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  مقدمه
  

  .الم ذلک الکتاب الریب فیه هدى للمتقین
. اندیشه شمارشـگران  سپاس خداى را که حق ستایشش باالتر از حد ستایشگران است و نعمتهایش فوق

. آدمیان از درك و احاطه به مقام واالیـش نارسـا   اند و همتهاى دورپرواز جویان کوشا از اداى حقّش ناتوان حق
کـه انسـانهاى   ) علیـه  اللّه و سالمه صلوات(عالم بشریت محمد مصطفى  ه یگانه منجىپایان ب درود و صلوات بى
 از گمراهیها نجات داد و بـا موقعیـت واالیـى کـه خداونـد بـه او عنایـت فرمـوده بـود، آن          غرق در جهالت را

و مـوالى  ابرمـرد جهـان    سالم و درود بر امیرمؤمنان،. چال جهالت رها ساخت گمشدگان را از سقوط به سیاه
ـ صاحب سریر عدالت حضـرت   السالم و یازده برج امامت سیما متقیان و آزادمردان على علیه اللّـه االعظـم    ۀبقی

  .ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء ناموس الدهر و امام عصر و زمان روحى و
خش و به گفته آورنـده آن  ب اطمینان گان رهنمایى است قرآن، این کتاب جاودانه آسمانى، که براى همه تقواپیشه

السـالم ـ    امـام متقیـان ـ علیـه     البالغـه  نهجنهاده شده است، در  است که در بین انسانها به ودیعه 1»ثقلى«یکى از دو 
اى اسـت   شود؛ خانـه  اى است که زبانش عاجز نمى گوینده. خدا اینک در میان شماست کتاب«: شود چنین توصیف مى

  ).133خطبه (» خورند تى است که یارانش شکست نمىگردد؛ عز ارکانش ویران نمى که
کـه ادلـه دیگـر، ماننـد      ترین دلیل بر اثبات احکام الهى است؛ در حـالى  ترین، بلکه اصلى قرآن کریم مهم

و ماضلَّ صاحبکم و مـاغوى و مـاینطق عـن    « .خود از قرآن گرفته شده است) قول، فعل و تقریر معصوم(سنت 
  ).4، 3 ،2/نجم( »ىالهوى إن هو االّ وحى یوح

: فرمایـد  امـام مـى   »الـرأس؟  من أین علمت أنّ المسح ببعض«: پرسد السالم ـ مى  زرارة از امام صادق ـ علیه 
که مفسـر  » سنت«شود حتى  که مالحظه مى به طورى 2.آمده است »وامسحوا برؤسکم«که در » لمکان الباء«

یابد و تشنگان حق و حقیقـت را   جریان مى» قرآن«اض سرچشمه فی آید خود از شمار مى به» کتاب«و مبین 
ترین احکام فرعى از آن  گیرد تا دقیق ترین مستند در دست فقیهان قرار مى عنوان مهم گرداند و به سیراب مى

آیه شریفه قـرار   منبع استنباط، و به عنوان فتوا صادر گردد و اگر جز این عمل شود در زمره مصادیق این دو
  ).59/یونس( »آهللاُ أذنَ لکم أم على اهللا تفترون«: فرمودگیریم که  مى

نازل شده است که از  در این نوشتار در صدد شرح و تفسیر آیاتى هستیم که در بیان احکام شرعى اسالم
 500تعداد آنها را بالغ بر ) الروضه( شرح لمعه شهید ثانى در کتاب قضاء. کنند آنها به آیات األحکام تعبیر مى

اند که تاریخچـه آن بـه قـرن     و تفسیر آیات االحکام کتابهایى نوشته دانشمندان اسالمى در شرح. داند آیه مى
  :شود بازگشت دارد که به عنوان نمونه به برخى از آنها اشاره مى) هجرى 140سال (دوم 

کتـاب   تصـانیف الشـیعۀ   الذریعـه الـى  اولین کتابى که در این مقوله نوشته شده مطابق نقل کتـاب ارزشـمند    .1
  .حضرت باقر و صادق ـ علیهما السالم ـ است ، از اهل کوفه و از اصحاب)ه ق 146م (محمدبن سائب کلبى 

  .ترین پیشوایان اهل سنّت، است بزرگ ، یکى از)ه ق 204م (محمد بن ادریس شافعى  احکام القرآندومین کتاب  .2

                                                             
 ...اهللا و عترتى إنى تارك فیکم الثقلین کتاب.  1
 .283، ص تفسیر البیان.  2
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  .احمد ابن على جصاص رازى احکام القرآن. 3
  .، محمد بن احمد قرطبى مالکىالجامع األحکام القرآن. 4
  .االحکام من القرآن روائع البیان فى تفسیر آیات: شیخ محمدعلى صابونى تفسیر آیات االحکام. 5

سـائب، اولـین    محمـد بـن  : انـد از جملـه   از علماى شیعه نیز جمع کثیرى در این زمینه تألیفاتى داشـته 
  .شد نویسنده آیات األحکام که ذکر

  .فاضل مقداد سیورى ، ابوعبداللّه مقداد بن عبداهللا سیورى معروف بهکنز العرفان فى فقه القرآن. 6
  .اردبیلى ، مولى احمد بن محمد معروف به محقّقزبدة البیان فى براهین احکام القرآن. 7
  .جواد ، جواد بن سعید معروف به فاضلمسالک اإلفهام فى شرح آیات األحکام. 8
  .قطب راوندى القرآنفقه . 9
  ).ره(چى  استاد کاظم مدیرشانه األحکام آیات. 10
  .تهران دکتر ابوالقاسم گرجى استاد دانشگاه) حقوقى و جزایى( األحکام آیات. 11

  األحکام روش نویسندگان آیات
اى که در  تا آخرین سوره اند و از سوره بقره آغاز کرده و بعضى از نویسندگان ترتیب آیات را در نظر گرفته

اهـل سـنت و جماعـت ایـن روش را اتخـاذ       اند کـه بـرادران   آن از احکام سخن به میان آمده است ادامه داده
نویسـندگان شـیعه   . انـد  قرار داده و از طهارت تا دیات پیش رفته بعضى دیگر ترتیب احکام را مالك. اند کرده

  .ل احکام نوشته شده استبعضى دیگر نیز به ترتیب نزو. اند گرفته نوعا این روش را پیش
  روش ما

جزاى عمومى و اختصاصى مـورد   روش ما این است که آیات األحکام را مطابق با ترتیب حقوق خصوصى و حقوق
: این کتاب در دو قسمت. عبادات آمده مورد بحث قرار نگرفته است ایم؛ در نتیجه آیاتى که در خصوص بحث قرار داده

جزاى عمـومى   ، حقوق 8ـ1حقوق مدنى : شود فصل ارائه مى 14ده است و در حقوق جزا تدوین ش حقوق خصوصى و
  .3ـ1و حقوق جزاى اختصاصى  3ـ1

االسـالم   ۀحجـ دانـم ابتـدا از    مى با توجه به اینکه تشکر از بندگان خدا تشکر از خداوند سبحان است بر خود الزم
آقاى دکتر سید طه مرقاتى و سایر کارکنان  االسالم جناب ۀحج والمسلمین جناب مستطاب آقاى دکتر احمد احمدى،

و  اى، کـه در ایـن کتـاب    مخصوصا خانم عـذراء قبلـه  ) سمت(ارجمند سازمان مطالعه و تدوین  و اساتید بسیار عزیز و
کـه در نوشـتن   ) مرقاتى خـوئى ( اى کتابهاى پیشین اینجانب زحمت فراوان کشیده است، و سپس از حاجیه خانم قبله

  .زحمت مرا تحمل کرده است، تشکر نمایم ا و تدریس و تدرسها بیش از نیم قرنه کتابها و مقاله
  

  اى خویى خلیل قبله
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