــر والتغيــر وهــم بصــدد قيامهــم بدورهــم يف تنزيــل آيــات األحــكام عــى واقــع
حياة الناس والتلقي للتنفيذ يف سلوكهم اليومي.

مشكلة البحث:
ما األسس التي انتهجها القرآن الكريم يف بيان آيات األحكام الفقهية؟

نتائج البحث:
من أهم األسس ملنهج القرآن يف بيان آيات األحكام :األساس العقدي ،و األساس الفكري،
واألساس الوجداين ،واألساس السلوكي يف آيات األحكام.

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ
أساس  -منهج  -أحكام  -القرآن الكريم.
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F
إن احلمد هلل ،نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ،ومن سيئات أعاملنا،

من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له.

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له .وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلوات ريب عليه

وعىل آله وصحبه وسلم.

القرآن الكريم كتاب حياة هيدف إىل ترشيد السلوك من خالل األوامر والنواهي املتضمنة يف

خطابه وشهد اجليل األول الذي تنزل عليه القرآن والقرون الفاضلة التي تلته مالمح عملية لتأثري القرآن

يف تقويم السلوك.

ورجاؤنا أن متضـي أجيال املسلمني يف االستجابة للقرآن الكريم ،أمر ًا وهني ًا ،ومقاومة لألهواء

اجلاحمة ،والعادات الفاسدة ،نابذة الفتور و اإلعراض ومتصدية لزحف الفكر العلامين عىل بلداهنا.

هذه الدراسة تقدم أسس املنهج القرآين يف بيان آيات األحكام لتكون حارضة يف وعي الدعاة

واملربني وقادة الفكر والتغيري وهم بصدد قيامهم بدورهم يف تنزيل آيات األحكام عىل واقع حياة الناس

والتلقي للتنفيذ يف سلوكهم اليومي.

الدراسات السابقة:
كان للمفرسين وعلامء األصول عناية كبرية بآيات األحكام و انرصفت جهود املفرسين إىل تفسري

آيات األحكام ،واقترصت كتابات األصوليني يف بيان األحكام الرشعية وطرق االستنباط هلا من أدلتها
التفصيلية ،لكن الغاية من هذا البحث تناول أسس منهج القرآن يف بيان آيات األحكام التي توفر الظروف

املواتية لالستجابة العملية ملقتضياهتا قال تعاىل :ﱣﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ

ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﱢ [سورة النحل.]64 :
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وال توجد دراسات عنيت هبذا املضمون بشكل مستقل ،لكن هناك إشارات إىل منهج القرآن يف

آيات األحكام يف مصنفات التفسري ال سيام العالّمة الرازي واإلمام القرطبي كام كان لإلمام الشاطبي

بعض تلميحات حول منهج القرآن يف بيان آيات األحكام.

أما الدراسات القرآنية احلديثة فلم أعثر إال عىل دراسة بعنوان (منهج القرآن يف عرض آيات

األحكام) للدكتور عامد عبد الكريم خصاونة ،الذي نرشه يف املجلة األردنية يف الدراسات القرآنية –
املجلد اخلامس العدد (/2أ) 1430هـ 2009-م.

تعرض الكاتب إىل معنى احلكم الرشعي وأنواعه من حيث :الوضع والتكليف ،ومعرفة أهم

األحكام التي وردت يف القرآن الكريم ،وما تناولته هذه األحكام ،وكيفيه سياق القرآن هلا ،وكشف
داللتها ،ولكنه مل يستوعب األسس املنهجية لعرض آيات األحكام التكليفية ،وهذا ما عني به البحث يف

دراسته.

وقد استخدمت يف دراستي املنهج االستقرائي التحلييل وفق النقاط التالية:
	-االستدالل من الكتاب والسنة الصحيحة عىل ما يساق من قضايا.

	-االعتامد عىل املصادر األصيلة واملراجع املعارصة حسبام تقتضيه طبيعة البحث.
	-ترقيم اآليات ،وعزوها إىل سورها داخل متن البحث.
	-ختريج األحاديث من مصادر السنة املعتمدة.

	-توثيق املصادر يف هامش الصفحة بذكر اسم الكتاب ورقم اجلزء والصفحة ،ثم بيان معلومات
النرش يف ثبت املصادر واملراجع.

خطة البحث:
تم تقسيم البحث إىل مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة عىل النحو التايل:

مقدمة :وقد بينت فيها أمهية املوضوع وخطة البحث.
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التمهيد :عرضت فيه مفهوم آيات األحكام يف القرآن.
وتناولت مقومات أسس املنهج القرآين يف بيان آيات األحكام يف أربعة مباحث:
املبحث األول :األساس العقدي ،التوحيد.
املبحث الثاين :األساس الفكري ،التعليل أي ربط األحكام بعللها.
املبحث الثالث :األساس الوجداين :التحفيز بآيات الرتغيب والرتهيب.
املبحث الرابع :األساس السلوكي :ربط األحكام بالوسع والطاقة.
ثم أعقبت الدراسة بخامتة للبحث ،تناولت فيها خالصة ما توصلت إليه من نتائج البحث.
واهلل ويل التوفيق.
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a
		 مفهوم آيات األحكام:

آيات األحكام :هي اآليات التي تُعنى ببيان األحكام الرشعية والداللة عليها  -سواء كانت

األحكام اعتقادية ،أو عملية فرعية ،أو سلوكية وأخالقية إالّ أن العلامء تعارفوا عىل إطالق أحكام ال ُق ْرآن؛

عىل أحكام القرآن العملية ،الفرعية ،املعروفة بالفقهية.

واملراد بآيات األحكام  -عند اإلطالق « -هي اآليات التي ت ُّبي األحكام الفقهية وتدل عليها

نص ًا ،أو استنباط ًا» (.)1

وتفاسري آيات األحكام ،أو ال َت ْف ِس ْي الفقهي« :هو ال َت ْف ِس ْي الذي ُيعنى ببيان األحكام الفقهية،

والتنبيه عليها ،سواء باالقتصار عليها ،أو العناية اخلاصة هبا» (.)2

وحقيقة آيات األحكام املطالبة بالفعل أو االجتناب له ألنه يف وضع اللسان حتميل ملا فيه كلفة

أمرا شا ًقا )3(.والتكليف يف اصطالح علامء
ومشقة إما يف فعله أو تركه وهو من قوهلم كلفتك
عظيم أي ً
ً

األصول «خطاب الرشع املتعلق بفعل املكلف باالقتضاء أو التخيري»(.)4

واملراد بالفعل :ما يعده العرف فعال ،سواء أكان من أفعال القلوب كاالعتقادات والنيات ،أم من

أفعال اجلوارح واللسان ،كأداء الزكاة ،وتكبرية اإلحرام ،ومجيع الترصفات القولية ويدخل فيه الكف
كرتك الزنا( ،)5ومتعلقة األحكام اخلمسة :الوجوب ،والتحريم والندب ،والكراهة واإلباحة.

(((
(((
(((
(((
(((

انظر :البحر املحيط ،للزركيش ()199/6؛ اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي ()35/4؛ إرشاد الفحول ()206 / 2؛ إجابة السائل
(ص)384؛ تفاسري آيات األحكام ومناهجها ()45/1
الثبات والشمول(ص ،)61/التفريق بني األصول والفروع ،للشثري( )196/1فام بعدها ،منهج ال ُق ْرآن يف تقرير األحكام( ،ص74/
 -.)132ينظر تفاسري آيات األحكام ومناهجها ،للدكتور /عيل بن سليامن العبيد (- )25/1رسالة جامعية ،-وآيات األحكام يفاملغني ،للدكتور /فهد العندس ( ) 2/1رسالة جامعية.
اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي ()429 /3
اإلحكام يف أصول األحكام :اآلمدي ( ،)30/1( -)84/1املحصول ،الرازي (.)185/1
هناية السول رشح منهاج الوصول ،لإلسنوي.)55/1( ،
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أن يكون طلب ًا جازم ًا ،أو ال يكونْ .
فخطاب اهلل تعاىل إذا تع ّلق بيشء :فإ ّما ْ
فإن كان جازم ًا ،فإ ّما أن

التك وهو «التّحريم»ْ .
وإن كان غري جازم فال ّطرفان ،فإ ّما أن
يكون طلب الفعل وهو «اإلجياب» أو طلب ّ

يرتجح جانب الوجود ،وهو «النّدب» ،أو جانب العدم وهو
يكونا عىل السو ّية وهو «اإلباحة» وإ ّما أن ّ
«الكراهة» .فأقسام األحكام الرشع ّية هي هذه اخلمسة.

()1

وتشمل آيات األحكام (أحكام العبادات ) :وهي تتع ّلق بتنظيم عالقة اإلنسان بر ّبه ،وأحكام

املعامالت ،وهي تعتني بتنظيم عالقة املك ّلفني بعضهم ببعض.

()2

		 إحصاء آيات األحكام التكليفية يف القرآن:

عندما نتتبع آيات األحكام التكليفية يف القرآن سنلحظ أهنا قليلة العدد بالنسبة لعدد آيات

القرآن الكريم البالغ عددها اآليات ( )6236آية ،وجرت حماوالت للعلامء إلحصاء آيات األحكام،
وتوصلوا إىل نتائج متباينة ،فمنهم من ذهب إىل أهنا مخسامئة آية ( ،)3ومنهم من ذهب إىل أهنا مائة ومخسون

آية( ،)4ومنهم من ذهب إىل أهنا مائتا آية أو قريب من ذلك ( ،)5ومنهم من مل حيددها بعدد معني ،ولعل سبب
االختالف هو يف منهج اإلحصاء هل يشمل اآليات الدالة عىل األحكام داللة رصحية أم الدالة عليها

بطريق التضمن وااللتزام ،قال الزركيش« :ولعل مرادهم املصرح

به؛ فإن آيات القصص ،واألمثال

وغريها ُيستنبط منها كثري من األحكام» ولذلك رأى أحكام القرآن تنقسم إىل قسمني:

رصح باألحكام ،وهو كثري يف ّ
كل من سورة البقرة والنساء واملائدة.
«أحدمها :ما ّ
والثاين :ما يؤخذ بطريق االستنباط ،وهو عىل ِقسمني:

صحة أنكحة ال ُك ّفار من قوله
األول :ما ُيستنبط من غري ضميمة آلية أخرى ،كاستنباط الشافعي ّ
ّ
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(((
(((
(((
(((
(((

املحصول يف أصول الفقه ،الرازي.) 413 /1( ،
علم أصول الفقهّ ،
الوهاب)32 ( ،
خالف ،عبد ّ
انظر :املحصول ،للرازي ()33/6
انظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي (.)340/2
انظر :إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد ،ملحمد بن إسامعيل الصنعاين ص (.)135 ،134
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ِ
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َ
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تعاىل :ﱣﭐ    ﲡ ﲢ ﱢ   [سورة التحريم ،]11:وقوله تعاىل :ﱣﭐ ﲊ ﲋ ﲌﱢ [سورة املسد،]4:
واستنباطه ُح ّج ّية اإلمجاع من قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱢ [سورة النساء.]115:

أن ّ
عيل وابن ع ّباس ّ ،
أقل احلمل
والثاين :ما ُيستنبط مع ضميمة آية أخرى ،كاستنباط ٌّ

ستّة أشهر ،مـــن قوله تعــاىل :ﱣﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱢ [سورة األحقاف ،]15:مع قوله :ﱣﭐ ﱮ ﱯ

ﱰﱢ [سورة لقامن.]14:

()1

حكم
والذين توقفوا عن حتديد عدد آيات األحكام يرون أن كل آية يف ال ُق ْرآن قد ُيستنبط منها
ٌ
معني ( ،)2ومرد ذلك إىل ما يفتحه اهلل عىل الع ِ
الِ من معاين ال ُق ْرآن ودالالته ،وما يتميز به العامل من صفاء
ٌ
َ
َ َ َ ُّ
الروح ،وقوة االستنباط ،وجودة الذهن وسيالنه ( ،)3قال القرايف« :فال تكاد جتد آية إالّ وفيها حكم
وحرصها يف مخسامئة آية بعيد».

()4

وعىل سبيل املثال اختلف يف تصنيف قوله تعـاىل :ﱣﭐ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱢ [سورة آل

عمران ،]97:حيث نظر إليه ابن العريب عىل أنّه آية خربية ،يف حني اعتربه ابن حزم ذا ٍ
ترشيعي يأمر
بعد
ّ
ٍّ
بتأمني الداخلني إىل احلرم املكي.

()5

وعىل أية حال فإن االختالف يف عدد آيات األحكام ال يعني أن كل آيات القرآن تندرج يف

آيات األحكام فبوسع القارئ أن يلحظ تنويعا يف اخلطاب القرآين ،وقد صنفه السيوطي إىل ثالثة حيث

قال« :وأ ُّم علوم القرآن ثالثة :توحيد ،وتذكري ،وأحكام .فالتوحيد يدخل فيه معرفة املخلوقات ومعرفة
اخلالق بأسامئه وصفاته وأفعاله .والتذكري منه الوعد والوعيد واجلنة والنار وتصفية الظاهر والباطن،

(((
(((
(((
(((
(((

للزركيش.)5-4/2( ،
انظر :الربهان يف علوم القرآنّ ،
ِ
َش ،وابن ُج َزي ،والسيوطي ،وابن النجار،
والز ْرك ِ
وهو قول أكثر العلامء ،وممن َر َّج َح ُه الع ّز بن عبد السالم ،وال َق َرايف ،وال ُط ْو ِفَ ،
والشوكاين ،والشنقيطي .انظر :الربهان يف علوم ال ُق ْرآن ،للزركيش(  ،) 6 - 4 / 2انظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي (.)185 /2
انظر :التقرير والتحرير يف علم األصول ،البن أمري احلاج (.)390/3
انظر :رشح تنقيح الفصول ،للقرايف (ص.) 476/
انظر :اإلحكام يف أصول األحكام ،البن حزم ،)304 /1( ،:أحكام القرآن ،البن العريب.)284 ( ،
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واألحكام منها التكاليف كلها وتبيني املنافع واملضار واألمر والنهي والندب».

()1

لقد أورد القرآن الكريم آالف اآليات يف العقيدة والقصص والكونيات بقصد هتيئة املتلقني

لالستجابة العملية للتكليف روحيا وعقليا وشعوريا وسلوكيا ،فخطاب القرآن التكليفي تعامل مع
الكينونة اإلنسانية بمختلف عنارصها من خالل منهجه الفريد.
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((( انظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي (.)383/1

ان ِ
آن ِف بي ِ
ِ
آيات األَحكَا ْم
َ
ُأ ُس ُس املن َْه ِج ال ُق ْر ّ

املبحث األول:

األساس العقدي ( التوحيد ).
تعد العقيدة أوىل مقومات املنهج القرآين يف بيان آيات األحكام ،وهذا األساس يوائم املكون

الروحي لإلنسان ،وما لديه من رصيد الفطرة كام قال تعــاىل :ﱣﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱢ [سورة الروم.]30 :

ويعد التوحيد هو األساس الذي تبتني عليه سائر األصول العقائدية ،ومن ثم تشييد بناء احلياة

الفردية واالجتامعية ببعدهيا املادي واملعنوي عىل قواعده.

مفهوم التوحيد:
التوحيـد يف اللغـة :تـدور مادتـه حـول االختصـاص واالنفـراد ،فالتوحيد مصدر وحـد يوحد

توحيدا.

()1

أما معناه رشعا :فهو إفراد اهلل بالعبادة ( ،)2كام يف قوله تعــاىل :ﱣﭐ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﳑ ﳒﱢ [سورة البقرة ،]163 :وقولــه :ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱢ [سورة األنبياء ،]25:وهذا النوع متضمن لتوحيد الربوبية واألسامء والصفات ،يقول ابن
تيمية« :والتوحيد الذي بعث اهلل به رسوله ،وأنزل به كتابه ،هو عبادة اهلل وحده ال رشيك له ،وهو توحيد

ألوهيته املتضمن توحيد ربوبيته».

()3

قال ابن القيم« :واعلم أن التوحيد الذي دعت إليه رسل اهلل ،ونزلت به كتبه ،نوعان:
 -1توحيد يف املعرفة واإلثبات.
 -2توحيد يف الطلب والقصد.

((( انظر :معجم مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس( .)90 /6
((( انظر :إعانة املستفيد برشح كتاب التوحيد ،لصالح الفوزان (.)25 /1
((( انظر :رشح العقيدة االصفهانية ،البن تيمية (ص .)102
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فالنوع األول :هو حقيقة ذات الرب تعاىل وأسامئه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سامواته عىل

عرشه ،وتكلمه بكتبه وتكليمه ملن شاء من عباده ،وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه وقد أفصح القرآن

عن هذا النوع جد اإلفصاح ،كام يف أول سورة احلديد ،وسورة طه ،وآخر سورة احلرش ،وأول سورة
تنزيل السجدة وأول سورة آل عمران ،وسورة اإلخالص بكاملها وغري ذلك.

النوع الثاين :مثل ما تضمنته سورة ﱹ ﭑ ﭒ ﭓﱸ ،وقوله ﱹﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱸ ..اآلية ،وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها ،وأول سورة يونس ووسطها
وآخرها ،وأول سورة األعراف وآخرها ،ومجلة سورة األنعام ،وغالب سور القرآن بل كل سورة يف

القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد (.)1

أمهية التوحيد:
 1-يشكل التوحيد جوهر العقيدة وروحها ،فهو املعنى الذي يرسي يف القرآن كله ،فكل سورة يف

القرآن هي متضمنة للتوحيد ،كام قال ابن القيم« :إن القرآن إما خرب عن هللا وأسامئه وصفاته وأفعاله

فهو التوحيد العلمي اخلربي ،وإما دعوة إىل عبادته وحده ال رشيك له ،وخلع كل ما يعبد من دونه،

فهو التوحيد اإلرادي الطلبي ،وإما أمر وهني ،وإلزام بطاعته يف هنيه وأمره ،فهي حقوق التوحيد

ومكمالته ،وإما خرب عن كرامة اهلل ألهل توحيده وطاعته ،وما فعل هبم يف الدنيا ،وما يكرمهم به يف
اآلخرة ،فهو جزاء توحيده ،وإما خرب عن أهل الرشك ،وما فعل هبم يف الدنيا من النكال ،وما حيل هبم

يف العقبى من العذاب ،فهو خرب عمن خرج عن حكم توحيده ،فالقرآن كله يف التوحيد وحقوقه
وجزائه ،ويف شأن الرشك وأهله وجزائهم» (.)2
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((( انظر :مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،البن قيم اجلوزية (.)449 /3
((( انظر :مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،البن قيم اجلوزية (.)944 /3

ان ِ
آن ِف بي ِ
ِ
آيات األَحكَا ْم
َ
ُأ ُس ُس املن َْه ِج ال ُق ْر ّ

هذا الدمج ملقاصد القرآن يف التوحيد يكشف عن أمهيته يف آيات األحكام ،بيد أن أسلوب

القرآن يف التنويع يكشف لك عن ثالثية أشار إليها الرازي يف قوله« :اعلم أن من عادته سبحانه وتعاىل
يف هذا الكتاب الكريم أنه خيلط هذه األنواع الثالثة بعضها بالبعض ،أعني علم التوحيد ،وعلم األحكام،
وعلم القصص ،واملقصود من ذكر القصص إما تقرير دالئل التوحيد ،وإما املبالغة يف إلزام األحكام
والتكاليف ،وهذا الطريق هو الطريق األحسن ال إبقاء اإلنسان يف النوع الواحد ألنه يوجب املالل ،فأما

إذا انتقل من نوع من العلوم إىل نوع آخر فكأنه يرشح به الصدر ويفرح به القلب ،فكأنه سافر من بلد إىل

بلد آخر وانتقل من بستان إىل بستان آخر ،وانتقل من تناول طعام لذيذ إىل تناول نوع آخر ،وال شك أنه

يكون ألذ وأشهى» (.)1

وقد جاءت السنة النبوية الصحيحة لتؤكد عىل تلك املكانة العالية للتوحيد ،حيث ذكر النبي
 يف حديث شعب اإليامن املعروف أن «ا ِ
ُّون ُش ْع َب ًة َف َأ ْف َض ُل َها
ون َأ ْو بِ ْض ٌع َو ِست َ
إل َيم ُن بِ ْض ٌع َو َس ْب ُع َ
َاها إِ َما َط ُة األَ َذى َع ِن ال َّط ِر ِ
يق»( )2فكان يف ذلك تنبيه عىل أن أفضلها هو التوحيد
َق ْو ُل الَ إِ َل َه إِالَّ اللَُّ َو َأ ْدن َ
املتعني عىل كل أحد ،والذي ال يصح يشء من الشعب إال بعد صحته...

()3

 2-2و ُي َعدُّ التوحيد األساس لغريه يف الفكر والشعور ومها بدورمها يؤثران يف السلوك ،فمثال الربط

بني العقيدة والتفكر يف قوله تـــعاىل :ﱣﭐ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ

ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱢ [سورة البقرة ،]164 -163 :ثم تبع ذلك ربط التوحيد باملشاعر يف قوله

تعـــاىل :ﱣﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱢ [سورة البقرة ،]165:ثم تتابع

((( انظر :التفسري الكبري ،للرازي (.)985 /1
((( انظر :صحيح البخاري ،) 51/1 ( ،انظر :وصحيح مسلم.)63/1( ،
((( انظر :النووي :رشح أخرجه مسلم ( .)364 /2
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آيات األحكام كام يف قوله تــعاىل :ﱣﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱸ ﱹ ﱺ ﱢ   [سورة البقرة.]172 :

3-3إن نداء القرآن الكريم أهل اإليامن يف أوائل اآليات بوصف اإليامن تفوق التسعني نداء ،ألن هذا

الوصف له تأثري كبري يف القبول والرد ،وأن القبول من مقتضيات كامل هذا الوصف الواجب ،وأن
الرد من مقتضيات نقص اإليامن.

روى ابن أيب حاتم أن رجال أتى عبد اهلل بن مسعود  فقال :اعهد إىل فقال« :إذا سمعت

اهلل يقول :ﱣﭐ ﲾ ﲿ ﳀﱢ فارعها سمعك فانه خري يأمره أو رش ينهي عنه».

()1

ومن األمثلة عىل ذلك :قوله تــعاىل :ﱣﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈﱢ [سورة البقرة.]153:.

4-4هنج األنبياء يف دعوهتم،أن يكون التوحيد أول ما يدعون إليه ،فعبارة «ا ْع ُبدُ وا اللََّ َما َلك ُْم ِم ْن إِ َل ٍه

َغ ْ ُي ُه» ،جرت عىل ألسنة مجيع الرسل ،فام بعث اهلل رسوالً إال هبا وألجلها ،وعالج األنبياء انحرافات
ِ ِ ٍ
ي ُه» .قال تعــاىل :ﱣﱢ ﱣﱤ
املجتمع ،انطالق ًا من هذه القاعدة «ا ْع ُبدُ وا اللََّ َما َلك ُْم م ْن إ َله َغ ْ ُ

ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ
ﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥﲦﱢ [سورة األعراف.]86 – 85 :
ويف سورة أخرى نجد نفس القاعدة عىل لسان شعيب ،قال تعاىل :ﱣﭐ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
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((( انظر :تفسري ابن أبى حاتم (.)196 /1

ان ِ
آن ِف بي ِ
ِ
آيات األَحكَا ْم
َ
ُأ ُس ُس املن َْه ِج ال ُق ْر ّ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱢ [سورة هود.]84:
وقـال تعـاىل :ﱣﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﱢ [سـورة
األعراف.]65 :

وقـال تعـاىل :ﱣﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱢ [سورة هود.]61 :

فالدعوة إىل التوحيد هي األساس الذي انطلق منه األنبياء إلصالح مجيع أشكال الفساد يف

جمتمعاهتم ،وذلك ملا أوحى اهلل هلم من البدء بالتوحيد ،ألن كل أشكال الفساد سوف تكون ما هي إال
أعراض لفساد املعتقد.

وهذا ما أوىص به النبي  دعاته كام يف حديث معاذ بن جبل  ملا بعثه إىل
َّك َت ْقدَ ُم َع َل َق ْو ٍم ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
اليمن قال له« :إِن َ
وه ْم إِ َل َأ ْن ُي َو ِّحدُ وا اللََّ َت َع َال َفإِ َذا
َاب َف ْل َيك ُْن َأ َّو َل َما تَدْ ُع ُ
َ
َع َر ُفوا َذلِ َ َ
ٍ ِ
َ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ب ُه ْم َأ َّن اللََّ
ب ُه ْم أ َّن اللََّ َقدْ َف َر َض َع َل ْيه ْم َخ َْس َص َل َوات ف َي ْومه ْم َو َل ْي َلته ْم َفإ َذا َص َّل ْوا َفأ ْخ ِ ْ
ك َفأ ْخ ِ ْ
ِ َ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ت ُّد َع َل َف ِق ِري ِه ْم َفإِ َذا َأ َق ُّروا بِ َذلِ َ
ك َفخُ ْذ ِمن ُْه ْم َوت ََو َّق ك ََرائِ َم
ا ْف َ َ
ت َض َع َل ْيه ْم َزكَا ًة ف أ ْم َوال ْم ت ُْؤ َخ ُذ م ْن َغن ِّيه ْم َف ُ َ

َأم َو ِ
ال الن ِ
َّاس » (.)1
ْ

 -5ومن أمهية التوحيد أنه األساس األول لقبول العمل كام قال تعاىل :ﱣﭐ ﲟ ﲠ ﲡ

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﱢ [سورة الزمر. ]65 :

التوحيد يف سياق القرآن الكريم:
1 -1عني القرآن الكريم بإبراز معتقد التوحيد يف سوره وآياته مجيعا ،لكن العناية كانت أكرب
بحقائق التوحيد ومقتضياته يف سوره املكية؛ حيث مكث النبي -صىل اهلل عليه وسلم -يف

مكة ثالث عرشة سنة يدعو إىل التوحيد وينهى عن الرشك .وما نزلت عليه أغلب األحكام
((( انظر :صحيح البخاري (.)114 /9
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من زكاة وصيام وحج وغري ذلك من أمور احلالل واحلرام ،وأمور املعامالت ،إال بعد اهلجرة
يف املدينة.

وهذا ال يعني خلو السورة املكية من األحكام أو األمر والنهي ،فلدينا يف سورة األنعام قرب

ختامها جمموعة من الوصايا بدأت بالتوحيد ،قال تعاىل :ﱣﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ

ﳐ ﱢ [سورة األنعام.]151 :

ْب ا ُْلحرم ِ
ِ ِ
ات َو َأ ْف َظ ِع َها َو َأ َشدِّ َها إِ ْف َسا ًدا لِ ْل َع ْق ِل
يقول صاحب املنارَ « :بدَ َأ َت َع َال َهذه ا ْل َو َصا َيا بِ َأك َ ِ َ َّ َ
اد َلهَ ،أ ِو ُّ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
الش ُك بِاهللِ َت َع َالَ ،س َوا ٌء ك َ
ني َلَا ِف
صف ِ َ
َان بِ ِّاتَاذ ْالَنْدَ ُ
الش َف َعاء ا ُْل َؤ ِّث ِري َن ف إ َرا َدته ا ُْل َ ِّ
َوا ْلف ْط َرة َو ُه َو ِّ ْ
َاذ ْالَرب ِ ِ
َان بِ ِّات ِ
ْالَ ْع َم ِلَ ،و َما ُي َذك ُِّر ِ ِب ْم ِم ْن ُص َو ٍر َو َتَاثِ َيل َو َأ ْصنَا ٍم َأ ْو ُق ُب ٍ
ش ُع َ
ور َ -أ ْو ك َ
ون
َْ
اب ا َّلذي َن ُي َ ِّ

ون ِف ْ ِ
ِ
الَ ِف ُّي فِ َيم َو َرا َء ْالَ ْس َب ِ
ف ْ
ْالَ ْحكَا َمَ ،و َيت ََحك َُّم َ
اب -
َّص ُ
ال َلل َو ْ َ
َ
ال َرا ِم َ -وك ََذا َم ْن ُي ْسنَدُ إ َل ْي ِه ُم الت َ ُّ
اضح ِمن ْالي ِ
ِ
ات السابِ َق ِة و َت ْف ِس ِري َها .و َت ْق ِدير ا ْلك ََل ِمَ :أو ُل ما َأ ْت ُلوه َع َليكُم ِف بي ِ
ِ
ان َه ِذ ِه
ََ
َ
َ
َوك ُُّل َذل َك َو ٌ َ َ
ُ ْ ْ
َّ َ
ُ
َّ
اجب ِ
ِ
ِ
ات َ -أ ْو َ -أ َّو ُل َما َو َّصاك ُْم بِ ِه َت َع َال ِم ْن َذلِ َك ك ََم َيدُ ُّل َع َل ْي ِه َل ِح ُق ا ْلك ََل ِم،
ا ُْل َح َّر َمات َو َما ُي َقابِ ُل َها م َن ا ْل َو ِ َ
ِ
ِ
س وا ْل َقم ِر وا ْلكَو ِ
اء وإِ ْن كَان ْ ِ
ِ
ُه َو َأ َّل ت ْ ِ
اك ِ
يم ًة ِف ْ
الَ ْل ِق ك َّ
يم ًة
َالش ْم ِ َ َ َ َ
ُشكُوا بِاهللِ َش ْي ًئا م َن ْالَ ْش َي َ
بَ ،أ ْو َعظ َ
َت َعظ َ

ِ
ِ
اق َل ِة و َغ ِي ا ْلع ِ
اء ا ْلع ِ
ِ
اء والص ِ
ِ ِ
اق َل ِة بِنِ ْس َب ِة َب ْع ِض َها إِ َل َب ْع ٍ
ض،
ال َ
َ ْ َ
نيَ ،فإِن ََّم ع َظ ُم ْالَ ْش َي َ
ِف ا ْل َقدْ ِر كَا َْل َلئكَة َو ْالَنْبِ َي َ َّ
اق ِل ِمنْها ِمن َعبِ ِ
و َذلِ َك َل ُي ِْرجها َعن كَو ِنا ِمن َخ ْل ِق اهللِ ومس َّخر ًة بِ ُقدْ رتِ ِه وإِرادتِ ِه ،و َعن كَو ِن ا ْلع ِ
يد ِه»(.)1
َ
َ ْ
َ
َ َ َ َ َ ْ ْ
ُ َ ْ ْ َ ْ
َ ُ َ َ
وكذلك يف سورة اإلرساء رسدت بيانا ألحكام استهلتها بالنهي الرشك ،قال تعاىل :ﱣﭐ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱢ [سورة اإلرساء ،]22 :وختمتها به ،قال تعاىل :ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱢ [سورة اإلرساء.]39 :

((( تفسري املنار ()162 /8
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وبينهام عرضت أحكام ًا عن بر الوالدين و اإلنفاق ،والقصد والنهي عن قتل األوالد وحتريم الزنا

والقتل وحتريم أكل مال اليتيم والوفاء بالكيل وامليزان والنهي عن االتباع اجلهول ،وحتريم الكرب.

وثمة ربط وثيق بني توحيد اهلل تعاىل واحلض عىل الرمحة باإلنسان ،تتجىل يف قوله تعاىل :ﱣﭐ ﳚ

ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﱢ [سورة احلاقة ،]34-33 ،وذلك يف بيان أسباب دخول
أحدهم إىل النار.

ونالحظ يف ترتيب املصحف أنه مل يرتب برتتيبه النزويل؛ ولكن نجد يف ترتيب املصحف سور ًا

مدنية ثم يتبعها سورة مكية أو أكثر وهكذا ،وعىل سبيل املثال(:السبع الطوال) البقرة ،وآل عمران،
والنساء ،واملائدة ،واألنعام ،واألعراف ،واألنفال والتوبة؛ فبعد أربع سور مدنية (البقرة ،وآل عمران،

والنساء ،واملائدة) تأيت سورتان مكيتان (األنعام ،واألعراف) ثم يليها سورة مدنية وهكذا .ومن حكم

ذلك الرتتيب أن السورة املكية حتمل قدرا أكرب من حقائق التوحيد وقصصه ما يمثل القوة الروحية

الباعثة عىل االلتزام باألحكام التي تزخر هبا السور املدنية.

ويف السور املدنية مل يتوقف تناول القرآن للتوحيد بل عمد إىل ربط األحكام بعقيدة التوحيد يف

سياق السورة ،وهذا الربط منح خطاب التكليف قوة دافعة لالستجابة ملا يتضمنه من استشعار األنس
باهلل والرقابة واخلشية واإلخالص والنظرة إىل سور القرآن الطوال التي اهتمت بمسائل األحكام وأفردت

لقضايا الترشيع والعبادات النصيب األوفر من مساحاهتا ،جيد أهنا مل ختل من حديث يربط قلب املؤمن
املخاطب بتلك الترشيعات واألحكام بأصول اإليامن والتوحيد ،تلك التي تدفع معتنقها دفع ًا نحو
رضورة التسليم ووجوب االنقياد ألمر اهلل ،وهو ما نراه يف سور مدنية كثرية كسورة البقرة ،وسورة
النساء ،وسورة املائدة ،فسورة البقرة مثال  -وهي أكرب سورة يف القرآن عىل اإلطالق ،وأكثرها إملام ًا

باألحكام والترشيعات  -تستهل آياهتا بحديث عن مسائل االعتقاد وصفات املؤمنني ،وأحوال املنافقني،
وأهل الكتاب من اليهود ،قبل أن ختوض يف حديث طويل حول أحكام القبلة والصالة واحلج والعمرة
واملحرمات من املطعومات وأحكام القصاص والوصية والصيام والقتال وأحكام األرسة من زواج
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وطالق ورضاع ومرياث ثم حديث مفصل حول اإلنفاق يف سبيل اهلل وفضله وجزائه وبعض أحكامه،
وما يتعلق ببعض املعامالت املالية كالربا والدين ،يتخلل ذلك كله مقاطع تثوب بقلب املكلف وعقله

نحو أساس التكليف ومبدئه وهو اإليامن واالعتقاد كام يف قوله تعاىل :ﱣﭐ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﳑ ﳒﱢ [سورة البقرة ،]163 :وقوله :ﱣﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ

ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱢ [سورة البقرة ،]255 :إىل أن ختتم

السورة بختام يكسوه جالل اإليامن وعظمة االعتقاد واإليــقان :ﱣﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱢ [سورة البقرة.]285 -284 :
كذلــك نجــد رسيــان احلديــث عــن عقيــدة التوحيــد بــن يــدي عــرض األحــكام ،فقبــل

النهــي عــن الكســب غــر املــروع يــأيت قولــه تعــاىل :ﱣﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱢ [سورة النساء .]29-26
وقبل األمر بالعدل نجد القرآن الكريم حيفه بآيات التوحيد كام يف قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱢ [سورة النساء.]135-132
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فاهلل ينادي أهل اإليامن( :يا أهيا الذين آمنوا كونوا قوامني باحلق للّ عز وجل) ،ال ألجل الناس

والسمعة ،أي باإلخالص للّ يف كل ما تعملون من أمر دينكم ودنياكم ،شهداء باحلق والعدل بال حماباة
وال جور ،سواء للمشهود له أو عليه ،أي أدوا الشهادة بالعدل ألن العدل هو ميزان احلقوق ،إذ متى وقع

اجلور يف أمة انترشت املفاسد فيام بينها ،كام جاء يف اآلية :ﱣﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱢ

والشهادة :اإلخبار بالواقعة وإظهار احلق أمام احلاكم ليحكم به وال حيملنكم بغض قوم وعداوهتم عىل
ترك العدل فيهم ،بل استعملوا العدل يف معاملتكم مع كل أحد ،صديقا كان أو عدوا.

()1

بل يوسعنا أن نقول إنه ال تكاد ختلو سورة من سور القرآن الكريم من حديث عن العقيدة يف

جانب من جوانبها ،وينطبق ذلك عىل السور املكية واملدنية ،والسور القصار والطوال ،وهي تتناول أمور
العقيدة يف صورة متنوعة :تعريف ًا هبا ،أو عرض ًا للرباهني الدالة عىل صدقها ،أو مناقشة للمخالفني هلا ،أو

بيان ًا ملا يرتتب عىل التصديق هبا أو التكذيب هلا من جزاء.

وهكذا حتفز آيات العقيدة املتلقني إىل سلوك عميل ينبض بروح اإليامن يف واقع احلياة ،فيصري

سلوك املسلم نحو التطبيق العميل لرشيعة اإلسالم؛ منطلق ًا فيه من عقيدته وتوحيده.

((( انظر :التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج ،للزحييل (.)118 /6
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املبحث الثاين:

األساس الفكري.
األساس الفكري يتعامل مع العقل لبناء القناعة لدى املكلف ،جتاه األوامر والنواهي ،فالقرآن

كثري ًا ما يتجه إىل العقل فيخاطبه بالرباهني واألدلة التي تتفق عليها العقول البرشية ،واملسلامت التي ال

خيتلف عليها أحد ،ويسري به من مقدمات إىل نتائج سريا علمي ًا دقيق ًا قائ ًام عىل النظر والتفكري والتحليل.
فإذا رأى اإلنسان فيها ما يقنعه وصل إىل درجة االقتناع العقيل وبالتايل يستجيب ملا دعا إليه القرآن من

خري ،ومن أهم آليات اإلقناع التعليل لألحكام الرشعية.

مفهوم التعليل:
والتعليل لغة :إظهار عل ِّية اليشء ،يقال ع َّلل األمر تعليالً :إذا َّبي علته ،وأثبته بالدليل فهو تقرير

ثبوت املؤ ِّثر إلثبات األثر ،وهو هبذا املعنى يشمل تعليل الظواهر الطبيعية ،واالجتامعية ،والقضايا
الرشعية عىل ٍ
()1
حد سواء.
ٍ
حكمة
والعلة لدى علامء األصول هي( :الوصف الباعث عىل احلكم) :أي َّأنا مشتمل ٌة عىل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
راضية
بنفس
صاحلة تكون مقصود ًة للشارع يف رشع احلكم تبعث املكلف عىل امتثال احلكم
مطمئنة(.)2

أمهية التعليل:
إن إثبات التعليل يف األحكام ،وكوهنا معقولة املعنى أدعى لقبول النفوس هلا وأكثر إيامن ًا وتصديق ًا

واطمئنان ًا حال العمل هبا ،ولذا يقول الغزايلَّ :
«إن النُّفوس إىل قبول األحكام املعقولة اجلارية عىل
ذوق املصالح أميل منها إىل قهر التحكم ومرارة التعبد ،وملثل هذا الغرض استحب الوعظ وذكر حماسن
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((( انظر :التعريفات ،للجرجاين (ص.) 86
((( انظر :اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي ( .) 224 / 3
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الرشيعة ،ولطائف معانيها ،وكون املصلحة مطابقة للنَّص ،وعىل قدر حذقه يزيدها حسن ًا وتأكيد ًا»(.)1
ويقول ابن القيم « ليس يف الرشيعة حكم واحد إال وله معنى وحكمة يعقله من عقله،

وخيفى عىل من خفي عليه» ( ،)2وهذا هو األصل يف األحكام الرشعية َّأنا معللة.

حتى العبادات هلا علل وأحكام وأرسارُّ ،
ويدل عىل هذا أنا نجد كثري ًا من النصوص تذكر احلكم

والعلل للعبادات فاهلل عز وجل يقول يف الصالة:ﱣﭐ ﱏ ﱐ ﱑﱢ [سورة طـه ،]14:ويقول تعاىل:

ﱣ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ
ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱢ [سورة العنكبوت ،]45 :ويقول سبحانه عن الزكاة :ﱣﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱢ [سورة التوبة ،]103 :ويقول سبحانه يف الصوم:

ﱣﭐﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱢ [سورة البقرة:

 ،]183ويقول سبحانه يف احلج :ﱣﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱢ [سورة احلج .]28 - 27
وتعليل األحكام فيه شحذ لعزيمة املرء من خالل اإلقناع ،قال تعاىل :ﱣﭐﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏﱢ [سورة الكهف ،]54 :يقول الشاطبي« :ملا كان املكلف ضعيفا يف نفسه ضعيفا يف عزمه ضعيفا يف

صربه عذره ربه الذي علمه كذلك ،وخلقه عليه فجعل له من جهة ضعفه رفقا يستند إليه يف الدخول يف
األعامل ،وأدخل يف قلبه حب الطاعة ،وقواه عليها ،وكان معه عند صربه عىل بعض الزعازع املشوشة
واخلواطر املشغبة ،وكان من مجلة الرفق به أن جعل له جماال يف رفع احلرج عند صدماته ،وهتيئة له يف أول

العمل بالتخفيف استقباال بذلك ثقل املداومة حتى ال يصعب عليه البقاء فيه واالستمرار عليه ،فإذا
داخل العبد حب اخلري وانفتح له يرس املشقة صار الثقيل عليه خفيفا فتوخى مطلق األمر بالعبادة بقوله

((( انظر :املستصفى ،للغزايل ( .) 345 / 2
((( انظر :إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن القيم ( .) 76 / 2
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ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱢ
تعاىل :ﱣﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱢ [سورة املزمل ،]8 :وقوله تعاىل :ﱣ                ﭐ

[سورة الذاريات.)1(]56 :

مسالك التعليل:
وتنوعت مسالك القرآن يف ذكر األحكام الرشعية ومل تكن األحكام فيه تذكر رسد ًا ،بل تذكر
َّ

وتبي أسباهبا ،ومن هذه املسالك (:)2
عللها َّ
املسلك األول :النص

وهو أن يدل دليل من الكتاب أو السنة عىل العلة التي من أجلها وضع احلكم .والنص عىل العلة

نص عىل فروعها ( .)3وهي التي وضعت إلفادة التعليل؛ بحيث ال حتتمل غري العلة.

قال العالمة ابن القيم « :والقرآن وسنة رسول اهلل  مملوءان من تعليل

األحكام باحلكم واملصالح ،وتعليل اخللق هبام ،والتنبيه عىل وجوه احلكم التي ألجلها رشع تلك

األحكام ،وألجلها خلق تلك األعيان ،ولو كان هذا يف القرآن والسنة يف نحو مائة موضع أو مائتني

لسقناها ،ولكنه يزيد عىل ألف موضع بطرق متنوعة :فتارة يذكر( :الم التعليل) الرصحية ،وتارة يذكر:
(املفعول ألجله) الذي هو املقصود بالفعل ،وتارة يذكر( :من أجل) الرصحية يف التعليل ،وتارة يذكر:
أداة (كي) ،وتارة يذكر( :الفاء) و(أن) وتارة يذكر( :أداة لعل) املتضمنة للتعليل املجردة عن معنى الرجاء
املضاف إىل املخلوق ،وتارة ينبه عىل السبب يذكره رصحي ًا ،وتارة يذكر األوصاف املشتقة املناسبة لتلك

األحكام ثم يرتبها عليها ترتيب املسببات عىل أسباهبا ،وتارة ينكر عىل من زعم أنه خلق خلقه ورشع دينه

عبث ًا وسدى»(.)4
(((
(((
(((
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(((

انظر :املوافقات يف أصول الرشيعة ،للشاطبي( :ص.) 422
انظر :شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،البن القيم اجلوزية ( ص  ،) 413 – 380تعليل األحكام ،ملحمد
مصطفى شلبي (ص .) 14
انظر :شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،البن القيم اجلوزية (ص)23؛ املحصول ،للرازي () 139/5؛ أصول
الفقه أليب زهرة ()244
انظر :مفتاح دار السعادة ،البن قيم اجلوزية ( .)23-22 /2

ان ِ
آن ِف بي ِ
ِ
آيات األَحكَا ْم
َ
ُأ ُس ُس املن َْه ِج ال ُق ْر ّ
كقوله تعاىل :ﱣﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ

ﱽﱢ [سورة النساء ،]165 :ويف قوله تعاىل:ﱣﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ

ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱢ [سورة احلرش.]7 :
فقوله سبحانه :ﱣﭐﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱢ [سورة احلرش ،]7 :نص رصيح عىل العلة يف

قسمة مصارف الفيء كام جاء يف اآلية الكريمة ،والعلة هي مـنع جعل املال متداوالً بني األغنياء دون
غريه.

()1

و الدُ ولة بالضم اسم اليشء الذي يتداول من األموال .وكذا قال أبو عبيدة :الدولة اسم اليشء

الذي يتداول .ومعنى اآلية :فعلنا ذلك يف هذا الفيء ،كي ال تقسمه الرؤساء واألغنياء واألقوياء بينهم

دون الفقراء والضعفاء.

()2

وكقولـه تعـاىل :ﭐ ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﱸ [سورة املائدة.]32 :

وجاء هذا التعليل بعد أن عرض القرآن حدثا قصصيا يف قوله تعـاىل :ﱣﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱢ
[سورة املائدة.]27 :

املسلك الثاين :اإليامء والتنبيه:
هو اقرتان الوصف أو نظريه باحلكم ،لو مل يكن الوصف أو نظريه للتعليل ،وداللته عىل العلة

غري رصيح ولكنه يشري إىل العلة وينبه عليها وذلك بأن توجد قرينة تدل عىل العلة .قال أبو الربكات:
((( انظر :الوجيز يف أصول الفقه ،لعبد الكريم زيد ( .)212
((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (.)16 /18
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«التنبيه ليس بقياس ،بل هو من قبيل النصوص».

()1

واإليامء والتنبيه عىل أنواع ،منها:
 -1تعليق احلكم عىل العلة بالفاء ،كقوله تعاىل :ﱣﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱢ [سورة املائدة ]38 :فدل هذا أن القطع معلل بالرسقة ،وأهنا

سببه ،وقوله تعاىل :ﱣﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱢ [سورة النور ،]2:فسبب اجللد الزنى ،فهذا االقرتان

يدل عىل أن الوصف الذي اقرتن باحلكم هو علته.وقوله تعاىل :ﱣﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ

ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱢ [سورة املائدة.]90:

 -2ترتيب احلكم عىل وصف بصيغة اجلزاء ،وقوله تعاىل :ﱣﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﱢ

[سورة

الطالق ،]2 :أي ألجل تقواه؛ ألن اجلزاء يتعقب الرشط ويالزمه.

 -3أن يذكر الشارع مع احلكم وصف ًا ومل يرصح بالتعليل فيه ،فلو قدر أن هذا الوصف غري مؤثر

يف احلكم ملا كان لذكره فائدة ،ولكان لغو ًا غري مفيد ،فيجب تعليل احلكم بذلك اليشء املذكور معه صيانة

لكالم النبي  عن اللغو إذ الدليل القاطع دل عىل عصمته من ذلك ،فيكون ذكر الوصف

تنبيها عىل أنه علة احلكم .وهو ينقسم إىل أقسام:

كقوله تعـاىل :ﱣﭐﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱢ [سورة البقرة،]222:
فهو َتنْبِي ٌه َع َل َأ َّن َما َج َع َل ُه َغا َي ًة لِ ْل ُح ْك ِم َيك ُ
ُون ِع َّل ًة ،أي اجتنبوا معارشة النساء ،ونكاحهن يف حالة احليض،

وال تقربوهن حتى ينقطع عنهن دم احليض و َي ْط ُهرن )2(،ففرق بني املنع من قرباهنن يف احليض ،وبني

جوازه يف الطهر ،مشعر بكون الطهر علة اجلواز ،واحليض هو علة املنع ،فكالم اهلل ع ّلق ّ
احلل عىل شيئني:
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((( انظر :املسودة يف أصول الفقه ،البن تيمية (ص .)389
((( انظر :البحر املحيط يف أصول الفقه ،للزركيش (.)255 /7

ان ِ
آن ِف بي ِ
ِ
آيات األَحكَا ْم
َ
ُأ ُس ُس املن َْه ِج ال ُق ْر ّ

انقطاع الدم .والتطهر باملاء.

()1

أو يفرق بني احلكمني باستدراك كقوله تعاىل :ﱣﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ

ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱢ [سورة املائدة ،]89:فتفريقه بني عدم املؤاخذة باأليامن ،وبني املؤاخذة
باإليامن املنعقدة ،مشعر بأن علية املؤاخذة هو التعقيد لليمني.

 -4أن يذكر يف سياق الكالم شيئ ًا ،لو مل يعلل به صار الكالم غري منتظم ،كقوله تعاىل :ﱣﭐ ﱁ

ﱏ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱢ
ﱐ
ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎ

[سورة اجلمعة ،]9:واآلية سيقت لبيان أحكام اجلمعة وليس لبيان أحكام البيع ،فذكر النهي عن البيع يف هذا

املقام مشعر بأن له ارتباط بأحكام اجلمعة.

 -5اقرتان احلكم بوصف مناسب ،كقوله تعاىل :ﱣﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱢ

[سورة االنفطار ،]14،13:أي لربهم وفجورهم.

 -6بيان مصالح املأمور به مصاحله ،ومفاسد املنهي عنه ،ومن ذلك:
قوله تعاىل بعد أمر املؤمنني بكتابة الدين :ﱣﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱢ [سورة البقرة:
.]282

ويف األمر بالشهادة عىل الوصية قال تعاىل:ﱣﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ

ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱢ [سورة املائدة.]108 :

((( انظر :تفسري آيات األحكام ،ملحمد عيل السايس (.)142/1
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املبحث الثالث:

األساس الوجداين
األساس الوجداين يف آيات األحكام يرتبط بالعاطفة وهي حسب االصطالح« :استعداد نفيس

ينزع بصاحبه إىل الشعور بانفعاالت معينة والقيام بسلوك خاص حيال فكرة و يشء».

()1

فالقرآن ال يعتمد عىل بسط الرباهني العقلية لإلقناع فحسب ،بل يعمد إىل التحفيز لدفع اإلنسان

إىل حتقيق سلوك أفضل من خالل الرتغيب والرتهيب والوعد والوعيد ،فيتجه إىل الوجدان وحيركه

حركة هادئة تذكره بنعم املنعم ،وحتذره من عاقبة اجلحود ،يقول تعــاىل :ﱣﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱢ [سورة الزمر.]23:
إذ ال يمكن حتقيق االنضباط الرشعي يف السلوك واألخالق ،إال باستحضار األثر املرتتب عليه يف

اآلخرة ثواب ًا أو عقاب ًا ،وهذا هو منهج القرآن الكريم يف األمر والنهي؛ لذلك وجدنا القرآن الكريم يربط

بني األصول العقدية واملامرسات الرشعية.

والتحفيز من خالل أسلوب الرتغيب والرتهيب ،من أنجع األساليب يف التأثري؛ العتامده عىل

عنرصي الثواب والعقاب ،اللذين جعل اهلل من طبيعة البرش أهنام يشكالن حافز ًا قو ًّيا؛ لإلقبال عىل

السلوك السوي ،واالنكفاف عن كل السلوك غري السوي.

قال ابن القيم « :إنام يشتد افتقار العبد إىل العظة وهي الرتغيب والرتهيب إذا ضعفت

إنابته وتذكره وإال فمتى قويت إنابته وتذكره مل تشتد حاجته إىل التذكري والرتغيب والرتهيب ولكن

تكون احلاجة منه شديدة إىل معرفة األمر النهي و العظة يراد هبا أمران األمر والنهي املقرونان بالرغبة
والرهبة ونفس الرغبة والرهبة فاملنيب املتذكر شديد احلاجة إىل األمر والنهي واملعرض الغافل شديد
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((( انظر :املعجم الوسيط يف اإلعراب ،لنايف معروف ( .) 608 / 2

ان ِ
آن ِف بي ِ
ِ
آيات األَحكَا ْم
َ
ُأ ُس ُس املن َْه ِج ال ُق ْر ّ

احلاجة إىل الرتغيب والرتهيب»(.)1
يذكر ابن كثري أنه «كثري ًا ما يقرن اهلل تعاىل بني الرتغيب والرتهيب يف القرآن...فتارة يدعو عباده

إليه بالرغبة ،وصفة اجلنة والرتغيب فيام لديه ،وتارة يدعوهم إليه بالرهبة ،وذكر النار وأنكاهلا وعذاهبا
والقيامة وأهواهلا ،وتارة هبذا وهبذا؛ لينجع يف كل بحسبه».

()2

ويقصد بالرتغيب بأنه« :كل ما يشوق املدعو إىل االستجابة وقبول احلق والثبات عليه» )3(.ويمكن

أن يكون ذلك بالوعد بالثواب والتحبيب يف الفعل أو يف ذكر الثواب والتنبيه عىل املنافع.

أما الرتهيب فإنه« :كل ما خييف وحيذر املدعو من عدم االستجابة أو رفض احلق أو عدم الثبات

عليه بعد قبوله»( )4ويمكن أن يكون ذلك بالوعيد بالعقاب والتنفري من الفعل أو يف ذكر العقاب والتنبيه
عىل املساوئ.

واملالحظ أن القرآن الكريم مملوء بام يرغب الناس يف قبول دعوة اإلسالم والتحذير من رفضها،

مما يدل داللة قاطعة عىل أمهية هذا االسلوب :أسلوب الرتغيب والرتهيب يف الدعوة اىل اهلل تعاىل ،وعدم
امهاله من قبل الداعي املسلم.
ومن أنواع التحفيز:

-1الوعد والوعيد:
يف مثل قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱢ [سورة النازعات.]41 – 37 :

وقوله تعاىل :ﱣﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
(((
(((
(((
(((

انظر :مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،البن قيم اجلوزية ( .)445 / 1
انظر :تفسري القرآن العظيم ،البن كثري (.)385 /3
انظر :أصول الدعوة ،لعبد الكريم زيدان (ص .) 437
انظر :املرجع السابق.) 437 ( ،
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ﲳ ﲴ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱢ [سورة الليل.]11 – 5 :
وقوله تعاىل :ﱣﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱢ [سورة الصف ،اآليات.]13-10 :
وبالتأمل يف هذا النموذج نالحظ البدء باألساس العقدي ثم حشد احلوافز املعنوية واملادية

لتكليف اجلهاد.

و قولـه تعـاىل :ﱣﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱢ [سورة النساء.]58-56:
يقول الرازي« :أمر يف هذه اآليات باحلكم عىل سبيل العدل وبأداء األمانة قال:ﱣﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ ﱢ ..وال شك أن هذا أعظم أسباب الوعد للمطيع ،وأعظم أسباب الوعيد».

()1

وانظر إىل حتريم الربا يف اآلية ،والحظ النداء اإليامين واألمر بتقوى اهلل وتوقي عذابه ،قال تعاىل:

ﱣﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈ ﳉ ﳊ ﱢ [سورة آل عمران .]131-130

 -2رضب األمثال:
قدرة املثل عىل اإلقناع عىل التأثري تظهر يف كونه «يزيد املنطق تفخي ًام ويكسبه قبوالً ،وجيعل له

قدر ًا يف النفوس وحالوة يف الصدور ،ويدعو القلوب إىل وعيه ويبعثها عىل حفظه» )2(.فللمثل قدرة كبرية
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((( انظر :التفسري الكبري ،للرازى ( .)107/7
((( انظر :مجهرة األمثال ،للعسكري ()4/1

ان ِ
آن ِف بي ِ
ِ
آيات األَحكَا ْم
َ
ُأ ُس ُس املن َْه ِج ال ُق ْر ّ

عىل توجيه السلوك اإلنساين؛ ملا له من تأثري إجيايب يف العواطف واملشاعر ،ويف حتريك نوازع اخلري يف
النفس البرشية.

ومن ذلك قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ
ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱢ [سورة البقرة.]265-264 :

وقد يرضب املثل للتنفري حيث يكون املمثل به مما تكرهه النفس كقوله تعاىل يف النهي عن الغيبة:

ﱣﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱢ [سورة

احلجرات ،]12 :وتكشف األمثال عن احلقائق وتعرض الغائب يف صورة احلارض كقوله تعاىل :ﱣﭐ ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱢ [سورة البقرة.]275 :

-3قصص السابقني:
ومن أنفع وسائل الرتغيب تنبيه الفرد واألمة إىل قصص الصاحلني وحسن عاقبتهم ،و القصة

القرآنية من األساليب املؤثرة يف الرتبية اإلسالمية؛ ملا تثريه من حرارة العاطفة وحيوية النفس؛ فتدفع

اإلنسان إىل تغيري سلوكه وجتديد عزيمته ،بحسب مقتىض القصة وتوجيهها ،واالستجابة لألحكام

التكليفية التي أمر اهلل هبا.

والقصة القرآنية نالت قدرا كبريا من كتاب اهلل ،ما نظن أن موضوع ًا آخر كان له ما كان للقصة

من نصيب ،فالقصص القرآين ليست جمرد رسد للحوادث واألخبار ،بل تتجاوز ذلك إىل أغراض
وغايات كثرية ،وما ذلك إال ألمهية القصة يف التأثري الوجداين الذي تتضح فيه عاقبة املحسنني واملسيئني

يف عامل الواقع ،أخذ العظة واالعتبار ببيان عاقبة الطيبة والصالح ،وعاقبة الرش واإلفساد ،كقصة ابني

آدم ،وقصة صاحب اجلنتني ،وقصص بني إرسائيل بعد عصياهنم ،وقصة أصحاب األخدود ،فيأخذوا
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ويتحسسوا بمشاعرهم نتيجة العناد
العربة من واقعهم ،ويتّعظوا من عاقبة أمرهم ،ويروا بعقوهلم
ّ

احلق قال تعاىل :ﱣﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﱢ [سورة القمر ،]43 :وكقوله
واالستكبار عن ّ

تعاىل :ﱣﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱢ [سورة يوسف.]111:

-4املدح والذم
آيات األحكام ال تأيت يف صور أمر أو هني رصحيني فحسب بل تأيت بصور غري رصحية ويمثل

الشاطبي هلا بام جاء جميء مدحه ،أو مدح فاعله يف األوامر ،أو ذمه ،أو ذم فاعله يف النواهي ،وترتيب
الثواب عىل الفعل يف األوامر ،وترتيب العقاب يف النواهي ،أو اإلخبار بمحبة اهلل يف األوامر والبغض
والكراهية ،أو عدم احلب يف النواهي ،مثل قوله

تعاىل :ﱣﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱢ [سورة آل عمران.]134 :

وقوله تعاىل:ﱣﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱢ [سورة األعراف ،]31 :ﱣﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱢ [سورة الزمر ،]7 :ﱣﭐ ﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱢ [سورة الزمر .]7 :وقوله تعاىل :ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱢ
[سورة املؤمنون ،]2-1 :إىل قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱢ [سورة املؤمنون،]9 :

وما أشبه ذلك،

فإن هذه األشياء دالة عىل طلب الفعل يف املحمود وطلب الرتك يف املذموم من غري إشكال.

()1

فلو قال اهلل تعاىل يف كل واجب«:افعل كذا» ،ويف كل حمرم «ال تفعل كذا» مللت منه األسامع ومل

يتحقق املقصود من التكليف لفقدان الباعث عىل اخلوف والرجاء ،وال يمكن أن يقاس ذلك عىل أساليب
القوانني الوضعية؛ ألن القرآن يمتاز بروعة بالغته وقوة أدائه وبيانه وامتزاج األحكام فيه باألخالق
والعقائد والقصص واألخبار ونحوها.

()2
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((( انظر :املوافقات يف أصول الرشيعة ،للشاطبي (ص .)423
((( انظر :معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،للسيوطي(.)20/1

ان ِ
آن ِف بي ِ
ِ
آيات األَحكَا ْم
َ
ُأ ُس ُس املن َْه ِج ال ُق ْر ّ

املبحث الرابع:

األساس السلوكي
يأيت األساس السلوكي يف آيات األحكام ،لريبطه بالوسع والطاقة ،كام قال -سبحانه -يف سورة

البقرة:ﱣﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱢ     [سورة البقرة :من اآلية ،]286والوسع ما يسع اإلنسان فال يعجز عنه وال

يضيق عليه وال حيرج فيه ،واملراد ال حيملها إال ما تسعه وتطيقه وال تعجز عنه أو حيرجها دون مدى غاية

ال ّطاقة ،فال يك ّلفها بام يتو َّقف حصوله عىل متام رصف القدرةَّ ،
فإن عامة أحكام اإلسالم تقع يف هذه
احلدود ،ففي طاقة اإلنسان وقدرته اإلتيان بأكثر من مخس صلوات وصيام أكثر من شهر ،ولك َّن اهلل

ج ّلت قدرته ووسعت رمحته أراد هبذه األ َّمة اليرس ومل يرد هبا العرس.

مفهوم التيسري:
والتيسري من اليرس وهو ضد العرس ،قال اهلل تعاىل :ﱣﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﱢ

س َو َل ْن
[سورة البقرة :من اآلية ،]185ويف احلديث َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َع ْن النَّبِ ِّي َ ق َال« :إِ َّن الدِّ َ
ين ُي ْ ٌ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
َْ ِ ()1
ِ
ُي َشا َّد الدِّ َ َ
ش ٍء ِم ْن الدُّ لة»
شوا َو ْاستَعينُوا بِا ْل َغدْ َوة َو َّ
الر ْو َحة َو َ ْ
ين أ َحدٌ إِ َّل َغ َل َب ُه َف َسدِّ ُدوا َو َقار ُبوا َوأ ْب ُ
ومعنى يسـر :أي سهل سمح قليل التشديد (.)2

و يف االصطالح :فهو تطبيق األحكام الرشعية بصورة معتدلة كام جاءت يف كتاب اهلل وسنة نبيه

 ،Hمن غري تشدد حيرم احلالل ،وال متيع حيلل احلرام ،فالتيسري يتحقق بكون الفعل املكلف

به ممكن ًا ،بحيث يستطيع املكلف أن يفعله أو يرتكه( ،)3وذلك أن جمال التكليف الشـرعي األفعال التي ال
خترج عن طاقة املكلفني ووسعهم ،وما ليس فيه من املشقة والعناء ما خيرج عن املعهود يف األعامل
العادية ،وإن ثقل الفعل عىل النفس باعتباره تكليف ًا ،فإن أيرس األعامل إذا وقع التكليف به أحس املكلف

((( انظر :صحيح البخاري (.)16 /1
((( انظر :املعجم الوسيط ،مادة :يرس ( .) 1078 / 2
((( انظر :اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي ،)115 /1( ،املستصفى ،للغزايل.)86/1( ،
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بعبء مل يكن حيس به قبل التكليف ،وهذا شعور فطري ال يمكن رفعه(.)1
أن التكليف بحدود الوسع وال ّ
و األد ّلة عىل َّ
طاقة كثرية منها قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰﱢ [سورة األعراف.]42:
القاسمي« :فسنة اهلل
ويقول سبحانه يف سورة املؤمنون:ﱣﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱢ [سورة املؤمنون .]62 :قال
ّ

جارية عىل أنَّه ال يكلف النّفوس إال وسعها» ( ،)2وقال سبحانه :ﱣﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ

ﱗﱢ [سورة النساء.]28:

ويدخل يف التيسري رفع احلرج كام يف

قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱢ [سورة

احلج :من اآلية  .]78قال الطربي يف تفسري هذه اآلية« :جعل الدّ ين واس ًعا ومل جيعله ض ّي ًقا»( .)3وقال ابن كثري:

وخمرجا»( .)4وقال
فرجا
«أي :ما ك ّلفكم ما ال تطيقون وما ألزمكم بيشء ّ
ً
يشق عليكم إال جعل اهلل لكم ً

سبحانه :ﱣﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀﱢ [سورة املائدة :من اآلية .]6

واآليات كثرية يف مراعاة تيسري العمل باألحكام ليكون يف حدود االستطاعة ،وجاء تقرير هذه

القاعدة عند ذكر بعض األحكام اجلزئ َّية فقال سبحانه:

ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱢ [سورة البقرة :من اآلية .]233

ﱣﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ

وكذلك يف سورة الطالق قال تعاىل :ﱣﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ

ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱢ [سورة الطالق :من اآلية .]7

و يف سورة األنعام قال تعاىل :ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ

ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱢ [سورة األنعام :من اآلية .]152
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(((
(((
(((
(((

انظر :أصول الفقه اإلسالمي ،لبدران أبو العينني( ،ص.)301 :
انظر :تفسري القاسمي (.)4405/12
انظر :جامع البيان يف تأويل آي القرآن ،للطربي.)207/17( ،
انظر :تفسري القرآن العظيم ،البن كثري (.)236/3

ان ِ
آن ِف بي ِ
ِ
آيات األَحكَا ْم
َ
ُأ ُس ُس املن َْه ِج ال ُق ْر ّ

مرتكزات منهج التيسري يف اإلسالم:
أوال :األصل يف األشياء حلها:

األصل يف األشياء حلها وإباحتها ،وليس منعها وحرمتها ،فكل ما خلق يف هذا الكون مسخر

لإلنسان ومهيأ لالستمتاع به ،ما مل يكن فيه هني رصيح.
واستدل صاحب البحر املحيط عىل ذلك

بقوله تعاىل :ﱣﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱢ [سورة اجلاثية]12 :

ي ِمن ح ِد ِ
ِ
ِِ
يث
يح ْ ِ ْ َ
الصح َ
َإل َق ْوله تعاىل:ﱣﭐ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﱢ [سورة اجلاثيةَ ،]13 :وبام ِف َّ
ِِ
ِِ
َس ْع ِد ْب ِن َأ ِب َو َّق ٍ
ني ُج ْر ًما َم ْن َس َأ َل َع ْن
اص َع ْن النَّبِ ِّي َ أ َّن ُه َق َالَّ « :
ني ِف ا ُْل ْسلم َ
إن َأ ْع َظ َم ا ُْل ْسلم َ
اهر ِف َأ َّن ْالَص َل ِف ْالَ ْشي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ْ ِ
ش ٍء َ
اح ُةَ ،و َأ َّن
ال َب َ
َ
ْ
[لْ] َ ْ
السائ ِل َف ُح ِّر َم م ْن َأ ْج ِل َم ْس َأ َلته» َو َه َذا َظ ٌ
ي ُر ْم َع َل َّ
َ ْ
()1
يم َع ِ
ار ٌض.
الت َّْح ِر َ
و املباح :هو «ما خري الشارع املكلف بني فعله وتركه» ( ،)2فاإلباحة هي«:خطاب الرشع املتعلق

بأفعال املكلفني عىل وجه التخيري بني الفعل والرتك»(.)3
وذلك من خالل عدة صيغ قرآنية:

أ -صيغة إباحة الفعل كقوله تعاىل :ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱢ [سورة البقرة ،]187 :فيباح

للمكلف مبارشة زوجته ليلة الصيام ،كام يباح له تركها.

()4

ب -صيغة األمر املصحوبة بقرينة صارفة هلا عن الوجوب إىل اإلباحة كقوله تعاىل :ﱣﭐ ﱘ ﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞﱟ ﱠﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱢ [سورة اجلمعة.]10:
(((
(((
(((
(((

انظر :البحر املحيط يف أصول الفقه ،للزركيش ( )10 /8واحلديث روي يف صحيح البخاري ( ،) ٧٢٨٩ويف صحيح مسلم برقم
(.)٢٣٥٨
الواضح يف أصول الفقه ،ألبو الوفاء عيل الظفري (.)28/1
اإلحكام يف أصول األحكام ،اآلمدي ،)85/1( ،املحصول ،الرازي ،)24/1( ،)114 ،113/1( ،أصول األحكام الرشعية ،ليوسف
قاسم( ،ص.)322
انظر :أحكام القرآن ،للجصاص (.)335/ 2
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ج -استصحاب اإلباحة األصلية لألشياء ،بنا ًء عىل أن األصل يف األشياء اإلباحة ،كقوله تعاىل:

ﱣﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱢ [سورة البقرة،]29:

فخلق ما يف األرض لالنتفاع به ،وال يصح

االنتفاع إال إذا كان مباح ًا ،فاألفعال من عقود وترصفات واألشياء من مجادات وحيوان «األصل فيها

اإلباحة.

د -نفي التحريم ،كقوله

تعاىل :ﱣﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱢ [سورة

األعراف ،]32 :و يف هذه اآلية يأمر اهلل تعاىل نبيه  أن يسأل سؤال إنكار من حيرم الزينة من
اللباس ،واحلالل رزق من رزق اهلل يف الطعام والرشاب.

()1

ثانيا :االستثناء من التحريم:

فقد حرم اهلل تعاىل عىل املسلمني أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير يف قوله تعـاىل :ﱣﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ ﲡ

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱢ [سورة األنعام ،]145:فجاء االستثناء
من ذلك حالة االضطرار بإباحة ما حرم عليهم دفع ًا للهالك عنهم.

ثالثا :قلة التكاليف:

إن العبادات التي رشعت يف حق الناس قليلة يف كمها ويسرية يف كيفها إذا ما قيست بالرشائع

السابقة ،حتى ال يثقل عىل العباد كثرة تلك التكاليف فال يطيقون القيام هبا ،ففي العبادات نجد أن اهلل عز
وجل ختفيف ًا عنا رشع لنا مخس صلوات يف اليوم والليلة ،وأباح لنا الصالة يف أي مكان أدركتنا فيه الصالة،

وفرض علينا صيام شهر واحد من أشهر السنة ،وفرض احلج ملن استطاع إليه سبي ً
ال مرة واحدة يف العمر،
وهكذا.
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((( انظر :جامع البيان يف تأويل آي القرآن ،للطربي.)209/ 5( ،

ان ِ
آن ِف بي ِ
ِ
آيات األَحكَا ْم
َ
ُأ ُس ُس املن َْه ِج ال ُق ْر ّ

رابعا :الرخص:

الرخصة يف اللغة هي اليرس والسهولة ،ويف االصطالح اسم ملا أباحه الشارع عند الرضورة ختفيف ًا

عن املكفلني ورفع ًا للحرج عنهم.

()1

قد حيدث أن متر عىل املكلف ظروف طارئة ،وأعذار تستدعي التخفيف ،لوالها لبقي احلكم

األصيل ولكن ختفيفا عن املكلفني ورفع ًا للحرج عنهم ،ودفع ًا للمشقة عنهم رشعت الرخصة والتي هي
استثناء جزئي من كيل ،وسبب االستثناء مالحظة الشارع الرضورات واألعذار.

ومن أمثلة الرخصة يف القرآن الكريم أكل امليتة للمضطر بالقدر الذي يدفع به عن نفسه اهلالك،

ودل عليه قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱢ [سورة البقرة ،]173 :ورخصة الفطر للمريض واملسافر يف قوله

تعاىل:ﱣﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱢ [سورة البقرة ،]184 :ومن ُأكره عىل التلفظ

لكلمة الكفر وقلبه مطمئن باإليامن أبيح له ذلك لقوله تعاىل :ﱣﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱢ

[سورة النحل آية .]106

خامسا :التخفيف بتنويع درجات األحكام

التكاليف الرشعية املطلوبة ليست عىل درجة واحدة يف احلكم،بمعني أهنا ليست كلها واجبات

أو حمرمات بل هناك مع الواجبات مستحبات ،ومع املحرمات هناك املكروهات.
والواجب «خطاب الرشع املقتيض للفعل اقتضا ًء جازم ًا»

()2

ﲌ ﲍ ﲎ ﱢ [سورة البقرة.]43:
لكن هناك أفعال حكمها

ومثاله :قول اهلل تعـاىل :ﱣﭐ ﲋ

الندب وهو« :هو خطاب الرشع املقتىض للفعل اقتضاء غري جازم»(،)3

((( انظر :الوجيز يف أصول الفقه ،لعبدالكريم زيدان( ،ص.)50
((( انظر :تقريب الوصول إىل علم األصول :ابن جزي ،)93( ،هناية السول رشح منهاج الوصول،لإلسنوي.)17/1( ،
((( انظر :املحصول ،للرازي ،)240/1141 ،113/1( ،هناية السول رشح منهاج الوصول ،لإلسنوي ،)71/1( ،اإلحكام يف أصول
األحكام ،لآلمدي (.)85/1
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ومثاله :قوله اهلل تعاىل:ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱢ [سورة البقرة..]282:
فاألمر يدل عىل الندب يف (فاكتبوه) ورصف األمر هنا إىل الندب والصارف هو قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱠ [سورة البقرة ،]٢٨٣ :حيث رخص يف ترك الكتابة عند األمانة ولو كانت واجبة ملا أجاز

تركها.

ويف املقابل هناك املحرمات ،واملحرم هو« :هو خطاب الشـرع املقتضـي ترك الفعل اقتضا ًء

جازم ًا»(.)1ومثاله :قوله

للتحريم.

تعاىل :ﱣﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱢ [سورة اإلرساء،]33:

والنهي

وهناك أفعال حكمها دون التحريم وهي الكراهة وتعني« :خطاب الرشع املقتىض ترك الفعل

اقتضاء غري جازم»( )2وتأيت بصيغة النهى املقرتن بقرينة تدل عىل أنه للكراهة .كام ىف قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲡ ﲢ

ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱢ [سورة املائدة .]101 :فإنه اقرتن بام يرصفه اىل الكراهة ،وهو قوله تعاىل بعدها:

ﱣﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷﱢ [سورة املائدة.]101:

ص تلك التكاليف عىل الوجوب والتحريم فقط
إن آيات األحكام وضعت ملصلحة العباد ،فلو َق َ َ

للزم من ذلك احلرج والتضييق عليهم ،ففتح اهلل تعاىل باب املباحات واملندوبات واملكروهات ختفيفا عىل

عباده؛ وذلك لعلمه سبحانه أن العبد فيه ضعف من فعل الواجبات وترك املحرمات.

((( انظر :اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي)285/1( ،
((( انظر :املحصول ،للرازي.)114 ،113/1( ،
((( انظر :املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ،لعبد الكريم النملة (.)141/1
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()3

ان ِ
آن ِف بي ِ
ِ
آيات األَحكَا ْم
َ
ُأ ُس ُس املن َْه ِج ال ُق ْر ّ

A
اتضح من خالل هذه الدراسة أن بيان آيات األحكام يف القرآن الكريم استند إىل أسس عدة توفر

االستجابة ملقتضياهتا ،وهذا يفرس سوق القرآن آلالف اآليات التي ال تتضمن أحكام ًا أو تكليفات وإنام

تشتمل عىل دالئل العقيدة الغيبية والكونية والقصص وحمفزات الرتغيب والرتهيب وبيان يرس التكليف
ورشع الرخص ألهل األعذار وقد عرض البحث مقومات أربعة هي:

1-1األساس العقدي :هو أساس آيات األحكام فربط األمور العملية باألمور العقدية سبب المتثاهلا
وتعظيمها.

ويعد التوحيد جوهر العقيدة يف القرآن الكريم الذي يوائم املكون الروحي لإلنسان ،وما لديه

من رصيد الفطرة ،وعناية القرآن بالتوحيد يمنح خطاب التكليف قوة دافعة لالستجابة ملا يتضمنه من
استشعار األنس باهلل والرقابة واخلشية واإلخالص.

2-2األساس الفكري :يتعامل مع العقل بقصد بناء القناعة لدى املكلف جتاه األوامر والنواهي،باألدلة
والرباهني والعلل ،ومن أهم آليات اإلقناع التعليل لألحكام الرشعية .والقرآن الكريم حرص

ووضح العاقبة يف الفعل والرتك.
عىل تعليل كل أمر وهني ،فن ّبه إىل النتيجة يف كل منهامّ ،

3-3األساس الوجداين :يف آيات األحكام يرتبط بالعاطفة ،فالقرآن ال يعتمد عىل بسط الرباهني
العقلية لإلقناع فحسب ،بل يعمد إىل التحفيز لدفع اإلنسان إىل حتقيق سلوك أفضل من خالل

الرتغيب والرتهيب والوعد والوعيد ،فيتجه إىل الوجدان وحيركه حركة هادئة تذكره بنعم املنعم،

وحتذره من عاقبة اجلحود.

4-4األساس السلوكي :يف آيات األحكام يرتبط بالوسع والطاقة ،ومراعاة تيسري العمل ليكون يف
حدود االستطاعة كام قال سبحانه يف سورة البقرة:

.]286

ﱣﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱢ [سورة البقرة:
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هذه أسس منهجية القرآن يف آيات األحكام نتعلم منها أسلوب الدعوة إىل اهلل تعاىل ،ونشتق

منها أساليب الرتبية والتعليم وننطلق منها إىل إقامة مشاريع التغيري اهلادف والنهوض احلضاري لألمة
كام رأينا يف حضارة اإلسالم األوىل.

منهج القرآن يف آيات األحكام يتواءم مع طبيعة النفس التي تقع بني (التفكري والشعور

والسلوك) ،كل مستوى من هذه املستويات يؤثر عىل املستوى اآلخر.ولكل إنسان مدخل أقرب للتغري؛

فالناس ليسوا سواء فاملداخل األقرب عند شخص ليس بالرضورة هو األقرب عند اآلخر .وقمة التأثري
يف اإلنسان يتحقق حينام نستطيع أن نؤثر يف اجلوانب األربع مجيعها.
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ان ِ
آن ِف بي ِ
ِ
آيات األَحكَا ْم
َ
ُأ ُس ُس املن َْه ِج ال ُق ْر ّ

1-1أحكام القرآن ،أمحد بن عيل الرازي اجلصاص ،حتقيق حممد الصادق قمحاوي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت 1405 ،هـ.

2-2أحكام القرآن ،أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي (ت370 :هـ) ،حتقيق :حممد
صادق القمحاوي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1405 ،هـ.

3-3أحكام القرآن ،القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبييل املالكي ،تعليق:
حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1424 ،3هـ 2003 -م.

4-4إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم ،حممد بن حممد العامدي ( أبو السعود ) ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت (د.ت ).

5-5إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد ،حممد بن إسامعيل الصنعاين ،حتقيق صالح الدين مقبول أمحد
الدار السلفية 1405( ،هـ ).

6-6أصول األحكام الرشعية ،يوسف حممد حممود قاسم ،النارش :دار النهضة العربية 1985 ،م.
7-7أصول الدعوة ،عبد الكريم زيدان ،مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،9هـ2001-م.

8-8أصول الفقه اإلسالمي ،د .بدران أبو العينني ،مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنرش والتوزيع،
اإلسكندرية1975 ،م.

9-9أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر الشنقيطي،
دار الفكر للطباعة و النرش و التوزيع بريوت – لبنان 1415 ،هـ  1995 -مـ.

1010إعانة املستفيد برشح كتاب التوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،مؤسسة الرسالة،
ط1423 ،3هـ 2002 -م.
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1111إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية
(املتوىف751 :هـ) املحقق حممد عبد السالم إبراهيم،دار الكتب العلمية ،بريوت ط1411 ،1هـ
1991 -م.

1212اإلتقان يف علوم القرآن ،للعالمة جالل الدين السيوطي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2
1411هـ1991-م.

1313اإلحكام يف أصول األحكام ،عيل بن حممد اآلمدي أبو احلسن ،حتقيق :د .سيد اجلمييل ،دار
الكتاب العريب – بريوت ،ط1404 ،1هـ.

1414اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي،
املحقق :الشيخ أمحد حممد شاكر ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت( .د.ت ).

1515البحر املحيط يف أصول الفقه ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش ،دار
الكتب ،ط1414،1هـ 1994 -م.

1616الربهان يف علوم القرآن ،لإلمام بدر الدين حممد الزركيش ،دار الفكر ،ط1408 ،1هـ1988-م.
الزركش ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،مكتبة دار الرتاث ،القاهرة،
1717الربهان يف علوم القرآنّ ،
(د.ت).

1818التعريفات ،عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين ،دار الكتب العلمية بريوت (د.ت).

1919التفسري الكبري ،فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي ،النارش عبد الرمحن حممد ،القاهرة،
ط 1357 ،1هـ.

2020التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج ،د وهبة بن مصطفى الزحييل ،دار الفكر املعارص،
دمشق ،ط  1418 ،2هـ.

2121التقرير والتحرير يف علم األصول ،ابن أمري احلاج ،دار الفكر ،بريوت1417 ،هـ 1996 -م.

2222اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطبي ،حتقيق أمحد عبد العليم
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الربدوين ،دار الشعب ،القاهرة ،ط( ،2د.ت).

ان ِ
آن ِف بي ِ
ِ
آيات األَحكَا ْم
َ
ُأ ُس ُس املن َْه ِج ال ُق ْر ّ

2323القاموس املحيط ،حممد بن يعقوب الفريوز بادي املحقق :حممد نعيم العرقسويس ،مؤسسة
الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت  -لبنان ،ط  1426 ،8هـ– 2005م.

2424املحصول ،أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين
الرازي خطيب الري ،حتقيق د .طه جابر فياض العلواين ،مؤسسة الرسالة 1418 ،هـ -

1997م.

2525منهج القرآن يف عرض آيات األحكام ،الدكتور عامد عبد الكريم خصاونة ،املجلة األردنية يف
الدراسات القرآنية – املجلد اخلامس العدد (/2أ)1430 ،هـ 2009-م.

2626املستصفى ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس ،حتقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف،دار
الكتب العلمية ،ط 1413،1هـ 1993 -م.

2727املسودة يف أصول الفقه ،عبد السالم عبد احلليم أمحد بن عبد احلليم آل تيمية ،حتقيق:د.
أمحدإبراهيم الذروي ،دار الفضل للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط 1422 ،1هـ2001 -م.

2828املصباح املنري ،أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي ،املكتبة العلمية ،بريوت (د.ت).
2929املعجم الوسيط ،د .إبراهيم أنيس وزمالؤه ،دار الباز،مكة املكرمة ،ط 1393 ،2هـ.

3030املعجم الوسيط يف اإلعراب للدكتور نايف معروف ،دار النفائس.ط1408 ،1هـ1988-م.

3131املفردات يف غريب القرآن ،أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى ،املحقق:

صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بريوت ،ط 1412 ،1هـ.
ول ِ
3232ا ُْل َه َّذ ُب يف ِع ْل ِم ُأ ُص ِ
الف ْق ِه ا ُْل َق َار ِن ،عبد الكريم بن عيل بن حممد النملة :،مكتبة الرشد –
الرياض ط  1420 ،1هـ 1999 -م.

3333املوافقات يف أصول الرشيعة ،لإلمام الشاطبي ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ،حتقيق عبد
اهلل دراز ،دار املعرفة ،بريوت(د.ت).
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ول ِ
ِ 3434
أص ِ
الفقه ،أبو الوفاء ،عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي الظفري ،حتقيق
الواضح يف ُ
َ
دَ .عبد اهلل بن َعبد ا ُملحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت – ط ،1
 1420هـ  1999 -م.

3535الوجيز يف أصول الفقه ،د .عبد الكريم زيد ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط  1422 ،1هـ /
 2001م.

3636تعليل األحكام ،حممد مصطفى شلبي ،دار النهضة العربية ،بريوت 1401 ،هـ  1981 -م.

3737تفسري البحر املحيط ،حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسـي،دار الكتب العلمية ،لبنان/
بريوت ،ط 1422 ،1هـ  2001 -م.

3838تفسري آيات األحكام ،حممد عيل السايس ،املحقق :ناجي سويدا ،املكتبة العرصية للطباعة
والنرش2002،م.

3939تفسري القرآن العظيم ،إسامعيل بن عمر بن كثري ،دار الفكر ،بريوت 1401 ،هـ.

4040جامع البيان يف تأويل آي القرآن أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ،دار الكتب العلمي ،ط،1
 1412هـ1992-م.

4141مجهرة األمثال ،أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران العسكري ،دار
الفكر – بريوت( ،د.ت).

4242رشح العقيدة األصفهانية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل
بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي،املحقق :حممد بن رياض األحم،
املكتبة العرصية – بريوت ،ط1425 ،1هـ.

4343رشح تنقيح الفصول ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري
بالقرايف ،املحقق :طه عبد الرؤوف سعد ،رشكة الطباعة الفنية املتحدة ،ط1393 ،1هـ -

1973م.
62

ان ِ
آن ِف بي ِ
ِ
آيات األَحكَا ْم
َ
ُأ ُس ُس املن َْه ِج ال ُق ْر ّ

4444شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد
شمس الدين ابن قيم اجلوزية ،دار املعرفة ،بريوت1398 ،هـ 1978-م.

4545صحيح البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري ،املحقق:
حممد زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة1422 ،هـ.

4646صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،دار الفكر :بريوت ،ط1995 ،1م.
الوهاب خالّف ،دار القلم ،الكويت ،ط ( ،8د.ت).
4747علم أصول الفقه ،عبد ّ

4848فتح القدير ،حممد بن عيل بن حممد الشوكاين ،دار ابن كثري ،دمشق ،ط 1414 ،1هـ.
4949لسان العرب البن منظور ،دار لسان العرب ،بريوت ،ط1988-1408 ،1م.

5050حماسن التأويل ،حممد مجال الدين القاسمي ،عيسى البايب احللبي ورشكاه ،ط1376 ،1هـ –
1957م.

5151مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،ابن قيم اجلوزية ،حتقيق حممد حامد الفقي،
دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط 1393 ،2هـ.

5252مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ،مرص(،د.ت).

5353معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي ،دار الكتب
العلمية  -بريوت – لبنان ،ط 1408 ،1هـ  1988 -م.

5454معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس ،حتقيق شهاب الدين أيب عمرو ،دار الفكر،
بريوت ،ط 1415 ،1هـ.

5555مفتاح دار السعادة ،ابن قيم اجلوزية ،دار الكتب العلمية ،بريوت 1419 ،هـ  1998 -م.

5656هناية السول رشح منهاج الوصول ،اإلمام مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي ،دار الكتب العلمية
-بريوت-لبنان ط1420 ،1هـ1999 -م.

63

64

No. (1)

The Foundations of Quranic Methodology in
Elucidating Quranic Verses Pertaining to Legal
Injunctions.
Dr. Adel Rashad Ghoneim

Research theme:
The paper highlights the principles of the Quran’s methodology in
elucidating verses pertaining to legal injunctions.

Research aims:
The paper expounds the principles of the Quran’s methodology in
explaining verses related to legal injunctions. It is tailored to make
those verses present in the minds of the propagators of Islam,
educators and pioneering intellectuals who attempt to apply insights
derived from those verses to people’s lives for purifying their moral
behavior.

Research problem:
What are the principles the Quran adopted in expounding verses
related to legal injunctions?

Research results:
The Quran adopted creedal, intellectual, emotional and behavioral
bases in expounding legal injunctions included in its verses.
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