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 المراجعات وتجديد الخطاب الديني

 أ.د/ طو جابر العلواني

 ؟ماذا نعٍت باؼبراجعات

 مقدمة

ة أف وبتل ىذا الدين من مراتب الشرؼ أعالىا، ومن معاين اغبق واػبَت شاءت اإلرادة اإلؽبي  
تعصي على سواعبماؿ أظباىا، فهو دين ذو خطاب يتسامى على حدود الزماف واؼبكاف، وي

 ة على التجدد والنهوض.ة وقدرة ذاتي  ة حضاري  نداار، ويبتل  فاعلي  التحريف أو اال

ة مشلت معظم بقاع األرض دبا فيها وقد شهد النصف األخَت من القرف اؼباضي يقظة إسالمي  
تها وعاد إليها وعيها بذاهتا، وي  ات اؼبسلمة يف العامل، اليت استيقظت على ىُ مناطق األقلي  
ة يف كل د اؼبدارس واؼبساجد واؼبراكز اإلسالمي  ة، فصارت تشي  ا اغبضاري  تهوي  وانتماؤىا وىُ 
ة"، وإذا أخضعنا تل  الظاىرة ة "تيار الصحوة اإلسالمي  طلق على تيارىا بصفة عام  مكاف، وأ

ة من صحوة ديني   اما حدث كاف جزءً  إىل نوع من البحث والتدقيق العلمي واؼبعريف سنجد أف  
و، وانطلقت تبحث عن الدين، واػبطاب الديٍت يف كل مكاف، فكأف األبعاد مشلت العامل كل

الغائبة عن ىذه اغبضارة اؼبعاصرة جعلت اإلنساف اؼبعاصر يف عطش شديد إلرواء عطشو، 
وبل غلتو، واػبروج بو من حالة اعبفاؼ واليبس اليت صار إليها نتيجة حضارة عوراء قرأت 

وكانت يف حاجة ماسة إىل أف تعاًف أمراضها حبضارة يها، عة ومل تقرأ الوحي اؽبادي فالطبي
سوية تنظر إىل األمور بعينُت وذبمع بُت قراءتُت، فيكوف ؽبا عُت على الوحي، وعُت على 

يبشي يف مناكب األرض اؼبمهدة وفجاجها وطباقها دوف ربديد وجهة وقبلة من الكوف، 
 بدأ الوعي اعبديد يدب فيهم امتطوا إىل الوحي اؽبادي القائد اؼبرشد غبركتها، واؼبسلموف حُت

آخر ىو جواد  وجواداذل  جوادين، جواد الًتاث الذي شكل ؽبم مصدر الفكر ومنبع النظر 
ة الرغبة بامتالؾ الفاعلي  اؼبعاصرة اليت شكلت التحدي وأيقظت فيهم قوى الوعي وشيئا من 

سياسي قد أقبلت على الوحي دوف األحزاب والفئات وما عرؼ باإلسالـ ال وألف   ة؛والدافعي  
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خربة كافية أو دراية دبناىج التعامل مع ىذا الًتاث حبيث يسدد بذل  خطاىا وربدد كيف 
تتوخى أىدافها بدقة، وتقـو بعمليات تقدير للموقف سليمة دقيقة لتكوف على بينة من 

ـو هبا اإلنساف بناء أمرىا، ومعرفة لكل أبعاد أزماهتا، وأزمات العامل من حوؽبا، وأية أفعاؿ يق
لتدبَت ويستجيب على ردود األفعاؿ فإهنا قد ال تسمح لو بأف وبسن التخطيط ويتقن ا

و يكافؤه، فكانت النتيجة أف واجهت تيارات الصحوة يف عاؼبنا أ للتحدي دبا يوازيو
اإلسالمي اغبضارة العوراء السائدة حبضارة عوراء أخرى، أعلت من شأف الوحي بشكل أو 

قللت إىل حد ما من شأف اغبضارة اؼبتحدية، فكانت حضارة عوراء إىل حد ما، أو بآخر و 
تواجو حضارة عوراء، ال باالستيعاب والتجاوز والتصديق واؽبيمنة بل بأسلوب أو عشواء، 

منهج: ما عندي خَت فبا عندؾ. ومن شأف ىذا أف يرب  عملية التثاقف أو اؼبثاقفة بُت 
اؼبوجة على اؼبستوى العاؼبي تركت آاارا ال يستهاف هبا يف  اغبضارتُت، وحُت اكبصرت تل 

ستعاد بشكل أو بآخر توازنو، أما عاؼبنا االغرب ويف الشرؽ، لكن الغرب سرعاف ما 
اإلسالمي فقد بدأ يعاين من تل  اآلاار معاناة مل تستطع مؤسسات النخبة اؽبشة فيو أف 

تيارات إسالمية كاف ؽبا وجود تارىبي يف تقـو دبثل ما قامت بو زميالهتا الغربية، فظهرت 
بعض مراحل التاريخ لتعود من جديد حية جذعة بثياب جديدة وبدأت تنتشر أفكار الغلو 
الذي صحب االكبرافات الفكرية والتطرؼ واالستهانة باآلخر لدرجة إلغاء حقوقو وحريتو يف 

بديعو وهتديد وجوده التعبَت عن ذاتو وجعل عدمو أفضل من وجوده، وتكفَته وتفسيقو وت
ومالو وعرضو بشكل كبَت، فاستدعى ـباوؼ العامل كلو دبا فيها اؼبخاوؼ اليت كنا ظننا أهنا 
قد انتهت يف مقابر التاريخ هبداية القرآف اجمليد الذي علمنا كيف نتجاىل ذل  وكبيده، 

َوَلُكم مَّا َكَسْبُتْم َوالَ تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت  ﴿ :ونبعده عن طريقنا بآداب
ا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  تستحيي ما خلى،  فاصرت بعض الفئات (،431البقرة:) ﴾ُتْسأَُلوَن َعمَّ

وتعيد إنتاجو، يدفعها إىل ذل  فكر سكوين ال يعرؼ الصَتورة والتغَت وال أار الزماف يف 
الديٍت" بشكلها اؼبعاصر، اإلنساف واألفكار والكوف والطبيعة، وىكذا برزت أزمة "اػبطاب 

عض األمور اليت ب فهذه األزمة أزمة كاف يبكن أف ال يكوف ؽبا وجود، لو تنبو الناس إىل
سبقت إشارتنا إليها، وعرفوا أف الزمن ال يعرؼ السكوف بل ىو سائر قدما لبلوغ الغاية اليت 

 رظبها ا )جل شأنو( لو ليبلغ باإلنساف أجال مسمى، وأجال مسمى عنده.
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إف موقف اؼبسلمُت الذي ذكرناه يشفع لو ويزكيو أنو مهما قيل فيو من خصومو وأىلو فإنو 
ؿباولة يف اسًتداد دور األمة اؼبسلمة يف الشهود اغبضاري، وزبليص العامل من شقائو وإخراج 
الناس من الظلمات إىل النور، ولكن البد من التفكَت ببعض األخطاء واإلصابات 

اعتورت اؼبسَتة وشوىت شيئا من الصورة وأغبقت غبشا يف بعض الرؤى، واالكبرافات اليت 
فاختلطت بعض األمور أماـ األمة، واختلت بعض مقايسها وموازينها وغابت منطلقات 

، وكبن يف مراجعاتنا لفكرنا وتراانا اإلسالمي وموروث أساسية يف مشروع بعثها اغبضاري
اػبطى وتقومي مسَتة العمل وبياف أسباب اػبلل  معارفنا وأفكارنا كباوؿ أف نعمل على تسديد

وربديد مواطن اإلصابات، والدعوة إىل إحياء ركن األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر وجزء 
ألف مستقبل األمة اؼبسلمة  ؛منو النقد لبعض جوانب تراانا واؼبراجعة واؼبناصحة والتصويب

كاديبية، وأمراض أمتنا ال يبكن أف ليس ؾبرد مادة أو موضوع للبحث العلمي والدراسة األ
تكوف بالنسبة لنا ؾبرد ظواىر اجتماعية أو سياسية أو دينية فنحن جزء من ىذه األمة ينفعل 

صابة تلحق هبا، فتحرؾ األمة إبانفعاالهتا ويتأمل بآالمها، ويتداعى بالسهر واغبمى بكل 
 وخَتيتنا اؼبرتقبة.ملها وأملنا يف مستقبل أفضل ورجاؤنا اؼبنتظر أبشكل عاـ ىو 

ى الساحة بيد أف عمليات اؼبراجعة والنقد والتصويب والتقومي اليـو تبدو وكأهنا أمر جديد عل
امعات اإلسالمية بكل أصنافها، رغم عهدة وعلى األزىر واعب اإلسالمية، بكل جوانبها

اعد على التكليف واؼبَتاث الثقايف واألنبية القصوى يف تراانا لكل ما وبفظ اؼبسَتة ويس
تسديدىا، ولقد صرنا نرى االنزعاج عند فبارسة أي نقد ألي جانب من جوانب الًتاث أو 
تقومي لو القًتاف ذل  بأفكار التجريح والتهجم وألف ترااا واسعا قد قاـ بتكريس مكانة 
اؼبتقدمُت ومنحهم من األوصاؼ ما ال يسمح باؼبراجعة والنقد وقد ينظر بعضهم إىل النقد 

ة على أنو قاصر على أعداء اإلسالـ من مستشرقُت وخصـو ال يريدوف خَتا هبذه واؼبراجع
األمة، وال ؽبا، خاصة إذا تعلق األمر بنقد فقو أو قواعد أصولية أو رد لبعض أحاديث فبا 
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ىبتلف الناس يف توايقو وتضعيفو، فذل  كلو قد هبعل من يستمع إىل النقد واؼبراجعة مهما 
 ،قد أو اؼبراجع أنو قد انضم بذل  إىل أعداء سلف األمة الصاغبُتكاف ؿبايدا ينظر للنا

والشرائح القليلة اليت حاولت فبارسة النقد واؼبراجعة ودعت إليها يف أدبياهتا اؼبختلفة ونسبت 
نفسها إىل اؼبوضوعية واالعتداؿ وترضبت على من أىدى إليها عيوهبا قبدىا حُت يوجو إليها 

رج سرعاف ما ترفضو، وتنفي عن نفسها اػبطأ وتنزه الذات والقيادة، و اػباأالنقد من الداخل 
ليس ذل  عن الوقوع يف اػبطأ، وقد رباصر الناقد وتعزلو وتسلكو يف عداد اؼبتآمرين، 

فحسب بل صارت الدعوة داخل اؼبؤسسات اؼبتعاملة هبذا اػبطاب الديٍت ترفض إعادة 
سب من وباوؿ فتح الباب ؼبراجعة يف مثل دراسة أقواؿ أو أمور قد مت حبثها من السلف و 

و قوؿ أومن أعطاؾ اغبق يف اػبروج عن اإلصباع  ؟ىذه األمور فسرعاف ما يقاؿ لو من 
      ؟!اعبمهور من األئمة

ذل  ألف النقد العلمي البناء  ؛إف عملية النقد حبد ذاهتا عملية دقيقة وشائكة، وليست باؽبينة
شكلة اؼبطروحة، وإدراؾ أبعادىا كلها، والقدرة على يقتضي فيما يقتضيو اإلحاطة باؼب

استحضار أشباىها ونظائرىا يف التاريخ، وامتالؾ اؼبعايَت الدقيقة من الكتاب الكرمي، مث من 
ف أنة والسَتة واؽبدي النبوي، وىذه األمور قد توقفت عندنا منذ زمن بعيد، نستطيع السُ 

د؛ ولذل  قد أمس  العلماء منذ تل  العهود عن  نعترب بدايتو عند منعطف اعبنوح إىل التقلي
كثَت من عمليات النقد، واستسلموا لنوع من التقليد، ال يف األصوؿ ويف الفقو وحدنبا بل يف 
توايق الرجاؿ وتضعيفهم، وتصحيح األخبار وتوايقها أو تضعيفها، والتقليد يف سائر أنواع 

ي أف نسقط فيو، حبيث تنشأ أجياؿ تشعر الدراية والرواية، وىو أمر أو تقليد ما كاف ينبغ
بالعجز عن النقد، واؼبوازنة؛ ألف الناقد ىنا يف موقع يوازي فيو اجملتهد واؼبفكر واعبماعة من 
حيث ضرورة اإلحاطة بظروؼ اؼبوقف أو الفعل ووضعو يف إطاره الصحيح، مث استنفار صبيع 

وفتح اجملاالت واآلفاؽ األوسع  الطاقات للنظر يف إمكاف تطوير ذل  اعبهد واالرتقاء بو،
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أمامو، وتوجيهو إىل أف يؤدي دورا أكرب فبا رظبوا لو، وتوظيفو يف مشروع أكثر مشوال، فبا 
هبعل النقد واؼبراجعة يف نظرنا بناء حقيقيا، ومشاركة يف البناء، وإضافة ملموسة ربيط بأبعاد 

يبٌت عليو،  يف بناء صاٌف متماس  ةلبن هبعلهااء، الذي اؼبوقف أو الفكرة لتوجهها التوجيو البن  
فيكوف النقد واؼبراجعة آنذاؾ مرحلة من مراحل التجديد، ولبنة ىامة من لبنات البناء، 
ينسجم مع اػبرب اؼبروي إف ا يبعث ؽبذه األمة على رأس كل مائة سنة من هبدد ؽبا دينها، 

ىنا يكتسب مفهـو التجديد معناه والقائم باؼبراجعة والنقد مندرج يف قائمة اجملددين. ومن 
الدقيق فهو ال يعٍت التغيَت، وال يعٍت ؾبرد طبعة جديدة ومنقحة لقواعد الدين ومبادئو، 
لتساير حاجات الناس وتواكب تطور أحواؽبا، بل ىو ذبديد يف فهم الناس لو ولدوره ولكل 

اؼبعرفية، مث تنزيل ما جاء قاعدة من قواعده، وذبديد لإليباف بو واليقُت دبصادره، ودقة نظريتو 
فيو يف ؾبتمع متغَت متحرؾ، ليعاًف مشكالتو ويهدي حركتو، ويكوف نورا لو وينفي اػببث عنو 
ويستخلصو من استغالؿ نابتة السوء، ويقـو اإلعوجاج، مهما كاف خط اؼبيل دقيقا وخفيا، 

بالرجوع إىل اغبق يف  ويصوب اػبطأ يف القوؿ والفعل واؼبمارسة، ويربز اؼبعامل الغائبة مقودا
صفائو ونقائو فتتحرؾ جوامد العقوؿ، وتطلق من عقاؽبا، وتوقظ من غفلتها، وتزكي وتثار 
فاعليتها، فهو جهاد فكري يف ؾباالت كثَتة تغطي حركة اإلسالـ واإلنساف، وتوجو إىل 
مل األبعاد الغائبة لتستحضرىا، وإىل نواميس الكوف وسننو، وشروط قياـ اغبضارات، وعوا

تل  اؼبعادلة اهنيارىا، وذبديد العالقة اعبدلية اؼبتعاونة بُت العقل والوحي، دوف إخالؿ ب
 ازدوج االدقيقة اغبكيمة، وىذا النقد واؼبراجعة من شأنو أف يبكننا من جعل علومنا ومعارفنا فب

 فال، فأخذ من كل منهما سواء السبيل، والشرع الرأي فيو واصطحب والسمع العقل فيو
 على مبٍت ىو وال بالقبوؿ الشرع يتلقاه ال حبيث العقوؿ دبحض تصرؼ -أي علومنا-ف يكو 
وبذل  نستطيع أف نعيد بناء  ،والتسديد بالتأييد العقل لو يشهد ال الذي التقليد ؿبض

  .شخصيتنا وصياغة خطابنا الديٍت من جديد يف ذل  التوازف السديد
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ة دائمة، ال ينبغي أف توقف ما بقيت على األرض إذف فعملية النقد واؼبراجعة عملية اجتهادي
اغبياة، وحىت يرث ا األرض ومن عليها، فهي فريضة الزمة، وىي حالة أمة ال تسطيع 

د وأعذر يف اكما أمر يف االجته  (نوأجل ش)االستغناء عنها، وال تتجاوزىا وال تتجاىلها وا 
مراجعة ونقد وربليل وتفكي  وتركيب دبا يشتمل عليو من  اػبطأ فيو ليكوف ىذا االجتهاد

عمال دائما مستمرا، تقـو األمة بو، وسبارسو يف سائر أحواؽبا، فاألفكار سواء أكانت يف ؾباؿ 
تفسَت النصوص أو االستنباط منها أو استخراج ما فيها من فقو، وحكمة، يف حاجة دائمة 

 تستدعي اؼبراجعة فالبد من ألف الفكر يولد وتولد معو عوارضو، اليت ؛إىل النقد واؼبراجعة
ألف لكل عصر حاجاتو  ؛اإلنتاج الفكري اؼبتجدد واالجتهاد اؼبستمر يف كل عصر ومكاف

 ومتطلباتو ومشكالتو اؼبستجدة، ووسائلو اؼبتنامية يف ضوء معطيات وظروؼ ـبتلفة.

اخلها إننا نعلم بعد حبوث ودراسات متعمقة لنخبة األمة وكثَت من اؼبعنيُت بدراستها من د
ومن خارجها أف أىم أزماهتا أزمة فكرية، تتصل هبا سائر أزماهتا، فهي إما مضاعفات أو 
إنعكاسات أو أعراض جانبيو ؽبا، أو نتيجة من نتائجها، فاألزمة اغبقيقية يف شرائح اجملتمع 
ىي أزمة صفوة ولببة، يف منظومتها الفكرية ومناىجها العملية، وليست أزمة أمة، فاألمة ما 

زاؿ تؤكد انتماءىا إىل اإلسالـ، أما من يبكن أف يطلق عليها لببة إذا صح التعبَت يف الشروبة ت
اليت ربتاج إىل إعادة تشكيل وبناء اؼبنظومة الفكرية، ورفدىا باإلنتاج الفكري الذي هبعلها 
قادرة على توليد أفكار تستوعب حركة األمة وتؤزىا أزا، لتوقظها من مرقدىا اغبضاري 

 مة اؼبوجو غبركتها. ها الثقايف، وموهتا الفكري، فالنخبة أو أىل اغبل والعقد يف عقل األومرض

ولذل  فهي  ؛إف األمة اليـو ما تزاؿ يف دور االنفعاؿ، واالستجابة ؼبا ىبططو ؽبا خصومها
بُت األفكار والشعارات اليت ال تزيدىا إال خباال، وزبلط أوراقها تعاين من تبعثر وسبزؽ 

رؤاىا وموازينها باالضطراب واػبلل، لكننا نرى أف الليل البد أف يعقبو فجر، وأف وتصيب 
فجر األمة قادـ ومنتظر بإذف ا، إذا خطا أبناؤىا اػبطوات السليمة يف ذل  االذباه، ولعلنا 
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يف ىذه اؼبقدمة قد أؼبمنا إؼبامة شاملة وبينا ضرورة التأسيس لعلم النقد واؼبراجعات للًتاث 
ُقْل َىْل ِعندَُكم مِّْن ِعْلٍم فَ ُتْخرُِجوُه لََنا  .. ﴿اصرة، وىو علم ىبتصره القرآف الكرمي بقولو:واؼبع

ِإْن ِىَي ِإالَّ  ﴿( تعاىل)وقولو  (848األنعام:) ﴾ِإن تَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن أَنُتْم َإالَّ َتْخُرُصونَ 
ْيُتُموَىا أَنُتْم َوآبَاؤُكُ  م مَّا أَنَزَل اللَُّو ِبَها ِمن ُسْلطَاٍن ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما َأْسَماء َسمَّ

 ﴾ُقْل َىاُتوا بُ ْرَىاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ  ..﴿(، 32النجم:)﴾..تَ ْهَوى اأْلَنُفُس 
، فهذه الوسائل ىي اليت تريب العقل وتنمي الوجداف وتصحح اػبطاب،  (64النمل:)

مر تنوء بو العصبة من اؼبؤسسات بل من الدوؿ، والبد من أالبناء وىو  وتؤسس إلعادة
لتحقيق ىذا اؽبدؼ السامي،  ؛تضافر جهود األمة كلها، وضمها إىل بعضها وحسن تنظيمها

 ىدؼ ذبديد اػبطاب الديٍت، الذي ىو ىدفنا صبيعا، وغايتنا اؼبشًتكة.

ْلُت َوِإلَْيِو أُنِيبُ  ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتطَْعتُ  ﴿  ﴾َوَما تَ ْوِفيِقي ِإالَّ بِالّلِو َعَلْيِو تَ وَكَّ
  (88ىود:)
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 الفصل األول  

 ؟ما ىي اؼبراجعة

 ربرير اؼبفهـو قرآنيا:

 .(13سبأ:) ﴾..يَ ْرِجُع بَ ْعُضُهْم ِإَلى بَ ْعٍض اْلَقْوَل  ..﴿: (تعاىل)قاؿ  اؼبراجعة ىي اؼبرادة،
 

 ريم:مادة رجع في القرآن الك

 ،أو قواًل  ا كاف أو فعاًل مكانً  ،إىل ما كاف منو البدء أو تقدير البدء ةالعود أي : الرجوعرجع
 ،، والرجع اإلعادة. فالرجوع العودء من أجزائو أو بفعل من أفعالووبذاتو كاف رجوعو أو جبز 

والرجاع  .ويقاؿ فالف يؤمن بالرجعة ،ويف العود إىل الدنيا بعد اؼبمات ،والرجعة يف الطالؽ
يَ ُقوُلوَن لَِئن رََّجْعَنا ِإَلى ﴿ :(تعاىل)فمن الرجوع قولو  .ـبتص برجوع الطَت بعد قطاعها

َها اأْلََذلَّ  ا رَِجُعوا ِإَلى أَبِيِهْم قَاُلوْا ﴿ (،8)المنافقون: ﴾.. اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعزُّ ِمن ْ فَ َلمَّ
ا ﴿ ،(33)يوسف: ﴾أَْرِسْل َمَعَنا َأَخانَا َنْكَتْل َوِإنَّا َلُو َلَحاِفظُونَ يَا أَبَانَا ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيُل فَ  َوَلمَّ

 ﴾ ..رََجَع ُموَسى ِإَلى قَ ْوِمِو َغْضَباَن َأِسًفا قَاَل بِْئَسَما َخَلْفُتُموِني ِمن بَ ْعِدَي 
. (88)النور: ﴾ ..ْم َوِإن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا ُىَو َأزَْكى َلكُ  ..﴿ ،(451)األعراف:

ُهْم ﴿ :ا ورجعت اعبواب كبو قولوويقاؿ رجعت عن كذا رجعً  فَِإن رََّجَعَك الّلُو ِإَلى طَآئَِفٍة مِّن ْ
 ،(1)ىود: ﴾ِإَلى الّلِو َمْرِجُعُكْم َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ﴿ :وقولو ،(83)التوبة: ﴾ ..
ثُمَّ ِإلَْيِو َمْرِجُعُكْم ثُمَّ  ..﴿ :وقولو تعاىل ، (8لعلق:)ا ﴾ِإنَّ ِإَلى رَبَِّك الرُّْجَعى﴿ :وقولو

اللَُّو يَ ْبَدأُ ﴿ :يصح أف يكوف من الرجوع كقولو، (31)األنعام: ﴾يُ َنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ 
 ..﴿ :ويصح أف يكوف من الرجع كقولو ،(44)الروم: ﴾اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدُه ثُمَّ ِإلَْيِو تُ ْرَجُعونَ 

َوات َُّقوْا يَ ْوًما تُ ْرَجُعوَن ِفيِو ِإَلى الّلِو ثُمَّ تُ َوفَّى ﴿ :وقد قرئ ،(11)الزمر: ﴾ثُمَّ ِإلَْيِو تُ ْرَجُعونَ 
 ..﴿: وقولو ،بفتح التاء وضمها ،(884)البقرة: ﴾ُكلُّ نَ ْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُىْم اَل ُيْظَلُمونَ 

َوَحَراٌم َعَلى قَ ْريٍَة ﴿ :وقولو ،ي يرجعوف عن الذنبأ ،(28)آل عمران: ﴾َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ 
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أي حرمنا عليهم أف يتوبوا ويرجعوا عن الذنب  (55)األنبياء: ﴾َأْىَلْكَناَىا أَن َُّهْم اَل يَ ْرِجُعونَ 
ِقيَل اْرِجُعوا َورَاءُكْم فَاْلَتِمُسوا نُورًا َفُضِرَب  ..﴿: تنبيها أنو ال توبة بعد اؼبوت كما قاؿ

نَ هُ   :وقولو ،(43)الحديد: ﴾م ِبُسوٍر لَُّو بَاٌب بَاِطُنُو ِفيِو الرَّْحَمُة َوظَاِىُرُه ِمن ِقَبِلِو اْلَعَذابُ بَ ي ْ
 (35)النمل: ﴾َوِإنِّي ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهم ِبَهِديٍَّة فَ َناِظَرٌة ِبَم يَ ْرِجُع اْلُمْرَسُلونَ ﴿

ِإِذ الظَّاِلُموَن َمْوُقوُفوَن ِعنَد رَبِِّهْم َوَلْو تَ َرى  ..﴿ :فمن الرجوع أو من رجع اعبواب كقولو
يَ ْرِجُع بَ ْعُضُهْم ِإَلى بَ ْعٍض اْلَقْوَل يَ ُقوُل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروا َلْواَل أَنُتْم َلُكنَّا 

ُهْم فَانظُْر َماَذا يَ ْرِجُعونَ  ..﴿ :وقولو ،(13)سبأ: ﴾ُمْؤِمِنينَ   (88)النمل: ﴾ثُمَّ تَ َولَّ َعن ْ
 ،(35)النمل: ﴾فَ َناِظَرٌة ِبَم يَ ْرِجُع اْلُمْرَسُلونَ  ..﴿ :وكذا قولو ،فمن رجع اعبواب ال غَت

َماء َذاِت الرَّْجعِ ﴿ :وقولو ا لرد اؽبواء ما تناولو وظبي رجعً  ،أي اؼبطر (44)الطارق: ﴾َوالسَّ
ا لًتاجع أمواجو وتردده يف إم  ا لتسميتو باؼبطر الذي فيو و ا إم  وظبي الغدير رجعً  ،من اؼباء
 ،ودابة ؽبا مرجوع يبكن بيعها بعد االستعماؿ .ويقاؿ ليس لكالمو مرجوع أي جواب .مكانو

وارذبع  ،وأرجع يده إىل سيفو ليستلو واالرذباع االسًتداد ،وناقة راجع ترد ماء الفحل فال تقبلو
 ،اا وإف مل وبصل فيو ذل  عينً ع تقديرً ا فاعترب فيو معٌت الرج إذا باع الذكور واشًتى إنااً إباًل 

والًتجيع ترديد الصوت باللحن يف القراءة  "،إنا  وإنا إليو راجعوف" :واسًتجع فالف إذا قاؿ
والرجيع كناية عن أذى البطن  .ومنو الًتجيع يف األذاف ،اويف الغناء وتكرير قوؿ مرتُت فصاعدً 
 ،الفاعل أو من الرجع ويكوف دبعٌت اؼبفعوؿ ويكوف دبعٌت ،لإلنساف والدابة وىو من الرجوع

وقد  .واألنثى رجيعة ،وجبة رجيع أعيدت بعد نقضها ومن الدابة ما رجعتو من سفر إىل سفر
أو  ،اؼبردود إىل صاحبووالرجيع من الكالـ  ،ورجع سفر كناية عن النضو .يقاؿ دابة رجيع

 .1اؼبكرر
 

 نماذج للمراجعة من القرآن الكريم:
 

 :دلة نموذج من نماذج المراجعةقصة المجا

                                                           
1
 المفردات، للراغب األصفهاني. 
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َقْد َسِمَع اللَُّو قَ ْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّو َواللَُّو َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما ﴿
ِإْن أُمََّهاتُ ُهْم ِإالَّ الَِّذيَن ُيظَاِىُروَن ِمنُكم مِّن نَِّساِئِهم مَّا ُىنَّ أُمََّهاِتِهْم  *ِإنَّ اللََّو َسِميٌع َبِصيٌر 

ِئي َوَلْدنَ ُهْم َوِإن َُّهْم لَيَ ُقوُلوَن ُمنَكًرا مَِّن اْلَقْوِل َوزُورًا َوِإنَّ اللََّو َلَعُفوٌّ َغُفوٌر  َوالَِّذيَن * الالَّ
ا َذِلُكْم ُيظَاِىُروَن ِمن نَِّساِئِهْم ثُمَّ يَ ُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا فَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة مِّن قَ ْبِل َأن ي َ  َتَماسَّ

َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن ِمن قَ ْبِل َأن * ُتوَعظُوَن ِبِو َواللَُّو ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبيٌر 
ا َفَمن لَّْم َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم ِستِّيَن ِمْسِكيًنا َذِلَك لِتُ ْؤِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو وَ  تِْلَك ُحُدوُد يَ َتَماسَّ

 .(4-8)المجادلة ﴾اللَِّو َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيمٌ 

 لقد األصوات، ظبعو وسع  اغبمد: قالت -عنها ا رضي- عائشة عن أضبد اإِلماـ أخرج
 ما أظبع ما البيت ناحية يف وأنا تكل مو (وسلموآلو  عليو ا صلى) النيب إىل اجملادلة جاءت
َقْد َسِمَع اللَُّو قَ ْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى  ﴿: (وجل عز) ا فأنزؿ تقوؿ،

 يف البخاري رواه وىكذا (،8المجادلة:) ﴾اللَِّو َواللَُّو َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما ِإنَّ اللََّو َسِميٌع َبِصيرٌ 
 والصفات األظباء يف البيهقي جووأخر  ، كثَت البن التفسَت يف كذا ،تعليقاً  التوحيد كتاب
 تبارؾ: قالت أهنا عائشة عن كثَت البن التفسَت يف كما حامت أيب البن رواية ويف ،(36ص)

 وىبفى ػػػػ عنها ا رضي ػػػػ اعلبة بنت خولة كالـ ألظبع إين شيء، كل ظبعو أوعى الذي
 يا: تقوؿ وىي -وسلم وآلو عليو ا صلى- ا رسوؿ إىل زوجها تشتكي وىي بعضو علي  
 ولدي وانقطع سٍت كربتْ  إذا حىت بطٍت؛ لو ونثرت شبايب، وأفٌت مايل، أكل ا، رسوؿ
 َقدْ ﴿: اآلية هبذه جربيل نزؿ حىت برحت فما: قالت. إلي  أشكو إين اللهم  . مٍت ظاىر
 رضي ػػػػ الصامت ابن أوس وزوجها: قالت ﴾..  َزْوِجَها ِفى ُتَجاِدُلكَ  الَِّتى قَ ْولَ  اللَّوُ  َسِمعَ 
 .2عنو ا

 :اهلل والمالئكة في قصة االستخالف
                                                           

2
 .4/138الصحابة للكاندهلوي، حياة  
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َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلوْا أََتْجَعُل ِفيَها َمن يُ ْفِسُد ِفيَها ﴿
ُس َلَك قَ  َماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َونُ َقدِّ َوَعلََّم  *اَل ِإنِّي َأْعَلُم َما اَل تَ ْعَلُموَن َوَيْسِفُك الدِّ

آَدَم اأَلْسَماء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فَ َقاَل أَنِبُئوِني بَِأْسَماء َىُؤالء ِإن ُكنُتْم 
قَاَل يَا * اْلَعِليُم اْلَحِكيُم  قَاُلوْا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا ِإنََّك أَنتَ  *َصاِدِقيَن 

ا أَنَبَأُىْم بَِأْسَمآئِِهْم قَاَل أََلْم َأُقل لَُّكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب  ُهم بَِأْسَمآِئِهْم فَ َلمَّ آَدُم أَنِبئ ْ
َماَواِت َواأَلْرِض َوَأْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن  ِئَكِة اْسُجُدوْا َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَمالَ  *السَّ

َوقُ ْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَنَت  *آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِليَس أََبى َواْسَتْكبَ َر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن 
َجَرَة فَ َتُكونَا ِمَن اْلظَّ  َها رََغدًا َحْيُث ِشْئُتَما َواَل تَ ْقَربَا َىِذِه الشَّ اِلِميَن َوَزْوُجَك اْلَجنََّة وَُكاَل ِمن ْ

ا َكانَا ِفيِو َوقُ ْلَنا اْىِبطُوْا بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ  * َها فََأْخَرَجُهَما ِممَّ ْيطَاُن َعن ْ فََأزَلَُّهَما الشَّ
 فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّو َكِلَماٍت فَ َتاَب َعَلْيِو ِإنَّوُ  *َوَلُكْم ِفي اأَلْرِض ُمْستَ َقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن 

وَّاُب الرَِّحيمُ   .(27-23 )البقرة: ﴾ُىَو الت َّ

اؼبراجعة كما صورىا القرآف اجمليد يف بعض سياقاتو أف يرجع الناس القوؿ بعضهم إىل بعض، 
فكأف ىناؾ مناظرة بُت سائل وؾبيب، أو مستدؿ ومعًتض أو العكس، فذل  كلو يندرج يف 

 أف الكلمة الوحيدة اليت ال تبدؿ وال مفهـو اؼبراجعة يف ذل  النوع من السياقات، وذل  يعٍت
، إذ ال مبدؿ لكلماتو، وكل ما عدى  (جل شأنو|)يراجع قوؽبا هبا لكي تغَت ىي كلمة ا 

تفضال منو وتكرما جعل للبشر اغبق  (جل شأنو)بل ا  ،كلمات ا فهو موضع للمراجعة
عمالو، ال على أساس أهنم وأ (تبارؾ وتعاىل)عن كلماتو، وأفعالو  (سبحانو)يف أف يسألوه 

رأفة منو ورضبة وخربة منو  (تبارؾ وتعاىل)بل ألف ا  ؛يبلكوف بذل  حق التبديل والتغيَت
ا وتفضال وإحسانا عليهم أعطاىم اغبق يف أف يناجوه، ويشتكوا إليو، ويرفعوا ومنً  ةبعباد

يبُت ؽبم فمن دعاواىم إليو يف كل حُت، فلو سأؽبم عن شيء دوف أف يرسل إليهم رسوال 
َنا َرُسواًل فَ َنتَِّبَع آيَاِتَك ِمن قَ ْبِل َأن نَِّذلَّ  .. ﴿حقهم أف يقولوا  رَب ََّنا َلْواَل َأْرَسْلَت ِإلَي ْ

َوَما  .. ﴿، ولذل  جعل من سنتو أف ال يعذب حىت يبعث رسوال (؛431طو:) ﴾َوَنْخَزى
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َعَث َرُسوالً  بِيَن َحتَّى نَ ب ْ َوَما َكاَن رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحتَّى  ﴿(، 45اإلسراء:) ﴾ُكنَّا ُمَعذِّ
ُلو َعَلْيِهْم آيَاتَِنا  َعَث ِفي أُمَِّها َرُسواًل يَ ت ْ   (.55القصص:) ﴾..يَ ب ْ

 ﴾..ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة  .. ﴿ولقد ظن اؼبالئكة أف قوؿ ا )جل شأنو( ؽبم 
ومناقشة أصل اػبلق واالستخالؼ معهم، وؼبا يتضمن إذنا ؽبم دبناقشتو   (23البقرة:)

وأنو أعلم دبن يصطفي ودبن ىبتار وأنو كما  ،أوضح ا )جل شأنو( ؽبم خطأىم بذل 
اصطفاىم واختارىم ؼبهاـ فإنو اصطفى غَتىم واختارىم ؼبهاـ أخرى، أمسكوا واستسلموا 

ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا ِإنََّك اَل  ..﴿: وأعلنوا وقوفهم عند اغبدود اليت حدىا ا ؽبم، وقالوا
وانتهى األمر عند ذل ، مث جاءت مرحلة السجود،  (23البقرة:) ﴾أَنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ 

فلم يتخلف إال إبليس، وما زبلف إال بعلم ا )جل شأنو( وال دليل يف ذل  على قدرات 
 وذباوز أمره )تبارؾ وتعاىل(. (أنوجل ش)خارقة لو، أو أمور مكنتو من معصية ا 

 

 :موسى وفرعون وىارون نموذج آخر للمراجعة

ُقوَن * َوِإْذ نَاَدى رَبَُّك ُموَسى َأِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن ﴿ اَل َربِّ ِإنِّي قَ * قَ ْوَم ِفْرَعْوَن َأاَل يَ ت َّ
بُوِن  َوَلُهْم َعَليَّ * َوَيِضيُق َصْدِري َواَل يَنطَِلُق ِلَساِني فََأْرِسْل ِإَلى َىاُروَن * َأَخاُف َأن ُيَكذِّ

فَْأتَِيا ِفْرَعْوَن * ِمُعوَن قَاَل َكالَّ فَاْذَىَبا ِبآيَاتَِنا ِإنَّا َمَعُكم مُّْستَ * َذنٌب فََأَخاُف َأن يَ ْقتُ ُلوِن 
قَاَل أََلْم نُ َربَِّك ِفيَنا َولِيًدا * َأْن َأْرِسْل َمَعَنا بَِني ِإْسَرائِيَل * فَ ُقواَل ِإنَّا َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِميَن 

قَاَل * فَ ْعَلَتَك الَِّتي فَ َعْلَت َوأَنَت ِمَن اْلَكاِفرِيَن  َوفَ َعْلتَ * َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسِنيَن 
ا ِخْفُتُكْم فَ َوَىَب ِلي رَبِّي ُحْكًما َوَجَعَلِني * فَ َعْلتُ َها ِإًذا َوأَنَا ِمَن الضَّالِّيَن  فَ َفَرْرُت ِمنُكْم َلمَّ

َها َعَليَّ َأْن َعبَّدتَّ بَِني ِإْسَرائِيَل َوتِْلَك نِْعمَ * ِمَن اْلُمْرَسِليَن  قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ * ٌة َتُمن ُّ
نَ ُهَما إن ُكنُتم مُّوِقِنيَن * اْلَعاَلِميَن  َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ قَاَل ِلَمْن َحْوَلُو  * قَاَل َربُّ السَّ

قَاَل ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي أُْرِسَل ِإلَْيُكْم  *قَاَل رَبُُّكْم َوَربُّ آبَاِئُكُم اأْلَوَّلِيَن * َن َأاَل َتْسَتِمُعو 
نَ ُهَما ِإن ُكنُتْم تَ ْعِقُلوَن * َلَمْجُنوٌن  ِئِن اتََّخْذَت قَاَل لَ * قَاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما بَ ي ْ
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قَاَل فَْأِت ِبِو ِإن  * قَاَل َأَوَلْو ِجْئُتَك ِبَشْيٍء مُِّبيٍن * ِإَلًها َغْيِري أَلَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجونِيَن 
َونَ َزَع َيَدُه فَِإَذا ِىَي بَ ْيَضاء * فَأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِىَي ثُ ْعَباٌن مُِّبيٌن * ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن 

يُرِيُد َأن ُيْخرَِجُكم مِّْن َأْرِضُكم * قَاَل لِْلَمََلِ َحْوَلُو ِإنَّ َىَذا َلَساِحٌر َعِليٌم * لِلنَّاِظرِيَن 
يَْأُتوَك ِبُكلِّ * َعْث ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن قَاُلوا َأْرِجِو َوَأَخاُه َواب ْ * ِبِسْحرِِه َفَماَذا تَْأُمُروَن 

اٍر َعِليٍم  َحَرُة ِلِميَقاِت يَ ْوٍم مَّْعُلوٍم * َسحَّ * َوِقيَل لِلنَّاِس َىْل أَنُتم مُّْجَتِمُعوَن  *َفُجِمَع السَّ
َحَرَة ِإن َكانُ  َحَرُة قَاُلوا ِلِفْرَعْوَن أَِئنَّ لََنا أَلَْجًرا * وا ُىُم اْلَغالِِبيَن َلَعلََّنا نَ تَِّبُع السَّ ا َجاء السَّ فَ َلمَّ

ُتم قَاَل َلُهم مُّوَسى أَْلُقوا َما أَن* قَاَل نَ َعْم َوِإنَُّكْم ِإًذا لَِّمَن اْلُمَقرَّبِيَن * ِإن ُكنَّا َنْحُن اْلَغالِِبيَن 
ُهْم َوقَاُلوا ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَن ِإنَّا لََنْحُن اْلَغالُِبوَن * مُّْلُقوَن  فَأَْلَقى ُموَسى * فَأَْلَقْوا ِحَباَلُهْم َوِعِصي َّ

َحَرُة َساِجِديَن * َعَصاُه فَِإَذا ِىَي تَ ْلَقُف َما يَْأِفُكوَن   * قَاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن * فَأُْلِقَي السَّ
ْحَر * َربِّ ُموَسى َوَىاُروَن  قَاَل آَمنُتْم َلُو قَ ْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّو َلَكِبيرُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ

قَاُلوا اَل  * مِّْن ِخاَلٍف َوأَلَُصلِّبَ نَُّكْم َأْجَمِعيَن  فَ َلَسْوَف تَ ْعَلُموَن أَلَُقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم
َر ِإنَّا ِإَلى رَب َِّنا ُمنَقِلُبوَن  * ِإنَّا َنْطَمُع َأن يَ ْغِفَر لََنا رَب َُّنا َخطَايَانَا َأن ُكنَّا َأوََّل اْلُمْؤِمِنيَن * َضي ْ

َنا ِإَلى ُموسَ  فََأْرَسَل ِفْرَعْوُن ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن * ى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي ِإنَُّكم مُّتَّبَ ُعوَن َوَأْوَحي ْ
فََأْخَرْجَناُىم * َوِإنَّا َلَجِميٌع َحاِذُروَن * َوِإن َُّهْم لََنا َلَغاِئظُوَن * ِإنَّ َىُؤاَلء َلِشْرِذَمٌة َقِليُلوَن * 

فَأَتْ بَ ُعوُىم * َكَذِلَك َوَأْورَثْ َناَىا بَِني ِإْسَرائِيَل * وَُكُنوٍز َوَمَقاٍم َكرِيٍم * مِّن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 
ا تَ َراءى اْلَجْمَعاِن قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى إِ * مُّْشرِِقيَن  قَاَل َكالَّ ِإنَّ َمِعَي * نَّا َلُمْدرَُكوَن فَ َلمَّ

َنا ِإَلى ُموَسى َأِن اْضِرب ب َِّعَصاَك اْلَبْحَر فَانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق  * رَبِّي َسيَ ْهِديِن  فََأْوَحي ْ
َنا ُموَسى َوَمن مََّعُو َأْجَمِعيَن  *َوَأْزَلْفَنا َثمَّ اآْلَخرِيَن * َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم  َنا * َوأَنَجي ْ ثُمَّ َأْغَرق ْ

 ﴾َوِإنَّ رَبََّك َلُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ * ِإنَّ ِفي َذِلَك آَليًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُىم مُّْؤِمِنيَن * اآْلَخرِيَن 
 .(38)الشعراء:

مبوذج لإلنساف اؼبستلب، الذي يستلبو إنساف مثلو نقضي دروسو وعربه، ي مبوذج ال إنو
فيستعبده، ويستبد بو، وهبعلو وكأنو حيواف أعجم، ال وبق لو أف يبارس شيئا يذكره بإنسانيتو، 
وينبهو إىل عبوديتو ، فذل  كلو يف شرائع اؼبستبدين بأمثاؽبم من البشر فبنوع، ال يقبل بل 

 يرفض.



14 

 

 :الذي آمن مبوذج للمراجعةوقاؿ 

َل ِديَنُكْم َأْو َأن يُْظِهَر ِفي ﴿ ُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع رَبَُّو ِإنِّي َأَخاُف َأن يُ َبدِّ َوقَاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني َأق ْ
يُ ْؤِمُن بِيَ ْوِم  َوقَاَل ُموَسى ِإنِّي ُعْذُت ِبَربِّي َورَبُِّكم مِّن ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر الَّ  *اأْلَْرِض اْلَفَساَد 

َوقَاَل رَُجٌل مُّْؤِمٌن مِّْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيَمانَُو أَتَ ْقتُ ُلوَن رَُجاًل َأن يَ ُقوَل رَبَِّي * اْلِحَساِب 
َناِت ِمن رَّبُِّكْم َوِإن َيُك َكاِذبًا فَ َعَلْيِو َكِذبُُو َوِإن َيُك َصا ِدقًا ُيِصْبُكم اللَُّو َوَقْد َجاءُكم بِاْلبَ ي ِّ

اٌب  يَا قَ ْوِم َلُكُم اْلُمْلُك اْليَ ْوَم * بَ ْعُض الَِّذي يَِعدُُكْم ِإنَّ اللََّو اَل يَ ْهِدي َمْن ُىَو ُمْسِرٌف َكذَّ
َما َأَرى ظَاِىرِيَن ِفي اأْلَْرِض َفَمن يَنُصُرنَا ِمن بَْأِس اللَِّو ِإْن َجاءنَا قَاَل ِفْرَعْوُن َما ُأرِيُكْم ِإالَّ 

َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قَ ْوِم ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكم مِّْثَل يَ ْوِم * َوَما َأْىِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشاِد 
 .(23-36 )غافر: ﴾اأْلَْحَزابِ 

 ل لو القرآف الكرمي.قرآين أصيل أص  نستخلص من ىذا كلو أف اؼبراجعة مبدأ 

 :رآف للنيبمث ننتقل إىل مراجعات الق

  * يَا أَي َُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّو َلَك تَ ْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواللَُّو َغُفوٌر رَِّحيمٌ ﴿
َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإَلى  *ُكْم َوُىَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم َقْد فَ َرَض اللَُّو َلُكْم َتِحلََّة أَْيَماِنُكْم َواللَُّو َمْوالَ 

ا نَ بََّأْت ِبِو َوَأْظَهَرُه اللَُّو َعَلْيِو َعرََّف بَ ْعَضُو َوَأْعَرَض َعن بَ ْعٍض  بَ ْعِض َأْزَواِجِو َحِديثًا فَ َلمَّ
ا نَ بََّأَىا ِبِو قَاَلْت َمْن أَنَبَأَك َىَذا قَا ِإن تَ ُتوبَا ِإَلى اللَِّو فَ َقْد  *َل نَ بَّأَِنَي اْلَعِليُم اْلَخِبيُر فَ َلمَّ

َكُة َصَغْت قُ ُلوُبُكَما َوِإن َتظَاَىَرا َعَلْيِو فَِإنَّ اللََّو ُىَو َمْواَلُه َوِجْبرِيُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَن َواْلَماَلئِ 
ًرا مِّنُكنَّ ُمْسِلَماٍت مُّْؤِمَناٍت َعَسى رَ  *بَ ْعَد َذِلَك َظِهيٌر  بُُّو ِإن طَلََّقُكنَّ َأن يُ ْبِدلَُو َأْزَواًجا َخي ْ

 .(5-8)التحريم ﴾قَانَِتاٍت تَائَِباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت ثَ يَِّباٍت َوأَْبَكارًا

 أسرى بدر:
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نْ َيا َوالّلُو يُرِيُد  َما َكاَن لَِنِبيٍّ َأن َيُكوَن لَُو َأْسَرى َحتَّى يُ ْثِخَن ِفي اأَلْرضِ ﴿ تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ
ُكْم ِفيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب  * اآلِخَرَة َوالّلُو َعزِيٌز َحِكيٌم  لَّْواَل ِكَتاٌب مَِّن الّلِو َسَبَق َلَمسَّ

 .(68-67)األنفال: ﴾َعِظيمٌ 

 

:عبدا   بن مكتـو

ى َومَ * َأن َجاءُه اأْلَْعَمى * َعَبَس َوتَ َولَّى ﴿ ُر فَ َتنَفَعُو الذِّْكَرى * ا يُْدرِيَك َلَعلَُّو يَ زَّكَّ * َأْو َيذَّكَّ
ى * َأمَّا َمِن اْستَ ْغَنى  ى * فَأَنَت َلُو َتَصدَّ َوُىَو * َوَأمَّا َمن َجاءَك َيْسَعى * َوَما َعَلْيَك َأالَّ يَ زَّكَّ

ى فَأَنَت * َيْخَشى   .(83-8: )عبس ﴾َفَمن َشاء ذََكَرهُ * َكالَّ ِإن ََّها َتْذِكَرٌة * َعْنُو تَ َلهَّ

بو،  (جل شأنو)وىذا النموذج يدؿ على أف إنشاء األحكاـ والكشف عنها أمر اختص ا 
من وبدد ما ىو إيباف وما ىو كفر، وما ىو  (جل شأنو)ومل يفوض فيو أحدا من خلقو، فهو 

ىدى، وما ىو حراـ وما ىو حالؿ، وليس ألحد آخر من خلقو أف يفعل  ضالؿ وما ىو
يبُت للناس أحكاـ  عليو -صلوات ا وسالمو-شيئا من ذل ، فاغباكمية إؽبية، والرسوؿ 

ربو، ولكنو ال ينشئها استقالال، وال يكشف عنها ابتداعا، بل ىو متبع يف ذل  كلو آليات 
ناس ويبُت حكمتها وأسرارىا ودالئلها ؽبم، وينفذىا ربو، يتلوىا حق التالوة، ويعلمها لل
، فإذا مل يقع منو ذل  -صلوات ا وسالمو عليو-ويعمل هبا ليتأسوا بو، وليقتدوا بفعالو 

على الوجو الذي أمره ا )جل شأنو( بو ألي سبب من األسباب فإف القرآف اجمليد يسارع 
 تطبيقو، وا أعلم.إىل تنبيهو وتذكَته وبياف الوجو السليم لكيفية 

وعلى ذل  ربمل صبيع االستدراكات اؼبماالة اليت وقعت يف القرآف الكرمي، على أفعاؿ أو 
، فا أعلم دبا يصلح عباده، وما -صلى ا عليو وآلو وسلم-أقواؿ أو تصرفات رسوؿ ا 
 يصلح ؽبم )تبارؾ وتعاىل(.  
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 مراجعات الصحابة:أمثلة على 

 حىت   أصحابِو ِمن مئةً  عشر بضعَ  يف اغُبديبَيةِ  زَمنَ  -سل مآلو و و  عليو اُ  صل ى- الن يبي  خرَج
 بالعمرةِ  أحَرـ مث   وأشَعر -سل مو آلو و  عليو اُ  صل ى- اِ  رسوؿُ  قل د اغبُليفةِ  بذي كانوا إذا
 عليو اُ  صل ى- اِ  رسوؿُ  وسار قريشٍ  خبربِ  هبيُئو ُخزاعةَ  ِمن رُجاًل  لو عيًنا يَدْيوِ  بُْتَ  بَعثو 
 إين  : فقاؿ اػبُزاعيي  عيُنو أتاه ُعْسفافَ  ِمن قريًبا األشطاطِ  بَغديرِ  كاف إذا حىت   -وسل م لووآ

 وىم كثَتةً  صبوًعا ل  وصَبعوا األحابيشَ  ل  صَبعوا قد لؤي   بنَ  وعامرَ  ُلؤي   بنَ  كعبَ  ترَْكتُ 
ـِ  البيتِ  عن وصاديوؾ مقاتِلوؾ  أفْ  أتَرْوفَ  عَلي   أشَتوا: )وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي  فقاؿ اغبرا
 قَبْوا وإفْ  ؿبزونُت َموتورين قَعدوا قَعدوا فإفْ  فُنصيَبهم أعانوىم ال ذين ىؤالء ذراري   إىل مبيلَ 
 بكرٍ  أبو فقاؿ ؟( قاتَػْلناه عنو صد نا فَمن البيتَ  نُؤـ   أفْ  تَرْوفَ  أـ اُ  قطَعها ُعنًقا يكونوا
ا اِ  نيب   يا أعلمُ  ورسولُو اُ : عليو اِ  رضوافُ  الص د يقُ   َأحدٍ  لقتاؿِ  قِبئْ  ومل ُمعتمرينَ  ِجْئنا إمب 
 قاؿ( إًذا فُروحوا: )وسل م عليو ُ ا صل ى ػ الن يبي  فقاؿ قاتَػْلناه البيتِ  وبُْتَ  بيَننا حاؿ َمن ولكنْ 
 رسوؿِ  ِمن ألصحابِو مشاورةً  أكثرَ  أحًدا رأَْيتُ  ما: يقوؿُ  ُىريرةَ  أبو وكاف: حديِثو يف الزيىريي 
: حديِثهما يف وَمروافَ  اؼبِسَورِ  عن ُعروةَ  عن حديِثو يف الزيىريي  قاؿ وسل م عليو اُ  صل ى اِ 

 بنَ  خالدَ  إف  : )-سل مآلو و و  عليو اُ  صل ى- الن يبي  قاؿ الط ريقِ  ببعضِ  كانوا إذا حىت   فراحوا
 الوليدِ  بنُ  خالدُ  هبم شَعر ما فواِ ( اليمُتِ  ذاتَ  فُخذوا طليعةً  لقريشٍ  خيلٍ  يف بالَغميمِ  الوليدِ 
 إذا حىت   وسل م وعلي اُ  صل ى الن يبي  وسار لقريشٍ  نذيرًا يرُكضُ  فأقَبل اعبيشِ  بَقًتةِ  ىو إذا حىت  
 َحلْ  َحلْ : الن اسُ  فقاؿ راحلُتو برَكتْ  إليها انتهى فلم ا منها عليهم يُهَبطُ  ال يت بالث ني ةِ  كاف
 وما القصواءُ  خََلتِ  ما: )وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي  فقاؿ القصواءُ  خََلتِ : فقالوا فأغب تْ 
 ُخط ةً  يسأَلوين ال بيِده نفسي وال ذي: )قاؿ مث  ( يلِ الف حابسُ  حَبسها ولكنْ  خبُُلقٍ  ؽبا ذل 

 نَزؿ حىت   عنهم فعَدؿ: قاؿ بو فواَبتْ  زَجرىا مث  ( إي اىا أعطَْيُتهم إال   اِ  ُحرماتِ  فيها يُعظ موف
ا اؼباءِ  قليلِ  شَبَدٍ  على اغُبديبَيةِ  بأقصى  نَزحوه أفْ  سِ بالن ا يلَبثْ  فلم تربيًضا الن اسُ  يتبَػر ُضو إمب 
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 أفْ  أَمرىم مث   ِكنانِتو ِمن سهًما فانتزَع العطشُ  وسل م عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿِ  إىل فُشكي
 بَُدْيلُ  جاءه إذ كذل  ىم فبينما: عنو صَدروا حىت   بالر ي   ؽبم هَبيشُ  زاؿ فما: قاؿ فيو هبَعلوه
 عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿِ  ُنصحِ  َعْيَبةَ  وكانت ُخزاعةَ  ِمن قوِمو ِمن نفرٍ  يف اػبزاعيي  ورقاءَ  بنُ 

 اغُبديبَيةِ  مياهِ  أعدادَ  نزَلوا لؤي   بنَ  وعامرَ  لؤي   بنَ  كعبَ  ترَْكتُ  إين  : فقاؿ هِتامةَ  أىلِ  ِمن وسل م
طافيلُ  الُعوذُ  معهم

َ
ـِ  البيتِ  عن وصاديوؾ مقاتلوؾ وىم اؼب  عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿُ  فقاؿ اغبرا

 هبم وأضر ت اغبربُ  هنََكْتهم قد قريًشا فإف   ُمعتمرينَ  ِجْئنا ولكن ا َأحدٍ  لقتاؿِ  قِبئْ  مل إن ا: )وسل م
 فيو دَخل فيما يدُخلوا أفْ  وشاؤوا ظَهْرنا فإفْ  الن اسِ  وبُْتَ  بيٍت وىُبليوا مد ةً  ماَدْدهُتم شاؤوا فإفْ 
 تنفرِدَ  حىت   ىذا أمري على ألُقاتَِلن هم بيِده نفسي فوال ذي أبَػْوا ىم وإفْ  صَبيوا وقد فَعلوا الن اسُ 
 قريًشا أتى حىت   فانطَلق: تقوؿُ  ما سأُبِلُغهم: َوْرقاءَ  بنُ  بَُدْيلُ  قاؿ( أمَره اُ  لَيُْبِدَين   أو سالفيت
 عليكم نعِرَضو أفْ  ِشْئتم فإفْ  قواًل  يقوؿُ  وظِبْعناه الر ُجلِ  ىذا عندِ  ِمن ِجْئناكم قد إن ا: فقاؿ
 ظِبْعَتو ما ىاتِ : الر أيِ  ذو وقاؿ بشيءٍ  عنو زُبربونا أفْ  يف لنا حاجةَ  ال: سفهاُؤىم فقاؿ فَعْلنا
 ذل  عندَ  فقاـ وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي  قاؿ دبا فأخبَػْرهُتم وكذا كذا يقوؿُ  ظِبْعُتو: قاؿ يقوؿُ 
 أَلْستُ : قاؿ بلى: قالوا بالولِد؟ أَلْسُتم قوـِ  يا: فقاؿ الث قفيي  مسعودٍ  بنُ  ُعروةُ  مسعودٍ  أبو

 أىلَ  استنَفْرتُ  أين   تعَلموف أَلْسُتم: قاؿ ال: قالوا ؟ تت هموين فهل: قاؿ بلى: قالوا بالوالِد؟
 امرؤٌ  ىذا فإف  : قاؿ بلى: قالوا ؟ أطاعٍت وَمن ووَلدي بأىلي ِجْئُتكم علي   بل حوا فلم ا ُعكاظٍ 
 صل ى الن يب   ُيكل مُ  فجَعل: قاؿ فأتاه ائِتو: قالوا آتِوِ  ودعوين فاقَبلوىا ُرشدٍ  ُخط ةَ  كمعلي عَرض
 عروةُ  فقاؿ َوْرقاءَ  بنِ  لُبَدْيلِ  قولِو ِمن كبًوا وسل م عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿُ  فقاؿ وسل م عليو اُ 
 اجتاح العربِ  ِمن أحًدا ظِبْعتَ  ىل قوَم  تَ استأَصلْ  إفِ  أرأَْيتَ  ؿبم دُ  يا ذل  عندَ  مسعودٍ  بنُ 
 يِفريوا أفْ  ُخَلقاءَ  الن اسِ  ِمن أشوابًا وأرى وجوًىا أرى إين   فواِ  األخرى تُكنِ  وإفْ  قبػَْل  أصَلو

تِ  بَبْظرِ  امُصصْ : عليو اِ  رضوافُ  الص د يقُ  بكرٍ  أبو فقاؿ ويَدعوؾ  ونَدُعو؟ نِفري  أكبنُ  الال 
 لوال بيِده نفسي وال ذي أَما: فقاؿ ُقحافةَ  أيب بنُ  بكرِ  أبو: قالوا ؟ ىذا َمن: سعودٍ م أبو فقاؿ
 فكل ما وسل م عليو اُ  صل ى الن يب   ُيكل مُ  وجَعل ألَجْبُت  هبا َأْجزِؾ مل عندي ل  كانت يدٌ 
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 وعليو وسل م عليو اُ  صل ى يب  الن   رأسِ  على قائمٌ  الث قفيي  ُشعبةَ  بنُ  واؼبغَتةُ  بِلحيِتو أَخذ كل مو
 بنَػْعلِ  يَده ضَرب وسل مَ  عليو اُ  صل ى الن يب   غبيةِ  إىل بيِده ُعروةُ  أىوى فكل ما واؼبِغَفرُ  الس يفُ 
 َمن: وقاؿ رأَسو عروةُ  فرَفع وسل م عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿِ  غبيةِ  عن يَدؾ أخ رْ : وقاؿ الس يِف،
 اؼبغَتةُ  وكاف َغدَرِت  يف أسعى أوَلْستُ  ُغَدُر، أيْ : فقاؿ الث قفيي  ُشعبةَ  بنُ  اؼبغَتةُ : افقالو  ؟ ىذا
 صل ى الن يبي  لو فقاؿ فأسَلم جاء مث   أمواؽَبم وأَخذ فقَتلهم اعباىلي ةِ  يف قوًما صِحب ُشعبةَ  بنُ 
 جَعل عروةَ  إف   مث  : قاؿ( شيءٍ  يف منو فَلْستُ  اؼباؿُ  وأم ا فأقَبلُ  اإلسالـُ  أم ا: )وسل م عليو اُ 
 عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿُ  يتنخ مُ  ما فواِ  بعيِنو وسل م عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿِ  صحابةَ  يرُمقُ 
 ألمرِه انقادوا أَمرىم وإذا وِجلَده وجَهو هبا فدَل  منهم رُجلٍ  كف   يف وَقعتْ  إال   لُبامةً  وسل م
 الن ظرَ  إليو وبُِديوف وما عنَده أصواهَتم خَفضوا تكل م وإذا َوضوئِو على يقتتلوف كادوا توض أ وإذا

 اؼبلوؾِ  إىل وَفْدتُ  لقد واِ  قوـِ  أيْ : فقاؿ أصحاِبو إىل مسعودٍ  بنُ  عروةُ  فرَجع لو تعظيًما
 يُعظ مُ  ما أصحابُو ويُعظ مُ  قطي  مِلًكا رأَْيتُ  ما واِ  والن جاشي   وقيصرَ  كسرى إىل ووَفْدتُ 
 وجَهو هبا فدَل  منهم رُجلٍ  كف   يف وَقعت إال   لُبامةً  يتنخ مُ  إفْ  وواِ  ؿبم ًدا ؿبم دٍ  أصحابُ 
 عنَده أصواهَتم خَفضوا تكل م وإذا َوضوئِو على اقتتلوا توض أ وإذا أمَره ابتَدروا أَمرىم وإذا وِجْلَده
 بٍت ِمن رُجلٌ  فقاؿ فاقَبلوىا ُرشدٍ  ُخط ةَ  عليكم عَرض قد وإن و لو ًماتعظي الن ظرَ  إليو وبُِديوف وما
: وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي  قاؿ وسل م عليو اُ  صل ى الن يب   على أشَرؼ فلم ا آتِو دعوين ِكنانةَ 
 رأى فلم ا يُػَلبيوف لقوـُ ا واستقَبلو فُبِعَثتْ : قاؿ لو فابَعثوىا الُبدفَ  يُعظ موف قوـٍ  ِمن فالفٌ  ىذا
: قاؿ أصحاِبو إىل رَجع فلم ا البيتِ  عن ُيَصديوا أفْ  ؽبؤالء ينبغي ال اِ  ُسبحافَ : قاؿ ذل 
: لو يُقاؿُ  منهم رُجلٌ  فقاـ البيتِ  عن ُيَصديوا أفْ  أرى فما وُأشِعَرتْ  قُػل دتْ  قد الُبْدفَ  رأَْيتُ 
 ىذا: ) وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي  قاؿ عليهم أشَرؼ فلم ا وائتِ : فقالوا آتِوِ  دعوين: فقاؿ ِمكَرزٌ 
 جاءه إذ ُيكل ُمو ىو فبينما وسل م عليو اُ  صل ى الن يب   ُيكل مُ  فجَعل(  فاجرٌ  رُجلٌ  وىو ِمكَرزٌ 
 قاؿ ُسهيلٌ  جاء فلم ا: قاؿ ِعكرمةَ  عن الس ْخِتيايني  أييوبُ  فأخرَبين: َمْعَمرٌ  قاؿ عمرٍو بنُ  ُسهيلُ 
 عن حديِثو يف َمْعَمرٌ  قاؿ(  أمرَكم لكم اُ  سه ل قد ُسهيلٌ  ىذا: ) وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي 
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 كتابًا وبيَنكم بيَننا اكُتبْ  ىاتِ : قاؿ ُسهيلٌ  جاء فلم ا: وَمروافَ  اؼبِسَورِ  عن ُعروةَ  عن الزيىري  
 ما واِ  أدري فال الر ضبنُ  أم ا: ُسهيلٌ  فقاؿ الر حيمِ  الر ضبنِ  اِ  ِبْسمِ  اكُتبْ : فقاؿ الكاتبَ  فدعا
 قاضى ما ىذا اكُتبْ : ) وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي  قاؿ مث   الل هم   باظِب  اكُتبْ  ولِكنِ  ىو
 عن َدْدناؾص ما اِ  رسوؿُ  أن   نعَلمُ  كن ا لو: عمرٍو بنُ  ُسهيلُ  فقاؿ(  اِ  رسوؿُ  ؿبم دٌ  عليو
 واِ : ) وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي  فقاؿ اِ  عبدِ  بنُ  ؿبم دُ : اكُتبْ  ولِكنِ  قاتَػْلناؾ وال البيتِ 
بْػُتموين وإفْ  اِ  َلرسوؿُ  إين    ال: لقولِو وذل : الزيىريي  قاؿ(  اِ  عبدِ  بنُ  ؿبم دُ  اكُتبْ  كذ 

 عنِ  ُعروةَ  عن حديِثو يف وقاؿ إي اىا أعطَْيُتهم إال   اِ  ماتِ ُحر  فيها يُعظ موف ُخط ةً  يسأَلوين
 بو فنطوؼَ  البيتِ  وبُْتَ  بيَننا زُبَليوا أفْ  على: ) وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي  فقاؿ وَمروافَ  اؼبِسَورِ 
 اؼبقِبِل، العاـِ  ِمن ل  ولِكنْ  ُضغطًة، ُأِخْذنا أن ا العربُ  يتحد ثُ  ال إن و: عمرٍو بنُ  ُسهيلُ  فقاؿ

 يُريدُ  أو ِديِن  على كاف وإفْ  رُجلٌ  من ا يأتي  ال أن و على: عمرٍو بنُ  ُسهيلُ  فقاؿ فكَتب،
 مسِلًما جاء وقد اؼبشركُتَ  إىل يُػَردي  كيف اِ  ُسبحافَ : اؼبسِلموفَ  فقاؿ إلينا رَدْدَتو إال   ديَن 
 ِمن خرَج قد قيوِده يف يرُسفُ  عمرٍو بنِ  هيلِ سُ  بنُ  َجْنَدؿِ  أبو جاء إذ ذل  على ىم فبينما
 َمن أو ؿُ  ىذا ؿبم دُ  يا: عمرٍو بنُ  ُسهيلُ  فقاؿ اؼبسلمُتَ  بُْتَ  بنفِسو رمى حىت مك ةَ  أسفلِ 

: فقاؿ بعدُ  الكتابَ  مُبضِ  مل إن ا: وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي  فقاؿ إيل   تُرد ه أفْ  عليو نُقاضي 
 أنا ما: فقاؿ(  يل فَأِجْزه: ) وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي  فقاؿ أبًدا شيءٍ  على غِبُ ُأصا ال واِ 
 بنُ  َجْنَدؿِ  أبو فقاؿ ل  أَجْزناه قد بل: ِمكَرزٌ  قاؿ بفاعلٍ  أنا ما: قاؿ فافَعلْ : قاؿ ل  دبُجيزِه
 قد ما إىل تَرْوفَ  أال مسِلًما ِجْئتُ  وقد اؼبشركُت إىل أَُردي  اؼبسلمُتَ  معشرَ  يا: عمرٍو بنِ  ُسهيلِ 
 واِ : عليو اِ  رضوافُ  اػبط ابِ  بنُ  عمرُ  فقاؿ - اِ  يف شديًدا عذابًا ُعذ ب قد وكاف لقيتُ 
 رسوؿَ  أَلْستَ : فُقْلتُ  وسل م عليو اُ  صل ى الن يب   فأتَػْيتُ  يوَمئذٍ  إال   أسَلْمتُ  منذُ  شَكْكتُ  ما
: قُػْلتُ (  بلى: ) قاؿ ؟ الباطلِ  على وعدوينا اغبق   على أَلْسنا: قُػْلتُ (  بلى: ) قاؿ ؟ حقًّا اِ 
ني ةَ  نُعطي فِلمَ  (  ناصري وىو ريب   أعصي وَلْستُ  اِ  رسوؿُ  إين  : ) قاؿ ؟ إًذا ِدينِنا يف الد 
اُنا ُكْنتَ  أوليسَ : قُػْلتُ   العاـَ  تأتيو أن   فخبػ ْرُت  بلى)  قاؿ ؟ بو فنطوؼُ  البيتَ  سنأيت أن ا رُبد 
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 عليو اِ  رضوافُ  الص د يقَ  بكرٍ  أبا فأتَػْيتُ : قاؿ بو فتطوؼُ  تأتيو فإن  : ) قاؿ ال: قاؿ(  ؟
 وعدوينا اغبق   على أوَلْسنا: قُػْلتُ (  بلى: ) قاؿ ؟ حقًّا اِ  نيب   ىذا أليس بكرٍ  أبا يا: فُقْلتُ 
ني ةَ  عطينُ  فِلمَ : قُػْلتُ (  بلى: ) قاؿ ؟ الباطلِ  على  إن و الر جلُ  أييها: قاؿ ؟ إًذا ِديِننا يف الد 
 اغبق   على إن و فواِ  سبوتَ  حىت   بَغْرزِه فاستمِس ْ  ناصرُه وىو رب و يعصي وليس اِ  رسوؿُ 
اُنا كاف أوليس: قُػْلتُ   العاـَ  نأتيو أن ا فأخرَبؾ قاؿ بلى: قاؿ ؟ بو ونطوؼُ  البيتَ  سنأيت أن ا وُبد 
 يف فعِمْلتُ  عليو اِ  رضوافُ  اػبط ابِ  بنُ  عمرُ  قاؿ بو وتطوؼُ  آتيو فإن  : قاؿ ال: قُػْلتُ  ؟

 ِمن وسل م عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿُ  فرَغ فلم ا - الص حيفةِ  نقضِ  يف يعٍت - أعمااًل  ذل 
: قاؿ(  واحِلقوا اؽبَْديَ  وااكَبر : ) فقاؿ أصحابَو وسل م عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿُ  أَمر الكتابِ 
 صل ى اِ  رسوؿُ  قاـ منهم أَحدٌ  يُقمْ  مل فلم ا أمرًا اُ  وُبِدثَ  أفْ  رجاءَ  منهم رُجلٌ  قاـ ما فواِ 
ـ   على فدَخل وسل م عليو اُ  ـي  قالت الن اسِ  ِمن لقيتُ  ما: فقاؿ سَلمةَ  أ  ذاؾ، أَوربُِبي : سَلمةَ  أ
 اُ  صل ى- الن يبي  فقاـ حالَق  وتدعوَ  بُدَن َ  تنَحرَ  حىت   كلمةً  منهم أحًدا ُتكل َمن   وال اخرُجْ 
 رأى فلم ا فحَلقو حالَقو دعا مث   بُْدنَو كَبر حىت   منهم أحًدا ُيكل مْ  ومل فخرَج -سل مآلو و و  عليو
 ِنسوةٌ  ءجا مث  : قاؿ بعًضا يقُتلُ  بعُضهم كاد حىت   بعًضا وبِلقُ  بعُضهم جَعل الن اسُ  ذل 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت  ﴿: (تعاىل) اُ  فأنَزؿ مؤمناتٌ 
ِهنَّ فَِإْن َعِلْمُتُموُىنَّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل تَ ْرِجُعوُىنَّ ِإَلى اْلُكفَّاِر اَل ُىنَّ فَاْمَتِحُنوُىنَّ اللَُّو َأْعَلُم بِِإيَمانِ 

ِحلٌّ لَُّهْم َواَل ُىْم َيِحلُّوَن َلُهنَّ َوآُتوُىم مَّا أَنَفُقوا َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َأن تَنِكُحوُىنَّ ِإَذا 
ِعَصِم اْلَكَواِفِر َواْسأَُلوا َما أَنَفْقُتْم َوْلَيْسأَُلوا َما أَنَفُقوا آتَ ْيُتُموُىنَّ ُأُجورَُىنَّ َواَل ُتْمِسُكوا بِ 

َنُكْم َواللَُّو َعِليٌم َحِكيمٌ   رضوافُ  عمرُ  فطل ق ،(83:الممتحنة) ﴾َذِلُكْم ُحْكُم اللَِّو َيْحُكُم بَ ي ْ
 بنُ  صفوافُ  رىواألخ ُسفيافَ  أيب بنُ  معاويةُ  إحدانبا فتزو ج الش رؾِ  يف لو كانتا امرأتُتِ  عليو اِ 
 قريشٍ  ِمن رُجلٌ  َبصَتٍ  أبو فجاءه اؼبدينةِ  إىل -سل مآلو و و  عليو اُ  صل ى- رَجع مث  : قاؿ أمي ةَ 
 فخَرجا الر ُجلُتِ  إىل فدَفعو لنا جَعْلتَ  ال ذي العهدَ : وقالوا رُجلُتِ  طلِبو يف فأرَسلوا مسِلمٌ  وىو
 أَلرى واِ : الر ُجلُتِ  أَلحدِ  َبصَتٍ  أبو فقاؿ ؽبم رٍ سب ِمن يأُكلوف فنزَلوا اغبليفةِ  ذا بو بَلغا حىت  
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: َبصَتٍ  أبو فقاؿ جر ْبتُ  مث   بو جر ْبتُ  لقد عَبي دٌ  إن و واِ  أَجلْ : فقاؿ جي ًدا فالفُ  يا ىذا سيَف 
 يعدو سجدَ اؼب فدَخل اؼبدينةَ  أتى حىت   اآلَخرُ  وفر   بَرد حىت   فضَربو منو فأمَكنو إليو أنظُرْ  أَِرين
 اُ  صل ى- الن يب   إىل انتهى فلم ا ُذْعرًا ىذا رأى لقد: وسل م عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿُ  فقاؿ
 قد اِ  نيب   يا: فقاؿ َبصَتٍ  أبو فجاء َلمقتوؿٌ  وإين   صاحيب واِ  قُِتل: قاؿ -سل مآلو و و  عليو
 وآلو عليو اُ  صل ى- الن يبي  فقاؿ منهم اُ  اينأقب مث   إليهم رَدْدَتٍت قد ذم َت  اُ  أوىف واِ 
 فخرَج أخرى مر ةً  إليهم سَتُديه أن و عَرؼ بذل  ظِبع فلم ا أَحدٌ  معو كاف لو ام و ويلُ : -وسل م
 َبصَتٍ  بأيب فلِحق عمرٍو بنِ  ُسهيلِ  بنُ  َجْنَدؿِ  أبو منهم وتفل ت: قاؿ البحرِ  ِسيفَ  أتى حىت  
: قاؿ عصابةٌ  منهم اجتَمعت حىت   َبصَتٍ  بأيب غِبق إال   أسَلم رُجلٌ  قريشٍ  ِمن ىبرُجُ  ال فجَعل
 أمواؽَبم وأَخذوا فقَتلوىم ؽبا اعًَتضوا إال   الش اـِ  إىل لقريشٍ  خَرجتْ  ِبِعَتٍ  يسَمعوف ما فواِ 

 فب ن إليهم أرَسل اَلمَ  والر ِحمَ  اَ  تُناِشُده -سل مآلو و و  عليو اُ  صل ى- الن يب   إىل قريشٌ  فأرَسلتْ 
 ﴿: (وعال جل  ) اُ  فأنَزؿ إليهم -سل مآلو و  و عليو اُ  صل ى- الن يبي  فأرَسل آِمنٌ  فهو أتاه

َة ِمن بَ ْعِد َأْن َأْظَفرَُكْم َعلَ  ُهم بَِبْطِن َمكَّ ْيِهْم َوُىَو الَِّذي َكفَّ أَْيِديَ ُهْم َعنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َعن ْ
م ضبي ُتهم كانتو  (62: الفتح) ﴾وََكاَن اللَُّو ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيًرا  ومل اِ  نيبي  أن و يُِقريوا مل أهن 

 3 .الر حيمِ  الر ضبنِ  اِ  بِبْسمِ  يُِقريوا
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 مشروع تجديد أصول الفقو 

َخَلَق َلُكم مَّا ِفي اأَلْرِض َجِميعاً  ..﴿أصوؿ الفقو بدأ دبجموعة من الكلمات القرآنّية كبو 
 ﴾ .. َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخَبآِئثَ  .. ﴿ ،(85:البقرة) ﴾ ..

طوره بعد ذل  الفقهاء بسكوت أوال من اغبكاـ وبتأييد يف اؼبرحلة  مث ،(452:األعراف)
اليت  (فطور من كلّيات القرآف ومقاصده إىل َما يبكن تسميتو )بأصوؿ التشريع ،التالية منهم

ة وبعض الًتاث الرومايّن اشتملت عليها كتب الشروح لدى أىل الكتاب ولدى الدولة البيزنطيّ 
  .وما إىل ذل 

ة وكلّياهتمػا عمػد إىل ربويػل يف اؼبرحلة األوىل الػيت غػادر علػم األصػوؿ فيهػا القػرآف والسػنّ 
ة إىل ؾبرد شواىد تعضد أدلة صنعها اجملتهدوف إلنتاج الفقو وذل  آيات الكتاب الكرمي خاصّ 

ة الػػيت ينتمػػي إليهػػا اإلمػػاـ الشػػافعّي فلػػم تعػػد آيػػات الكتػػاب يف اعبيػػل الثالػػث مػػن أجيػػاؿ األّمػػ
رمي منػػابع منشػػئة للقواعػػد األصػػولّية بػػل صػػارت شػػواىد نالحػػظ ىػػذا يف االستشػػهاد غبّجػػة الكػػ

َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن َلُو اْلُهَدى َويَ تَّبِ ْع َغي ْ َر َس ِبيِل ﴿ (تعاىل)اإلصباع بقولو 
(، واالسػػتدالؿ بػػػ 115)النسػػاء: ﴾اَءْت َمِص  يًرااْلُم  ْؤِمِنيَن نُ َولِّ  ِو َم  ا تَ   َولَّى َوُنْص  ِلِو َجَه  نََّم َوَس  

بح سػػن والُقػػ، ومنهػػا قواعػػد اغبُ ( غبّجػػة القيػػاس2)اغبشػػر: ﴾فَ  اْعَتِبُروا يَ  ا ُأولِ  ي األَْبَص  ارِ  ...﴿
العقليّػػُت أو الشػػرعّيُت وافتعػػاؿ نػػزاع بػػُت العقػػل والشػػرع أدى إىل صبلػػة مػػن الكػػوارث الفكريّػػة،  

قػػوؿ بقاعػػدة شػػرع مػػن قبلنػػا، وتكليػػف غػػَت اؼبسػػلمُت بفػػروع الشػػريعة، وحػػُت تػػرجم كػػذل  ال
سػػارع األصػػولّيوف اؼبتكلمػػوف إىل تبػػٍت اؼبنطػػق األرسػػطّي بكػػل َمػػا فيػػو، فكانػػت   الػػًتاث اليونػػاينّ 

  .ةاللفظّية واغبرفيّ  كاراة كبَتة قادت العقل اؼبسلم إىل

 ،متكلمػُت وفقهػاء :ة إىل فػريقُتطورة ىذه إىل انقساـ األّمػوقد ساعدت أصوؿ الفقو اؼب
 إفّ  .ة مقومات وحدهتاأّف فقدت األمّ  واستمرت عملّية التشظي إىل ،وأىل رأي وأىل حديث

َوُأْولِ  ي  ..﴿ة مػػن الصػػعب رصػػد اؼبشػػكالت الثقافيّػػة يف العقػػل اؼبسػػلم بعػػد انفصػػاـ قيػػادة األّمػػ
صػػػراع حػػػوؿ العلػػػـو اغبكػػػاـ والعلمػػػاء ودخوؽبمػػػا يف حالػػػة   (59:النس   اء) ﴾..اأَلْم   ِر ِم   نُكْم 
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هػػػػا إىل علػػػػـو شػػػػكلّية لفظيّػػػػة ال تػػػػرتبط بػػػػالواقع وال تػػػػؤار يف اجملتمػػػػع وحػػػػوؿ الػػػػنظم النقليّػػػػة كلّ 
السياسػػّية إىل نظػػم ـبتلػػف يف شػػرعّيتها ربػػاوؿ أف تكتسػػب ىػػذه الشػػرعّية بوسػػائل ـبتلفػػة دوف  

اعػػػده ا نتيجػػػة مشػػػكالت األصػػػوؿ واضػػػطراب قو ا سػػػرطانيًّ وامتػػػد الفقػػػو امتػػػدادً  .كبػػػَت جػػػدوى
ليتضخم كتاب الطهارة وتضمر الكتب األخرى ولتبذر كثَت من البذور اليت تعاين اقافتنا منها 

  .حىت يومنا ىذا نتيجة تل  القواعد

لقػػػد ارتفعػػػت أصػػػوات كثػػػَتة مػػػن متخصصػػػُت بػػػالعلـو النقليّػػػة ومصػػػلحُت ودعػػػاة ذبديػػػد 
 ات بفكػػػرة أفّ وقيػػػادات حركػػػات إسػػػالمّية لتجديػػػد أصػػػوؿ الفقػػػو واصػػػطدمت كػػػل تلػػػ  الػػػدعو 

األصوؿ اوابػت ال ينبغػي اؼبسػاس هبػا وال التعػرض إليهػا متجػاىلُت ومتناسػُت انفصػاؿ األصػوؿ 
  .اؼببكر عن مدار الكتاب الكرمي

دبػػػػا كتبػػػػو  ا مػػػػن رسػػػػالة الشػػػػافعّي وانتهػػػػاءً يػػػػتلخص مشػػػػروعنا بدراسػػػػة أصػػػػوؿ الفقػػػػو بػػػػدءً 
عرفػػة وتتبػػع خطػػوط البدايػػة يف ؼ واػبفيػػف وغػػَتىم ؼباؼبتػػأّخروف مثػػل اػبضػػري وأبػػو زىػػرة وخػػال  

  .ا كاف ينبغي أف يكوف سداه وغبمتوت إىل اكبرافو عمّ اليت أد التأسيس األصويلّ 

ة الػػػيت كانػػػت سػػػائدة يف بدايػػػة االكبػػػراؼ قبػػػدىا يف الثقافػػػة الشػػػفويّ  نسػػػتطيع القػػػوؿ بػػػأفّ 
السػابقة وبػبعض  اعبزيرة العربّية واليت أشار إليها ابػن خلػدوف وغػَته وبػُت ارتباطهػا بػًتاث األمػم

  .عوائد اعباىلّية

 ،اغبكػػاـ والعلمػػاء النقطػػة الثانيػػة يف االكبػػراؼ ىػػي الػػيت نشػػأت عػػن الفصػػاـ اؼببكػػر بػػُت
فجعػػل اغبكػػاـ ينصػػرفوف إىل بنػػاء سياسػػتهم علػػى مبػػادئ اؼبصػػاٌف وسػػد الػػذرائع وجعػػل العلمػػاء 

ييد سلطات اغبكاـ واغبيلولة بيػنهم يبنوف أصوؽبم على اذباىات نظريّة كاف ىدفها األساس تق
ؿ األمػػر إىل صػػراع بػػُت أىػػل السػػيف والقلػػم مث بػػُت أىػػل ة مث ربػػوّ وبػػُت االسػػتبداد بشػػئوف األّمػػ

  .الرأي وأىل اغبديث، مث تتابعت اؼبتوالية
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يف بدايػػػة تارىبنػػػا جعػػػل غػػػَت العػػػرب يتجهػػػوف إىل إعػػػالء  األمػػػر الثالػػػث: النػػػزاع الشػػػعويبّ 
وتػػروى  ا ال ربمػل التحػػدي اللغػػوّي واإلعجػػاز اللسػػاينّ ألهّنػػ ؛علػػى الكتػػابالسػنن وردبػػا تقػػديبها 

  .باؼبعٌت وتسمح لغَت العرب أف يزاضبوا العرب باؼبناكب

األمػػر الرابػػع: االكبرافػػات اللغويّػػة يف قواعػػد النحػػو والصػػرؼ واألسػػلوب عػػن نظػػم القػػرآف 
  .الكرمي ولسانو وأساليب تعبَته

و دبػػػا كػػػاف هبػػػري يف السػػػاحة الكالميّػػػة مػػػن صػػػراعات األمػػػر اػبػػػامس: تػػػأار أصػػػوؿ الفقػػػ
  .طائفّية وما إليها

اؿ أوجػو وحصػر آيػات األحكػاـ بأعػداد األمر السادس: إنباؿ القػرآف اجمليػد واعتبػاره ضبّػ
  .معينة إلفساح اجملاؿ البتكار َما عرؼ باألدلة اؼبختلف فيها

ر حػػػوؿ القضػػػايا الػػػيت ولػػػذل  فمنػػػذ أف كتػػػب الشػػػافعّي رسػػػالتو ظػػػل العقػػػل اؼبسػػػلم يػػػدو 
 ،خػػػرب الواحػػػد، مثػػػل: أاػػَتت يف تلػػػ  الرسػػػالة يف نظريّػػػة البيػػػاف واالعتمػػػاد علػػػى السػػػنن واآلاػػػار

فظلت الرسالة وموضوعاهتا ىػي الشػغل الشػاغل لعلمػاء  ،والتوايق بالسرب ،وقبوؿ الرواية باؼبعٌت
 يقػػل عػػن طبسػػة قػػرنُت َمػػا ال تػػب خػػالؿقػػد كُ ف ،اؼبسػػلمُت ؼبػػدة ال تقػػل عػػن قػػرنيُت بعػػد تأليفهػػا

  .وما إليهاآالؼ دراسة كما تشَت إىل ذل  كتب تاريخ العلماء 

و إىل اقافػػة دخلػػت العقػػوؿ واألفكػػار وبنػػت ؾبموعػػة مػػن ؿ كلّػػذلػػ  اػبلػػط العجيػػب ربػػوّ 
 أخػػػذت مات الػػػيت يصػػػعب أف تقػػػف للبحػػػث العلمػػػّي الػػػدقيق لكنهػػػا يف سػػػائر األحػػػواؿاؼبسػػػلّ 

ىذا العلم وبتاج إىل مراجعة تقـو على تفكي  وإعػادة  فّ شرعّيتها من أصوؿ الفقو، وبذل  فإ
ماتو وقواعػده وربليػل ؽبػا وتتبػع آاارىػا يف الفكػر والثقافػة السػلبّية منهػا تركيب ورصػد لكػل مسػلّ 

  .واإلهبابّية
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صبيػػع مػػن ؽبػػم إؼبػػاـ هبػػذا العلػػم يػػدركوف  مػػا يشػػجع علػػى فبارسػػة ىػػذا النػػوع مػػن النقػػد أفّ 
ة لػػػبعض األسػػػباب الػػػيت ذكرناىػػػا أو لكلهػػػا ولػػػدى الكثػػػَتين مػػػنهم ا ضػػػرورة ىػػػذه اؼبراجعػػػسباًمػػػ

ويضػعف للبعػث يف بعػض تلػ  األمػور ويف الوقػت نفسػو سػوؼ ذبػد ؿبػاوالت  يقوى استعداد
ة إجػػػػراء عمليّػػػػات اؼبراجعػػػػة ؽبػػػػذا العلػػػػم وقواعػػػػده ردود فعػػػػل غػػػػَت يسػػػػَتة مػػػػن العناصػػػػر اؼباضػػػػويّ 

نا إذا َما مت التفاىم على تشػكيل ومن ىنا فإنّ  .دية وردبا بعض عناصر اإلسالـ السياسيّ والتقليّ 
ل وكػػػفء ؼبراجعػػػة ىػػػذا العلػػػم فػػػال بػػػد مػػػن اػبطػػػة التفصػػػيلّية الدقيقػػػة الشػػػاملة فريػػػق حبػػػث مؤّىػػػ

تنػاوؿ  من  ىذه اؼبراجعة ال بد ؽبا ا بأفّ ربتاجو لتنفيذ تل  اؼبراجعة، علمً  ذيالزمٍّت ال الوقتو 
  .واغبديث وعلم الكالـ وعلـو اللغة والفقو كالتفسَت :مؤارات العلـو اؼبكونة لَلصوؿ عليو
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 :أصول الفقو والتجديد

ة االستفادة منها، ا معرفة دالئل الفقو على سبيل اإلصباؿ، وكيفي  أصوؿ الفقو عرفت بأهن  
وحاؿ اؼبستفيد، وأوؿ ما ينبغي ؼبن يعمل على ذبديد ىذا العلم وتصحيح آااره يف اػبطاب 

ٍت أف يعيد النظر يف ىذا التعريف، فقوؽبم: معرفة دالئل الفقو أو العلم هبا أمور تعود كلها الدي
إىل اؼبكلف، ال إىل العلم ذاتو، وال إىل مسائلو، وال موارده، وال مصادره، فالعلم واؼبعرفة كل 

ا ىو منهما صفة تقـو بالعامل أو العارؼ، ىذه واحدة. فالذي نريد تعريفو يف ىذا العلم إمب  
ا أـ معرفة، وال يهمنا فيو عندما نعرفو أف يكوف ملكة أو صفة العلم ذاتو، سواء أكاف علمً 

ا يتعلق كما قلنا جبهد العامل والعارؼ وإدراكو، أم  للعامل أو العارؼ بو، فذل  أمر آخر، 
اتو، ئي  اىتمامنا ينصب على حقائق العلم، وكلياتو، ومسائلو وجز  عندما نعرؼ العلم ذاتو، فإف  

تعريفو يبدأ بتعريف  وتتشكل قواعده هبا؛ ولذل  فإف  فتل  ىي اليت يتألف العلم منها، 
الدليل، والدليل ىو ما يستنبط منو ويستدؿ بو على معٌت يراد، فمهمتنا أف نعرؼ حكم ا 
يف مسائل دنيانا وأخرانا، وما حـر علينا وما أوجب وما أحل لنا وأباح، فما يدؿ على ذل  
ىو ما يبكن أف نطلق عليو كلمة دليل، فهو أمر يؤخذ بصحيح النظر فيو داللة على حكم 

ىذا فبا حرمو ا، أو أوجبو، أو  ا يف شأف من الشئوف أو أمر من األمور، فنعرؼ بذل  أف  
ندب إليو، أو هنى عنو، فنفعل ونًتؾ بدليل رظبو ا لنا، وجعلو عالمة على وصف الفعل 

الدليل ما  :ولذل  قاؿ اؼبعنيوف بصياغة التعاريف بأف   ا كاف؛ا بو أو هنينا عنو أيً الذي أمرن
يريدوف بذل  أف ما ينتج عن صحيح النظر  بصحيح النظر فيو إىل مطلوب خربي. يتوصل

ة، فيقاؿ ىذا الفعل واجب أو ىو حراـ، أو مكروه أو مباح، والذي يدؿ فيو صبلة خربي  
اغبكم إال  إف :ء من ذل  شأف حصره ا بذاتو العلية، فقاؿبصحيح النظر فيو على شي

ُر اْلَفاِصِلينَ .. ﴿ ، فحكمو إىل ا،  ﴾ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ لِّلِو يَ ُقصُّ اْلَحقَّ َوُىَو َخي ْ
 ﴾اْلَحاِسِبينَ  ثُمَّ رُدُّوْا ِإَلى الّلِو َمْواَلُىُم اْلَحقِّ َأاَل َلُو اْلُحْكُم َوُىَو َأْسَرعُ ﴿ ،(52األنعام:)
يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ  ..﴿ ،(38األنعام:) ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ لِّلِو َأَمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ

ْلُت َوَعَلْيِو  ..﴿ (،11يوسف:) ﴾َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ  ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ لِّلِو َعَلْيِو تَ وَكَّ
ُلونَ فَ لْ  ِل اْلُمتَ وَكِّ َوُىَو اللَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َلُو اْلَحْمُد ِفي اأْلُوَلى ﴿ (،32يوسف:) ﴾َيتَ وَكَّ
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َواَل َتدُْع َمَع اللَِّو ِإَلًها آَخَر اَل ِإَلَو ﴿ (،21القصص:) ﴾َواآْلِخَرِة َوَلُو اْلُحْكُم َوِإلَْيِو تُ ْرَجُعونَ 
َذِلُكم ﴿ (،88القصص:) ﴾اِلٌك ِإالَّ َوْجَهُو لَُو اْلُحْكُم َوِإلَْيِو تُ ْرَجُعونَ ِإالَّ ُىَو ُكلُّ َشْيٍء ىَ 

 ﴾بِأَنَُّو ِإَذا ُدِعَي اللَُّو َوْحَدُه َكَفْرُتْم َوِإن ُيْشَرْك ِبِو تُ ْؤِمُنوا فَاْلُحْكُم لِلَِّو اْلَعِليِّ اْلَكِبيرِ 
اآلخرة، فهو مال  يـو الدين  يف ىوإذف اغبكم  )جل شأنو( يف األوىل كما  (،48غافر:)

، فال هبد )سبحانو( من هبيبو إال  ومال  الدنيا، ويـو القيامة ينادي يف الناس ؼبن اؼبل  اليـو
ارِ  ..﴿: ذاتو العلية، فيقوؿ )تبارؾ وتعاىل(  ﴾لَِّمِن اْلُمْلُك اْليَ ْوَم لِلَِّو اْلَواِحِد اْلَقهَّ

 .(43غافر:)
، حُت جعل اغباكمي  فقد تفضل وسبنن وأنعم وأك ة، ليزيل عن ة يف كتابو الكرمي، بقراءة بشري  ـر

 ..﴿الناس اغبرج، ووبميهم من اؼبشقة، وىو يعلم )تبارؾ وتعاىل( ضعفهم، وقلة حيلتهم: 
االتصاؿ بو )جل شأنو( لو حدوده وأبعاده،  ألف   ؛(88النساء:) ﴾َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيًفا

ا  ن  إذا مَ منو مباشرة إال   )جل شأنو( ويتوصل إىل أحكامووما كاف لبشر أف يتصل با
َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأن يَُكلَِّمُو اللَُّو ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمن َورَاء ﴿ :عليو بالوسيلة، يقوؿ )جل شأنو(

ومن  ،(54الشورى:) ﴾ ِحَجاٍب َأْو يُ ْرِسَل َرُسواًل فَ ُيوِحَي بِِإْذنِِو َما َيَشاء ِإنَُّو َعِليٌّ َحِكيمٌ 
ة يف الكتاب، وأمر الناس أف يرجعوا إليو وأف يقرأوه، ىنا أودع ا )جل شأنو( اغباكمي  

أََلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن ُأْوُتوْا َنِصيًبا مَِّن اْلِكَتاِب يُْدَعْوَن ﴿ ، ويستخلصوا أحكامو:ويتدبروا آياتو
نَ ُهمْ  ُهْم َوُىم مُّْعِرُضوَن  ِإَلى ِكَتاِب الّلِو لَِيْحُكَم بَ ي ْ َذِلَك بِأَن َُّهْم قَاُلوْا َلن * ثُمَّ يَ تَ َولَّى َفرِيٌق مِّن ْ

َنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّاًما مَّْعُدوَداٍت َوَغرَُّىْم ِفي ِديِنِهم مَّا َكانُوْا يَ ْفتَ ُرونَ  -83آل عمران:) ﴾َتَمسَّ
نَ ُهم ِبَمآ أَ ﴿وقاؿ لنبيو: (، 81 نَزَل الّلُو َواَل تَ تَِّبْع َأْىَواءُىْم َواْحَذْرُىْم َأن َوَأِن اْحُكم بَ ي ْ

 يَ ْفِتُنوَك َعن بَ ْعِض َما أَنَزَل الّلُو ِإلَْيَك فَِإن تَ َولَّْوْا فَاْعَلْم أَنََّما يُرِيُد الّلُو َأن ُيِصيبَ ُهم بِبَ ْعضِ 
ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الّلِو  َأَفُحْكمَ  *ُذنُوِبِهْم َوِإنَّ َكِثيًرا مَِّن النَّاِس َلَفاِسُقوَن  اْلَجاِىِليَِّة يَ ب ْ

ثُمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة ﴿وقاؿ )جل شأنو(: (، 51-15المائدة:) ﴾ُحْكًما لَِّقْوٍم يُوِقُنونَ 
وا َعنَك ِمَن اللَِّو َشيًئا ِإن َُّهْم َلن يُ ْغنُ  *مَِّن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعَها َواَل تَ تَِّبْع َأْىَواء الَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن 

ويف سورة  ،(45-48الجاثية:) ﴾وِإنَّ الظَّاِلِميَن بَ ْعُضُهْم َأْولَِياء بَ ْعٍض َواللَُّو َوِليُّ اْلُمتَِّقينَ 
َرُه ﴿ :(تعاىل)اإلسراء قاؿ  َنا َغي ْ َنا ِإلَْيَك لِتْفَتِرَي َعَلي ْ َوِإن َكاُدوْا لَيَ ْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحي ْ
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َناَك َلَقْد ِكدتَّ تَ رَْكُن ِإلَْيِهْم َشْيًئا قَِلياًل  *ِإًذا الَّتََّخُذوَك َخِلياًل وَ  ََذقْ َناَك  *َوَلْواَل َأن ثَ بَّت ْ ِإذًا ألَّ
َنا َنِصيًرا  فإذ(، 25-23اإلسراء:) ﴾ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ثُمَّ اَل َتِجُد َلَك َعَلي ْ

حد سواه، والبشر يقرأوف الكتاب ويتعلموف آياتو، كما علمهم رسوؿ ا ة ، ال ألفاغباكمي  
يف كتابو، وبُت ؽبم رسوؿ  (جل شأنو)ويستدلوف دبا علمهم ا  -صلى ا عليو وآلو وسلم-
بأفعالو وأقوالو، وبذل  تدرؾ األحكاـ، ويتوصل إليها  -صلى ا عليو وآلو وسلم-ا 

نا من معرفة أصوؿ فقو الكتاب من داخلو، فهناؾ القراءة وأصوؽبا، وتعرؼ األدلة، وىنا البد ل
وما تقتضيو القراءة الصحيحة من مهارة يف معرفة اإلحكاـ، والتفصيل، ومعرفة النظم 

َوَقْد َفصََّل َلُكم مَّا َحرََّم  ..﴿وأساليب التعبَت، وتفاصيل اغبراـ، وا )تبارؾ وتعاىل( يقوؿ: 
ا اْضطُرِْرُتْم ِإلَْيِو َوِإنَّ َكِثيًرا لَُّيِضلُّوَن بَِأْىَواِئِهم ِبَغْيِر ِعْلٍم ِإنَّ رَبََّك ُىَو َأْعَلُم َعَلْيُكْم ِإالَّ مَ 

اغبراـ ىو اؼبساحة  ألف   ل اغبراـ؛، وا )تبارؾ وتعاىل( فص  (445األنعام:) ﴾بِاْلُمْعَتِدينَ 
ُىَو ﴿فيو:  (جل شأنو)ؿ يقوؿ ا ا اغبالؿ فهو األكثر، فاغبالاألضيق، وىو األقل، أم  

َماء َفَسوَّاُىنَّ َسْبَع َسَماَواٍت  الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِفي اأَلْرِض َجِميعًا ثُمَّ اْستَ َوى ِإَلى السَّ
تفصيلو،  ـر فلقلتو متا اصى، أم  عد وال وبُ و ال يُ ، ألن  (85البقرة:) ﴾َوُىَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 

ِكَتاٌب .. ﴿ يات اكمات مث يأيت بتفاصيلها:الكتاب الكرمي أف يأيت باآلوقد اعتاد 
فاألدلة أو الدليل البد أف ، (4ىود:) ﴾ُأْحِكَمْت آيَاتُُو ثُمَّ ُفصَِّلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبيرٍ 

، ويبٌت بأقوى ما يكوف عليو البناء، مث يأيت تفصيلو بعد ذل ، دبالحظة جوانب وبكم أواًل 
دة، منها جانب التكليف، واؼبكلف، واإلشارة إىل كل ما لو عالقة بالتكييف، تكييف عدي

األصل الثاين الذي ىو اإلحكاـ الوقائع، وىنا يأيت بعد األصل األوؿ الذي ىو القراءة 
والتفصيل، وبعد معرفة اإلحكاـ والتفصيل واؼبهارة يف ىذه اؼبعرفة البد من معرفة الوحدة 

الكرمي، حقيقتها، وأىدافها، وآاارىا، يف بياف األدلة واألحكاـ، ومعرفة  ة للقرآفالبنائي  
اإلحكاـ والتفصيل. فإذا مت ذل  انتقلنا إىل اإلحكاـ والتشابو، وقضايا النسخ، والعوارض 

مث بعد ذل  ؿباولة النظر يف قضايا ا، ا وسلبً اليت أضيفت إىل الدليل القرآين، لدراستها، إهبابً 
ة تعلمو والتدرب عليو، وتدريب اآلخرين كيفي    ،توحقيقتو أىدافو كيفي  اءتُت، اعبمع بُت القر 
واعبمع بُت القراءتُت يشتمل على قضيتُت أساسيتُت، اعبمع بُت قراءيت آيات  على فبارستو،

ؼبطهرة، ة اة النبوي  الكتاب الكرمي، والواقع اؼبعاش. مث اعبمع بُت آيات الكتاب الكرمي والسن  
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أدلة الفقو تنحصر  يف عصر النبوة والواقع الذي نعيشو، وىنا سوؼ نكتشف أف   والواقع
ات منهج فهم القرآف الكرمي ة دليل يف عملي  ة النبوي  بدليل واحد، ىو القرآف اجمليد، والسن  

ة على ن  وتعلمو، وتالوتو حق التالوة، واؼبهارة بأساليبو، واستنباط األحكاـ منو، والنظر إىل السُ 
ا أعلى مراحل الفقو، وأعلى درجات االستنباط، وأىم اؼبنابع ؼبعرفة دالالت القرآف اجمليد، أهن  

ة، ة وعمومات القرآف، والسياقات القرآني  ات القرآني  مث النظر يف الكلي   والوصوؿ إىل أحكامو،
ة رد الناس ي  ة، مث ننتقل بعد ذل  إىل كيفوكيف وبقق القرآف اجمليد أىدافو، مث اؼبقاصد القرآني  

إىل القرآف الكرمي، وإعادة بناء علومو، وتوصيل الناس بو، والبناء على ما بدأناه، والنسج على 
 منوالو، وا أعلم. 

 
 
 


