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  بسم ا الرمحن الرحيم

 
 
 
 

  أهم مؤلفاتها وآيات األحكام
  حممد سليمان الفرا. أ

 وعلـى   ، محمد بن عبد اهللا    سيدنا:  أجمعين  والصالة والسالم على خير خلق اهللا      ،الحمد هللا رب العالمين   
  ـ: ، والتابعيين إلى يوم الدين، وبعدآله وصحبه

ه من المعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن الكريم هو المصدر األول للتـشريع اإلسـالمي، وأن                 فإنَّ
األحكام الشرعية إنما يكون مبناها على القرآن، أو صحيح السنة النبوية المباركة، أو االجتهاد الـسليم المـستند     

  .شرعي، أو ما أجمع عليه فقهاء األمة وعلماؤهاعلى دليل 

ولما كان القرآن الكريم أساس هذه المصادر، وعمودها؛ كان االشتغال بتفسيره واستنباط األحكام منـه               
، واألحكام التي تعبدهم بها، وفـي        القويم من أخطر العلوم وأجلها؛ ذلك أنه يوضح مراد اهللا من عباده في كتابه            

 والتفسير الفقهي للقرآن الكريم، وذلك كمقدمـة نظريـة          ، عن آيات األحكام    مختصرٍ بشكٍل ثهذه الدراسة أتحد  
 أن توضح أسس التعامل الفقهي مع كتاب اهللا تعالى؛ راجيا بذلك حصول الفائدة إلخواني طالب العلم، وطامعـاً               

   .  يكون في ميزان أعمالي يوم القيامة

§  
 واستنباط األحكـام    ، ودراسته ، فعكفوا على حفظه   ،ة األولى في اهتمام المسلمين    لقد احتل القرآن المرتب   

 وتـراكم   ،كان كتابهم األوحد الذي جمع بين دفتيه كالم رب العزة سبحانه وتعالى، ومع مرور الزمن              قد  منه، و 
ـ    نشأت علوم كاملة تتعلق بكتاب اهللا سبحانه، وتنوعت تبعا لتنوع الجو           ؛ وتكاثر البحوث  ،العلوم ، هانب المتعلقة ب

كتب العلماء في هـذه العلـوم       قد   و ، وإعراب، وغيرها  ، ومعاني ، وأسباب نزول، وغريب   ، وقراءات ،من رسم 
  . أو أي كتاب آخر، مما ال يوجد له نظير في أي دين،العشرات من الكتب والمجلدات

 ،تفاسـير متنوعـة    فدبجت يراعات أهل العلم      ،علم التفسير  : التي ظهرت  وقد كان من بين هذه العلوم     
 إذ انعكـست شخـصيات ومعلومـات        ، أو ميـزات   ،منها الكبير والمتوسط والصغير، وتميز كل تفسير بميزة       

 كابن كثير في تفسيره تفسير      ؛وإدراكات والخلفيات العلمية للمفسرين على تفاسيرهم، فمنهم من غلب عليه األثر          
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على تفسيره كأبي حيـان فـي تفـسيره البحـر            فغلب   ،القرآن العظيم، ومنهم من غلب عليه تخصصه اللغوي       
  . لذلك كالثعلبيالمحيط، ومنهم من غلب عليه القصص والرقائق فجاء تفسيره انعكاساً

 والتي عمد فيها الفقهاء إلى بيان األحكام التي ورد ذكرها فـي             التفاسير الفقهية والكالم نفسه يقال في     
؛ كأحكام  قهاء اقتصروا على اآليات المتعلقة باألحكام دون غيرها       الفغالب    أن : بيد أن الفارق هو    ،القرآن الكريم 

  .ام القرآن للكيا الهراسي الشافعيالقرآن للجصاص الحنفي، وأحكام القرآن البن العربي المالكي، وأحك

§  
 األحكـام  في المصطلح الفقهي غالباً ما نطلق مصلح آيات األحكام على اآليات القرآنية التـي تتنـاول              

  .اآليات التي يمكن بصحيح النظر فيها التوصل إلى حكم شرعي عملي: الشرعية العملية، أي هي

§  
  : ثالث مراحلإلىم المراحل التاريخية للتصنيف في هذا العلم يقستمن الممكن 

، فقـد   الثالث وحتى الثاني عـشر    وهو العصر الممتد من القرن      : المرحلة الذهبية : المرحلة األولى ـ  
 بعد ذلك بسبب انتشار المذاهب ومحاولة لـدعم  التصنيفكانت بداية البداية في منتصف القرن الثالث، ثم انتشر   

كانـت الـساحة    قد  و،  موقف المذهب شرعيا ببيان حججه القرآنية، وغلب على هؤالء التمكن العلمي والمذهبي           
  .سعة بين أتباع المذاهب، مما أثمر مثل هذه الدراساتاإلسالمية تشهد مجادالت ومناظرات وا

      وضـع قائمـة    فلو أردنا    تلك الجهود كانت محدودة ومعدودة،       ورغم هذه الفترة الزمنية الطويلة إال أن
 بعضها رسائل صغيرة، وأخرى     ،األربعين مؤلفاً إلى   يصل تعدادها    ناألحكام فل آيات  بأسماء المؤلفات الخاصة ب   

 الثالـث والرابـع   القـرن : اًظ القرون في نصيب التصنيف في هذا العلم فأكثر القرون ح   ايزتمة، وقد ت  ـناقص
أما القرنان الثاني عشر والثالث عشر ففيهما خفت هذا العلـم   ،   القرن السادس ثم بقية القرون     يأتي ثم   ،عـوالتاس

  .فلم يسجل أي كتاب يتصل بهذا المجال

مة قد دخلت عصور التقليد قبل هذه الفتـرة بقـرون بيـد أن              ورغم أن األ   :الفتور: المرحلة الثانية ـ  
الذروة كانت في هذين القرنين، فقد اتفق الجميع على صحة تقليد إمام من األئمـة األربعـة، وأنهـم جميعـا                      
يرتشفون من الشرع فترك الناس االستنباط وركنوا إلى التقليد فخفت نور هذا العلم وبدال من العكوف على مثل                  

اسات متماشية مع دراستهم المذهبية اقتصروا على قراءة المتون والشروح وتنافسوا فيها بعيـدا عـن                هذه الدر 
بل لقد ازداد األمر سوءا عنـدما نـادى         ،  هدي القرآن، والتمرس في التعامل مع النص القرآني واالستنباط منه         
  !!!البعض بعدم جواز االستنباط من القرآن والسنة وأنهما لمجرد التبرك

فظهر كتـاب  وهي عصرنا الحاضر والذي عادت فيه الكتابة في هذا العلم،    : العودة: لمرحلة الثالثة اـ  
  ....تفسير آيات األحكام للسايس، وروائع البيان للصابوني، والتفسير المنير للزحيلي، وغيرها
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§  
  ـ: هيأشهر المؤلفات التي اختصت بتفسير آيات األحكام قديماً وحديثاً 

  :املؤلفات القدمية: ـ أوال
  ):  هـ 370ت (  الحنفيالمشهور بالجصاصأحكام القرآن ألبي بكر أحمد بن علي الرازي  .1

 تركيز مذهبهم، و االنتـصار  ويعد هذا التفسير من أهم كتب التفسير الفقهي عند الحنفية؛ فهو يقوم على        
  .اول في المكتبات وبين طلبة العلمله، والدفاع عنه، وهو مطبوع في ثالث مجلدات كبار، ومتد

ü منهجه في التأليف:  
  . فهو يعرض آليات القرآن كلها؛ ولكنه ال يتكلم إال عن اآليات التي لها تعلق باألحكام فقطـ
مبوب فقهياً، وكل باب منه له عنـوان   كما أن الكتاب ـ وإن كان يسير على الترتيب المصحفي ـ   ـ

  .بالدراسة والبيانتندرج تحته مسائله التي تناولها 

ü في تفسيرهما يؤخذ عليه : 

استطراده في مسائل فقهية ال عالقة لها باآليات؛ فمثال عنـد قولـه             : وأهم ما يؤخذ عليه في تفسيره     ـ  
، فإنه يستطرد في ) 26 من اآلية: وسفي (  }وشهِد شاهِد مِن أَهلِها إِن كَان قَمِيصه قُد مِن قُبلٍ فَصدقَت وهو مِن الْكَاذِبِني{ : تعالى

خالف الفقهاء في مدعي اللقطة إذا ذكر عالمتها، اختالفهم في اللقيط إذا ادعاه رجالن، ووصف أحدهما عالمة                 
  .في جسده، وخالفهم في متاع البيت إذا تنازعه الزوجان

يل اآليات ليجعلها فـي   لدرجة أنه قد يتعسف في تأو، تعصباً شديداًيؤخذ عليه أنه متعصب لمذهبه   ـ و   
وإِذَا طَلَّقْتُم النساء فَبلَغْن أَجلَهن فَال تَعضُلُوهن أَن { : جانبه، أو ليجعلها غير صالحة الستدالل مخالفيه، فيستدل بقوله تعالى

نهاجأَزْو نكِحنالولي أو إذنه، على مشروعية نكاح المرأة نفسها دون ) 232 من اآلية: البقرة (  }ي.  
 يرمي مخالفيه بعبارات شديدة ال تليق بعالم، فمثالً فـي            جارح اللسان خاصة ضد الشافعية،      كما أنه  ـ 

مسألة المحرمات من النساء، وعند الحديث عن الرجل يزني بامرأة؛ هل يحل له الزواج بابنتها ؟ يقـول عـن                    
 به اإلفالس من الحجاج إن يلجأ لمثل هـذا، مـع            ما ظننت أن أحدا ممن ينتدب لمناظرة خصم يبلغ        : " الشافعي

  ".سخافة عقل السائل وغباوته 
، ـ كما يؤخذ عليه تأثره بالمعتزلة، وحملته على معاوية بن أبي سـفيان رضـي اهللا عنـه وأرضـاه                   

    .وتعرضه له في أكثر من موطن في تفسيره

  ): هـ 504ت ( أحكام القرآن ألبي الحسن علي بن محمد  .2

 ويعد كتابه من أهم كتب تفسير آيـات  ، وهو شافعي المذهب،)والكيا هو السيد ( يا الهراسي   الملقب بالك 
  . من آيات األحكاماألحكام عند الشافعية، وهو يتعرض آليات األحكام فقط، مع استيفاء ما في جميع السور
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 أنـه   إالَّمـة؛ ، ومتأدب مـع األئ  وأهم ما يؤخذ عليه في كتابه أنه متعصب لمذهبه، ولكنه عف اللسان        
وال شيء أدل على جهل     : " ، وشديدة مجازاة له؛ فمثال نجده يقول عن الجصاص        رمى الجصاص بألفاظ ساخرة   

  ". الرازي ـ يقصد الجصاص ـ وقلة معرفته من سياقه لهذه المناظرة 

  ): هـ 543ت ( أحكام القرآن ألبي بكر محمد المعافري األندلسي  .3

، مالكي المذهب، وهو متعصب لمذهبه أيضا، ولكنه لم يشتط في تعـصبه، وكـان               يالملقب بابن العرب  
ـ  عف اللسان ،  آيـة 800توسع في آيات األحكام حتى بلغت في كتابه أكثر من قد  و ـ إال في بعض المواطن 

  .لسور القرآن كلها؛ ولكنه ال يتعرض بالتفسير إال لما فيها من آيات األحكاموهو في تفسيره يتعرض 

يقته في الشرح أن يذكر السورة ثم يذكر عدد ما فيها من آيات األحكام، ثم يأخذ في شرحها آيـةً                    وطر
  .اآلية األولى وفيها خمس مسائل ـ مثالً ـ الثانية وفيها سبع مسائل، وهكذا: قائال.. آية

إلسـرائيليات  كما أننا نجده كثيراً ما يحتكم إلى اللغة في استنباط المعاني من اآليات، كما أنـه يكـره ا                
  .كرها شديداً، كما أنه ينفر من األحاديث الضعيفة، ويحذر منها في أكثر من موطن

  ): هـ 671ت ( الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد اهللا القرطبي  .4

وهو مالكي المذهب، وقد فسر فيه القرآن الكريم كامالً، وتوسع في آيات األحكام، وكتابه أفضل كتـب                 
  .الق، حيث كان عف اللسان، ولم يكن متعصبا بل كان يتبع الدليل ولو خالف مذهبهاألحكام على اإلطآيات 

 فلما كان كتاب اهللا     ؛وبعد: "  حيث يقول فيها   ،بها التفسير فيوضحها في مقدمة كت     أما بالنسبة لطريقته في   
 رأيت أن   ،رض ونزل به أمين السماء إلى أمين األ       ، الذي استقل بالسنة والفرض    ،بجمع علوم الشرع   الكفيل هو

 ، واللغـات  ، يتضمن نكتا من التفـسير     ، بأن أكتب فيه تعليقا وجيزا     ؛يه منتي  ف ستفرغأ و ،أشتغل به مدى عمري   
 ، وأحاديث كثيرة شاهدة لما نـذكره مـن األحكـام          ، والرد على أهل الزيغ والضالالت     ، والقراءات ،واإلعراب

  ...  ومن تبعهم من الخلف، بأقاويل السلف ومبينا ما أشكل منها، بين معانيهما جامعاً،ونزول اآليات

 من بركة العلم    : فإنه يقال  ، واألحاديث إلى مصنفيها   ،وشرطي في هذا الكتاب إضافة األقوال إلى قائليها       
 ال يعرف مـن أخرجـه إال   ، ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهماً وكثيراً،أن يضاف القول إلى قائله    

 ومعرفة ذلـك    ، ال يعرف الصحيح من السقيم     ، من ال خبرة له بذلك حائراً      ىبقي ف ،من يتحقق على كتب الحديث    
 والثقـات   ، حتى يضيفه إلى من خرجه من األئمة األعالم        ، وال االستدالل  ، به االحتجاج جسيم فال يقبل منه      معل

  .ب واهللا الموفق للصوا، ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب،المشاهير من علماء اإلسالم

 ،عنـه للتبيـين    البد منه وال غنى     إال ما  ، وأخبار المؤرخين  ،وأضرب عن كثير من قصص المفسرين     
 فضمنت كل آيـة  ، وترشد للطالب إلى مقتضاها، بمسائل تسفر عن معناها  ،واعتضت من ذلك تبيين آي األحكام     

 ،الغريـب ، و  والتفـسير  ،النزولمن أسباب   تحتوي عليه     مسائل نبين فيها ما    ؛تضمن حكما أو حكمين فما زاد     ت
 بالجامع ألحكام    هكذا إلى آخر الكتاب وسميته     ،والحكم فإن لم لتضمن حكما ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل          
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 جعله اهللا خالصا لوجهه وأن ينفعني به ووالدي ومن أراده           القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان       
  . انتهى كالمه" بمنه إنه سميع الدعاء قريب مجيب آمين

ـ   أول من ألف في هذا العلم اإلمام الشافعيوأنبه هنا إلى أن البعض ذكر أن  في كتـاب   ـ رحمه اهللا 
اإلمـام   وإنمـا جمعـه   ؛ والصواب أن هذا الكتاب ليس من تصنيف الـشافعي ،له مطبوع بعنوان أحكام القرآن  

  .قهية ورتبه على األبواب الف الشافعي،البيهقي من مؤلفات اإلمام

  :ومن أشهرها :املؤلفات احلديثة: ـ ثانيا
  . تفسير آيات األحكام للشيخ محمد علي السايس .1

في مساق تفسير وهو المقرر ( . روائع البيان تفسير آيات األحكام من القرآن للشيخ محمد عي الصابوني           .2
 ).  بالجامعة اإلسالمية والقانونالشريعةآيات األحكام على طلبة كلية 

 .وغيرها من الكتب... رآن، البن عثيمينأحكام الق .3

§  
  :تكمن أهمية دراسة هذا العلم فيما يلي

ربط طالب العلم بالقرآن والغرس في ذهنه أهمية بل وضرورة العودة للقرآن فـي كافـة شـؤون          .1
  .الحياة واالستنباط منه، إذ فيه تفصيل كل شيء

ـ  حكاممعرفة النصوص القرآنية المتعلقة باأل .2  معرفتهـا  واطرشتلك أن العلماء ا ذ ـ آيات األحكام 
 .لمن يريد بلوغ مرتبة االجتهاد

معرفة األحكام المنصوصة والمستنبطة في القـرآن الكـريم، وتزويـد الطالـب بـذخيرة فقهيـة           .3
 .واستنباطية واسعة بذل فيها علماء األمة جهودا جبارة

ط من خالل دراسته الستنباطات األئمـة ومنـاهجهم         تعلم الطالب وتدربه على االستدالل واالستنبا      .4
 واالستنباطية، ويؤهلهم للنظـر     ، وكيفية تعاملهم مع النصوص مما ينمي عندهم الملكة الفقهية         ،فيها

 . في المسائلاالجتهادي

§  
  :اختلف في عددها على أقوال عدة، أهمها

  .لكي ذهب ابن العربي الما ذلك آية، وإلى800أكثر من  .1
  . أية، وقال بذلك الغزالي وأصوليو الشافعية500حوالي  .2
  . آية، وقال بذلك الصنعاني200حوالي  .3
 . آية، وقال بذلك ابن القيم150حوالي  .4
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إن الذي في الكتاب العزيز من ذلك قدر خمسمائة آيـة،           " : قال الغزالي وتبعه جماهير علماء األصول     
  " .بحر الناظر وسعة علمهوقد يزيد عليها بحسب ت: "قال ابن العربيو

 ودعوى االنحصار في هذا المقدار إنما هي باعتبار الظاهر للقطع بأن فـي الكتـاب                ":قال الشوكاني و
 بل من له فهم صـحيح وتـدبر         ،العزيز من اآليات التي تستخرج منها األحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك          

  . "ألمثالكامل يستخرج األحكام من اآليات الواردة لمجرد القصص وا

أن الغزالي ومن تابعه قصدوا بذلك اآليات الدالة على األحكام داللة أولية بالذات ال بطريـق                 لكن يبدو 
وقد حكى المارودي عن بعض أهل العلم أن اقتصار المقتصرين على العدد المـذكور إنمـا     ،  وااللتزامالتضمن  

قال األستاذ أبو منصور    ، و  وجعلها خمسمائة آية   هو ألنهم رأوا مقاتل بن سليمان أفرد آيات األحكام في تصنيف          
  .يشترط معرفة ما يتعلق بحكم الشرع وال يشترط معرفة ما فيها من القصص والمواعظ 

§  
 فاالخـتال أن هـذا    ، حيث يقرر     )تاريخ الفقه اإلسالمي  ( يوضح ذلك الدكتور عمر األشقر في كتابه        

  ـ: هوم آيات األحكام الختالفهم في مفجاء تبعاً

، وإن كـان     منهـا  ط حكم شرعي  ا استنب  يمكن يتفبعضهم ذهب إلى أن آيات األحكام هي اآليات ال         .1
  .ماألحكاموضوعها، أو سياقها في غير آيات 

  .إلى أن آيات األحكام هي فقط اآليات التي موضوعها بيان الحكم الشرعيبعضهم ذهب و .2

§  
صيغ آيات األحكام على األمر والنهي فقط، بل وردت في القرآن العديد الصيغ التـي تفيـد                 ال يقتصر   

  ـ : أحكاما شرعية، وأشهرها هي

  .)36من اآلية: التوبة(  }وقَاتِلُوا الْمشرِكِني كَافَّةً كَما يقَاتِلُونَكُم كَافَّةً واعلَموا أَن اللَّه مع الْمتَّقِني {: األمر .1

لَو أَعجبتْكُم وال تُنكِحوا الْمشرِكِني حتَّى يؤمِنوا ولَعبد { : لنهيا .2 رِكَةٍ وشم مِن ريةٌ خمِنؤةٌ ملَأَم و مِنؤتَّى يرِكَاتِ حشوا الْمكِحال تَنو
 كُمبجأَع لَو رِكٍ وشم مِن ريخ مِنؤ221:البقرة( } م(. 

يمانِكُم واللَّه موالكُم وهو الْعلِيم الْحكِيم{  :الفرض .3  .)2:التحريم(  }قَد فَرض اللَّه لَكُم تَحِلَّةَ أَ

ه لَكُم وعسى أَن تَكْرهوا شيئاً وهو خير لَكُم{  :الكتابة .4 كُر وهالْقِتَالُ و كُملَيع 216من اآلية: البقرة( } كُتِب(.  

نْثَيينِ{  :الوصية .5   )11من اآلية: النساء(  }يوصِيكُم اللَّه فِي أَوالدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُ

لَينِ كَامِلَينِ لِمن أَراد أَن يتِم { : األسلوب الخبري .6 وح نهالدأَو نضِعري اتالِدالْوةَوضَاع233من اآلية: البقرة(  }الر(. 

  ـ متت حبمد اهللا ـ


