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 المشاركة بورقة بحثية: 

 المحور الثاني: المحور العلمي. 

  :عنوان البحث

 المقاصد القرآنية بين الخطاب القرآني والواقع
 األستاذ الدكتور: الجمعي شبايكي 

 جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية/ قسنطينة / اجلزائر
 

 املقاصد القرآنية، اخلطاب القرآين، الواقع، الثابت واملتغري. كلمات مفتاحية: 

 البحث:

رسول كانت معجزة رسالته، بينما   دعواه أمام من ينكر عليه صدق هبا لكل رسول معجزة ما هبا يثبت
نصب اهتمام الباحثني والدارسني حول ال جرم أن يرسالته،  ف  هاهي عين  -صلى اهلل عليه وسلم    –حممد    اإلسالم

يسبح يف حبور أطيافها ، وبني عاشق اوأغراضه اأساليبه ويدرس امكنوناهت عامل يسربهذه الرسالة املعجزة، بني 
جيهد نفسه لكشف اهلانات والسقطات حانق وبني ناقد   ،لئ منها ويكشف أنوارهاالآليلتقط وشواطئ عرفاهنا 

علمية والسلوكية حمور العلوم ال بالنسبة هلامنها، لذا غدت هذه األمة أمة النص بامتياز، إذ يشكل النص القرآين 
ه من اخلطاب حمور الرسالة وغايتو وهري اجل هموضوعجاعال منها  ،بالذات اإلنسانية يرتبط ارتباطا وثيقاوالعرفانية، 

َذا ِكتٌََٰب أَنزَْلنََُٰه ُمَباَرٌك فَٱتَِّبُعوُه َوٱت َُّقواْ لََعلَُّكْم تُ ْرََحُونَ   والتوجيه، قال اهلل تعاىل وتقدس امسه:  . (155)سورة األنعام:    َوهََٰ

بني الصغر والشباب والشيخوخة، بني األسود واألبيض واألصفر،  وملا كان اإلنسان متغري يف شكله وصورته  
ومشاعره، متغري يف وعواطفه والعنفوان واهلرم، متغري يف طبعه وسلوكه ويف نظرته لألشياء واهتماماته  الضعفبني 

كان لزاما ،  العضوية والنفسية والروحية وانباجليف كل مستواه املعريف والروحي، متغري يف إمكاناته وقدراته، متغري 
الكائن احلي الذي امسه إذن أن يكون النص الذي خياطبه يراعي كل تلك املتغريات اليت تشّكل يف جمملها ذلك 

ما راعى كل املتغريات اإلنسانية فلن يكفي البحر مدادا هلا، ولصار لكل إنسان  غري أّن النّص إذا، (اإلنسان )
قوم ولكل جنس ولكل طائفة ولكل قبيلة ولكل فصيلة ولكل شعب   مجاعة ولكل  لكل صنف ولكلوكذا    خطاب

 

 التقصيد القرآني الجديد والمقاربات الحديثة املؤمتر الدويل:
 في الدراسات القرآنية المعاصرة 
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، مقيم ولكل مرحتل ولكل أعزب ولكل متزوج ولكل غين ولكل معوز ولكل متعلم ولكل أميولكل جمتمع ولكل  
ولكّل من جاور أرضا ،  حبرأو    هنر أو    أو واديابسة  ب  من حلّ   لكلو حاضرة،   أوصحراء    أوبادية  من يقطن  لكل و 

 شكله وحاله وحالته ووضعه ومكانه ومكانته. يف   هخطاب يناسب  لكل  حارة أو باردة، اخل ... 

وملا كان األصل يف القوانني أن تكون موجهة إىل األفراد عامة وليس إىل أشخاص معينني، كذلك كان 
غري أن القوانني  أو زمان معني أو مكان حمدد، هم القرآن يف تشريعاته موجها إىل عموم الناس ال إىل أفراد بعين

مغلق ثابت ال يقبل  التشريع القرآيناملتغريات واملستجدات بينما  لتتالءم مع البشرية متغرية قابلة للتغيري والتعديل 
ن طبيعة اإلنسان األرضية السفلية املتغرية واخلطاب القرآين عوهنا نواجه مشكلة معرفية كربى ناجتة    التغيري والتعديل،

كيف ميكن للثابت الذي ال ميسه التغري مطلقا ليتكّشف أمامنا السؤال التايل:  ،  الثابتةذو الطبيعة السماوية املتعالية  
ملنغلق ا كيف ميكن للخطاب الثابت  أن يتطابق مع املتغري الذي ال يتصف بالثبات يف أي جانب من جوانبه؟

 6227)؟ هل بإمكان اخلطاب الذي بني دفيت املصحف  إىل يوم القيامة  أن يشمل كل املتغريات اإلنسانية  احملدود  
يف كل زمان  اجل مجيع املتغريات واملشكالت اإلنسانيةيع( أن حسب اختالف العد قليال أو ينقصون آية يزيدون 

 ؟ ويف كل مكان 

مع كل الظروف والتكّيف عب وجود خطاب له خاصية التأقلم أن يستو  أبدا ال ميكن للعقل اإلنساين
احلاالت كل  حيتاج إىل تعديل أو تغيري إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها، يصلح لكل الصور و   حبيث الواملالبسات  

 .تعددت ومتايزت، يعاجل مجيع املشكالت املتغرية مهما  واألمكنة  نةمهما اختلفت األزم

وتتأّكد هذه اإلشكالية بصورة أوضح عندما نقرأ ونقر ونشهد بأن القرآن هو رسالة اهلل العامة لكل الّناس 
ُقْل يََٰاأَي َُّها ٱلنَّاُس ِإِّنى أيضا:  قوله(، و 90األنعام:) ِإْن ُهَو ِإالَّ ذِْكَرى لِْلَعاَلِمنيَ لقوله جل جالله وتقّدس امسه: 

يًعا ٱلَِّذى َلهُ   َرُسوُل ٱللَّهِ  ِت َوٱأْلَْرِض  اَل ِإلَََٰه ِإالَّ ُهَو حُيْىِ   ۥ إِلَْيُكْم مجَِ وََٰ َاِمُنواْ بِٱللَِّه َوَرُسولِِه ٱلنَِّبى ٱأْلُمىىى   ۦُمْلُك ٱلسَّمََٰ َومُيِيُت فَ  
ِتهِ  ( وأّن القرآن هو رسالة اهلل اخلامتة واخلالدة اليت ال 158راف:األع)  َوٱتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدونَ   ۦٱلَِّذى يُ ْؤِمُن بِٱللَِّه وََكِلمََٰ

مَّا َكاَن حُمَمٌَّد أَبَا َأَحٍد مىن رىَجاِلُكْم َوَلِكن رَُّسوَل اللَِّه رسالة بعدها إىل يوم القيامة لقوله جل جالله وتقّدس امسه:  
ن عدد كبري من العلماء إىل ضرورة البحث عن اجلوهر احملرك الذي طّ لذلك فقد تف(40:األحزاب) وَخاََتَ النَِّبيىنيَ 

، وأّن تلك خالد حمكم  حوامل لنظام تشريعي احلكمية جمرد  عليه تدور النصوص التشريعية، معتربين تلك النصوص  
   .وّلدة من ذلك النظام التشريعي اإلهليتم خمرجاتجمرد يف احلقيقة  هي  األحكام  

ت والواقع املتغري أساس التفكري املقاصدي للقرآن الكرمي، حيث أفرزت عالقة يشكل سؤال اخلطاب الثاب
اخلطاب القرآين ذو املاهية الثابتة بالواقع ذو املشّخصات املتغرية عن إشكالية جوهرية بني النص والواقع ميثّلها  

ة املنفتحة؟ هذا السؤال السؤال اآليت: كيف ميكن للمحّددات الثابتة املغلقة أن تتطابق مع املشّخصات املتغريّ 
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املعياري كان سببا يف توليد التفكري املقاصدي للقرآن الكرمي، مسفرا عن عّدة آليات ترابطية بني اخلطاب املقدس 
 )كمدّونة مغلقة( والواقع املفعم باحلركة والتغرّي. 

حث عن جوهر ضمن هذه اجلدلية اليت يثريها اخلطاب والواقع، وضمن سؤال الفكر املقاصدي الذي يب
 .املتغرّي مع الواقع    املتعايلالعالقة بني اخلطاب املاهوي والواقع املتغري، سنقوم بالكشف عن ميكانيزمات حركية النص  

 ذلك من خالل العناصر التالية:و 

 القرآين.ائص التشريع  خص .1
 جدلية اخلطاب القرآين والواقع. .2
 مع اخلطاب القرآين يف مواجهة الواقع املتغري.  التعامل املقاصدي .3
 التفكري املقاصدي لتحريك النص وتوليد النص من النص. .4
 

 خصائص التشريع القرآنيأوال: 

بغض النظر عن ضعف الروايات الدالة على  معلوم أن القرآن َحّال ذو وجوه :حمال ذو وجوهالقرآن  .1
تأويالت   احتماليقول املاوردي: »إن كالم كل كتاب وأخبار كل نيب ال خيلو من    ،اخلاصية القرآنية  ههذ 

ومعلوم أن الكالم كلما أفصح وأعرب وأحسن نظماً ، خمتلفة، ألن ذلك موجود يف الكالم بنفس طباعه
 وأبعد خمرجاً كان أشد إحتمااًل لفنون التأويالت وضروب التفاسري، وال كالم أوىل هبذه الصفات من كالم
اهلل جّل ذكره، إذ كان أفصح الكالم وأوجزه وأكثره رموزاً وأمجعه للمعاين الكثرية واألحرف اليسرية، وكان 
كتابنا الذي هو القرآن أوىل الكتب وأخصها هبذه املعاين، إذ كانت اللغة اليت أنزل اهلل هبا أفصح اللغات، 

يف الدين من وقوع احلوادث اليت حيتاج إىل وكان كتابنا جعل نظمه حجة على قومه وعلماً لنبيه، وال بد 
النظر فيها، والنوازل اليت ال يستغين العلماء عن استخراجها، وعن خرب يشكل معناه، وأثر ختتلف التأويالت 
يف فحواه على مر األيام، فإذا دفعوا إليه اختلفت اآلراء يف املسائل، وتفرقت األهواء يف النوازل، وصار 

عون وأئمة ومؤمتون. مث مع طول الزمان ازدادت هلا أنصار ومتعصبون وأعوان وحمامون، لكل رأي تُ بَّع ومشرّ 
القرآن  بأن ذلك جرى مذهب كثري من العلماءعلى و  1فكان سبباً إلختالف األمم وانشقاق عصاها«.

التأويل  يقبلالنص واحملكم يف القرآن قليل جّدا وأكثر ما فيه أن أو  الكرمي قطعي الثبوت ظين الداللة،
، وعلى ذلك أيضا جرت مباحث ، كما هو رأي الغزايل والفخر الرازي والشريف املرتضى وغريهم واالحتمال

 
 . 70تح. الشيخ خضر حممد خضر، ص:  م،1983، 1، مكتبة الفالح )الكويت( ط. املاوردي أبو احلسننصيحة امللوك:  -1
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كثرية من علوم القرآن كاملفّسر والظاهر واملؤّول واجململ واملبنّي والعام واخلاص واحملكم واملتشابه...كلها 
 احث أصلها الوضوح واخلفاء يف املعىن.مب

، حبيث "يرتكز على املقصد األخالقي )الرَحة بالضعفاء، دفع الغنب التشريع القرآني ذو خاصية دينية .2
كيفما كان تعلق تلك األحكام، سواء   2يف املعامالت التجارية، وعدم امليل واحليف يف حتقيق العدالة(

أو الدول، وسواء ارتبطت بالعالقات البينإنسانية أو بني اإلنسان  تعلقت بتعامالت األفراد أو اجلماعات
والبيئة احمليطة به، وسواء تعلقت باالرتباطات االجتماعية أو املعامالت املالية أو العالقات الدولية، ومهما 
متايزت األحوال النفسية أو الوجدانية لألفراد بني الفرح واحلزن والغضب واخلوف واختلفت األحوال 

 االجتماعية بني السلم واحلرب والغىن والفقر...
مهما اختلفت األحوال واألوضاع واملوضوعات اليت ترتبط هبا األحكام التشريعية القرآنية التجزيئية، ستظل  ف

التشريع القرآين ال يعىن ، ولذلك يقال: أن "الشريعة القرآنية غرضها ديين حبت ومقصدها أخالقي صرف
فلم يقرر  .3"فوضع عقوبات لبعض اجلرائم فقط، ألنه تشريع ديين وليس سياسيبالعقوبات إال نادرا 

عقوبات دنيوية على كثري من املخالفات واألخطاء واجلرائم، مل يقّرر عقوبة دنيوية للشرك باهلل مثال، أو 
أكل الربا، أكل مال اليتيم، التويل يوم الزحف، السحر، ترك الصالة، منع الزكاة، إفطار رمضان، ترك 

سر والقمار، شهادة الزور، ترك األمر احلج مع القدرة عليه، عقوق الوالدين، شرب اخلمر، لعب املي
باملعروف والنهي عن املنكر، الغش يف العمل واملعامالت، احللف كذبا، االحتكار، التجارة يف احملرمات، 
كتمان الشهادة، التنابز باأللقاب، الفحش يف القول، السب والشتم، اإلسراف والتبذير، التجسس، 

 ها عقوبات أخروية.اخل... مع أن التشريع القرآين قّرر علي
 : التشريع القرآني ذو خاصية مزدوجة .3

  (4)ليبلغه إىل العاملني  -صلى اهلل عليه وسلم-إىل رسوله    النص القرآين هو لغٌة حتكي خطابا منزال من اهلل  
وبالتايل فهو كالم اهلل القدمي ضارب جبذوره يف األزل، من كمال وعلو وجترد عن الواقع، مصدره بكل ما يتسم به 

من حيث كونه تنزيال مل يعد جمرد وحي مساوي كذلك  وهو  ،  ويأخذ صفة القدم والبقاء والصدق من ذات اهلل 
حيمل صفات التجريد، وإمنا "البس الواقع كل املالبسة يف لغته وأحداثه، متخذا منه سببا لنزوله ومسلكا لبلوغ 

 
(، ترمجة وتعليق: حممد أَحد سراج،  م1992-ه1412) 1التشريع اإلسالمي: نويل جيمس كولسون، ، ط. ينظر: يف تاريخ  -2

 .  29صمراجعة: حسن حممود الشافعي،  
 . 31-30املصدر نفسه: ص  ينظر  -3
 . .هو مفاد وصفهم للقرآن بأنه كالم اهلل جل وعال، ينظر يف ذلك تعريف القرآن يف كتب علوم القرآن  -4



5 
 

 .(5)، يف نوع من االزدواجية أفضت إىل أن يكون النص حامال لصور الواقع الذي جاراه باجلدل واالحتكاك"أهدافه

متغري من جهة أرضي  من جهة مصدره املتعايل الكامل املتجرد، و   صادق ثابتمتعايل  القرآين    فالتشريع 
 سته للواقع يف لغته وأحداثه.ممسلكه ومال

  :عامةذو خاصية التشريع القرآني   .4

أن املتأمل يف تلك األحكام التشريعية جيد أهّنا  يف ظاهره أنه ذو طبيعة جتزيئية إال التشريع القرآين يبدو قد 
األصل املولد  القواعدتنبثق منها تلك األحكام مهما تعددت ومتايزت، حبيث متثل تلك  قواعد عامةتدور حول 

، بل إن العامة  القواعدتغري خيرج عن تلك    وأمهما اختلف    لتلك األحكام التجزيئية، وال جتد حكما من األحكام
ال ميثل يف ذاته غاية التشريعية وإمنا  احلكم التجزيئيحبيث إن مدار تعديل األحكام وتغيريها  تعترب القواعد تلك 

 حيقق مقصدا من مقاصد التشريع.

 جدلية الخطاب القرآني والواقع. ثانيا: 
 القرآينالتشريع  كيف يكون  ضمن اخلصائص اليت متيز هبا التشريع القرآين السابق ذكرها نورد السؤال التايل:  

 !!!!ونصوصه ارتبطت تارخييا بالزمان واملكان الذي نزلت فيه؟وخالدا  عامليا  
 نعم نريد أن نعرف: كيف يتحرك القرآن عرب اإلحداثيات املتغرية للزمان واملكان؟

القرآين مع متغريات الزمان واملكان كانت تعاجل زمن النزول عن طريق ما  التشريع مسألة تطابق الواقع إن 
 املتغرياتأخرى تتالءم مع  بتشريعاتمل تعد متطابقة مع الواقع  تشريعاتاستبدال حبيث يتم يعرف مببدأ النسخ، 

اجلديدة للواقع، لكن هذا النوع من احلركة اليت يولدها النسخ انتهى أجلها بانتهاء زمن النزول، ومل يعد باإلمكان 
لتعلقها  متتاز بالثباتالقرآنية  خاصة وأن تلك التشريعات، جديدة أخرى تشريعاتب قدمية تشريعاتنسخ 

 الواقع تَ َغي ُّرَه زمنيا ومكانيا. )مكان النزول وزمان النزول(، بينما واصل   حمددة بإحداثيات
 كيف لنص ثابت أن يجاري واقعا متغيرا بعد نفاذ وسيلة النسخ؟ونتساءل:  

واجه علماء اإلسالم هذا السؤال باستحداث قواعَد الستنباط األحكام من النصوص املوجودة، لكن 
عامة مفادها عدم السماح باالجتهاد يف املشكلة ظلت قائمة؛ ألن تلك القواعد االجتهادية كانت حتكمها قاعدة  

(؛ مبعىن أن النص واالجتهاد على طريف نقيض، فإن وجد النص فال مكان )ال اجتهاد مع النص وجود النص
لالجتهاد ، وإن غاب النص حضر االجتهاد، ويبدو يل أن الذين وضعوا قاعدة النص قُبال االجتهاد كان غرضهم 

ص إىل حد النّ  قّيدوا حركّيةم وبدون قصد الذي حدث أهنّ  على النص، لكنّ  تضييق دائرة االجتهاد ألال يطغى
 . الّتامإصابته بالشلل  

ذها يف فِ دها العقل ويُ نْ اقة يولّ كه عرب الزمان واملكان، هذه الطّ ة حتّر ذلك أن النص البد له من طاقة حمركّ 

 
 . 15ص(،    م2002جدلية اخلطاب والواقع: حيي حممد، الناشر: دار االنتشار العريب، لبنان   بريوت   ط. األوىل )     5
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هي فكرة خاطئة متنع وتُبطل معه كطريف نقيض النص يف مقابل االجتهاد أو    وإعمالد احلركة املطلوبة،  النص فتتولّ 
وصول تلك الطاقة احملركة، "واقتضاء وجود أحدمها نفي اآلخر، ليس من بادئ الرأي، كما حيسب الذين يرددون، 

 النصال أن نضع  نسمح باالجتهاد يف النصوالصواب أن (6)بتعميم وإطالق مقولة: )إنه ال اجتهاد مع النص("
 .االجتهاد أو العكس  حملّ 

القول بعدم وجود   ر له حضور يف غيابه، ناهيك أنّ وال ميكن أن يتصوّ   يتولد من النصّ إمّنا  االجتهاد    مث إنّ 
 ناقض مع مبدأ كمال الدين ومتامه.  قُبال الواقع املتجدد يؤدي حتما إىل التّ   النصّ 

االجتهاد  يشمل أيضاة الظنية الداللة وإمنا االجتهاد يف النصوص القرآنيّ  فقط يشملحديثنا ال أكيد بالتّ 
ات الزمان ضرورة حتريكها ومطابقتها لتغريّ   ا بالبيئة اليت نزلت فيها، ومن مثّ ة الداللة املرتبطة تارخييّ صوص القطعيّ يف النّ 

لتجديد الدين كأنه ينزل ألول   منهالكن ال بدّ واملكان املختلفة، ومع أننا ندرك صعوبة هذه اخلطوة وخطورهتا، 
 .، وال ميكن أن تتطابق األحكام التشريعية مع احداثيات الزمان واملكان املتغرّية بدوهنامرة، وتفعيله تفعيال أبديا

" التمييز بني النصوص الدينية اليت تعلقت    فيه   ها جيب ة كلّ النصوص القرآنيّ   مّث إّن توسيع دائرة االجتهاد لتشمل 
فقط اآليات اليت تعلقت باملتغريات    ميس ، فاالجتهاد  ( 7) بت الدينية، وتلك اليت تعلقت باملتغريات من الفروع الدنيوية" بالثوا 

، وإمنا  ( 8) الدنيوية ألهنا حمل تغري دائم، كما أننا ال نعين التوقف عند "حدود الفهم واالستنباط والتفريع والرتجيح والتحرير" 
 . استبداله حبكم آخر أو    احلكم التشريعي   تعطيل إىل  قد تتطلب عملية التطابق اللجوء  

 ع الخطاب القرآني في مواجهة الواقع المتغير. التعامل المقاصدي مثالثا: 
 التبديل، ألن التأثري على النصّ   التغيري أو  ميّسهفال    بالثبات املطلقيف ماهيته يتميز     القرآينالنصّ   ال شك أنّ 

اولة حماالجتهاد و بعامل النسخ أو التخصيص بعد زمن النزول سيؤدي حتما إىل حتريفه، وإمنا الذي يتأثر يف عملية  
 هو التطبيق ) جمال العمل بالنص (، ويقع على النحو التايل:  املتغرّي   والواقع   الثابت  املطابقة بني النص

 وهينصوص ثابتة ال تتأثر بتغير الواقع:  -أ
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ : .قال نصوص تتناول قضايا العقيدةأوال: 

فالعقيدة واحدة منذ زمن نوح  .١٣الشورى:  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک
 عليها.السالم وهي باقية إىل أن يرث اهلل األرض ومن  و   الصالة  عليه

، كاجلود والكرم والعفو والعدل واإلحسان... د اإلطار األخالقي للدينيالقيم وحتد  تنصوص تناولثانيا: 
 .، وإمّنا يتعلق االجتهاد فيها فقط جبانب الفهم واالستيعابفهي ال تتأثر بتغري الواقع 

 
 . 99ص(، 2009)  2دار الشروق، القاهرة )مصر(، ط. حممد عمارة، معامل املنهج اإلسالمي:     6
 . 100 ، ص املرجع نفسه  7
 يف النصوص القطعية الداللة: املصدر نفسه.    يرى حممد عمارة أن االجتهاد يتوقف عند هذا احلد  8
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اللهم  بار أيضا بتغري الواقع، فال عالقة لألخما كان من قبيل األخبار كسري األنبياء وقصص األولنيثالثا: 
 .ما كان من قبيل الفهم واالستفادة من التطور العلمي الذي يزيل اللبس ويكشف الغموض

أن يلحقها النسخ والتخصيص، كذلك ال عالقة هلا بتغري الواقع وتبدل   ميكنهذه األنواع الثالثة: كما أنه ال  
 .الزمانية واملكانية  ظروفه

 .ميكن للواقع أن يؤثر فيها إال من جانب الفهم فقطال  إذا فالنصوص الثابتة 
 
 نصوص يتغير مجال العمل بها بتغير الواقع: - ب

ونقصد هبا النصوص احُلكمية التشريعية اليت تتأثر بتغري الواقع فيتغري جمال العمل هبا تبعا لتغري الواقع، وذلك 
التخصيص، وسعيا إىل حتديد النصوص اليت تتأثر هبذا بأنواع احلركة املمكنة كالتعطيل أو الزيادة أو النقصان أو 

 التغري، قسم ابن القيم النصوص التشريعية إىل نوعني:
 الواجبات  كوجوب  األئمة  اجتهاد  وال  األمكنة  وال  األزمنة  حبسب  ال  عليها  هو  واحدة  حالة  عن  يتغري  ال  نوع   
 وضع   ما  خيالف  اجتهاد  وال  تغيري  إليه  يتطرق  ال  فهذا  ذلك  وحنو  اجلرائم   على  بالشرع  ملقدرةاواحلدود    احملرمات  وحترمي
 .عليه

النوع الثاين: ما يتغري حبسب اقتضاء املصلحة له زمانا ومكانا وحاال كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاهتا   و 
 (9)  ...فإن الشارع ينوع فيها حبسب املصلحة

النصوص اليت يتغري جمال العمل هبا، ولذلك نرى التباين بني يبدو كافيا يف حتديد نوع  ال  هذا التقسيم  لكن  
الفقهاء يف التعامل مع هذه النصوص، وإن أقروا مبدئيا هبذا التقسيم، وجند عرب املراحل املختلفة للفكر اإلسالمي 

 تارخيياً  املعروف من جتاوَز حدود بعض الثوابت مراعاة للمصلحة أو الضرورة حىت يف عهد اخللفاء الراشدين، فمن
ومنع أكل اللحم يومني متتاليني   الرمادة ومل يكتف بتخفيفه،  عام  يف  السارق  يد   قطع   حبد   العمل  أوقف  أن عمر  

 سهم  وأسقط القادمة، لألجيال الرزق مصادر لتوفري اجلنود على املفتوحة األراضي توزيع وهو من املباحات، ومنع 
 املسلمني...اخل.  غري مع   حتالفات شراء  إىل  حباجة  تعد  ومل  الدولة عود  اشتد   بعدما  قلوهبم  املؤلفة

ومهما يكن من خترجيات العلماء ملثل هذه التصرفات االجتهادية، فإن أثر الواقع يف االنتقال باحلكم من 
، ال ميكن نكرانه، ما جيعل كل النصوص التشريعية اليت هلا تعلق بالواقع،و حال إىل حال واضٌح  مبا فيها اليت  بنيى

)حفظ الدين،  حتت مظلة الكليات الشرعية املعروفة جمتمعة تعمل ،ت مقررة لألحكام ضمن وقائع معينةجاء
( مع مراعاة املصلحة والعدالة، ولعل هذا يفسر لنا ما ذهب إليه عمر بن اخلطاب والنفس، النسل، العقل، املال

  من أحكام تبدو يف ظاهرها خمالفة للنص، فقد أدرك  ببصريته الثاقبة أن احلكمة الباعثة على احلكم يف

 
    بريوت   الناشر: دار املعرفة ،   الزرعي أيوب  بكر   أيب بن  حممد اهلل  عبد  أبو   : ابن قيم اجلوزيةإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان   9

 . 331   330/ 1ج ، : حممد حامد الفقي ت م(، 1975 –  ه  1395)  الثانية ط.
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تنفيذ احلكم إىل حني حد السرقة مثال، هي الردع عن املال احلرام مع توافر املال احلالل وهي غري متحققة، فأرجأ 
 توفر احلكمة املولدة للحكم، وكذلك كانت اجتهاداته األخرى.

 .وهو هنا املقصد   ()وباجلملة ميكن القول إن األحكام املتغرية للنص تدور حول حكمته الثابتة
ندرك االرتباط الوثيق بني النص القرآين والواقع، وأن النص يف ماهيته يبقى  الذي قدمناه، من خالل الطرح

، تنزيال تتجلى فيه طبيعة النص الدائمة احلضور املليئة بأنوار  ()متجددا على الوقائع احلادثة كأنه ينزل ألول مرة
أو مثاال لغريه من الظروف  اهلداية وأطياف اإلرشاد، وجيعل من الظرف الذي نزل النص بسببه منوذجا أو وسيلة

 . ()املشاهبة يف تفاعل مرن وحيوية دائمة
وفق هذا الفهم؛ فإن كل النصوص القرآنية التشريعية ميكن أن تتغري تطبيقاهتا؛ حيث يتحكم الواقع يف 

 أو املتغري. حركتها باإلرجاء، أو التبديل، أو التثبيت...ضمن بعدها املقاصدي الثابت واستنادا إىل متعلقها الثابت  
على هذا النحو، ميكن للنص أن ينمو ويتطور ليستوعب مجيع أشكال الواقع املتغري، وهذا هو مفاد قوهلم: و 

" إن القرآن َحال ذو وجوه "، حيث يساهم الواقع االجتماعي والثقايف يف تفسري النص واختيار أحد املعاين 
 احملتملة. 

إزاء الواقع املتغري يبلغ درجة كبرية من التعقيد واحلساسية وسوء لكن الثابت واملتغري يف النصوص الشرعية 
الفهم إذا ما َت تناوله بعيدا عن الواقع، وهذا يعين أن عملية ضبط وتوضيح الثابت واملتغري يف الواقع، ضرورية 

 للوصول إىل النصوص الثابتة واملتغرية من ناحية الفهم أو العمل.

 المقاصدي لتحريك النص وتوليد النص من النص.التفكير رابعا: 
يشكل الواقع بالنسبة للنص، موضوعه الذي يتفاعل معه ويستمد منه احلركة واحلياة؛ ألن احلركة يف حقيقتها 
تفرتض جوهرا حتل فيه، وفاعال أو علة تستمد منها احلركة، وبالتايل ال ميكن تصور تغري جمال العمل بالنص مبعزل 

يت يستمدها من مصدره السماوي الكامل إال أن ذلك عن الواقع والذات املدركة،  ورغم صفات النص املتعالية ال

 
  "   املتغري )الظاهر(، واملتغرّي دليل على الثابت، ولوال املتغري   أصل ومرجع للمتغري، ولوال وجود الثابت )الباطن( ملا ُوجد   هو   فالثابت

«، صحيفة الوقت  املتغري والعالقة اجلدلية بينهما " سامر إسالمبويل ) باحث سوري ( مقال بعنوان:» الثابت و ملا ظهر الثابت 
 .  2007أكتوبر    9  -     ه  1428رمضان    27الثلثاء    -   596لعدد  ا   ، ة حبريني   )يومية سياسية مستقلة( 

    بين اقرأ القرآن كأنه أنزل عليك" قال: "ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفّهم القرآن وأُقبل عليه      ذكر حممد إقبال أن أباه قال له: » يا
نظر: مقال أَحد حسن بعنوان " إقبال شاعر اإلسالم مبجلة اجلامعة  ا اقتبست ومن حبره ما نظمت «... ي فكان من أنواره م

 ه . 1388ب  (، سنة النشر: رج2العدد )  السعودية، اإلسالمية باملدينة املنورة،
     أن تصوري كلها، وىف جاءت اليت املعاين هلذه السبب األدِّن من نوع كأنه إال النزول لسبب أنظر  يقول حممد الغزايل: » ال 

قرن..« كيف نتعامل مع القرآن ص   ربع خالل رأيناها اليت البشرية احلاالت نفس الزمن من امتداد على ختلو لن البشرية
80 . 
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مل مينعه من التلبس ببعض الصفات اليت تسمح له بااللتحام مع الواقع ذو الطبيعة األرضية املتغرية، فنزل متطابقا 
، مع الوقائع واألحداث، ومتوافقا مع لغة العرب على حسب فنوهنم وأساليبهم، ومقرا لكثري من عاداهتم وأفعاهلم 

جتمع للنص صفتان متباينتان، صفة الثبات اليت استمدها من مصدره السماوي، وصفة التغري اليت حصلت له فا
مبطابقته للواقع األرضي لغة وتارخيا، وهذه خاصية ذاتية لطبيعة النص الديين يف اإلسالم الذي يرتبط فيه السماوي 

 باألرضي على وجه اخلصوص. 
سواء من دعاة تفعيل   خضوعه لسلطة القارئ، تعرض لنوع من التعسفلكن النص يف التحامه مع الواقع و 

باجلرب  الواقع إّما بالتشكيك يف مصداقية النص وقدرته على جماراة تغريات الواقع، وإّما من أدعياء سلطة النص
صفة  صالن أدى يف هناية املطاف إىل فقدانبدعوى ال سلطة للواقع على النص املتعايل، ممّا  والتحنيط واحلجر

 التوازن واحليوية واملرونة.
هذه الصفة املفقودة يف النص قّيدت حركته إزاء حركة الزمان واملكان، وجعلت الفقيه جيتهد يف نسخ األحكام 
التشريعية كما هي دون مراعاة وجه املطابقة مع اإلحداثيات اجلديدة، لذلك صار من الالزم علينا لتحريك عجلة 

ألن املتحرك منهما ال يتحّرك إاّل على قاعدة ثابتة وال  ،على سواء النصو الواقع يف النص أن نبحث عن الثابت 
املتغري، هذا  يدور الواقع وجه آخر ثابت ال يتغري وال يتبدل، وعليه  غرّي لهتامل لواقع يدور إاّل على حمور ثابت، فا

، فهي فهمنا هلا إاّل مقداريتغري فيها  المطلقة  فاحلقيقة أيا كانت هي ثابتةالثابت هو ما نسميه باحلقيقة، الوجه 
الواقع هو   بينما  ،التالشيالكونية اليت تنتهي بجوهر احلياة وسر البقاء وال ميكن أن تتغري ألن تغريها يعين الفوضى  
اليت تنتج من تفاعل احلقائق ضمن إحداثيات  النازل من األمور واملستجد من القضايا؛ فهو ميثل األعراض املتغرية

 حمّددة من الزمان واملكان.
على النص القرآين أن يتعامل مع الوجود بشقيه الثابت واملتغري يف عمليٍة يتطابق فيها النص مع من هنا كان  

وعدم التوازن   خطأ يف احلكمإىل حتما ، وأي خلل يف عملية التطابق هاته يؤدي املتغرّي  والواقع  الثابتة احلقيقة
 .بينهما

بني النص والواقع،  التام التطابق جيب أن حيّققالفهم الصحيح للنص القرآين نعتقد أّن ألجل ذلك 
 إاّل بطريقني اثنني: التطابق وال ميكن التوّصل إىل هذا

بالنظر يف متعلق وميكن إدراك الثابت واملتغري يف النص  أوال: معرفة الثابت واملتغرّي يف النص والواقع،
بينما يدرك الثابت واملتغري يف الواقع بالفصل بني القوانني الثابتة واألعراض النص إن كان متغريا أو ثابتا، 

 املتغرية. 
مبعرفة وجه تطابق متعلق النص مع الواقع خالل الفاصل ذلك  حيصل  ص والواقع و ثانيا: املطابقة بني الن

الزماين واملكاين حيث أن الفاصل الزماين واملكاين هو الفرق بني البعد الزماين واملكاين اخلاص )أي مكان 
ة وتغري يف وجود حرك البحثوزمان نزول النص( والبعد الزماين واملكاين العام )الواقع املعيش(، فإن أثبت 

)األكحام   يستلزم تغري املعاين املعقولة له  قد تغرّي حبيثاملتعلق، كان ذلك دليال على أن متعلق النص  أعراض  
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دون   النموذج األول  بقاءتبعا للواقع املتغري، وإن كان املتعلق ثابتا كان ذلك دليال على    التشريعية املتعلقة به(
 .تغيري أو تبديل

 نشد التطابق مع الواقع المتغير () متعلق النص متغير ي
 متعلق النص متغري                                

 التطابق ) يتحقق بالفهم الصحيح (                                                                   
 األحوال املختلقة ملتعلق النص                      

                                                 
 )الواقع(  البعد الزمكاين العام                                           البعد الزمكاين اخلاص ) زمن النزول(                 

 الفواصل الزمكانية                                                              
         

 (والواقع متغيرثابت  النص  ) متعلق              
 املتغري  متعلق النص ثابت                                   الواقع                            

 
متثله تفاعل املوجودات مع بعضها البعض يف زمن معني ومكان   فالنص يظل يتطابق مع حركية الواقع الذي

 . (بعده املقاصديجبانبه الثابت الذي ال يتغرّي مهما حترك الواقع أو تغرّي، وميثّله )النص    حيتفظ  يف الوقت نفسهحمدد.  
 وخنلص إىل القاعدة التالية:

 قاعدة في متغيرات فهم النصوص التشريعية:
ضمن غايتها وبعدها املقاصدي، تبعا لتغري   معانيها املعقولةبالواقع يستلزم تغري    يعّيةالنصوص التشر يف عالقة  

 . متعلقها ضمن بعده الزمكاين
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  چ :  له  لفظ السفر يف قو مثال ذلك  

ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ

ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  

كل التفاسري تتفق على أن السفر الذي يؤدي إىل اإلفطار يف الصيام، أو القصر يف الصالة،   ١٨٥البقرة:  چى  
  للمسافر  الصالة  قصر  من  املعىن املعقول  أن  حبسب األحاديث الواردة يف هذا الباب، هو الذي جيلب املشقة؛ وذلك 

ألن السفر  ،  چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ چ : وهذا مفاد قوله  املشقة،  ملوضع  الرخصة  هو  إمنا 
ۉ  ې  ې  ې  چا يف آية أخرى: كان يومئذ على األقدام واخليل والبغال واحلمري واجلمال، ولذلك قال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ې  ى  ى  ائ   

  ومجاعة   وأَحد   والشافعي   مالك   فبلوغ املسافات الطويلة كان بشق األنفس، وتقديرا للمشقة ذهب    ٧  -   ٦النحل:    چٺ



11 
 

  ما   أقل :  والكوفيون   وأصحابه   حنيفة   أبو   الوسط، وقال   بالسري   يوم   مسرية   وذلك   برد   أربعة   يف   تقصر   الصالة   أن   إىل   كثرية 
  سفر  كل   يف  القصر  : ( 10) الظاهر  أهل  وقال . أفق  إىل  أفق  من  سار  ملن  هو  إمنا  القصر  وإن  أيام  ثالثة  الصالة  فيه  تقصر 
 . ( 11)   بعيدا   أو   كان   قريبا 

مقبول يف زمنهم على اختالفهم يف تقدير املسافة أو زمن السفر الذي  معقول و الفقهاء    ذهب إليهوهذا الذي  
جيلب املشقة ألن ذلك مبين على أساس معطيات العصر، ولكن متعن مرة أخرى يف املعىن املعقول من لفظ السفر  

حافالت،  )وهو املشقة(، بعد التغري الواسع يف املعطيات والوسائل اليت حلقت مجيع ميادين احلياة، من سيارات، و 
اليوم بالسيارة يف بضع    يتم قطعها يف ثالثة أو أربعة أيام    ها املسافر قطع يوقطارات، وطائرات...اخل، فاملسافة اليت كان  

ساعات، أما املسافات الطويلة جدا، اليت كانت تقطع بشق األنفس أو اليت مل يكن يأمل املرء أن يصلها يوما، فهي  
 أكثر، ناهيك عن عمارة الطريق ووفرت وسائل الراحة، فتنتقل من بلد إىل  تقطع بالطائرة يف ظرف بضع ساعات ال

عاين األئمة   رَحهم اهلل   مالك وأبو حنيفة والشافعي  فلو ترتشف فنجان قهوة،  بيتك  شرفةبلد وكأنك جالس يف 
ة عندهم هو ذاته الذي  يف وسائل النقل والعمران هل سيكون مفهوم املشقّ وأَحد هذا التغري الكبري، والتحول والتطور  

 تطور ليساير الزمان واملكان أو الواقع املتغري بصفة عامة. الّسفر ي ال شك أن املعىن املعقول للفظ  كان يف الزمن األّول؟  
الصالة  لفظ ، حىت األلفاظ اخلاصة بالعبادات؛ ف ميس هذا التطّور أو التغرّي كل األلفاظ كل األلفاظ املتغرّية

املقيم إىل املسافر إىل املريض  صالة فتتغري صفتها من املتغرّي تأثر بالواقع ركات خمصوصة، لكّنه ي يفيد أقواال وح  مثال 
املقيم، واملسافر، والنفساء، واحلائض، واملريض،    صوم  لصوم كذلك يتغري بنيكذا هو الّشأن بالنسبة ل إىل اخلائف... و 

العبادات ألدى ذلك إىل عدم تطابق املعىن املعقول   مسّ الذي ولوال أن الُسّنة شكلت لنا مناذج كافية هلذا التغري 
للنص مع الواقع املتغري، وأدى ذلك بدوره إىل التناقض أو املشقة العظيمة، بل إن بعض املفاهيم يف العبادات أيضا  

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  چ   :تتغري؛ فمفهوم الصوم الذي هو "اإلمساك عن األكل والشرب واجلماع لقوله  

 
مالحظة: مذهب أهل الظاهر ال يعنينا كثريا يف دراستنا ألنه ال يعرتف ابتداء بالواقع وتأثريه يف النص، وإن كنا نلمح من   - 10

 . حني آلخر خلطأ هذا املنهج يف التعامل مع النصوص 

  املشقة  ملكان  أنه  القصر  يف  السفر  تأثري  من  املعقول  أن  وذلك  اللفظ  ذلك  من  املعقول  املعىن  معارضة  اختالفهم  يف  والسبب "- 11
  اللفظ  إال  ذلك   يف  يراعي   ال  من  وأما   املشقة.  حيث  القصر  فيجب  ذلك  على  األمر  كان   وإذا  الصوم  يف  تأثريه  مثل  فيه  املوجودة 

  اسم  عليه  انطلق  من  فكل "  الصالة  وشطر  الصوم  املسافر  عن  وضع  اهلل  إن "  والسالم  الصالة  عليه  النيب  قال  قد :  فقالوا  فقط 
  يف  يقصر  كان   والسالم  الصالة  عليه  النيب  أن "  اخلطاب  بن  عمر  عن  مسلم  رواه  مبا  ذلك  وأيدوا  والفطر  القصر  له  جاز  مسافر 
  أن  خفتم  إن  تعاىل: )  لقوله  للخائف  إال  جيوز  ال  القصر  أن  وهو  قلنا  كما   خامس  إىل  قوم  وذهب "  ميال  عشر  السبعة  حنو 

خائفا" ينظر بداية   كان   ألنه  قصر  إمنا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب  إن :  وقالوا  عائشة  مذهب   إنه  قيل  وقد  (  كفروا   الذين  يفتنكم 
اجملتهد وهناية املقتصد: ابن رشد احلفيد أبو الوليد حممد بن أَحد، الناشر: مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر   القاهرة  

 . 262م(، ص  1975ه / 1395  ط. الرابعة ) 
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 ١٨٧البقرة:  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڦ  ڦڄ

من غري املنفذ املعتاد    إليهمل يعد كافيا لإليفاء بالغاية من الصوم بعد ظهور وسائل أخرى لتغذية اجلسم قد ترد ( 12)" 
، فقد  يف ظل الوسائل التكنولوجية احلديثة جلماععن ا للطعام، وهي مسائل مسكوت عنها. والكالم نفسه يقال 

ُتشعر الفرد  ، األبعادأو مخاسية أو سداسية وحىت مثانّية أجهزة ثالثية ب ، ويتم ذلك اجلماع االفرتاضي املرء  ارسميُ 
مشاهدة الصور واألفالم اجلنسية، ما  هذه األجهزة و سها فعال، وبغض النظر عن حكم باملمارسة اجلنسية وكأنه ميار 

؟ أنا ال أريد أن أقدم فتوى شرعية ولكنين أقصد من هذا الطرح، توضيح العالقة بني ألفاظ  هذا الفرد حكم صيام 
عاين املعقولة لأللفاظ، ويبقى النص  لنص والواقع املتغري، حيث أن الواقع يف تغريه الزماين واملكاين، يؤدي إىل تغري امل ا 

حمتفظا بغايته وبُِبعده املقاصدي القيمي، وبذلك يكسب النص مرونته وحيويته وتفاعله مع الواقع، وحيافظ على دميومته  
 وخلوده.

أو متطابقة مع مقاصد النص   متجانسةغري   تشريعيةنرى أحكاما  س  ال شكويف غياب مراعاة الواقع املتغري 
إىل   الداعيةعية جاءت لتحقيق مقاصد الشارع  يشر تالنصوص الاليت تعترب مبثابة اجلهاز املولد للتصورات واألفكار، ف
عن تلك املقاصد واألهداف  ابعيد  فال ينبغي أن تفهم أو تؤول ،احلفاظ على مصلحة اخللق ودفع املفسدة عنهم 

 تعلقة بالذات املدركة، فال يعقل أن نتحدث عن املعىن مبعزل عنها. ألن لكل نص داللة م  ؛العامة
أو بعلته، ومعلوم يف أصول   منه شريع اإلسالمي يف مبحث إناطة احلكم باحلكمةتهذه املسألة هلا أصل يف ال

عدم الفقه أن مناط األحكام للعلل وليس للِحكم ملظنة احلكمة وعدم انضباطها، واإلشكال الذي نطرحه هنا: هو  
انضباط العلة أيضا بتغري الواقع ) فالسفر قدميا ليس هو نفسه اليوم، والسارق الذي استلزم نزول ُحكم القطع ليس 
هو نفسه الذي استلزم عدم القطع يف زمن عمر بن اخلطاب(، وبالتايل: هل ميكن جعل األحكام منوطة باحلكمة 

 .(13)دق مباحث علم املقاصد وأجلها خلفائها وعظيم مثرهتاومقاصد الشرع مراعاة لتغري الواقع؟ هذه املسألة من أ
 

 اخلامتة
 خلصنا من خالل هذا البحث إىل النتائج التالية:

 أّن التشريع القرآين له خصائص متيزه عن غريه من التشريعات الوضعية وهي: .1
 .عامل أو اجتهاد فقيهأنه منفتح على التأويالت ال ينغلق برأي   -أ
 .القرآنية غرضها ديين حبت ومقصدها أخالقيالشريعة   -ب
متغري من أرضي من جهة مصدره املتعايل الكامل املتجرد، و  صادق ثابتمتعايل القرآين   التشريع  -ج

 سته للواقع يف لغته وأحداثه.مجهة مسلكه ومال

 
  . 437ص  بداية اجملتهد وهناية املقتصد،    12
   ينظر مباحث العلة والفرق بينها وبني احلكمة يف كتب أصول الفقه.  13
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يف ظاهره أنه ذو طبيعة جتزيئية إال أن املتأمل يف تلك األحكام التشريعية  يبدو التشريع القرآين -د
 .مهما تعددت ومتايزتالتجزيئية  تنبثق منها تلك األحكام    قواعد عامةجيد أهّنا تدور حول  

من   حيتاج التشريع القرآين الثابت إىل آلية ليتطابق مع الواقع املتغري ليتمكن املشرع من توليد حكما جديدا .2
 .الثابت  نصال

 النسخ والتخصيص مها آليتان باقيتان لتحريك النص ضمن اإلحداثيات الزمكانية املتغرية. .3
 مقولة )ال اجتهاد مع النص( خاطئة والصحيح االجتهاد داخل النص وليس خارجه. .4
، أو التبديل، أو بالتعديل؛ حيث يتحكم الواقع يف حركتها قابلة للتغيريكل النصوص القرآنية التشريعية  .5

 .التثبيت...ضمن بعدها املقاصدي الثابت
 .الثابتة  املقاصد تدور حول  التشريعية القرآنية  األحكام   .6
للواقع وجه ثابت وهو احلقيقة الثابتة، كما للنص القرآين التشريعي أحكام جتزيئية متغرية ووجه ثابت ال  .7

 د.يتغري وهو املقص
جيب أن يسعى املشرع إىل مطابقة احلكم التشريعي مع حركية الواقع الذي متثله تفاعل املوجودات مع  .8

بعضها البعض يف زمن معني ومكان حمدد. يف الوقت نفسه حيتفظ النص جبانبه الثابت الذي ال يتغرّي 
لية يف فهم النصوص التشريعية مهما حترك الواقع أو تغرّي عن طريق بعده املقاصدي، وخلصنا إىل القاعدة التا

يف عالقة النصوص التشريعّية بالواقع يستلزم تغري معانيها املعقولة ضمن غايتها وبعدها املقاصدي، القرآنية:  
 . تبعا لتغري متعلقها ضمن بعده الزمكاين

واألدلة املؤيدة آلرائهم ال ميكن للمصلحني أن يتجاهلوا تغري الواقع، وعليهم إذن أن جيدوا األسس الفقهية   .9
 وفق املبادئ العامة اليت قررهتا الشريعة القرآنية.

 
 

 المصادر والمراجع 
، تح. الشيخ خضر حممد م1983 ،1نصيحة امللوك: املاوردي أبو احلسن، مكتبة الفالح )الكويت( ط. .1

 . 70خضر، ص:

(، ترمجة وتعليق: حممد م1992-ه1412) 1يف تاريخ التشريع اإلسالمي: نويل جيمس كولسون، ، ط. .2
 أَحد سراج، مراجعة: حسن حممود الشافعي.

 . (  م2002جدلية اخلطاب والواقع: حيي حممد، الناشر: دار االنتشار العريب، لبنان   بريوت   ط. األوىل ) .3

 . (2009)  2.معامل املنهج اإلسالمي: حممد عمارة، دار الشروق، القاهرة )مصر(، ط .4

الناشر: ،    الزرعي  أيوب  بكر  أيب  بن  اهلل حممد  عبد  : ابن قيم اجلوزية أبوئد الشيطان إغاثة اللهفان من مصا .5
 .ت: حممد حامد الفقي(،  م1975  –  ه 1395)  الثانية    ط.  بريوت   دار املعرفة  
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 . 2007أكتوبر   9  -   ه 1428رمضان    27الثلثاء    -  596لعدد  ا  )يومية سياسية مستقلة( حبرينية،

مبجلة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، السعودية، العدد   إقبال شاعر اإلسالم: أَحد حسن مقال منشور .7
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 (   م2005كيف نتعامل مع القرآن: الغزايل حممد، الناشر:  هنضة مصر   القاهرة   ط. السابعة )   .8
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