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 المراجعات وتجديد الخطاب الديني

 ؟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  التحريف أو االندثار، ويبتلك فاعلي  

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  ي  ة، فصارت تشتها اغبضاري  وي  وانتماؤىا وىُ 

ة"، وإذا أخضعنا تلك 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  

ين، واػبطاب الديٍت يف كل مكاف، فكأف األبعاد مشلت العامل كلو، وانطلقت تبحث عن الد
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 

ة إىل أف تعاًف أمراضها حبضارة وكانت يف حاجة ماسعة ومل تقرأ الوحي اؽبادي فيها، الطبي
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، 
فيهم امتطوا إىل  الوحي اؽبادي القائد اؼبرشد غبركتها، واؼبسلموف حُت بدأ الوعي اعبديد يدب

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

حي دوف األحزاب والفئات وما عرؼ باإلسالـ السياسي قد أقبلت على الو  وألف   ة؛والدافعي  
خربة كافية أو دراية دبناىج التعامل مع ىذا الًتاث حبيث يسدد بذلك خطاىا وربدد كيف 
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تتوخى أىدافها بدقة، وتقـو بعمليات تقدير للموقف سليمة دقيقة لتكوف على بينة من 
أمرىا، ومعرفة لكل أبعاد أزماهتا، وأزمات العامل من حوؽبا، وأية أفعاؿ يقـو هبا اإلنساف بناء 

لتدبَت ويستجيب ى ردود األفعاؿ فإهنا قد ال تسمح لو بأف وبسن التخطيط ويتقن اعل
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 
اغبضارة اؼبتحدية، فكانت حضارة عوراء إىل حد ما، أو بآخر وقللت إىل حد ما من شأف 

تواجو حضارة عوراء، ال باالستيعاب والتجاوز والتصديق واؽبيمنة بل بأسلوب أو عشواء، 
منهج: ما عندي خَت فبا عندؾ. ومن شأف ىذا أف يربك عملية التثاقف أو اؼبثاقفة بُت 

عاؼبي تركت آثارا ال يستهاف هبا يف اغبضارتُت، وحُت اكبصرت تلك اؼبوجة على اؼبستوى ال
ستعاد بشكل أو بآخر توازنو، أما عاؼبنا االغرب ويف الشرؽ، لكن الغرب سرعاف ما 

اإلسالمي فقد بدأ يعاين من تلك اآلثار معاناة مل تستطع مؤسسات النخبة اؽبشة فيو أف 
وجود تارىبي يف  تقـو دبثل ما قامت بو زميالهتا الغربية، فظهرت تيارات إسالمية كاف ؽبا

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 
التعبَت عن ذاتو وجعل عدمو أفضل من وجوده، وتكفَته وتفسيقو وتبديعو وهتديد وجوده 

لو وعرضو بشكل كبَت، فاستدعى ـباوؼ العامل كلو دبا فيها اؼبخاوؼ اليت كنا ظننا أهنا وما
قد انتهت يف مقابر التاريخ هبداية القرآف اجمليد الذي علمنا كيف نتجاىل ذلك وكبيده، 

َوالَ  تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتمْ  ﴿ :ونبعده عن طريقنا بآداب
تستحيي ما خلى،  بعض الفئات فأصرت(، 431البقرة:) ﴾ُتْسأَُلوَف َعمَّا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 

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

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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ذكرناه يشفع لو ويزكيو أنو مهما قيل فيو من خصومو وأىلو فإنو  إف موقف اؼبسلمُت الذي
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 

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

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

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

ال يبكن أف  ليس ؾبرد مادة أو موضوع للبحث العلمي والدراسة األكاديبية، وأمراض أمتنا
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 
 ملها وأملنا يف مستقبل أفضل ورجاؤنا اؼبنتظر وخَتيتنا اؼبرتقبة.أبشكل عاـ ىو 

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

التكليف واؼبَتاث الثقايف واألنبية القصوى يف تراثنا لكل ما وبفظ اؼبسَتة ويساعد على 
صرنا نرى االنزعاج عند فبارسة أي نقد ألي جانب من جوانب الًتاث أو تسديدىا، ولقد 

وألف تراثا واسعا قد قاـ بتكريس مكانة  ؛القًتاف ذلك بأفكار التجريح والتهجم ؛تقومي لو
اؼبتقدمُت ومنحهم من األوصاؼ ما ال يسمح باؼبراجعة والنقد وقد ينظر بعضهم إىل النقد 

عداء اإلسالـ من مستشرقُت وخصـو ال يريدوف خَتا هبذه واؼبراجعة على أنو قاصر على أ
األمة، وال ؽبا، خاصة إذا تعلق األمر بنقد فقو أو قواعد أصولية أو رد لبعض أحاديث فبا 



4 

 

ىبتلف الناس يف توثيقو وتضعيفو، فذلك كلو قد هبعل من يستمع إىل النقد واؼبراجعة مهما 
 ،انضم بذلك إىل أعداء سلف األمة الصاغبُت كاف ؿبايدا ينظر للناقد أو اؼبراجع أنو قد

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 

تنفي عن نفسها اػبطأ وتنزه الذات والقيادة، و اػبارج سرعاف ما ترفضو، و أالنقد من الداخل 
ليس ذلك عن الوقوع يف اػبطأ، وقد رباصر الناقد وتعزلو وتسلكو يف عداد اؼبتآمرين، 

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

و قوؿ أىذه األمور فسرعاف ما يقاؿ لو من أنت ومن أعطاؾ اغبق يف اػبروج عن اإلصباع 
      .اعبمهور من األئمة

إف عملية النقد حبد ذاهتا عملية دقيقة وشائكة، وليست باؽبينة، ذلك ألف النقد العلمي البناء 
راؾ أبعادىا كلها، والقدرة على يقتضي فيما يقتضيو اإلحاطة باؼبشكلة اؼبطروحة، وإد

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

العلماء منذ تلك العهود عن  نعترب بدايتو عند منعطف اعبنوح إىل التقليد؛ ولذلك قد أمسك 
كثَت من عمليات النقد، واستسلموا لنوع من التقليد، ال يف األصوؿ ويف الفقو وحدنبا بل يف 
توثيق الرجاؿ وتضعيفهم، وتصحيح األخبار وتوثيقها أو تضعيفها، والتقليد يف سائر أنواع 

يث تنشأ أجياؿ تشعر الدراية والرواية، وىو أمر أو تقليد ما كاف ينبغي أف نسقط فيو، حب
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 

آلفاؽ األوسع الطاقات للنظر يف إمكاف تطوير ذلك اعبهد واالرتقاء بو، وفتح اجملاالت وا
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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،  متماسكهبعلها لبنة يف بناء صاٌف اؼبوقف أو الفكرة لتوجهها التوجيو البناء، الذي 
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، 

جديد معناه والقائم باؼبراجعة والنقد مندرج يف قائمة اجملددين. ومن ىنا يكتسب مفهـو الت
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 

ما جاء قاعدة من قواعده، وذبديد لإليباف بو واليقُت دبصادره، ودقة نظريتو اؼبعرفية، مث تنزيل 
ا لو وينفي اػببث عنو فيو يف ؾبتمع متغَت متحرؾ، ليعاًف مشكالتو ويهدي حركتو، ويكوف نورً 

ويستخلصو من استغالؿ نابتة السوء، ويقـو اإلعوجاج، مهما كاف خط اؼبيل دقيقا وخفيا، 
يف  ا بالرجوع إىل اغبقويصوب اػبطأ يف القوؿ والفعل واؼبمارسة، ويربز اؼبعامل الغائبة مقودً 

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 
األبعاد الغائبة لتستحضرىا، وإىل نواميس الكوف وسننو، وشروط قياـ اغبضارات، وعوامل 

تلك اؼبعادلة يد العالقة اعبدلية اؼبتعاونة بُت العقل والوحي، دوف إخالؿ باهنيارىا، وذبد
 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 ؼتصر  -أي علومنا-يكوف 
وبذلك نستطيع أف نعيد بناء  ،والتسديد بالتأييد العقل لو يشهد ال الذي التقليد ؿبض

  .شخصيتنا وصياغة خطابنا الديٍت من جديد يف ذلك التوازف السديد
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أف توقف ما بقيت على األرض  إذف فعملية النقد واؼبراجعة عملية اجتهادية دائمة، ال ينبغي
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 
يل وتفكيك وتركيب دبا يشتمل عليو من مراجعة ونقد وربل ليكوف ىذا االجتهاد ؛اػبطأ فيو

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

عة فالبد من ألف الفكر يولد وتولد معو عوارضو، اليت تستدعي اؼبراج ؛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.

إننا نعلم بعد حبوث ودراسات متعمقة لنخبة األمة وكثَت من اؼبعنيُت بدراستها من داخلها 
ا أف أىم أزماهتا أزمة فكرية، تتصل هبا سائر أزماهتا، فهي إما مضاعفات أو ومن خارجه

ؽبا، أو نتيجة من نتائجها، فاألزمة اغبقيقية يف شرائح اجملتمع  ةإنعكاسات أو أعراض جانبي
ة ما ة، فاألم  ىي أزمة صفوة ولببة، يف منظومتها الفكرية ومناىجها العملية، وليست أزمة أم  

تماءىا إىل اإلسالـ، أما من يبكن أف يطلق عليها لببة إذا صح التعبَت يف الشروبة تزاؿ تؤكد ان
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. وموهتا الفكري، فالنخبة أو أىل اغبل والعقد يف عقل األ ومرضها الثقايف،

ولذلك 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 

ينها باالضطراب واػبلل، لكننا نرى أف الليل البد أف يعقبو فجر، وأف وتصيب رؤاىا ومواز 
فجر األمة قادـ ومنتظر بإذف ا، إذا خطا أبناؤىا اػبطوات السليمة يف ذلك 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 فَػُتْخرُِجوُه ...  ﴿لم ىبتصره القرآف الكرمي بقولو: واؼبعاصرة، وىو ع

ْيُتُموَىا أَنُتْم َوآبَاؤُُكم مَّا  ﴿ (تعاىل)، وقولو  (848األنعاـ:) ﴾...لََنا  ِإْف ِىَي ِإالَّ َأْسَماء َسمَّ
َىاُتوْا بُػْرَىاَنُكْم ِإف ُكنُتْم َصاِدِقيَن ُقْل ..  ﴿،  (32النجم:) ﴾.. أَنَزَؿ اللَُّو ِبَها ِمن ُسْلطَافٍ 

، فهذه الوسائل ىي اليت تريب العقل وتنمي الوجداف وتصحح اػبطاب،  (888البقرة:)﴾
مر تنوء بو العصبة من اؼبؤسسات بل من الدوؿ، والبد من أوتؤسس إلعادة البناء وىو 

يق ىذا اؽبدؼ السامي، تضافر جهود األمة كلها، وضمها إىل بعضها وحسن تنظيمها، لتحق
 ىدؼ ذبديد اػبطاب الديٍت، الذي ىو ىدفنا صبيعا، وغايتنا اؼبشًتكة.

 ﴾ِإْف أُرِيُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتطَْعُت َوَما تَػْوِفيِقي ِإالَّ بِالّلِو َعَلْيِو تَػوَكَّْلُت َوِإلَْيِو أُنِيبُ  ﴿
 (.88ىود:)
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 الفصل األوؿ

 ؟جعةما ىي اؼبرا

 ربرير اؼبفهـو قرآنيا:

 .(13سبأ:) ﴾..يَػْرِجُع بَػْعُضُهْم ِإَلى بَػْعٍض اْلَقْوَؿ  ..﴿قاؿ تعاىل:  اؼبراجعة ىي اؼبرادة،
 

 مادة رجع يف القرآف الكرمي:

وبذاتو   ،أو قواًل  ا كاف أو فعاًل مكانً  ،الرجوع العود إىل ما كاف منو البدء أو تقدير البدء رجع:
والرجعة  ،، والرجع اإلعادة. فالرجوع العودء من أجزائو أو بفعل من أفعالوكاف رجوعو أو جبز 

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

َها اأْلََذؿَّ لَُيْخرِ  فَػَلمَّا رَِجُعوا ِإَلى أَبِيِهْم قَاُلوْا يَا أَبَانَا ﴿ (،8)المنافقوف: ﴾.. َجنَّ اأْلََعزُّ ِمنػْ
َوَلمَّا رََجَع ﴿ ،(33)يوسف: ﴾ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيُل فََأْرِسْل َمَعَنا َأَخانَا َنْكَتْل َوِإنَّا َلُو َلَحاِفظُوفَ 

 ،(451)األعراؼ: ﴾ ..َباَف َأِسًفا قَاَؿ بِْئَسَما َخَلْفُتُموِني ِمن بَػْعِدَي ُموَسى ِإَلى قَػْوِمِو َغضْ 
ويقاؿ رجعت عن  . (88)النور: ﴾ ..َوِإف ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا ُىَو َأزَْكى َلُكْم  ..﴿

ُهمْ ﴿ :ا ورجعت اعبواب كبو قولوكذا رجعً   ﴾ .. فَِإف رََّجَعَك الّلُو ِإَلى طَآئَِفٍة مِّنػْ
 :وقولو ،(1)ىود: ﴾ِإَلى الّلِو َمْرِجُعُكْم َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ﴿ :وقولو ،(83)التوبة:

ثُمَّ ِإلَْيِو َمْرِجُعُكْم ثُمَّ يُػَنبُِّئُكم  ..﴿ :(تعاىل)وقولو  ، (8)العلق: ﴾ِإفَّ ِإَلى رَبَِّك الرُّْجَعى﴿
اللَُّو يَػْبَدُأ اْلَخْلَق ﴿ :يصح أف يكوف من الرجوع كقولو، (31)األنعاـ: ﴾ِبَما ُكنُتْم تَػْعَمُلوفَ 

: ﴾ثُمَّ يُِعيُدُه ثُمَّ ِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ  ثُمَّ ِإلَْيِو  ..﴿: ويصح أف يكوف من الرجع كقولو ،(44)الرـو
فَّى ُكلُّ نَػْفٍس َواتػَُّقوْا يَػْوًما تُػْرَجُعوَف ِفيِو ِإَلى الّلِو ثُمَّ تُػوَ ﴿ :وقد قرئ ،(11)الزمر: ﴾تُػْرَجُعوفَ 

َلَعلَُّهْم  ..﴿: وقولو ،بفتح التاء وضمها ،(884)البقرة: ﴾مَّا َكَسَبْت َوُىْم اَل يُْظَلُموفَ 
ـٌ َعَلى قَػْريٍَة ﴿ :وقولو ،أي يرجعوف عن الذنب ،(28)آؿ عمراف: ﴾يَػْرِجُعوفَ  َوَحَرا
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ا عليهم أف يتوبوا ويرجعوا عن الذنب أي حرمن (55)األنبياء: ﴾َأْىَلْكَناَىا أَنػَُّهْم اَل يَػْرِجُعوفَ 
ِقيَل اْرِجُعوا َورَاءُكْم فَاْلَتِمُسوا نُورًا َفُضِرَب  ..﴿: تنبيها أنو ال توبة بعد اؼبوت كما قاؿ

نَػُهم ِبُسوٍر لَُّو بَاٌب بَاِطُنُو ِفيِو الرَّْحَمُة َوظَاِىُرُه ِمن ِقَبِلِو اْلَعَذابُ   :وقولو ،(43)الحديد: ﴾بَػيػْ
 (35)النمل: ﴾ي ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهم ِبَهِديٍَّة فَػَناِظَرٌة ِبَم يَػْرِجُع اْلُمْرَسُلوفَ َوِإنِّ ﴿

َوَلْو تَػَرى ِإِذ الظَّاِلُموَف َمْوُقوُفوَف ِعنَد رَبِِّهْم  ..﴿ :فمن الرجوع أو من رجع اعبواب كقولو
ِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا َلْواَل أَنُتْم َلُكنَّا يَػْرِجُع بَػْعُضُهْم ِإَلى بَػْعٍض اْلَقْوَؿ يَػُقوُؿ الَِّذيَن اْسُتضْ 

ُهْم فَانظُْر َماَذا يَػْرِجُعوفَ  ..﴿ :وقولو ،(13)سبأ: ﴾ُمْؤِمِنينَ   (88)النمل: ﴾ثُمَّ تَػَوؿَّ َعنػْ
 ،(35)النمل: ﴾فَػَناِظَرٌة ِبَم يَػْرِجُع اْلُمْرَسُلوفَ  ..﴿ :وكذا قولو ،فمن رجع اعبواب ال غَت

ا لرد اؽبواء ما تناولو وظبي رجعً  ،أي اؼبطر (44)الطارؽ: ﴾السََّماء َذاِت الرَّْجعِ وَ ﴿ :وقولو
ا لًتاجع أمواجو وتردده يف ا لتسميتو باؼبطر الذي فيو وإم  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 ،ة راجع ترد ماء الفحل فال تقبلووناق
 ،اا وإف مل وبصل فيو ذلك عينً ا فاعترب فيو معٌت الرجع تقديرً  إذا باع الذكور واشًتى إناثً إباًل 

يف القراءة والًتجيع ترديد الصوت باللحن  "،إنا  وإنا إليو راجعوف" :واسًتجع فالف إذا قاؿ
والرجيع كناية عن أذى البطن  .ومنو الًتجيع يف األذاف ،اويف الغناء وتكرير قوؿ مرتُت فصاعدً 

 ،ويكوف دبعٌت الفاعل أو من الرجع ويكوف دبعٌت اؼبفعوؿ ،لإلنساف والدابة وىو من الرجوع
وقد  .ةواألنثى رجيع ،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

 ي فقط على معنى المرادة.بقيلخص ون
يات الكتاب الكرمي يف السياقات اؼبختلفة من أجل أف نوضح تبع اؼبفهـو ووروده يف آنت 

 و، فنستخلص حقيقتو وماىيتو.مرادنا ب

                                                           
1
 المفردات، للراغب األصفهاني. 
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اليت سبت، مث نبُت أىداؼ اؼبراجعة، وفوائدىا، ومىت تكوف اؼبراجعة مشروعة  واؼبراجعات 
 ومىت تكوف حبيث البد من ذبنبها. ومطلوبة،

 :قصة اجملادلة مبوذج من مباذج اؼبراجعة

َتَحاُورَُكَما َقْد َسِمَع اللَُّو قَػْوَؿ الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّو َواللَُّو َيْسَمُع ﴿
الَِّذيَن ُيظَاِىُروَف ِمنُكم مِّن نَِّساِئِهم مَّا ُىنَّ أُمََّهاِتِهْم ِإْف أُمََّهاتُػُهْم ِإالَّ  *ِإفَّ اللََّو َسِميٌع َبِصيٌر 

ِئي َوَلْدنَػُهْم َوِإنػَُّهْم لَيَػُقوُلوَف ُمنَكًرا مَِّن اْلَقْوِؿ َوزُورًا َوِإفَّ اللََّو َلَعُفوٌّ غَ  َوالَِّذيَن *ُفوٌر الالَّ
ُيظَاِىُروَف ِمن نَِّساِئِهْم ثُمَّ يَػُعوُدوَف ِلَما قَاُلوا فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة مِّن قَػْبِل َأف يَػَتَماسَّا َذِلُكْم 

ـُ َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن ِمن قَػبْ * ُتوَعظُوَف ِبِو َواللَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيٌر  ِل َأف َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَيا
ـُ ِستِّيَن ِمْسِكيًنا َذِلَك لِتُػْؤِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َوتِْلَك ُحُدودُ   يَػَتَماسَّا َفَمن لَّْم َيْسَتِطْع فَِإْطَعا

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

 لقد األصوات، عوظب وسع  اغبمد: قالت عنها ا رضي عائشة عن أضبد اإِلماـ أخرج
 ما أظبع ما البيت ناحية يف وأنا تكل مو -سلمآلو و و  عليو ا صلى- النيب إىل اجملادلة جاءت
 ﴾..َزْوِجَها ِفى ُتَجاِدُلكَ  الَِّتى قَػْوؿَ  اللَّوُ  َسِمعَ  َقدْ ﴿: (وجل عز) ا فأنزؿ تقوؿ،

 التفسَت يف كذا. تعليقاً  توحيدال كتاب يف البخاري رواه وىكذا ، اآلية آخر إىل (1:اجملادلة)
 كما حامت أيب البن رواية ويف(. 36ص) والصفات األظباء يف البيهقي وأخرجو.  كثَت البن

 ألظبع إين شيء، كل ظبعو أوعى الذي تبارؾ: قالت أهنا عائشة عن كثَت البن التفسَت يف
 رسوؿ إىل زوجها تشتكي وىي بعضو علي   وىبفى ػػػػ عنها ا رضي ػػػػ ثعلبة بنت خولة كالـ

 ونثرت شبايب، وأفٌت مايل، أكل ا، رسوؿ يا: تقوؿ وىي -وسلم وآلو عليو ا صلى- ا
 فما: قالت. إليك أشكو إين اللهم  . مٍت ظاىر ولدي وانقطع سٍت كربتْ  إذا حىت بطٍت؛ لو
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: قالت ﴾َزْوِجَها ِفى َجاِدُلكَ تُ  الَِّتى قَػْوؿَ  اللَّوُ  َسِمعَ  َقدْ ﴿: اآلية هبذه جربيل نزؿ حىت برحت
 .2عنو ا رضي ػػػػ الصامت ابن أوس وزوجها

 

 ا واؼبالئكة يف قصة االستخالؼ.

َوِإْذ قَاَؿ رَبَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلوْا أََتْجَعُل ِفيَها َمن يُػْفِسُد ِفيَها ﴿
َماء َوَنحْ  َوَعلََّم  *ُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَؾ َونُػَقدُِّس َلَك قَاَؿ ِإنِّي َأْعَلُم َما اَل تَػْعَلُموَف َوَيْسِفُك الدِّ

ـَ اأَلْسَماء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فَػَقاَؿ أَنِبُئوِني بَِأْسَماء َىُؤالء ِإف ُكنُتْم  آَد
قَاَؿ يَا  *لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَػَنا ِإنََّك أَنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم قَاُلوْا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم  *َصاِدِقيَن 

ُهم بَِأْسَمآِئِهْم فَػَلمَّا أَنَبَأُىْم بَِأْسَمآئِِهْم قَاَؿ أََلْم َأُقل لَُّكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب  ـُ أَنِبئػْ آَد
َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَمالَِئَكِة اْسُجُدوْا * نُتْم َتْكُتُموَف السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَأْعَلُم َما تُػْبُدوَف َوَما كُ 

ـَ َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِليَس أََبى َواْسَتْكبَػَر وََكاَف ِمَن اْلَكاِفرِيَن  ـُ اْسُكْن أَنَت * آلَد َوقُػْلَنا يَا آَد
َها رََغدًا َحْيُث ِشْئُتَما َواَل تَػْقرَ  بَا َىِذِه الشََّجَرَة فَػَتُكونَا ِمَن اْلظَّاِلِميَن َوَزْوُجَك اْلَجنََّة وَُكاَل ِمنػْ

َها فََأْخَرَجُهَما ِممَّا َكانَا ِفيِو َوقُػْلَنا اْىِبطُوْا بَػْعُضُكْم لِبَػْعٍض َعُدوٌّ *  فََأزَلَُّهَما الشَّْيطَاُف َعنػْ
ـُ ِمن * َوَلُكْم ِفي اأَلْرِض ُمْستَػَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن  رَّبِِّو َكِلَماٍت فَػَتاَب َعَلْيِو ِإنَُّو فَػتَػَلقَّى آَد

 .(27-23)البقرة: ﴾ُىَو التػَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

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، فذلك كلو يندرج يف 

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

                                                           
2
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تفضال منو وتكرما جعل للبشر اغبق  (جل شأنو)كلمات ا فهو موضع للمراجعة بل ا 
وأعمالو، ال على أساس أهنم  (تبارؾ وتعاىل)عن كلماتو، وأفعالو  (نوسبحا)يف أف يسألوه 

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

لو سأؽبم عن شيء دوف أف يرسل إليهم رسوال يبُت ؽبم فمن دعاواىم إليو يف كل حُت، ف
َنا َرُسواًل فَػَنتَِّبَع آيَاِتَك َوَنُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ .. ﴿حقهم أف يقولوا   ﴾رَبػََّنا َلْواَل َأْرَسْلَت ِإلَيػْ

َوَما َكاَف رَبَُّك ﴿ أف ال يعذب حىت يبعث رسوالولذلك جعل من سنتو  (؛12القصص:)
ُلو َعَلْيِهْم آيَاتَِنا َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإالَّ  ُمْهِلكَ  َعَث ِفي أُمَِّها َرُسواًل يَػتػْ اْلُقَرى َحتَّى يَػبػْ

  (.55القصص:) ﴾َوَأْىُلَها ظَاِلُموفَ 
 ﴾... ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفةً ... ﴿ولقد ظن اؼبالئكة أف قوؿ ا )جل شأنو( 

من إذنا ؽبم دبناقشتو ومناقشة أصل اػبلق واالستخالؼ معهم، وؼبا يتض  (23البقرة:)
أوضح ا )جل شأنو( ؽبم خطأىم بذلك وأنو أعلم دبن يصطفي ودبن ىبتار وأنو كما 
اصطفاىم واختارىم ؼبهاـ فإنو اصطفى غَتىم واختارىم ؼبهاـ أخرى، أمسكوا واستسلموا 

اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَػَنا ِإنََّك  ..﴿ؽبم، وقالوا  ىا اوأعلنوا وقوفهم عند اغبدود اليت حد  
، وانتهى األمر عند ذلك، مث جاءت مرحلة السجود،  (23البقرة:) ﴾أَنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ 

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

 

 يف سورة األحقاؼ بُت الوالدين والولد.

َوالَِّذي قَاَؿ ِلَواِلَدْيِو ُأؼٍّ لَُّكَما أََتِعَدانِِني َأْف ُأْخَرَج َوَقْد َخَلْت اْلُقُروُف ِمن قَػْبِلي َوُىَما ﴿
ُأْولَِئَك  *ْعَد اللَِّو َحقٌّ فَػيَػُقوُؿ َما َىَذا ِإالَّ َأَساِطيُر اأْلَوَّلِيَن َيْسَتِغيثَاِف اللََّو َويْػَلَك آِمْن ِإفَّ وَ 

نِس ِإنػَُّهْم َكانُوا  الَِّذيَن َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُؿ ِفي أَُمٍم َقْد َخَلْت ِمن قَػْبِلِهم مَِّن اْلِجنِّ َواإْلِ
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يُػَوفػِّيَػُهْم َأْعَماَلُهْم َوُىْم اَل يُْظَلُموَف َوِلُكلٍّ َدرََجاٌت مِّمَّا َعِمُلوا َولِ * َخاِسرِيَن 
 .(89-87)األحقاؼ:

 

 مراجعة السحرة وفرعوف. 

يُرِيُد َأف ُيْخرَِجُكم مِّْن َأْرِضُكْم َفَماَذا * قَاَؿ اْلَمألُ ِمن قَػْوـِ ِفْرَعْوَف ِإفَّ َىَذا َلَساِحٌر َعِليٌم ﴿
* يَْأُتوَؾ ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم * َأْرِسْل ِفي اْلَمَدآِئِن َحاِشرِيَن قَاُلوْا َأْرِجْو َوَأَخاُه وَ * تَْأُمُروَف 

قَاَؿ نَػَعْم َوإَنَُّكْم َلِمَن  *َوَجاء السََّحَرُة ِفْرَعْوَف قَاْلوْا ِإفَّ لََنا أَلْجًرا ِإف ُكنَّا َنْحُن اْلَغالِِبيَن 
َقاَؿ أَْلُقْوْا فَػَلمَّا  *َي َوِإمَّا َأف نَُّكوَف َنْحُن اْلُمْلِقيَن قَاُلوْا يَا ُموَسى ِإمَّا َأف تُػْلقِ  *اْلُمَقرَّبِيَن 

َنا ِإَلى ُموَسى َأْف أَْلِق  *أَْلَقْوْا َسَحُروْا َأْعُيَن النَّاِس َواْستَػْرَىُبوُىْم َوَجاءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم  َوَأْوَحيػْ
فَػغُِلُبوْا ُىَناِلَك  *اْلَحقُّ َوَبَطَل َما َكانُوْا يَػْعَمُلوَف فَػَوَقَع  *َعَصاَؾ فَِإَذا ِىَي تَػْلَقُف َما يَْأِفُكوَف 

َربِّ ُموَسى  *قَاُلوْا آَمنَّا ِبِربِّ اْلَعاَلِميَن  *َوأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن  *َوانَقَلُبوْا َصاِغرِيَن 
َىَذا َلَمْكٌر مََّكْرتُُموُه ِفي اْلَمِديَنِة  قَاَؿ ِفْرَعْوُف آَمنُتم ِبِو قَػْبَل َأف آَذَف َلُكْم ِإفَّ  *َوَىاُروَف 

َها َأْىَلَها َفَسْوَؼ تَػْعَلُموَف  ألَُقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّْن ِخاَلٍؼ ثُمَّ  *لُِتْخرُِجوْا ِمنػْ
ِمنَّا ِإالَّ َأْف آَمنَّا بِآيَاِت رَبػَِّنا َوَما تَنِقُم   *قَالُوْا ِإنَّا ِإَلى رَبػَِّنا ُمنَقِلُبوفَ  * أُلَصلِّبَػنَُّكْم َأْجَمِعينَ 

ًرا َوتَػَوفػََّنا ُمْسِلِمينَ  َنا َصبػْ َوقَاَؿ اْلَمأُل ِمن قَػْوـِ ِفْرَعوَف أََتَذُر   * َلمَّا َجاءتْػَنا رَبػََّنا َأْفرِْغ َعَليػْ
ُل أَبْػَناءُىْم َوَنْسَتْحِيي ُموَسى َوقَػْوَمُو لِيُػْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض َوَيَذَرَؾ َوآِلَهَتَك قَاَؿ َسنُػَقتِّ 

قَاَؿ ُموَسى ِلَقْوِمِو اْسَتِعيُنوا بِالّلِو َواْصِبُروْا ِإفَّ اأَلْرَض لِّلِو  *ِنَساءُىْم َوِإنَّا فَػْوقَػُهْم قَاِىُروَف 
ف تَْأتِيَنا َوِمن بَػْعِد َما قَاُلوْا ُأوِذيَنا ِمن قَػْبِل أَ  *يُورِثُػَها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقيَن 

 *ِجْئتَػَنا قَاَؿ َعَسى رَبُُّكْم َأف يُػْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اأَلْرِض فَػَينظَُر َكْيَف تَػْعَمُلوَف 
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ِنيَن َونَػْقٍص مِّن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروفَ   اؼ:)األعر  ﴾َوَلَقْد َأَخْذنَا آَؿ ِفْرَعوَف بِالسِّ
839-823) 

 :موسى وفرعوف وىاروف مبوذج آخر للمراجعة

قَاَؿ َربِّ ِإنِّي  *قَػْوـَ ِفْرَعْوَف َأاَل يَػتػَُّقوَف  *َوِإْذ نَاَدى رَبَُّك ُموَسى َأِف اْئِت اْلَقْوـَ الظَّاِلِميَن ﴿
بُوِف  َوَلُهْم َعَليَّ  *ِإَلى َىاُروَف َوَيِضيُق َصْدِري َواَل يَنطَِلُق ِلَساِني فََأْرِسْل * َأَخاُؼ َأف ُيَكذِّ

فَْأتَِيا ِفْرَعْوَف  *قَاَؿ َكالَّ فَاْذَىَبا ِبآيَاتَِنا ِإنَّا َمَعُكم مُّْسَتِمُعوَف  *َذنٌب فََأَخاُؼ َأف يَػْقتُػُلوِف 
ْم نُػَربَِّك ِفيَنا َولِيًدا قَاَؿ أَلَ * َأْف َأْرِسْل َمَعَنا بَِني ِإْسَرائِيَل  *فَػُقواَل ِإنَّا َرُسوُؿ َربِّ اْلَعاَلِميَن 
قَاَؿ  *َوفَػَعْلَت فَػْعَلَتَك الَِّتي فَػَعْلَت َوأَنَت ِمَن اْلَكاِفرِيَن  *َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَؾ ِسِنيَن 
َوَجَعَلِني فَػَفَرْرُت ِمنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم فَػَوَىَب ِلي رَبِّي ُحْكًما  *فَػَعْلتُػَها ِإًذا َوأَنَا ِمَن الضَّالِّيَن 

قَاَؿ ِفْرَعْوُف َوَما َربُّ  *َوتِْلَك نِْعَمٌة َتُمنػَُّها َعَليَّ َأْف َعبَّدتَّ بَِني ِإْسَرائِيَل  *ِمَن اْلُمْرَسِليَن 
نَػُهَما إف ُكنُتم مُّوِقِنيَن * اْلَعاَلِميَن  قَاَؿ ِلَمْن َحْوَلُو * قَاَؿ َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَػيػْ

قَاَؿ ِإفَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي أُْرِسَل ِإلَْيُكْم  *قَاَؿ رَبُُّكْم َوَربُّ آبَاِئُكُم اأْلَوَّلِيَن  *اَل َتْسَتِمُعوَف أَ 
نَػُهَما ِإف ُكنُتْم تَػْعِقُلوَف  *َلَمْجُنوٌف  قَاَؿ لَِئِن اتََّخْذَت  *قَاَؿ َربُّ اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْغِرِب َوَما بَػيػْ
قَاَؿ فَْأِت ِبِو ِإف   *قَاَؿ َأَوَلْو ِجْئُتَك ِبَشْيٍء مُِّبيٍن  *ي أَلَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجونِيَن ِإَلًها َغْيرِ 

َونَػَزَع َيَدُه فَِإَذا ِىَي بَػْيَضاء  *فَأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِىَي ثُػْعَباٌف مُِّبيٌن  *ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن 
يُرِيُد َأف ُيْخرَِجُكم مِّْن َأْرِضُكم  * َحْوَلُو ِإفَّ َىَذا َلَساِحٌر َعِليٌم قَاَؿ لِْلَمَلِ  *لِلنَّاِظرِيَن 

يَْأُتوَؾ ِبُكلِّ  *قَاُلوا َأْرِجِو َوَأَخاُه َوابْػَعْث ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن  *ِبِسْحرِِه َفَماَذا تَْأُمُروَف 
 *َوِقيَل لِلنَّاِس َىْل أَنُتم مُّْجَتِمُعوَف  *ْوـٍ مَّْعُلوـٍ َفُجِمَع السََّحَرُة ِلِميَقاِت يػَ  *َسحَّاٍر َعِليٍم 

فَػَلمَّا َجاء السََّحَرُة قَاُلوا ِلِفْرَعْوَف َأِئنَّ لََنا أَلَْجًرا   * َلَعلََّنا نَػتَِّبُع السََّحَرَة ِإف َكانُوا ُىُم اْلَغالِِبينَ 
قَاَؿ َلُهم مُّوَسى أَْلُقوا َما أَنُتم  *ُكْم ِإًذا لَِّمَن اْلُمَقرَّبِيَن قَاَؿ نَػَعْم َوِإنَّ  *ِإف ُكنَّا َنْحُن اْلَغالِِبيَن 

فَأَْلَقى ُموَسى * فَأَْلَقْوا ِحَباَلُهْم َوِعِصيػَُّهْم َوقَاُلوا ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَف ِإنَّا لََنْحُن اْلَغالُِبوَف * مُّْلُقوَف 
 *قَاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن  *فَأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن  *َعَصاُه فَِإَذا ِىَي تَػْلَقُف َما يَْأِفُكوَف 

قَاَؿ آَمنُتْم َلُو قَػْبَل َأْف آَذَف َلُكْم ِإنَُّو َلَكِبيرُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّْحَر  *َربِّ ُموَسى َوَىاُروَف 
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قَاُلوا اَل  *ُجَلُكم مِّْن ِخاَلٍؼ َوأَلَُصلِّبَػنَُّكْم َأْجَمِعيَن فَػَلَسْوَؼ تَػْعَلُموَف أَلَُقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوَأرْ 
َر ِإنَّا ِإَلى رَبػَِّنا ُمنَقِلُبوَف  * ِإنَّا َنْطَمُع َأف يَػْغِفَر لََنا رَبػَُّنا َخطَايَانَا َأف ُكنَّا َأوََّؿ اْلُمْؤِمِنيَن  *َضيػْ

َنا ِإَلى ُموَسى َأْف َأْسِر ِبِعَباِدي  فََأْرَسَل ِفْرَعْوُف ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن  *ِإنَُّكم مُّتَّبَػُعوَف َوَأْوَحيػْ
فََأْخَرْجَناُىم  *َوِإنَّا َلَجِميٌع َحاِذُروَف  *َوِإنػَُّهْم لََنا َلَغاِئظُوَف  *ِإفَّ َىُؤاَلء َلِشْرِذَمٌة َقِليُلوَف  *

فَأَتْػبَػُعوُىم  *َكَذِلَك َوَأْورَثْػَناَىا بَِني ِإْسَرائِيَل  *وَُكُنوٍز َوَمَقاـٍ َكرِيٍم  *مِّن َجنَّاٍت َوُعُيوٍف 
قَاَؿ َكالَّ ِإفَّ َمِعَي  *فَػَلمَّا تَػَراءى اْلَجْمَعاِف قَاَؿ َأْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا َلُمْدرَُكوَف  *مُّْشرِِقيَن 

َنا ِإَلى ُموَسى َأِف اْضِرب بػَِّعَصاَؾ اْلَبحْ  *رَبِّي َسيَػْهِديِن  َر فَانَفَلَق َفَكاَف ُكلُّ ِفْرٍؽ  فََأْوَحيػْ
َنا ُموَسى َوَمن مََّعُو َأْجَمِعيَن  *َوَأْزَلْفَنا َثمَّ اآْلَخرِيَن  *َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم  َنا  *َوأَنَجيػْ ثُمَّ َأْغَرقػْ

 ﴾ُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ َوِإفَّ رَبََّك لَ  *ِإفَّ ِفي َذِلَك آَليًَة َوَما َكاَف َأْكثَػُرُىم مُّْؤِمِنيَن  *اآْلَخرِيَن 
 .(38-41 )الشعراء:

إنو مبوذج ال تنقضي دروسو وعربه، مبوذج لإلنساف اؼبستلب، الذي يستلبو إنساف مثلو 
فيستعبده، ويستبد بو، وهبعلو وكأنو حيواف أعجم، ال وبق لو أف يبارس شيئا يذكره بإنسانيتو، 

ستبدين بأمثاؽبم من البشر فبنوع، ال يقبل بل وينبهو إىل عبوديتو ، فذلك كلو يف شرائع اؼب
 يرفض.

 
 :مبوذج للمراجعة"مؤمن آؿ فرعوف" 

َؿ ِديَنُكْم َأْو َأف يُْظِهَر ِفي ﴿ ُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع رَبَُّو ِإنِّي َأَخاُؼ َأف يُػَبدِّ َوقَاَؿ ِفْرَعْوُف َذُروِني َأقػْ
ُت ِبَربِّي َورَبُِّكم مِّن ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر الَّ يُػْؤِمُن بِيَػْوـِ َوقَاَؿ ُموَسى ِإنِّي ُعذْ  *اأْلَْرِض اْلَفَساَد 

َوقَاَؿ رَُجٌل مُّْؤِمٌن مِّْن آِؿ ِفْرَعْوَف َيْكُتُم ِإيَمانَُو أَتَػْقتُػُلوَف رَُجاًل َأف يَػُقوَؿ رَبَِّي  *اْلِحَساِب 
َكاِذبًا فَػَعَلْيِو َكِذبُُو َوِإف َيُك َصاِدقًا ُيِصْبُكم اللَُّو َوَقْد َجاءُكم بِاْلبَػيػَِّناِت ِمن رَّبُِّكْم َوِإف َيُك  

يَا قَػْوـِ َلُكُم اْلُمْلُك اْليَػْوـَ  *بَػْعُض الَِّذي يَِعدُُكْم ِإفَّ اللََّو اَل يَػْهِدي َمْن ُىَو ُمْسِرٌؼ َكذَّاٌب 
َؿ ِفْرَعْوُف َما ُأرِيُكْم ِإالَّ َما َأَرى ظَاِىرِيَن ِفي اأْلَْرِض َفَمن يَنُصُرنَا ِمن بَْأِس اللَِّو ِإْف َجاءنَا قَا
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َوقَاَؿ الَِّذي آَمَن يَا قَػْوـِ ِإنِّي َأَخاُؼ َعَلْيُكم مِّْثَل يَػْوـِ  *َوَما َأْىِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشاِد 
 .(23-36)غافر: ﴾اأْلَْحَزابِ 

 لكرمي.ل لو القرآف اأص   ،قرآين أصيلنستخلص من ىذا كلو أف اؼبراجعة مبدأ 

 

  :مث ننتقل إىل مراجعات القرآف للنيب

ـُ َما َأَحلَّ اللَُّو َلَك تَػْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواللَُّو َغُفوٌر رَِّحيٌم  ﴿ * يَا أَيػَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرِّ
َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإَلى  *ِليُم اْلَحِكيُم َقْد فَػَرَض اللَُّو َلُكْم َتِحلََّة أَْيَماِنُكْم َواللَُّو َمْواَلُكْم َوُىَو اْلعَ 

بَػْعِض َأْزَواِجِو َحِديثًا فَػَلمَّا نَػبََّأْت ِبِو َوَأْظَهَرُه اللَُّو َعَلْيِو َعرََّؼ بَػْعَضُو َوَأْعَرَض َعن بَػْعٍض 
ِإف تَػُتوبَا ِإَلى اللَِّو فَػَقْد  *ْلَخِبيُر فَػَلمَّا نَػبََّأَىا ِبِو قَاَلْت َمْن أَنَبَأَؾ َىَذا قَاَؿ نَػبَّأَِنَي اْلَعِليُم ا

َكُة َصَغْت قُػُلوُبُكَما َوِإف َتظَاَىَرا َعَلْيِو فَِإفَّ اللََّو ُىَو َمْواَلُه َوِجْبرِيُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَن َواْلَماَلئِ 
ًرا مِّنُكنَّ ُمْسِلَماٍت مُّْؤِمَناٍت َعَسى رَبُُّو ِإف طَلََّقُكنَّ َأف يُػْبِدلَُو َأْزَواجً  *بَػْعَد َذِلَك َظِهيٌر  ا َخيػْ

 (.5-8: )التحريم﴾قَانَِتاٍت تَائَِباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت ثَػيَِّباٍت َوأَْبَكارًا 

 

 أسرى بدر:

نْػَيا َوالّلُو يُ ﴿ رِيُد َما َكاَف لَِنِبيٍّ َأف َيُكوَف لَُو َأْسَرى َحتَّى يُػْثِخَن ِفي اأَلْرِض تُرِيُدوَف َعَرَض الدُّ
 ﴾لَّْوالَ ِكَتاٌب مَِّن الّلِو َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  *اآلِخَرَة َوالّلُو َعزِيٌز َحِكيٌم 

 .(68-67)األنفاؿ:
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 عبس: 

 *َعُو الذِّْكَرى َأْو َيذَّكَُّر فَػَتنفَ  *َوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّو يَػزَّكَّى  *َأف َجاءُه اأْلَْعَمى * َعَبَس َوتَػَولَّى ﴿
َوُىَو  *َوَأمَّا َمن َجاءَؾ َيْسَعى  *َوَما َعَلْيَك َأالَّ يَػزَّكَّى  *فَأَنَت َلُو َتَصدَّى  *َأمَّا َمِن اْستَػْغَنى 

 .(83-8)عبس: ﴾َفَمن َشاء ذََكَرهُ  *َكالَّ ِإنػََّها َتْذِكَرٌة   * فَأَنَت َعْنُو تَػَلهَّى  *َيْخَشى 

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

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

ربو، ولكنو ال ينشئها استقالال، وال يكشف عنها ابتداعا، بل ىو متبع يف ذلك كلو آليات 
ربو، يتلوىا حق التالوة، ويعلمها للناس ويبُت حكمتها وأسرارىا ودالئلها ؽبم، وينفذىا 

، فإذا مل يقع منو ذلك -عليو صلوات ا وسالمو-ويعمل هبا ليتأسوا بو، وليقتدوا بفعالو 
فإف القرآف اجمليد يسارع  ،على الوجو الذي أمره ا )جل شأنو( بو ألي سبب من األسباب

 إىل تنبيهو وتذكَته وبياف الوجو السليم لكيفية تطبيقو، وا أعلم.

وعلى ذلك ربمل صبيع االستدراكات اؼبماثلة 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(.  ال 

 مراجعات الصحابة:أمثلة على 

 إذا حىت   أصحابِو ِمن مئةً  عشر بضعَ  يف اغُبديبَيةِ  زَمنَ  -وسل م عليو اُ  صل ى- الن يبي  خرَج
 بُْتَ  وبَعث بالعمرةِ  أحَرـ مث   وأشَعر -وسل م عليو اُ  صل ى- اِ  رسوؿُ  قل د ةِ اغبُليف بذي كانوا
 إذا حىت   وسل م عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿُ  وسار قريشٍ  خبربِ  هبيُئو ُخزاعةَ  ِمن رُجاًل  لو عيًنا يَدْيوِ 
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 ُلؤي   بنَ  كعبَ  ترَْكتُ  إين  : قاؿف اػبُزاعيي  عيُنو أتاه ُعْسفافَ  ِمن قريًبا األشطاطِ  بَغديرِ  كاف
 عن وصاديوؾ مقاتِلوؾ وىم كثَتةً  صبوًعا لك وصَبعوا األحابيشَ  لك صَبعوا قد لؤي   بنَ  وعامرَ 
ـِ  البيتِ   ىؤالء ذراري   إىل مبيلَ  أفْ  أتَرْوفَ  عَلي   أشَتوا: )وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي  فقاؿ اغبرا
 أـ اُ  قطَعها ُعنًقا يكونوا قَبْوا وإفْ  ؿبزونُت َموتورين قَعدوا قَعدوا فإفْ  مفُنصيَبه أعانوىم ال ذين
نا فَمن البيتَ  نُؤـ   أفْ  تَرْوفَ   اُ : عليو اِ  رضوافُ  الص د يقُ  بكرٍ  أبو فقاؿ ؟( قاتَػْلناه عنو صد 

ا اِ  نيب   يا أعلمُ  ورسولُو  البيتِ  وبُْتَ  بيَننا حاؿ َمن ولكنْ  َأحدٍ  لقتاؿِ  قِبئْ  ومل ُمعتمرينَ  ِجْئنا إمب 
 ُىريرةَ  أبو وكاف: حديِثو يف الزيىريي  قاؿ( إًذا فُروحوا: )وسل م عليو اُ  صل ى ػ الن يبي  فقاؿ قاتَػْلناه
 الزيىريي  قاؿ وسل م عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿِ  ِمن ألصحابِو مشاورةً  أكثرَ  أحًدا رأَْيتُ  ما: يقوؿُ 

 قاؿ الط ريقِ  ببعضِ  كانوا إذا حىت   فراحوا: حديِثهما يف وَمروافَ  اؼبِسَورِ  عن ُعروةَ  عن حديِثو يف
 ذاتَ  فُخذوا طليعةً  لقريشٍ  خيلٍ  يف بالَغميمِ  الوليدِ  بنَ  خالدَ  إف  : )وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي 

 لقريشٍ  نذيرًا يرُكضُ  فأقَبل اعبيشِ  بَقًتةِ  وى إذا حىت   الوليدِ  بنُ  خالدُ  هبم شَعر ما فواِ ( اليمُتِ 
 إليها انتهى فلم ا منها عليهم يُهَبطُ  ال يت بالث ني ةِ  كاف إذا حىت   وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي  وسار
 عليو اُ  صل ى الن يبي  فقاؿ القصواءُ  خََلتِ : فقالوا فأغب تْ  َحلْ  َحلْ : الن اسُ  فقاؿ راحلُتو برَكتْ 
 وال ذي: )قاؿ مث  ( الفيلِ  حابسُ  حَبسها ولكنْ  خبُُلقٍ  ؽبا ذلك وما القصواءُ  خََلتِ  ما: )وسل م
 فوثَبتْ  زَجرىا مث  ( إي اىا أعطَْيُتهم إال   اِ  ُحرماتِ  فيها يُعظ موف ُخط ةً  يسأَلوين ال بيِده نفسي

ا اؼباءِ  قليلِ  شَبَدٍ  على اغُبديبَيةِ  بأقصى نَزؿ حىت   عنهم فعَدؿ: قاؿ بو  تربيًضا الن اسُ  يتبَػر ُضو إمب 
 سهًما فانتزَع العطشُ  وسل م عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿِ  إىل فُشكي نَزحوه أفْ  بالن اسِ  يلَبثْ  فلم
 ىم فبينما: عنو صَدروا حىت   بالر ي   ؽبم هَبيشُ  زاؿ فما: قاؿ فيو هبَعلوه أفْ  أَمرىم مث   ِكنانِتو ِمن

 رسوؿِ  ُنصحِ  َعْيَبةَ  وكانت ُخزاعةَ  ِمن قوِمو ِمن نفرٍ  يف اػبزاعيي  ورقاءَ  بنُ  بَُدْيلُ  جاءه إذ كذلك
 نزَلوا لؤي   بنَ  وعامرَ  لؤي   بنَ  كعبَ  ترَْكتُ  إين  : فقاؿ هِتامةَ  أىلِ  ِمن وسل م عليو اُ  صل ى اِ 

طافيلُ  الُعوذُ  معهم اغُبديبَيةِ  مياهِ  أعدادَ 
َ
ـِ  البيتِ  عن وصاديوؾ مقاتلوؾ وىم اؼب  رسوؿُ  فقاؿ اغبرا

 هنََكْتهم قد قريًشا فإف   ُمعتمرينَ  ِجْئنا ولكن ا َأحدٍ  لقتاؿِ  قِبئْ  مل إن ا: )وسل م عليو اُ  صل ى اِ 
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 أفْ  شاؤواو  ظَهْرنا فإفْ  الن اسِ  وبُْتَ  بيٍت وىُبليوا مد ةً  ماَدْدهُتم شاؤوا فإفْ  هبم وأضر ت اغبربُ 
 على ألُقاتَِلن هم بيِده نفسي فوال ذي أبَػْوا ىم وإفْ  صَبيوا وقد فَعلوا الن اسُ  فيو دَخل فيما يدُخلوا

: تقوؿُ  ما سأُبِلُغهم: َوْرقاءَ  بنُ  بَُدْيلُ  قاؿ( أمَره اُ  لَيُْبِدَين   أو سالفيت تنفرِدَ  حىت   ىذا أمري
 فإفْ  قواًل  يقوؿُ  وظِبْعناه الر ُجلِ  ىذا عندِ  ِمن ِجْئناكم قد اإن  : فقاؿ قريًشا أتى حىت   فانطَلق

 ذو وقاؿ بشيءٍ  عنو زُبربونا أفْ  يف لنا حاجةَ  ال: سفهاُؤىم فقاؿ فَعْلنا عليكم نعِرَضو أفْ  ِشْئتم
 عليو اُ  ىصل   الن يبي  قاؿ دبا فأخبَػْرهُتم وكذا كذا يقوؿُ  ظِبْعُتو: قاؿ يقوؿُ  ظِبْعَتو ما ىاتِ : الر أيِ 
: قالوا بالولِد؟ أَلْسُتم قوـِ  يا: فقاؿ الث قفيي  مسعودٍ  بنُ  ُعروةُ  مسعودٍ  أبو ذلك عندَ  فقاـ وسل م

 أين   تعَلموف أَلْسُتم: قاؿ ال: قالوا ؟ تت هموين فهل: قاؿ بلى: قالوا بالوالِد؟ أَلْستُ : قاؿ بلى
: قاؿ بلى: قالوا ؟ أطاعٍت وَمن ووَلدي بأىلي ْئُتكمجِ  علي   بل حوا فلم ا ُعكاظٍ  أىلَ  استنَفْرتُ 

 فجَعل: قاؿ فأتاه ائِتو: قالوا آتِوِ  ودعوين فاقَبلوىا ُرشدٍ  ُخط ةَ  عليكم عَرض امرؤٌ  ىذا فإف  
 نِ ب لُبَدْيلِ  قولِو ِمن كبًوا وسل م عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿُ  فقاؿ وسل م عليو اُ  صل ى الن يب   ُيكل مُ 
 أحًدا ظِبْعتَ  ىل قوَمك استأَصْلتَ  إفِ  أرأَْيتَ  ؿبم دُ  يا ذلك عندَ  مسعودٍ  بنُ  عروةُ  فقاؿ َوْرقاءَ 

 الن اسِ  ِمن أشوابًا وأرى وجوًىا أرى إين   فواِ  األخرى تُكنِ  وإفْ  قبػَْلك أصَلو اجتاح العربِ  ِمن
تِ  بَبْظرِ  امُصصْ : عليو اِ  رضوافُ  الص د يقُ  بكرٍ  أبو فقاؿ ويَدعوؾ يِفريوا أفْ  ُخَلقاءَ   أكبنُ  الال 

 وال ذي أَما: فقاؿ ُقحافةَ  أيب بنُ  بكرِ  أبو: قالوا ؟ ىذا َمن: مسعودٍ  أبو فقاؿ ونَدُعو؟ نِفري 
 عليو اُ  صل ى الن يب   ُيكل مُ  وجَعل ألَجْبُتك هبا َأْجزِؾ مل عندي لك كانت يدٌ  لوال بيِده نفسي
 عليو اُ  صل ى الن يب   رأسِ  على قائمٌ  الث قفيي  ُشعبةَ  بنُ  واؼبغَتةُ  بِلحيِتو أَخذ كل مو افكل م وسل م
 وسل مَ  عليو اُ  صل ى الن يب   غبيةِ  إىل بيِده ُعروةُ  أىوى فكل ما واؼبِغَفرُ  الس يفُ  وعليو وسل م
 فرَفع وسل م عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿِ  غبيةِ  عن يَدؾ أخ رْ : وقاؿ الس يِف، بنَػْعلِ  يَده ضَرب
 أسعى أوَلْستُ  ُغَدُر، أيْ : فقاؿ الث قفيي  ُشعبةَ  بنُ  اؼبغَتةُ : فقالوا ؟ ىذا َمن: وقاؿ رأَسو عروةُ 

 جاء مث   أمواؽَبم وأَخذ فقَتلهم اعباىلي ةِ  يف قوًما صِحب ُشعبةَ  بنُ  اؼبغَتةُ  وكاف َغدَرِتك يف
 يف منو فَلْستُ  اؼباؿُ  وأم ا فأقَبلُ  اإلسالـُ  أم ا: )-وسل م عليو اُ  صل ى- يبي الن   لو فقاؿ فأسَلم
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 ما فواِ  بعيِنو وسل م عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿِ  صحابةَ  يرُمقُ  جَعل عروةَ  إف   مث  : قاؿ( شيءٍ 
 هبا فدَلك منهم رُجلٍ  كف   يف وَقعتْ  إال   لُبامةً  -وسل م عليو اُ  صل ى- اِ  رسوؿُ  يتنخ مُ 
 تكل م وإذا َوضوئِو على يقتتلوف كادوا توض أ وإذا ألمرِه انقادوا أَمرىم وإذا وِجلَده وجَهو

 أصحابِو إىل مسعودٍ  بنُ  عروةُ  فرَجع لو تعظيًما الن ظرَ  إليو وبُِديوف وما عنَده أصواهَتم خَفضوا
 ما واِ  والن جاشي   وقيصرَ  كسرى إىل ووَفْدتُ  ؾِ اؼبلو  إىل وَفْدتُ  لقد واِ  قوـِ  أيْ : فقاؿ
 إال   لُبامةً  يتنخ مُ  إفْ  وواِ  ؿبم ًدا ؿبم دٍ  أصحابُ  يُعظ مُ  ما أصحابُو يُعظ ُمو قطي  مِلًكا رأَْيتُ 

 اقتتلوا توض أ وإذا أمَره ابتَدروا أَمرىم وإذا وِجْلَده وجَهو هبا فدَلك منهم رُجلٍ  كف   يف وَقعت
 عَرض قد وإن و لو تعظيًما الن ظرَ  إليو وبُِديوف وما عنَده أصواهَتم خَفضوا تكل م وإذا َوضوئِو على

 صل ى الن يب   على أشَرؼ فلم ا آتِو دعوين ِكنانةَ  بٍت ِمن رُجلٌ  فقاؿ فاقَبلوىا ُرشدٍ  ُخط ةَ  عليكم
 فابَعثوىا الُبدفَ  يُعظ موف قوـٍ  ِمن فالفٌ  ىذا: -موسل   عليو اُ  صل ى- الن يبي  قاؿ وسل م عليو اُ 
 أفْ  ؽبؤالء ينبغي ال اِ  ُسبحافَ : قاؿ ذلك رأى فلم ا يُػَلبيوف القوـُ  واستقَبلو فُبِعَثتْ : قاؿ لو

 أفْ  أرى فما وُأشِعَرتْ  قُػل دتْ  قد الُبْدفَ  رأَْيتُ : قاؿ أصحاِبو إىل رَجع فلم ا البيتِ  عن ُيَصديوا
 أشَرؼ فلم ا ائِتو: فقالوا آتِوِ  دعوين: فقاؿ ِمكَرزٌ : لو يُقاؿُ  منهم رُجلٌ  فقاـ البيتِ  عن ديواُيصَ 

 الن يب   ُيكل مُ  فجَعل(  فاجرٌ  رُجلٌ  وىو ِمكَرزٌ  ىذا: ) وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي  قاؿ عليهم
 أييوبُ  فأخرَبين: َمْعَمرٌ  قاؿ عمرٍو بنُ  ُسهيلُ  جاءه إذ ُيكل ُمو ىو فبينما وسل م عليو اُ  صل ى

 ىذا: ) -وسل م عليو اُ  صل ى- الن يبي  قاؿ ُسهيلٌ  جاء فلم ا: قاؿ ِعكرمةَ  عن الس ْخِتيايني 
 اؼبِسَورِ  عن ُعروةَ  عن الزيىري   عن حديِثو يف َمْعَمرٌ  قاؿ(  أمرَكم لكم اُ  سه ل قد ُسهيلٌ 
 اكُتبْ : فقاؿ الكاتبَ  فدعا كتابًا وبيَنكم بيَننا اكُتبْ  ىاتِ : قاؿ هيلٌ سُ  جاء فلم ا: وَمروافَ 

 باظِبك اكُتبْ  ولِكنِ  ىو ما واِ  أدري فال الر ضبنُ  أم ا: ُسهيلٌ  فقاؿ الر حيمِ  الر ضبنِ  اِ  ِبْسمِ 
 فقاؿ(  اِ  رسوؿُ  ؿبم دٌ  عليو قاضى ما ىذا اكُتبْ : ) وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي  قاؿ مث   الل هم  

 ولِكنِ  قاتَػْلناؾ وال البيتِ  عن صَدْدناؾ ما اِ  رسوؿُ  أن ك نعَلمُ  كن ا لو: عمرٍو بنُ  ُسهيلُ 
 وإفْ  اِ  َلرسوؿُ  إين   واِ : ) -وسل م عليو اُ  صل ى- الن يبي  فقاؿ اِ  عبدِ  بنُ  ؿبم دُ : اكُتبْ 
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بْػُتموين  يُعظ موف ُخط ةً  يسأَلوين ال: لقولِو وذلك: الزيىريي  قاؿ(  اِ  عبدِ  بنُ  ؿبم دُ  اكُتبْ  كذ 
- الن يبي  فقاؿ وَمروافَ  اؼبِسَورِ  عنِ  ُعروةَ  عن حديِثو يف وقاؿ إي اىا أعطَْيُتهم إال   اِ  ُحرماتِ  فيها

: عمرٍو بنُ  ُسهيلُ  فقاؿ بو ؼَ فنطو  البيتِ  وبُْتَ  بيَننا زُبَليوا أفْ  على: ) -وسل م عليو اُ  صل ى
 بنُ  ُسهيلُ  فقاؿ فكَتب، اؼبقِبِل، العاـِ  ِمن لك ولِكنْ  ُضغطًة، ُأِخْذنا أن ا العربُ  يتحد ثُ  ال إن و

 فقاؿ إلينا رَدْدتَو إال   ديَنك يُريدُ  أو ِديِنك على كاف وإفْ  رُجلٌ  من ا يأتيك ال أن و على: عمرٍو
 جاء إذ ذلك على ىم فبينما مسِلًما جاء وقد اؼبشركُتَ  إىل يُػَردي  كيف اِ  ُسبحافَ : اؼبسِلموفَ 

 بُْتَ  بنفِسو رمى حىت مك ةَ  أسفلِ  ِمن خرَج قد قيوِده يف يرُسفُ  عمرٍو بنِ  ُسهيلِ  بنُ  َجْنَدؿِ  أبو
 الن يبي  قاؿف إيل   تُرد ه أفْ  عليو نُقاضيك َمن أو ؿُ  ىذا ؿبم دُ  يا: عمرٍو بنُ  ُسهيلُ  فقاؿ اؼبسلمُتَ 

 فقاؿ أبًدا شيءٍ  على ُأصاغِبُك ال واِ : فقاؿ بعدُ  الكتابَ  مُبضِ  مل إن ا: وسل م عليو اُ  صل ى
 أنا ما: قاؿ فافَعلْ : قاؿ لك دبُجيزِه أنا ما: فقاؿ(  يل فَأِجْزه: ) وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي 

 معشرَ  يا: عمرٍو بنِ  ُسهيلِ  بنُ  َجْنَدؿِ  أبو فقاؿ لك أَجْزناه قد بل: ِمكَرزٌ  قاؿ بفاعلٍ 
 عذابًا ُعذ ب قد وكاف لقيتُ  قد ما إىل تَرْوفَ  أال مسِلًما ِجْئتُ  وقد اؼبشركُت إىل أَُردي  اؼبسلمُتَ 

 إال   أسَلْمتُ  منذُ  شَكْكتُ  ما واِ : عليو اِ  رضوافُ  اػبط ابِ  بنُ  عمرُ  فقاؿ - اِ  يف شديًدا
(  بلى: ) قاؿ ؟ حقًّا اِ  رسوؿَ  أَلْستَ : فُقْلتُ  وسل م عليو اُ  صل ى الن يب   ْيتُ فأتػَ  يوَمئذٍ 
ني ةَ  نُعطي فِلمَ : قُػْلتُ (  بلى: ) قاؿ ؟ الباطلِ  على وعدوينا اغبق   على أَلْسنا: قُػْلتُ   ِديننِا يف الد 

ثُنا ُكْنتَ  أوليسَ : قُػْلتُ (  ناصري وىو ريب   أعصي وَلْستُ  اِ  رسوؿُ  إين  : ) قاؿ ؟ إًذا  أن ا رُبد 
 فإن ك: ) قاؿ ال: قاؿ(  ؟ العاـَ  تأتيو أن ك فخبػ ْرُتك بلى)  قاؿ ؟ بو فنطوؼُ  البيتَ  سنأيت
 ىذا أليس بكرٍ  أبا يا: فُقْلتُ  عليو اِ  رضوافُ  الص د يقَ  بكرٍ  أبا فأتَػْيتُ : قاؿ بو فتطوؼُ  تأتيو
(  بلى: ) قاؿ ؟ الباطلِ  على وعدوينا اغبق   على أوَلْسنا: قُػْلتُ (  بلى) : قاؿ ؟ حقًّا اِ  نيب  

ني ةَ  نُعطي فِلمَ : قُػْلتُ   وىو رب و يعصي وليس اِ  رسوؿُ  إن و الر جلُ  أييها: قاؿ ؟ إًذا ِديِننا يف الد 
ثُنا كاف سأولي: قُػْلتُ  اغبق   على إن و فواِ  سبوتَ  حىت   بَغْرزِه فاستمِسكْ  ناصرُه  سنأيت أن ا وُبد 
 آتيو فإن ك: قاؿ ال: قُػْلتُ  ؟ العاـَ  نأتيو أن ا فأخرَبؾ قاؿ بلى: قاؿ ؟ بو ونطوؼُ  البيتَ 
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 نقضِ  يف يعٍت - أعمااًل  ذلك يف فعِمْلتُ  عليو اِ  رضوافُ  اػبط ابِ  بنُ  عمرُ  قاؿ بو وتطوؼُ 
 اُ  صل ى اِ  رسوؿُ  أَمر الكتابِ  ِمن وسل م عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿُ  فرَغ فلم ا - الص حيفةِ 

 أفْ  رجاءَ  منهم رُجلٌ  قاـ ما فواِ : قاؿ(  واحِلقوا اؽبَْديَ  اكَبروا: ) فقاؿ أصحابَو وسل م عليو
ـ   على فدَخل وسل م عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿُ  قاـ منهم أَحدٌ  يُقمْ  مل فلم ا أمرًا اُ  وُبِدثَ   أ

ـي  قالت الن اسِ  ِمن لقيتُ  ما: فقاؿ مةَ سلَ   منهم أحًدا ُتكل َمن   وال اخرُجْ  ذاؾ، أَوربُِبي : سَلمةَ  أ
 أحًدا ُيكل مْ  ومل فخرَج وسل م عليو اُ  صل ى الن يبي  فقاـ حالَقك وتدعوَ  بُدَنكَ  تنَحرَ  حىت   كلمةً 
 بعًضا وبِلقُ  بعُضهم جَعل الن اسُ  ذلك رأى افلم   فحَلقو حالَقو دعا مث   بُْدنَو كَبر حىت   منهم
 الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا﴿: (تعاىل) اُ  فأنَزؿ مؤمناتٌ  ِنسوةٌ  جاء مث  : قاؿ بعًضا يقُتلُ  بعُضهم كاد حىت  

 عمرُ  فطل ق: قاؿ اآليةِ  آِخرِ  إىل (01: الممتحنة) ﴾ُمَهاِجَراتٍ  اْلُمْؤِمَناتُ  َجاءَُكمُ  ِإَذا آَمُنوا
 واألخرى ُسفيافَ  أيب بنُ  معاويةُ  إحدانبا فتزو ج الش رؾِ  يف لو كانتا امرأتُتِ  عليو اِ  فُ رضوا

 ِمن رُجلٌ  َبصَتٍ  أبو فجاءه اؼبدينةِ  إىل -وسل م عليو اُ  صل ى- رَجع مث  : قاؿ أمي ةَ  بنُ  صفوافُ 
 الر ُجلُتِ  إىل فدَفعو لنا جَعْلتَ  ال ذي العهدَ : وقالوا رُجلُتِ  طلِبو يف فأرَسلوا مسِلمٌ  وىو قريشٍ 

 واِ : الر ُجلُتِ  أَلحدِ  َبصَتٍ  أبو فقاؿ ؽبم سبرٍ  ِمن يأُكلوف فنزَلوا اغبليفةِ  ذا بو بَلغا حىت   فخَرجا
 أبو فقاؿ جر ْبتُ  مث   بو جر ْبتُ  لقد عَبي دٌ  إن و واِ  أَجلْ : فقاؿ جي ًدا فالفُ  يا ىذا سيَفك أَلرى
 اؼبسجدَ  فدَخل اؼبدينةَ  أتى حىت   اآلَخرُ  وفر   بَرد حىت   فضَربو منو فأمَكنو إليو أنظُرْ  أَِرين: َبصَتٍ 
 اُ  صل ى الن يب   إىل انتهى فلم ا ُذْعرًا ىذا رأى لقد: وسل م عليو اُ  صل ى اِ  رسوؿُ  فقاؿ يعدو
 أوىف واِ  قد اِ  نيب   يا: فقاؿ َبصَتٍ  أبو اءفج َلمقتوؿٌ  وإين   صاحيب واِ  قُِتل: قاؿ وسل م عليو
 ام و ويلُ : -وسل م عليو اُ  صل ى- الن يبي  فقاؿ منهم اُ  أقباين مث   إليهم رَدْدَتٍت قد ذم َتك اُ 
 ِسيفَ  أتى حىت   فخرَج أخرى مر ةً  إليهم سَتُديه أن و عَرؼ بذلك ظِبع فلم ا أَحدٌ  معو كاف لو
 ِمن ىبرُجُ  ال فجَعل َبصَتٍ  بأيب فلِحق عمرٍو بنِ  ُسهيلِ  بنُ  َجْنَدؿِ  أبو منهم وتفل ت: قاؿ حرِ الب

 ِبِعَتٍ  يسَمعوف ما فواِ : قاؿ عصابةٌ  منهم اجتَمعت حىت   َبصَتٍ  بأيب غِبق إال   أسَلم رُجلٌ  قريشٍ 
- الن يب   إىل قريشٌ  فأرَسلتْ  أمواؽَبم وأَخذوا فقَتلوىم ؽبا اعًَتضوا إال   الش اـِ  إىل لقريشٍ  خَرجتْ 
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- الن يبي  فأرَسل آِمنٌ  فهو أتاه فب ن إليهم أرَسل َلَما والر ِحمَ  اَ  تُناِشُده -وسل م عليو اُ  صل ى
 َعْنُكمْ  أَْيِديَػُهمْ  َكفَّ  الَِّذي َوُىوَ ﴿: وعال جل   اُ  فأنَزؿ إليهم -وسل م عليو اُ  صل ى
ُهمْ  ُكمْ َوأَْيِديَ   (42: الفتح) ﴾اْلَجاِىِليَّةِ  َحِميَّةَ ﴿ بَلغ حىت   (42: الفتح) ﴾َمكَّةَ  بَِبْطنِ  َعنػْ

م ضبي ُتهم وكانت  3 الر حيمِ  الر ضبنِ  اِ  بِبْسمِ  يُِقريوا ومل اِ  نيبي  أن و يُِقريوا مل أهن 

 

موقف آخر، وما هبري بُت فإذا ىي ليست بنوع واحد، وما يليق يف موقف قد ال يليق يف 
فاؼبفهـو ، متناظرين أو متناقدين ال هبري مع اؼبختلفُت، ويعد البحث نوعا من أنواع اؼبراجعة

  .ذا مفهـو شاملإ

صلى -ل لو القرآف وصار عليو رسوؿ ا إذا ىذا األمر الذي نفعلو مشروع ولو ثوابت وأص  
 واتبعو أصحابو بإحساف. -ا عليو وسلم

 

 

 

                                                           
3
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 وع تجديد أصوؿ الفقومشر  

َخلَػػَق َلُكػػم مَّػػا ِفػػي اأَلْرِض  ..﴿أصػػوؿ الفقػػو بػػدأ دبجموعػػة مػػن الكلمػػات القرآنيّػػة كبػػو 
ـُ َعلَػػػػْيِهُم اْلَخَبآئِػػػػَث  .. ﴿، (39البقػػػػرة:) ﴾..َجِميعػػػػاً   ﴾..َوُيِحػػػػلُّ َلُهػػػػُم الطَّيِّبَػػػػاِت َوُيَحػػػػرِّ

اغبكػػاـ وبتأييػػد يف اؼبرحلػػة  مث طػػوره بعػػد ذلػػك الفقهػػاء بسػػكوت أوال مػػن (857األعػػراؼ:)
التاليػػة مػػنهم فطػػور مػػن كليّػػات القػػرآف ومقاصػػده إىل َمػػا يبكػػن تسػػميتو )بأصػػوؿ التشػػريع( الػػيت 

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

ة وكلّياهتمػا عمػد إىل ربويػل رآف والسػنّ يف اؼبرحلة األوىل الػيت غػادر علػم األصػوؿ فيهػا القػ
إلنتػػػاج الفقػػػو  ؛ة إىل ؾبػػػرد شػػػواىد تعضػػػد أدلػػػة صػػػنعها اجملتهػػػدوفآيػػػات الكتػػػاب الكػػػرمي خاّصػػػ

ة الػػػيت ينتمػػػي إليهػػػا اإلمػػػاـ الشػػػافعّي فلػػػم تعػػػد آيػػػات وذلػػػك يف اعبيػػػل الثالػػػث مػػػن أجيػػػاؿ األّمػػػ
د نالحػظ ىػذا يف االستشػهاد الكتاب الكرمي منابع منشئة للقواعد األصولّية بػل صػارت شػواى

ػَر ﴿ (تعاىل)غبّجة اإلصباع بقولو  َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَؿ ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػيََّن لَػُو اْلُهػَدى َويَػتَّبِػْع َغيػْ
، (885)النسػػػػاء: ﴾َسػػػػِبيِل اْلُمػػػػْؤِمِنيَن نُػَولِّػػػػِو َمػػػػا تَػػػػػَولَّى َوُنْصػػػػِلِو َجَهػػػػنََّم َوَسػػػػاَءْت َمِصػػػػيًرا

، الكثػَت قػد أدخلػوا( غبّجػة القيػاس و 2)اغبشػر: ﴾فَػاْعَتِبُروا يَػا ُأولِػي األَْبَصػارِ ﴿واالستدالؿ بػ 
ومنهػػػا قواعػػػد اغبسػػػن والقػػػبح العقليّػػػُت أو الشػػػرعّيُت وافتعػػػاؿ نػػػزاع بػػػُت العقػػػل والشػػػرع أدى إىل 
 صبلػػػة مػػػن الكػػػوارث الفكريّػػػة، كػػػذلك القػػػوؿ بقاعػػػدة شػػػرع مػػػن قبلنػػػا، وتكليػػػف غػػػَت اؼبسػػػلمُت

سػػػػارع األصػػػػولّيوف اؼبتكلمػػػػوف إىل تبػػػػٍت اؼبنطػػػػق  رجم الػػػػًتاث اليونػػػػاينّ بفػػػػروع الشػػػػريعة، وحػػػػُت تُػػػػ
 ة الػػػيتاللفظيّػػػة واغبرفيّػػػ األرسػػػطّي بكػػػل َمػػػا فيػػػو، فكانػػػت كارثػػػة كبػػػَتة قػػػادت العقػػػل اؼبسػػػلم إىل

  .النصوص اقًتنت بقراءة

 وفقهػاء متكلمػُت :ة إىل فػريقُتوقد ساعدت أصػوؿ الفقػو اؼبطػورة ىػذه إىل انقسػاـ األّمػ
 .ة مقومات وحدهتاأّف فقدت األمّ  وأىل رأي وأىل حديث واستمرت عملّية التشظي إىل
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 ﴿ة من الصعب رصد اؼبشػكالت الثقافيّػة يف العقػل اؼبسػلم بعػد انفصػاـ قيػادة األّمػ إفّ  
ودخوؽبمػػػا يف حالػػػة صػػػراع  ،اغبكػػػاـ والعلمػػػاءأي  (59لنسػػػاء: ا)﴾..ُأْولِػػػي اأَلْمػػػِر ِمػػػنُكْم  ..

ؿ وحػوَ  ،ة لفظيّػة ال تػرتبط بػالواقع وال تػؤثر يف اجملتمػعهػا إىل علػـو شػكليّ ؿ العلـو النقليّػة كلّ حوَ 
النظم السياسّية إىل نظم ـبتلػف يف شػرعّيتها ربػاوؿ أف تكتسػب ىػذه الشػرعّية بوسػائل ـبتلفػة 

ا نتيجػػة مشػكالت األصػػوؿ واضػطراب قواعػػده ا سػرطانيًّ وامتػػد الفقػو امتػػدادً  .دوف كبػَت جػدوى
ولتبذر كثَت من البذور اليت تعاين ثقافتنا منها ليتضخم كتاب الطهارة وتضمر الكتب األخرى 

  .حىت يومنا ىذا نتيجة تلك القواعد

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

ا وال التعػرض إليهػا متجػاىلُت ومتناسػُت انفصػاؿ األصػوؿ األصوؿ ثوابػت ال ينبغػي اؼبسػاس هبػ
  .اؼببكر عن مدار الكتاب الكرمي

دبػػػػا كتبػػػػو  ا مػػػػن رسػػػػالة الشػػػػافعّي وانتهػػػػاءً يػػػػتلخص مشػػػػروعنا بدراسػػػػة أصػػػػوؿ الفقػػػػو بػػػػدءً 
ؼ واػبفيػػف وغػػَتىم ؼبعرفػػة وتتبػػع خطػػوط البدايػػة يف اؼبتػػأّخروف 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 
واليت أشار إليها ابن خلدوف وغَته وبُت ارتباطها بػًتاث األمػم السػابقة وبػبعض  ،اعبزيرة العربّية

  .عوائد اعباىلّية

أويل األمػػر اغبكػػاـ  :نيػػة يف االكبػراؼ ىػػي الػيت نشػػأت عػػن الفصػاـ اؼببكػػر بػُتالنقطػة الثا
وجعػل  ،والعلماء فجعل اغبكاـ ينصرفوف إىل بناء سياستهم على مبادئ اؼبصػاٌف وسػد الػذرائع

العلمػػػاء يبنػػػوف أصػػػػوؽبم علػػػى اذباىػػػػات نظريّػػػة كػػػاف ىػػػػدفها األسػػػاس تقييػػػػد سػػػلطات اغبكػػػػاـ 
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ؿ األمػر إىل صػراع بػُت أىػل السػيف والقلػم ة مث ربػوّ داد بشئوف األمّ واغبيلولة بينهم وبُت االستب
  .مث بُت أىل الرأي وأىل اغبديث، مث تتابعت اؼبتوالية

يف بدايػػػة تارىبنػػػا جعػػػل غػػػَت العػػػرب يتجهػػػوف إىل إعػػػالء  األمػػػر الثالػػػث: النػػػزاع الشػػػعويبّ 
وتػػروى  عجػػاز اللسػػاينّ ا ال ربمػل التحػػدي اللغػػوّي واإلألهّنػػ ؛السػنن وردبػػا تقػػديبها علػػى الكتػػاب

  .باؼبعٌت وتسمح لغَت العرب أف يزاضبوا العرب باؼبناكب

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

 األمػػػر اػبػػػامس: تػػػأثر أصػػػوؿ الفقػػػو دبػػػا كػػػاف هبػػػري يف السػػػاحة الكالميّػػػة مػػػن صػػػراعات
  .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

ولػػػذلك فمنػػػذ أف كتػػػب الشػػػافعّي رسػػػالتو ظػػػل العقػػػل اؼبسػػػلم يػػػدور حػػػوؿ القضػػػايا الػػػيت 
خػرب الواحػد  واؼبوقػف مػن ظريّة البياف واالعتماد على السنن واآلثارأثَتت يف تلك الرسالة يف ن

فظلػت الرسػالة وموضػوعاهتا ىػي الشػغل الشػاغل لعلمػاء  ،وقبوؿ الرواية باؼبعٌت والتوثيػق بالسػرب
َما ال يقل عػن طبسػة  ىذه الفًتة ُت بعد تأليفها وقد كتب خالؿاؼبسلمُت ؼبدة ال تقل عن قرن

  .وما إليهاب تاريخ العلماء آالؼ دراسة كما تشَت إىل ذلك كت

و إىل ثقافػػة دخلػػت العقػػوؿ واألفكػػار وبنػػت ؾبموعػػة مػػن ؿ كلّػػذلػػك اػبلػػط العجيػػب ربػػوّ 
 اكتسػػبت مات الػػيت يصػػعب أف تقػػف للبحػػث العلمػػّي الػػدقيق لكنهػػا يف سػػائر األحػػواؿاؼبسػػلّ 

وإعػادة  ىذا العلم وبتاج إىل مراجعة تقـو على تفكيك شرعّيتها من أصوؿ الفقو، وبذلك فإفّ 
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ماتو وقواعػده وربليػل ؽبػا وتتبػع آثارىػا يف الفكػر والثقافػة السػلبّية منهػا تركيب ورصػد لكػل مسػلّ 
  .واإلهبابّية

صبيػػع مػػن ؽبػػم إؼبػػاـ هبػػذا العلػػم يػػدركوف  مػػا يشػػجع علػػى فبارسػػة ىػػذا النػػوع مػػن النقػػد أفّ 
كثػػػَتين مػػػنهم ا ضػػػرورة ىػػػذه اؼبراجعػػػة لػػػبعض األسػػػباب الػػػيت ذكرناىػػػا أو لكلهػػػا ولػػػدى السباًمػػػ

ويف الوقػت نفسػو سػوؼ ذبػد ؿبػاوالت  ،يضعف للبعػث يف بعػض تلػك األمػورولكنو  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 
الػيت ل وكػفء ؼبراجعػة ىػذا العلػم فػال بػد مػن اػبطػة التفصػيلّية الدقيقػة الشػاملة فريق حبث مؤّىػ

تتنػػػاوؿ مػػػؤثرات العلػػػـو  أف ىػػػذه اؼبراجعػػػة ال بػػػد ؽبػػػا ا بػػػأفّ ربتاجػػػو لتنفيػػػذ تلػػػك اؼبراجعػػػة، علًمػػػ
  . تعاىل اؼبوفقاؼبكونة لَلصوؿ عليو كالتفسَت واغبديث وعلم الكالـ وعلـو اللغة والفقو؛ وا
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 أصوؿ 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 آثاره يف اػبطاب 

فة دالئل الفقو أو العلم هبا أمور تعود كلها الديٍت أف يعيد النظر يف ىذا التعريف، فقوؽبم: معر 
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  
وال يهمنا فيو عندما نعرفو أف يكوف ملكة أو صفة  ا أـ معرفة،العلم ذاتو، سواء أكاف علمً 

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

تعريفو يبدأ بتعريف  كل قواعده هبا؛ ولذلك فإف  وتتشفتلك 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 ذلك 

ؤخذ بصحيح النظر فيو داللة على حكم ىو ما يبكن أف نطلق عليو كلمة دليل، فهو أمر ي
ىذا فبا حرمو ا، أو أوجبو، أو  ا يف شأف من الشئوف أو أمر من األمور، فنعرؼ بذلك أف  

ندب إليو، أو هنى عنو، فنفعل ونًتؾ بدليل رظبو ا لنا، وجعلو عالمة على وصف الفعل 
الدليل ما  :وف بصياغة التعاريف بأف  ولذلك قاؿ اؼبعني ا كاف؛الذي أمرنا بو أو هنينا عنو أيً 

يريدوف بذلك 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  فإ :بصحيح النظر فيو على شيء من ذلك شأف حصره ا بذاتو العلية، فقاؿ
ُر اْلَفاِصِلينَ .. ﴿ ، فحكمو إىل ا،  ﴾ِإِف اْلُحْكُم ِإالَّ لِّلِو يَػُقصُّ اْلَحقَّ َوُىَو َخيػْ

 ﴾ثُمَّ رُدُّوْا ِإَلى الّلِو َمْواَلُىُم اْلَحقِّ َأاَل َلُو اْلُحْكُم َوُىَو َأْسَرُع اْلَحاِسِبينَ ﴿ ،(52األنعاـ:)
يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ ِإِف اْلحُ  ..﴿ ،(38األنعاـ:) ْكُم ِإالَّ لِّلِو َأَمَر َأالَّ تَػْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ

ِإِف اْلُحْكُم ِإالَّ لِّلِو َعَلْيِو تَػوَكَّْلُت َوَعَلْيِو  ..﴿ (،11يوسف:) ﴾َأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموفَ 
َوُىَو اللَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َلُو اْلَحْمُد ِفي اأْلُوَلى ﴿ (،32يوسف:) ﴾فَػْلَيتَػوَكَِّل اْلُمتَػوَكُِّلوفَ 
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َواَل َتدُْع َمَع اللَِّو ِإَلًها آَخَر اَل ِإَلَو ﴿ (،21القصص:) ﴾َواآْلِخَرِة َوَلُو اْلُحْكُم َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ 
َذِلُكم ﴿ (،88القصص:) ﴾ِو تُػْرَجُعوفَ ِإالَّ ُىَو ُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُو لَُو اْلُحْكُم َوِإلَيْ 

 ﴾بِأَنَُّو ِإَذا ُدِعَي اللَُّو َوْحَدُه َكَفْرُتْم َوِإف ُيْشَرْؾ ِبِو تُػْؤِمُنوا فَاْلُحْكُم لِلَِّو اْلَعِليِّ اْلَكِبيرِ 
اآلخرة، فهو مالك يـو الدين  يف إذف اغبكم  )جل شأنو( يف األوىل كما ىو (،48غافر:)

، فال هبد )سبحانو( من هبيبو إال ومالك الدني ا، ويـو القيامة ينادي يف الناس ؼبن اؼبلك اليـو
 ﴾لَِّمِن اْلُمْلُك اْليَػْوـَ لِلَِّو اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ  ..﴿: ذاتو العلية، فيقوؿ )تبارؾ وتعاىل(

 .(43غافر:)
، حُت جعل اغباكمي   ة، ليزيل عن ءة بشري  ة يف كتابو الكرمي، بقرافقد تفضل وسبنن وأنعم وأكـر

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

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

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

أََلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن ُأْوُتوْا َنِصيًبا مَِّن اْلِكَتاِب يُْدَعْوَف ﴿ ، ويستخلصوا أحكامو:ويتدبروا آياتو،
ُهْم َوُىم مُّ  نَػُهْم ثُمَّ يَػتَػَولَّى َفرِيٌق مِّنػْ َذِلَك بِأَنػَُّهْم قَاُلوْا َلن * ْعِرُضوَف ِإَلى ِكَتاِب الّلِو لَِيْحُكَم بَػيػْ

-83آؿ عمراف:) ﴾َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّاًما مَّْعُدوَداٍت َوَغرَُّىْم ِفي ِديِنِهم مَّا َكانُوْا يَػْفتَػُروفَ 
نَػُهم ِبَمآ أَنَزَؿ الّلُو َواَل تَػتَِّبْع َأْىَواءُىْم وَ ﴿وقاؿ لنبيو: (، 81 اْحَذْرُىْم َأف َوَأِف اْحُكم بَػيػْ

 يَػْفِتُنوَؾ َعن بَػْعِض َما أَنَزَؿ الّلُو ِإلَْيَك فَِإف تَػَولَّْوْا فَاْعَلْم أَنََّما يُرِيُد الّلُو َأف ُيِصيبَػُهم بِبَػْعضِ 
ُغوَف َوَمْن َأْحَسُن مِ  *ُذنُوِبِهْم َوِإفَّ َكِثيًرا مَِّن النَّاِس َلَفاِسُقوَف  َن الّلِو َأَفُحْكَم اْلَجاِىِليَِّة يَػبػْ

ثُمَّ َجَعْلَناَؾ َعَلى َشرِيَعٍة ﴿وقاؿ )جل شأنو(: (، 51-15المائدة:) ﴾ُحْكًما لَِّقْوـٍ يُوِقُنوفَ 
ِإنػَُّهْم َلن يُػْغُنوا َعنَك ِمَن اللَِّو َشيًئا  *مَِّن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعَها َواَل تَػتَِّبْع َأْىَواء الَِّذيَن اَل يَػْعَلُموَف 

ويف سورة  ،(45-48الجاثية:) ﴾ِميَن بَػْعُضُهْم َأْولَِياء بَػْعٍض َواللَُّو َوِليُّ اْلُمتَِّقينَ وِإفَّ الظَّالِ 
َرُه َوِإًذا ﴿ اإلسراء قاؿ تعاىل: َنا َغيػْ َنا ِإلَْيَك لِتْفَتِرَي َعَليػْ َوِإف َكاُدوْا لَيَػْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحيػْ
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َناَؾ َلَقْد ِكدتَّ تَػرَْكُن ِإلَْيِهْم َشْيًئا قَِلياًل َوَلْواَل أَ  *الَّتََّخُذوَؾ َخِلياًل  َناَؾ  *ف ثَػبَّتػْ ََذقػْ ِإذًا ألَّ
َنا َنِصيًرا  فإذ(، 25-23اإلسراء:) ﴾ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ثُمَّ اَل َتِجُد َلَك َعَليػْ

، كما علمهم رسوؿ ا ة ، ال ألحد سواه، والبشر يقرأوف الكتاب ويتعلموف آياتوفاغباكمي  
)صلى ا عليو وآلو وسلم( ويستدلوف دبا علمهم ا )جل شأنو( يف كتابو، وبُت ؽبم رسوؿ 
ا )صلى ا عليو وآلو وسلم( بأفعالو وأقوالو، وبذلك تدرؾ األحكاـ، ويتوصل إليها وتعرؼ 

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

ـَ َعَلْيُكْم  ..﴿التعبَت، وتفاصيل اغبراـ، وا )تبارؾ وتعاىل( يقوؿ:  َوَقْد َفصََّل َلُكم مَّا َحرَّ
 ﴾ُيِضلُّوَف بَِأْىَواِئِهم ِبَغْيِر ِعْلٍم ِإفَّ رَبََّك ُىَو َأْعَلُم بِاْلُمْعَتِدينَ ِإالَّ َما اْضطُرِْرُتْم ِإلَْيِو َوِإفَّ َكِثيًرا لَّ 

اغبراـ ىو اؼبساحة األضيق، وىو  ألف   ل اغبراـ؛، وا )تبارؾ وتعاىل( فص  (445األنعاـ:)
َلَق َلُكم مَّا ُىَو الَِّذي خَ ﴿فيو:  (جل شأنو)ا اغبالؿ فهو األكثر، فاغبالؿ يقوؿ ا األقل، أم  

ِفي اأَلْرِض َجِميعًا ثُمَّ اْستَػَوى ِإَلى السََّماء َفَسوَّاُىنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُىَو ِبُكلِّ َشْيٍء 
تفصيلو، وقد اعتاد  ـر فلقلتو متا اصى، أم  عد وال وبُ و ال يُ ، ألن  (85البقرة:) ﴾َعِليمٌ 

ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاتُُو .. ﴿ يت بتفاصيلها:يات اكمات مث يأالكتاب الكرمي أف يأيت باآل
، ويبٌت فاألدلة أو الدليل البد أف وبكم أواًل ، (4ىود:) ﴾ثُمَّ ُفصَِّلْت ِمن لَُّدْف َحِكيٍم َخِبيرٍ 

بأقوى ما يكوف عليو البناء، مث يأيت تفصيلو بعد ذلك، دبالحظة جوانب عديدة، منها جانب 
كل ما لو عالقة بالتكييف، تكييف الوقائع، وىنا يأيت بعد   التكليف، واؼبكلف، واإلشارة إىل
األصل الثاين الذي ىو اإلحكاـ والتفصيل، وبعد معرفة األصل األوؿ الذي ىو القراءة 

ة للقرآف الكرمي، اإلحكاـ والتفصيل واؼبهارة يف ىذه اؼبعرفة البد من معرفة الوحدة البنائي  
األدلة واألحكاـ، ومعرفة اإلحكاـ والتفصيل. فإذا مت  حقيقتها، وأىدافها، وآثارىا، يف بياف

ذلك انتقلنا إىل اإلحكاـ والتشابو، وقضايا النسخ، والعوارض اليت أضيفت إىل الدليل 
مث بعد ذلك ؿباولة النظر يف قضايا اعبمع بُت القراءتُت، ا، ا وسلبً القرآين، لدراستها، إهبابً 

واعبمع  والتدرب عليو، وتدريب اآلخرين على فبارستو، ة تعلموكيفي    ،توحقيقتو أىدافو كيفي  
بُت القراءتُت يشتمل على قضيتُت أساسيتُت، اعبمع بُت قراءيت آيات الكتاب الكرمي، والواقع 

يف عصر النبوة  ؼبطهرة، والواقعة اة النبوي  اؼبعاش. مث اعبمع بُت آيات الكتاب الكرمي والسن  



31 

 

أدلة الفقو تنحصر بدليل واحد، ىو القرآف  كتشف أف  والواقع الذي نعيشو، وىنا سوؼ ن
ات منهج فهم القرآف الكرمي وتعلمو، وتالوتو حق التالوة، ة دليل يف عملي  ة النبوي  اجمليد، والسن  

ا أعلى مراحل الفقو، ة على أهن  واؼبهارة بأساليبو، واستنباط األحكاـ منو، والنظر إىل السن  
 وأىم اؼبنابع ؼبعرفة دالالت القرآف اجمليد، والوصوؿ إىل أحكامو،وأعلى درجات االستنباط، 

ة، وكيف وبقق القرآف اجمليد ة وعمومات القرآف، والسياقات القرآني  ات القرآني  مث النظر يف الكلي  
ة رد الناس إىل القرآف الكرمي، وإعادة ة، مث ننتقل بعد ذلك إىل كيفي  أىدافو، مث اؼبقاصد القرآني  

 علومو، وتوصيل الناس بو، والبناء على ما بدأناه، والنسج على منوالو، وا أعلم.  بناء
 
 
 


