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 المحاضرة الثالثة

 داللة القرآن على األحكام  

المرآن لطعً الثبوت ألنه منمول فً كل عصر من العصور اإلسالمٌة بالتواتر 

منذ نزول اآلٌة األولى إلى ٌومنا هذا , أما داللته على األحكام فمد تكون لطعٌة 

 ولد تكون ظنٌة .

معنى( واحد ومن  تكون داللة النص لطعٌة إذا لم ٌحتمل أكثر من حكم )أو .1

 أمثلة الدالالت المطعٌة لآلٌات المرآنٌة :

لوله تعالى )ولكم نصف ما أزواجكم ...( . فداللة هذه اآلٌة على أن  . أ

نصٌب الزوج النصف إذا لم ٌكن لزوجته فرع وإرث , والربع إذا كان 

لها فرع وإرث , وعلى أن نصٌب الزوجة الربع عند عدم وجود فرع 

من عند وجوده , وأن ألخ واحد أو أخت واحدة وإرث للزوج , والث

للمتوفى من أمه السدس , وأن ألكثر من واحد منهما الثلث , داللة لطعٌة 

غٌر لابلة لالجتهاد والتعدٌل والتبدٌل مهما تطورت الحٌاة وتغٌر الزمان 

 والمكان . 

لوله تعالى )والزانٌة والزانً فاجلدوا ...( . ٌدل على أن عموبة جرٌمة  . ب

زنا إذا توافرت أركانها وشروطها وانتفت موانعها مائة جلدة لطعٌة ال

 غٌر لابلة لالجتهاد والتخفٌف والتشدٌد .

لوله تعالى )للذٌن ٌرمون المحصنات ثم لم ...( , ٌدل على أن العموبة البدنٌة  . أ

 لجرٌمة المذف إذا توافرت أركانها وشروطها وانتفت موانعها ثمانون جلدة .

ة النص ظنٌة إذا احتمل أكثر من حكم )أو معنى واحد( ومن تكون داللولد  .2

 أمثلة الدالالت الظنٌة لآلٌات المرآنٌة : 

لوله تعالى )للذٌن ٌؤلون من نسائهم تربص ...( , داللة ظنٌة على أن من  . أ

هجر زوجته وحلف أالّ ٌعاشرها معاشرة زوجٌة , للزوجة االنتظار 

معاشرة خالل هذه المدة لال أربعة أشهر فإذا لم ٌرجع الزوج إلى ال

الحنفٌة واإلباضٌة )ٌمع الطالق تلمائٌاً بدون حكم لضائً( ولال المالكٌة 

والشافعٌة والحنابلة )للزوجة رفع  الدعوى إلى الماضً وللماضً بناء 

على طلبها أن ٌجبر الزوج على الرجوع أو الطالق , فإن أبى ٌفرق 

, ولال المالكٌة )مجرد الهجر كاف  بٌنهما , وٌكون التفرٌك طاللاً رجعٌاً(

لذلن إذا كان مضراً بالزوجة وال ٌشترط الحلف ألن الحكم شرع لرفع 
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الضرر والظلم عن الزوجة سواء حلف الزوج أالّ ٌعاشرها أو ال ( وهذا 

 المول هو الراجح . 

ولال الجعفرٌة والظاهرٌة والزٌدٌة والحنابلة فً رواٌة )الماضً ٌجبر 

جوع إلى المعاشرة والطالق أو ٌحكم بحبسه وٌبمى فً الزوج على الر

الحبس إلى أن ٌرجع أو ٌطلك أو ٌموت( وهذه الخالفات بٌن الفمهاء 

 نشأت عن كون داللة اآلٌة ظنٌة . 

لوله تعالى )وال تنكحوا ما نكح ...( , ٌحتمل أكثر من حكم )معنى واحد(  . ب

بمعنى المعاشرة ألن لفظ )نكاح( ورد فً اللغة العربٌة والشرع تارة 

الجنسٌة مطلماً سواء كانت مشروعة أم ال , ومرة بمعنى عمد الزواج 

وأخرى بالمعنٌٌن معاً على أساس أنه مشترن بٌنهما , وترتب على ذلن 

 اختالف الفمهاء فً ثبوت المصاهرة المحرمة بالزنا . 

لال جماعة من فمهاء الصحابة والتابعٌن وتبعهم جمهور فمهاء أئمة 

هب من الحنفٌة والجعفرٌة واإلباضٌة والحنابلة فً الصحٌح عندهم المذا

)من زنى بامرأة حرم علٌه أصولها وفروعها , وحرم علٌها أصوله 

وفروعه استناداً إلى اآلٌة المذكورة , ألن النكاح فٌها ٌشمل المعاشرة 

الجنسٌة المشروعة وغٌر المشروعة وعمد الزواج الممتر بالدخول أو بال 

وذهب اآلخرون إلى أن النكاح فً هذه اآلٌة بمعنى عمد الزواج  دخول ,

, فمن تزوج امرأة زواجاً صحٌحاً ثم طلمها لبل الدخول أو بعده حرمت 

 على أصوله وفروعه , وال تثبت المصاهرة بالزنا( . 

ج . لوله تعالى ) إن امرؤا هلن لٌس له ...( , داللته ظنٌة ألن لفظ )ولد( 

عمل للذكر فمط , وبه فسره جمهور فمهاء الصحابة فً عرف العرب ٌست

والتابعٌن وجمهور أئمة المذاهب الفمهٌة , لالوا )البنت ال تحجب األخت 

الشمٌمة أو ألب بل تكون عصبة معها فلها البالً من التركة( , وٌستعمل 

فً لغة العرب للذكر واألنثى وبه فسره ابن عباس , وأخذ به فمهاء 

 ظاهري فمالوا ) ال ترث األخت عند وجود البنت( . الجعفرٌة وداود ال

د. لوله تعالى )فإن كان له أخوة فؤلمه السدس( , داللته ظنٌة ألن لفظ 

 )اخوة( له عدة احتماالت أهمها :

أوالً ـ لال جمهور الفمهاء )المراد به أخوان فأكثر , أو أختان فأكثر أو أخ 

 ( .أو أخت فأكثر ألن الحد األدنى للجمع اثنان
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ثانٌاً ـ ولال الجعفرٌة )المراد به أخوان فأكثر , أو أخ وأختان فأكثر , أو 

أربع أخوات فأكثر( ألن كل أخ ٌعادل أختٌن وإن الحد األدنى أخوان أو 

 ما ٌعادلهما إضافة إلى ذلن لالوا )ٌجب أال ٌكونوا من األم( . 

ثمان بن عفان ثالثاً ـ وعند ابن عباس الحد األدنى ثالثة أخوة , ولال لع

)رض( )أن األخوٌن ال ٌردان األم إلى السدس , إنما لال هللا تعالى )فإن 

كان له أخوة( واالخوان فً لسان لومن لٌس بإخوة( , فمال عثمان )ال 

أستطٌع أن انمض أمراً كان لبلً توارثه الناس ومضى فً األمصار( , 

 وأخذ برأي ابن عباس فمهاء الظاهرٌة .

رنا : أن السبب الرئٌس من أسباب اختالف الفمهاء عبارة ونستنتج مما ذك

 . عن ظنٌة داللة النص على الحكم فً المرآن الكرٌم

 


