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 ٨١ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 
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   ،                                        والـــصالة والـــسالم علـــى أشـــرف األنبيـــاء واملرســـلني ،                احلمـــد هللا رب العـــاملني

   .                   على آله وصحبه أمجعني            نبينا حممد و
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                                                                  فـإن إعجـاز القـرآن يف تــشريعاته عامـة سـواء مــا خيـص العقيـدة أو املعاملــة أو 

           أمــر ثابــت                                                مــن أعظــم وأهــم أنــواع اإلعجــاز يف القــرآن الكــرمي وهــذا     األخـالق

     مـــن                  القـــرآن التـــشريعي     إعجـــاز   ف ،                   وال يرفـــضه إال معانـــد ،               ال ينكـــره إال جاحـــد

       االعجــاز     يــان                            آن واالنتــصار لــه، وتــأيت أمهيــة ب                ب الــدفاع عــن القــر        أهــم جوانــ

    :                       التشريعي من أوجه أمهها 

               جبدارتـــه أن يكــــون   ١                                         إقـــرار اجلهـــات القانونيـــة العلميـــة يف العـــامل كلـــه    : ً   ً أوال  

ًمصدرا قانونينا مهما  ً ً                    ً ً ً.   

ً     ً  خالفـا  ،ً                                                   ًاستمرار صـالحية القـرآن قرونـا طويلـة دون احلاجـة إىل تعـديل   :ً     ً ثانيا

   .                 لكل قوانني الدنيا 

                                                         مسوه فوق كل االنتقادات اليت يوجهها إليه خصومه وهذا ثابـت عنـد   : ً     ً ثالثا 

   .           أهل اإلنصاف 

                                                 

ً                                 ًأن الــــشريعة اإلســـالمية تعتــــرب مـــصدرا مــــن   )  م    ١٩٣٨ (                      ا�تمعـــون يف مــــؤمتر الهـــاي    قـــرر  ١

                    القــرآن إعجــاز تــشريعي   :          إخل  انظــر   ٠٠                                           مــصادر التــشريع العــام وأ�ــا مرنــة قابلــة للتطــور 

     ) .  ٢٠ (      متجدد 



        
 
 

 ٨٢ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

ـــدنيا كلهـــا يف حـــل املـــشاكل املستعـــص    : ً     ً رابعـــا ـــل                                               تفوقـــه علـــى قـــوانني ال        ية مث

   .١              والزنا وغريها ،       املخدرات

                                                  أن األمــة إذا  أحــسنت  عــرض هــذا الوجــه مــن اإلعجــاز ســيكون     : ً     ً خامــسا

ًبابا عظيما مـن أبـوا ً                  ً                               فاحلقيقـة التـشريعية هـي احلقيقـة  ،                 ب الـدعوة إىل اإلسـالمً

                                                           الـــــيت يفهمهـــــا العـــــامل املتحـــــضر اليـــــوم ألن العـــــامل املتحـــــضر اليـــــوم ال يفهـــــم 

                                                                    التحدي البالغي والغييب بقدر ما يفهم القوانني والدساتري التشريعية، وتأمـل 

                                                            هــذه الكلمــات الــيت نطــق �ــا بعــض املنــصفني الغــربيني الــذين وقعــت أعيــنهم 

          عميـــد كليـــة   )    شـــريل (           قـــال األســـتاذ    ،                           لـــى بعـــض أوجـــه اإلعجـــاز التـــشريعي ع

                                             إن البـشرية لتفخـر بانتـساب رجـل كبـري كمحمـد إليهـا    : (                احلقوق جبامعة فينا

ً                                                                 ًإذ أنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأيت بتـشريع سـنكون حنـن 

ـــو ـــه بعـــد ألفـــي عـــام                         األوروبيـــون أســـعد مـــا نكـــون ل       وقـــال  ، ٢ )                            وصـــلنا إىل قمت

                                    القــــانون احملمــــدي قــــانون ضــــابط للجميــــع نــــسج    : (                  األســــتاذ أدمونــــت بــــورك

                                                           بأحكم نظام حقـوقي وأعظـم نظـام علمـي وأمسـى تـشريع منـور مل يـسبق قـط 

 )               للعامل إجياد مثله
  ٣

.   

         والنظـــر  ،                 وأمهيـــة الوقـــوف عليـــه   ،                                    ومـــن هنـــا تتبـــني لنـــا عظمـــة التـــشريع القـــرآين

                        ن يطعنـون فيـه بـال دليـل وال                                             املتجدد فيه لسد أبواب الفتنـة أمـام أعـداءه الـذي

                                                 

  .      بتصرف   )   ١٢ (                           القرآن إعجاز تشريعي متجدد    :      انظر   ١

  ) . ٣(معجزة القرآن التشريعية :  انظر٢

  .املصدر السابق:  انظر ٣
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? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

           مـــام ذلـــك إال                                                       برهـــان ؛ فـــإذا مـــا وقفـــوا أمـــام حقيقتـــه التـــشريعية فـــال ميلكـــون أ

                                              وهو باب واسع لالنتصار للقرآن مـن خـالل بـاب مـؤثر  ،                 التسليم و االنبهار

   .                 ومقنع للعامل اليوم

  

   :            أهداف البحث 

  .                                              بيان معىن اإلعجاز التشريعي يف القرآن، وبيان أمهيته -  ١

    .                 ات التشريع القرآين        بيان مميز -  ٢

   ،         واألحكــــام ،               يف جمــــال العقيــــدة                             ابــــراز جوانــــب مــــن التــــشريع القــــرآين -  ٣

     .      واألخالق

   :         خطة البحث

   :        مباحث                      يتكون البحث من ثالثة
   .             لغة واصطالحا          يف القرآن                     تعريف اإلعجاز التشريعي    :            المبحث األول

  .                     مميزات التشريع القرآين     :              المبحث الثاني

ـــث         المبحـــث ال   :        يف جمـــال                           مـــن االعجـــاز التـــشريعي يف القـــرآن  ب     جوانـــ    :     ثال

  .         ، واألخالق        واألحكام         العقيدة، 

       خاتمة و  

       وفهرس

    



        
 
 

 ٨٤ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

   .ً            ً  لغة واصطالحا                          اإلعجاز التشريعي في القرآن       تعريف  :            المبحث األول

   :                  معىن اإلعجاز يف اللغة

ُالعجز  َ      ُ ِّ بضم اجلـيم -َ َ          ِّ ُمـؤخر الـشيء، ومجعـه  : -َ َ َّ ُ                ُ َ َّ َّ                     َّأعجـاز، والعجـز الـضعف،   : ُ

ًفاته، وعجزته تعجيزا  :             وأعجزه الشيء َّ َ                   ً َّ َّ                      َّثبطته، ونسبته إىل العجز  : َ
١.   

ُأصله التأخر عن الشيء، وحصوله   :       والعجز ُ ُّ َّ ُ                             ُ ُ ُّ َّ ْعند عجـز األمـر، أيُ ُ َ                 ْ ُ ُ       ُمـؤخره،   : َ

َّار يف التعارف امسا للقصور عن فعل الشيء، وهو ضد القدرة ص و ُ ُ ً                                                   َّ ُ ُ ً
٢.   

   .                                                  الضعف والقصور عن فعل الشيء وهو المعنى المراد هنا    هو      فالعجز
   :                 التشريع يف اللغة   معىن

ُالــشريعة مــشرعة املــاء وهــي مــورد الــشاربة و الــشريعة أيــضا مــا شــرع   :       شــرع    ُ ْ ُِ َِّ ََّ َ                                                          ُ ُ ْ ُِ َِّ ََّ َ
َّاهللا لعبــاده مــن الــدين وقــد شــرع هلــم أي ســن َ َ                                    َّ َ                            وكــال املعنيــني يتفــق يف اإلرواء  ،َ

   .٣                                 فاملاء إرواء حسي والشرع إرواء لغوي

ُالشرع         ْ َّ      ُ ْ ْشرع  :     يقال  . ّ                ّ�ج الطريق الواضح  : َّ َ َ    ْ َ ُت له طريقا، والـشرعَ ْ َّ ُ                   ُ ْ َّ       مـصدر،   : ُ

ٌشـرع، وشـرع، وشـريعة، واسـتعري ذلـك   : ّ                              ّمث جعل امسـا للطريـق الـنهج فقيـل لـه َ ِ َ ٌَ ٌْ ْ
ِ                              ٌ َ ِ َ ٌَ ٌْ ْ
ِ

ّ             ّللطريقة اإلهلية
٤.   

                                                       فالـــــشريعة مـــــا شـــــرعه اهللا لعبـــــاده مـــــن العبـــــادات والمعـــــامالت وســـــائر 

   .         التشريعات

                                                 

  ) .٦٦٣(، والقاموس احمليط ) ١٠/٤٢(لسان العرب : انظر  ١

  ) .٥٤٧( املفردات للراغب االصفهاين : انظر  ٢

   . )   ٣٥٤  :  ص (            خمتار الصحاح   :      انظر   ٣

   )   ٤٥٠  :  ص (                      املفردات يف غريب القرآن   :        انظر   ٤



        
 
 

 ٨٥ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
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   ً:       ً  اصطالحا                           اإلعجاز التشريعي في القرآن  

ْهو إثبات عجز ا           َ ُ              ْ َ ِ                      ِ عـن اإلتيـان مبثـل مـا جـاء ً              ً أفرادا ومجاعـاتً         ًلبشر مجيعاُ

َّبــه القـــرآن مـــن تـــشريعات وأحكـــام، تـتعلـــق بـــالفرد واألســـرة وا�تمـــع يف كافـــة  ْ ُ َّ ََ ٍ ُ                                                                َّ ْ ُ َّ ََ ٍ ُ

        يقـــرون     بـــل ،                                             ، فـــال يـــستطيعوا الوصـــول إليـــه وال ابتـــداع مـــا يـــضاهيه     ا�ـــاالت

   .١                      يزه على سائر التشريعات         بتفوقه ومت

                                                 

ز التشريعي يف ، واالعجا) ١١٨(االعجاز يف القرآن الكرمي حممد أمحد حممود : انظر  ١

  ) .١٨( الطعام والشراب 



        
 
 

 ٨٦ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

   .             شريع القرآني           مميزات الت  :             المبحث األول 

                                            آن املعجــز مزايــا  خاصــة فريــدة ميزتــه حبــق عــن ســائر                     لقــد تــوفر لتــشريع القــر

      :               التشريعات منها

                                               وهــذه مــن أعظــم ميــزات هــذا التــشريع فهــو مــن عنــد حكــيم     :         الربانيــة  ) ١

ُفجـاء موافقـا ملـصاحل البـشرية ال يـنقض         سيكون          كان وما             خبري يعلم ما ً                                ُ ً

      لقـصور  ا                       وضـع البـشر الـذي حيكمـه               القرآين ليس مـن          فالتشريع ،    يتغري    وال

ـــــأثر مبـــــؤثرات املكان   ،      والعجـــــز            ثرات املـــــزاج      ومـــــؤ ،        والثقافـــــة   ،       والزمـــــان ،                    والت

          صــاحب اخللــق                 وإمنــا تــشريع مــن                           فهــو دائــم التغــري واالضــطراب،     واهلــوى

                    وهـذه امليـزة جعلـت يف  ،                              ذا الكون ورب كل مـن فيـه ومـا فيـه         واألمر يف ه

                   ألنــــك إذا مل ختــــشى عقــــاب ً                                    ًالنــــاس إقبــــاال علــــى التنفيــــذ هلــــذه التــــشريع 

                                                         احلاكم خشيت عقاب اخلالق فهذا املعىن التعبدي يريب الضمري الروحـي 

                                                 وفيهمــا أعظــم كفيــل بإطاعــة األوامــر واجتنــاب النــواهي  ،             والــوازع الــديين

                                                         وليس للقوانني الوضعية شيء مـن ذلـك رغـم مـضاعفة العقوبـة يف بعـض 

   .١       اجلرائم 

                                                 

           ، وجملـــــة منـــــرب   )   ٦٥ (                           ، واملـــــدخل إىل الـــــشريعة والفقـــــه   )  ٩ (               الـــــشريعة اإلســـــالمية  :      انظـــــر   ١

      )  .  ٥٦ ( ص    ١٩٦٨                     اإلسالم العدد األول سنة 



        
 
 

 ٨٧ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

   النـاس حيتاجـه لكـل مـافالتـشريع القـرآين شـامل:        الشمول  )٢

                      

   ) ٨٩:النحل(.  

 و،والتعبديـــة ،يـــشمل مجيـــع جوانـــب احليـــاة العقديـــةه موضـــوعي شمولفـــ

لـــه  ومشو،وغـــري ذلـــك ،والـــسلوكية،واالجتماعية ،والـــسياسية ،االقتـــصادية

 من حني بعثة النيب صلى اإلتباعكذلك مشول زماين فهو تشريع واجب 

 مكاين فهو تشريع  ومشوله كذلك مشول،اهللا عليه وسلم إىل قيام الساعة

 ومشوله كذلك مشول بـشري ،جلميع من يف األرض على خمتلف أماكنهم

فهـــــو تـــــشريع واجـــــب اإلتبـــــاع علـــــى البـــــشر علـــــى اخـــــتالف أجناســـــهم، 

، وهــــذا ١ حــــىت اجلــــن فهــــو تــــشريع هلــــم ،وألــــوا�م ،�م وطبقــــا،وأعــــراقهم

الــشمول العظــيم ال جتــده يف أي تــشريع مهمــا بلغــت مهــارة مــن وضــعوه 

لذا فهم مضطرون لتغيريه من وقت آلخر ومن مكان آلخـر ومـن جـنس 

 علمــــاء القــــانون الوضــــعي أن يتخيلــــوه  فهــــذا الــــشمول اســــتطاع،آلخــــر

   .٢مل يستطيعوا أن يوجدوه ،لكنهم

إن العدل من أبرز مسات التشريع القرآين ؛ وهلذا جاء األمر :  العدل )٣

    .به يف أمجع آية يف كتاب اهللا     

                                                 

         ) .     ٢٦٧ (               ، وعظمة القرآن   )   ١٦ (                الشريعة اإلسالمية   :      انظر   ١

 ) .١٦(التشريع اجلنائي : انظر  ٢
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           )٩٠:النحل(.  

ــــــه قيمــــــة حيــــــة ــــــشريع القــــــرآين ل ــــــه أبعــــــاد إنــــــسانية ،إن العــــــدل يف الت  ول

 ،فليس هو جمرد شـعار للمزايـدة الفارغـة واخلـداع اإلعالمـي للعقـول،راقية

 ؛ كالعــدل يف األمـــور وهلــذا تعــددت جمــاالت العــدل يف التــشريع القــرآين

ـــــة عـــــدل مـــــع األعـــــداء  وال، واملعـــــامالت القلبيـــــة، واألمـــــور املاليـــــة،العائلي

 والعــدل يف األمــور ، والعــدل يف القــضاء، والعــدل يف العقوبــات،يــارواألغ

 التـشريع القـرآين كثـرية  فوجـوه العدالـة يف،السياسية واحلكمية وغـري ذلـك

 ومن األشياء اليت تبني لك وجه اإلعجـاز هنـا أنـه ال حمابـاة يف ،ومتنوعة

 بينمـــا ،الغـــين والفقـــري ،فالكـــل سواســـية احلـــاكم واحملكـــومالتـــشريع ألحـــد 

القــوانني الوضــعية تفــرق بــني األشــخاص فتعطــي الــبعض صــالحية ميكــن 

مـــن خالهلـــا أن يرتكـــب أي جرميـــة وال معقـــب لـــه بـــل لـــه مـــا حيميـــه يف 

  . ١القانون وهو ما يسمى باحلصانة الدبلوماسية أو الربملانية

ـــال )٤ ـــع الحـــرجرْسُي از القرآنيـــة جنـــدها متتـــ عنـــد تتبـــع التـــشريعات   :  ورف

اليـــسر والتـــسامح ورفـــع احلـــرج فلـــيس املقـــصود مـــن هـــذا التـــشريع إيقـــاع ب

 وإمنــا املقــصود ، وإرهــاقهم بالتكــاليف، والتــشديد علــيهم،احلــرج بالنــاس

                                                 

، املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن والسنة النبوية ) ٢٧٧(القرآن عظمة : انظر  ١

)٤٧٣. ( 
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 وهـــذه ،وقـــدر�م مـــع طـــاقتهم  يتفـــق  مبـــا  وآخـــر�م   معاشـــهم  حتقيـــق

  القرآنيـــة الـــيت تبـــني لنـــا ذلـــك  النـــصوص  بعـــض      

            )وقولــــه تعــــاىل)١٨٥:البقــــرة: 

            ) ـــــــــه تعـــــــــاىل )٢٨٦البقـــــــــرة   :وقول

                 ) ٧٨:احلج(.  

 رجوقـــــد بلـــــغ اليـــــسر إىل درجـــــة التخفيـــــف مـــــن الواجبـــــات عنـــــد وجـــــود احلـــــ

                 )   ٤٣:النـــساء(،  

 الــــــسماح بتنــــــاول القــــــدر الــــــضروري مــــــن احملرمــــــات عنــــــد احلاجــــــة وكــــــذلك 

                      )   البقــــــــرة

ر إىل هــذه األمــور الــيت ســنها  وبــضدها تتبــني لــك األشــياء فــانظ،١.)١٧٣: 

ـــتعلم حينهـــا  لقـــد ، اليـــسر العظـــيم يف التـــشريع القـــرآينبـــشر علـــى أنفـــسهم ل

 أ�ــم كــانوا يلقــون ً،حكــى التــاريخ عــن الــسومريني الــذين ســكنوا العــراق قــدميا

 وعنــــد األكــــاديني بعــــد ،لــــست زوجــــي: املــــرأة يف النهــــر إذا قالــــت لزوجهــــا 

 كان من حق الدائن أن ، عجز عن أدائهًالسومريني إذا استدان رجل ماال مث

   .٢ زوجته ابنته أو يستعبد ابن املدين أو

                                                 

، ودراسات يف ) ٧٨(، واملدخل إىل الشريعة والفقه ) ٢٤(الشريعة اإلسالمية : انظر  ١

  ) .   ٣٤٠(علوم القرآن 

 ) .٢٨٠(عظمة القرآن : انظر  ٢
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وكان عند اهلنود عادة وهـي إذا مـات الرجـل فـإن زوجتـه حتـرق معـه يف نفـس 

. قــد اســتمرت هــذه العــادة حــىت القــرن الــسابع عــشر اليـوم الــذي مــات فيــه و

   .١ فاحلمد هللا على يسر شريعة اإلسالم

تعــديل أو أي يتطــرق إليــه يع القــرآين تــشريع خالــد مل شرإن التــ : وامدالــ )٥

    وهـــذا مـــصداق لقـــول اهللا عـــز وجـــلتغيـــري أو حتريـــف      

           )فمنـــذ أن نــــزل هـــذا التــــشريع ) ٩: احلجـــر

ًوأعـــــــداءه حيـــــــاولون عـــــــرب العـــــــصور أن يبـــــــدلوا شـــــــيئا يف القـــــــرآن ولكـــــــن 

  . فيا هلا من معجزة مذهلة،تهيها

 مقاصــده وخلــود ،وخلــود معنــاه ،والوجــه املــشرق يف اخللــود هــو خلــود لفظــه

 إنــه ،ويكــون حمقــا يف ذلــكعقبــه يف شــئ فلــم يــستطع أحــد مــن أعــداءه أن يت

د يــ بعشــرع مــستحق للبقــاء ألنــه حيمــل مقوماتــه عــدل بعيــد عــن الظلــم وعلــم

 عبوديــة اإلنــسان مــن حــرر ،ووســطية بعيــدة عــن  الغلــو والتقــصريعــن اجلهــل 

 ثبــات يف متجـدد مـع فالتـشريع القـرآين ، مـع الكــونًاسـقوجعلـه متنا اإلنـسان

 والتحـدي مـازال ،األصول فمثله كمثل شجرة ثابتة األصول متجـددة الثمـار

وجــدوا مــن الوســائل مــا مل جيــده أســالفهم ًمفتوحــا أمــام أهــل العــصر الــذين 

 يف تشريعات القرآن لكن من املؤكـد خلل ًفلريونوا هم أيضا مواطن نقص أو

 فهنــا املعجــزة ملــن كــان لــه أن العجــز الــذي وقــع فيــه مــن قــبلهم هــو حلــيفهم

                                                 

  ) .١٨(املرأة بني الفقه والقانون : انظر  ١
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 هــذا مــا امتــاز بــه التــشريع القــرآين بينمــا ،قلــب أو ألقــى الــسمع وهــو شــهيد

القـــوانني الوضـــعية متغـــرية فكـــل جيـــل يعـــدل فيهـــا مبـــا يناســـبه ومـــن  أقـــدمها 

رة التعــديالت عليــه أصــبح مــا يوجــد منــه اآلن القــانون الرومــاين الــذي مــن كثــ

ًمفارقا لألصل األول منه
١.  

رآين برعايــة مــصاحل النــاس فلــم متيــز التــشريع القــ : رعايــة مــصالح البــشر )٦

 ومل يـــــأت �ـــــي إال عمـــــا فيـــــه ضـــــرر ، أمـــــر إال وهلـــــم فيـــــه مـــــصلحةيـــــأت

 ، وتــــوفري حاجيــــا�م،فرعــــى مــــصاحل البــــشرية بكفالــــة ضــــروريا�م،عليهم

فــإن الــشرائع  : (.. - رمحــه اهللا – يقــول ابــن القــيم ،٢ينا�موتــأمني حتــس

بتنزيل احلكيم العليم أنزهلا وشرعها الذي يعلم ما يف ضمنها من مصاحل 

ً وهـــا هـــي متـــر أربعـــة عـــشر قرنـــا علـــى ،٣ ))..العبـــاد يف املعـــاش واملعـــاد 

  هنــاك فــوات مــصلحة أويــستطع أحــد أن يقــول إنالتــشريع القــرآين ومل 

ً بل إن البشرية مل جتد بـدا مـن اللجـوء إليـه ، يف شئ منهحصول مفسدة

ً ودفعــــا للــــضرر والظلــــم عــــن األفــــراد ،ً وتأمينــــا للمــــصلحة،حتقيقــــا للعــــدل

 وهلــذا رجعــت بعــض القــوانني الوضــعية إىل التــشريع القــرآين ،واجلماعــات

ا أنــه فيــه مــصلحة أعظــم مــن قــانو�م كمــا حــصل لبــاريس عنــدما ملــا رأو

 ذلـك لتـضاعف عـنملـرأة مث يف فـرتة وجيـزة رجعـت جعلـت الطـالق بيـد ا

                                                 

  ) .٢٦٩(، وعظمة القرآن ) ٢٠(ريعة اإلسالمية الش: انظر  ١

  ) .٢٧(الشريعة اإلسالمية : انظر  ٢

 ) .٣٧٧(شفاء العليل : انظر  ٣



        
 
 

 ٩٢ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

 العلميـــة أثبتـــت االكتـــشافات بـــل إن ،١ الق وألســـباب تافهـــةنـــسبة الطـــ

ًمصاحل يف بعض املأمورات ومفاسد يف بعض املنهيات واحملرمات تأكيدا 

 يف املبحـث - إن شـاء اهللا –وسـيأيت اإلشـارة إيل شـي منهـا  ،هلذه امليزة

  .الثالث

احل التـــشريع القـــرآين شـــامل جلميـــع املـــص : دة والـــروحالتـــوازن بـــين المـــا )٧

ــــة ــــة ،الدنيويــــة واألخروي ــــاة العملي  و�ــــذا يتــــسىن لإلنــــسان أن ميــــارس احلي

 الـــيت الواقعيـــة بكـــل طاقاتـــه وأشـــواقه علـــى أســـس مـــن املبـــادئ اإلســـالمية

 رعاية – وقد جاء يف تقرير ذلك ،توافق الفطرة وتتالءم مع واقعية احلياة

   :قولــــــه تعــــــاىل -آلخــــــرة مــــــصاحل الــــــدنيا وا       

            )  القــــــــــــــــــــــــــصص :

 ، ولــذلك نلحــظ أن النــصوص التــشريعية مل تــرد جمــرد أوامــر جافــة،)٧٧

وحركت كـــوامن اإلميـــان ،بـــل خاطبـــت اإلنـــسان يف قلبـــه ولبـــه وأحاسيـــسه

 فيكـون هـذا اخلطـاب يـذكي جـذوة اإلميـان يف نفـس اإلنـسان فمثل ،فيه

 وهذه ميزة عظيمة ال توجد يف التشريعات القانونية ،٢ لالستجابةأدعى 

فغايـــة مـــا توجـــده هـــذه القـــوانني مـــا حيكـــم حيـــاة النـــاس دون مـــا يتعلـــق 

                                                 

 ) .٢(، ومعجزة القرآن التشريعية ) ٥١(الشريعة اإلسالمية : انظر  ١

  ) .٢٦٦(، وعظمة القرآن ) ٣٢(الشريعة اإلسالمية :انظر  ٢
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بأرواحهم وكانت نتيجة هذا الفـراغ الروحـي يف هـذه القـوانني هـو ارتفـاع 

   . تلك البالد نسبة االنتحار يف

الكمــال يوجــد يف غــريه ؛ و  فيــه كمــال الإن التــشريع القــرآين : الكمــال )٨

 قـــضية مـــن  فعنـــد التأمـــل يف العقـــالين هـــو الكمـــال القيمـــياملقـــصود هنـــا

غ يف إطـار تتكامـل  تـصااملعـامالت جنـدها القضايا املتعلقة بالعبـادات أو

ويكرمــه عــن  ،ووجوده،فهــو تــشريع حيــرتم عقــل اإلنــسانفيــه مجيــع القــيم 

 فالتــــشريع القــــرآين يتعــــانق مــــع القــــيم واألخــــالق يف ،واإلهانــــة االبتــــذال

  بينمـا القـوانني ال،وحدة عجيبة تدل على أن هذا التـشريع مـن عنـد اهللا

�ــتم �ــذه القــضية بــل رمبــا أهانــت اإلنــسان ففــي القــانون ال جيــوز للمــرأة 

ما يبـاح ن بي،رينالتصرف يف املال إال إذا بلغت من العمر الواحدة والعش

  .١ هلا أن تسلم عرضها مىت بلغت الثامنة عشر سنة

إن التــشريع القــرآين نــسيج وحــده يف هــذا البــاب  : التوســط واالعتــدال )٩

 ويظهــــر إعجــــاز القــــرآن هنــــا يف كونــــه حيكــــم يف ،فــــال إفــــراط وال تفــــريط

 يـرتك احلبـل علـى الغـارب وال حيكـم بـأكرب ممـا احلوادث حبكم وسـط فـال

 بينمــا القــوانني الــيت كانــت مــن صــنع البــشر فيهــا خلــل ،يةتـستحقه القــض

كبــري يف هــذا اجلانــب فعلــى ســبيل املثــال جــاء الــشرع يف امللكيــة الفرديــة 

ية بكل أشـكاهلا مـن ربـا واحتكـار ًوسطا بني الرأمسالية اليت أباحت امللك

                                                 

       وجملـة  ،  )   ٧٨ (                           ، واملـدخل إىل الـشريعة والفقـه   )    ١٠٤ (                     نظريات اإلعجـاز القـرآين   :      انظر   ١

   ).  ٥٩ (      م ، ص     ١٩٦٨                           منرب اإلسالم العدد الثالث سنة 



        
 
 

 ٩٤ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

عــل املــال بيــد  امللكيــة الفرديــة وجت الــيت حرمــتاالشــرتاكية وبــني ،كــذبو

 أما اإلسالم فهو وسط يبـيح امللكيـة الفرديـة لكـن بـضوابط ،طالدولة فق

  .١تضمن احلفاظ على املصاحل العامة للناس

                                                 

   ) .٨٨(املدخل إىل الشريعة والفقه : انظر  ١



        
 
 

 ٩٥ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

                                         جوانـــب مـــن االعجـــاز التـــشريعي فـــي القرآنـــي فـــي  :              المبحـــث الثالـــث 

   .                         العقيدة، واألحكام، واألخالق   :     مجال

الكـالم يف هــذه اجلوانـب مــن الناحيــة التفـصيلية يــستغرق عمـر أجيــال ولكــن 

ن نكتفـــي بـــبعض اإلشـــارات الـــيت جتلـــي لنـــا وجـــه  البحـــث أ هـــذانـــا يفيكفي

  : اإلعجاز التشريعي يف القرآن الكرمي

   :       العقيدة

ًلقــــد عــــرض القــــرآن الكــــرمي العقيــــدة اإلســــالمية بأســــلوب راقــــي مــــستخدما 

 يـــستمع إليهـــا إنـــسان منـــصف إال آمـــن  احلجـــج العقليـــة يف اإلثبـــات والـــيت ال

 وعنـد التأمـل فيهـا يظهـر للمنـصف وجـه سـواه �ا وعرف أ�ا احلـق الـذي ال

   :اإلعجاز فيها

بيان التوحيد واإلستدالل عليه من خالل خملوقاته وآثار  ففي جمال )١

 يقول اهللا – ١ وهي الطريقة الفطرية لإلقناع واإلتباع-  خلقه اإلبداع يف

    :تعاىل                

                  

                 

             

                                                 

  ) .٣٢٨(، ودراسات يف علوم القرآن )  ٢٣٣(مباحث يف إعجاز القرآن : انظر  ١



        
 
 

 ٩٦ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

                    

                 

               

                         

                  

                 

                    

                   

              

                      

                        

                   

                

                  



        
 
 

 ٩٧ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

                  )  األنعام

:١٠٤- ٩٥(.

قرر القرآن الكرمي عقيدة البعث بعد املوت واحلساب واجلزاء يوم القيامة  )٢

 فلما كان ذلك من األمور الغيبية اليت ال تدرك ،أوضح تقرير وأدقه

آثارها فقد أكثر القرآن من ضرب األمثال واحلجج العقلية والقياس 

ألمور املشاهدة احملسوسة مبا اليدع لذي لب أي معضلة أوريب على ا

   ١ يف هذا الباب               

                  

                    

                

                

              

  .)٥٢-٤٩(راء اإلس(

   و               

                    

                                                 

 )٢٣٦(مباحث يف إعجاز القرآن : انظر  ١



        
 
 

 ٩٨ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

    ) هذه بعض جماالت  .)٧٩-٧٨:يس

فقد أهتم القرآن �ذه القضية أكرب  ،ُا ذكرالعقيدة وما بقي أكثر مم

 وهي ،اهتمام وبينها أمجل بيان أل�ا األساس الذي ينطلق منه اإلنسان

ميكن ألي إنسان أن يدخل فيه إال بالدخول  بوابة اإلسالم اليت ال

 وهي اليت جتعل اإلنسان يعيش يف أمان وسعادة وطمأنينة أل�ا ،منها

 وجتعله يعرف من الذي أوجده ،اه بأخراه ودني، تربط حاضره مبستقبله

فالقرآن حرر وجدان املسلم بعقيدة التوحيد من  ،؟وملاذا هو موجود

؛ وفك أسره من عبودية األهواء والشهوات  ،لطان اخلرافة والوهمس

ًحىت يكون عبدا خالصا هللا يتجرد لإلله اخلالق املعبود ويستعلي بنفسه  ً

دى خالقه الذي له الكمال املطلق عما سواه فال حاجة للمخلوق إال ل

ولو تأملنا ،١ أكمل عقيدة يف العقل كما هي أكمل عقيدة يف الدين

 أحوال أهل الكفر واإلحلاد لوجدناهم يعيشون يف هم جهل املصري

 وهنا ،مات اليت الشك فيها وال جدال حوهلاَّالذي هو عندنا من املسل

  .واع التشريع القرآينيظهر الوجه املعجز يف العقيدة اليت هي أهم أن

                                                 

 ) .٢٨٤(احث يف علوم القرآن مب: انظر  ١



        
 
 

 ٩٩ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

  :األحكام 

لقـــــد تـــــضمن القـــــرآن الكـــــرمي مـــــن أحكـــــام العبـــــادات واملعـــــامالت واحلـــــدود 

والقــــصاص مــــا يقــــوي أواصــــر اجلماعــــة ويثبــــت روح التعــــاون والتعاضــــد بــــني 

جنـد  ويبهر عقل اإلنسان مبـا يف هـذه التـشريعات مـن إعجـاز حيـث ،أفرادها

 علــى أســلوبني رئيــسيني، األول أن مــنهج اإلســالم يف مكافحــة اجلرميــة يقــوم

ًهدفه منع وقـوع اجلرميـة أصـال ويـسميه علمـاء اإلجـرام وقايـة، أمـا الثـاين فهـو 

يأيت بعد وقوعها وهدفه منع تكرارهـا سـواء مـن فاعلهـا أو مـن غـريه ويـسمى 

ًعالجا أو عقابا  ً
١  .   

ومبـــا أن االستقـــصاء غـــري مـــراد يف هـــذا البحـــث فسأقتـــصر علـــى بيـــان بعـــض 

 مقارنــة – بــإذن اهللا –ً اإلعجازيــة يف بعــض هــذه التــشريعات حمــاوال اجلوانــب

ًبعض هذه التشريعات مع بعض القوانني املوجودة حاليـا يف العـامل مـا أمكـن 

.  

ولعــل مــن المناســب أن نقــول أنــه ال ينــسب النجــاح إلــى أي تــشريع أو 

قانون فيمـا وضـع ألجلـه إال إذا تحققـت فيـه أربعـة عناصـر، وإذا انعـدم 

ًر واحد من هذه العناصـر لـم يكـن التـشريع ناجحـا وال فعـاال وهـي عنص ً

  :ما يلي

  . على أمت وجهأن يؤدي الغرض الذي وضع من أجله -١

                                                 

  ) .٦(اإلعجاز التشريعي يف القرآن الكرمي : انظر  ١



        
 
 

 ١٠٠ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

 أو يف زمــن قياســي بالنــسبة إىل  أن يــتم لــه ذلــك يف أقــل زمــن-٢

  .أي نظرية أو قانون آخر

 أن يكــــــون ذلــــــك الغــــــرض قــــــد حتقــــــق بأقــــــل مــــــا ميكــــــن مــــــن -٣

  .التكاليف

 أو أن يكون قد حقق  تكون سلبياته أكثر من إجيابياته أن ال-٤

الغــرض الـــذي وضــع مـــن أجلــه مـــع كــون املفاســـد أقــل بكثـــري مـــن 

  ١.املصاحل املتحققة

    ولعلــــك تتأمــــل فيمــــا يــــأيت مــــن التــــشريعات القرآنيــــة وهــــل ينطبــــق عليهــــا 

  مميزات التشريع الصحيح أم ال ؟

  

                                                 

  ) .٩(اإلعجاز التشريعي يف القرآن الكرمي : انظر  ١



        
 
 

 ١٠١ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

  : التشريع الجنائي : ًأوال  

 اجلنـائي يف الـشريعة اإلسـالمية مبميـزات هـي أبـرز دالئـل إعجـازه ميتاز النظام

  : منها 

 ، اشتماله على أرقى وأمثل املبادئ اجلنائية اليت حتافظ على أرواح الناس-١

  .  وأعراضهم ،ومتاعهم

 تفـــوق التـــشريع اإلســـالمي يف عقوبـــات احلـــدود والقـــصاص والتعزيـــر مبـــا -٢

فقـــد مجـــع يف هـــذا النظـــام بـــني الوقايـــة ،فيهـــا مـــن الـــردع احلاســـم والزجـــر املؤثر

  .١ والعالج  يف مكافحة اجلرمية

  

  :ومن األمثلة على التشريع الجنائي

   : القصاص )١          

                       

                      

               

       ( )  ني وهنا نشري إىل ماب. )١٧٨:البقرة

 فقد ،الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي من خالف يف جرمية القتل

أوجبت بعض القوانني عقوبة اإلعدام يف بعض احلاالت للقتل كما إذا 
                                                 

 ).٧٥(القرآن وإعجازه التشريعي : انظر  ١



        
 
 

 ١٠٢ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

 واكتفت بعقوبة األشغال الشاقة املؤبدة أو ،كان بالرتبص أو بالسم

 وارتأت قوانني أخرى عدم توقيع عقوبة ،املؤقتة يف احلاالت األخرى

 أما الشريعة اإلسالمية فكانت الوسط بني ،ام يف مجيع األحوالاإلعد

املذهبني فأخذت بعقوبة القتل كأصل ما مل يعف  ويل الدم فاعتربت 

ًالشريعة اإلسالمية العفو عذرا قانونيا خمففا يلتزم به القاضي وال ميلك  ً ً

 وبذلك يكون القرآن الكرمي يف �جه هذا قد حقق ،معه حق اإلعدام

ا يطمع فيه اإلنسان من أحكام يف ا�تمع ألن اإلعدام املقصود أمسى م

منه يف الواقع ارواء لعاطفة االنتقام يف نفوس أولياء الدم وإطفاء لنار 

احلقد عندهم فإذا عفا أولياء الدم مل يكن للشارع مقصد من إقامة 

 بينما يف بعض القوانني الوضعية ،١ القصاص ورمبا عاقب مبا دون ذلك

وهذا فيه فتح باب  ٢ العفو بيد امللك أو رئيس اجلمهوريةيكون 

الوساطة وإضاعة احلقوق وإسقاطها وإبقاء نار الفتنة اليت قد تشتعل يف 

 .أي وقت بينما العفو يف الشريعة اإلسالمية حل جذري هلذه املسألة

أمــا الــدول الــيت منعــت القــصاص فهــي نظــرت إىل الرمحــة والــشفقة علــى 

ا�ين عليه وتناسـت مـا ميكـن أن حيدثـه هـذا القـانون اجلاين وغفلت عن 

مــــن إزهــــاق ألرواح أخــــر وهنــــا تظهــــر معجــــزة التــــشريع القــــرآين يف قولــــه 

  :تعـــــــــــــــــــــــــــــــاىل              

                                                 

 ).٤٧ ،٤٦( م  ص ١٩٦٨جملة منرب اإلسالم العدد اخلامس مجادى األوىل : انظر  ١

 ) .٢٣٩(لعقوبة وأثره بني الشريعة والقانون العفو عن ا: انظر  ٢



        
 
 

 ١٠٣ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

    فشرع القصاص يؤدي إىل حياة من يريد أن يقتـل ومـن 

 ألن الشخص الذي عزم على القتل إذا أدرك ،ًعله مقتوال وغريمهايراد ج

 فبهـذا سـيكون ،أنه بفعله هذا سـيلقى نفـس املـصري سـيتوقف عـن القتـل

 وأمـا يف حـق غريمهـا فـألن ،ًهذا سببا يف حياته وحياة من كـان يريـد قتلـه

كـــل واحـــد مـــن النـــاس يتـــوقى احلـــذر مـــن الوقـــوع فيمـــا يـــؤدي إىل القتـــل 

 ويــؤدي كــذلك إىل حفــظ اجلماعــات ،ة شــاملة للجميــعفأصــبحت احليــا

مـــن الفنـــاء الـــذي جيـــر إليـــه إســـراف اجلاهليـــة يف األخـــذ بالثـــأر واالنتقـــام 

  ١.ًفبمشروعية القصاص تكون احلياة هلؤالء مجيعا 

                                                  حــىت  ال تقــع  املظــامل  علــى  الطفــل  واملــرأة  منــع التــشريع  : حــد الزنــا )٢

                              تـــؤدي  إىل  التناســـل  دون  أن                                  القـــرآين أي صـــلة بـــني  الرجـــل  واملـــرأة 

                    وقـد فـرق بـني احلـالتني  ،                                         تكون  موثقة بعقد وشـاهدين ورعايـة أهـل املـرأة

ًفسمى املوثق زواجا ونكاحـا وحـث عليـه  :            حىت يف األمساء  ً                                ً ً،    

              )   ومســــــــــــى ،) ٣:النــــــــــــساء  

    ه  ًاآلخر زنا وحذر  منه  ومن  أخطار    

                                                 

، ) ٤٧( م  ص ١٩٦٨جملة منرب اإلسالم العدد اخلامس مجادى األوىل : انظر  ١

ً                                                                       ومقاصد الشريعة من عقوبة  القتل قصاصا مقارنة مع عقوبة اإلعدام يف القانون 

  ) .٩٩-٩٨(الوضعي 



        
 
 

 ١٠٤ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

            )  وأوجـــــــــب أشـــــــــد ،)٣٢:اإلســـــــــراء 

   العقــــاب علــــى املــــشرتكني فيــــه            

               ) هـــذا  قبـــل  الـــزواج  أمـــا) ٢:النـــور  

  وال  يقــــدر  هــــذا ،بعــــده  فعليهمــــا  الــــرجم  باحلجــــارة  حــــىت  املــــوت 

العقـــاب  إال  مـــن  رأى  مثـــل  هـــؤالء  األطفـــال  الـــذين  يعـــانون  مـــن  

 ها  ا�تمع الغريب وعلماء النفس فيهواجتماعية يضـج منأمراض  نفسية 
،  علــــى ا�تمــــع فتتبــــىن اإلجــــرام فيــــه وتنــــشأ هــــذه الفئــــة وهــــي حاقــــدة،١

ًي الدول اليت مسحت باإلباحة اجلنسية حتصد حصادا مرا مـن وراء وهاه ً

إن بــالده يف خطــر ) م١٩٦٢(ذلــك ففــي أمريكــا يقــول الــرئيس كنــدي 

بـــسبب ميوعـــة الـــشباب وإغـــراقهم يف الـــشهوات وقـــال إن مـــن بـــني كـــل 

ُســـبعة شــــبان يتقـــدمون للجنديــــة يـــرد مــــنهم ســـتة بــــسبب عـــدم لبــــاقتهم 
 وكــــذا قــــال الــــرئيس ،هم يف هــــذه األمــــورالبدنيــــة والنفــــسية بــــسبب إغــــراق

  وقد ظهرت فيهم األمراض اليت ال عالج هلا كـاهلربس واإليـدز،الروسيي
ومــع هــذه األخطــار نــرى �ــاون القــانون الوضــعي �ــذه اجلرميــة حيــث  ،٢

أحل الزنا يف ظروف معينة وال عقـاب إال يف حالـة اإلكـراه وصـغر الـسن 

 وقـد بلـغ التهـاون حـىت يف مقـدار ،اأما الزوجـة احملـصنة فأمرهـا إىل زوجهـ

                                                 

 ) .٨٥(القرآن إعجاز تشريعي متجدد : انظر  ١

 ) .٢٧٧( ثقافة إسالمية أصيلة حنو: انظر  ٢



        
 
 

 ١٠٥ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

 وعقوبـــة الزوجـــة ،العقوبـــة فعقوبـــة الـــزوج الـــزاين ال تزيـــد علـــى ســـتة أشـــهر

 وهـــذه عقوبــات غـــري رادعـــة وهلـــذا شـــهدت ،الزانيــة ال تزيـــد علـــى ســـنتني

جلنـــة حتريـــر القـــانون اهلولنـــدي اجلديـــد بـــأن عقوبـــات احلـــبس والغرامـــة يف 

ً تـــؤمل الـــزاين إيالمـــا حيملـــه علـــى  والـــسبب أ�ــا ال،جــرائم الزنـــا غـــري زاجـــرة

هجر اللذة اليت يتوقعها وراء اجلرمية وال تعاجل العوامل النفسية اليت تدعو 

 فهـي ، فعقوبات الشرع يف الزنا عقوبات علمية تشريعية،إىل هذه اجلرمية

 ،عقوبـــات علميـــة ؛ أل�ـــا وضـــعت علـــى أســـاس العلـــم بـــالنفس البـــشرية

اربة اجلرمية وهذه امليـزة ال تكـاد تكـون وعقوبات تشريعية ألنه شرعت حمل

  . ١ موجودة يف عقوبات القوانني الوضعية

جهت الشريعة اإلسالمية جرمية السرقة بعقوبة قاسية او : حد السرقة )٣

  ،وهي قطع اليد            

                  )   املائدة

وهذه العقوبة فيها استئصال للجرمية فهي بقسو�ا رادعة ) . ٣٨: 

 وهذه العقوبة ،وزاجرة لكل من تسول له نفسه بالعدوان على مال الغري

  وظاهرة،ألداة السرقة وهي اليد لتكون مالزمة للجاين حتذره من العود

وهناك بعض الناقدين .  من ذلك فسه بشيءللناس عربة ملن تسول له ن

                                                 

، وجملة منرب اإلسالم العدد الثالث ربيع أول  ) ١/٦٤٤(التشريع اجلنائي : انظر  ١

 ) .٥٩(م  ص ١٩٦٨



        
 
 

 ١٠٦ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

هلذه العقوبة القائلني إ�ا ختالف الرمحة واحلضارة وهم بذلك متناسني 

 فأين ،١ ما أحدثه السارق من خلل يف األمن وأخذ ألموال الناس

 وأين الرمحة ،احلضارة يا مدعيها  أهي يف السرقة أم عقوبة زاجرة عنها

!  أم إلنسان فقد حقه ؟، حقوق الناسيا متباكي عليها أهي �رم أخذ

وهذه بعض الدول اليت تطبق هذا القانون الرباين تنعم بأمن على 

ً علما أن – بينما الدول اليت جعلت القانون هو احلكم ،النفس واملال

ط وهو غري رادع ألنه ليس بني حكم القانون يف السرقة هو السجن فق

السارق والسرقة إال اخلروج من السجن الذي سيعيش فيه فرتة وهو 

 وهنا ،٢   السرقة فيها أكثر من السرقة يف غريها من الدول–منعم 

  .يظهر الوجه املعجز يف هذا التشريع الرباين 

 

  يقول اهللا عز وجل يف حترمي اخلمر : حد الخمر )٤      

                

                

                   

                                                 

 ) .٩٠(القرآن وإعجازه التشريعي : انظر  ١

، والتشريع اجلنائي اإلسالمي ) ١٢٠(القرآن إعجاز تشريعي متجدد : انظر  ٢

)١/٦٥٣. ( 



        
 
 

 ١٠٧ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

              ) ٩١-٩٠:املائدة(، 

 وقد أكد العقالء يف أمريكا ً،إ�ا حبق أم اخلبائث أل�ا جتمع معها آثاما

وأوروبا ونصحوا بتحرمي اخلمر ملا هلا من أضرار صحية بالغة على الكبد 

إن هناك :  حىت قال أحدهم ، وغري ذلك من األضرارواجلهاز العصيب

نفراده بتحرمي ًادتين علما مبكانة اإلسالم وهو امسألة لفتت نظري وز

  .اخلمور 

ًوقـد عـاجل اإلسـالم هـذه القــضية املهمـة يف نفـوس أتباعـه عالجـا فــشلت 

كل الدول يف أن تعاجل شـعو�ا مبثلـه فعاجلـه اإلسـالم حبجـة عقليـه ببيـان 

 وربــط ذلــك بــاآلخرة فمــن ،ببيــان ربــاين أنــه حمــرم مــن عنــد اهللا و،أضــراره

شــرب مــن مخــرة الــدنيا مل يــشرب مــن مخــرة اآلخــرة فمــا إن نــزل التحــرمي 

 والزال املــــسلمون إىل اليــــوم ملتــــزمني �ــــذه ،حــــىت انــــصاع النــــاس لــــذلك

 مث جعــل بعــد ذلــك عقوبــة زاجــرة ،١ الطاعــة إال مــن كــان يف قلبــه مــرض

دة وهــذه العقوبــة نافعــة فالــشريعة بوضــعها عقوبــة وهــي اجللــد مثــانني جلــ

 ،اجللــد لــشارب اخلمــر قــد وضــعتها علــى أســاس متــني مــن علــم الــنفس

وحاربــت الــدوافع النفــسية الــيت تــدعو للجرميــة بالــدوافع النفــسية املــضادة 

الـــيت تـــصرف بطبيعتهـــا عـــن اجلرميـــة والـــيت ال ميكـــن أن يقـــوم غريهـــا مـــن 

مـا فكـر الــشخص يف شـرب اخلمـر لنــسى  فــإذا ،الـدوافع النفـسية مقامهـا

                                                 

، واملوسوعة الذهبية يف اإلعجاز ) ١٨٦( إعجاز تشريعي متجدد القرآن: انظر  ١

)٥٤٤ .(    



        
 
 

 ١٠٨ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

 ،آالم نفـــسه ذكـــر مـــع اخلمـــر العقوبـــة الـــيت تـــرده إىل آالم الـــنفس والبـــدن

وإذا مــا ارتكبهــا مــرة وأصــابته العقوبــة كانــت صــارفة لــه عــن الــشرب مــرة 

 وسـرعة ، و�ذا عاجل التشريع القرآين هـذه القـضية بقلـة تكـاليف١ أخرى

ــــة رادعــــة،اســــتجابة  بينمــــا القــــوانني ،نا اإلعجــــاز وهنــــا يــــربق ســــ، وعقوب

ـــات رادعـــة  ودفعـــت ،الوضـــعية عرفـــت املـــشكلة لكنهـــا مل تعاجلهـــا بعقوب

                  فــــي عــــالج اخلمــــر أنفقــــت تكــــاليف باهــــضة مث كــــان الفــــشل حليفهــــا ف

                            وطبعــــت عــــشرة باليــــني صــــفحة وأعــــدمت   )            مليــــون دوالر   ٦٠ (       أمريكــــا 

ـــــــة نفـــــــس ـــــــون ،          ثالمثائ                   وصـــــــادرت مـــــــا يقـــــــارب  ،                 وســـــــجنت نـــــــصف ملي

                                       ر ومل تنجح يف عالج اخلمر فأباحتها مرة أخرى    دوال )         ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ (

    . ٢   م    ١٩٣٣

  

     

    :المعامالت المالية: ًثانيا 

جاء  التشريع  القرآين  مبا  حيفـظ أمـوال النـاس ومينـع  : تحريم الربا )١

ـــا  فقـــال تعـــاىل   : االســـتيالء عليهـــا ويتحقـــق  ذلـــك  بتحـــرمي  الرب

               )  ـــــا  حمـــــرم  )  ٢٧٥:البقـــــرة فالرب

فـــأين ،ً واســـتغالال حلاجتهمً،ألنـــه اســـتيالء علـــى أمـــوال النـــاس ظلمـــا

                                                 

 ) .٦٥٠-١/٦٤٩(التشريع اجلنائي اإلسالمي : انظر  ١

 ).٧١(الشريعة اإلسالمية:انظر  ٢



        
 
 

 ١٠٩ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

 نظـــام يبـــيح ظلـــم الوجـــه احلـــضاري أهـــو يف نظـــام حيـــرم الظلـــم أم يف

فهم وحــاجتهم فعنــد التأمـــل يظهــر لــك وجـــه النــاس واســتغالل ضـــع

ـــذين زع،اإلعجـــاز يف هـــذا التـــشريع القـــرآين العظيم مـــوا يف وهـــاهم ال

وقـــت مـــن األوقـــات أن عجلـــة احليـــاة االقتـــصادية ال تـــدور إال بالربـــا 

 حىت قام من بـني كبـري  االقتـصاديني  يف  الغـرب ،تراجعوا عن ذلك

 ،مــن يــنقض فكــرة الربــا مــن أساســها باســم العلــم  واالقتــصاد نفــسه

ولعل أشهر اسم يذكر يف هذا الـصدد االقتـصادي الربيطـاين الـشهري 

ـــز((  قـــرر أن ا�تمـــع ال يـــصل إىل العدالـــة إال بالقـــضاء الـــذي)) كين

بعمليـة رياضـية غـري )) :شاخت(( ويقول األملاين ،على سعر الفائدة

 وهـذا ،متناهية يتضح أن مجيع املال صائر إىل عدد قليل من املرابني

 ومن هنا يتضح أن ،١  ومثل هذا كثري يف أقواهلم،يعين الفقر للباقني

 وأن اخلـري يف إتبـاع مـا جـاءت بـه الـشريعة الربا ختلف ولـيس حبـضارة

  .  القرآنية العادلة 

تطهري للنفس من يظهر اإلعجاز يف الزكاة يف أن الزكاة  :لزكاةا )٢

 وتربية على ، وكبح للنفس يف هلاثها خلف املادة،الشح والبخل

 فهي ،اإلحساس مبعاناة الفقراء وإعانتهم على قضاء حوائجهم

 وإسهام ناجح يف معاجلة مشكلة ،ماعيترسيخ ملبدأ التكافل االجت

                                                 

، واملوسوعة ) ٥٢(، الشريعة اإلسالمية ) ٢٤٠(مباحث يف إعجاز القرآن : انظر  ١

 )٤٨٩(الذهبية يف اإلعجاز 



        
 
 

 ١١٠ 
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 الفقر الذي أعيت العامل بل قامت من أجلها حروب وسالت دماء
 وملا كان األمر  �ذه األمهية جاء التشريع القرآين بالرتغيب يف ١

  : اإلنفاق تارة وبالرتهيب من عدم اإلنفاق تارة أخرى

                    

                         

     )  و )٢٦١:البقرة   

             

                 

             

        ). التوبة

:٣٥- ٣٤. (  

وهــو أن الزكــاة تــدفع للتنميــة ؛ وهنــا وجــه آخــر مــن أوجــه اإلعجــاز 

ُألن املـال الـذي ال ينمــى يـأيت يــوم تقـضي عليــه الزكـاة فهــذا التـشريع فيــه 
  .مصلحة كذلك لصاحب املال 

                                                 

 ) .١٨٥(، والقرآن إعجاز تشريعي متجدد ) ٣٣١( علوم القرآن دراسات يف ١



        
 
 

 ١١١ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

ًلزكـــــاة أوجهــــا إعجازيــــة كثـــــرية منهــــا علــــى ســـــبيل اكمــــا أن لتــــشريع 

  : االختصار 

 وهـو ًأن الزكاة هي التشريع املـايل الفريـد الـذي ال ميـس فقـريا - ١

الفـا لنظـام الـضرائب الـذي ال خ مع قاعدة القدرة ما يتوافق

 ً.يستثين أحدا

ــــد يف العــــامل  - ٢ أن الزكــــاة هــــي االســــتقطاع املــــايل األول والوحي

ًالقـــدمي واملعاصـــر الـــذي حقـــق قاعـــدة العدالـــة خالفـــا ملعظـــم 

 .التشريعات اليت تستثين فئات املكلفني أو بعض األنشطة

ول الثابتــة مــن اخــضاع االصــول الناميــة للزكــاة وإعفــاء األصــ - ٣

 .الزكاة وليس هلذه القاعدة نظري يف الفكر الضرييب

ًفرقت الزكاة بني األموال اليت حيدث فيها النماء مومسيـا مثـل  - ٤

وبني األموال النامية مبـرور  ًالزرع ففرضت عليه الزكاة مومسيا،

ًاحلول لذا فرضت عليه الزكاة سنويا حتقيقا لقاعدة املالءمة ً. 

ـــــرب  - ٥ ـــــة نفقـــــات اســـــتقطاع مـــــايل يعـــــرتفالزكـــــاة أول تعت  بكاف

 .املكلف املعيشية باعتبارها متثل أعباءه العائلية

مبميــزات % ٢.٥يتميــز ســعر زكــاة الثــروة النقديــة والتجاريــة  - ٦

ًمـنخفض ال ميثـل عبئـا علـى أمـوال  :ًيتحقق �ا إعجازا منهـا
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كـذلك  املكلف مقارنة بأسعار الضرائب الوضعية املعاصـرة،

  ١.وغري ذلك  خدام وإمكانية التطبيق،يتميز بسهولة االست

  

  .ًكما أن للزكاة أوجها إعجازية كثرية ال يتسع مثل هذا البحث لذكرها

  

  

   

    

                                                 

 .بتصرف واختصار) ١٢٦-١٠٩(إعجاز تشريع الزكاة : انظر  ١



        
 
 

 ١١٣ 

? باإلسكند?ية لحولية كلية ?لد????لثالثو?  ?لحا?? من ?لعد??أل???لمجلد  ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  سا
 اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم 

  .حقوق المرأة :ًثالثا 

ًلقـــد تعالـــت أصـــوات الـــشرق والغـــرب تباكيـــا علـــى حقـــوق املـــرأة يف اإلســـالم 

ساواة املــرأة وأ�ــا مظلومــة مقهــورة فرفعــوا رايــات حتريــر املــرأة وحقــوق املــرأة ومــ

ً بينمــا  التــشريع القــرآين جعــل  للمــرأة حقوقــا أكــرب مــن ،بالرجــل وحنــو ذلــك

 ومبـا أن املوضـوع هنـا متعـدد اجلوانـب فسأقتـصر علـى ،اليت ينادي �ـا هـؤالء

ًأهم اجلوانب اليت نادى �ا هؤالء مبينا وجه اإلعجاز يف التـشريع القـرآين يف 

  :هذه اجلوانب 

 لقـد راعـى التـشريع القـرآين حـق املـرأة ،الرجـل والمـرأةالمساواة بين : ًأوال 

يف ا�ــاالت الرئيــسية ففــي ا�ــال اإلنــساين اعــرتف بإنــسانيتها كاملــة كالرجــل 

 وكـذلك ً،وهذا ما كان حمل شـك أو إنكـار عنـد أكثـر األمـم املتمدنـة سـابقا

يف ا�ــال االجتمــاعي جعــل هلــا مكانــة اجتماعيــة مرموقــة وحمرتمــة معــززة فيهــا 

 وكــذلك يف ا�ــال احلقــوقي فقــد أعطاهــا األهليــة املاليــة الكاملــة ومل ،ومكرمــة

 ومع هذا فإنا جند أن اإلسـالم قـد فـرق بـني الرجـل ،جيعل ألحد عليها والية

واملــــرأة يف بعــــض ا�ــــاالت وهــــذا التفريــــق ال عالقــــة لــــه باملــــساواة بينهمــــا يف 

ـــــة ـــــق ل،اإلنـــــسانية والكرامـــــة واألهلي ـــــة ونفـــــسية  وإمنـــــا هـــــذا التفري فـــــوارق بدني

 وهذا األمر موجود حىت عند مدعي احلضارة فالتجنيـد ،وعاطفية واجتماعية

 والطـــب اجلراحـــي عنـــدهم نـــسبة الرجـــال فيـــه ،ًالعـــسكري لـــيس ملزمـــا للمـــرأة

 لكـن الفـرق ،أكثر من النساء وكل هذا مبين على مسوغات التفريـق الـسابق
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ينمـــــا هـــــؤالء يف بعـــــض أن التـــــشريع القـــــرآين راعـــــى ذلـــــك يف كـــــل اجلوانـــــب ب

  .١ اجلوانب والتفريق بني املتماثالت خلل فكري عند املنصفني

  : ومن جوانب التشريع القرآين يف التفريق واليت حاول هؤالء الطعن فيها 

 ظلم للمرأة  عندهمهذاو ٠٠٠نصف الرجل قالوا املرأة ترث ف: اإلرث  )١

َ تلــــزم مبثلهــــا نظــــام اإلســــالم يلــــزم الرجــــل بأعبــــاء ماليــــة ال: واجلــــواب ! ؟ ُ

 وعلـى الزوجـة ، وينفـق علـى أثـاث الزوجيـة، فهو الـذي يـدفع املهـر،املرأة

واألوالد أمـا املــرأة فهـي تأخــذ املهـر وال تــسهم يف شـيء مــن أمـور النفقــة 

 ومــن هنــا كــان مــن العدالــة أن يكــون نــصيبها أقــل ،حــىت لــو كانــت غنيــة

ذ فــرق بــني إ ،مــن نــصيب الرجــل وهنــا يظهــر اإلعجــاز يف هــذا التــشريع

كـــذلك احلـــاالت الـــيت تـــرث فيهـــا نـــصف ،٢الرجـــل املنفـــق واملـــرأة املـــدخرة

 ثالثـــني حالـــة تـــرث فيهـــا املـــرأة مثـــل وتغـــافلوا عـــن الرجـــل إمنـــا هـــي أربـــع،

  .٣الرجل، أو أكثر منه، أو تنفرد هي باملرياث دون نظريها من الرجال

   

 الزواج بأربع من لقد أباح التشريع القرآين للرجل : تعدد الزوجات: ًرابعا  

   النساء وذلك بناء على ضرورات شخصية واجتماعية 

                    

                                                 

 ) .٨٣-٨٠(، والقرآن تشريع متجدد ) ٣٠(املرأة بني الفقه والقانون : انظر  ١

 ) .٣٤(املرأة بني الفقه والقانون : انظر  ٢

  ).٢٠(قوق االقتصادية املشرتكة بني الرجل واملرأة اإلعجاز التشريعي يف احل: انظر  ٣
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              )  لكن  هذا  ). ٣: النساء

التعدد منكر يف نظر احلضارة الغربية ألنه ليس فيه مساواة يف احلظ 

 وألن الزوجة الثانية تزاحم األوىل على حظها ،الشهواين بني الرجل واملرأة

نع تعدد األزواج مصلحته أما األمر األول فم: اجلواب !. من الزوج ؟

 لظاهرة للمرأة فاملرأة مسئولة عن احلمل ومع تعدد األزواج يضيع املسؤو

 ،ً وال تستطيع كذلك القيام حبقوقهم مجيعا لضعف طبيعتها،عن احلمل

  .وتصبح كذلك مشتتة مرهقة أل�ا ستكون بني أكثر من قيادة 

تمـع ألن الواقـع يـشهد فليس يف صاحل عموم النساء يف ا�: أما األمر الثاين 

 ،بكثــرة النــساء علــى الرجــال ولــن يكــون هنــاك إال خيــار التعــدد أو اإلباحيــة

فحينئـــذ أي املـــصلحتني أوىل بالرعايـــة أنانيـــة الزوجـــة األوىل أم احلفـــاظ علـــى 

  !الزوجة الثانية من احلرمان أو السقوط يف براثن الفتنة ؟

هم يبيحون التعدد لكـن باسـم ًوختاما فإن هؤالء مع هذا التعنت واملغالطة ف

 ، عـن النتــائجةاخلليلـة والـصديقة وعنـدهم هـذا بـال عـدد حمـدود وبـال مـسؤولي

 ةأمـــا التـــشريع القـــرآين فأبـــاح ذلـــك لكـــن مـــع ضـــابط العـــدد وحتمـــل املـــسؤولي

فــأي الفــريقني أحــق بالنقــد يــا عقــالء الــدنيا مــن !!األســرية مــن قبــل الرجــل 

  .١ !أنصار املرأة ؟

                                                 

 ) .٩٤- ٨٠(، املرأة بني الفقه والقانون )١٠٧(القرآن إعجاز تشريعي متجدد : انظر  ١
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ا املتعلقـــة حبقـــوق املـــرأة والـــيت عنـــد التأمـــل فيهـــا جنـــد أن هـــذه بعـــض القـــضاي

التـــشريع القـــرآين قـــد حفـــظ حقـــوق املـــرأة كاملـــة وراعـــى ظروفهـــا الشخـــصية 

ًواالجتماعية فلم يرهقها من أمرها عـسرا وكـل ذلـك حمفـوف بـاحرتام وتقـدير 

ًوتكــرمي خالفــا ملــن ينــادي حبقــوق املــرأة وهــو يلهــث وراء شــهوته يريــد حتقيــق 

  . إنسانيته وكرامتها علىواالستمتاع بأنوثة املرأة دون النظر متعته 
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    :     األخالق

ًإن التشريع القرآين مل يـدع خلقـا حيتـاج إليـه اإلنـسان إال حـث عليـه ورغـب  

ً ومل يـــدع خلقـــا ذميمـــا إال حـــذر منـــه و�ـــى عنـــه،فيـــه  وهـــذا بـــاب واســـع يف ،ً

اليت فيها حث علـى القرآن لكن حسبنا أن نقف على بعض الصور اجلميلة 

 ومن أوجه اإلعجـاز يف األخـالق أ�ـا ،أخالق فاضلة فيها كماالت إنسانية

قاعــدة مهمــة لإللتــزام بالقــانون وهــذا البــاب مفقــود يف القــوانني الوضــعية فــال 

 ومــن األخــالق ،تكــاد تــنص عليــه إال فيمــا فيــه مــساس مبــصاحل احليــاة العامــة

   :اليت حث عليها القرآن الكرمي 

 لـضمن كـل إنـسان  تعامل الناس بـه فيمـا بيـنهمخلق رفيع لو:  الصدق )١

 اخللــق الرفيــع حــث عليــه القــرآن فقــال احقــه وأصــبحت األمــم خبــري فهــذ

 : تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل                   

     ) ١ فالصدق طريق الفالح والنجاح) ١١٩:التوبة .  

زل عن حقه ناأي شرع هذا الذي حيث اإلنسان على الت : اراإليث )٢

 يف أرقى صورها إنه  إ�ا اإلنسانية،لشخص آخر يف وقت حاجته إليه

 والذي قل أن جتده يف قوانني الذوق الرفيع واحلس املرهف يف التعامل

   الدنيا اليت أسها وأساسها اليت قامت عليه هو املشاحة

                                                 

-١٦٥(، وحنو ثقافة إسالمية أصيلة ) ٢٥٦- ٢٥٠(مباحث يف إعجاز القرآن : انظر  ١

١٧٠. ( 
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   )  ٩:احلشر(  

وهذا من أرقى التعامالت البشرية  : كظم الغيظ والتنازل عن الحق  )٣

آين حة يف احلقوق فيأيت التشريع القراليت هي يف غالبها قائمة على املشا

  بالسمو والرفعة ألصحابه بالعفو عند املقدرة 

                

               ) آل

   ) .١٣٤: عمران

لقد أمر اهللا بالتواضع يف القرآن الكرمي مراعاة ملن هو أقل  : التواضع )٤

ًحاال وأضعف مكانا فقال اهللا  ً       

       )  فأمر اهللا خبفض ،)٢١٥:الشعراء 

وهذا املبدأ ما قرره أهل ، ً تأليفا هلم ومراعاة ملشاعرهماجلناح لألتباع

 املرؤوسني التعامل مع  حسناإلدارة يف الوقت املعاصر مبا يسمونه
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مل يعلموا أن هذا املبدأ مقرر يف القرآن وحسبوا أ�م أتوا بشئ جديد و

  ١.ًمنذ أربعة عشر قرنا 

حق  وإعطاء كل ذي ،إن احملافظة على حقوق اآلخرين : أداء األمانة )٥

ًحقه ولو كان غائبا أو ضعيفا هلو  خلق  يضمن  للناس  األمن   ً

واألمان  ؛  ألنه جيعل  اإلنسان يراعي حقوق اآلخرين  ويهتم  

   :بإيصاهلا  إليهم  وهلذا  أمر اهللا بأداء األمانة فقال تعاىل 

                   

     ) ليت منظمات حقوق  فيا، )٥٨:النساء

 صادقة يف اإلنسان جتعل هذا اخللق الرفيع ضمن خططها إن كانت

  .حفظ حقوق الناس 

ن الكرمي يف شأن األخالق لطال بنـا ذهبنا نستعرض هدايات القرآ  ولو

التطـــــواف وال نـــــستطيع اإلحاطـــــة باألســـــاليب القرآنيـــــة يف احلـــــث علـــــى 

  ٢.التحلي بالفضائل اخللقية والكماالت النفسية 

إن التشريع القرآين تشريع كامل يقيم احلياة اإلنسانية :  وخالصة القول 

 لكل من ً وسيظل هذا اإلعجاز معجزا،١ على أفضل صورة وأرقى مثال

                                                 

-١٦٥(قافة إسالمية أصيلة ، وحنو ث) ٢٥٦- ٢٥٠(مباحث يف إعجاز القرآن : انظر  ١

١٧٠. (  

  ) .٢٥٦(مباحث يف إعجاز القرآن : انظر  ٢



        
 
 

 ١٢٠ 
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حــاول التــنقص منــه بــأي وجــه مــن الوجــوه بــل إن هــذا النــوع مــن أنــواع 

  .ًاإلعجاز متجدد فكل يوم يكتشف الناس إعجازا هلذا التشريع 

  

                                                                                                                 

 ) .٢٨٩(مباحث يف علوم القرآن : انظر  ١
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  خامتة

 بعــد البحــث فـــي ،الحمــد هللا والــصالة والــسالم علــى رســول اهللا وبعــد

ــــائج  جوانــــب التــــشريع القرآنــــي المعجــــز توصــــلت إلــــى عــــدد مــــن النت

  .والتوصيات 

  :النتائج أهم 

ًاقرار اجلهات العاملية القانونية جبـدارة القـرآن أن يكـون مـصدرا قانونيـا  : ًأوال ً

  ً.مهما

ـــــا اإلعجـــــاز التـــــشريعي جيعـــــل القـــــرآن الكـــــرمي ســـــامي فـــــوق كـــــل بيـــــان  ً:ثاني

  .االنتقادات اليت توجه إليه

 أثبتــت التجــارب أن التــشريع القــرآين املعجــز تفــوق علــى كــل القــوانني: ًثالثــا 

  .يف حل املشكالت القانونية املستعصية كاملخدرات وغريها

 احلقيقــة التــشريعية هــي احلقيقــة الــيت يفهمــا ويهــتم �ــا العــامل اليــوم ممــا ً:رابعــا

ًجيعل إبراز اإلعجاز التشريعي بابا عظيما للدعوة إىل اإلسالم  ً.  

ًإثبـات عجـز البـشر مجيعـا: اإلعجاز التـشريعي هـو ً:خامسا ْ َ  مجاعـاتً أفـرادا وُ

َّعــن اإلتيــان مبثــل مــا جــاء بــه القــرآن مــن تــشريعات وأحكــام، تـتعلــق بــالفرد  ََ ٍ ُ ِ

َّواألسرة وا�تمع يف كافة ا�االت ْ ، فال يستطيعوا الوصول إليـه وال ابتـداع مـا ُ

  . بل يقرون بتفوقه ومتيزه على سائر التشريعات،يضاهيه

ً متميـزا عـن بـاقي جعلتـه تـوفر للتـشريع القـرآين املعجـز مزايـا خاصـة :ًسادسا 

الربانيــة، والــشمول، والعــدل، والتيــسري ورفــع : التــشريعات ومــن هــذه امليــزات 



        
 
 

 ١٢٢ 
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احلرج، والدوام، ورعاية مصاحل البشر، والتوازن بـني املـادة والـروح، والكمـال، 

  . والتوسط واالعتدال

 جوانــب التــشريع القــرآين كثــرية ومتعــددة، منهــا مــا جــاء يف اجلانــب :ًســابعا 

دي كاإلقناع العقلي املنطقـي عـن طريـق ضـرب االمثـال ممـا أخـرج النـاس العق

ـــــه ســـــائر القـــــوانني  ـــــق وجهـــــل املـــــصري وهـــــي مـــــا عجـــــزت عن مـــــن حـــــرية اخلل

  .والتشريعات

مــا جــاء مــن عقوبــات :  مـن جوانــب اإلعجــاز التــشريعي يف األحكـام ً:ثامنــا

 وحــــــد ، وحــــــد اخلمــــــر،رادعــــــة عــــــن فعــــــل اجلرميــــــة ابتــــــداء كحــــــد القــــــصاص

وكــذلك مــا جــاء يف املعــامالت املاليــة كتحــرمي  ،وحد الزنــا وحنــو ذلــك،الــسرقة

  . وفرض الزكاة،الربا

ًجاء التشريع القرآين معجزا فيما يتعلق حبقوق املرأة يف كافـة جمـاالت  ً:تاسعا

  .احلياة

 من أهم جوانب اإلعجاز التـشريعي احلـث علـى األخـالق احلميـدة :ًعاشرا 

 وحتمـــي هــــذا التـــشريع مــــن ،قــــي الرفيـــعالـــسامية الـــيت تعكــــس الـــذوق األخال

  . وهو ما يسمى اليوم عند اصحاب القوانني بالقيم ،التحريف
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  :أهم التوصيات 

إنــشاء مراكــز حبثيــة متخصــصة لبيــان أوجــه اإلعجــاز التــشريعي القــرآين : ًأوال

  .لتشريعات األخرى إذ بضدها تتبني األشياءباًمقارنا 

املتخصــــــصة يف بيــــــان أوجــــــه اإلعجــــــاز تكثيــــــف الــــــربامج اإلعالميــــــة  ً:ثانيــــــا

  .ً إذ أصبح دور اإلعالم مهما إلبراز هذه اجلوانب ،التشريعي القرآين

يف إبــــراز اإلعجــــاز التــــشريعي للقــــرآن الكــــرمي فيمــــا  حتــــديث األحبــــاث ً:ثالثــــا

  .يستجد من اكتشافات تشريعية معجزة

إلعجــاز ُتقريـر مـادة خاصـة تــدرس يف الكليـات الـشرعية لنـشر ثقافـة ا ً:رابعـا

  .التشريعي القرآين

   

.وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  راجع واملصادرثبت امل 

ـــــــــان يف إعجـــــــــاز القـــــــــرآن )١ ـــــــــدي. د،البي  ، دار عمـــــــــار،صـــــــــالح اخلال

.هـ ١٤١٣، ٣ط،األردن

 دار ، عبـــداهللا ناصـــح علـــوان،الـــشريعة اإلســـالمية فقههـــا ومـــصادرها )٢

.هـ١٤١١ ،١ ط، مصر،السالم

، ٢مؤســـــــسة الرســـــــالة،بريوت،ط ،الفريوزآبـــــــادي القـــــــاموس احملـــــــيط، )٣

.م١٩٨٧

ــــزين.  د،القــــرآن إعجــــاز تــــشريعي متجــــدد )٤  دار البحــــوث ،حممــــود ال

.هـ ١٤٢٥، ١ ط، اإلمارات العربية املتحدة،والدراسات اإلسالمية

 ،النفــــــــائس دار،عمــــــــر األشــــــــقر. د،املــــــــدخل إىل الــــــــشريعة والفقــــــــه )٥

.هـ ١٤٢٥ ،١ط،األردن

 ١فـــــردات يف غريـــــب القـــــرآن، لألصـــــفهاين، دار القلم،بـــــريوت،طامل )٦

.ه١٤١٢

أمحــد . د،املوســوعة الذهبيــة يف إعجــاز القــرآن الكــرمي والــسنة النبويــة )٧

.هـ ١٤٢٦ ،١ط ، القاهرة، دار ابن اجلوزي،متويل

 ،ار ابـن حـزمد،حممـد البنـا. حتقيـق د، ابـن كثري،تفسري القرآن العظيم )٨

.هـ١،١٤١٦ ط،بريوت
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 دار البحــــوث ،حممـــود الــــزين.  د،بيــــان عـــن إعجــــاز القــــرآنتيـــسري ال )٩

. هـ ١٤٢٣، ١ ط، اإلمارات العربية املتحدة،والدراسات اإلسالمية

، ١٣ط، الريــاض،فهــد الرومــي. د،دراســات يف علــوم القــرآن )١٠

.هـ ١٤٢٥

 ، دار الكتـــــب العلميـــــة، ابـــــن القـــــيم اجلوزيـــــة،شـــــفاء العليـــــل )١١

.هـ ١٤١٣ ،٢ط،بريوت

 ، الــدمام،ن اجلــوزي دار ابــ، حممــود الدوســري،عظمــة القــرآن الكــرمي )١٢

.هـ١٤٢٦ ،١ط

 ، مطبعــــــــة الــــــــصباح،نــــــــور الــــــــدين عــــــــرت. د،علــــــــوم القــــــــرآن الكــــــــرمي )١٣

. هـ ١٤١٦، ٦ط،دمشق

.م٢٠٠٠، ١لسان العرب،البن منظور،دار صادر،بريوت،ط )١٤

 ،دار القلـــــــــم،صطفى مـــــــــسلممـــــــــ. د،مباحـــــــــث يف إعجـــــــــاز القـــــــــرآن )١٥

.هـ ١٤٢٦، ٦ط،دمشق

 ، مكتبــــــــــة املعـــــــــــارف،منــــــــــاع القطـــــــــــان،مباحــــــــــث يف علـــــــــــوم القرآن )١٦

.هـ ١٤١٣ ،١ط،الرياض



        
 
 

 ١٢٦ 
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ــــــــــــــــة إســــــــــــــــالمية أصــــــــــــــــيلة )١٧  دار ،عمــــــــــــــــر األشــــــــــــــــقر. د،حنــــــــــــــــو ثقاف

.هـ١٤١٨ ،٦ط،األردن،النفائس

، ١ط، القـاهرة،مكتبة وهبة،أمحد رمحاين.د،نظريات اإلعجاز القرآين )١٨

.هـ ١٤١٨

 و ١٩٦٨(جملــــــــة منــــــــرب اإلســــــــالم األعــــــــداد الــــــــصادرة يف العــــــــامني  )١٩

ــــــز العامــــــة  وهــــــي موجــــــ،)١٩٦٩ ــــــد العزي ــــــة امللــــــك عب ودة يف مكتب

.بالرياض 

 ، املكتــب اإلســالمي، مــصطفى الــسباعي،املــرأة بــني الفقــه والقــانون )٢٠

.هـ١٤٠٤ ٦ط

 عبـــد القـــادر ،ًالتـــشريع اجلنـــائي اإلســـالمي مقارنـــا بالقـــانون الوضـــعي )٢١

.هـ ١٤٢٢، ١٤ ط، مؤسسة الرسالة،عودة

مـع عقوبـة اإلعـدام ًمقاصد الشريعة من عقوبة القتل قـصاصا مقارنـة  )٢٢

 رســالة ماجــستري جبامعــة ، علــي مــواجني ســعيد،يف القــانون الوضــعي

.نايف للعلوم العربية واألمنية 

 دار الفكـــــر ، حممـــــد إمساعيـــــل إبـــــراهيم،القـــــرآن وإعجـــــازه التـــــشريعي )٢٣

.م١٩٧٧، ١ ط،العريب



        
 
 

 ١٢٧ 
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ـــره بـــني الـــشريعة والقـــانون  )٢٤ إبـــراهيم بـــن فهـــد /العفـــو عـــن العقوبـــة وأث

 .ماجستري جبامعة نايف للعلوم العربية واألمنية رسالة /الودعان 

اإلعجــــــــــاز التــــــــــشريعي يف الطعــــــــــام والــــــــــشراب يف ســــــــــوريت املائــــــــــدة  )٢٥

 اجلامعــــــــــــــة ،رســــــــــــــالة ماجــــــــــــــستري،واألنعــــــــــــــام،كرمي يوســــــــــــــف أمحد

.م ٢٠٠٧األردنية،

ـــاين والتـــشريعي )٢٦ عبـــداهللا . د،اإلعجـــاز يف القـــرآن الكـــرمي الـــصويت والبي

 م ٢٠١٤ ١ ط ،تــب احلــديثحممــد أمحــد،عامل الك.أبوالــسعود،ود

.

 احلقـــــوق االقتـــــصادية املـــــشرتكة بـــــني الرجـــــل اإلعجـــــاز التـــــشريعي يف )٢٧

 ، اململكــة العربيــة الـــسعوديةشــريين عبداحلميــد،دار جيـــاد،.واملــرأة،د

.م٢٠١١، ١ط

ـــــشريعي لنظـــــام املـــــرياث،داإلعجـــــاز  )٢٨ ـــــاد،.الت  أمحـــــد شـــــاهني، دار جي

 . م٢٠١١، ١ ط،اململكة العربية السعودية

دار جياد،اململكـــة العربيـــة   ،كـــوثر األجبـــي. د،ريع الزكـــاةتـــشإعجـــاز  )٢٩

. م٢٠١١، ١، طالسعودية

 دار ،ســعد الــشهراين.القــرآن يف داللــة الفطــرة علــى اإلميــان،دإعجــاز  )٣٠

. م٢٠١١، ١جياد،اململكة العربية السعودية، ط
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