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  لكتاب  التعريفية الحصرية اإلنارة: األول المحور●   

 .  قضاياه وأهم ةاألساسي الكليات 

 . العلمية ومكانته  الكتاب  أهمية:  الثاني  المحور●  
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  األساسية  الكليات  بكتاب التعريف  األول  المحور ■

   قضاياه وأهم اإلسالمية  للشريعة



   بالكتاب التعريف_ 1

  دراسة عن  عبارة هو ف ،كتابه بمضمون  المؤلف يعرف ▪

 كبرى معالم وهي  ،األساسية للشريعة اإلسالمية  للكليات 

  سلوك ولكل إسالمية، سياسة ولكل ،اسالمي  تفكير لكل

 . إسالمي 

 :بمايلي  يتصف ألنه قيادية طبيعة ذو  الكتاب   ▪

 العلمية واحتياجاته العصر اشكاالت  عن  يجيب  أنه  _

 .  المعاصرة

  واألمة ،عامة نسانيةاإل حركة يوجه الكتاب  أن   _

  من  بنوع القران  في  النظر  إعادة إلى  ؛خاصة اإلسالمية

 .المعقلن  والفكر ،السديد الوعي 

  بقضايا المؤلف اهتمام من  نابعة الكتاب  قضايا _

  في  أبحاث  كتابه في  الريسوني  الدكتور يقول ،عصره

  انتاج والمفكرين   العلماء  وظيفة:"139 ص الميدان 

 ."واألجيال األزمنة لمختلف الهادية القيادية الكتب 

 ولعلوم   الوحي  الستنطاق ،منهجية مقدمة الكتاب   ▪

 .  اإلسالمية الشريعة

  التعريف الى  تهدف ،استقرائية  منهجية مقدمة الكتاب   ▪

 . الكونية اآلفاق وقواعد ،البانية بالكليات 

  ؛منهجية وخارطة قرآنية، بوصلة عن  عبارة الكتاب   ▪

 .  واألخالقية  ،والتعبدية العقدية الكليات  عبر الدين  لفهم



 الكتاب في الواردة القضايا أهم   _ 2

  استيعاب  وضرورة ،تعالى  هللا كتاب  تدبر قضية  ▪

  ،ومبادئه ،التشريع لروح الفطري البشري العقل

 .  ومقاصده

 وفي  ،اإلسالمية العلوم مناهج  في  النظر تجديد قضية  ▪

  بحاجات  تفي  تعد لم هان أل ،والتقويمية ،التاريخية مسالكها

   .العصر

 القراءات  على  للرد ،اإلسالمي  التراث  تقويم قضية  ▪

 .منظبط ونقدي ،علمي  بمنهج  المعاصرة

 مناحي  كل في  واعتماده ،الوحي  إلى  الرجوع قضية  ▪

  .الحياة

 العلمية  ومكانته  الكتاب أهمية  :الثاني المحور  ■

  يضم أكاديمي  وورش  ،علمية لمشاريع مقدمة الكتاب   ▪

 القرآنية، الدراسات  موضوع في  معاصرة أبحاث 

  اإلنسانية والعلوم  ،اإلسالمية الشرعية بالعلوم وعالقتها

  و  ... (واالقتصادية ،والنفسية ،واالجتماعية القانونية)

   .المعاصرة والفلسفات  ،الحقة العلوم

 العلوم في  للنقد ومرجع ،علمي  نموذج الكتاب   ▪

  الكليات  بدارسة تهتم التي  للكتب  ومصدر ،اإلسالمية

 : الكتب  هذه أهم ومن   ،التفصيلية والجزئيات  ،االساسية

   تيمية البن  االستقامة كتاب _



  السالم عبد بن  للعز  المعارف شجرة كتاب _

    دراز هللا لعبد  األخالق دستور كتاب _

 سائر فهم سيتم ،األساسية الكليات  فهم خالل من  أنه  ▪

  ،الصحابة واجماع والسيرة ،النبوية والسنة ،القران  آي

 وفقه ،المذاهب  وفقه ،األئمة وفقه ،الجماعي  وفقههم

 . المستجدة والقضايا ،العلمي  التراث  وعامة ،الفقهاء

 الوحي  إلى  الرجوع  سيتم الكليات  فهم خالل من  أنه  ▪

  إلى  النظر في  االختالف وعند ،األمور تشعب  عند

   .األمين  والملجأ الركن  هو  القران  ألن  ،المستجدة األمور

 :همهاأ العلمية للمشاريع بوابة الكتاب   ▪

 ،مقاصدها وبيان  ،القرآنية  األدعية تفسير موضوع _

 ،التفسير علوم في  والباحث  للمكلف  ،ووظائفها ،ومعانيها

 . والتدبر

 والمعنى  العام المعنى  بين  والجزئيات  الكليات  _

 . مقارنة دراسة األصولي 

  ،للشريعة االصطالحي  المفهوم إشكالية موضوع  _

 .  والقانونية ،الشرعية العلوم في  وتطبيقاته ،والتشريع

  العلوم تقصيد في   الصحيح  النقد ملكة وإعمال تنمية  ▪

 .  األمة أجيال عند االسالمية

 العلوم مختلف بين  والثقافي  ،العلمي  التواصل تجديد▪

 . والدينية ،الكونية



 الكتاب  تأليف  مقاصد  الثالث المحور ■ 

   أهمها مايلي:

 ،معانيه استمداد إلى  التوصل قصد الوحي  استنطاق  ▪

 . االنساني  الواقع في  بتمثلها والوعي  ،ومقاصده

 من  ،األصولي  والتفسير ،الفقهي  الخطاب  اخراج    ▪

 التطبيقي المجال سعة إلى التنظير  ضيق

  ،اإلسالمي  التراث  قراءة عند العقل لتحريك الدعوة  ▪

 . وردا أخدا معه والتفاعل

 لتحقيق ،الناظمة الكونية القرآنية الرؤية تحديد  ▪

 .  واآلخرة  الدنيا في  المكلفين  مصالح 

 للشرائع وحاكميته  ،ووسطيته اإلسالم حقيقة بيان   ▪

 . والكونية ،الكلية

 ،األساسية الكليات  مباحث  من  العام المقصد بيان   ▪

 أن  وبيان  ،تعالى  هللا عبادة  هو  ،التفصيلية والجزئيات 

  .المستقيم الصراط هو  هللا دين 

 الواقع واالضطراب  ،والزلل  ،الخلل  إزالة في  الرغبة  ▪

 ولعموم ،العلماء  بعضعند   وأحكامها ،الشريعة فهم في 

 .أجمعين  والناس ،المكلفين 

  من  نوع هو  ،والجزئيات  الكليات  في  التأليف أن   ▪

  وتبرئة ،العالمين  رب  من  به المأمور الرسالي  التبليغ

 .اإلسالمي  لخطاب او  ،الشرعي  لعلما بيان  في  الذمة



 وحسم ومنهجية ،علمية أخطاء وتصويب  تصحيح   ▪

 مستجدات  إلى  النظر  وتوجيه ،قديمة قضايا في   الخالف

   .العصر

 : خالل من  ومكان  زمان  لكل صالح  االسالم أن  بيان ▪

 فيما منها واالستمداد ،األساسية الكليات  إلى  االحتكام  _

 .المستجدة القضايا من  له نهاية ال

 فهمهم عدم أسباب  وبيان  ،للمغرضين  رسالة توجيه   _

 .األساسية للكليات  استيعابهم عدم إلى  راجع للقران 

  ،اإلسالمي  للمشروع والتقويمية  ،التاريخية لمتابعةا    ▪ 

  .السابقة العلمية وللمنجزات  ،والحضاري

 ،للوحي  القداسة أن  بيان  خالل من  التراث  تقويم   ▪

 الكالم وعلم ،واألصول والتفسير ،فالفقه للتراث  وليس

 ...  والمناقشة ،والدراسة ، والمراجعة النقد محل...

  الدكتور عند  النقدي المنهج  معالم:  الرابع المحور ■ 

 األساسية  الكليات  كتاب خالل من الريسوني

   تقديم  أوال  ●

  تضمنت  نقدية حركة  ،اإلسالمية العلوم شهدت   ▪

 واالستقراء،  ،واإلحصاء ،والفحص ، المراجعة

 ،واالستدراك ،والتنبيه ،والتوضيح  ،والتنقيح  ،والتحرير

 العهد بداية في  ظهرت  ،التقويم وسائل من  وغيرها

  .الحاضر عصرنا إلى  اإلسالمي 



  ،اإلسالمي  الكيان  جوهر النقدي المنهج  أن  ويالحظ  ▪

 من  العلمي  اإلنتاج في  ،واألفول التراجع يكون   فبدونه

  العطاء استعادة تتم  وبه ومعه ،النوعية القيمة حيث 

 .  للعلوم المزهر

 في  عقلي  نشاط واليصح ،علمية حقيقة تستقيم ال ▪

 ،المبادئ حركة يضبط منهج  بغير العمران  حضارة

 .والوسائل ،واألسس

 . ؟ معالمه وماهي  ؟النقدي المنهج  معنى  فما

 " االنصاري فريد الدكتور"  يعرفه المنهج  تعريف _1

 40ص  (البحث في العلوم الشرعية أبجديات ) كتابه في 

  وتنظم تركب  التي  والضوابط القواعد من  منظومة:"بأنه 

 باستقراء معرفية  مشكلة حل إلى  يهدف الذي العمل

 . "مكوناتها جميع

  كتاب  في  األنصاري فريد الدكتور عرفه النقد تعريف 1

 تهدف وتقويم  محاكمة  عملية :" بقوله( البحث  أبجديات )

  الخطأ مواطن  بيان  خالل من  والترشيد التصحيح  إلى 

 . "والصواب 

  ،قضية و أ موضوع تقويم:  النقدي المنهج  تعريف_3 

 متفق مقايس على  بناء   ونقدها ،المفاهيم من  مفهوم أو 

  أو  ،الشرعية النصوص فهم كقواعد  كلها أو  ،جلها على 

   .الشرعية للعلوم الكلية وألنساق، االستنباط قواعد



  ،والتعليل ،بالشرح العلمية األعمال نقد هو  أو   _

 ...والتصحيح   واالستدراك،  والتصويب 

  عند للوحي االستنطاقية القراءة مبادئ : ثانيا   ●

 المؤلف 

   الشمول مبدأ_1

  ،الدينية الحياة شئون  كل مرد  أن  المؤلف يؤكد  ▪

  يقول  الشريعة حكم الى  راجع ،واألخروية ،والدنيوية

  مجاال  يشكل:" أنه    27 ص في  القران  المؤلف عن 

 ،والمتدبرين  ،والناظرين  ،والمدرسين  ،للدارسين  ومنجما

 ،والمتوسمين  ،والمتشرعين   ،والمستنبطين 

 ".والمعتبرين 

 لم ما وأن  ،شرعي  حكم  حادث  لكل أن  المؤلف بين   ▪

  جوامع :" 72ص في  يقول .باالجتهاد علم النص به يرد

 أسباب  وأحد ،اإلعجاز وجوه أحد هي  وكلياته القران 

  ."العصور عبر المتجددة قوته

 جاءت  والسنة القران  نصوص أن  المؤلف اعتبر  ▪

 من  ى ماال يتناه  تحتها يندرج ،عامة ئبكليات ومباد

  الكليات  هذه واستثمار:" 27 ص في  يقول .الجزئيات 

 وهداه ،القران  نور يجعل ما هو  الحياة مناحي  شتى  في 

 ". وتتمدد تتسع ورحمته



 ،مباشرة وجيهت كذلك المبدأ هذا من  المؤلف منهج   ▪

  تتهم التي  المعاصرة الفكرية للتيارات  مباشر وغير

  بحصر تعتقد ألنها ،بالقصور اإلسالمية الشريعة

 .  الالمتناهية والمستجدات  ،الوقائع مقابل النصوص

 الكتاب  نصوص أن   كتابه خالل من  يؤكد المؤلف لكن 

  قيام وإلى  البداية منذ ،الحياة لجزئيات  شاملة والسنة

 المؤلف يقول بالقصور اتهامها من  والجدوى ،الساعة

 التصاقا أكثر والخلقية المقاصدية الكليات :"124 ص في 

 ".  بالتشريع

  وللشرائع  اإلسالمية  للشريعة المصدر  ربانية مبدأ_2

   السابقة السماوية

  النص بقدسية المطلق اإليمان  أن  المؤلف يرى▪

  ،عنه واالعراض به االستهزاء من  مانع ،الشرعي 

   .النصوص كسائر تفسيره أو ،  صدقه في  والشك

 ،بالقداسة تتميز الشرعية النصوص أن  المؤلف يؤكد  ▪

  داللة يحمل و  ،البشرية يقابل صفهذا و  ،الربانية و 

  يقول .البشر ونصوص ،الوحي  نصوص بين  المفارقة

 وليس ،مدرسيا كتابا ليس  القران :" 71 ص في  المؤلف

 .ابتداء هو  بل قانونية  مدونة هو  وال ،فلسفيا مؤلفا

 ".وتزكية هداية كتاب  وانتهاء



  والشرائع الكتب  عن  المؤلف تحدث  المبدأ هذا ألهمية  ▪

  وبين  بينها الوثيقة للصلة مبحثا لها وخصص ،السماوية

 كليات  فهم يمكن  ال  إذ ؛اإلسالمية والشريعة ،القران 

  التشريع خصائص  معرفة خالل من  إال االساسية

 هي  الكليات  هذه:"  49 ص في  المؤلف يقول .السابقة

 المنزلة والشرائع الكتب  بين  المشترك الثابت  القسم

 ". كلها

 اإليمان  : اإلسالم ثوابت  من  أن  المؤلف واعتبر  ▪

:"  77ص في  المؤلف يقول  ،التشريعية النصوص بقدسية

  عائد والنتيجة النهاية في هو  إنما هللا مع تعاملنا أن  على 

 ". حولنا من  وإلى  إلينا

   التكامل مبدأ_3

  القطعية ألحكامل مصدر الوحي  أن   المؤلف صرح  ▪

  ومصدر ،االستنباط  لقوانين  مؤسس ومصدر، والظنية

 الغيب  لحقائق ومصدر ، والسلوك ،األخالق لكليات 

 لما يقاب هي  هنا فالكليات :" 43ص في  يقول .والشهادة

 والفروع باألصول  الصنفين  عن   عبرنا  ولو  الجزئيات 

 ".مطابقا صحيحا لكان 

  خالل  من  تكامل والسنة القران  بين  أن  المؤلف ونبه  ▪

  السيرة من  والمواقف األحاديث  من  لمجموعة إيراده

 من  القران  في  جاء ما تعزز فقهية تطبيقات  في ، النبوية

:"    46 ص في  المؤلف يقول . ومباحث  قضايا



  لكي  للمسلمين  وتوجيه  إيذان  هو  النبوي االستدالل

  النصوص عمومات  من  المعينة الجزئية األحكام يستمدوا

 ".  الكلية ودالئلها

   االسالمية  العلوم لمناهج  النقدي التقويم:  ثالثا    ●

   التفسير علوم_1

 التفسير علماء بعض منهج  على  المؤلف اعترض  ▪

 في  ن وال يتعمقو ،الكلية اآليات  على  يمرون  الذين 

 يقول .الفقهية الجزئيات  عند الوقوف بخالف تفسيرها

 عندما المفسرين  السادة معظم نجد:" 182 ص في 

  مرا  الغالب  في  بها يمرون  الكلية اآليات  إلى  يصلون 

 جزئي  فقهي  موضوع ذات  آية إلى  وصلوا فإذا... خفيفا

 وعللوا فحللوا الوقوف،  وأطالوا ،وقفوا شراومب

 ...". وتعمقوا ودققوا،  وفصلوا ،وفرعوا

  كاإلمام) المفسرين  بعض رأي إلى  المؤلف أشار  ▪

  الذي المثال في  النسخ  موضوع في  وغيره (البيضاوي

 هللا رسول كالم على   علق الذي ألنصاري:)  عن  ذكره

  وعقب  ،الرأي هذا المؤلف نقد .(قتله ويجب  مرتد بأنه

  األنصاري بردة الحكم بأن :) 166 ص في . يقول  عليه

  لم ألنه وسلم عليه هللا  صلى  هللا رسول فعله  لما  مخالف

 (.بقتل  وال ةال برد الرجل على  يحكم

   الفقه أصول علم_2



 تأخذ لم الكليات  أن :197 ص في    المؤلف يرى  ▪

  ،بنيته تسلم لم الذي الفقه أصول علم في  مكانتها

  على  واالضطراب  التيه بعض من  ونتائجه ،ومباحثه

 من  ماله وعلى  ،ذاتية  نفاسة من  فيه وما ،أهمية من  ماله

 لألمة والتشريعية الفكرية الوحدة حفظ في   جليل فضل

 ".التاريخ  عبر

  األصوليين  بعض أن :  181ص في  المؤلف وذكر  ▪

  بضع في  محصورة األحكام آيات  أن  يرون  والفقهاء

 تضييق بأنه الرأي هذا على  ورد ،اآليات  من  مئات 

 ،والتشريع ،الشريعة مفهوم في  التضييق على  مبني 

  .الشرعية واألحكام

 فقه علم ال _3

 كل يجمعون  الذين  الفقهاء على  المؤلف اعترض  ▪

  ويستدلون  ،فقهية مسألة لمناقشة الجزئية النصوص

 األساسية الكليات  دراسة عند لكن  ، والخلف السلف بآراء

:"  182 ص في  يقول . سطحي  بشكل معها يتعاملون 

 وكلياتها الشريعة عمومات  إلى  يحتكمون  ما قليل ولكنهم

 منها ءشي  إلى  بعضهم التفت  إذا ومقاصدها وقواعدها

 ". األدبي  االستئناس أو  التوطئة  سبيل على  فغالبا

 والجدد  القدامى العلماء  آلراء النقدي  المنهج رابعا ●



  غياب  في   العلماء بعض رأي على  المؤلف اعترض  ▪

 للكليات  تفسيرهم  عند والروحية المعنوية، المصالح 

  روحية مصالح  بذكر المؤلف  واستدرك ،الخمس

 أن  المعتاد فمن :"  ومابعدها 98 ص في  بقوله ومعنوية

  وتعلل،  العقل وافساد باإلسكار الخمر تحريم يعلل

 ولكنه....  الباطل المال أكل من  فيه بما الميسر تحريم

  على  نص الذي القرآني  التعليل عن  الغفلة بسبب  قاصر

 يريد إنما) :والميسر الخمر من  لكل معنوية آخرى مفاسد

  فعلة... 91 المائدة( العداوة بينكم يوقع أن  الشيطان 

 الخمر عن  مما ينج هي  عليها المنصوص التحريم

  فيهما ما وكذلك،  وعداوة وخصومة شحناء من  والميسر

  ذكر عن  يصرف الذي ونفسي  وعقلي  قلبي  استغراق من 

  االنتباه ويفسد ،وقتها في  الصالة أداء دون  ويحول هللا

 ". آدائها في  والخشوع

 (تيمية ابن ) ذكرها بقاعدة المؤلف استدل ذكر لما وتبعا 

 مصلحة على  مقدمة القلب  مصلحة:"  أن  الفتاوى في 

 ". البدن 

 الذي التعريف على :  21 ص في  المؤلف اعترض   ▪

  )وتابع ،ضيق بأنه ووصفه للشريعة (عاشور ابن ) ذكره

  صعوبة فوجد الشريعة مقاصد كتابه في  (عاشور ابن 

 ضرب  عند للشريعة وضعه الذي بالمفهوم التزامه

 .ولمقاصده ،له األمثلة



  عابد )تقسيم  24 ص هامش في  المؤلف نقد  ▪

 قرآن  إلى  ينتمي  مكي  قسم :  قسمين  إلى  للقرآن  (الجابري

 واعترض ،التشريع قرآن  إلى  ينتمي  مدني  وقسم ،الدعوة

 على  معا القسمين  من  الجابري استشهد  عندما المؤلف

 بين  التالزم فظهر فقهية مسألة وهي  ،المرتد حكم مسألة

 . والمدني  المكي  القران 

 تصنيف  على  اما بعدهو  24 ص في  المؤلف يعقب   ▪

 ،وأصول كليات  يعتبرونها التي  الجزئية لألحكام  العلماء

 وجوه من  وجزئيات  ،وجه  من  كليات  أنها المؤلف ويرى

 وتكاليف بأفعال ةختصم باعتبارها جزئية فهي  ،أخرى

اج  والزو  والقصاص والزكاة  كالصالة،  ومحددة ،معينة

  في  وإفرادها كوجودها:  وجوه من  كليه شبه أو  وكلية... 

   .العصور مختلف وفي ،  األمم  لمختلف المنزلة الشرائع

  عند والقضايا  للمفاهيم   النقدي  المنهج خامسا ●

   والمعاصرين القدامى

  القانون في التشريع مفهوم على  االعتراض_-1

   الوضعي

  القانون  في  الشريعة مفهوم تضييقؤلف الم نقد  ▪

 التشريع إن :"   ومابعدها 26 ص في  يقول .الوضعي 

  الحياة من  ضئيلة بنسبة إال مال يحك...  القانوني  بمعناه

 ."البشرية



 الوارد والمفهوم ،الضيق المفهوم بين  المؤلف وميز  ▪

  لكن "  :26 ص في   المؤلف يقول اإلسالم في  للشريعة

 ذكرته الذي  الشامل بمعناه  اإلسالمي  والتشريع اإلسالم

  وليس كلها السلطات  هذه ويستوعب  ، كلها الحياة يمأل

  وكلياته بقواعده بل والمحدودة ، المحددة بأحكامه

 " ومقاصده ومبادئه

 ص في  يقول .التشريع لمفهوم تعريفا المؤلف وضع  ▪

 التشريع فمصطلح  األساس هذا على  وبناء:" 24

 ومقتضياته،  العملية معانيه بأوسع عندي مستعمل

 ." التطبيقية

  األحكام  من المستفاد  على والرد  االعتراض_-2

   الشرعية

  بالنسخ  يقولون  الذين  الفقهاء على  المؤلف يعترض  ▪

  ص في  فيقول . الكلية والقواعد القرآنية، للنصوص

 ن ال يجدو  - لألسف- العلم أهل بعض فإن :"   163

 القرآنية الكليات  بعض على  أحكامهم إطالق في  حرجا

 قالو  نسخها إثبات  عليهم تعذر وإذا ،منسوخة بأنها

 ". بتخصيصها

  القرآنية المعرفة  تحقيق في الدقة_-3

،  واحدة درجة على  ليست  الكليات  أن  المؤلف يرى  

 وهذا،  ذلك دون  وبعضها،  وأعلى  أولى  بعضها



 والعلمي   التأهيلي  المؤلف تمكن  إلى  راجع التحقيق

  في  المؤلف يقول .القرآني النص في  نظر عند العميق

:"  هي  اآليات  من  استقراها ان  بعد الكليات  عن   47ص

  تكون  بذلك فهي  وأركانه وأسسه وركائزه الدين  معالم

 ". ناظمة وكليات  حاكمة كليات 

   األية من  المستفاد على  االعتراض_-4

  بتخصيص و   بنسخ  يرون  المفسرين  أن   المؤلف ذكر  ▪

 اآلراء هذه على  المؤلف رد". الدين  في   إكراه ال:" اآلية 

 الدين  أن  وهي ، قاطعة كلية قضية بار اآليةاعت خالل من 

  و  االستسهال إن :"179 ص في  يقول  .باإلكراه ن ال يكو 

  أو  ،اآليات  من  كثير بنسخ  القول في  االسترسال

 وخاصة على الشريعة  يشكل ضررا كبيرا تخصيصها

 " وكلياتها الشريعة قواعد إلى  هذا يمتد حين 

  األساسية  الكليات كتاب تلخيص :الثاني القسم   ●

   اإلسالمية  للشريعة

   تقديم  ●

 :  ي ما يل أهمها  الكتاب  تأليف هدافأ المؤلف ذكر

 الدين  في  ومكانتها ،األساسية للكليات  العملية  الحاجة  ▪

 .اإلسالمي 

 االجتهادات  في  التشريعية للكليات  العملية  الحاجة  ▪

 . والدعوية الفكرية واألوليات  ،الفقهية



 الفردي والسلوك ،التدين  في  للكليات  العملية  الحاجة  ▪

 . والجماعي 

  الجامعة األسس تقوية في  التشريعية الكليات  مكانة  ▪

 .  المختلفة وتياراتها ،ومذاهبها ، اإلسالمية لألمة

 في ومكانتها  التشريعية الكليات األول الفصل ●  

   السابقة والكتب القرآن 

  التضييق بين والتشريع الشريعة األول المبحث  ● 

  والتوسيع

 نسبة إال مال يحك  الوضعي  القانون  في  التشريع   ▪

 ،ترسانات  وجود رغم ،البشرية الحياة من  ضئيلة

 .  قانونية وموسوعات 

 عملي  مقتضى  ماله كل:" بانه التشريع المؤلف  عرف  ▪

   اإلنسان  حياة في 

 طبيعة ذو  أنه: اإلسالم في  التشريع خصائص من   ▪

  ،وقضائية ،قانونية وظائف وله ،وتربوية ،تعبدية

 ... .وسياسية ،واجتماعية،  وسلطانية

  كل :"  هي  المؤلف ندع  التشريعية الكليات  مفهوم  ▪ 

 حياة في  سلوكا أو   فعال أو ،  أثرا تقتضي  كلية قاعدة

 ". وجماعة أفرادا اإلنسان 

 والتفصيل اإلحكام بين القران  آيات الثاني المبحث   ●



  ،المعاني :"   هي  بقوله الكليات  المؤلف  عرف  ▪

  عليه  تنبني  المجردة العامة والقواعد،  والمبادئ

 وضوابط أحكام من  عملية وتكاليف،  تفصيلية تشريعات 

 ". تطبيقية

 .الكليات  المحكمات  اآليات  على  مؤسس الدين  مجمل   ▪

 .  البشرية للحياة العليا والمثل ،القيم تمثل الكليات   ▪

 وأصول ،المفاسد أمهات  إلى  تتطرق الكليات    ▪

 .  المجاالت  كل  في  اإلنسان  تهدد التي  االنحرافات 

  ومراميه وحكمه،  غراضهأ وفق تأتي  القران  كليات   ▪

  ألجل البشري والواقع ،البشري الكيان  مخاطبة في 

 .  وترشيده ،وتزكيته ،هدايته

  على  وسابقة واالعتبار ،الترتيب  في  مقدمة الكليات   ▪

 . التفصيلية اآليات 

 القران  في  عنها عبر  التوحيد مبادئ هي  الكليات   ▪

 ،التوحيد في  التفصيل ثم،  الطيبة  والكلمة،  بالشجرة

 . واألوراق واألغصان ،  بالفروع

  القران  في  الكليات  عرض أساليب  من   ▪

،   منطقي  وحجاج، ومواعظ ،قصص في  الكليات  تأتي _ 

 .كونية ومشاهد ،والنار الجنة وصف

  ،التعليم: هو  األساليب  في  التنوع من  المغزى أن   ▪

 . والتشريع،  والتوجيه



 ألحوال وصفية صيغ في  جاءت  الكليات  من  كثير  ▪

  المحمودة صفاتهم  تذكر إما وهي  ،الناس من  ونماذج

 . اجتنابها بغية المذمومة صفاتهم تذكر أو  ،بها لالقتداء

 :قواعد شكل على  تقريرية خبرية بصيغ الكليات  تأتي   ▪

  األنعام" عليها إال نفس كل والتكسب :" تعالى  كقوله

164 . 

 . والنهي  لألمر الصريحة  بالصيغ الكليات  تأتي ▪   

" بالقسط ربي  أمر قل :" تعالى  قوله  مثل األمر في  -

 . 29 األعراف

  به لك ماليس والتقف:"  تعالى  قوله مثل النهي  في  -

 ". علم

 باستقراء واستنتاجها ،إليها التوصل تم كليات  هناك   ▪

  .والسنة الكتاب  في  الموجودة الجزئية األحكام

:"  هي  بقوله والمفصالت  الجزئيات  المؤلف عرف   ▪

  جاء سواء للكليات  وتطبيقا وتفريعا تفصيال يأتي  ما كل

 ،والمجتهدين  الفقهاء من  اجتهادا جاء أو  ،منصوصا ذالك

 ". المكلفين  من  وممارسة تنزيال أو 

 ،التفسير في  الكليات  تحكيم ضرورة إلى  المؤلف نبه   ▪

  في  عليه منصوص هو  لما والتخصيص ،والتقييد

 .  التفصيلية األحكام



  الكتب بين  المشتركة الكليات الثالث المبحث   ●

   المنزلة

 ،تعالى  هللا هو  واحد مصدرها المنزلة الكتب  أن   ▪

  هو  واحد ولغرض ، اإلنسان  هي  واحدة لجهة وموجهة

 . اإلنسان  هداية

 في  مختلفة ؛الكليات  في  متفقة المنزلة والشرائع الكتب   ▪

 . الشرائع بين  مشتركة ات يالجزئ تكون  وقد ،الجزئيات 

  كلياتها عند يقف ال والشرائع الملل بين  المشترك  أن    ▪

  والتشريعات  ،األحكام من  العديد ليشم بل الكبرى

 .  العملية

  الخمس الضروريات  المبحث  هذا في  المؤلف ذكر   ▪

 :وهما العتبارين  الملل بين  المشتركة

   الشريعة كليات  من  أنها  _

   الملل جميع في  محفوظة ثابتة نهاأ _

 واحد كل  ألن  ،الخمس بالكليات  تسمى  الضروريات    ▪

مثال:   .الجزئيات  من  يحصى ماال يجمع الكليات  هذه من 

  المنصوصة الجزئية األحكام اآلف يضم الدين  ظحف

 باالستنباط اخرى اآلف ويضم ،ضمنا أو  صراحة

 . واالستصالح ،واالجتهاد



 استقراء من  نابع المصالح  لهذه الكلية بالصفة الحكم   ▪

  ولهذا،  البشرية الحياة وتفاصيل ،الشريعة تفاصيل

   .استقرائية كليات  تعتبر

   وبيان تصنيف القران كليات الثاني الفصل   ■

 الكليات  : وهي  ،للكليات  أصناف أربعة المؤلف ذكر   ▪

 . والتشريعية ،والخلقية ،المقاصدية ، و العقدية

 تعترضه الرباعي  التصنيف هذا أن   المؤلف ذكر  ▪

 :ي ما يل اهمها صعوبات 

  هذه مباحث  عليه يبني   سابق نموذج المؤلف يجد لم__  

 تناولوا واألصوليين  المفسرين  أن  ووجد ،األصناف

 أو  ،مقتضب  عرضي  بشكل  أو  ،مجملة إما ،الكليات 

 .  معين  موضوع في  قاعدة تناولوها

  مختلفة وسياقات   صيغ في  جاءت  الكليات  هذه__  

  معناه إلى  يتفطن  دال يكا منها الكثير...(أمثال-قصص)

  .االقتضائية داللته إلى  والحتى  ،الكلي 

 القيم فمثال مترابطة الرباعية األصناف هذه أن __   

  وهذه ، االعتقادية األصول في  موجودة،  الخلقية

 . التشريعية األصول في  مندرجة األخيرة

 :فهو  تصنيف من  هما يقدم أن  المؤلف يذكر ولهذا ☆

 . والتغليب  التقريب  سبيل على 

  العقدية   الكليات األول الصنف●   



  اإليمانية األصول: ي العقدية ه الكليات  تعريف   ▪

 . الكبرى

 . للدين  األولية المرتكزات  تمثل__  

 . والنقل والعقل الفطرة في  أولية هي __  

 .  الشريعة مبادئ(: ه 595 ت ) رشد ابن  سماها__  

 :  يما يل العقدية الكليات  تتضمن    ▪

 لحقيقة اضطرارية تلقائية استجابة وهو  باهلل اإليمان   ☆

  هو  او  ،متعمد انحراف والجحود ،ءشي  كل بها يشهد

 . وفطري عقلي  انتحار

 في  البداية نقطة تشكل ونعمه ،وصفاته هللا  معرفة  ¤

  الصفات  هذه صاحب   مع الالئق البشري السلوك توجيه

 سبحانه.  والخيرات 

 : على  واجب  المنعم شكر أن   ¤

  على  ولرحمته ،لربوبيته والمعنوي المادي اإلنعام__  

   . الرسل  إرسال

 . لنا ا شرعه وم كتبه إنزال على __  

  أمره وامتثال،  وعبادته  طاعته على ___   

   بالنبوات  اإليمان   ☆



 ،ومصلحون  ودعاة ،مبلغون  األنبياء والرسل __   

  .وهداة

  اآلخر اليوم عقيدة جاءتنا طريقهم عن __   

 مقاصده  ومن  اآلخر باليوم اإليمان    ☆

  بالمسؤولية الشعور تعليم__   

   المراقبة أساس على  التصرف تعليم__    

  لكل األول المصدر تمثل االعتقادية األسس هذه□   

 . إسالمي  تشريع

 المقاصدية الكليات الثاني الصنف●   

  األساسية الغايات :  هي  المقاصدية الكليات  تعريف  ▪ 

 الحياة كانت  أساسها وعلى  الشرائع وضعت  ألجلها التي 

 ... والموت 

 :مايلي  القران  في  المقاصدية الكليات  أهم من   ▪ 

 : ويعني االبتالء مقصد__  1

   العمل في  اإلحسان  إلى  مدعوون  الناس أن   ▪

  هللا أتاهم فيما  التصرف احسان    ▪

 الخير في  التنافس  ▪ 

   والعمران  اإلصالح  ▪

 :بهما ويقصد والتزكية التعليم __   2



  الوظائف لب :  هما الصالح   والعمل النافع العلم أن    ▪

 . الربانية الشرائع وأساس النبوية

  ألنه الذاتية وحالته ،البشري الكيان  على  التأكيد   ▪

 .  وفساد إصالح لكل  منطلق

 :وتعني المفاسد ودرء  المصالح جلب__  3

 جلب  على  الحاثة بالمعاني  مليء الكريم القران  أن   ▪

 ،وفسد صلح  بمادة سواء المفاسد ودفع ،المصالح 

 .  مطابقة أخرى ظابألف أو  ومشتقاتهما

  أي ،واالستغراق بالعموم والمفاسد المصالح  تتميز   ▪ 

،   واألشكال ،واألصناف األجناس لجميع شاملة

   والمقادير  والمراتب 

 :ويعني بالقسط القيام__  3

 وإنما ،الخصوم بين  الحكم في  ينحصر ال  القسط أن   ▪ 

 . مجال  كل وفي  ءشي  كل في  مطلوب  هو 

  قال  به عباده ويأمر،  بالقسط قائم تعالى  هللا أن     ▪

 العلم وأولو  والمالئكة هو  إال  إله ال أنه هللا شهد:"  تعالى 

 . 18 عمران  آل" بالقسط قائما

 الخلقية الكليات الثالث الصنف●   

  معبر ،نفسية خصال عن  عبارة:  األخالق تعريف   ▪

 .  المستمر العملي  السلوك بواسطة عنها



  اطلق وإذا معا والقبيح   الحسن  يشمل  األخالق مسمى    ▪

  غالبا به يراد تقييد  وال ،وصف بال  األخالق لفظ

 .  والمطلوبة الحميدة األخالق

 ضمنا أو  صراحة :فهو  الخلق حسن  عن  حديث  كل   ▪

 .  الخلق سوء عن  حديث 

  وله ، طارئ والكذب  ،تلقائي  أصلي   سلوك الصدق  ▪ 

 . طارئة ودوافع أسباب 

 ،ثقافة تصبح  حتى  واألمراض اآلفات  تتطور   ▪

 . وفلسفة ،ومذهبا

  ،تنميتها على  وعملت  ، األخالق األديان  عززت    ▪

   .والتشريعية ،والتعليمية  اإليمانية الوسائل بكل وحمايتها

 .  وتخليق أخالق جوهره في  الدين    ▪

 : منها كثيرة  القران  في  الخلقية الكليات  أن    ▪

 ى التقو خلق   ☆  

  عند  ثابت  نداء هو  هللا بتقوى والتوجيه األمر أن __  

 . واألنبياء الرسل جميع

   االستبداد يسود التقوى تنعدم عندما__  

    االستقامة  خلق  ☆

 الدين  لمعاني  الجامعة الخلقية الصفات  إحدى هي __   

 . ومقاصده



 .  األخالق وشريعة  الشريعة أخالق     ☆

 إلتصاقا أكثر والخلقية ،المقاصدية الكليات  أن __  

 . بالتشريع

 .خلقي  مقصد وله إال ،تشريع االسالم في  ليس__  

   التشريعية الكليات:  الرابع الصنف●   

  الكلية والقواعد المبادئ: هي التشريعية  الكليات تعريف▪

   العملية لألحكام المتضمنة

 : وهي  قواعد سبعة المؤلف ذكر▪

   والتسخير اإلباحة األصل:  األولى الكلية  القاعدة _1

 وعلى  ،قرآنية نصوص  على  القاعدة هذه تقوم   ▪

 . العقلية البداهة

 خلق الذي هو :" تعالى  ولهق  منها القرآنية النصوص  •

 . 29البقرة "جميعا األرض في  ما لكم

  أمر الطعام في  الرغبة أن   مثال :  العقلية  البداهة  •

 ... تكويني  إلهي 

 ، خلقة فيه ومرغوب ،   إليه محتاج و ما ه كل  أن    ▪

  ،مكروه ماهو  كل وأن  ،فيه مأذون  مباح أنه فاألصل

 والتخلص دفعه إباحة فاألصل ، خلقة عنه ومرغوب 

 . منه



  هللا شرعه  ما إال الدين:  الثانية الكلية القاعدة__  2

   هللا  ماحرمه إال تحريم وال

  على  يفرضها ال الدينية األحكام أن  :  القاعدة معنى  ▪

  العباد رب  إال العباد

 لما تقولوا  تعالى: "وال قوله القاعدة أصول من    ▪

  النحل" حرام وهذا حالل هذا الكذب  ألسنتكم تصف

116 . 

  وتحريم الطيبات تحليل:  الثالثة الكلية القاعدة  __3

   الخبائث

  فإنها ،وعقال وفطرة،  أصالة ةثابت اإلباحة كانت  إذا   ▪

 . وتصريحا نصا تابثة

  في  إليه مرجوع وقانون  ،كبير أصل هي  القاعدة هذه  ▪

 . طعمةاأل من  يحرم وما يحل ما  معرفة

:"  تعالى  قال واحدة آية في  إال الخبائث  تحريم يرد لم  ▪

 فالخبائث "األعرا عليهم ويحرم الطيبات  لهم يحل

157 . 

 تحولت  التي  واألشياء ،طيبه على  باق هو  فيما اإلباحة▪ 

 . التحريم دائرة في  داخلة فهي  خبائث  إلى 

 بفعل ولكن  ،بأصلها  خبيثة ليست  االستثناءات  أكثر   ▪

  ،الخمر  في   الحال هو  كما استعماله وبسوء،  اإلنسان 



  ،ظلم من  فيه لما،   المحرمة والمكاسب ،  والسموم

 .دوفسا،  ب وغص 

  الوسع بحسب التكليف:  الرابعة  الكلية  القاعدة __   4 

 طاقات  حسب  األحكام وضع هللا أن :  القاعدة معنى  ▪

 .لهم المتاحة اإلمكانات  وحسب ،  وقدراتهم ،الناس

  إال نفسا هللا اليكلف:"  تعالى  قوله  القاعدة أصل  ▪

 . 286 البقرة" وسعها

 : همهاأ فروع للقاعدة   ▪

 مرفوع الحرج ☆

  التيسير تجلب  المشقة ☆

 اتسع ضاق إذا األمر☆

 . واليسر واإلمكان ، الوسع على  مبنية الشريعة  ▪

 : الخامسة الكلية القاعدة   __5

 ت  واألمانا بالعهود الوفاء

 واإللزام ،التشريع قواعد من  تعد القاعدة هذه   ▪

،  والعلمية ،التعبدية األصعدة جميع على  التشريعي 

 . واالجتماعية  والسياسية

 أمانة كانت  سواء األمانة ألداء ومدعو  ملتزم اإلنسان   ▪

 .   تكليف أمانة أو  ،استخالف



  ،الدولية والمعامالت  العالقات  كل تشمل دةع القا هذه   ▪

   واالجتماعية. ،والعائلية والمحلية،  والوطنية

 أن   العلماء إلى  تعالى  هللا عهد:  الكلية العهود من    ▪

 . وأحكامه الشرع يبينوا

  األموال في التصرف:  السادسة الكلية القاعدة  __6

 والنفع  بالحق طومن

  تكون  أن  يجب  المالية التصرفات  جميع ▪معنى القاعدة:

 .  ثانيا ومصلحة ،نفع في تكون  وأن  ،أوال والعدل بالحق

 على  المالية والتصرفات  األموال تحريم مرجع  ▪

 : وجهين 

 . بالباطل وتداولها األموال كسب  تحريم:  األول ☆

 . فيه عال نف فيما تبذيرها محري  الثاني: ☆

  البر على وتعاونوا: " السابعة الكلية  القاعدة _7

 ". والتقوى

 : وجهان  لها القاعدة هذه ▪

 " والتقوى البر على  وتعاونوا :"  تعالى  قوله :األول  ☆

ما   كل على  بالتعاون  الكلي  العام األمر يةاآل تتضمن  .

 . تعاون  و ما ه وكل ،بر و ه



  اإلثم على  تعاونوا وال:" تعالى  قوله :ثاني  ال ☆

  التعاون  على  الكلي  النهي  اآلية: ن والعدوان". تتضم

   وعدوان ، أ إثم على 

  ،والفقهاء لألفراد عريضة  تشريعية القاعدة هذه  ▪

 ،واألحزاب  ،والمصلحين  ،والمربين ،  والوالة ،والقضاة

 . والدول ،والمنظمات  ،والنقابات 

  أو  ،تشغيلها أو  ،الوسائل إيجاد في  يكون  التعاون   ▪

  منع خالل من  المفاسد دفع في  يكون  والتعاون ،  تفعيلها

 .وتعطيلها الوسائل

 الكفاية بفروض القول أساس هي  القاعدة هذه ▪ 

  وفروض ،المنصوص ر،أوال غي منها المنصوص

  التعاون  على  تتوقف ودنيوية دينية مصالح  الكفاية

 . الجماعي 

 : أهمها فروع للقاعدة   ▪

   . المنكر عن والنهي بالمعروف األمر قاعدة   ☆

  األصوليون  عنها عبر الوسائل اعتبار قاعدة   ☆

 : بمايلي 

 .بوسيلته أمر ءبالشي  األمر__  

 . للمقاصد تابعة الوسائل__ 

 .واجب  فهو  به إال الواجب  مماال يت __ 



 األفعال على  الحكم أي: المآل اعتبار قاعدة   ☆

 على  يعين  فالذي وآثارها،  نتائجها خالل من  واألشياء

  مآل في  يفكر أن  يجب  ،ءشي  منع على  يعين  أو  ،ءشي 

 . ءالشي  ذالك

 ،( الروتاري) لنوادي الهبات يعطون  الذي غنياءاأل مثال

  هذه نفود تقوية :هو  الخير مشاريع على  لعرضها

  ،المآل يصبح  وبهذا ،لإلسالم المعادية المنظمات 

 .والفساد اإلثم على  التعاون :  والنتيجة

  أصولية   قضايا : التشريعية الكليات: الثالث الفصل   ■

   وفقهية

 : وهما مبحثين  الفصل هذا في  المؤلف تناول ▪ 

  والتخصيص النسخ دعاوى:  األول المبحث   ●

   للكليات

  في  مستقرة :  فهي  نسخ  فيها عال يق األساسية الكليات  ▪ 

   .تعالى  هللا كطاعة :الشرائع جميع

 شريعة من  حتى  نسخ  اال يصيبه األساسية الكليات   ▪

 . وعصور قرون  من  بينهما يكون  قد  ما مع ،ألخرى

 القرآنية الكليات  بعض أن  يرى من   العلماء من    ▪

 قالو  نسخها  إثبات  عليهم تعذر وإذا،  منسوخة

 . بتخصيصها

 .  قصورها وبين  االدعاءات  لهذه أمثلة  المؤلف ذكر  ▪



  المؤلف ذكر"  عنهم اعف فتعالى: "   قوله في  مثال   ☆

 من  وهو  ،األعداء عن  العفو  في  صريحة األية أن 

 .  الكلية الخلقية الفضائل

 بمن  خاصة أنها تفسيره في  (البيضاوي )ذكر  حين  في 

 بأنه االدعاء، هذا على  المؤلف ورد ،اوآمنو  تابوا

 . األية لمقتضى  جزئي  وإبطال،  تخصيص

   والجزئيات الكليات بين فقهنا   الثاني المبحث  ●

 الذين  ،األصوليين  الفقهاء بعض رأي المؤلف يذكر   ▪

  من   مئات  بضع في   محصورة االحكام آيات  أن  يرون 

 في  تضييق الحصر بأن  : الرأي هذا عن  ويجيب  ،اآليات 

   مفهوم في  الحاصل ق التضيي على  مبني  األحكام اآليات 

 تغيب  الحصر وبهذا ،الشرعية حكامواأل ،الشريعة

 . القرآن  بها يزخر التي  والقواعد الكليات 

،  الكليات  اآليات  في  يتعمقون  ال المفسرين  بعض أن    ▪

 فإنهم ،ية فقه جزئية على  الوقوف عند األمر بخالف

 . والتدقيق التفريع في  يطيلون 

 كلمة  أخيرة  ■

 : فيها دما ور أهم

 علم إلى  مدخل عن  عبارة كتابه أن  المؤلف اعتبر   ▪

 القواعد موعل ،الفقه أصول وعلم ،الفقه وعلم ،التفسير

 . الفقهية



 بيان ال من  مزيد إلى  يحتاج كتابه أن  المؤلف يرى   ▪

 . تكميلالو 

  وأساس ،الشريعة مقدمة هي  األساسية الكليات  أن    ▪

  فهم  في  الزلل يقع اعتمادها وبدون ،  الشريعة لعلوم

 .  وأحكامها ،  الشريعة

 ،المحكمات  اآليات  على  بالتركيز المؤلف يوصي   ▪

 ومن  ، بها االستبصار من  البد البداية بداية ألنهن 

  خاللها ومن  ، القران  آيات  سائر مع التعامل يتم خاللها

،   الصحابة واجماع ،  والسيرة،  السنة مع نتعامل

 . األدلة بقية ثم وفقههم

  إلى  االحتكام يتم ، وتشعبت  األمور اختلطت  إذا   ▪

 . األمين  والملجأ ،البداية بداية :فهو  القران 

 . محمد وآله وسلم تسليما هللا على  ى وصل


