
 أحكام القرآن يء دمبا

 رهـــالثم ثم   وع ــــواملوض  رة *** احلد ــــــكل فن عش ادئ ـــإن مـــب

 ع *** واإلسم اإلستمداد حكم الشارعــــواضفضلــــه ونســــبته والـ

 الرشف حاز  اجلميع   كتفى *** ومن درىامسائل والبعض بالبعض 

 م، والتفسري الفقهي.: أحكام القرآن، وتفسري آيات األحكا هاسم

 التي تتضمن أحكامًا رشعية، تتعلق بأفعال املكلفني.القرآن الكريم آيات هو بيان معاين  :(تعريفه )حده

 فعال املكلفني.ألالرشعية  حكاماألم املتعلقة ببيان القرآن الكري: آيات  موضوعه )مسائله(

ه والتفسري، ومستحب لغريهم، وهو واجب عىل من يتكلم يف الرشيعة، وخاصة يف الفق حكم تعلمه :

 مجاعة املسلمني. فرض كفاية عىل

 : يمكن تلخيص ذلك يف األمور اآلتية: القرآنفضل وثمرة تعلم أحكام 

 معرفة أحكام الرشع من القرآن الكريم. -

 الوقوف عىل إعجاز الترشيع يف القرآن. -

 الوقوف عىل الوجوه البيانية يف اآليات املتضمنة لألحكام. -

 تعلم دالالت القرآن عىل األحكام من القرآن الكريم. -

 كريم.الوقوف عىل أساليب القرآن ال  -

 .من جهة االستنباط ألصويل، ويتداخل مع آلة ا: هو أصل يعتمد عليه املتفقه واملفرسنسبته

 .القرآن نزوللفاظ، وأحوال ملأثور، ومن دالالت األبا تفسريال: يستمد هذا العلم مما جاء يف  استمداده

ر بون بداللته عىل أخذ األحكام من اآليات، نحوو قولوه لعمو صىل اهلل عليه وسلم: هو الرسول  هواضع

ملوا سو ل عون ادهواد بوا مري  ة الصوي""، وقولوه صوىل اهلل عليوه وسولماخلطاب ريض اهلل عنه: "يكفيك فيها آيو

ثوم  رة رشًا يوره..مثقوال ذخريًا يره ومون يعمول  قال ذرة"ال أجد فيها غري اآلية الفاذة ﴿فمن يعمل مث والبغال:

، ثوم جواء العلوبء بعود ذلوك صوىل اهلل عليوه وسولمبيقهم هلذا الذي تعلموه من الرسوول عد ذلك الصحابة بتطب

، فتكلموا يف تفسري آيات األحكام ، مثل ما صنع مالك يف املوطأ ، وما صونع الاوافعي جوساروا عىل نفس النه

ه جرد البيهقي كالم الاافعي يف كتابه األم، وقد   .(أحكام القرآن للاافعي: )يف كتاب سبا

التفسريية،  الرواياتمتفرقة يف ثنايا  هبي ة روايات، آيات األحكامعلم تفسري تدوين بدأ ته: نشأ

 كتابه أحكام القرآن.مثل ما أفرده الطحاوي يف  ؛دخل ضمن كتب التفسري . ثم أفرد بالتصني"وا ديثة. ثم 


