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سورة الجاثية ،اآلية 11 :

اإلهــــــــــداء
بذلنا أكثر من يد وقاسينا أكثر من هم ونحن اليوم والحمد اهلل نطوي سهر
الليالي وتعب األيام وخالصة مشوارنا هذا البحث الذي ال يسعنا إال أن نهدي
حصيلة جهدنا هذا ...إلى منارة العلم واإلمام المصطفى ...إلى النبي األمي الذي
علم األمة إلى سيد الخلق .إلى رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم.

ض لَهما ج َناح ُّ
الذي قال تعالى فيهما  و ْ ِ
الر ْح َم ِة َوُقل َّرب
الذل ِم َن َّ
اخف ْ ُ َ َ َ
ِ
ص ِغي ار 
ْار َح ْم ُه َما َك َما َرَّب َياني َ
رحمهما اهلل وأسكنهم فسيح جناته
إلى شقائق النعمان الذين احتضنوني وزرعوا الورد في طريقي وساهموا في
إسعادي .
أخوتي وأخواتي
إلى الشجرة التي أصلها ثابت وفروعها في السماء وحملت ثمار كل فرد منه
أهلي وأحبتي
رفاق الدرب المنير إلى أروع وأحب وأنبل من عرفت
إلى صديقاتي العزيزات
الباحثة
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شكر وتقدير

كلمة

نشكر اهلل العلي القدير الذي أنعم علينا بنعمة العقل والدين القائل في

ِ ِ
علِيم . 
محكم التنزيل َ وفَ ْو َ
ق ُكل ذي ع ْلم َ
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :من صـنع إلـيـكـم معروفا فكافئوه
فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه ) .
وتقدير واعترافا منا بالجميل نتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير للدكتورة
ا
وفاء
الـفاضلة التي أشرفت على هذا البحث
د  /مبروكة مـحمـد علي الرشيد
على ما بذلته من نصح وارشاد وتوجيه واشراف طيلة إنجاز هذا البحث وقبل
أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة ...إلى الذين
حملوا أعلى رسالة في الحياة ...إلى الذيـن مهـدوا لنا طريق العلم والمعرفة...
إلى جميع أساتذتنا األفاضل.
والى كل من مدَّنا بالعون المادي والمعنوي سواء أكان قريبا أو بعيدا جزى
اهلل عن كل هؤالء خير الجزاء.

الباحثة
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مقدمـــــــــــــــة
مهم،وفضلهم
األمة َع ْقلِيَّة،لـفرط ذكائهم ،وكمال فه
َّ
الحمد هلل الذي جعل ُم ْع َ
جزات هـذه ّ
َنزْل َنا إِلَ ْي َك
على من تقدمهم ونحمده سبحانه ،وعـلى قوله للنبي صلى اهلل عليه وسلم﴿ ََأ َ

الذ ْك َر لِتَُبي َن لِ َّلن ِ
ون ﴾.سورة النحل:اآلية(.)44
اس َما ُنز َل إِلَ ْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم َيتَفَ َّك ُر َ

صه باإلعانة على التبليغ فلم يقدر أحد منهم عـلى معارضته بعد تحديهم ،وكان
و َخ ّ

أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء ،وأمهلهم طول السنين فعجزوا عن مجاراته.

فـالـقـرآن الكريم جاء هداية لكل الناس أجمعين،اشتمل عـلى أحكام تشريعية تنظم حياتهم
في كل زمان ومكان،وتكفل لهم السعادة في الدنيا واآلخرة ،فالقرآن الكريم هو مـصـدر
الـتـشريع للمسلمين ثم يأتي من بعده الحديث الشريف الذي خرج من مشكاة الـنـبوة،وكالهما
مصدر التشريع وبيان لكل من آمن باهلل وباليوم اآلخر،فال يمكن وال يـصح أن يـعـتـقـد المسلم
إمكانية صدور منهج آخر من غير عند هلل ليكون أصح من مـنهـج الـخالـق؛ كـيـف ذلـك وهو
الذي يعلم ما يصلح لعباده،هذا ما تقر به كل الفطر السليمة والعقول الصحيحة.
ويعد اإلعـجـاز الـتـشـريـعي وجها مـن وجوه اإلعجاز القرآني؛فاإلعجاز التشريعي عـبـارة
واسـعة الـمـجال تشمل كل ما شرعه اهلل تعالى لعباده،فهو بعبارة أخرى المنهج الـذي أراده اهلل
لـعـبـاده أن يـسـلكوه ويأتمروا به قال تعالى ﴿:لِ ُكل َج َع ْل َنا ِمن ُك ْم ِش ْر َعة َو ِم ْن َهاجا ﴾.سورة

المائدة:اآلية(.)44

ومـن هـنا فـإن دراسـة القرآن الـكـريـم والتـمعن في أسراره،وعجائب آياته،وفهم
تـشريعاته،هـي أنفع سـاعـات الـعـمـر،وأكـثـرهـا متعة،ال سيما موضوع اإلعجاز التشريعي؛فـإنـه
يـقـود الـباحـثة فيها إلى فضول من دال ئل إعجازية تدل على عظمة هـذا الـقـرآن وجـاللـه،
وتقف الـنفـس الـمـؤمـنة مـنها خاشعة ،ومستسلمة لعظمة منزل هذا القرآن الذي ال يأتيه
الباطل من بين يديه وال من خلفه.

أهمية البحث:
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إن إعجاز الـقـرآن الكريم في تشريعاته عامة سواء ما يخص العقيدة أو المعاملة أو

األخـالق مـن أعظم وأهم أنواع اإلعجاز ،ومن هنا تأتي أهمية بيان األعجاز التشريعي من
أوجه أهمها :

أوال:إقرار الجـهـات القانونية العلمية في العالم كله بجدارته أن يكون مصد ار قانونيا مهماَ.
ثانيا:استمرار صالحية القرآن قرونا طويلة دون الحاجة إلى تعديل،خالفا لكل قوانين الدنيا.
ثالثا :سموه فوق كل االنتقادات التي يوجهها إليه خصومه وهذا ثابت عند أهل اإلنصاف.
رابعا :تفوق الـتشريع القرآني على قوانين الدنيا كلها في حل المشاكل المستعصية.
خامسا :أن األمة إذا أحسنت عـرض هـذا الوجه من اإلعجاز يكون بابا عظيما من أبواب

الدعوة إلى اإلسالم ،فالحقيقة التشريعية هي الحقيقة التي يفهمها العالم المتحضر؛ ويفهم
القوانين والدساتير التشريعية.

ومن هنا تبين لنا عظمة التشريع القرآني واعجازه وأهمية الوقوف عليه.

أهداف البحث:
 -2بيان معنى اإلعجاز التشريعي في القرآن الكريم،وبيان أهميته.
 -1بيان مميزات التشريع القرآني.

 -3إبراز التشريع القرآني في مجال العقيدة،والشريعة،واألخالق.
 -4إبراز جوانب من التشريعات القرآنية.

 -4الخروج ببعض النتائج والتوصيات،التي أسفرت عن هذا البحث.

أسباب اختيار البحث:

شرف كتاب أال
 -2الرغبة الشديدة في دراسة إعجاز التشريعي في القرآن الكريم لتعلقه بإ ا
وهو كتاب اهلل عز وجل.

 -1شدة حاجة الناس لمثل هذا الموضوع.

 -3قلة ما كتب في اإلعجاز التشريعي في البحوث السابقة.

الدراسات السابقة:
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لم يـقـع بين يدي إال دراسة واحدة بعنوان األعجاز العلمي في العسل يتميز بحثها في

اإلعجاز وهذا يتوافق مع بحثي إال أن الفرق بين بحثي وبحثها أنها قامت بدراسة العـلمي

وخـصصته فـي اإلعجاز العلمي في العسل وكان بحثي فـي اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم.

أهم الصعوبات:
مر بها العالم بشكل عام وسبها بشكل خاص أدت إلى إقفال
 -2بسبب الجائحة التي ّ
المكاتب والجامعات مـما شـكل لدي صعوبة في إيجاد مصادر والمراجع المتعلقة بالبحث.
نظر لنقص الوقود.
 -1عدم توفر المواصالت ا

 -3ضعف شبكة النت الذي نستمد منه بعض معلومات المساندة نتيجة لالنقطاع المستمر
للكهرباء .

هيكلية البحث:
قسم البحث كان على النحو التالي:
الفصل األول :مفهوم اإلعجاز ويشمل على مبحثين:

المبحث األول :مفهوم اإلعجاز لغة واصطالحا ومعنى اإلعجاز التشـريعي لغة واصطالحا.
المبحث الثاني :مزايا التشريع الوضعي وبيان مميزات التشريع القرآني ،وأسسه .
الفصل الثاني:مدخل في التشريع القرآني ويشمل على:
المبحث األول:نشأة التشريع القرآني.

المبحث الثاني:أنواع اإلعجاز في القرآن الكريم.

المبحث الثالث:التشريعات القرآنية في العقيدة،والشريعة،واألخالق.
الفصل الثالث:جوانب من التشريعات القرآنية ويتضمن ما يلي:

المبحث األول:اإلعجاز التشريعي في القصاص.

المبحث الثاني:اإلعجاز التشريعي في المعامالت المالية.

المبحث الثالث:اإلعجاز التشريعي في حقوق المرأة.
وكللـــت البحث بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات.

وقد استعنت في البحث بعدد من المصادر والمراجع أهمها:
 -1اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم،حسن أبوالعينين.
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 -0تاريخ التشريع اإلسالمي،خليفة أبوبكر الحسن،مـحمـد السراج.
 -3مباحث في اإلعجاز القرآني،مصطفى مسلم.

1

الفصـــــــــل األول
مفهوم اإلعجاز
المبحث األول :
ـ مفهوم اإلعجاز والمعجزة لغة واصطالحا ومعنى
ـ اإلعجاز التشريعي لغة واصطالحا.

المبحث الثاني :
ـ مزايا التشريع الوضعي
ـ مميزات التشريع القرآني
ـ أسس التشريع القرآني
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المبحث األول
 مـفهـوم اإلعـجاز لغـةً واصطالحا ً -معنى اإلعجاز التشريعي لغة واصطالحا ً
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مفهوم اإلعجاز:
ُ لـغـة :نقيض الحزم،ويقال:أعجزت،فالنا،إذا ألقيت ُه عاج از.
العـجـز

()1

اإلعجاز فـي اللغة نقول :عجز وعاجز ذهب فلم يوصل إليه ،ويقال أعجاز فـالن :فـاتني،
وقـال األعشى:
اك ولَـم يـعـجـ ْز ِمـ َن ا ْلـمـ ِ
وت َرَبـ ُه
فَـ َذ َ َ ْ ُ ْ َ
َ
ق
وت َال َيـتَـأ َّبـ ُ
َولـَكـِ ْن أَتَـاهُ الـْ َمـ ُ
عجـز الكـســر عــلى النـادر والفتــح علــى القيـاس ألنـه
والعجزةُ العجز :قـال سيبوية هـو الم ُ
مصدر.
عجزت عن كذا أعجز،والمعجزةُ بفتح الجيم وكسرها مفعلة
وعرف العـَ ْج ُز :الضعـف ونقـول
ُ
من العجز عدم القدرة،والهاء فيها للمبالغة.
والتعجيز :التثبيط وكذلك إذا نسبته إلى العجز.

()2

اإلعجاز :ضد القدرة ،وعجز(كضرب وسمع) وأعجزته وعاجزته  :جعلته عاج از ،واإلعجاز:
و
ُ
()3
ت والسبق.
الفو ُ
ْ
اإلعجاز اصطالحا :
()4

هو الضعف والقصور عن فعل الشيء.

وعرف أيضا بأنه أمر خارق للعادة,مقرون بالتحدي،سالم عن المعارضة.

()5

التشريع لغة :هو َّ
شروعة الماء وهي مورد الشاربة.
الشريعة م ْ
()1
والشريعة اصطالحا :ما شرعه اللّه لعباده من الدين أي س ّنه لهم.
()6

))1

اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم ،حسن أبوالعينين ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط1405 ،0هـ0225/م

ص.33

) (2لـان العرب،ابن منظور ،محمد صادق العبيدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط311417هـ 1997م،
المادة(ع.ج.ز) ،ص.691-411

) )3معجم ألفاظ القرآن الكريم ،الراغب األصفهاني،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1994، 3م ،ص.74
) )4المصدر نفسه ،ص .11

) (5اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم ،المصدر السابق ،ص.043
) )6المصدر نفسه.006،
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ت له طريقا ،والشرع مصدر ،ثم جعل
شر ْع ُ
والـشرع  :هو نهج أي الطريق الواضح ،يقالَ :
ِ
ش ْرعُ وشريعة(.)2
أسماء للطريق الواضح فقيل
له:ش ْرع و َ
تعريف اإلعجاز التشريعي :هو ما شرعه اللّه للمسلمين من أمور الدين ،سواء عقائديا أو

أخالقيا أو عمليا(.)3

))1

المصدر السابق،ص.043

)(3

تاريخ التشريع اإلسالمي ،عمر مولود عبد الحميد ،وآخرون ،المكتبة الجامعة للطباعة والنشر ،ليبيا،

))2

المصدر السابق،ص.043

ط0225 ،0م  ،ص.09
10

المبحث الثاني
 مـزايـا التـشـريـع الـوضـعـي مـميزات التشريع القرآني -أسس التشريع القرآني
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مزايا التشريع الوضعي:
لعل من ال مناسب أن نقول أنه ال ينسب النجاح إلى أي تشريـع أو قانون فيما وضع
ألجله إال إذا تحققت فيه أربعة عناصر ،واذا انعدم عنصر واحد من هـذه العناصر لم يـكن
التشريع ناجحا وال فعاال ،ومن مزايا التشريع الصحيح ما يلي :

()1

 -1أن يؤدي الغرض الذي وضع من أجله على أتم وجه.

 -2أن يتم له ذلك في زمن قياسي مقارنة إلى أي نظرية أو قانون آخر.
 -3أن يكون ذلك الغرض قد تحقق بأقل ما يمكن من التكاليف.

 -4أن ال تكون سلبياته أكثر من إيجابياته أو أن يكون قد حقق الغرض الذي وضع مـن

أجله مع كون المفاسد أقل بكثير من المصالح المحققة.

مميزات التشريع القرآني:
لقد توفر في التشريع القرآني المعجز مميزات خاصة وفريدة ميزته عن باقي التشريعات
()2

منها:

 -1الربانـية :وهذه من أعظم مميزات هذا التشريع فهو من حكيم خبير يعلم ما كان وما
سيكون ،فجاء موافقا لمصالـح البشرية ال ُينقض وال يتغير فالتشريع القرآني ليس مـن وضع
البشر الذي يحكمه القصور والعجز ،والتأثر بمؤثرات المكان ،والزمان ،والثقافة ومؤثرات

المزاج والهوى ،وكذلك التغير دائم واالضطراب،وانما هو تشريـع من صاحب الخلق واألمر في
هذا الكون ورب كل من فيه وما فيه،وهذه الميزة جعلت في الناس إقباال لتنفيذ هـذا التشريع؛
ألنك إذا لم تخش عقاب الحاكم خشيت عـقاب الخالق فهـذا المعنى التعبدي يربي الضمير
الروحي والوازع الديني إلطاعة األوامر واجتناب النواهي ،وليس للقوانين الوضعية شيء من
ذالك رغم مضاعفة العقوبة في بعض الجرائم.

)(1
)(2

ينظر اإلعجاز العلمي في اإلسالم،محمد كامل،دار الكتاب الحديث ،لبنان ،ط011993م ،ص.92
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 -2الشّمول :فالتشريع القرآني شامل لكل ما يحتاجه الناس ،قال تعالىَ ﴿:وَن َّزْل َنا َعلَ ْي َك
()1
شيء و ُهدى ور ْحمة وب ْ ِ
ا ْل ِكتَ ِ
ين ﴾.
سِل ِم َ
ََ َ َُ
َ
ش َرى ل ْل ُم ْ
اب ت ْب َيانا ل ُكل َ ْ َ
فـشموله موضعي يشمل جميع جوانب الحـياة العـقـديـة والتعبدية,واالقتصادية والسياسية,
واالجتماعية والسلوكية ,من حين بعثة النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى قـيام الـساعة ,كما
أنه يـشمل شموال مكانيا،فهو تشريع لجميع من في األرض على مختـلف أماكنهم،ويشمل
شموال بشريا فهو تـشريع واجب اإلتباع على جميع البشر على اختالف أجناسهم ,وأعراقهم،
وطبقاتهم ،وألوانهم ،حتى الجن فهو تشريع لهم ،وهـذا الشمول ال تجده في أي تشريع مهما
بلغت مهارة من وضعه لذا فهم مفطورون على تغييره من وقت آلخر ومن مكان آلخر.
-3العدل :إن العدل من أبرز سمات التشريع القرآني له قيمة حية ،وله أبعاد إنسانية ارقية
فليس هو مجرد شعار للمزايدة والخداع اإلعالمي للعقول؛ ولهذا تتعدد مجاالت العدل فـي
التشريع القرآني؛ كالعدل في األمور العائلية ،واألمور المالية والعدل مع األعداء والعدل في
العقوبات ،والعدل في األمور السياسية والحكمية وغير ذلك ،فوجوه العدالة فـي التـشريع
القرآني كثيرة ومتنوعة ومن األشياء التي تبين لك وجه اإلعجاز هنا أنه ال محاباة في
التشريع ألحد فالكل سواسية الحاكم والمحكوم ،الغني والفقير هذا ما جاء فـي كتاب اللّه ،قـال
ِ
ْم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ِ
سِ
شاء َوا ْل ُمن َك ِر
ان َوِايتَاء ِذي ا ْلقُ ْرَبى َوَي ْن َهى َع ِن ا ْلفَ ْح َ
اإل ْح َ
تعالى ﴿:إ َّن اللّ َه َيأ ُ
()2
ون ﴾.
َوا ْل َب ْغ ِي َي ِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُر َ

سر ورفع الحرج :عند تـتبع التشريعات القرآنية نجدها تمتاز باليسر والتسامح ورفع
-4اليُ ْ
الحرج؛ فليس المقصود من هذا التشريع إيقاع الحرج بالناس ،والتشديد عليهم ،وارهاقهم
بالتكاليف ،وانما المقصود تحقيق معاشهم وأخرتهم بما يتفق مع طاقتهم وقدراتهم،هذه بعض
يد ِب ُك ُم
س َر َوَال ُي ِر ُ
النصوص القرآنية التي تبين لنا ذلك قال تعالىُ ﴿:ي ِر ُ
يد اُ۬للَّ ُه ِب ُك ُم اُ۬ ْل ُي ْ
()3
س َر۬﴾.
اُ۬ ْل ُع ْ
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وقد بلغ اليسـر إلى درجة التخفيف مـن الواجبات عند وجود الحرج ،قـال تعالىَ ﴿ :فلَ ْم
()1
طيبا ﴾.
ص ِعيدا َ
تَ ِج ُدواْ َماء فَتََي َّم ُمواْ َ
وكذلك الســماح بتناول القدر الضروري من المحرمات عند الحاجة ،قال تعالـى ﴿ :فَ َم ِن

اضطَُّر َغ ْي َر َباغ َوالَ َعاد فَال إِثْ َم َعلَ ْي ِه إِ َّن اللّ َه َغفُور َّر ِحيم۬ ﴾.
ْ

()2

وبالنظر إلى هذه األمور التي سنها البشر على أنفسهم لتعلم حينها اليسر العظيم في
التشريع القرآني ،فمثال عـند الهنود عادة وهـي إذا مات الرجل فإن زوجته تحرق معه في
نفس اليوم الذي مات فيه وقد استمرت هذه العادة حتى القرن السابع عشر؛ فالحمد هلل على
يسر شريعة اإلسالم .
-5الدوام:إن التشريع القرآني تشريع خالد لم يتطرق إليه أي تعديل أو تغيير أو تحريف
ون۬﴾ .
وهذا مصداق لقوله تعالى﴿:إِ َّنا َن ْح ُن َن َّزْل َنا اَ۬لذ ْك َر َوِا َّنا لَ ُۥه لَ َح ِفظُ َ

()3

فمنـذ أن نزل هـذا التشريع وأعداؤه يحاولون عبر العصور أن يبدلوا شيئا في القرآن
ولكن هيهات ،فهي معجزة مذهلة ،والوجه المشرق في الدوام هو خلود لفـظه وخلود معناه،
وخلود مقاصده فلم يستطيع أحد من أعداءه أن يتعقبه في شيء ويكون محقا في ذلك ،فهو
شرع مستحق للبقاء ألنـه؛ يحمل مقومات العدل بعيدا عن الظلم وبعيدا عن الجهل والوسطية
بعيدا عن التشدد فجعله اهلل متناسقا مع الكون ،فالتشريع القرآني متجدد مع ثبات في
األصول فمثله كمثل شجرة ثابتة األصول والجذور ومتجددة الثمار ،والتحدي ما زال مفتاحا
أمام علماء العصر الذين وجدوا من الوسائل ما لم يجده أسالفهم.
 -6رعاية مصالح البشر :تميز التشريع القرآني بـرعاية مصالح الناس فلم يأتي أمر إال
ولهم فيه صالح ،ولم يأت نهي إال عما فيه ضرر عليهم ،فالتشريع رعى مـصالح البشـر
بكفالة ضرورياتهم،وتوفير حاجياتهم ،ويقول ابن القيم رحمه اهلل (...فـالن الـشرائع بتنزيل

))1
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الحكيم العليم أنزلها وشرعها الذي يعلم ما في ضمنها من مصالح العباد في المعاش
والمعاد. )...
وها هي أربعة عشر قرنا على التشريع القرآني ولم يستطع أحد أن يقول إن هـنـاك فوات
مصلحة أو حصول مفسدة في شيء منه ،بل إن البشرية لم تحيد من اللجوء إليه تحقيقا
للعدل ،وتأمينا للمصلحة ،ودفعا للضرر والظلم عن األفراد والجماعات ،وهـذا وقد رجعت
بعض القوانين الوضعية إلى التشريع القرآني؛ ألنها رأت فيه مصلحة أعظم من قانونهم كما
حصل له باريس عندما أقرت الطالق.
 -7التوازن بين المادة والروح :التشريع القرآني شامل لجميع المصالح الدنيوية واألخروية
وبهذا يتسنى لإلنسان أن يمارس الحياة العملية الواقية معتمدة على األسس والمبادئ
اإلسالمية التي توافق الفطرة وتتالءم مع واقعية الحياة ،وقد جاء في تقرير ذلـك رعايـة
ِ
ِ
َّ
نس
َّار اَْ۬أل۬خ َرةَ۬ َوَال تَ َ
يما َءاتَي َك اَ۬لل ُه اُ۬لد َ
المصالح الدنيا واآلخرة ،قال تعالىَ ﴿ :و ْابتَ ِغ ف َ
()1
ِ
يب َك ِم َن اَ۬ ُّ
لد ْن َيا۬﴾.
َنص َ
ولذلك نالحظ أن النصوص التشريعية لم ترد أوامر جافة،بل خاطبت اإلنسان في قلبه
وأحاسيسه ،وحركت اإليمان الكامن فيه ،فمثال هذا الخطاب يزكي جذوة اإليمان في نفس
اإلنسان فيكون أدعى لالستجابة ،وأما القوانين فهي تحكم حياة الناس دون مراعاة الجانب
الروحي لإلنسان،وكانت نتيجة هذا الفـراغ الروحي في القوانين البشرية هو ارتفاع نسبة
االنتحار في البلدان التي تحكم تلك القوانين.
 -8الكمال :إن التشريع القرآني فيه كمال ال يوجد في غيره؛ والكمال المقصود هـنا
الكمـال القيمي العقالني فعند التأمل في قضية من القضايا المتعلقة بالعبادات نجدها تصاغ
في إطار تتكامل فيه جميع القيم  ،فهو تشريع يحترم عقول اإلنسان ووجوده  ،ويكرمه عن
االبتذال واإلهانة؛ ألنه من عند اهلل.
 -9التوسط واالعتدال :يعتمد التشريع القرآني على التوسط واالعتدال فال إفراط
وال تفريط ،ويظهر إعجاز القرآن هنا في كونه يحكم في الحوادث بحكم وسـط ،بـينما القوانين
))1
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التي كانت من صنع البشر فيها خلل كبير في هذا الجانب فعلى سبيل المثال جـاء الـشرع
فـي الملكية الفردية وسطا بين الرأسمالية التي أباحت الملكية بكل أشكالها مـن ربا واحتكار
وكذب  ،وبين االشتراكية التي حرمت الملكية الفردية وتجعل المال بيد الدولة فقط ،أما
اإلسالم في تشريعاته فهـو وسط يبيح الملكية الفردية لكن بضوابط تضمن الحفاظ على
المصالح العامة للناس.

أسس التشريع القرآني:
يرتكز التشريع اإلسالمي على أسس قوية تمتاز بالمرونة والحكمة التي مـن خاللها
()1

أتبت هذا التشريع صالحياته لكل األزمنة واألمكنة ومن هذه األسس األتي:

 -1التيسر ورفع الحرج :من ينظر إلى التشريعات اإلسالمية ويتتبعها يجدها ناطـقة بهـذا
المبدأ فاليسر ظاهر جلي والحرج مـنفي حيث ال مشقة تعجز المكلفين عـن تكاليفـهـم وال حرج
ف اُ۬للَّ ُه َن ْفسا
في القرآن الكريم يقرر ذلك في صراحة تامة وذالك في قـوله تعالىَ ﴿ :ال ُي َكـلّـِ ُ
()3
س َع َها۬ ﴾  ،)2(.وقوله تعالـىَ ﴿:و َما َج َع َل َعلَ ْي ُك ْم ِفي الد ِ
ين ِم ْن َح َرج ﴾.
إَِّال ُو ْ
يد ِب ُك ُم
س َر َوَال ُي ِر ُ
وقولـه بعد تشريع الصيام في قولـه تعالىُ ﴿ :ي ِر ُ
يد اُ۬للَّ ُه ِب ُك ُم اُ۬ ْل ُي ْ
()4
ضعُ َع ْن ُه ْم
سر﴾ ،وقوله تعالى وصف النبي صلى اهلل عليه وسلم قوله تعالـىَ ﴿:وَي َ
اُ۬ ْل ُع ْ
()5
ق
يد اللّ ُه أَن ُي َخف َ
ف َعن ُك ْم َو ُخلِ َ
ص َرُه ْم َواألَ ْغالَ َل الَِّتي َكا َن ْت َعلَ ْي ِه ْم ۬﴾، .وقـولـه تـعالىُ ﴿ :ي ِر ُ
إِ ْ
()6
ِ
ض ِعيفا﴾.
نس ُ
ان َ
اإل َ

))1
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وتأتي السنة النبوية لتؤكد هذا المبدأ في أحاديث كثيرة منها قوله صلى اهلل عليه وسلم
حين يصف ما جاء به التشريع في قوله "بعثت بالملة السمحة الحنيفية البيضاء".

()1

وقد ثبت من سيرته أنه ما خير بين أمرين إال أختار أيسرها ما لم يكن إثما وأنه عليه

الصالة والسالم نهى عن سؤال ما لم يرد به وحتى حينما سأله األقرع ابن حابـس عن أحج

في كـل عام يا رسول اهلل؟ فقال ":لو قلت نعم لوجبت ذروني ما تركـتكـم فإنـما هـلـك مـن كـان

قـبلـه بـكـثيـرة مسائلهم واخالفـهـم على أنبيائهم ".

()2

وفـي بعـض الروايات قال عليه-الصالة

والسالم "-فإذا نهيتكم عن شي فاجتنبوه واذا أمرتكم بأمر فأتوا مـنـه ما استطعتم ".

()3

وقال

صلى اهلل عليه وسلم "أعــظـم المـسلمـيـن فـي المسلمين جرما من سأل عـن شـيء لـم يحـرم
()4

على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته".

ويمتد اليسر ورفع الحرج إلـى تشريع المعامالت حيث ال يوجد إجراءات رسمية أو

شكليات معينة يجب إتباعـها لصحة العقود كما كان األمر في قانون الروماني،بل كل يكفي
ين آم ُنواْ الَ تَأْ ُكلُواْ أَموالَ ُكم ب ْي َن ُكم ِبا ْلب ِ
ذلك رضا المتعاقدين قال تعالى ﴿ :يا أَي َِّ
اط ِل إِالَّ أَن
َْ ْ َ ْ َ
َ َ
ُّها الذ َ َ
()5
تَ ُك َ ِ
ان ِب ُك ْم َر ِحيما﴾.
س ُك ْم إِ َّن اللّ َه َك َ
ون ت َج َارة َعن تََراض من ُك ْم َوالَ تَ ْقتُلُواْ أَنفُ َ
ومن مظاهر التيسـر فيها أن العرف محكم فيها فيما تعارف عليه الناس فيما ينظر

إليـه،ويـعتـبـر لـكـذا تجد مظاهر التيسر مثبتة في ثنايا األحكام التشريعية التي جاءت أصال
لرفع الحرج واألغالل التي كانت على الناس.
 -2تحقيق العدل بين الناس :جاء التشريع اإلسالمي ليحقق العدل بين الناس وينظر إليهم
نظرة المساواة في خضوع ألحكامه وفي توقيع الجزاء على مخالفتها فـلم يفرق بين حاكم
ومحكوم وال بين غني وفقير وال بين شريف ووضيع ،وال بين عـربـي وال أعـجـمي وال بـيـن
أبيض وأسود ،وكل ما بين الناس من فروق دنيوية عرضية؛ وال شأن لها بمسألة إحـقاق
الحق والتسوية بين الناس في التكاليف والجـزاء عليها ،فـإن آيات العدل وردت عامة لم

))1
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تخص فريقا دون فريق ،بل وفي بعضها تحذير من ترك العدل ألي سبب من األسباب التي
َّ
ِ
ْم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ِْ
س ِن﴾.
اإل ْح َ
تخرج اإلنسان المسلم عن حياديات ،قال تعالى﴿ :إ َّن اَ۬لل َه َيأ ُ

()1

وسيرته صلى اهلل عليه وسلم بين أصحابه كانت كلها عدال فقد كان يمنع المحاباة في
إقامة الحد وتنفيذ شريعة اهلل مما هو عليه الصالة والسالم يقول في حجة الوداع بشأن
إهدار ما بقى مـن ربا الجاهلية مبتدئا ما كان لعمه العباس من ربا وهو أقرب الناس إليه "
أال إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون أال وان
كل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان
()2

مسترضعا في بني ليث فقتله هديل قال اللهم هل بلغت قالوا نعم ثالث مرات".

 -3رعاية مصالح البشر :من مقاصد التشريع اإلسالمي األساسية تحقيق المصالح للناس
كافة دون تفريق أمة وأخـرى وال بين جنس وأخر فرسالة اإلسالم جاءت للناس كـافـة
واإلسالم يعد المسلمين جميعا أمة واحدة وان تعددت أممهم وأجناسهم وقبائلهم قال تعالى:
ُمة و ِ
اع ُب ُد ِ
ون۬ ﴾.
﴿إِ َّن َه ِذ ِه أ َّ
اح َدة َوأََنا َرُّب ُك ْم فَ ْ
ُمتُ ُك ْم أ َّ َ

()3

فمصالح الناس قد تتعارض كثي ار ،فما هو خير لبعض الناس قد يكون ضر ار لآلخرين
لهذا أوجبت الشريعة اإلسالمية في حاالت التعارض هذه تقديم المصلحة العامة على
المصلحة الخاصة ،وأوضحت بأن الضرر العام يجب أن يزال بالضرر الخاص ،كما أباحت
نزع ملكية بعض الناس توسعة الطريق العام ،وأجازت لولي األمر فرض ضرائب على األفراد
متى كانت الدولة في حاجة إلى ذلك ،وفي سبيل تحقيق هذا المبدأ جعل التشريـعات تدور
حول المصلحة حيث ما دارت ،فالشيء الواحد يمنع حين ال تكون هنالك مصلحة ويجوز في
حالة وجودها..

))1
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الفصـــــــــل الثاني
مدخل في التشريع القرآني
المبحث األول :
ـ نشأة التشريع القــــرآن
المبحث الثاني :
ـ أنواع اإلعجاز في القرآن الكريم.
المبحث الثالث:
ـ التشريعات القرآنية في العقيدة والشريعة واألخالق
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المبحث األول
نشأة التشريع القرآني

03

نشأة التشريع القرآني :
الشريعة اإلسالمية لم تكن لها قواعد تخص قبيلة أو أسر ثم كثرت ولم تكن لها مبادئ

متفرقة ثم تجمعت ولم تـولـد الشريـعة اإلسالمية مع الجماعة البشرية صغيرة ثم نمت

وتطورت ،وانما ولدت منذ البدء ال يوجد بها نقص وال عوج  ،حين أنزلها اهلل على النبي

صلى اهلل عليه وسلم في فترة قصيرة ال تتجاوز المدة الالزمة لنزوله ،بدأت ببعثته عليه
ت َعلَ ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي
ت لَ ُك ْم ِدي َن ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
الصالة وسـالم وانـتهت بوفـاته ،قـال تـعالى ﴿ :ا ْل َي ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
()1
ِ
يت لَ ُكم ِ
سالَ َم ِدينا ﴾.
اإل ْ
َو َرض ُ ُ
وهي شريعة لم تأت لجماعة دون جماعة أو قبيلة دون أخرى أو دولة دون أخرى وانما

جاءت للناس كافة على اختالف معتقداتهم وتباين عاداتهم وقد جاءت كاملة ال نقص فيها،

جامعة تحكـم كل الحاالت ،ومانعة ال تخرج عن حكمها حالة ،شاملة ألمور األفراد والجماعات

الدولية ،فهي تنظم أمور المعامالت من أحوال شخصية وقضايا ودماء ...وكل ما يتعلق
بحياة األفراد وتنظيم شؤون الحكم واإلدارة والسياسة،كما تنظم عالقات الدولة اإلسالمية مع
غيرها من دول العالم في حاالت السلم والحرب ،كما جاءت للعمل بها في جميع األزمنة ال

يؤثر عليها مرور الزمن؛ فـهي نصوص عامة ومرنة تحكم كل حاالت جديدة ولو لم تكن

متوقعة.

كما أن نصوصها غير قابلة للتغيير والتبديـل كما تتغير نصوص القوانين الوضعية،

وهذا الفرق األساسي بين الشريعة والقانون هو أن الشريعة مـن عـند اهلل -جل شأنه -وهو

العالـم بالغيب القادر على أن يضع للناس نصوصا تبقى صالحة للعمل بها عـلى مر العصور

واألزمان ،أما القانـون الوضعي فهـو من وضع البشر ،يوضع ليسد حاجاتهم الوقتية وبقدر
قصور البشر عن حكم العالقات فيما بينهم ،وبعد أن رأينا كيف نشأ القانون وكيف نشأت

الشريعة تقول :أنه ال تماثل بينهما وال يصح أن تقـاس الشريـعة بالقانون فطبيعتهما تختلف
ولو كانت طبيعة الشريعة مـثل طبيعة القانون لما جاءت على الشكل والطريقة التي جاء بها

ولوجب أن تأتي شريعة أولية بادئ األمر،ومن ثم تتطور مع الجماعة ومن هنا يمكننا
()2

استعراض أوجه االختالف بين الشريعة والقانون.

)(1
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المبحث الثاني
أنواع اإلعجاز في القرآن الكريم
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أنواع اإلعجاز في القرآن الكريم.
أنوع اإلعجاز :

تعدد اإلعجاز في القرآن الكريم ومن هذا اإلعجاز :اإلعجاز اللغوي واإلعجاز البياني

وكذلك اإلعجاز التاريخي باإلخبار عما مضى,واإلعجاز الغيبي باإلخبار عـما سيأتي,واإلعجاز

التشريعي ,واإلعجاز العلمي فالكالم في وجوه اإلعجاز القرآن واجب شرعا وهو من فروض

الكفاية ،وسنكمل الحديث عن أنواع اإلعجاز التي تناولها العلماء من المفسرين واللغويين
وانفرد اإلعجاز بالتفصيل:

 -1اإلعجاز اللغوي:

إن القرآن كالم لم تسمع العرب مثله قبل أن ينزل من السماء فهو ليس شعر ,ألنـه لم

يـُ َج ْر في األوزان والقوافي والخيال على ما َج َّر عليه الشعر ,ولم يشارك الشعر الذي ألقوه في
وصف األطالل والربوع الـطـوال والقصار وليس فيه غـزل وال فـخـر وال مدح وال هجاء فيه

شرك فيذمه ,وعن اهلل فيعظّمه ,ويذكر
الكر والفر إنما يتحدث عن التوحيد فيحمده ,وعن ال ّ
خلق السماوات واألرض وما فيهن,فيتحول الناس َع َّما هم فيه من تقديس للتقليد إلي ما هو

خير وأبقى ،ومن أعجب ما رأيناه في إعجاز القرآن واحكام نظمه إنك تحسب ألفاظه هـي
التي تنقاد لمعانيه,ثم تتعرف ذلك وتتغلغل فيه فتنتهي ثم تحسب العكس بتعرفه مثبتا فتصير

ترده إلي
منه إلي العكس ما حسبت ,وما إن تزال مترددا على منازعة الجهتين كلتيهما حتى ّ
اهلل الذي خلق في العرب فطرة اللغة ثم أخرج من هذه اللغة ما عجز تلك الفطرة,ألن ذلك

التوالي بين األلفاظ ومعانيها ,وبين المعاني وألفاظها مما ال يعرف مثله إال الصفات الروحية

العالية وقد كان القرآن على كثرته وطوله متناسبا في الفصاحة على ما وصفه اهلل تـعالى
()1

به.

َحس َن ا ْلح ِد ِ
ين
شا ِبها َّمثَ ِان َي تَ ْق َ
يث ِكتَابا ُّمتَ َ
ش ِع ُّر ِم ْن ُه ُجلُ ُ
ود الَِّذ َ
َ
قال تعالى ﴿:اللَّ ُه َن َّز َل أ ْ َ
اء َو َمن
وب ُه ْم إِلَى ِذ ْك ِر اللَّ ِه َذِل َك ُه َدى اللَّ ِه َي ْه ِدي ِب ِه َم ْن َي َ
َي ْخ َ
ين ُجلُ ُ
َّه ْم ثُ َّم تَلِ ُ
ود ُه ْم َوُقلُ ُ
ش ْو َن َرب ُ
ش ُ
()2
ضلِ ْل اللَّ ُه فَ َما لَ ُه ِم ْن َهاد۬ ﴾.
ُي ْ
()3
ند َغ ْي ِر اللّ ِه لَوج ُدواْ ِف ِ
ان ِم ْن ِع ِ
اخ ِتالَفا َك ِثي ار ﴾.
يه ْ
وقال تعالىَ ﴿:ولَ ْو َك َ
ََ
فأخبر إن كالم اآلدمي إن أمتد وقع فيه التفاوت وبان عليه االختالل.

))1اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم ،سليمان الطرواني ،دار الفرقان ،عمان ،ط1440 ،1هـ0222،م ص.14
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 -0اإلعجاز البياني :ويتبين إعجاز القرآن البياني
()1
فيما يلي:
أوالً  :خـروج نظم القرآن عـن سائـر كالم العرب ونظمـهم ,وفـي ذلك :قيل إن القرآن منزل

بلسان عربي ,ولكنه نزل على وزن يفارق سائر أوزان كالمهم ولو كان من بعض ما ألفوه
من نظم وشعر لعرفوا أن صاحبه برع فيه وتقدم ،ولكنه جاء من غير جنس كالمهم وليس
يخرج الحذق في الصناعة إال إن يؤتي بغير جنسها وما ليس منها وما ال يعرفه أهلها ،وما

سب بالحذق وان عجز القوم عن
أتى به النبي صلى اهلل عليه وسلم قد خرج عن حد ما ي ُك ُ
معارضه عن نمط كالمهم.
ثانياً :إنفراده بالحسن رغم طوله في ذلك قيل :إنه ليس لعربي كالم مشتمل على هـذه

الفصاحـة والتصرف البديع ,والمعاني اللطيفة ,والفوائد الغزيرة ,والحكم الكثيرة ,والتناسب في

البالغة,على هذا الطول وعلى هذا القدر؛ إنما تنسب إلى حكميهم كلمات معدودة ,وألفاظ

قليلة ,والى شاعرهم قصائد مقصورة ,يقع فيها ما يغنيه بعد االختالل.

ثالثا ً  :وقد قيل في بدائع تأليفه:إن عجيب نظمه ,وبديع تأليفه ،ال يتفـاوت وال يتباين على ما
يتصرف إليه من الوجود التي يتصرف فيها من ذكـر قصص ,ومواعظ واحتجاج ,وحكم

وأحكام ,ووعد ووعيد,تبشير وتخويف ,أوصاف وتعليم وأخالق كريمة ,وشيمة رفيعة ,ونجد
كالم الناس البالغاء الكاملين والشاعر الملفق ,وخطيب المصقع ,يختلف حسب اختالف هذه

األمور.

رابعاً :وفـيـما قـيـل فـي حـسـن الـربـط :إن كالم الفصحاء يتفاوت تفاوتا بين في الفصل

ولوصل ,والعلو والنزول ،التقريب والتبعيد ,وغير ذلك مـما ينقسم إليه الخطاب عند النظام,
ويتصرف فيه عند الضم والجمع على أن القرآن على اختالف ما يتصرف إليه من وجوه

كثيرة ,والطرق المختلفة ,يجعل المختلف والمتباين فيها كالمتناسب والمتنافر ,في اإلفراد إلى

اآلحاد وهـذا أمر عجيب ,تتبين به الفصاحة وتظهر به البالغة ويخرج به الكالم عن العادة
ويتجاوز العرف.

خامساً :وفيما قـيل فـي بالغته:إن نظم القرآن وقع موقعا في البالغة ,خرج عن عادة كالم
اإلنس والجن ,فهم يعجزون عن اإلتيان بمثله.

))1
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سادساً :اشتماله على طريق تعبيرهم مـع تفوقه,وفـي ذلـك قـيـل :إن الـذي يتقسم إليه الخطاب

من البسط واالختصار ,والجمع والتفويق واالستعارة ,والتزوج والتحقيق ،ونحو ذلك مما
يتجاوز حدود كالمهم موجود في القرآن ,وكـل ذلك ما يتجاوز حدود كالمهم المعتاد بينهم في

الفصاحة والبالغة.

سابعاً :خلو عبارته وفي ذلـك قيل :إن المعاني التي تتضمن في أصل وضع الشريعة،
واألحكام واالحتجاج في أصل الدين ،والرد على الملحدين على تلك األلفاظ البديعة ،وموافقة
بعضها لبعض في اللطف والبراعة مما يتعذر على البشر.

ثامناً:تـألق التعبير القرآني إذا قرن بتعبير آخـر,وفـي ذلك قيل :إن الكالم بين فضله ,ورجحان

فصاحته ,بأن تذكر من الكلمة تضاعيف الكالم ,أتقذف بين شعر فتأخذه األسماع وتتشرف

إليه النفوس،ويرى وجه رونقه باديا عام ار سائ ار ما يقرن به كالدرة التي ترى في سلك الخرز
وكل قوته في واسطة العقد.

تاسعاً :فواتح الـسـور1وفي ذلك قيل :بناء القرآن من الحروف التي بني عليها كالم العرب

تسعة وعـشرون حرف ،وعدد السور التي افتتح فيها بذكر الحروف ثمانية وعشرون حرف،
وجملة ما ذكر من هذه الحروف في أوائل السور من حروف المعجم نصف الجملة وهي

أربعة عشر حرفا ،ليدل بالمذكور عليه ،وليعرفوا أن هذا الكالم منتظم من الحروف التي
ينتظم بها كالمهم.

عاشراً :سهـولته وامتناعه 1وفـي ذلـك قـيـل:أنه سهل سبيله ،فهو خارج عن الوحشي

المستكره ،والغريب المستنكر ،وعن الصفة المتكلفة ،وجعله قريبا إلى الفهم يبادر معناه

لفظه ،وهو مع ذلك ممتنع الطلب عزيز المنال.

()1

 -3اإلعجاز العلمي :ويتمثل هذا اإلعجاز في فرعين:
أ -اإلعجاز التاريخي والغيبي .

ب -اإلعجاز في مجال في الكشوف الحديثة في الكون والطب .

أ :اإلعجاز التاريخي والغيبي :إن القرآن معجز بما فيه من أخبار ماضية ،وتنبؤات مـستقبلة

أثبت الواقع صحتها ،ومن أمثلة ذلك هذا النوع كاألخبار بانتصار الروم على أعـدائهم فـي
وم{ِ }0في أ َْد َنى
مـدة حددها القرآن فانتصروا خالل تلك المدة قـال تعالـى ﴿:الـــم{ُ }1غلِ َب ِت ُّ
الر ُ

))1
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ِ
ْاأل َْر ِ
ين لِلَّ ِه ْاأل َْم ُر ِمن قَ ْب ُل َو ِمن َب ْع ُد َوَي ْو َم ِئذ
ون{ِ }3في ِب ْ
ض ِع ِس ِن َ
س َي ْغلِ ُب َ
ض َو ُهم من َب ْعد َغلَ ِب ِه ْم َ
()1
شاء و ُهو ا ْلع ِزيــ ُز َّ ِ
ِ
يم۬ ﴾.
َي ْف َر ُح ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ون{ِ }4ب َن ْ
نص ُر َمن َي َ ُ َ َ َ
ص ِر اللَّه َي ُ
الرح ُ
ق اللَّ ُه
ص َد َ
ومنها اإلخبار عن دخول المسلمين مكة فاتحين آمنين حيث قال تعالى ﴿:لَقَ ْد َ
شاء اللَّ ُه ِ
الر ْؤَيا ِبا ْل َحق لَتَ ْد ُخلُ َّن ا ْلم ْ ِ
ين
سولَ ُه ُّ
ام إِن َ
وس ُك ْم َو ُمقَص ِر َ
ين ُم َحل ِق َ
آم ِن َ
ين ُر ُؤ َ
َر ُ
َ
سج َد ا ْل َح َر َ

ون فَ َعلِ َم َما لَ ْم تَ ْعلَ ُموا فَ َج َع َل ِمن ُد ِ
ون َذلِ َك فَتْحا قَ ِريبا ﴾.
َال تَ َخافُ َ

()2

واإلخبار بتحقق الوعد ألهل بدر حيث قال تعالى ﴿:إِ ْذ َي ِع ُد ُك ُم اُ۬للَّ ُه إِ ْح َدي اَ۬لطَّا۬ ِئفَتَْي ِن
()3
َن َغ ْير َذ ِ
ات ِا۬ َّ
ون لَ ُك ْم۬﴾.
لش ْو َك ِة تَ ُك ُ
أ ََّن َها لَ ُك ْم َوتََود َ
ُّون أ َّ َ
ويتصل هذا الفرع بإخبار القرآن عن األمم السابقة إخبار صادقا كقصة آدم عليه السالم،

وقصة ولدية قابيل وهابيل،وقصص نوح وابراهيم وموسي وعيسى،وقـصص أصحاب الجنة،
وذي القرنين وأهل الكهف ،وغـيـر ذلـك مـن األمم السابقة بعض هذه القصص ورد في

التوراة ،لـكن القرآن اختص بذكر قصص لم تذكر في التوراة وليس لها مصدر تاريخي سوى
القرآن مثل قصة هود،وقصة صالح،وقصة لقمان ،إذن فالقصص في القرآن نوعان :

أولهما :نوع له مصدر تاريخي منها القرآن ومنها التوراة مثل قصة سيدنا أدم عليه

السالم.

ثانيهما :نوع ليس له مصدر تأريخي سوى القرآن كقصص هود وصالح ,وقصتي

لقـمان وأهـل الكهف ,وفي كال لنوعين ينفرد القرآن بخاصية فريدة هـي الصدق،ومطابقة
القصة الواردة فيه للواقع.

ب :اإلعجاز مـن حيث الـكـشـوف الـعـلـمية:يرى فريق من الباحثين إن إعجاز القرآن راجع
إلى اإلشارات العلمية التي فيـه ،لقد ورد في مواضع مختلفة في كالم اهلل عـن المعارف

الكونـية,العلوم الطبيعية واإلنسانية،كالطب وعلوم النفـس ،وقد جاء القرآن بهذه اإلشارات منذ

عهد طويل تالحقت بعده الكشوف العـلمية على نحو لم يختلف عـما أشار إليه القرآن الكريم
ِ
َّ ِ
ِ
من قرون طويلة قال تعالىَ ﴿:و َّ
ير ا ْل َع ِز ِ
يز ا ْل َعلِ ِيم{}31
س تَ ْج ِري ل ُم ْ
الش ْم ُ
ستَقَر ل َها َذل َك تَ ْقد ُ
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ون ا ْلقَِد ِيم{َ }39ال َّ
اد َكا ْل ُع ْر ُج ِ
َوا ْلقَ َم َر قَد َّْرَناهُ َم َن ِ
نب ِغي لَ َها أَن تُ ْد ِر َك ا ْلقَ َم َر
از َل َحتَّى َع َ
س َي َ
الش ْم ُ
()1
ِ
ق َّ
الن َه ِ
ون ۬﴾.
سا ِب ُ
س َب ُح َ
ار َو ُكل في َفلَك َي ْ
َوَال اللَّْي ُل َ
يصرح القرآن بأن الشمس تجري باتجاه معين ,ولم يكتشف العلم ذلـك إال في أوائل

القرن العشرين,حيث كان يتصور إن الشمس ثابتة في مكانها ,وان حركة الشمس من
الشرق إلى الغرب إنما هي حركة ظاهرية,إلى أن قرر علماء الفلك إن للشمس حركة حقيقية

فـي الفضاء,معلومة المقدار واالتجاه ،وكشف النقاب عـن ذلك بعد آلف ومائتي سنة من

نزول هذا الكتاب الحكيم ,مما يعد برهانا على أن هذا الكتاب نزل من خالق الشمس والكون

كله سبحانه وتعالى ،وأوضع علم الفلك ،إن الشمس بها مجموعة من الكواكب واألقمار

نتبعها دائما ,وتخضع لقوة جاذبيتهما ,وتجعلها تدور من حولها في مدرات متتابعة ببيضاوية

الشكل ,وجميع أفرد هذه المجموعة تنتقل مع الشمس خالل حركة ذاتية.

 -4اإلعجاز التشريعي :يعد اإلعجاز التشريعي وجها من وجوه اإلعجاز
القرآني,بما فيه من أحكام لم تحتاج على طول الدهر إلى تعديل في أصولها العامة ؛إنما

تستهدف الخير لإلنسانية ،والحفاظ عـلى أساس المصلحة ،فالنافع مباح ،والضار ممنوع،
آم ُنواْ إِ َّن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْي ِس ُر
ُّها الَِّذ َ
ومثال على اإلعجاز التشريعي قوله تعالىَ ﴿:يا أَي َ
ين َ
()2
اب َواأل َْزالَ ُم ِر ْجس م ْن َع َم ِل َّ
الش ْيطَ ِ
ون۬﴾.
اجتَِن ُبوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُح َ
ان فَ ْ
َنص ُ
َواأل َ
إن العقل إذا ذهب بأي مسكر من خمر أو مخدر فإنه ال يحسن التصرف فـي شيء ،لذا

أنكر جميع الخلق هذا ،وقد سبقت الشريعة لكل خير،ونفرت من كل شر،فأحلت الحالل ألجل

الغذاء السليم ،وقد ورد عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال(:
إن اهلل لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم).

()3

َج ُد ِفي ما أُو ِحي إِلَ َّي مح َّرما علَى طَ ِ
ومثال آخر قوله تعالىُ ﴿:قل الَّ أ ِ
اعم َي ْط َع ُم ُه إِالَّ أَن
َ
َُ
َ ْ َ
نزير فَِإ َّن ُه ِر ْجس أَو ِفسقا أ ِ
سفُوحا أ َْو لَ ْح َم ِخ ِ
اضطَُّر
ُه َّل لِ َغ ْي ِر اللّ ِه ِب ِه فَ َم ِن ْ
َي ُك َ
ْ ْ
ون َم ْيتَة أ َْو َدما َّم ْ
()4
َّك َغفُور َّر ِحيم ﴾.
َغ ْي َر َباغ َوالَ َعاد فَِإ َّن َرب َ
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أما الحكمة فـي هـذا التحريم للدم وان كان الدم ينقل الغذاء الصالح إلـى جـمـيع أعضاء
الجسم ،وأن كثير من الجراثيم تعيش في ذلك الدم ،وتكون فـي كـفـاح دائم مـع كريات الدم
البيضاء التي تقتلها وتفتك بها ،وعلى قدر قوة تلك الخاليا البيضاء على إهالك الجراثيم
تكون قوة مناعة الجسم.

))1

()1

الشريعة والحقيقة ،محمد ناجي ،دار الكتب الوطنية ،بنغازي ،ط 0222 ، 1م  ،ص.47
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المبحث الثالث
جـوانـب مـن اإلعـجـاز التـشريعي
فـي القرآن الـكريم
في مـجـال العـقـيـدة والشريعة واألخـالق

جـوانـب مـن اإلعـجـاز التـشريعي فـي القرآن
الـكريم في مـجـال العـقـيـدة والشريعة
واألخـالق :
الكالم في هذه الجوانب من الناحية التفصيلية يستغرق وقت طويال سنكتفي بالعموميات

وال يزال علماء األمة اإلسالمية يستنبطون تشريعات وأنظمة لحياتهم وحلول لمشاكلهم

30

المستجدة من آيات الذكر الحكيم ،وسيبقى الدستور الخالد نبراسا في حياة المسلمين إلى أن
يرث اهلل األرض ومن عـليها.

()1

أوالً :العقيدة :
لقد عرض القرآن الكريم العقيدة اإلسالمية بأسلوب راقي وسهل خال من التعقيد مالئم
للفطرة اإلنسانية تمأل النفـس طمأنينة وارتياحا ،والقلب نو ار وانشراحا ،والعـقـل قناعة؛ فقد
تولى القرآن الكريم توضيح العقيدة بأسلوب عذب جذاب ال يمكن لتاليه أو سامعه إال أن
()2

يستجيب لـنداء الفطرة ومقالـة الحق بأنه تنزيل من حكيم حميد:

 -1ففي مجال بيان توحيد اهلل سبحانه وتعالى واالستدالل عليه من خالل مخلوقاته وآثار
ق ا ْل َحب
اإلبـداع في خـلقه،وهي الطريقة الفطرية لإلقناع واإلتباع قال تعـالى ﴿:إِ َّن اللّ َه فَالِ ُ
َو َّ
ق
ون{ }95فَالِ ُ
الن َوى ُي ْخ ِر ُج ا ْل َح َّي ِم َن ا ْل َمي ِت َو ُم ْخ ِر ُج ا ْل َمي ِت ِم َن ا ْل َحي َذلِ ُك ُم اللّ ُه فَأ ََّنى تُ ْؤفَ ُك َ
ِ
ِ
ِ
س َكنا َو َّ
ير ا ْل َع ِز ِ
يز ا ْل َعِل ِيم{َ }96و ُه َو الَِّذي
ص َب ِ
س َوا ْلقَ َم َر ُح ْ
اإل ْ
الش ْم َ
اح َو َج َع َل اللَّْي َل َ
س َبانا َذل َك تَ ْقد ُ
ص ْل َنا اآلي ِ
النجوم لِتَهتَ ُدواْ ِبها ِفي ظُلُم ِ
ون{َ }97و ُه َو
ات ا ْل َبر َوا ْل َب ْح ِر قَ ْد فَ َّ
ات لِقَ ْوم َي ْعلَ ُم َ
َ
َج َع َل لَ ُك ُم ُّ ُ َ ْ
َ
َ
ص ْل َنا اآلي ِ
ِ
ِ
ون{َ }91و ُه َو
ستَ ْوَدع قَ ْد فَ َّ
ي أَن َ
ات لِقَ ْوم َي ْفقَ ُه َ
َ
ستَقَر َو ُم ْ
شأَ ُكم من َّن ْفس َواح َدة فَ ُم ْ
الَّذ َ
َخر ْج َنا ِم ْن ُه َخ ِ
السم ِ
الَِّذي أ َ ِ
ض ار ُّن ْخ ِر ُج ِم ْن ُه َح ّبا
اء َماء فَأ ْ
ات ُكل َ
َخ َر ْج َنا ِب ِه َن َب َ
َ
ش ْيء فَأ ْ َ
َنز َل م َن َّ َ
ُّمتَر ِ
اكبا َو ِم َن َّ
َع َناب َو َّ
شتَِبها َو َغ ْي َر
ون َو ُّ
ان ُم ْ
الرَّم َ
الزْيتُ َ
الن ْخ ِل ِمن طَ ْل ِع َها ِق ْن َوان َد ِان َية َو َج َّنات م ْن أ ْ
َ
ِ ِ
ِِ
ِ
ون{َ }99و َج َعلُواْ لِلّ ِه
ُمتَ َ
آليات لقَ ْوم ُي ْؤ ِم ُن َ
شا ِبه انظُُرواْ إِلى ثَ َم ِرِه إِ َذا أَثْ َم َر َوَي ْنعه إِ َّن في َذل ُك ْم َ
ين وب َنات ِب َغ ْي ِر ِع ْلم س ْبحا َن ُه وتَعالَى ع َّما ي ِ
ِ
ون{}122
ُ
صفُ َ
َ َ
ش َرَكاء ا ْل ِج َّن َو َخلَقَ ُه ْم َو َخ َرقُواْ لَ ُه َبن َ َ َ
ُ َ َ َ
ون لَ ُه ولَد ولَم تَ ُكن لَّ ُه ص ِ
السماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
وه َو ِب ُكل
ق ُك َّل َ
ش ْيء ُ
اح َبة َو َخلَ َ
ض أَنَّى َي ُك ُ
َ
َبديعُ َّ َ َ
َ َ ْ
ش ْيء
اع ُب ُدوهُ َو ُه َو َعلَى ُكل َ
ق ُكل َ
َ
ـه إِالَّ ُه َو َخالِ ُ
ش ْيء َعلِيم{َ }121ذلِ ُك ُم اللّ ُه َرُّب ُك ْم ال إِلَ َ
ش ْيء فَ ْ
ِ
َّ
ير{ }123قَ ْد َجاء ُكم
ص َار َو ُه َو اللَّ ِط ُ
ص ُار َو ُه َو ُي ْد ِر ُك األ َْب َ
َوكيل{ }120ال تُ ْد ِرُك ُه األ َْب َ
يف ا ْل َخ ِب ُ
()3
ب ِ ِ
ص َر َفِل َن ْف ِس ِه َو َم ْن َع ِم َي فَ َعلَ ْي َها َو َما أََناْ َعلَ ْي ُكم ِب َح ِفيظ{.﴾ }124
صآئ ُر من َّرب ُك ْم فَ َم ْن أ َْب َ
َ َ
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ورد الـقـرآن شبه المنحرفين وزيغ الزائغين عن عقيدة التوحيد بالبراهين العقلية الدامغة،
ون إِذا الَّ ْبتَ َغ ْواْ إِلَى ِذي ا ْل َع ْر ِ
س ِبيال﴾( ﴿،)1لَ ْو
ان َم َع ُه آلِ َهة َك َما َيقُولُ َ
قال تعالىُ ﴿:قل لَّ ْو َك َ
ش َ
ش ع َّما ي ِ
ان ِفي ِهما آلِهة إَِّال اللَّ ُه لَفَس َدتَا فَس ْبح َ ِ
ون۬﴾(َ ﴿،)2ما اتَّ َخ َذ اللَّ ُه
صفُ َ
َك َ
ان اللَّه َرب ا ْل َع ْر ِ َ َ
ُ َ
َ َ
َ
ِ
ان
ب ُك ُّل إِلَه ِب َما َخلَ َ
س ْب َح َ
ِمن َولَد َو َما َك َ
ق َولَ َع َال َب ْع ُ
ان َم َع ُه م ْن إِلَه إِذا لَّ َذ َه َ
ض ُه ْم َعلَى َب ْعض ُ

اللَّ ِه ع َّما ي ِ
ون{َ }91عالِِم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ون۬﴾.
اد ِة فَتَ َعالَى َع َّما ُي ْ
الش َه َ
ش ِرُك َ
صفُ َ
َ َ

()3

 -2قرر القرآن الكريم وحـدة الرساالت السـماوية فـي أهـدافها ووسائلها،وان اختلفت فـي
ُمة و ِ
ث اللّ ُه َّ
ان َّ
ين
اح َدة فَ َب َع َ
ين ُم َبش ِر َ
الن ِبي َ
جزيئيات تـشـريعاتها ،قـال تعالىَ ﴿ :ك َ
اس أ َّ َ
الن ُ
ف ِف ِ
اختَلَفُواْ ِف ِ
الن ِ ِ
ِ
وم ِ
يه إِالَّ
اب ِبا ْل َحق لِ َي ْح ُكم َب ْي َن َّ
يه َو َما ْ
يما ْ
ين َوأ َ
اختَلَ َ
نذ ِر َ
َنز َل َم َع ُه ُم ا ْلكتَ َ
اس ف َ
َُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اختَلَفُواْ فيه م َن
آم ُنواْ ل َما ْ
ين أُوتُوهُ من َب ْعد َما َجاءتْ ُه ُم ا ْل َبي َن ُ
ات َب ْغيا َب ْي َن ُه ْم فَ َه َدى اللّ ُه الَّذ َ
الَِّذ َ
ين َ
()4
ِ
ستَ ِقيم ۬﴾.
ا ْل َحق ِبِإذ ِْن ِه َواللّ ُه َي ْه ِدي َمن َي َ
اء إِلَى ص َراط ُّم ْ
ش ُ
وبين القرآن الكريم أن اختـيار الرسل مـن البشر ومن جنـس أقوامهم وبألسنتهم سنة

اهلل في الرساالت إ ْذ ال تتحقق الغاية من إرسالهم على الشكل األمثل إال بتلـك المواصفات،

ُمة
كما أن تأييدهم بالمعجزات أمر الزم إلقامة الحجة على الناس ،قـال تعالىَ ﴿ :وِان م ْن أ َّ
()5
ان قَو ِم ِه لِيبي َن لَهم فَي ِ
َّ ِ
ِ
ِ
إَِّال َ ِ
ض ُّل اللّ ُه َمن
ُْ ُ
َُ
سِ ْ
خال ف َ
سول إِال ِبل َ
س ْل َنا من َّر ُ
يها َنذير﴾ َ ﴿،و َما أ َْر َ
يز ا ْل َح ِكيم ﴾ (، )6وقـال تعالىَ ﴿:وما م َن َع َّ
اس أَن ُي ْؤ ِم ُنواْ إِ ْذ
اء َو ُه َو ا ْل َع ِز ُ
اء َوَي ْه ِدي َمن َي َ
َي َ
الن َ
ش ُ
ش ُ
َ َ
ُ
ضم ِ
ش ار َّرسوال{ }94قُل لَّو َك َ ِ
ون
اءه ُم ا ْل ُه َدى إِالَّ أَن قَالُواْ أ ََب َع َ
آلئ َكة َي ْم ُ
َج ُ
ش َ
ْ
ث اللّ ُه َب َ ُ
ان في األ َْر ِ َ
()7
ين لَ َن َّزْل َنا علَ ْي ِهم م َن َّ ِ
سوال ﴾.
ُم ْط َم ِئن َ
َ
الس َماء َملَكا َّر ُ
ويوضح القرآن الكريم أن مهمة الرسل تبليغ رساالت ربهم إلى األقوام بعد تطبيقها
العملي في حياتهم الخاصة ،وليـس من مهماتهم إجبار الناس الدخول فـي دينهم أو إنزال
ِ ِ
ِ
َّ
ون
ستَ ْع ِجلُ َ
العقوبات بهم ،قال تعالىُ ﴿ :ق ْل إِني َعلَى َبي َنة من َّربي َو َكذ ْبتُم ِبه َما عندي َما تَ ْ

) )1سورة اإلسراء :اآلية (.)40
))2

سورة األنبياء :اآلية (.)00

))4

سورة البقرة :اآلية (.)013

) )3سورة المؤمنون :اآلية (.)91
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ين{ }57قُل لَّو أ َّ ِ ِ
ق و ُهو َخ ْير ا ْلفَ ِ
ون ِب ِه
ِب ِه إِ ِن ا ْل ُح ْك ُم إِالَّ لِلّ ِه َيقُ ُّ
ستَ ْع ِجلُ َ
اصلِ َ
َن عندي َما تَ ْ
ْ
ص ا ْل َح َّ َ َ ُ
()1
لَقُ ِ
ين ۬﴾.
َعلَ ُم ِبالظَّالِ ِم َ
ض َي األ َْم ُر َب ْي ِني َوَب ْي َن ُك ْم َواللّ ُه أ ْ
ويقرر القرآن أن الميثاق قد أخد على األنبياء وأقوامهم أن يؤمنوا بخاتم النبيـين

ويجاهدوا معه لنصرة دعوته إن أدركوا زمان بعثته التي يتم بها صرح النبوأت ،قـال تعالى﴿ :
ِ
ِ
اق َّ
صدق ل َما َم َع ُك ْم
َوِا ْذ أ َ
َخ َذ اللّ ُه ِميثَ َ
سول ُّم َ
الن ِبي ْي َن لَ َما آتَ ْيتُ ُكم من كتَاب َوح ْك َمة ثُ َّم َجاء ُك ْم َر ُ
ِ
ِ
ش َه ُدواْ َوأََناْ َم َع ُكم
ال فَا ْ
ال أَأَق َْرْرتُ ْم َوأ َ
ص ِري قَالُواْ أَق َْرْرَنا قَ َ
نص ُرَّن ُه قَ َ
َخذْتُ ْم َعلَى َذل ُك ْم إِ ْ
لَتُ ْؤ ِم ُن َّن ِبه َولَتَ ُ
()2
الش ِ
م َن َّ
ين۬ ﴾.
اه ِد َ
ويقـرر القـرآن الكريم أن اإليمان برسل اهلل جميعـا وبما جاءوا به مـن عند اهلل من أركان
ُنز َل إِلَ ْي َنا وما أ ِ ِ ِ ِ
آم َّنا ِباللّ ِه َو َما أ ِ
يم
ََ
اإليمان وأساسياته ،قال تعالى ﴿:قُولُواْ َ
ُنز َل إ َلى إ ْب َراه َ
اق ويعقُوب واألسب ِ
وِاسم ِ
اط َوما أُوِتي م َ ِ
يسى َوما أُوِتي َّ
ُّون ِمن َّرب ِه ْم الَ
اع َ
الن ِبي َ
س َح َ َ َ ْ َ َ ْ َ
يل َوِا ْ
وسى َوع َ َ
َ ُ
َ
َ َْ
َ
()3
ون۬ ﴾.
ُنفَر ُ
سلِ ُم َ
ق َب ْي َن أ َ
َحد م ْن ُه ْم َوَن ْح ُن لَ ُه ُم ْ
 -3قرر القرآن الكريم عقيدة البعث بعد الموت والحساب والجزاء يوم القيامة أوضح تقرير
وأدقه ،فلما كان ذلك من األمور الغيبية التي ال تدرك آثارها فـقـد أكثر القرآن من ضرب

األمثال والحجج العقلية والقياس على األمور المشاهدة المحسوسة بما ال يـدع لذلك معضلة
ين
ام ُنواْ َو َع ِملُواْ اُ۬ َّ
لصلِ َح ِت َكا ْل ُم ْف ِس ِد َ
أو ريب في هذا الباب قال تعالى ﴿ :أ َْم َن ْج َع ُل اُ۬ ِلذ َ
ين َء َ
()4
ِ
فے اِْ۬أل َْر ِ
ين َكا ْلفُج ِ
َّار۬﴾.
ض أ َْم َن ْج َع ُل اُ۬ ْل ُمتَّ ِق َ
ولما كان البعث من األمور الغيبية التي ال تدرك آثارها فقد أكثر القرآن من ضرب األمثال
والحجج العقلـية والقياس على األمور المشاهـدة المحسومة ،قال تـعالى َ ﴿ :وقَالُواْ أ َِئ َذا ُك َّنا
ون َخ ْلقا َج ِديدا{ُ }49قل ُكوُنواْ ِح َج َارة أ َْو َح ِديدا{ }52أ َْو َخ ْلقا م َّما
ِع َ
ظاما َوُرفَاتا أَإِ َّنا لَ َم ْب ُعوثُ َ
ِ
ص ُد ِ
وس ُه ْم
يد َنا ُق ِل الَِّذي فَ َ
ون َمن ُي ِع ُ
ض َ
س َيقُولُ َ
س ُي ْن ِغ ُ
ون إِلَ ْي َك ُر ُؤ َ
ط َرُك ْم أ ََّو َل َم َّرة فَ َ
ورُك ْم فَ َ
َي ْك ُب ُر في ُ
ون إِن
ون ِب َح ْم ِد ِه َوتَظُنُّ َ
يب َ
سى أَن َي ُك َ
َوَيقُولُ َ
ستَ ِج ُ
ون قَ ِريبا{َ }51ي ْوَم َي ْد ُعو ُك ْم فَتَ ْ
ون َمتَى ُه َو ُق ْل َع َ
()5
لَِّبثْتُ ْم إِالَّ َقلِيال ﴾.
))1

سورة األنعام :اآلية (.)51

))2

سورة آل عمران :اآلية (.)11

))4
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هذه بعض مجاالت العقيدة وما بقي أكثر مما ُذكر،فقد اهتم القرآن بهذه القضية أكبر

اهتمام وبينها أجمل بيان ألنها األساس الـذي ينطلق منه،وهي بوابة اإلسالم الـتي ال يمكن

ألي إنسان أن يدخل فيه إال بالدخول منها ،وهي تجعل اإلنسان يعيش في أمان وسعادة

وطمأنينة؛ألنها تربط حاضرة بمستقبله،ودنـياه بآخرته،وتجعله يـعرف مـن الذي أوجده ولماذا

هو موجود؟ فالقرآن حرر وجدان المسلم بعقيدة الوحيد من سلطان الخرافة والوهم،وفك أسره
من العبودية واألهواء والشهوات؛حتى يكون عبدا خالصا هلل يتجرد لإلله الخالق المعبود الذي
له الكمال المطلق أكمل عقيدة في العقل كما هي أكمل عقيدة في الدين ،ولو تأملنا أحوال

أهل الكفر لوجدناهم يعيشون في وهم وجهل المصير الذي هو عندنا من المسلَمات التي ال

جدال حولها ،وهنا يظهر وجه المعجزة في العقيدة التي هي أهم أنواع التشريع القرآني.
ثانياَ :الشريعة :

لقد أرسى القرآن الكريم دعائم المجتمع اإلسالمي على أسس متينة وشرع لنا من

التشريعات المستمدة من العقيدة الراسخة ما يوفر له السعادة والطمأنينة ويسمو به نحو

الكمال البشري ،وتمتزج هذه التشريعات بالعقيدة امتزاج الروح بالجسد ،ويمكن تلمس هذه

النتائج العظيمة من خالل التطبيق الجاد المخلص ألحكامه ،وأحداث التاريخ التي ملئـت بها

بطون الكتب من سير السلف الصالح خير شاهد على مدى نجاح هـذه التـشريعات في توفير

السعادة والطمأنينة والرفاه ،وفيما يلي إشارة سريعة إلى جملة من هذه األسس والتشريعات

التي تضمنها القرآن الكريم:

()1

 -1الرابطة بين أفراد المجتمع اإلسالمي رابطة الوالء هلل ولرسوله وللمؤمنين :إن األساس
الذي يبنى عليه هيكل المجتمع اإلسالمي هو أن رابطة العقيدة هي التي تـشكل األسس التي

تربط األفراد في المجتمع ،وليس للرابطة الوطنية أو القومية أو القبلية أو الجنس أو اللون

أي أثر في المجتمع اإلسالمي.

وارتباط المسلم بالوطن والقـوم بمقدار ارتباط هـذا الوطـن وأهـله باإلسالم،فوالء المسلم

لعقـيدته أوال وأخ ار ،لـذا نجد القرآن الكريم نـدد بمن أثر الوطن والمسكن واألهل واألقارب على

العقيدة،
ون
ُي ْؤ ِم ُن َ
إِ ْخ َوا َن ُه ْم

وامتدح الذين ضحوا بكل ذلك في سبيل عقيدتهم ،قال تعالىَ ﴿ :ال تَ ِج ُد قَ ْوما
ُّون َم ْن َح َّ
اءه ْم أ َْو
اءه ْم أ َْو أ َْب َن ُ
آب ُ
ِباللَّ ِه َوا ْل َي ْوِم ْاآل ِخ ِر ُي َواد َ
سولَ ُه َولَ ْو َكا ُنوا َ
اد اللَّ َه َو َر ُ
ِ
ِ
ب ِفي ُقلُوِب ِهم ِْ
َّد ُهم ِب ُروح م ْن ُه َوُي ْد ِخلُ ُه ْم َج َّنات تَ ْج ِري
ان َوأَي َ
يم َ
يرتَ ُه ْم أ ُْولَئ َك َكتَ َ
أ َْو َعش َ
اإل َ
ُ
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ِ
ِ
ِ ِ
ين ِفيها ر ِ
ِِ
ِ
ِ
ب
ض َي اللَّ ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُ
ب اللَّه أََال إِ َّن ح ْز َ
ضوا َع ْن ُه أ ُْولَئ َك ح ْز ُ
من تَ ْحت َها ْاألَ ْن َه ُار َخالد َ َ َ
()1
ون ﴾.
اللَّ ِه ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُح َ
وقد تضمن القرآن الكريم من أحكام العبادات والمعامالت والحدود والقصاص ما يقوي

روح التعـاون بين الجماعة ويعودهـم على النظام والطاعة واالنقياد للقيادة المؤمنة العليا في
المجتمع اإلسالمي،ويتجلى ذلك في تشريعات الصالة والزكاة والصوم والحج ...ففي الصالة

تربية الفرد على النظام وتلقي األوامر من الرئيس المباشر(اإلمام) ،وفي الزكاة قضاء على

الحقد والبغضاء بين الطبقات واشعار بتكافل المسلمين وتضامنهم ،وفي الحج إبراز المساواة

بين الناس وتذكيرهم بالموقف األكبر واظـهار للمـساواة بـيـن المسلمين ،و وحدة أمتهم
ُمة و ِ
اح َدة
اإلسالمية على اختالف ألوانها وأجناسـها وتحقيق لقوله تعالى ﴿:إِ َّن َه ِذ ِه أ َّ
ُمتُ ُك ْم أ َّ َ
()2
اع ُب ُد ِ
ون۬ ﴾.
َوأََنا َرُّب ُك ْم فَ ْ
 -2قرر القرآن الكريم من التشريعات التفصيلية للفرد والمجتمع ما يقطع دابر الشقاق
فهوة النزاع بين المتخاصمين ليحـل
والخالف بين المسلمـين ،وان وقع شيء من ذلك ضيق َّ

دون انتشاره واستمراره ،فمن أجل ذلك جاءت التشـريعات لصيانة دماء الناس فيما بينهم،كما
شرع من األحكام ما صان أعراض الناس وحذر من انتهاكها ،كما سن القرآن من التشريعات

ما يحفظ أموال الناس ويمنع االستيالء عليه عن طريق الغش والنصب واإلكـراه ،وابدال بذلك
إباحة البـيع والشراء فقال تعالى ﴿:والَ تَأْ ُكلُواْ أَموالَ ُكم ب ْي َن ُكم ِبا ْلب ِ
اط ِل َوتُ ْدلُواْ ِب َها إِلَى ا ْل ُح َّك ِام
َ
َ
َْ
َ
()3
لِتَأْ ُكلُواْ فَ ِريقا م ْن أ َْم َو ِال َّ
اس ِب ِ
الن ِ
ون﴾.
اإل ثِْم َوأَنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
 -3األسرة ومكانتها في القرآن:أولى القرآن الكريم األسرة اهتماما كبي ار ألنها اللبنة األولى

في المجتمع ،ومـن البديهي أن البناء يستمد قوته من قوة لبناته وضعـفه مـن ضعفها ،فكلما

كانت األسرة قوية متماسكة ذات مناعة تجاه األوبئة الخلقية واالنحرافات االجتماعية بـُبني
صرح األمة قويا منيعا واذا كانت األسرة ضعيفة منحلة كان انحالل األمة وتفسخها نتيجة

طبيعية لذلك ،لـذا لم يترك القرآن الكريم جانيا من شؤونها إال وتوجه له بالتوجيه والتسديد
وبينها كاألتي:

()4
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أ -جـعل الـقرآن الكـريم الـزواج أصـل نـشوء األسـرة،قال تعالىَ ﴿ :واللّ ُه َج َع َل لَ ُكم م ْن أَنفُ ِس ُك ْم
ات أَفَ ِبا ْلب ِ
ين وحفَ َدة ورَزقَ ُكم م َن الطَّيب ِ
ِ
أ َْزَواجا َو َج َع َل لَ ُكم م ْن أ َْزَو ِ
ون َوِب ِن ْع َم ِت
اط ِل ُي ْؤ ِم ُن َ
َ
َ
اج ُكم َبن َ َ َ
ََ
()1
ون۬ ﴾.
اللّ ِه ُه ْم َي ْكفُُر َ
ب -ولما كان للزواج هذه األهمية فقد ُعني القرآن الكريم بجملة من الوسائل التي من شأنها
أن تقوي الحياة الزوجية وتدعم استمرارها وتحول بين تدهورها وانحاللها،من هـذه الوسائل
مـا يجب مراعاته في الزواج من اللحظة األولى في التفكير والعزم عليه ومنها ما يجب

مراعاته بعد أن يتم عقد الزواج وتسير الحياة الزوجية في طريقها،ومنها ما يجب مراعاته

حين الشعور بمبدأ الزعزعة واالضطراب فترجع النفوس عن غيها وتعود المياه إلى مجاريها

واما إذا لم يصلوا إلى اتفاق فيمضي كل من الزوجين في سبيله وقد عرف ما له وما عليه
فال ضيم وال ظلم....

 -4الدولة والحكومة في القرآن:

وهـي التـشريـعات المتعلقة بشؤون السلطة والسياسة الداخلية والخارجية للدولة

اإلسـالمـية فـي السـلم والحـرب وذلك نـتيـجة تطبيق أحكام القرآن الكريم،ونشير إلى جملة من

هذه المبادئ األساسية التي قامت عليها الدولة اإلسالمية:

أ -الشورى :لقد قرن القرآن الكريم بين الشورى وبين عناصر الشخصية المؤمنة مثل
ين
الصالة والزكاة فهي من المقومات األساسيـة في تكوين شخصيته أيضا ،قــال تعالــى َ﴿:الَِّذ َ
ش وِا َذا ما َغ ِ
ِ
ِْ ِ
استَ َج ُابوا لِ َرب ِه ْم
ون{َ }35والَِّذ َ
ض ُبوا ُه ْم َي ْغ ِف ُر َ
ين ْ
اإل ثْم َوا ْلفَ َواح َ َ َ
اهم ي ِ
َص َاب ُه ُم ا ْل َب ْغ ُي ُه ْم
َوأ َْم ُرُه ْم ُ
ون َوالَِّذ َ
نفقُ َ
ورى َب ْي َن ُه ْم َو ِم َّما َرَزْق َن ُ ْ ُ
ين إِ َذا أ َ
ش َ

ون َك َب ِائ َر
َي ْجتَِن ُب َ
اموا َّ
الص َالةَ
َوأَقَ ُ
()2
ينتَ ِ
ون۬﴾.
ص ُر َ
َ
ب -العدل المطلق بين الرعية :فال وجود في الدولة اإلسالمية للمتسلطين

علـــى حقـــوق الضـــعفاء  ،بـــل النـــاس سواســـية،الحاكم والمحكوم،القـــوي والضعيف،الصــــغير

والكبيــر ،أمــام القضــاء والحكــم  ،فإقامــة العــدل بــين النــاس مــن أولويــات الــدعوة اإللهيــة،قال
تعالىَ ﴿ :فلِ َذلِ َك فَ ْادعُ واستَ ِقم َكما أ ِ
ـه ِمـن ِكتَـاب
نت ِب َما أ َ
ت َوَال تَتَِّب ْع أ ْ
َه َو ُ
َنز َل اللَّ ُ
آم ُ
ُم ْر َ
اءه ْم َوُق ْل َ
َ ْ ْ َ
وأ ِ
َع َمالُ ُك ْم َال ُح َّج َة َب ْي َن َنـا َوَب ْيـ َن ُك ُم اللَّ ُ
ُم ْر ُ
َع َمالُ َنا َولَ ُك ْم أ ْ
َع ِد َل َب ْي َن ُك ُم اللَّ ُه َرُّب َنا َو َرُّب ُك ْم لَ َنا أ ْ
ت ِأل ْ
ـه َي ْج َمـعُ
َ
()3
ِ
ِ
ير َُ۬﴾.
َب ْي َن َنا َوِالَ ْيه ا ْل َمص ُ

))1

سورة النحل :اآلية (.)70

()3

سورة الشورى :اآلية (. )13

) )2سورة الشورى :اآلية (. )36
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ح -التكافل االجتماعي :يبين القرآن الكريم أهمية التكافل االجتماعي في بناء
الدولة اإلسالمية ومسؤولية كل األفراد عن تصرفاتهم،وأن كل واحد منهم حامل تبعات أخيه

ومحمول على آخيه ،فيسأل عن نفسه ويسأل عن غيره ،وقد أشار القرآن الكريم إلى شعبتي

التكافل االجتماعي ودعا إلى القيام بهما :

 -أما الشعبة األولى فهي الجانب األدبي في التكافل ،وهي تبرز تكافل المسلمين وتعاونهم

على إحقاق الخير وتأييده ونصرته وكسر شوكة الباطل واجتثاث جذوره والقضاء عليه،أن

عامـة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،قال تعالى:
ون ِبا ْلمعر ِ
ِ
وف َوَي ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُمن َك ِر
ْم ُر َ
َ ُْ
أ َْول َياء َب ْعض َيأ ُ
ِ
ِ
س َي ْر َح ُم ُه ُم اللّ ُه إِ َّن اللّ َه َع ِزيز
يع َ
سولَ ُه أ ُْولَـئ َك َ
ون اللّ َه َو َر ُ
َوُيط ُ

ض ُه ْم
ون َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
﴿ َوا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ات َب ْع ُ
ِ
ون َّ
ون
َّ
الزَكاةَ
الصالَةَ َوُي ْؤتُ َ
يم َ
َوُيق ُ
()1
َح ِكيم ﴾.

 -وأما الشعبة األخرى في التكافل االجتماعي فشعبة مادية،وسبيلها على مستوى الـفرد فتي

الجماعة اإلسالمية هو أن يمد يد المعونة في حاجة المحتاج واغاثة الملهوف وتفريج كربة

المكروب وتأمين الخائف واطعام الجائع،وقد حث القرآن الكريم على هذا التـعـاون المادي،
ِ ِ
ش ِر ِ
آم َن ِباللّ ِه
وه ُك ْم ِق َب َل ا ْل َم ْ
س ا ْل ِب َّر أَن تَُولُّواْ ُو ُج َ
قال تعالى ﴿ :لَّ ْي َ
ق َوا ْل َم ْغ ِرب َولَـك َّن ا ْل ِب َّر َم ْن َ
ِ
اآلخ ِر وا ْلم ِ
ِ
اب َو َّ
آلئ َك ِة َوا ْل ِكتَ ِ
امى
َوا ْل َي ْوِم
ين َوآتَى ا ْل َم َ
الن ِبي َ
ال َعلَى ُحبه َذ ِوي ا ْلقُ ْرَبى َوا ْل َيتَ َ
َ َ
الس ِ
وا ْلمس ِ
الس ِب ِ
آئلِ َ ِ
ِ
الصالةَ َوآتَى َّ
ون ِب َع ْه ِد ِه ْم
ام َّ
يل َو َّ
ين َو ْاب َن َّ
الزَكاةَ َوا ْل ُموفُ َ
اك َ
َ َ َ
ين َوفي الرقَاب َوأَقَ َ
الصا ِب ِر َ ِ
ين ا ْل َبأ ِ
ص َدقُوا َوأُولَ ِـئ َك ُه ُم
اه ُدواْ َو َّ
ْساء والض َّ
إِ َذا َع َ
ْس أُولَ ِـئ َك الَِّذ َ
َّراء َو ِح َ
ين َ
ين في ا ْل َبأ َ
()2
ون۬ ﴾.
ا ْل ُمتَّقُ َ
وعلى نطاق الدولة فمهمتها كفالة المجتمع اإلسالمي بأسره وتوفير الحاجيات األساسية

من مطعم وملبس ومأكـل ،وقد جاء ذلك صريحا في سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

وسنة خلفائه الراشدون ،يقـول عليه الصالة والسالم ":أنـا أولى بالمؤمنـين من أنفسهم،فمن
مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه ،ومـن تـرك مـاال فلورثته"( ،)3ويقول عـمر بن

الخطاب رضي اهلل عنه " ولم يبق أحد من المسلمـين إال وله في هذا المال حق ،إال ما

تملكون من رقيقكم ،فإن أعش إن شاء اهلل لم يبق أحـد من المسلمين إال سيأتيه حقه،حتى
الراعي بسر وحمير يأتيه ولم يعرق فيه جبينه".

األخــــــــــــــالق :
))1

سورة التوبة :اآلية (.)71

) )2سورة البقرة :اآلية (. )176

) )3أخرجه البخاري:كتاب الفرائض ،باب :الفرائض من ترك ماال فلورثته ،رقم(.)6352
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إن التشريع القرآني لم يدع ُخلقا يحتاج إليه اإلنسان إال وحث عليه ورغب فيه،ولـم يدع

ُخلقا ذميما إال حذر منه ونهى عنه ،ونظرة القرآن إلى األخالق منبثقة أيضا من نظرته إلى
الكون والحياة واإلنسان؛ واذا كانت العقائد تشكل الصرح اإلسالمي ،فإن التـشريعات تكون
تقسيمات حجراته وممراته ومداخله ،واألخالق تضفي البهاء والرونـق والجمال على الصرح
المكتمل ،وتصبغه الصبغة الربانية المتميزة،ومن هذه األخالق التي حث عليها القرآن

الكريم:

()1

 -1الصـــــدق :الصدق خلق رفيع لو تعامل الناس به فيما بينهم لضمن كل
إنسان حـقه وأصبحت األمم بخير فهذا الخلق الرفيع حث عليه القرآن فهو طريق الفالح
ون۬ ﴾.
ص َدقُوا َوأُولَ ِـئ َك ُه ُم ا ْل ُمتَّقُ َ
والنجاح ،قال تعالى ﴿ :أُولَ ِئ َك الَِّذ َ
ين َ
 -2اإليثار :أي شرع هـذا يحث اإلنسان على التنازل عن حقه لشخص آخر في وقت
()2

حاجته إليه،إنها اإلنسانية في أرقى صورها إنه الذوق الرفيع والحس المرهف فـي التعامل
ون
والذي قل أن تجده في قوانين الدنيا التي وأساسها التي قامت عليه ،قـال تعـالىَ ﴿:وُي ْؤِث ُر َ
()3
ون ﴾.
وق ُ
اصة َو َمن ُي َ
ش َّح َن ْف ِس ِه فَأ ُْولَ ِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُح َ
َعلَى أَنفُ ِس ِه ْم َولَ ْو َك َ
ص َ
ان ِب ِه ْم َخ َ
 -3كظم الغـيـظ والتنازل عن الحق:
وهذا من أرقى التعامالت البشرية التي هي في غالبها قائمة على المشاحنة في الحقوق،
الج َه ِني عن أبيه عن
عن معاذ بن أنس ُ
ِ
يستَ ِطيع أ ْ ِ
ام ِة
َْ ُ
َن ي َنف َذهُ َد َعاهُ اللّ ُه َي ْوَم ا ْلق َي َ

اء".
َ
ش َ

))1

()4

ظ َم
"م ْن َك َ
النبي صلى اهلل عليه وسلم َ
وس ا ْل َخ ِ
َعلَى ُر ُؤ ِ
الئ ِ
ق َحتَّى ُي َخي َرهُ ِفي

َغ ْيظا َو ُه َو
أَي ا ْل ُح ِ
ور

مباحث في اإلعجاز القرآني ،المصدر السابق،ص .069

( )2سورة البقرة :اآلية (.)176
.

( )3سورة الحشر  :اآلية ()9
))4

أخرجه الترمذي في سننه :كتاب البر والصلة عن رسول اهلل ،باب :في كظم الغيظ،رقم(.)0493
42

الفصـــــــــل الثالث
المبحث األول:

ـ اإلعجاز التشريعي في القصاص
المبحث الثاني :

ـ اإلعجاز التشريعي في المعامالت المالية
المبحث الثالث:

ـ اإلعجاز التشريعي في حقوق المرأة
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المبحث األول
اإلعجاز التشريعي في
القصـــاص

40

القصـــــاص:
القصاص في اللغة  :القصاص مصدر مشتق من الفعل قص ومضارعه يقص.

()1

وقص الشيء إذا تتبع أثره حيث قال اهلل تبارك وتعالى حكاية على لسان أم موسى
َّ

ِ
عليها السالم  ﴿:وقَالَ ْت ِأل ْ ِ ِ
ون ﴾.
ص َر ْت ِب ِه َعن ُج ُنب َو ُه ْم َال َي ْ
ش ُع ُر ْ
ُخته قُصيه فَ َب ُ
َ

()2

بمعنى تتبعي أثره لتعلمين مستقره ومصيره.

ال َذلِ َك َما ُك َّنا َن ْب ِغ فَ ْارتَدَّا َعلَى آثَ ِ
صصا ﴾.
ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى ﴿:قَ َ
ارِه َما قَ َ

()3

يقصان اآلثر ويتتبعانه  ،ونقل هذا المعنى إلـى
أي رجعا في نفس الطريق التي سلكاها َّ
ص أثره حتى تم التعريف على
القصاص في القتل ,وكأن القاتل سلك طريقا من القتل ,فقُ َّ
()4

طريقته في ارتكاب الجريمة التي قام بها.

قص فالن الشجرة ,بمعنى قطعها وسمي
وقيل إن القص بمعنى القطع ومن قول الرجلّ :

المقراض مقصا لكونه تقطع به األشياء من أقمشة وشعر وصوف وغيرها ،وجاء القصاص
من ذلك المعنى؛ ألنه يعني أن ُيفعل بالفاعل مثل ما فعل من القتل أو الجروح فعندما نقول
()5

اقتص له منه بمثل ما فعل من قبل.
أقص الحاكم فالنا من فالن ،إذا
ّ
ّ
القصاص في الشرع:

لقد عرفه العلماء بتعريفات عديدة منها :بأنه عـقوبة مشروعة تعنى معاقبة الجاني بمثل
ما جنى حقا هلل ولعباده ،سواء كانت جنايته القتل أو غيره،فالقتل بالقتل والجرح بالجرح
وقطع العضو بما يماثله.

()6

وعرفه الفقهاء فقالوا :القصاص هو أن ُيعاقب الجاني بمثل جنايته على أرواح الناس
()1

أو عضو من أعضائهم ,فإذا قتل شخص آخر استحق القصاص ,وهو قتله كما قتل غيره.
) )1لسان العرب،المصدر السابق،مادة(ق.ص.ص)،ص .76
) )2سورة القصص :اآلية ()12

.

) )3سورة الكهف :اآلية (.)63

) )4معجم ألفاظ القرآن الكريم،المصدر السابق،ص.379
))5

المصدر السابق ،ص.311

) )6دراسة بعنوان القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا األمة ،عصام العبد زهد ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
1409هـ0221،م ،ص.315
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مشروعية القصـــاص:
جاءت نصوص متعددة في القرآن الكريم والسنة النبوية تدل على مشروعية القصاص
في القتل والجروح ،وأنه حق ثابت ألولياء المقتول ،فلهم أن يأخذوا بالقصاص من الجاني
()2

أو العفو أو الدية ،ونختار من األدلة ما يلي:
 -1من القرآن الكريم:

ِ
ِ
اص ِفي ا ْلقَ ْتلَى ا ْل ُح ُّر ِبا ْل ُحر َوا ْل َع ْب ُد
ُّها الَِّذ َ
آم ُنواْ ُكت َ
قال تعالىَ ﴿:يا أَي َ
ص ُ
ب َعلَ ْي ُك ُم ا ْلق َ
ين َ
()3
ِبا ْل َع ْب ِد َواألُنثَى ِباألُنثَى ﴾.
وكتب عليكم بمعنى فرض وأُثبت فأصبح واجبا،وأيضا جاء النهي واضحا في النهي عن

ِ
قتل األنفس ،وقال تعالىَ ﴿:والَ تَ ْقتُلُواْ َّ
الحق ﴾.
س الَّتي َح َّرَم اللّ ُه إِالَّ ِب َ
الن ْف َ
وأكـد الشرع على العقوبة بالمماثلة،قال تعالى ﴿:وِا ْن عاقَ ْبتُم فَع ِ
اق ُبواْ ِب ِمثْ ِل َما ُعوِق ْبتُم
َ ْ َ
َ
ِ ()5
ِبه﴾.
()4

حرم
ثم جعل الحق تبارك وتعالى إثم قاتل النفس بغير حق كمن قتل الناس جميعا ومن ّ

ساد فِي
قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا قال تـعالى ﴿:أَنَّهُ َمن قَتَ َل نَ ْفسا ً بِ َغ ْي ِر نَ ْفس أَ ْو فَ َ
اس َج ِميعا ً ﴾.
اس َج ِميعا ً َو َمنْ أَ ْحيَاهَا فَ َكأَنَّ َما أَ ْحيَا النَّ َ
ض فَ َكأَنَّ َما قَتَ َل النَّ َ
األَ ْر ِ

()6

 -0السنة النبوية:

ذكرت السنة النبوية نصوصا كثيرة في مشروعية القصاص منها ما جاء عن ابن مسعود

رضي اهلل عنه قال:قال النبي صلى اهلل عليه وسلم  (:ال يحل دم امـرئ مـسلـم يشهد أن ال

إلـه إال اهلل  ،وأني محمد رسول اهلل ،إال بإحدى ثالث:الثيب الزاني،والنفس بالنفس ،والتارك
لدينه المفارق للجماعة).

()7

) )1المصدر السابق ،ص.316
)(2

تاريخ التشريع اإلسالمي ومصادره،خليفـة أبوبكر الحسن ،محمد السراج ،دار النور ،الكويت ،ط، 0

1401هـ 0222،م ،ص .545

) )3سورة البقرة:اآلية (.)177

) (4سورة اإلسراء :اآلية (.)33

( )5سورة النحل :اآلية (.)106
()6

سورة المائدة :اآلية (.)34

) )7أخرجه مسلم:كتاب :القسامة،باب:ما يبيح به دم المسلم،ص،1320رقم(.)05
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يرشد الحديث النبوي إلى حرمة دم المسلم ،وال يجوز إراقة دم المسلم إال في حاالت ثالث

فقط ،وهي :إذا ارتكب المحصن جريمة الزنا ،واذا قتل إنسان إنسانا عمدا ،والمرتد عن الدين

اإلسالمي يقتل لردته ،وقد فعل أبو بكر رضي اهلل عنه حينما حارب المرتدين عند توليه
الخالفة،وقـد ذكر الكعبي أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال( :من أصيب بقتل أو خبل"فساد

في األعضاء ،فإنه يختار إحدى ثالث ،إما أن يقتص واما أن يعفو ،وأما أن يأخذ الدية ،فإن
أراد الرابعة فخذوا على يديه ،ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ).

()1

وهذه النصوص الشـرعية تدل داللة قاطعة على حرص الدين اإلسالمي على حماية

وصيانة الدماء في المجتمع لكي يعيش الناس في أمن وسالم واستقرار.

وهناك بعض الدول منعت القصاص فهي نظرت إلى الرحمة والشفقة على الجاني

وغفلت عن المجني عليه وتناست ما يمكن أن يحدثه هذا القانون من إزهاق ألرواح أخرى
ِ
ِ
اص َح َياة َياْ أُولِي األَ ْل َب ِ
ص ِ
اب
هنا تظهر معجزة التشريع القرآني في قوله تعالى ﴿:لَ ُك ْم في ا ْلق َ
ْ
()2
ون ﴾.
لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُ َ
فـشـرع القـصاص يـؤدي إلـى حيـاة من يريد أن يقتل ومن يراد جعله مقتوال؛ألن الشخص

الـذي عزم على القتل إذا أدرك أنه بفعله هذا سيلقى نفس المصير سيتوقف عن القتل،فبهذا

سيكون هذا سببا في حياته وحـياة مـن كان يريد قتله،ويؤدي ذلك إلى حـفـظ الجماعات مـن

الفناء الذي يجر إليه إسراف الجاهلي في األخذ بالثأر واالنتقام فبمشروعية القصاص تكون

الحياة لهؤالء جميعا.

تاريخ تشريع القصاص:
لقد شرع اهلل سبحانه وتعالي حد القصاص في المجتمع المدني في العام الثامن من
ِ
ِ
اص ِفي ا ْلقَ ْتلَى ا ْل ُح ُّر
ُّها الَِّذ َ
آم ُنواْ ُكت َ
الهجرة النبوية بقولـه تعالىَ ﴿:يا أَي َ
ص ُ
ب َعلَ ْي ُك ُم ا ْلق َ
ين َ
()3
ِبا ْل ُحر َوا ْل َع ْب ُد ِبا ْل َع ْب ِد َواألُنثَى ِباألُنثَى﴾.
وكانت القبائل العربية تعرف القصاص,غير أن المسؤولية فيه عندهم كانت تقع

على القبيلة بأسرها ال الجاني؛ولهذا كان القصاص يؤدي في كثير من األحوال إلي حـرب بين

قبيلتين تحصد رؤوس األبرياء من إعمال السيوف على الرقاب لحصدها حتى ال يبقى أحدا
يأخذ بالثأر كحرب داحس والغبراء وحرب البسوس في الجاهلية,وجاء التـشريع القرآني ليقيم

) (1أخرجه أبو داود في سننه،كتاب :الديات،باب:األمام يأمر بالعفو في الدم،ص،471-477رقم(.)3962
) )2سورة البقرة :اآلية (.)171
) (3سورة البقرة:اآلية (.)177
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العدل والمساواة بين الناس في المجتمع فجعل المسؤولية في القصاص على الجاني وحـده,

كما جعل ألولياء المقتول الحق في المطالبة بالقصاص من القاتل,أما نظام الديات فقد كان

معموال به عند العرب وأبقاه اإلسالم.

()1

شروط وجوب القصاص:
اشترط العلماء لوجوب القصاص شروطا في حالة وقوع القتل وشروطا لما دون القتل
()2

كالجرح أو إتالف بعض األعضاء من جسد اإلنسان ومن هذه الشروط ما يلي:
أ -شروط القصاص من القاتل عمداً:

إن قَـتـْ َل اإلنـسـان بـغير حق حرام ،وهـو مـن الكبائر التي
 -1أن يكون القاتل متعمدا القتلَّ :
آؤهُ َج َه َّن ُم
تجعل مرتكبها خالدا في نار جهنم  ،قال تعالى َ ﴿ :و َمن َي ْقتُ ْل ُم ْؤ ِمنا ُّمتَ َعمدا فَ َج َز ُ
()3
ِ
ِ
ِ ِ
َع َّد لَ ُه َع َذابا َع ِظيما ﴾.
ب اللّ ُه َعلَ ْيه َولَ َع َن ُه َوأ َ
يها َو َغض َ
َخالدا ف َ
وأوضح النبي صلى اهلل عليه وسلم أن لي ولي األمر أن يأخذ بالقصاص مـن الجاني،

وله أن يعفو ويقبل الدية في ذلك فهو بالخيار حيث جاء عن أبي هريرة -رضي اهلل عنه-
قال :قال النبي صلى اهلل عليه وسلم (من قتل له قتيل فهو بخير النظريين :إما أن يقتل ،
فدى).
واما أن ُي َ

()4

 -0أن يكون القاتل عاقال بالغا :فال قصاص على القاتل المجنون أو الصبي الصغير أو
(رفع القلم عن ثالثة:عن
المكره وذلك لرفع التكليف عنهم ,قال النبي صلى اهلل عليه وسلمُ :
()5

النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل).

 -3أن يكون المقتول مساويا للقاتل في الدين والحرية :فال قصاص على مسلم قتل
كاف ار,اشترط بعض العلماء إلجراء القصاص بين العبيد المساواة في القيمة بينهم ,ولم يعتد
بذلك آخرون؛ ألنهما سواء في اإلنسانية ،وقال بعض العلماء إذا جاز قتل كل واحد بمن هو
)(1

تاريخ التشريع اإلسالمي ومصادره،المصدر السابق،ص.311

) )2دراسة بعنوان القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا األمة،المصدر السابق،ص.319-311
) (3سورة النساء:اآلية(.)90

) (4فتح الباري ،كتاب:الديات ،باب ،11:ص ،025حديث رقم .6111

( )5فتح الباري ،كتاب :الطالق ،باب ،11:ص.311
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مثله ,فلئن يقتل بمن هو أفضل منه أولى ,والراجح عدم قتل الرجل باألنثى لعـدم تحقيق
المماثلة ،والقصاص قائم على العدل والمساواة ,كما أنه ال يقتل المسلم بذمي أو معاهد،
وهذا ما عليه الجمهور،بخالف األصناف الذين قالوا :يقتل المسلم بالذمي والمعاهد.
 -4أال يكون القاتل أصال للمقتول:وقال العلماء  :ال قصاص على الوالد إن قتل ابنه
واعتمدوا حديث عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه قال :سمعـت النبي صلى اهلل عليه وسلم
الد بالولد).
يقول ( :ال ُيقا ُذ الو ُ

()1

 - 5أن يكون المقتول ممن ال يحل دمه :فإن كان ممن يحل دمه كالمرتد والزاني

المحصن فحينئذ ال قصاص على القاتل .

 -6أن تكون األداة التي استعملت في القتل تتسبب في القتل في الغالب  :ويدخل في
ذلك اإلغراق في الماء والخنق والحبس واإلسقاط من شاهق واإلحراق بالنار والقتل بالسم
فقد وضعت يهودية السم للنبي صلى اهلل عليه وسلم في شاة ,فأكل من لقمة ثم لفظها,
ومعه بشر بن البراء ,فعفا عنها النبي ولم يعاقبها,فلما مات بشر بن البراء قتلها به.
 -7موافقة أهل المقتول على القصاص من الجاني :وأضيف أنه ال ُيقتل القاتل إال بعد
أن يؤخذ رأي أهل القتيل فيه ,فإن طلبوا قتله قُتل وكان القتل كفارة له ,وان عفوا عنه وأخذت
منه الدية التي تقدر بحوالي ( )4052جراما من الذهب تقريبا,وعليه الكفارة وهي عتق رقبة
مؤمنة ,فإن لم يجد فعليه صوم شهرين متتابعين.
ب  -في حالة الجروح:

يجب القصاص فيما دون قتل النفس باإلجماع على ذلك وعمال بقوله تعالىَ ﴿:و َكتَ ْب َنا

َنف ِباأل ِ
ِ
س ِب َّ
َن َّ
الن ْف ِ
َنف َواألُ ُذ َن ِباألُ ُذ ِن َوالس َّن ِبالسن
يها أ َّ
س َوا ْل َع ْي َن ِبا ْل َع ْي ِن َواأل َ
َعلَ ْي ِه ْم ف َ
الن ْف َ
()2
وا ْلجر ِ
صاص ﴾.
َ ُُ َ
وح ق َ
بيع  -وهي عمة أنس بن
الر ّ
وعمل صلى اهلل عليه وسلم بهذا النص عندما كسرت ُ

مالك -ثنية جارية من األنصار ،فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى اهلل عليه وسلم
بالقـصاص ،فقال أنس بن النضـر :ال واهلل ال تُكسر س ُّنها يا رسول اهلل :يا أنس كتاب اهلل
()1

أخرجه الترمدي ،كتاب:الديات ،باب ،9:ص ،11رقم الحديث .1422

) )2سورة المائدة  :اآلية(.)47
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القصاص فرضي القوم ,وقبلوا األرش فقال صلى اهلل عليه وسلم (:إن من عباد اهلل من لو
أقسم على اهلل ألبره ).

()1

وأوضح المفسرون والفقهاء شروطا للقصاص من الجروح نوجزها في التالي:

()2

 -1أن يكون القصاص بعيدا عن الجور والظلم عند االستيفاء من المعتدي الجاني.
 -0أن يكون العضو المراد قطعه مماثال في االسم والموضع للعضو المتلف من قبل الجاني
.
 -3التماثل في الصحة فال يقطع العضو الصحيح من الجاني في حين أنه قطع عضوا
مشلوال للمجني عليه وال العين السليمة بالعين المكفوفة.
 -4ال يقام القصاص إال بعد أن يشفى المجني عليه ,فإن شفي وعاد لهيئته ولم يحدث
نقصان فليـس فيه قصاص وان كان هناك نقصان أقيم القصاص بحسب ما قطع.
 -5أن يكون القصاص ممكنا إقامته على الجاني بنفس ما أحدثه من ضرر ,وان تعذر ذلك
تُرك األمر إلى العقوبـة التعزيرية،وتقدر حينئذ الدية حسب الضرر الواقع.

أنواع القصاص في القتل:
الجرائم التي يقع فيها القصاص هي التي يتم االعتداء فيها على حق العباد,إما باعتداء
على النفس بالقتل أو ما دون النفس كالجروح وقطع بعض األطراف أو إتالفها,وتـسمى هذه
فرق اإلسالم بين أنواع ثالثة
الجرائم بالجنايات ،ومن أعظمها وأخطرها جريمة القتل ،ولقد ّ
من القتل حتى ال يقع أدنى ظلم على المقتول على القاتل على القاتل ,وهذه األنواع
()3

اآلتية:

 -1القتل العمد:

عنه بسكين
وهو أن يقتل اإلنسان غيره بآلة قاتلة ،ويكون المقتول معصوم الدم ،كأن يط ُ
أو يطلق عليه الرصاص من سالح ناري أو نحوه مع سبق اإلصرار والترصد وكأن يغرقه في

ماء عميق أو أن يلقي بإنسان من مكان مرتفع أو يخنقه من عنقه أو يمسك بخصيتيه حتى

تخرج روحه فيفارق الحياة ،وهذا النوع من القتل المتعمد فيه القود من الجاني بتمكين
أولياء المقتول منه وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل ،قال تعالىَ ﴿ :والَ تَ ْقتُلُواْ َّ
س الَِّتي
الن ْف َ
) (1فتح الباري،كتاب:التفسير،باب:الجروح والقصاص،ص،074حديث رقم4611
)(2

تاريخ التشريع اإلسالمي ومصادره،المصدر السابق،ص.302

.

) )3دراسة بعنوان القرآن الكريم ودروه في معالجة قضايا األمة،المصدر السابق.303-300،
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ِ ِ
ِ
ان
س ِرف في ا ْلقَ ْت ِل إِ َّن ُه َك َ
َح َّرَم اللّ ُه إِالَّ ِب َ
س ْلطَانا فَالَ ُي ْ
الحق َو َمن قُت َل َم ْظلُوما فَقَ ْد َج َع ْل َنا ل َولِيه ُ
()1
صو ار ﴾.
َم ْن ُ
وجاء في تفسيرها أنه ال يقتل غير القاتل ،وأوضح صلى اهلل عليه وسلم أن لولي األمر

إما القصاص واما العفو واما أن يأخذ الدية وليس له أن يفعل الرابعة ،ويؤيد ذلك ما جاء

عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال(:من أُصيب بقتل أو خبل "فساد

يقـتـص واما أن يعفوا واما أن يأخذ الدية
في أحد األعضاء" فإنه يـخـتار إحـدى ثـالث إمـا أن
ّ
()2
 ،فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ،ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم).

 -0القتل شبه العمد:

وهو أن يتعمد اإلنسان ضرب غيره بما يقتل فيموت،كـأن يضرب المجني عليه بعصا

خفيفة ال تقتل في العادة أو يوكزه بيده في بطنه ،وبذلك يكون قد تعمد العدوان ،ولم يتعمد

القتل ،وحكم هذا النوع من الجنايات هو أنه يوجب على الجاني الدية المغلظة والكفارة
ويكون الجاني آثما في ارتكابه للقتل.

واعتمدوا حديث عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل عنه -أن النبي صلى اهلل عليه وسلم

وقال(:أال إن ديَّة الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل:منها أربعون في

بطونها أوالدها).

()3

 -3القتل الخطأ:

هو القتل غير المتعمد وليس فيه شبهة العمد كأن يفعل اإلنسان شيئا مباحا له فعله،

فيرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا بغير علمه فيموت هذا اإلنسان ،أو ما يحدث في
حوادث الطرق من إصابات تؤدي إلي الوفاة فحكم مثل هذا القتل ليس فيه القود من الجاني

ألنها بغير قصده وارادته ،وانما عليه الدية والكفارة ،وهي عتق رقبة مؤمنة ،فإن لم يجد
ان لِ ُم ْؤ ِمن أَن َي ْقتُ َل ُم ْؤ ِمنا إِالَّ َخطَئا َو َمن قَتَ َل
فصيام شهرين متتابعين ،قال تعالىَ ﴿:و َما َك َ
ِ
ان ِمن قَ ْوم َع ُدو
َهلِ ِه إِالَّ أَن َي َّ
سلَّ َمة إِلَى أ ْ
ص َّدقُواْ فَِإن َك َ
ير َرقَ َبة ُّم ْؤ ِم َنة َوِد َية ُّم َ
ُم ْؤمنا َخطَئا فَتَ ْح ِر ُ
ِ
لَّ ُكم و ُهو م ْؤ ِمن فَتَ ْح ِرير رقَبة ُّم ْؤ ِم َنة وِان َك َ ِ
سلَّ َمة إِلَى
ُ َ َ
ان من قَ ْوم َب ْي َن ُك ْم َوَب ْي َن ُه ْم ميثَاق فَد َية ُّم َ
َ
ْ َ َ ْ
ِ
أ ِْ ِ
َّ ِ
ِ
ان اللّ ُه
ام َ
ش ْه َرْي ِن ُمتَتَا ِب َع ْي ِن تَْوَبة م َن اللّ ِه َو َك َ
َهله َوتَ ْح ِر ُ
ير َرقَ َبة ُّم ْؤم َنة فَ َمن ل ْم َيج ْد فَص َي ُ
()4
َعلِيما َح ِكيما ﴾.
( )1سورة اإلسراء:اآلية (.)33
)(2
))3

أخرجه أبي داود في سننه،كتاب:الديات،باب:اإلمام يأمر بالعفو في الدم،ص.477

أخرجه أبي داود في سننه،كتاب:الديات،باب:في دية الخطأ شبه العمد،ص.490

)(4

سورة النساء:اآلية (.)91
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المبحث الثاني
اإلعـجـاز التـشـريعي فـي
المعامالت المالية
(الربا -الزكاة)

اإلعـجـاز التـشـريعي فـي المعامالت المالية
(الربا -الزكاة)
أوالً:تحريم الربا:
الربا في اللغة:هي النماء،والزيادة في الشيء وارتفاعه.

()1

) )1الفقه الميسر ،عبد اهلل بن محمد الطيار ،وآخرون ،دار الوطن للنشر ،الرياض ،ط1433 ،1هـ 0210م،
51

وفي الشرع :هو ما ُيزاد على أصل البيع ،أو الدَّين من مال دون حق ,أو ما يزاد بعد

مدة معينة من الوقت بال مقابل فما يزيد على األصل هـو الربا :سـواء كان في اللحظة
()1

نفسها أو بعد فترة مخصوصة من الزمن.
حكمة تحريم الربا :

جـاء التـشريع القرآني بما يحفظ أموال الناس ويمنع االستيالء عليها ويحقق ذلك
َح َّل اللّ ُه ا ْل َب ْي َع َو َح َّرَم الرَبا ﴾.
بتحريمها فقال تعالىَ ﴿:وأ َ
وقد اختلف العلماء في طريقة نزل حكم الربا فمنهم من قال إن الحكم نزل على مراحل،
()2

ومنهم من قال إنه جملة واحدة وهو قطعي التحريم ،أما األدلة التي وردت في تحريمه في
آم ُنواْ اتَّقُواْ اللّ َه َوَذ ُرواْ َما َب ِق َي ِم َن الرَبا إِن ُكنتُم
ُّها الَِّذ َ
القرآن الكريم قـال تعاليَ ﴿:يا أَي َ
ين َ
ين{ }076فَِإن لَّم تَ ْفعلُواْ فَأْ َذ ُنواْ ِبحرب م َن اللّ ِه ور ِ
وس أ َْم َوالِ ُك ْم الَ
ُّم ْؤ ِم ِن َ
سولِه َوِان تُْبتُ ْم َفلَ ُك ْم ُر ُؤ ُ
ََ ُ
ْ َ
َْ
()3
ون َوالَ تُ ْظلَ ُمون ﴾.
تَ ْظلِ ُم َ
وفي هذه اآليات توضح عاقبة مرتكب الربا وأن عليه حربا من اهلل ورسوله وهو عدو

َعتَ ْد َنا لِ ْل َك ِ
اس ِبا ْلب ِ
ال َّ
ين
لهما ،وقال تعالى َ﴿:أ ْ
َخ ِذ ِه ُم الرَبا َوقَ ْد ُن ُهواْ َع ْن ُه َوأَ ْكلِ ِه ْم أ َْم َو َ
اف ِر َ
اط ِل َوأ ْ
الن ِ َ
()4
ِم ْن ُه ْم َع َذابا أَلِيما ﴾.
عنه.

تبينت له حرمة الربا ومع ذلك لم ينته
وتبين هذه اآلية سوء فعل مرتكب الربا الذي ّ

()5

أنواع الربا :ينقسم الربا إلى ثالثة أقسام هي:

ص.65

))1

المصدر نفسه ،ص.65

))3
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أ -ربا النسيئة (وهو ربا التأخير)  :وفيه يتم واالتفاق على شراء السلعة ،واستالمها مقابل
أن يكون الدفع متأخ ار فيدفع أكثر من القيمة مقابل هذا التأخير في الدفع وال خالف في
إجماع المسلمين على تحريمه ,ويعد ربا النسيئة األكثر انتشا ار في بالد المسلمين.
ب  -ربا الفضل (وهو ربا الزيادة) :وفيه يكون بيع سلعة مقابل السلعة نفسها ,مع زيادة
على إحداهما دون تأخير ,وفي المجلس نفسه ,فقد ورد عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال
) :الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة ،والبر بالبر ،والملح بالملح مثال بمثل ،سواء بسواء يدا
بيد ،فمن زاد أو استزاد فقد أربا ) .

()1

ج  -ربا القرض  :وهو الربا الذي يكون فيه قرض مع منفعة للمقرض ,كأن يقرض فالن
سلعة على أن يعيد إليه أفضل منها ,أو يعيدها نفسها باإلضافة إلى نفع معها.
ثانياً :الزكــاة:
اسـم لما يخرجه اإلنسان من حق اهلل تعالى إلى الفقراء ,سميت زكاة لما يكون فيها من
رجاء البركة وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات ,فإنها مأخوذة من الزكاة  ...والزكاة هو النماء
()2

والطهارة والبركة .

وهي ركن من أركان اإلسالم الخمسة  ...ولـشـدة أهـميتها فقد قرنت بالصالة في اثنتين
الـر ِ
ِ
الص َالةَ َوآتُوا َّ
ين()43
يموا َّ
الزَكاةَ َو ْارَك ُعوا َم َع َّ
اك ِع َ
وثمانين آية منها قال تعالىَ ﴿ :وأَق ُ
ون النـَّاس ِبا ْل ِبر وتَنسو َن أَنفُس ُكم وأَنتُم تَ ْتلُ َ ِ
الص ْب ِر
استَِعي ُنوا ِب َّ
اب أَفَ َال تَ ْع ِقلُ َ
ْم ُر َ
ون ا ْلكتَ َ
ونَ ،و ْ
َ َْ
َ
َ ْ َ ْ
أَتَـأ ُ
()3
الص َال ِة وِا َّنها لَ َك ِبيرة إَِّال علَى ا ْل َخ ِ
ين ﴾.
َو َّ
اش ِع َ
َ
َ َ
َ
يظهر اإلعجاز في الزكاة في أنها تطهير لنفس من الشح والبخل،وكبح للنفس في

لهثها خلف المادة ،وتربية على اإلحساس بمعاناة الفقراء واعانتهم على قضاء حوائجهم
فهي ترسيخ لمبدأ التكافل االجتماعي ،واسهام ناجح في معالجة مشكلة الفقر الـذي أعيت
العالم بل قامت من أجلها حروب وسالت دماء ،وجاء التشريع القرآني بالترغيب في اإلنفاق
ون أَموالَهم ِفي س ِب ِ ِ
ثارة قال تعالىَّ ﴿ :مثَ ُل الَِّذ َ ِ
س َنا ِب َل ِفي
يل اللَّه َك َمثَ ِل َحبـَّة أ َ
س ْبعَ َ
َنبتَ ْت َ
َ
ين ُينفقُ َ ْ َ ُ ْ
) )1أخرجه مسلم:كتاب:المساقاة،باب:صرف وبيع الذهب بالورق نقدا،رقم(.)3272
))2
))3

ماذا عن اإلسالم،عيسى نضال سميح ،مكتبة دار مكتبي،دمشق،ط111414هـ1994،م،ص.152
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ين ي ِ
ِ
ِ ِ
ض ِ
ون أ َْم َوالَ ُه ْم
ف لِ َمن َيـ َ
اع ُ
نفقُ َ
نبلَة م َائ ُة َحبَّة َواللَّ ُه ُي َ
اء َواللَّ ُه َواسع َعليم ( )062الَّذ َ ُ
سُ
ش ُ
ُكل ُ
ِ
س ِب ِ
ند َرب ِه ْم َوَال َخ ْوف َعلَ ْي ِه ْم َوَال
َج ُرُه ْم ِع َ
يل اللَّ ِه ثُ َّم َال ُيتْ ِب ُع َ
ون َما أَنفَقُوا َم ًّنا َوَال أَذى لَّ ُه ْم أ ْ
في َ
()1

ون﴾.
ُه ْم َي ْح َزُن َ

ين ي ْك ِن ُز َ َّ
ِ
ب َوا ْل ِف َّ
ض َة َوالَ
ون الذ َه َ
وبالترهيب من عدم اإلنفاق تارة أخرى قال تعالىَ ﴿:والَّذ َ َ
ِ
ِ
س ِب ِ
يل اللّ ِه فَ َبش ْرُهم ِب َع َذاب أَلِيم {َ }34ي ْوَم ُي ْح َمى َعلَ ْي َها ِفي َن ِ
ار َج َه َّن َم فَتُ ْك َوى ِب َها
ُينفقُوَن َها في َ
()2
ون ﴾.
ِج َب ُ
ورُه ْم َهـ َذا َما َك َن ْزتُ ْم ألَنفُ ِس ُك ْم فَ ُذوقُواْ َما ُكنتُ ْم تَ ْك ِن ُز َ
اه ُه ْم َو ُج ُ
نوب ُه ْم َوظُ ُه ُ
وهنا وجه آخر من أوجه اإلعجاز وهو أن الزكاة تدفع للتنمية؛ألن المال الذي ال ُينمي

يأتي يوم تقضي عليه الزكاة فهذا التشريع فيه مصلحة كذلك لصاحب المال.

ص َدقَة ِمـْن َمالَ ،و َمـا
َع ْن أَِبي ُه َرْي َرةَ َع ْن النبي صلى اهلل عليه وسلم قَ َ
الَ ( :ما نـقَـَ ْت َ
َحد لِلَّ ِه إَِّال َرفَ َع ُه اللَّ ُه ).
َز َ
اد اللَّ ُه َع ْبدا ِب َع ْفو إالّ ِع ًّزاَ ،و َما تََو َ
اض َع أ َ
()3

كما أن لتشريع الزكاة أوجها إعجازية كثيرة منها اآلتي:

 -1إِن الزكاة هي التشريع المالي الفريد الذي ال يمس فقي ار وهو ما يتوافق مع قاعدة
القدرة خالفا لنظام الضرائب الذي ال يستثني أحدا .
 -0إِن الزكاة هي االستقطاع المالي األول والوحيد في العالم القديم والمعاصر الذي حقق
قاعدة العدالة خالفا لمعظم التشريعات التي تستثني فئات المكلفين أو بعض األنشطة.
 -3إخضاع األصول النامية للزكاة واعفاء األصول الثابتة من الزكاة وليس لهذه القاعدة
نظير في الفكر الضريبي .
 -4فرقت الزكاة بين األموال التي يحدث فيها النماء موسميا مثل؛ الزرع ففرضت عليه الزكاة
سنويا تحقيقا لقاعدة المالئمة.
 -5تعد الزكاة أول استقطاع مالي يعترف بكافة نفقات المكلف المعيشية باعتبارها تمثل
أعباءه العائلية .

))1
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 -6يتميز سعر زكاة الثروة النقدية والتجارية  % 0.5بمميزات يتحقق بها إعجا از بمقدار
الزكاة فيها منخفض ال يمثل عبئا على أموال المكلف مقارنة بأسعار الضرائب الوضعية

المعاصرة  ,كذلك يتميز بسهولة االستخدام وامكانية التطبيق.

المبحث الثالث
55

اإلعـجـاز التـشـريعي فـي
حقوق المرأة

اإلعجاز التشريعي في حقوق المرآة:
لقد راعى التشريع القرآني حق المرأة في المجاالت الرئيسية ففي المجال اإلنساني

اعترف بإنسانيتها كاملة كالرجل ،وهذا ما كان محل شك أو إنكار عند أكثر األمـم المتمدنة

سابقا ,وكذلـك في المجال االجتماعـي جعل لها مكانة اجتماعية مرموقـة ومحترمة ومعززة
فيها ومكرومة ،وكذلك في مجال الحقوقي فقد أعطاها األهلية المالية الكاملة ولم يعجل ألحد

عليها والية ،ومع هذا فإننا نجد أن اإلسالم قد فرق بين الرجل والمرآة في بعض المجاالت

وهذا التفريق ال عالقة له بالمساواة بينهما في اإلنسانية والكرامة واألهلية ,وانما هذا

التفريق لفوارق بدنية ونفسية وعاطفية واجتماعية ،وهذا األمر موجود حتى منذ القدم فالمرآة

ال تذهب للقتال في الحرب وكذلك في زمننا؛ فالتجنيد العسكري ليس ملزما للمرأة في كل

الدول في مختلف األديان ,والطب الجراحي نسبة الرجال فيها أكثر من النساء وكل هذا مبني

56

على مسوغات التفريق السابق ,لكن الفرق أن التشريع القرآني راعى ذلك في كل الجوانب
()1

ومن هذه الجوانب:

 -1اإلرث :

المرة ,فهو الذي يدفع المهر,
أ
نظام اإلسالم يلزم الرجل بأعباء مالية ال تُلزم بمثلها
وينفق على أثاث الزوجية ,وعلى الزوجة واألوالد أما المرأة فهي تأخذ المهر وال تسهم من

أمور النفقة حتى لو كانت غنية ,ومن هنا كان العدالة أن يكون نصيبها أقل من الرجل وهنا

يظهر اإلعجاز في التشريع ,إذ فرق بين الرجل المنفق والمرآة المدخرة ,وبناء على ذلك جاء

في التشريع القرآني في الميراث للذكر مثل حظ األنثيين قال تعالى ﴿ :لر َج ِ
ال َنص ِيب م َّما تََر َك
ون ِم َّما َق َّل ِم ْن ُه أَو َكثُر َن ِ
ون ولِلنساء َن ِ
صيب م َّما تََر َك ا ْل َوالِ َد ِ
ا ْل َوالِ َد ِ
صيبا
ان َواألَق َْرُب َ
ان َواألَق َْرُب َ َ َ
ْ َ
()2

َّم ْف ُروضا ﴾.

 -0تعدد الزوجـــات :

لقد أباح التشريع القرآني للرجل الزواج بأربع من النساء وذلك
ِ
َّ ِ
ِ
امى
شخصية واجتماعية وقال تعاليَ ﴿ :وِا ْن خ ْفتُ ْم أَال تُ ْقسطُواْ في ا ْل َيتَ َ
اع فَِإ ْن ِخ ْفتُم أَالَّ تَع ِدلُواْ فَو ِ
اح َدة أ َْو َما َملَ َك ْت
ساء َمثْ َنى َوثُالَ َ
ث َوُرَب َ
ْ
َ
م َن الن َ
ْ
()3
تَ ُعولُواْ ﴾.

بناء على ضرورات
فَ ِ
اب لَ ُكم
انك ُحواْ َما َ
ط َ
أ َْيما ُن ُكم َذِل َك أ َْد َنى أَالَّ
َ ْ

إال أن هذا التعدد منكر في نظر الحضارة العربية ألنه ليس فيه مساواة في الحظ

الشــهواني بين الرجل والمرأة ,وألن الزوجة الثانية تزاحم األولى على حظهــا من الزوج !..
فالمرة مسؤولة عن
أ
يرد على ذلك :أما األمر األول فمنع تعدد األزواج مصلحته ظاهرة لـلمـرأة
الحمل ومع تعدد األزواج يضيع المسؤول عن الحمل وتخالط األنساب ,وال تستطيع كذلك

القيام بحقوقهم جميعا لضعف طبيعتها ,وتصبح كذلك مشتتة مرهقة ألنها ستكون بين أكبر
من قيادة .

أما األمر الثاني :فليس في صالح عموم النساء في المجتمع ألن الواقع يشهد بكثرة

النساء على الرجال ولن يكون هناك إال خيار التعدد أو اإلباحية ,فحينئذ أي المصلحتين

أولى بالرعاية أنانية الزوجة أم الحفاظ على الزوجة الثانية من الحرمان أو السقوط في

بركان الفتنة ؟!
))1
))2

اإلعجاز الشريعي لنظام الميراث،أحمد شاهين،دار جياد للنشر والتوزيع،جدة،ط110211م ،ص.134
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وختاما فإن هؤالء مع هذا التعنت والمغالطة فهم يبيحون التعدد لكن باسم الخليلة

والصديقة وعندهم هذا بال عدد محدود وبال مسؤولية عن النتائج ,أما التـشريع القرآني فأباح

ذلك لكن مع ضابط العدد وتحمل المسؤولية األسرية من قبل الرجل.

هذه بعض القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والتي عند التأمل فيها نجد أن التشريع

القرآني قد حفظ حقوق المرآة كاملة وراعى ظروفها الشخصية واالجتماعية فـلم يرهقها من

أمرها عس ار وكل ذلك محفوف باحترام وتقدير وتكريم خالفا لمن ينادي بحقوق المرأة وهو
يلهث وراء شهوته دون النظر على إنسانيتها وكرامتها.

()1

الخاتمـــــــــــة
الحمد هلل والصالة والسالم عـلى رسول اهلل وبعد البحث في جـوانب التشريع القرآني

المعجز توصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات.
أوالً النتائج:

 -1اإلعجاز التشريعي هو إثبات عجز البشر جميعا أفرادا،وجماعات عن اإلتيان بمثل مـا
جاء به القرآن من تشريعات وأحكام،تتعلق بالفرد واألسرة والمجتمع في كـافـة المـجاالت ،فال
يستطيعوا الوصول إليه وال ابتداع ما يضاهيه ،بل يقرون بتفوقه وتميزه على سائر
التشريعات.
 -0بيان اإلعجاز التشريعي يجعل القرآن الكريم سامي فوق كل االنتقادات التي توجه إليه.

))1

أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية ،مصطفي عبد الغني شيبة ،دار الـكتب الوطنية ،بنغازي ،ط،1

 0221م  ،ص.177
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 -3الحقيقة التشريعية هي الحقيقة التي يفهمها ويهتم بها العالم اليوم مما يجعل إبراز
اإلعجاز التشريعي بابا عظيما للدعوة إلى اإلسالم.
 -4توفر للتشريع القرآني المعجز مزايا خاصة جعلته متميز عـن باقي التشريعات ومـن هذه
المميزات  :الربانية ،والـشمول ،والعدل ،والتيسير ورفع الحرج ،والدوام ،ورعاية مصالح
البشر ،والتوازن بين المادة والروح،والكمال ،والتوسط واالعتدال.
 -5أثبتت التجارب أن التشريع القرآني المعجز تفوق على كل القوانين في حل المشكالت
القانونية المستعصية كالميراث وحقوق المرآة.
 -6من جوانب اإلعجاز التشريعي في األحكام :ما جاء من عقوبات رادعة عن فعل الجريمة
ابتداء كحد القصاص ،وكذلك ما جاء في المعامالت المالية كتحريم الربا،وفرض الزكاة.
 -7من أهم جوانب التشريع الحث على األخالق الحميدة السامية التي تعكس الذوق الرفيع،
وتحمي هذا التشريع من التحريف ،وهو ما يسمى اليوم عند أصحاب القوانين بالقيم.
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التوصيات :
 -1العمل على تطبيق الشريعة القرآنية؛لكون القرآن معجزة صالحة لكل زمان ومكان لحفظ
أمن وسالمة المجتمع.
 -0إجراء مزيد من البحوث عن أوجه اإلعجاز التشريعي القرآني مقارنة بالتشريعات األخرى.
 -3إجراء دراسات في أبرز اإلعجاز التشريعي للقرآن الكريم فيما يستجد من اكتشافات
تشريعية معجزة.
 -4دعم األبحاث والدراسات اإلسالمية المتعلقة بالقرآن الكريم،ألنه يكمن فيه الحل الشافي
لما يعثره المجتمع من مشكالت.
 -5تقرير مادة خاصة تدرس في الكليات لنشر التشـريع القرآني.
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ص َدقُواْ۬﴾....
﴿أ ُْو َل۬ ِئ َك اَ۬ ِلذ َ
ين َ
ِ
لصلَوةَ َو َءاتُواْ اُ۬ َّلزَكوةَ﴾...
يمواْ اُ۬ َّ
َ
﴿وأَق ُ
ام َّنا ِباللَّ ِه َو َما أ ِ
ُنز َل إِلَ ْي َنا﴾...
﴿قُولُواْ َء َ
ِ ِ ِ
ص ِ
اص َح َيوة﴾.
﴿ولَ ُك ْم فے ا۬ ْلق َ
َ

ضطَُّر َغ ْي َر َباغ َوَال َعاد﴾...
﴿فَ َم ُن اُ۬ ْ
وه ُك ْم﴾...
س اَ۬ ْل ِب ُّر أَن تَُولُّواْ ُو ُج َ
﴿لَّ ْي َ
ِ
ِ
اص﴾..
ُّها اَ۬ ِلذ َ
ام ُنواْ ُكت َ
َ
﴿يأَي َ
ص ُ
ب َعلَ ْي ُك ُم اُ۬ ْلق َ
ين َء َ
س َر﴾...
﴿ي ِر ُ
ُ
يد اُ۬للَّ ُه ِب ُك ُم اُ۬ ْل ُي ْ
﴿وَال تَأْ ُكلُواْ أ َْم َولَ ُكم َب ْي َن ُكم ِبا ْل َب ِط ِل﴾...
َ

ُمة َو ِح َدة﴾...
اس أ َّ
﴿ َك َ
ان اَ۬ َّلن ُ
ِ
ين ي ِ
ِ
س ِب ِ
يل
َّ
نفقُ َ
﴿مثَ ُل اُ۬لذ َ ُ
ون أ َْم َولَ ُه ْم فے َ
ِا۬للَّ ِه﴾...
َح َّل اَ۬للَّ ُه اُ۬ ْل َب ْي َع َو َح َّرَم﴾....
﴿وأ َ
َ
ام ُنواْ اُ۬تَّقُواْ اُ۬للَّ َه﴾....
ُّها اَ۬ ِلذ َ
َ
﴿يأَي َ
ين َء َ

س َع َها۬﴾...
َ
﴿ال ُي َكل ُ
ف اُ۬للَّ ُه َن ْفسا إَِّال ُو ْ
ق اَ۬لنَّ ِبي۬ـ۬ َِ۬ َن لَ َـما
﴿أ َ
َخـ َذ اَ۬للَّ ُه ِميثَ َ

َءاتَ ْي َن ُكم﴾...

ف َعن ُك ْم۬﴾...
َن ي َ
ُّخف َ
يد اُ۬للَّ ُه أ ْ
﴿ي ِر ُ
ُ
ام ُنواْ َال تَأْ ُكلُواْ أ َْم َولَ ُكم﴾...
ُّها اَ۬ ِلذ َ
َ
﴿يأَي َ
ين َء َ
﴿وِان۬ ِخف۬تُم۬ أََّال تُق۬ ِسطُواْ ِفي ٱل۬ َيتَ َمى﴾
َ
ال َن ِ
﴿للر َج ِ
صيب م َّما تََر َك ٱل۬ َولِ َد ِ
ان﴾
طيبا﴾...
ص ِعيدا َ
﴿ َفلَ ْم تَ ِج ُدواْ َما۬ء فَتََي َّم ُمواْ َ
ان ِم ْن ِع ِ
ند َغ ْي ِر ِا۬للَّ ِه﴾...
﴿ولَ ْو َك َ
َ
َن َّي ْقتُ َل ُم ْؤ ِمنا﴾...
ان لِ ُم ْؤ ِمن أ ْ
﴿و َما َك َ
َ
ِِ
ه﴾...
﴿وأَخ۬ذه ُم ٱلرَبواْ َوقَد۬ ُن ُهواْ َعن۬ ُ
َ
ِ
ت لَ ُك ْم ِدي َن ُك ْم﴾...
﴿ا۬ ْل َي ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
﴿أ ََّن ُهۥ َمن قَتَ َل َن ْفساَ۬ ِب َغ ْي ِر َن ْفس﴾...
ِ
ـس ِب َّ
الن ْف ِ
ـس﴾...
ـيـها أ َّ
﴿و َكتَْب َنا َعلَ ْي ِه ْم ف َ
َن اَ۬ َّلن ْف َ
َ
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اآلية
ام ُنواْ إِ َّن َما اَ۬ ْل َخ ْم ُر﴾....
ُّها اَ۬ ِلذ َ
َ
﴿يأَي َ
ين َء َ
﴿ ُق ْل إِنے َعلَي َبي َنة من َّربے َو َك َّذ ْبتُم ِب ِهۦ﴾....
ق اُ۬لـْحـَب َوالنـََّوي۬﴾....
﴿إِ َّن اَ۬للّـَ َه فَلــِ ُ
فے ما أ ِ
َج ُد ِ
﴿ ُقل َّال أ ِ
ُوح َي إِلَ َّي ُم َح َّرما﴾....
َ

ص َرُه ْم﴾....
﴿ويـَ َ
ضـعُ َع ْن ُه ْم إِ ْ
َ
﴿إِ ْذ َي ِع ُد ُك ُم اُ۬للَّ ُه إِ ْح َدي اَ۬لطَّا۬ ِئفَتَ ْي ِن﴾....
ين يك۬ ِن ُز َ َّ
ِ
ب﴾....
ون ٱلذ َه َ
﴿وٱلَّذ َ َ
َ
ض ُه ْم أ َْو َليا۬ ُء َب ْعض
ون َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
﴿وا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
ت َب ْع ُ
َ

﴾...

ِ
ِ
س ِ
ـان﴾....
سول إَِّال ِبل َ
س ْل َنا من َّر ُ
﴿و َما أ َْر َ
َ
ون۬﴾
﴿إِ َّنا َن ْح ُن َن َّزْل َنا اَ۬لذ ْك َر َوِا َّنا لَ ُهۥ لَ َح ِفظُ َ
﴿واللَّ ُه َج َع َل لَ ُكم م ْن أَنـفُسـِ ُك ْـم أ َْزَوجا ﴾....
َ
ِ
ب﴾....
﴿وَن َّزْل َنا َعلَ ْي َك اَ۬ ْلكتَ َ
َ

﴿إِ َّن اَ۬للَّ َه َيـأْمـ ُر با ْل َع ْـد ِل َو ِْ
سـ ِن﴾....
اإل ْح َ
ُ
﴿وِا ْن عاقَ ْبتُم فَع ِ
اق ُبواْ﴾....
َ َ ْ َ
﴿وَال تَ ْقتُلُواْ اُ۬ َّلن ْفس اَ۬ ِ
لتے َح َّرَم﴾....
َ
َ
ِ
ون﴾....
ان َمعـَ ُهۥ َءال َهة كـَ َما تَقُـولُ َ
﴿قـُل لَّ ْو َك َ
ظـما َوُرفَـتا﴾...
﴿وقَـالـُواْ أَ۬ َذا ُك َّـنا ِعـ َ
َ
ـع اَ۬ َّ
َن ّيـُ ْؤمـِنـُواْ﴾...
ـاس أ ْ
﴿و َما َمـ َن َ
لـن َ
َ
﴿فَ ْارتَدَّا َعلَي َءاثَ ِ
صصا﴾....
ارِه َما قَ َ

ون ﴾....
ان َمعـَ ُهۥ َءالِ َهة َك َما تَقُولُ َ
﴿قـُل لَّ ْو َك َ
ُمة َو ِح َدة﴾....
ُمتُ ُك ْم أ َّ
﴿إِ َّن َه ِذ ِهۦ أ َّ

﴿و َمـا َج َع َـل َعلـَْي ُك ْـم﴾....
َ
ـان َم َع ۥهُ﴾....
﴿ما اَ۬تَّ َخ َذ اَ۬للَّ ُه ِم ْن َّولـَد َومـَا َك َ
َ
ِ
ِ ِِ
ص َر ْت﴾....
﴿وقَالـَ ْت ألُخـْتـهۦ قُصـيه فَ َب ُ
َ
ِ
يما َءاتَي َك اَ۬للَّ ُه﴾...
َ
﴿و ْابتَ ِغ ف َ
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ِ ِ ِ
وم﴾...
﴿أ َ
َل۬ ّم۬ َِ۬ ُغل َبت ا۬ ُّلر ُ
ِ
ِ
ـيها نـَِذيـر﴾....
ُمـَة إَِّال َخ َـال ف َ
َ
﴿وِان ّمـ ْن أ ّ
ِ
﴿و َّ
ستَقَّر لَّ َها۬﴾...
ـس تَ ْ
ـج ِرے ل ُم ْ
الش ْـم ُ
َ

ام ُنواْ﴾....
﴿أ َْم َن ْج َع ُل اُ۬ ِلذ َ
ين َء َ
ِ
َحس َن اَ۬ ْلح ِد ِ
يث﴾...
َ
﴿ا۬للَّ ُه َن َّـز َل أ ْ َ
لـرْء َيا﴾...
سولَ ُه اُ۬ ُّ
ص َد َ
ق اَ۬للَّ ُه َر ُ
﴿لَّقَ ْد َ

﴿و ِ
ش﴾..
ب۬ ِئ َر اَِْ۬إل ثِْم َوا ْلفَ َو ِح َ
ين َي ْجتَِن ُب َ
الذ َ
ون َك َ
َ

﴿ َفلِ َذلِ َك فَ ْادعُ واستَ ِقم َكما أ ِ
ت﴾....
ُم ْر َ
َ ْ ْ َ
َّ
ون ِباللَّ ِه َوا ْل َي ْوِم ِاْ۬أل۬ ِخ ِر﴾...
﴿ال تَ ِج ُد قَ ْوما ُي ْؤ ِم ُن َ
ون َعلَي أَنفُ ِس ِه ْم﴾....
﴿وُي ْؤِث ُر َ
َ
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(أعـظم المسلمين في المسلمين جرما)....

15

0

(أال إن كل ربا من ربا الجاهلية)

16

3

(أنا أولى بالمؤمين من أنفسهم،فمن مات وعليه دين)

35

4

(إن اهلل لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم)....

06

5

(أال إن ديَّة الخطأ شبه العمد)....

45

6

(إن مـن عباد اهلل من لو أقسم)....

32

7

(بعثت بالملة السمحة الحنيفية)....

15

1

(رفع القلم عن ثالثة :عن النائم حتى يستيقظ)....
ُ
(فإذا نهيتكم عن شي فأجتنبوه)....

07
15

12

(ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن)....

40

11

(لو قلت نعم لوجبت ذروني ما تركـتكـم)....

15

10

الد بالولد)....
(ال ُيقا ُد الو ُ
(من أُصيب بقتل أو خبل "فساد في أحد األعضاء)....

43

9

13
14

(من

15

(م ْن
َ

قتل له قتيل فهو بخير النظريين)....
َن ي َن ِف َذهُ)....
َك َ
ستَ ِطيعُ أ ْ
ظ َم َغ ْيظا َو ُه َو َي ْ
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فهرسة المصادر والمراجع
القرآن الكريم  :برواية اإلمام قالون عن نافع المدني .
-1

أحكام الشريعة األسرة في الشريعة اإلسالمية ،مصطفى عبد الغني شيبة ،دار الكتب
الوطنية ،بنغازي ،الطبعة األولى0221 ،م.

-2

اإلعجاز التشريعي لنظام الميراث،أحمد شاهين،دار جياد للنشـر والتوزيع ،جدة ،الطبعة
األولى0211،م.

-3

اإلعجاز العلمي القرآن الكريم ،حسن أبو العنين ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،الطبعة األولى،
1405هـ 0225 -م.

-4

اإلعجاز العلمي في اإلسالم ،محمد كامل ،دار الكتاب الحديث،لبنان،الطبعة األولى،
1993م.

-5

اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم ،سليمان الطرواني ،دار الفرقان عمان ،الطبعة األولى،
1401هـ 0222 -م.

-6

إعجاز القرآن ،محمد بن الطيب الباقالني ،دار المعارف ،الطبعة األولى1409،هـ0229-م
.

-7

تاريخ التشريع اإلسالمي ومصادره ،خليفة أبو بكر الحسن ،محـمد السراج ،دار النور،
الكويت ،الطبعة األولى1401 ،هـ 0222 -م.

-8

تاريخ التشريع اإلسالمي ،عمر مولود عبد الحميد ،وآخرون ،المكتبة الجامعة للطباعة
والنشر ،ليبيا،الطبعة الثانية0225 ،م.

-9

خصائص التعبير القرآني،عبد العظيم إبراهيم،مكتبة وهبة،القاهرة0222،م.

-11

دراسة بعنوان القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا األمة،عصام العبد زهد الجامعة
اإلسالمية ،غزة1409 ،هـ 0221 -م.

-11

سنن أبو داود،أبو داود سليمان بن األشعت بن إسحاق بن بشير لألزدي السجستاني ،دار
الرسالة العالمية ،الطبعة األولى ،ج1432 ،5هـ0229 ،م.

-12

سنن الترمذي،محمد بن عيـسى ،دار الغرب اإلسالمي،مصر،الطبعة األولى1996،م.

-13

الشريعة والحقيقة ،محمد ناجي ،دار الكتب الوطنية،بنغازي،الطبعة األولى0222،م.

-14

صحيح بخاري،أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه  ،دار
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الكتب العلمية  ،بيروت ،الطبعة الثانية 1971،م.
-15

صحيح مسلم،أبي الحسين مـسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،الطبعة األولى 1971 ،م.

-16

فتح الباري ،شرح صحيح البخاري،أحمد بن حجر العسقالني ،دار الكتب العلمية ،مصر،
1370هـ .

-17
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