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ءتقد

الحياة،مناحي كل في قائما والباطل الحق بين الصراع يزال لا 
بعداالصراع ذلك ؤياحد القيامة، يوم إلى ماصة بينهما التداني وسنة 
ؤيزدادالمعرفة، وأبواب العالم ؛ميادين الأمر يتصل حين آخر مهما 

يرنفوأصول الكريم القرآن بعالوم متعلما يكون حين وأهمية حهلورة 
فيوالاجتهاد العناية من مزيدا يستدعي ما وهو وجل، عز الله كلام 
ومفترياته.شبهاته وكتفا الباطل، محبل وتبيين الحق، نصرة 

التيالدعاوى نس، العمر هذا في راحت التي الباطل بل ومن 
لسانعن بعيدة يمناهج يره، نفوأصول القرآن لعلوم جديدْ قراءْ تزعم 

ملف،عليها ار مالتي الاستنباط وقواعد ألفاظها، ودلالات العرب، 
قبلوجهها ونوني الوحي،، نور دون العقل 'نحكثم إلك، وتجنح الأمة، 
اللهكتاب فهم إلى دليلها لتكون واللماز واليد الوجه أعجمية أدوات، 
الأمرآخر فى بها يؤول بما ، يره نفقواعد وبناء علومه وتحرير تعالى 

وأحكامه.آياته يمعاني والعبث، الله كلام تحريما إلى 

فيالله وفقه البعداني عالي بن محمود الشيخ الباحمثا اجتهد وقد 
بالجامعةالكريم القرآن كلية من الدكتوراه درحة به نال اليتم، هذا بحثه 

الكريمالقرآن من المعاصرة العقلية المدرسة موفمؤ بيان في الإسلامية، 





المقدمة

وعلىالمرملين، أمرق على والسلام والصلاة العالمين، رب فه الحمد 
وملم.وصحبه، أله 

ممنكثير وأصح الشبهات، فيه تكاثرت عصر هذا عمرنا فان بعد- أما 
لماتوالمالدين، ئواستذ في كالعلعن يرتقيه نلما لها يجد لا الشهرة يريد 

الشرعية,

ففدالكريم، القرأن حتى الدين أصول، من شيء الطعن هذا من يلم ولم 
الملمين.نفوس في مكانته من النيل هدفها عديدة لمحاولات تعرض 

معحاولةمن المعاصرين الكتاب من عدد به قام ما المحاولات تللئ، ومن 
القرآنعلوم في والمتمثالة الآكريم، القرآن فهم على المسة القواعد هدم 

مناهجواستعمال القرآن لعالوم التجديد باسم وذلك التفسير، وأصول 
النمسفهم على المعينة القواعد صياغة إعادة ويامم تارة، الغربية التحليل 

أحرتم(•تارة القرآني 
العقليةالمدرسة هن0 كتابات تتح الباحث، به يشتغل ما أولى من فان ولدا 

القرآنمع تعاملهم في منها ينهللقون التي القواعد في والطر المحاصرة، 
الكريم•

معالتعامل في المعاصرة العقلية المدرمة منهج الباحثون تناول وقد 
فيالغربية بالمناهج المدرسة هذه كحلاقة متعددة، حواسي، من الكريم القران 



^^|لضمِم

لممهم موصوع يقي ولكن عموما، القرآن من وموقفها النصوص، جر تف
ْنة المعاص العمالية المدرسة موقف وهو والدراسة، البحث، من حقه ينل 

القرآنمع ر المفلتعامل صوابعل باعتبارها ير النفوأصول القرآن علوم 
الكريم•

في)الدكتوراه( العالية العالمية مرحلة في المقدم البحث هذا كان لهذا 
يعوان:النوبة ُالمدبنة الإسلامية والدراسات الكريم القرآن كلية في التفسير 

التفسيروأصول القرآن علوم من المعاصرة العقلية المدرمة موقف 
نقديةدراسة 

عليه.والقادر ذلك ولي إنه والعمل القول في التوفيق أسال سبحانه واش 

الموصؤع؛اختيار أسباب 
تأبرزها أسباب عدة الموصؤع هذا لاختيار 

العقليةالمدرسة آراء نقد حلال من الكريم القرآن عن الدفاع ~ ١ 
حْلورتها.وبيان العاصرة، 

الدين،ثوابت فى المعاصرة القاإية المدرسة أصحاب هلعن بيان ~ ٢ 
فيالبائر الطعن من انتقالهم وبيان الكريم، القرآن أهمها ومن 

القرآنير نفعليها يثنى التي القواعد تحريف، إلى الكريم القرآن 
التفسير.وأصول القرآن علوم في ممثلة الكريم 

مس،أحأكن ولم ورجالها، المدرسة، بهذه الناس من كثير اغترار ~ ٣ 
الدرّة،هال.ه أعلام عن باحثا الانترنت، ثبكة هنالمت، حتى ذللئ، 

انتثاروكذللث، وأفكارهم، ومقالاتهم مؤلفاتهم انتشار فادهثني 
بعضهموتد.ريس الفضائيات، تصدرهم حلال من الدرّة هن.ه آراء 

الجامعات.في 



حافلةتزال ما التي القرآن علوم مكتبة إلى جديدة اصافن محاولة — ٤
ودرامة.بحث، مزيد إلى تحتاج التي بالموصوعات 

الموصؤع؛في السامة الدراسالت، 
وف.فيه، كتيؤ من أجل. فلم الموصؤع، هدا فى الكتابات عن ؛حثن< 

علىبالرد تعلق لها أحرى موضوعات في كتبت التي الرسائل بعض وجدت 
هدهوغالب، ، هل.ه دراصستى عن تغنى لا ولكنها ، صرة ا القالية المدرسة 

ءعلومأو القرآن؛١ نمير ١٠أو الكريم® القرآن  ١١عسارة فيه كان وإن المناوين 
علوممباحث، من كثيرأ أن له يغلهر بحثه حهلة إلى الماخلر أن إلا القرآن® 
حثكميا ٧^، البحوث، هده لها تتعرض لم التمير وأصول القرآن 

القرآني،والقصص والمتثابه، والمحكم والمخ، بالقرآن، المعريفح 
البحن،،حطة فى ذكرتها التي حن، المبا من ونحوها القرآن، ؤإعجاز 

هي:وجدتها التي وانماوين 

عرض— الكريم القرآن نمير من وموقفه الحديث، الملماني التيار ~ ١ 
ونقاو~

مح،الماجستير درجة لمل بحث وهو المافعي، اكين بهي محمد متى تالف: 
—بنات — والمربية الإسلامية ات الراس.سكلية من القرآن وعلوم ير المف

الباحثة:اPت٠اJتها التي الثحث، حطة وهزه القاهرة، الأزهر" جامعة 
التفسيربعلم التعريف، وفيه: • تمهيد 

الكريمالقرآن بتفسير المناية من اللماء اية غ— 
اللمانيينهدف وبيان الحل.يحإ اللماني بالتيار ؤ التعريفالأول: لباُب، ا٠ 

التفسير:في الخوض من 
وتطورها.ونشأتها الملمانية مفهوم الأول: الفصل 



ئف؛يري

التمرش الخوض من العلماسن هدف الثاني؛ المصل 
العلماسنعند ير التغعلم في التجديد دعوى إبعيال الثالث؛ المصل 

ونفيرهالكريم القرآن حول العلمانيين ثبهات الثاني؛ اياب ءؤ 
الكريمالقرآن حول العلمانيين ثبهات الأول؛ الفصل 
وقواعده،ومفهوعه التغير، 'ُلم حول العلمانيين شبهات الثاني؛ الفصل 

عليها.والرد 

منبغيره ير التغعلم علاقة حول العلمانيين شبهات الثالث،؛ الفصل 
عليها.والرد العلوم 

عليها.والرد وآدابه ر المفشروط- حول العلمانيين شبهات الراح؛ الفصل 
يرالتغعلم منامج من العلمانيين موف ؛ الثالث، لبات ا٠ 

بالمأثورالتفسير من العلمانيين موف الأول؛ الفصل 
بالرأيالقرآن نفير من العلمانيين موف الثاني؛ الفصل 

القرآنر تففي العلمانيين أقوال تهاف؛؛، أمثاب الراح؛ لباب ا٠ 
القرآننفير في والتحريف الإلحاد الأول؛ الفصل 
المنهجيوالقصور اللأمنهجية الثاني؛ الفصل 

التناقص.الثالث؛ الفصل 

الكريمالقرآن علوم في المعاصر المشماني الاتجاه — ٢ 
محملأحمل. الل|كتور؛ لؤلفه دمشق في الثقافي النائي مركز عن عدد 

الإسلامي.الفتح معهد في الدرس ~ الفاصل 
العلمانيةالاتجاهات المؤلف فيها درس صفحة، ( ٥٨٣)في الكتاب يقع 

أبواب؛أربعة في حطته وكانت، القرآن، علوم في المنحرفة 



فيالعلماني الاتجاه وعن العلمانية عن فيه تحدث الذي اكمهيدي: الباب *
القرآن.علوم 

العلمانيين.عنلء والنبوة الوحي مفهوم عن فيه تحدث الأول! الباب ؛و 
عندوركانزها القرآن، أحكام تاريخية عن فيه تحدث الثاني؛ لباب اه 

العلمانيين.

العلمانيينومراد القرآني، المص اختراقات عن فيه تحدث الثالث: لباب ا* 
للاراءعرنحة القرآني النص أن لح الممهلذلك من 

ولوالقراءات لكل يتسع وعاء فهو المختلفة، والأذذلار 
إلحادية.كانت 

البحث،إليها انتهى التي والتوصيات التائج أهم دغ.كر البحث حتم ثم 
الباحث.يراها الش والتوصيات 

أحكاموميحمنإ الوحي، لمبحث، إلا يتعرض لم الباحث أن والملأحفل 
مثانرتعلق له رسالته عنوان أن رغم الكثيرة القرآن علوم مباحث من القرآن 
القرآن.بعالوم 

!المص( )تاريخية الكريم والقرآن العلمانيون ~ ٣ 
بحثه؛حهلة وهذه الهلعان، إدييس أحمد للدكتور 

نلائةوفيه الشرق إلى الغرب من العلمانية وعنوانه؛ الأول؛ لباب ا٠ 
فصول؛

الغربية.للعلمانية فية والفلالتاريخية الجدور الأول؛ لفصل ا~ 
العربي.العالم في العلمانية الثاني؛ لفصل ا— 
معها.المتشابكة والمفاهيم العلمانية ؛ الثالث، لفصل ا— 

والنقل.العقل وحدلية العلمانية الراح؛ لفصل ا— 



خلضتيج

فصول!حمسة وفيه المعلنة. ومداخلها التاريخية I الثاني الباب ؛و 

الجزئية.والتاريخية الشاملة التاريخية الأول! لفصل ا~ 
الأصولي.الدخل الثاني: لفصل ا- 
الكلامي.المدخل الثالث: لفصل ا- 

القرآن.علوم مدخل الراع: لفصل ا~ 
الحداثي.المدخل الخاص: لفصل ا- 

أربعةوفيه اتها. وانعكامحللتاريخية الحقيقية الأصول الثالث: لباب اه 
فصول:

الإنسية.الزعة الأول: الأصل الأول: لفصل ا- 
الماركية.الزعة الثاني: الأصل الثاني: لفصل ا- 
الهرمبوْليقا.الثالث: الأصل الثالث: لفصل ا- 
القرآنية.الرسالة على التاريخية انعكاسات الراع: لفصل ا- 

والتوصيات.للنتاج تلخيص وفيها الخاتمة: 
الكريم:والقرآن لأخيره، ا الثلاثة العقود في العرب الحاJاثيون — ٤ 

نقدية:دراسة 

مفتاحالتوهامي بن الجيلأتي للدكتور 
المتزايل.انمرب الحداثيين اهتمام ظاهرة بدراسة البحث )اعتنى وقد 
القرنمن التبقيه الثلاثة انمقود في يره نفمناهج وتجل.يل. الكريم بالقرآن 

عنالإحاية خلال من ذلك كان وقي.  ١٩٦٧نكسة بمد و؛التحديع. النرين 
وهدهوتقييمها الفل.اهرة ير نقإلى تودي أنها الماحث ر فل. محددة أسئلة 

الحربالخياليين تحول ا خلفالكامنة والعوامل الدواغ هي ما هي: الأسئلة 
دعاةإلى الكريم القرآن في وزاهدين خصوم من ازصية الثلاثة العقود خلال 





والحدود.الأحكام إلغاء الثالث؛ المبحث 
نمول:ثلاثة على ؤيئتمل الثاني: ياب ا* 

التمرصوابهل الأول: لفصل ا~ 
الدبمي.المص حصاتص الثاني: لفصل ا- 
العاصرة.القراءة ظامحرة حمانص الثالث: لقمل ا~ 

نملين:على ؤيثتمل الثالث: لباب ا٠ 

أربعةعلى ؤيثتمل الميزان، في العاصرة القراءات الأول: لفصل ا~ 
مباحث:

ونراءته.الديتي الص طبعة الأول: الحث، 
الديني.المص موثوقية الثاني: الحث، 
الديني.الص موضوعية : الثالث،الحث، 

الواقع.على النص حاكميه الراح: الحث، 
العامرة.للقراءات والدوايع الحوافز الثاني: لفصل ا- 

الخاتمة

النميرفي الحديثة المالية الدرمة متهج ~ ٦ 
حهلته:وهن.ه مجطبوعة، ماحتير رسالة وهو الرومي، فهد للدكتور 

عندالمعرفة ينبؤع ~ )أصولها القاو.دمة: الاقلية ١رسة الالعن: تمهيا> 
القديمةالعقلية المدرسة أقوال ~ الكريم القرTن تفسير يى منهجهم — المعتزلة 

الحديثةالمالية المدرمة نشأة 

الدرّة.هده رحال الأول: لباب ا٠ 
التفسيرفى الحديثة المالية الدرّة منهج الثاني: لباب ا٠ 





البحث!حدود 

العقلانينمن المعاصرين أقوال على• الزمان جهة من البحث هل«ا يركز 
وأصولالقرآن علوم مباحث كتاباتهم في تناولوا ممن الأخيرين العقدين في 

لهمتعرض الذين العمالية ة المدريلرجال أتعرصى فلا وعاليه ير، النف
التفسير"في الحديثة العقلية المدرسة ارمنهج رمحالته في الرومي فهل• الدكتور 

كتاباتالماصية سنة المثرين في لهم ممن العاصرين على أقتصر ؤإنما 
جديدة.

العقلأنينمن المعاَين على يركز البحث فان المهج، جهة من وأما 
أنمهميعرفون الذين وهم القرآن، وعلوم التفسير مجال في يشتعلون ممن 

القراءة(.إعادة )مدارس أو للنهى( المعاصرة القراءات برمدارس 

لسببين.المعاصرة العقلية المدرسة سمتهم ايرمت وقد 

علىالمقل تقديم وهو انحرافهم، سبب التسمية هده أن الأول؛ المسب، 
التل.

مناهجهم،في بينهم فيما يختالفون المدارس هده أفراد أن الثاني! المس، 
أركون،محمد انمكتور مثل الحديثة اللسانيات مناهج يسالالئح من فمنهم 
زيد،أبو حامد نمر الدكتور مثل النص تاؤيخية منهج ؛، ٧٧من ومنهم 
علىالعقل يقدمون عقلانيون أنهم كلهم يجمعهم ولكن الماهج، من وغيرها 

النصوصدرامة من بها يخرجون التي المتانج إن ثم الشرعية، النصوص 
مترهاالتي النتائج هي - الدراسة مناهج احتالف عن الفلر يغص - الشرعية 
بمجه.أو ابتداء العملية للمدرسة ثون متت فهم وللءا العقلية، المدرسة 



البحثحه|ة 

لكلتالي؛وذلك فضول، وتسعة وتمهيد، مقدمة، إلى البحت هزا مت ف

وحدودالسابقة، والدراسات الموصؤع، اختيار أساب وتنمل ت المقدمة 
الباحثا.ومنهج الحثا، وحملة البحسثا، 
المعاصرةالعقلية بالمدرسة التعريف التمهيد! 

مباحث!أربعة ويشمل 
أفكارها.وحدور المعاصرة، العقلية المدرسة نشأة الأول! المبحث 

المعاصرة.العقلية المدرسة رحال أبرز الثاني! الميح.ثأا 
الد.ين.في المعاصرة العقلية المدرسة أهم1راء الثالث! المبحث 
المعاصرة.العقلية الملءرسة مؤلفات أهم • الراح المبحثر 
المعاصرة.العقلية المدرسة أهال.اف أهم الخامس! المبحث 
المعاصرة.العقلية المدرسة أسر السائس! المبحث 

،والوحي، القران من المحاصرة العقلية المدرسة موقف الأول! الفصل -؛؛' 
ونقده.

!مباحث، سعة ؤيشمل 

ونقده.الوحي، من المعاصرة العقلية المدرسة موقف الأول! المثحث، 
القرآن،تعريف من المحاصرة العقلية المدرسة موقف الثاني! المبحث 

ونقده.وموضوعاته، تلاوته، وآداب 

القرآن،أسماء من المعاصرة العقلية المدرسة موقف، الثالث،! المبحث، 
ونقده٠وأوصافه، 

ونقده.القرآن، حمع من المعاصرة العقلية المدرسة موقف الراع! المبحث، 



|كفٍرلي^^وو؛

القرآن،زول ابتداء من المعاصرة العمالية المدرمة موهف الخامس! المبحث 
ونقدم.

القرآن،ءرو_ا من المعاصرة المقالية المدرسة مؤنق، السادس! البحث، 
ونشوه.

القرآنية،القراءاُت، من العاصرة القالية المدرمة موقف، الماع! البحث، 
ونقده.بعة، الوالأحرق 

ونقده.القرآن، نزول من العاصرة النلية المدرمة موقف، الثاني! لفصل اه 
مباحث،!أربعة ويشمل 

القرآن،بنزول الراد من العاصرة القالية الدرّة موقفج الأول! الثحث، 
ونقده.والإنزال، النزول، بين والفرق 

القران،نزول أساب، من العاصرة القلية الدرّة مومم، الثاني! المبحثؤ 
ه!ونقل. 

!مطالباأربعة ؤيشمل 

المقليةالمدرّسة أصحاب، عند النزول أسباي، نشأة الأول! الطلمبؤ 
العاصرة.

القليةالمدرسة أصحاب، عنل. وموصوعاتها رواتها، الاسمه! الطالب، 
العامرة.

العاصرة.القالية الدرّة أصحاب، عنيب تها ١Aذائالثالث،! الهليبؤ 

المقليةالمدرّسة أصحاب، عند القرآن علوم في أنرها الرابع! الطال_، 
العامرة.

والمدني،الكي من العاصرة القالية الل.رسة مونفسج ! الثالث،البح.ح، 
ونقالْب



نزل،ما وآحر أول من المعاصرة الثلية ة الدرّموقفا ت الراح الب1صثا 
ونقده.

والمشابهالمحكم من المعاصرة العملمة الد.رسة موقفا ؛ الئالثv لفصل اي 
ونقال٥والمجاز، والتأؤيل 

تمباحث، ثلاثة ويشمل 

والتشابه،الحكم من المعاصرة القلية المدرسة موقف، ت لأول ا ال؛ح>ث، 
ونقده.

ونقده.التأؤيل، من العاصرة القية المدرمة موقفا الثاني; المحثا 

القرآنفي الجاز من العاصرة القلية الد.رسة موقفا ت الثالث، المبحمثؤ 
ونمره.الكريم، 

وأحكامالمخ من الحاصرة القالية المدرسة ، موقفت الراح لفصل ا٠ 
ونقده.القرآن، 

ماحثج؛حمسة ؤيشمل 

العاصرة،القلية الال.رسة أصحاب، عند بالمخ الراد الأول؛ البحث، 
ونقاوْ.

ونفوه.المخ، وقؤع من الحاصرة القلية المدرسة موقف، الثاني؛ البحث، 
ونقده.المخ، أنواع من العاصرة القلية الد.رّة ، موقفالثالث،؛ المبحثا 

علموصح بابج أصمن العاصرة القالية اّ.رّة ، موقفالراع؛ الميحنج 
ونقده.والمنسوخ، الماسخ 

القرآن،أحكام من المعاصرة القلية المدرسة موقفا الخامس؛ البعصن، 
ونقده.



الإمراسلّاتمن المعاصرة العملة المدرسة موقف الخامس؛ الفصل ه
ونقده.، القرآن وقصمي 

تمحباحث ثلاثة ويشمل 

ونقده.الإمراسليات، من المعاصرة العقلية المدرسة موقف الأول! المبحث 
بقصصالمراد من المعاصرة العقلية المدرسة موقف الثاني! المبحث 

ونقاّْ.القرآن، 

القمصحقائق من المعاصرة العقالية المدرمة موقف الثالث،! المبحث، 
ونقده.القرآني، 

ومقاصومتاسبامحت، من المعاصرة العقلية المدرسة موقف، السادس! لقمل ا٠ 
ونقده.القرآن، 

•بحثتن و.يثمل 

القرآنفي المناسبامحنج من المعاصرة العقلية المد.رسة موقف، الأول! المبحث، 
ونقل.هاالكريم، 

القرآنمقاصد من المعاصرة العقلية المدرسة موقف الثاني! المبحث، 
ونقده.الكريم، 

القرآن،إعجاز من المحاصرة العقاإية الدرّة موقف، المائع! لفصل ا٠ 
ونقده.

مثاححج!ثلاثة ؤينمل 

منالمشركين ، موقفمن العاصرة العقلية المدرسة موقف، الأول! المثححؤ 
ونقده.القرآن، معارصة 

القرآن،إعجاز مفهوم من العاصرة العقلية المدرسة موقف، الثاني! المبححإ 
ونقده.





ادضممس؛
ب-فهرسالأخم.

المصطلحات.فهرس - ج 

والمراحح.المصادر، فهرس - د 
الموصوعات.فهرس — ه 

'البحث في المتح المنهج 
التالي!المنهج تعالى— اض بإذن — البحث، هدا في سأتع 

ومواقعكتبا من المتوفرة المصادر حلال من العالمية المادة جمع ~ ١ 
الترسنا٠

والقواعدالضوابهل وفق المعاصرة العمالية المدرسة أفكار نقد — ٢ 
العلم.أهل كتب ش المعروفة العلمية 

بالرسمكتابتها مع ور الفي مواصعهّا إلى الكريمة الايات عزو — ٣ 
العثماني؟

فيالحدين، كان فان البحن،، هل.ا أثناء في الواردة الأحاديحا عزو ~ ٤ 
غيرهمافى كان ؤإن إليهما، بحزوه أكتفى أحدهما أو الصحيحين 

درحته.بيان في العالم أهل أقوال ذكر ْع مصائره إلى عزوته 
مصادرها.س البحثا في الواردة الأشعار نونتق — ٥ 
موجزة.ترجمة ال٠شهورين غير للاعلأم الترجمة — ٦ 
بيانها.إلى يحتاج التي العلمية انمطالحات بيان - ٧ 
البحث،.فى الواردة ؛الأماكن ، التعريف— ٨ 
البحث،.في الغريبة بالكلمات التعريف، — ٩ 
صبهل.إلى يحتاج ما وصيهل الترقيم، بعلامات الالتزام — ١ ٠ 
الحملة.في مبين هو كما اللازمة يالفهارس البحث، تدييل — ١ ١ 



س|هأ؛<
البحث:كتابة في الممصيلي المنهج 

'•يلى ما والنقد الكتابة لملريقة التفصيل حيث من البحث هذا ثى سلكت 

اهتماماأكثرهم حب مرسة مبحث كل في العملأنيين أقوال أعرض ~ ١ 
المباحثمن غيره في مقلا يكون وقد ه، نفالمبحث في وكلاما 
مقداربحب هو للعقلأنيين المباحث فى فالترتيب هناك، فأؤحره 
الدراسة.محل المبحث، في كلامهم 

مباشرتعلق له مما العقلانيون يورد0 ما نقد الثحن، أصل في أكتب.، ~ ٢ 
نحو؛المبحث،، مباشرة له تعلق لا كلامهم من كان وما بالمبحثا، 

الحاشية.في عليه أعلق لغوي أو عقدي حْلا أو كلمة، معنى 
غيرئ.عن غنية فيها كان إذا النقول ببعض أكض - ٣ 



وتقدير؛شكر 

التيالعفة، النعم من به أنعم ما على وآخرأ أولا تعالى اش أحمد 
هذهوفى المباركة، الهليبة البالية هذه فى الدراسة نعمة أجلها من 

المنورة.بالمدينة الإسلامية الجامعة المريقة! الجامعة 

ءلل_افي علي تعالى الثه بعد الفضل لهم ومن مشايخي أشكر ثم 
منهموأحص المودية، المربية الملكة في أو اليمن في سواء اللم 

وفقهالماعا.ي ناعم ين ملفي الم'كتور الأستاذ وأستاذي شيخي بالذكر 
ليوفتح المفيدة، ونمائحه الماقحة بتوجيهاته وحهني والذي تعالى، اطه 

اممهأل فأسانتهى، حتى فكرة، الثااء_ث، هذا كان منذ بيته قبل صدره 
وعلمه.وعمره وقته في ويارك خيرأ، عي يجزيه أن تعالى 











دراستهمعند رقون الهس يمتمر ولم ، للأمحنمراى ر المالمفهوم 
منهجوفق الإسلام هع التعامل إلى تعدوه بل المفهوم هذا على للأملأم 

الاستراقوتحول الملمين، عند والشبهات الشكوك إثارة إلى يهدف 

والإسلام.المرانية بين صراع إلى والمعارف اللغات معرفة علم من 
وكانمتحددة، الك مالإسلام مواجهة في تشرقون الم سلك، وقد 

حامعةكل فى لهم يكون أن المستشرقون اجتهد فقد التعليم * أيها من 
هدهفي الأستشراق،واسخرءل فيه يدرسون موقعا الغربية الجامعات من 

التايرمحن يمنعه بعالم ينحصن لم من الملمين أبناء من الجامعات 
يتركهلما المتشرقون به يقوم ما حهلورة تأتي هنا ومن هؤلاء، بشبهات 
طلأ|هملالنموس في آثار س هذا صنيعهم 
لمارمن لمرة الحاصرة العقلية المدرسة رجال من كثير كان وفد 

خلالمن أفكارهم ة يشأ في رقين المتأير تبين ؤيمكن المتسرقين، 
التالي:

^سشرصن:عن النقل 

المستشرقين،عن النمل المدرسة هذه رواد كتابات في يغلهر 
كتب،كانت، سواء العالم كتب محلها مرعية قضايا في إليهم والرحؤع 

الشرعية.العلوم كتب، من غيرها أو التفسير 
المستشرقينعن الحاصرة العقلية المدرسة رجال نقل أن والحقيقة 

هذالمنيعهم تميلي عند أحشى إنني بل تميل إلى يحتاج أن من أكثر 

زمحزوق،حمدي د/محمود الحضاري، للصراع الفكرة والخلقية الأسشراق ت انفلر ،١( 





المصادرعلى فمط نعتمد لم رأنحن I فيقول ، فيها لصستشرفن ا على 
المأتى،اسشراب وأغلبها الحديثة المرا-»ع على وأيضا بل اسة الأم
الموصؤع((هدا قي كتبوا قلما المحييين الملمين لأن 

المعاصرةالعملية المدرسة كتاب أبرز تعلق نلاحفل وهكذا 
سواها.عما قفلا الشرعية الأمور قي إليهم ورجوعهم بالمتثرمن 

عليهم:وثناوهم اكستشرقين، أيدي على دراستهم 

،على المتعلم يثني أن عجب فلا المستشرقين على الثناء أما 
ومنالمستشرقين، على ثنايهم في العقلانيين هؤلاء حال كان وهكذا 

استمدت،أني أنكر ررلأ يقول• إذ الجابري، عابد محمد يقوله ما ذلك 
ءلالبا،كنت، عندما خصوصا هدا حمل وقد المستشرقين كتب، من كثيرأ 

ففيحال كل وعلى الجامعي، عملي من الأولى المراحل فمي وأيضا 
ماأو له، يراد ما أو يشاء، ما يتناول أن للمرء يمكن الاستهلاك مرحلة 
منبد لا الكتابة مرحلة فى ولكن ، عليه الحصول مجن تمكن 

الأستقلأل^٣/

نقديي محيرا تلما المالمين ان والقول ، ٣١٥ص مكة، في المحمدية الدعوة تاريخية )١( 
للدمحورالصحيحة النبوية السيرة ت منها كثيرة حديثة كابات رهناك صحح، غير السيرة 

اض،رزق مهدي للدمحور الأصالية المصادر صوء في النبوية والسيرة العمري، صياء أكرم 
العلي•لإبراهم السيرْ وصحح 

العلميتكوينه أثناء المستشرض مجن تلقاْ ما تناول أنه مفاده الجابري من الكلام وهدا )٢( 
علوموأن يشاء، مجا تناول أمحه ت ذكرها التي اكلامحة الأمور لهده الجامعية( )المرحلة 

يمكنمتوفرة وأنها تعلمه، يراد مما فهي التعليمية المناهج في كانت المستشرقين 
عليها.الحصول 

٠٣٠٨ص والحداثة، الراث )٣( 



كوياوفٍرسج

كتبمن الاستفادة عن الجابري استقل فعلا هل اءل! أتوهنا 
ذكر؟.كما المستشرقن 

نقلهمن سابقا نقلته وفيما ذلك، خلاف تبين لكتبه سريعة نفلرة إن 

الزعم.هدا دحض على دليل حير المتثرقين عن 

ررلأالمتثرفن! من ءلاJفة محمى أن بعل. آحر موطن في الجابري ويقول 
لهمتلمين. أسي أنعر بل باسسس، منهم واحد إلى أمض أز أشمر 

منيته نهوما منهم تعلمته شيء وأهم حميما منهم تعلمت ند حمسار.ا، 
استعملههوالذي سيته نالذي ا هن. إن عملهم. وطرق وتقريراتهم أرائهم 

منجرءأ محار بشيء أو بمنى، يتعلق لأمر ا أن ويما أكتب. ما فى وأوظفه 
أولأب ا بهيا يرطه اسما أعهليه أن قعل يامكاني ليس فإنه المعرفي، شعوري 

١١تكوينه حصيلة الفرد، ثقافة حصيلة إنه كل، نتاج إنه ذاك، 

كتابعلى مثنيا أركون محمل. كتب مترجم صالح هاشم ويقول 
إسلام~ القبائل )رب مته! ّالذي شابي جاكلين المستشرقة 

.٣٢٢ص واسنة، التراث )١( 
منالعليا ال.راات دبلوم على حصل باؤص في مقيم موري ومترجم كاتب صالح هاشم )٢( 

٠٢١٩٨٢السوريون جامعت من الحديث الأديي النقد في ردكترراه  ٢١٩٧٥دمشق جامعة 
التنويرإلى مدخل ت مؤلفاته من العربية، إلى أركون محمد مؤلفات من العديد نقل 

الرايهل؛هدا على الأوان مجوغ انظرت الامحادمية الأصولية معضلة الأوروبي، 
hltp://alawan-sa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83

العربيةاللغة نم ورئة الإسلامي، ش متحصصة مستشرية شابي! جاكلين )٣، 
اتحادعن الصادرة العربي التراث مجلة I انفلر ا، فرنفي الثانية باريس جامعة في وآدابها 

الحقيقةبين الجيلأني القادر عبد ه، ١ ٤  ١٨رمضان "  ٧٠العدد دمجشق في العرب الكتاب 
٠سحلول ترجمة.د.حسن ثايى، لجاكالين مقال الأدبية والأصملورة التاريحية 



يشكلفهو للكلمة. الحقيقى بالمعنى حدثآ يعتبر الكتاب راهدا ت محمد( 
بالأرحنةونقصد لأن. ا حتى حملت القرآني للنص أرخنة عملية أكبر 
بالبينةربطه طريق عن القرآني ^٥٧ب ٠١١تاريخية عن الكشف : هنا

القرنفي العربية الجزيرة لشبه القبايلية — والبشرية والهلييعية الجغرافية 
البلأدى«را،.المابع 

هؤلاءكتب في يراها التي العبارات بعض من متوهم توهم وربما 
الوأنهم علميا، استقلالا لهم أن المشرفين مناهج تنتقد العقلانيين 

ينتقدونهم بل كذلك، الأمر ولبى المستشرفون، يقوله ما يرون 
محمدفهذا ~ ميتهم ت"حكا العربي التراث مع هلهم لتها المترفين 

فيومنتقدأ أوروبا، في الحديثة الناهج استخدام منتقدأ يقول أركون 
التراث)لكأن المناهج! لتلك مواكبته لعدم الأستثراق ه نفالوقت 

أماالمناهج، أحدث عليه تهلبق أن يستحق الذي وحده هو الأوروبي 
وأناذلك أقول عشر! التاسع القرن منهجيات فيكفيها الأحرى التراثات 

حضتوقد لالآستشراق. نمولوحى لابوا المنهجي بالتخلف أفكر 
المنهجياتبنقل وطالبت، ، وربون الفى ستة ثلاثين منذ معه المعركة 

نجاحبكل تهلبق مثلما الأسادمي — الحربي التراث على وتعلبيقها الحديثة 

• ٢١ص الهامش الديى، الخطاب تحليل إلى الموروث الشير من القران )١( 
وموصهاالعلوم أنواع كافة مالئ تدرس مة الملفروع من فرع ص الإبتومولوجيا؛ ، ٢١

هداايباحثتن من كثير تناول ونل" قيمتها، وبيان الختتلقي أصلها لتحديد ونتاتجها 
،١٨٩ص مصطلحات، وتاموس فلسفية مذاهب، انفلرت بالدراسة الصهللم 

٠٨ ١٠٧٩صن النيوترنية، الفيزياء قة فلمال بتمولوجيا إلا 
مشهورة.ية قرنجامعة )٣( 



^^ِاكفآيري

الامحتثراقظل فقد الأوروبية• والمجتسات الأوروبي التراث على 
المنهجيةسجين — ممثليه من العديد لدى الأن وحتى بل ~ طويلة لفترة 

عشر،التاسع القرن في بلورت قد كانت التي والتاريخوية ٢ الفيلولوجيةر 
الإطلأق(لأ،.على كافية تعد لم فائدتها من الرغم على وهي 

الخلخيةالمستشرفين لأحهلاء ليس للأستشراق أركون من القد وهدا 
مناهجأحدث يطقوا لم لأنهم ولكن الإسلامية العلوم مع تعاملهم في 

تطبيقأركون حاول والتي العلوم هذه على عندهم المحروقة البحث 
نممهارم.المشرقين مناهج من حطرأ أكثر نتائجها تكانت بعضها 

المعاصرينالعقالنيين من كثيرا فان المستشرقين عند الدراسة وأما 
ونضرلهم قرأ ممن أو المشرقين، أيدي على تتلمذ ممن أنه إما 

جامعاتهم.في الخرسين من أصح ممن أو أفكارهم، 

نقدية؛٧^٠>*< دراسة ولغاتها القديمة الأداب بدراسة يعنى علم هو الفيلولرجيا علم را، 
والعباراتالمصطلحات ين والمقارنة فيها والتحقيق النصوصن قي التدقيق ؤيعتمل 
مقالالفيولوجيا، معنى انظرت العصور، عير عليها طرأت الش والمرات تطورها وتايخ 
http://www.airasech.corn/vb/الرابط/ هذا على فصيح، السبكة على 

16581 =showthread،php?t

.٢٦٢ص الدبمي العقل نقد قي قضايا )٢( 
تاريحيةت المثال سيل على وانفلر القضية، هده في الأستشراق نقد من أركون أكثر وقد )٣( 

أخطاءفته ناول كاملا فملأ عقد حت ، ٢٦٠- ٢٤٥ص الإسلامي، المرئي الفكر 
فيوسابهه الحديثة، المناهج استخدام في وتقصيرهم الملمية، مناهجهم في المستشرقين 

بعدها.وما  ٦٣صى والحداثة، التراث كتابه! في الجابري عابد محمد هدا 







الديني،واليسار الماركسي السار فيها بما القوى لكل تجمع سار والي
المثقفين،ويار التلقائي، والسار الوطني، واليسار اللسرالي، ار والي
قوىحميع بين المشترك القامم هو يكون يكاد الديني ار والي

اوار«أا/

التيالنقاط من عددأ ذكر أن يعد حنفي حن يقول آحر موصع وفي 
مقالهمن القصيد بيت ذاكرآ يقول ممر، في الاشتراكية عن فيها دافع 

فيمتفقان ية والماركالإسلام إن القصيد. ييمن، راوهدا ت تعبيرْ حب 
الأهداف«لآ،.

حنفيحسن يقول المحلّة الشيومة الحركات بعض عن ودفعا 
للتاصريةالمستقل أسماه كامل مقال في الناصرية عن مدافعا 

استردادهي التي الشعبية صرية للنا المستقل ررإن يقول! الشعسة، 
تثويرهابعد الوطنية الثقافة على المرة هده اعتمادها ْع القديمة صرية للنا 

،.٤١٠٠إليهاالاعتبار رد بعد الوطنية القوى وعلى 

بالمسارأسماه لما الفكرية الجذور واصفا حنفي حسن ويقول 

لترمولأ أفت ^فل ق ُسا لى؛ تعا ل محا كما دة، لعبا با ر تعا ف ا د ؤإمحرا لتوحيد، =ا 
[.٣٦ت الحل ]صورة ؤآهثنؤأ أثن أعثدمحأ 

(.٢٠٤ب/ في والتررة الدين )١( 
 )Y( في والتررة الدين^_YYU/U.)
وفاتهيعد واستهرت الناصر عيد حمال حكم حلل في نثات ا عربية قومية حركة ت الناصرية )٣( 

والاثتراكيةالحرية وهي• بها ينادي كان التي الأفكار وبنت اسمه من اسمها واشتقت 
الموسوعةانظرت الأحرى، العريق المسارية القومية الأحزاب أفكار نفس وهي والوحدة 
(.٤٨٥)ا/العامر والأديان الذاهب فى الميسرة 

.AA-AUص والغرب، المشرق حوار )٤، 



^^وِاكفمنج

الخمسة،المعتزلة أصول مع إذن الإسلامي اليسار راينفق الإسلامي! 
القرنمنذ عليه القضاء تم أن بعد الاعتزالي الترايث، إحياء يحاول لذلك 

العقلية<،العلوم على الغزالي هجوم منذ الهجري الخامس 
إلىالاشتراكية بالحركات، صلته فتعود الجابري عابد محمد وأما 
بدايةارفي يقول! فهو العربية، الهلال في ءلهورها من مبكرة مراحل 

ابنعن كتاب لاكوت إيف ي القرنللجغرافي ظهر الستينيان 
أوللماركية، رائدأ حلدون ان هن تجعل أمحلروحة عن فيه دافع حلدون 

بالفكرصالة عش آنذاك كنت، لقد التاريخية^. للمادية الأقل عش 
وكنتالأساسية الماركسية المؤلفات قراءة بمدد كنت، الماركسي، 

معا،بهما علاقاتي ترجع حيث، حاليون، بابن صلة على كذلك، 
الأولىالسنوات أي ينسات، الخمأواخر إلى حلدون وان ، ؛ماركسل 

الجامعية،،درامتى من 

الإعجابمن أكثر هو ما إر يذهبح الجابري عابد محمد إن بل 
كماوجذورأ، با نلمين المكتابات من ه يوحد أن وهو ؛الماركسية، 

مثلالماركسية رموز آراء وبين حلدون ان آراء بعض بين التثابه امحرض 

مصر)د/دا(.في والثورة الدين )١( 
ترجمة.له أجد لم )٢( 
علىالتاريخ أحداث ر يفماركس وضعه ماركي مصهللح الت١راخة; المادية مصطلح )٣( 

(.٤٧/YY)العالمية العريية وعة الموم انفلرت وحدها، المادية العوامل أماس 
محترف-كانوثورتما واجتماعي ألماني وث "فيل ٢١٨١٨منة ولد ماركس، كارل )٤( 

والشيوعيةالديمقراطية الاشتراكية هما: قويتض جماهيريتي لحركتين الربي المومس 
العربيةالموسوعة انظر! ، ٢١٨٨٣٠سنة توفي، المال، رأس كتاب I مؤلفاته س الثورية، 
(.٦٣/YY)العالمة 

.٣٠٧ص والحداثة، التراث )٥( 



تحليلبين التثابه هذا هنا الانتباه يثير مما ررلعل يقول• حث ، لينين 
غايتهاتحقيق هن العصبية تمكن التي والمعهليات للفلروف خلدون ان 

الثورةلفلروف الماركسي التحليل وبين الدولة، ونامين الملك من 
٠آآ النوري والوصع الورة في نن لنفلرية خاصة 

الاشتراكيةيالحركات المعاصرة العةالية المدرسة صلة أن والحقيقة 
فكثيرالأفكار، هذه نثر في الجاد العمل إلى والإعجاب الثناء تجاوزت 

هنفالجابري هؤلاء ومن الاثتراكية، الأحزاب في مؤمن 

انماصرة.الملية بالخرسة الختزلة علاقة الثالث،: الخللم، 

بحقنمنه تبنته ما إلا مستقل كفكر ينتهي الاعتزال كاد ر؛ أن بحد 
الوقت،في حديد من الاعتزالي الفكر عاد وغيرهم، كالشيعة الفرق 

المدرسةيمثلون الدين والمفكرين، الكتاب بعفن يل على الحاصر 
الجديدة،،١العقلانية 

أولننتثا روصيا قي الشيوعي الحزب مؤسس وهو ، ٣١٨٧٠سنة ولد لينين• راآ 
مكنتاش  ٣١٩١٧عام أكتوبر ثورة قاد وقد العالم. في الشيوعي للحزب دكتانونية 

عاموفاته حتى البلاد حكم مم روسيا. في الأمور مقاليد على السيهلرة من الشيوعيين 
XT\س')^٦إ٦^العربية الموسوعة انفلر: ، ٣١٩٢٤

٠١٩١ص والدولة، انميية حلدون ابن فكر )٢( 
للاتحادالوطني المجالس في عضوا انتخب أنه موقعه على المشورة الدانية سيرته ففي )٣( 

حركةالوطني والاتحاد ، ٣١٩٦٢مايو الثاني المؤتمر في الشعبية للقوات الوطني 
مغربية.اشتراكية 

(.٦٦/١العاصرة)والذاهب الأديان في الميسرة الموسوعة )٤( 







ؤرالتمر وأصول القرآن علوم س المعاصرة العقلية المدرسة موقف 

ذلكفى بما السالف عن المرؤيات على اعتمادها من أكنر 
ا؛الحديث 

علىالثناء إلى الجابري عابد محمد توصل كيف نلاحفل وهكذا 
بماالرويات من أكثر العقل باعتمادهم اللمرالية على والشاء انمزلة، 

كتابمن النقل على العقل تقديم أن شك ولا يقول، كما الحديث فيها 
الأهواءأهل علامات ومن صلألة باب هو وسنة 

ثورةتمثل كانت ررالمحتزلة المعتزلة! على مثنيا حنفي حن ويقول 

١١ان لإنا وحرية الهلييحة وعالم العقل 

يتبادرما أول فان المعتزلة، قلنا ررؤإذا ا! فهمي علي ويقول 
أمارمن تمحرروا الذين الأفذاذ المفكرون أولئلأ، هم السامع ذهن إلى 

أينالحق عن بحثهم في المتوهجة الحقل شعلة ، حالفوانهللقوا التقاليد 
مصيرمن بهم حاق ما لولا الذين العفلماء الرجال أولئلث، وهم كان، 

بأفكارالقبول على المذهِ، هذا يزكي المردي: الطاق وعلى السياسي الميدان =ءمي 
إ٠لارهادش بالمثل، العاملة بشرط الذهب، ْع متعارصة كانت، ولو وأفعالهم الاحرين 
المسرة)Y/المومومة انفلرت أهدافها، لتحقيق والعقلأنية المعية الملمة تعتمد الملقي 

١١٣٥.)

.١١٤ص العربية، الحفارة فى المثقمون )١( 
.١٨٨ص الهلحاؤية، المقيدة ثرح (، ٩٦)ا/والقل المقل تعارض در انظر؛ )٢( 
(.١٨/٨)ممر في والثور؛ الدين )٣( 
الدكتوراهعلى حمل لميا، في ممراته ي م ١  ٩٣٦منة ولد حشيم، ممهلفى نهمي على )٤( 

توفيالجبائيان، المعتزلة، تفكير في المقلية الزعق مؤلفاته؛ من لال.ن، من الملمة فى 
الرابهل؛هذا على ترجمته انفلر آم، ٠ ١ ١ ستة 

اCp://ar.wikipediah^مg/wik%/اDS%Bر<D%و%84^'

%»5B4%D9%8A%IW؟%AE%D%D؟%



هذاغير شأن للمسلمين لكان الرعناء الأيدي إليه بهم دفعت مؤسف 
اشتهرلقد اليوم• نراه النءي هد'ا غير واقع الإسلامي للفكر ولكان الشأن 

ز؛هءر واحتفايهم للعقل حتفانهم با شيء- كل ~نل الاعتزال أهل 
العقيدةمن كتاب؛ ضنه! أفكارهم وتبتي كتبهم من الاستفادة وأما 

كلهويكاد مجلدات، حمس في وهو حنفي، حن لمولمه الثورة، إلى 
حلالكتاب هذا في حنفي حن قرر وقد المعتزلة، عن نفلا يكون أن 

كتبهم.من بحروفها المعتزلة عقيدة 
يرالتغفي العملي الاتجاه إ زيد أبو حامد نمر كتاب ذلك ومن 

كمايعتبر الكتاب فهذا المعتزلة، عند القرآن في الجاز قضية في دراسة 
غيرهمفي المعتزلة تركها التي التأثيرات هذه لرصد ررتمهيدأ مؤلفه يقول 

وعلومها،؛رالعربية الثقافة أعلام من 

الأفغاني،الدين جمال بمنهج المعاصرة العقلية المدرسة علاقة ~ ٢ 
وتلاميذهم.عبده، ومحمد 

وغيرهما، عبدإ ومحمالّ الأفغانى الل>ين حمال أن أحد يشك لا 

فلضةدراسة الفل ثورة •' للمزيد وانخلر ، ١ ٩"* ص المعتزلة، مكير ني العقلة الزمة )١( 
عائلالحر، والصتمِ المعزلة ، ٥ ص الراوي، الدين عز المنار همد بنداي، ممزلة نكر في 

.٦٥ص الموا، 
.٢٤٦ص العزلة، محي القرآن في الجاز فضة قي دراسة التمر في المقر الاتجاه )٢( 
ه، ١٢٥٤طة ولد الأفغار، الدين رصي مر بن علي بن صفتر ين الدين حمال، هو )٣( 

انفلر;، ٥١٣١٥سنة وتور الماسور، الحفل إر واشح البلدان، من ءل.د إر سافر 
-١٥ص الإسلام، وفيلوف المرق موقفل الأفغار الين حمال (، ١٨٦/٦)الأعلام 

١٢٨ص ومادئه، ورسالته تاريخه الأفغار الد.ين جمال ، ٩٤
التحق= ٣١٨٦٦سنة ور ممر، ر ، ١٨٤٩سنة ر ولد اممه، حير حسن عبده محمل )٤( 



حقيقتهافي هي التي المعاصرة الإصلاحية بالمدرسة سمي ما رواد من 
وقدلمين، المبادئ من كثير فى محناهرأ أثرأ تركوا قد للمعترلة امتداد 

هدا.يومنا إلى المدرسة هدْ أثر زال وما المعاصرين من كثير بهم ناثر 

الوهم المعاصرة العملية المدرسة رحال المدرسة بهدم ناثر وممن 
لها،امتل،اد أنهم يرون بل فحب المدرسة بهذه تأثروا أنمهم يعدون 
به.يصرحوا لم بما وتمريح أءلروحات،، من ابتدأته لما وتتميم 

تيارفي يتبلور لم بالتاحر ارالوعي الجابري! عابد محمل. يقول 
ارالغرب®الأحر مع حيال في ويا.-حل التهمة ثرومحل يهلرح فكري 
إلاللعرب، تاريخي تحد أكبر وفكره وصناعته لاحه ييمثل بوصفه 

الدينحمال ر أسحينما الماصى القرن من الحقل هن،ا مثل فى 
لدعوةتألمتا جمعية وهي الوثقى العروة جمعية عبده ومحمل. الأفغاتى 

الحياةباب بأسوالأخذ والتضامن الاتحاد إلى الإسلامية الأمم 
الاحتلالمن والسودان ممر وتحرير لاستعمار ا ة  JU،Iومجا والنهضة 

وكبرائه،الإسلامي الحالم أقهناب من جماعة تضم وكانت، البريعلاني، 
كانتاإذ نوعها من الوحيدة تكن لم الجمعية هذه أن من الرغم وعلى 

بثافي دورها فإن مماثلة عربية جمعياُتج وبعدها قبلها تألمت، قل؛ 

؛٠١٨٧٩سنة وفي العالمة، الشهادة على حمل  ٣١٨٧٧منة ور الأزهر، =رالجامع 
الموافقه  ١١٢٢٢'الأولى جمادى ٧ يوم وش العلوم دار مدرسة فى للتاريخ مدرسا عمل 

وحمينمحبع عن الوؤنان مرض من معاناة يعد يالإسكتدؤية توفى م ١ ٩ ٠ ٥ عام يوليو ١ ١ 
عبده،محمد الإمام (، ٣٦- ٢٢)ا/الكاملة الأء٠ال، انفلر: يالقاهرة، ودفن سنة، 

(؛٢٠٢-١٥/١٧)العقاد مؤلفات، مجموعة صمن للماد، 



وأوسعأعمق كان ومغربا مشرقا العرب صفوف في النهفوي الوعي 
•أحرىاال١؛ جممة أية دور من 

وليسالوعي يقظة مرحلة في زلما ما ارنحن حنفي: حن يقول 
الوعيننقل إنما حلم. تحقيق أو إمبراطوريات تكوين أو دول تامير 
رثيدعبده، محمد )الأفغاني، اكيني الإصلاح عليه ركز الذي الفردي 
الأبم«مالرم إر رضا'" 

تالديني العقل نفد في قضايا كتابه في أركون يصد ويقول 
رندلأن امتدادأ يعتبرون وغيره ، حيزل طه أمثال من )النهضويون 

العقودفي تمر يلم النقدي ~ العقالآني التيار هن.ا ولكن حلدون، وان 
وحارحية(رداحلية من عديدة لأسباب الأحيرة 

المقا؛لأت،إحدى في موال عالي مجيبا زيد أبو حامد نمر وقال 
فيعفليمأ تأثيرأ في وأنروا لي درسوا الذين الأساتذة )أحد ت معه 

حملقد وكان الخولي أمين تلميذ وهو ٢ عيادأ شكري كان الجامعة 

هذءعلى فه المالغ الثناء وهذا ص المعاصر، المبي الغكر إشكاله ١( 
عصرهم.في القالية الدرصة كبار هم أسها ْن إذ الجابري، من تغرب يلا الجمعية 

سنةولد الأصل، العدائي القالخونى، الدين شمس محمد بن رصا علي بن رشيد محمد ٢( 
مولمانهتومن ، ٠١٣٥٤سنة وتوفي الشام، قي ءلرا؛لس في ئلمون منطقة في  ٠١٢٨٢

(.٢٩٣)م1لؤلض معجم )ا"/ا-أا(، الأمأدم اننلر: 
.١٠١^ص والغرب، الشرق حوار وانفلر؛ (، ٢٩٣مصر)ح/في والثورة الدين ٣( 
نمالأزهر في حياته اوبدأ ٣^١٩ في  ٢١٨٨٩منة ولد صلأمة، بن علي بن حين بن محك ٤( 

الأدبفي مؤلفاته: من ، ٣٢١٩١^ستة وتوفي وربون، بالفتخرج بايص إلى افر 
.٧٩ص المجمعيون، (، ٢٣١)م الأعلام انظرت الأربعاء، حا.ين، الجاهلي، 

.٣٣٢ص الدبي المقل ممر في ثقاا 0( 
الاحنتيرًدرحة على حمل ، ٣١٩٢١ممهر في المتوقية ش ولد عيال• محمد شكري ٦( 



الض؛رسم^يول؛

تحتار القرآن محي الحساب يوم  ٠٠عن الة يرمحتير الماجدرحة على 
محياقفي الخط، هذا ْع تواصلا نفي اعتبر وأنا .... الخولي إمراف 

كانالص« ررمفهوم كتبت محيما الموصى. وعالم الأدبية المغرية تطور 
القرآن(رآ،.أدبية يمي ما في إلي بالمية مرجعية الخولي أمين الشح 

المعاصرةالمقالية الا«رسة رجال أن القول هذه في نلاحظ وهكذا 
وثانيا!المعتزلة، أولا! هي ابقة سلمدرسة امتدادا أنمهم يعدون 

عبده.ومحمد الأفغاني الدين جمال في ممثلة الحل،يثة العتزلية المل.رّة 
ئ!محم ءأد 

العرب.العقلأسن رابطة تأرسس الراح! الطالّ_ه 
الماسمن كثير محي العاصرة العمالية الخررمحة أفكار انتنريت، أن بعد 

رابهلةتامحيى منهم ءلاJفة احتار وقل. بينهم تربهل رابهلة من لابد كان 
العرب.العقلانيين رابهلة إ امحم عليها أطلقوا 

فيعمل كما ممر في الجامعات من عدد في عمل ،  ١٩٥٣منه والدكتوراْ ١،  ٩٤٨—سة 
جامعنش عماله وس القاهرة جامعة فى منمبه من اصتقال ونل. معارا، أستاذا الرياض 
القمةوالأمحاطر، الأدب و الطل مزلفاته: من للمحابة، لمفرغ  ١٩٧٧ّة الرياض 
دائرةالأسلوب، علم إلى مار-حل االأدءى، الفن تأصيل نى دراسة ممر ش القصيرة 
كتابه؛في ترجمته انظر والنربثتن، العرب عند والنقدية الأدبية المذاهسج الإبداع، 

صوالغربيين، العرب محي والفدية الأدبية الuزاتب 
،١٨٩٥الموافق  ٥١٣١٣ءامولد الخولى، يوسم، إمماعيل عامر الباش محي إبراهمم أٌين )١( 

المرافق٠  ١٣٨٥عام وترش الشرعي، القفاء بمدرسة ودرس المتوقية، محافغلة في 
)ب/1ا(.الأعلام انفلر: القول،، فن مزلفاته: ومن ،، ١٩٦٦

الحوارموغ في منشورة زيد، أبو حامل نمر للدكتور مقابلة وماش، تاريخي نص القرآن )٢( 
l١tاp://www.a^•ا1اvar.org/debat/sllow.art.asp?aid= ط/ا84ئ هدا على المتمدن 



عىنت بأنها رابطتهم المعاصرين العقلاسين من ءiادفة وصف وند 
الما تنثر بان ترحب وهى الجذري، المفدى العقلاني الفكر نشر إلى 

٠الفكريه ته جرا ثب بر الإلى طريقه يحل 

الصادقمن )بدعوة I فيه يقولون بيانا ها تأسيعند وأمدروا 
وعزيز، سلامة بن ورجاء ، طرا!يثءاأ وجورج ، ر العظم جلال 

httpiZ/aliiwunالرابط/-هذا ض أوان مني ني مقال العرب، الملأنيض رابهلة إصداران )١( 
D8yoA7%8%ا%B%8لا%AFYoD8%A7%داsaAMg/%D8%A5%D8%B5

D8%BiyoD8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9.html%

صيداني الإنجيلة المدرسة في الثانوية درس ، ١  ٩٣٤عام دمشق في العفلم جلال صادق )٢( 
الحديثة،القلقة ياحمماص  ١٩٦١سة الفلسفة في دكتور درجة على حصل )لبنان(، 

والجامعةنيويورك جامعة ش والمعاهر الحدين، العربي والفكر للقلقه أستاذأ عمل 
التحريم،ذهنية الديني، الفكر نقد مؤلفاه; ومن دمشق، وفي بيروت، فى، الأمريكية 

الرابط/هدا على سونيا، اكتشف، مرغ انظرت معكوسا، والامتثراق الأسثراق 
www.discover-syria.com news 5299

عامحلث، مدينة مواليد من سوري. نصراني ومترجم ونافي وكاتب مفكر طرابيشي جورج )٣، 
مديراعمل دمشق. حامعة من بالترييي والماجستر العرية باللنة الإجازة يحمل  ١٩٣٩

،( ١  ٩٨ ٤٠١ ٩٧٢) عربية'® ت ٠ادراسا مجلة لتحرير وريسا  ٦٣)دمشق عة لإذا 
وقدغادره، ولكنه لينان، في فترة أنام (. ١٩٨٩-١٩٨٤))ااالوحال0ء لمجلة ريسيا ومحررا 

تميزواكأليم،. للكتابة متفرغا الإن إلى فيها يقيم ■اش فرنا إلى الأهلية، حربه فجعته 
الردة®إلى النهضة وارمن الفلاسفة® ارمعجم ت مؤلفاته من ومولفاته، ترجماته بكثرة 

hitp//:ت 1لرابْل هدا على الأوان موغ انظرت العربي®، العقل نفد وُايقد وءهرحلمات® 
alawan-sa.org/

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8.h

عامولدت سلامة، رجاء الدكتورة وهى؛ العائلة، اسم سلامة( و)بن امرأة؛ اسم هذا  ٢٤١
اللغةفى الدولة دكتوراه نالت العرب، العقلأنيين رابطة ربة تعمل تونسية ، ٢١٩٦٢

فىوالإساننات، والفنون الآداب بكلتة محاصرة أستاذة العرسة، والحضارة والأداب 
اربيانًلجمعية مؤسس عضو ا بفرنالنفسي'أ التحليل ارفضاء جمعنة عضو تونس. 



منمجموعة وبحضور ، الهونى المثللب عبد ومحمد ، العظمة 
منبباريس العرب،١، العقلأسن اررابهلة مؤتمر انعقد العرب، المثقفين 

التاميية!الورقة هذه عنه تمحضن، ومحي ، ٢٠٠٧نوفمبر  ٢٧إلى  ٢٤

خاصة، ١٩٦٧حزيران/يونيو هزيمة منذ الحريئ، العالم شهد 
المنجزاتعلى الإجهاز مظاهرها من ارتكامية، اجتماعية تحولات 
وصعودالوطنئ، الاستقلال مرحلة مباشرة تلت، أو سبمتح التي الحداثية 

والتراجعوالإبداع، والمعرفة الفكر ت،كمر التير الإمحلأموية الثنارات 
والتلاشي.الاستقالة تخوم إلى النقدي المثقف، لدور المتصاعي، 

فىمؤلفاتها من اللائكتق* عن للدفاع الثونستة الثقافنة ولْالجمع1ة ، بفرنسا لحنتاتاا ا= 
دارالفحولة، بنيان ، بيروت العرب، العقالآنسن ورابطة الظليعة دار الجمؤع، ن ا إننفد 

موغت انفلر دارالقلليعة، ، الثوابت، نقد  ٢٠٠٦ترنس المعرفة، دار ، ٢٠٠٥دمشق، بترا، 
الرابط:هذا عر الأوان، 

htlpv/alawan-sa.org/

%D8%A7%D9%84%I)9%83%D8%AA%D8Y^

قيالدكتوراه على حصل ألمانيا، في درس ، ١٩٤٧عام دمشق قي ولد ت العفلمة عزيز )١( 
وعالمية،عربية جامعايت، في أستاذا عمل ا إنكلترا ٠ أكسفورد جامعة من لإسلاميه ا العلوم 

للمنفلمةريسا كان كما بيروت، في الأمريكية الجامعة والشارقة، الكويت جامعتا ت منها 
والتاؤخ،السلطان بين التراث مؤلفاته! من بريهنايا، مع الإنسان لحقرق العربية 

المجهرالعلمانية والبرابرة، العرب ، مختلف، منغلور من لعلمنه ا والحداثة، الإسلام 
غيره(.ْع )بالأستراك 

١.صر المجهر، تحتر العلمانية كتابه؛ مقدمة فى الخولفج ترجمة انفلر 
اصتقنثم ، ١  ٩٧٥سنة إلى بليبيا القضاء تور ليثي ومثقف أعمال رحل ئم قانون رجل )٢( 

الرابهل؛هدا على الأوان، موغ انظرت بإيطاليا، 
htlp://alawan-sa.org/

%DS%Al%D9Vo_oD9Vo_oDSVoAAV

&debuا_auleu^s = 60#paginalإo٨_auاeursم





علىعليها، تقوم التي الأس حملة في تقوم، التي الحداثة مهلاو-خ س
المراقةوحنوق القانون ودولة المدني والمجتمع العلمانية 

اارادaلةوتولى والمدنية• والثعليمية والثقافية والنيابة قتمادية لا ا 
اليللعلماسة خاصة أهمية العقلاني الخفلور هذا من العرب« العقلانيين 

فينختصر أن ولا والإلحاد، الإيمان ثنائنة إلى تختزل أن يمكن لا 
عايتهامتماعدة اجتماعية رورة حمأيها دناك يدانها، مكتفية ايديولوجيا 

تعاقدعلى قائم حر ديمقرامحلي ومجتمع التفكير على قادر مستقل فرد 
الدسئالمجال فمل إلى تدعو هذا في وهي أحرار. أفراد ين اجتماعي 

حيثمن الصمير حرية إلى وتدعو والقانون، والساسة الدولة مجال عن 

والتعبير،الرأي وحرية الاعتقاد، وعدم الاعتقاد حنية تشمل أنها 
فللديندولنا. بها المعترف، الإنسان حقوق سرعة به حاءت، بما والأحل. 

وللنياسةمختلفة، بتصورالت، معه التعامل الشر حق من به، حاصل حيز 
خاصةمجالات، والفنون والأداب المعرفة وفرؤع والإبداع والقانون 

بعيدأالمصا؛حأن ومراعاة والعقل الوضعي العلم عر الحياة إنامة إر دعوة هي ت العلماب ( ١ ) 
الموسوعةانفلرت ا الحكم قي اللادينية بالذات السياسي جانبها في وتعني الدين، عن 

(.٦٧٩/٢)المسرة 
ومنهاالمدني، للمجتمع تعريفات عدة هناك )٢( 

ؤاسقاؤلالقومية، المواطنة أصاس على القائم المفهوم هو ت المدني المجتمع ١" 
وقيلية.ومجدهبية طائفية من القديمة الانتماءات 

والتقافيةوالاجتماعية والاقتصادية السياسية المؤسسات جملة هو ت المدني المجتمع ٢" 
عدة.أغراضي لتحقيق الدولة؛ سلهلة عن استقلال في المختلفة ميادينها في تعمل التي 
فلسمةنقد في كتابا ماركس كارل كتب عندما بدايته وكانت ا أوروبا في نشأ مفهوم وهو 

هيثاتلمختلف التكامالية الأدوار ، ٤٠٧ص الأسان، حقرق مصطلحات انغلر: هيجل، 
١٠ ٠ ص المدني، المجتمع ت لهيئا لمدنية ا ومجة المقا ، ٩ صى المدني، المجتمع 



التصوراتعن كله الاستقلال ومعاييرها تصوراتها في تقلة مبها، 
منالحداثة محيرورة تنطلق لا ذلك، وسب الديتنة. والإيديولوجنات 

الحرةالمستقلة المرئية من تنطلق بل ة، المتجانوالجمؤع الجمامة 
هذه،والحال المرأة، حق ومن بها. غيرها ويعترف، بغيرها تعترف التي 

بماوالحنيات، الحقوق مجال في الرحل مع التامة بالمساواة تتمئع أن 
الحقوق.متكامل مستقلا مواطنا يؤكدها 

مختلف،أن العرب،® العقلأسين اررايطة تؤكد نمه الخطور هازا ومن 
منأشكالها في الربي، المالم عيها يشتمل التي الئعددلة أنماط 

الواحدةالمواطنة مبدأ على تقوم أن يبُي إنما وثقافية، دينتة و، 
المواطنةحقوق يمحو مجزوء تصور كل عن بعيدا التامة، والمساواة 

الدموروابتل والأكثرية الأقلتة مثل بدائية أو غائمة بمصهللحات 
والهلارفية.والأسرية القبلية والأواصر 

انمرب®ارالنهضويون أنجزها قريبة معطيات من الزابهلة هذ0 تنطالق 
القالآنيةإسهاماته له المج عربي موروث ومن ، مجزوء بشكل ولو 

أععلتجالتي انية الأنالحضارة معطيات إلى تستند أنها كما المتعددة، 
وتتوجهحميحا. الحقول في الخيرة إنجازاته المعاصر انئ الأنالمجتمع 

تاريخيتراث لها اش الجماعن مي: الإثنة والجماعة الأعراق، مشق عام الإشة :١( 
العضويا جزءا يمح أن إلى حل بعد جيلا الجماعة أعفاء يتوارثه منترك وحفاري 

)الإنية(.القرمة حموبهم مصدر ؤذكل الاخرين عن سزهم وجودهم، من يتجزأ 
تعنيالتي ^١اانا( os)اتنوس الوناني الأصل ذايث، اللاتينية الكلمة من منتقة والكلمة 
تحتالعلمانية ، ٢٩ص الإنسان، حقوق مصهللحات معجم انظر؛ )قوم(، أو رشم،( 
.٢٩٧ص انجهر، 



بكةث على لها إعلاميا موقعا ءالأوانءا من ايخذن التي الرابطة هده 
العالمفي الوصع تدهور على المحتجين المثقفين حميع إلى ا٠الإjترنتاا 

الثقافةووو9وفة الفاعل العمل بدور الاعتقاد يشاركونها ممن العربي، 
تهمبإمهاما منشوراتها كما الإلكتروني موقعها بغذوا لكي النقدية، 

ذلكشيء، في الأسقنة تدعي، ولا الفول، تحتكر لا ضي، ونتاجاتهم. 
بمجتمعتزال ولا حلممتج وقديمة، حاصرة مختلفة، لجهود وجه أنها 

/اواة(ل والماينة إلى ويهلمح العقل إلى يحتكم 
تتعلقمتعددة وقفات إلى تحتاج ية التاميالوثيقة هذه أن والحقيقة 

ومنبها، وحكم الشؤع، في وحكمها العلمانية، من بالموقف 
يتضمنالحقوق في بالرجل المرأة مساواة إلى الدعوة آخر جاتم-، 

القرآنلمريح هذا مخالفة وواصح والهلالآق الميرايث، حق فير المساواة 
ائرسبين المساواة إلى الدعوة الشريعة مخالفة في ومئله الكريم، 
المجتمع.في والأديان الهلوائف 
فقدذكروه الذي الانترنت، على الرب الخقالآنيين رابتلة موقع وأما 

٠لأوان ا  ١١! فقالوالمولمي ١ هذا أهدافح فيه ذكرو١ وقد الأوان، - سمو٠ 
٢٠مارس آذار/ غرة منذ انعللق ثقافي فكري موفر  ونمويلبمبادرة  ٠٧

وهوالهوني، الظالم، عبنه محني الليبي والثقم، الأعمال رجل مجن 
باريسفي تأسيسها عن الإعادن تم التي، الرب؛' القلأين اررابعلة منبر 
٢٠نوفمبر ٢ ٤ يوم  ٠٧.

للرابطة(،الرسمي )الموقع أوان مولمر في منشور مقال( العرب، الخقلأنيض رابطة بيان 
liup؛u؛//:iwan- sa.orgه%/A8yoD9yo8A%8ه%A7%I%8اpا;_هل/-68%ُ>هذا على 

D8%Bl%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9,1364.litml%



المعاصرةالعقلة بالمدرسة التعريف ت التمهيد ٨، 

•إر الأوان موقع ف ويهد 
النقدية.والمعرفة المستقل الحر للتفكير هامش حلق س ١  ٠٠

المالمفي والقبة والأئمة الفكرية الطاقات بض الملة ربمل - ٢ 
وحوار.وتبادل التقاء ففاء بتوفير العربي 

الإنسان،حقوق مبادئ حول المعرفة وتطوير نثر على العمل — ٣ 

الملمانيةسما لا الحديثة، والأحالآةتة المياسة القيم وحول 
١^٠الخلم في إرمائها إلى الحاجة تتأكد التي 

منهجإلى عن الميي الدفاعي المهج من الانتقال - ٤ 
،.مختلفة١١أ مجالات في الحنية بتجارب يهتم إيجاتي، 

htlp؛//:il؛iwan-sa.0rg/الرابط/ هذا على منور أوان، بمونع تميفي مقال، نحن، من ( ١ ل 
»لإ-68%90%580؟90%؟08690%وت1%وآدّلإ80%86اأآأأأا.





الثانيالمبحث 

العاصرةالعمالية الدرّة رحال أبرز 

أبرزمن بأنهم المعاصرة العقلية المدرسة رحال بعض تمسز إن 
أنوذللئ، اجتهاد، محل وهو عوبة، الم بالغ أمر المدرسة هذه رحال 

منوكثير العقلانيين، من كثير ظهور في أسهمت قد الإعلام وسائل 
فيكبيرأ تفاوتا بينهم أن كما أفكاره، يفلهر مؤلفامحت، له ليس هؤلاء 

القرآنبعلوم المتصلة المياحث، ومن عموما، الشريعة أمور من مواقفهم 
خاصة.

أسابتحدد التي الضوابط- بعمى توصع أن يمكن فإنه سبق ما ومع 
هذهرحال أبرز من المحاصرة العقلية المدرسة رحال بعض اعتبار 

ولحلنقدية، دراسة إلى بحاجة القرآن علوم في آراء لهم الدين المدرسة 
يلي!ما الضوابهل هد-0 أهم من 

وغيرها.الفضائية والقنوات، الكتب، حلال من آرائهم انتشار - ١ 

علىاعتماد دون عقلانيا تناولأ كثيرة قرآنية موضوعانتج تناول - ٢ 
الشرعية.المموصى 



^^وِ|كيرري

المدرسةرجال بأبرز التعريف يمكن الضوابط هدْ حلال ومن 
تكالتالي وهم المعاصرة، العفلمة 

نيينأبو حامد نصر أولا! 

العاصرة،العقلة المدرسة رحال أبرز من زيد أبو حامد نعر يعتبر 
بأسماءوتنثر العقلانيين، أغلب، عند صياغتها تحال أفكاره من وكثير 

الرحل،هذا حياة عن الكائنة الأمور من عدد يلي وفيما مختلفة، 
نيته:وعقلا 

،زيد أبو حامد نمر ت الدكتور الأستاذ هو والمولد! م مألا 
مصر.في طنطا في ، ٢٠١ ٩٤٣ا/U/تاريخ♦ في مولود مصري، 

المدارسدبلوم بدراسة العلمية حياته بل-أ إ العلمية المؤهلأُتح 
وذلك، ٢١٩٦٠عام منه وتخرج اللاسلكي، م قالمناعية الثانوية 

المحصولمن تمكن يم المعيشية، أمورها في أمرته اعد ليمبكرأ ليعمل 
ةالقاه جامحة لأيات، ا كلة ، Ijjjوآدا ة يالع اللغة قم م', , لمسانس عار, 

ااأ—،الدراسفى ها نفوالكلة م الممن ماحتر على حصل يم 
ممتاز.بتقدير ، ٣١٩٧٦عام الإسلامية 

الدراس-ارتحفي نمها والكالية القسم من دكتوراه على وحصل 
الأولى.الشرف، مرتبة بتقدير ، ٢١٩٧٩عام الإسلامية 

اسمه.من وجدته الذي هو هذا 





فىحصمست وند الحر، للمكر رثد ابن ة مومححائزة ~ ٥
أصولفي مجتهد لم م'عربي، رُلعالم للجائرة الرمحمي الإعلان 

بينواؤيله بتضيرْ زب الديني الإصلاح إلى يدعو الدين 
عاليها)طشت، الذي وكان ٢، والحداثةاا٠' الإسلامي الديني الفكر 

زيد.أبو حامد نمر الدكتور هو الجاتزة سروط 

!فمنهاالجامعايتظ، إلى العلمية زياراته وأما 

باليابانالأجنبية للغات أوساكا بجامعة زائرأ أمحتاذأ عمل ~ ١ 
٢٠١٩٨٩-  ١٩٨٥

,٢١٩٩٥أكتوبر من بدءا بهولدا ليدن بجامعة زائرأ وأستاذا ~ ٢
ليدنبجامعة والعةيدة~ الرأي وحرية والمسئولية القانون كرسى ~  ٣٠

.٢٢ ٠٠٠سبتمبر محن بدءا 

جامحة، والهيومانيزم الإسلام لدراسة رثد ان كرسي — ٤ 
,٢٢ ٠٠٢هولندا في الهيومحانية الدراسات 

ومن، ٠٠٥٢ سة ولد القرطي، رثي بن أحمد ين محمل بن أحمد بن محمد الوليد أبو )١( 
فيهاوله بالفالمة، الانشغال عنه عرف، المتصفى، ومختصر المجتهد، بداية مؤلفاته؛ 

ميرانظر؛ ، ٠٥٩٥سنة محبوسا نوش عنه، يروى أن يبش ولا الذمي• ءال، لذا كتب، 
(.الوافي؛الوفيات)٢;١٨البلاء)اآ/ي«مآ(، أعلام 

آp://ww^vthلbn-^ushما،rg;pages/ar,/ هذا على الحر، للمكر رند ابن موصسة )٢( 
indcx.html

بمااني الأنالجوهر على اكاكيد وقوامها انية، الأنالزعة محعناْ مصطلح الهيومانيز )٣( 
انفلر؛المصير، تحديد على والقدرة والعقلة والإرادة الحرية ُعاني من عليه ينهلوي 
جريدةوطفة، أسعد د,عالي الإنسان، وتربية التربية أنسنة اكريية! ش الإنسانية الزعة 

الرابط؛هدا على ، ٠٢٢  ٠٧ا/"ا/ ٠ -اريح  ١٠٤٦الخدد الأدبي الأمبوع 
7.htni 000/1046ا 0460ا/isb اhttp://www.awu-dam.org/esbou





بالتراثالإحاطة بين جمعوا الذين المفكرين ارمن ت زيد أبو حامد ضر 
أكاديمية،علمية معرفة ومعرفهما الغربي الفكر وبين الإمادمي العربي 

ذلكعن فضال وهو والاجتماعية. الإنسانية العلوم مناهج في خصوصا 
سيامياالمعاصر؛ الحربي الوافر وإمكاليات بقفايا المهتمين من 

صياغةبهدف التنوير حركة في - يزال ولا ~ شارك ففد وفكريا؛ 
نقدمجال في رائدة دراماُت، قدم حنث معاصر؛ عربي نهضوى مثرؤع 
الإسلأمي«راا.العربي التراث 

قراءةأن ءالوانعر ويقول! ، العالم أمين محمود الأستاذ ~ ٢ 
ويوكلهيعلنه بما لا ه، نفالدين إطار في ثراءة هي زيد أبو الدكتور 

كن.لكااونتائجها بمقاميها بل فحسب، وكناياته بأقواله 

منزيد أبو حامد نصر فيعد خليل أحمد خليل الدكور أما ~ ٣ 

مو>سوءةمؤلفاته؛ ومن الجامعات، من كير في مدرسا وعمل ، ٢١٩٤٠عام =أيرول 
المغرب،بلاد محي الخوارج الخارجية، سياستهم الأغالية الإسلامي، الفكر سوسيولوجيا 

الادابكلية منتدى I انغله الإسلامي، التارخ في قضايا الإسلام، في رئة الالحركات 
htlp: forums.2dub.org sh0wthread.php?l = 3l543الرابمل/ هذا على شمس، عين بجامعة 

٢٣ص اّماعل، محمود المعاصر، العربي الفكر في نقدية فراءات )١( 
ولدممر، في الشيوعية الحركة زعماء أحد ام  ٩٢٢فبراير  ١٨في ولد العالم أمثن محمود )٢، 

معاركالمصرية، القصة من ألوان مؤلفاته؛ من القاهرة، في الأحمر الدرب حي في 
٠١ في توفي المصادفق، قة فالمحفوفل، نجب—، ءالم ش تأمأدت والثورة، الثقافة فكرية، 

نن،العربية موقع ^١(، ٢٠)آ/العرب، المبدعين اعادم موصوعق انظر• ،  ٠٢٢ ٠ ٩ يناير 
liltp://ww\v؛.Uarabiya.net/articles/2009/0ا/ا0/62اصأأا.6توالرابهل/ هذا على 

ص•!العالم، أمين محمود الترايثؤ، من نقدية ، مراقف)٣( 
ماالتغيير، قة فلالخخعلي الحقل قة فالمؤلفاته؛ من لبنان، في ولد حليل، أحمد خليل )٤( 

فيه لتفترحمته انغلر الديني، الاجتماع علم في جديدة نظرية نحو الكلمات، تقوله لا 
(.١٢٢٣)٢;العرب، المدعين أعلام موموعق كتابه: 



التيموسوعته في ذكره ولذا العشرين، القرن في المبدهمن العرب أعلام 
الأّمأا،.بهزاسماها 

!ومنهافيلاتي روتراود الدكتورة ألقتها تكريمه حفل كلمة ~ ٤ 
رثدابن حائزة بمنح اليوم معكم أحتفل أن لي عفليمين ومرور لشرف 
وزوجتههو هنا أحييه أن لي يتاح ولأن زيد أبو حامد لنصر الحر للفكر 

فىالجهد زيد أبو بدل ومحي يونس. ابتهال ور البروفيبيننا الموجودة 
توىم على العلمية والعقالآنية الإسلامي الوحي عقيدة بين الجمع 
وزوجتههو ذللث، في متحماد ومثابرة، مثالي نكري واحادص عمره، 
كعالماليوم زيد أبو حامد نصر نحرف نحن جسيمة، شخصية متاعب، 

رثدارابن كرمي  ٢٠٠٢مند يعتلي دوليا الاعتبار رفح 

قبيلمن ليس ٠١زيد! أبو حامد نصر مادحا غزال حالي يقول ~ ٥ 
حامدنصر المصري الكاوّ_إ على الحي® الشهيد  ١٠اسم إمحللاق المبالغة 

انمثرينالقرن في المدعض ١^ أملام •ومرمة )١( 
فيتربنجن بمدينة  ١٩٤٤عام ولدت ه فيلانل روتراوت الدكتورة الأستاذة المتثرقة )٢( 

والدراساتالعربي والأديب، الإسلامي الدين فى الجامعية دراستها ر تخصمست ألمانيا. 
ؤإصتامولألمانيا، في ميونيح، جامعة من كل في والفلقة المقارن الأديان وملم الترك؛ة 

htlp: wwwالرا؛ط./-أأطا.هاوا على الحر، للفكر رثي ابن ة مؤّمحونع انغلر؛ تركا، في 
rushd.org/pages,int/Awards/20<)5/docuincnts/cv-W

عرالحر، للفكر رصد ابن موّسة موقع في متنور مقال زيد، أبو حامد نمر تكريم كلمة )٣( 
hllp;//w\vw.ihn-rushd.org/pages,/int/Awards/2005/^

مناللبنانية، الجامعة من الياّية العلوم في الإجازة مر حاصل لبناني، غزال، حالي )٤( 
وجها، ٢٠٠٨العام في المركبة الحداثة واعافات المأزومة العربية المجتمعات مؤلفاته 

تالرابمل هدا على الحرية، متثر موغ انظرت الأصولي، الفكر مع لوجه 
yya.org/content/viewaulhorاhurrاhltp:/ www.millbara





معتتصادم أم الدينية النصوص مع الدعوة هده تتصادم فهل والاداب. 
النصوص،تلك بعض على بالباطل بعضهم أصفاها التي لطة ال

تقوملا للتحرر الدعوة هد0 إن والفم؟ العمل حركة على قيودا فحولوها 
أمحساسعلى تقوم لكنها نصوصه، إلغاء على تقوم ولا الدين إلغاء على 
I ٠١علميافهما الدينية الموصى فهم 

بفيروسإصابته بعد وفاته من أّبوعين قبل مصر إلى عاد ت وفاته 
استمرتغيبوبة في ودخل علاجه، طريقة تحديد في الأطباء فثل ب، يم 

التاسعة؟م  ٠١٠يوليو ٥ الاثنين صباح الحياة فارق حتى أيام عدة 
بمنعلقةأمرته مقابر في دفنه وتم الخصصي، زايد مستشفى في صباحا 
العمر.صلاة  Jijoطنطا بمدينة قحافة 

الجابري!عابد محمد ثانيا؛ 

فيوحدة ئ<ينة في فجيج منهلقة في ولد الجابري، عابد محمد هو 
Iه لجنا معريى ام،  ٩٣٥مبر دي ٢٧فى ، العري، 

كليةمن قة القلفي العليا ات الدراسدبلوم على حصل دراسته! 
علىوحمل ، ٣١٩٦٧بالربامحل الخامس محمد جامعة في الأداب 
٣١٩٧٠عام ها نفالجامعة في قة القلفي الدولة دكتوراه 

جامعةفي الأداب كلية في الإسلامي والفكر قة القلأستاذ أعماله: 
بالغرب.الرباؤل بمدينة الخامس محمل- 

صالتكمر، زس ش الممكتر 



نالها;ام الحرام 
العربية.٧^١؛< بغداد جائزة — ١ 

للثقافة.المغاربية الجائزة — ٢ 

العربي.العالم في الفكرية الدرامات جاثزة — ٣ 
العر؛يأا،.الفكر ة مومهن الرواد جائزة ~ ٤ 

المؤلفات،من كثيرأ الجابري عابد محمي. الدكتور كب ت لفات المؤ 
العربي،الحقل نقد سماه الذي بمشروعه الباحثين أوساط في عرف وقد 
تتاليفأ كتبه آخر من وهي القرآjا، بعلوم مباشر تعلق لها التي كتبه وٌن 

القرآن.إلى مدخل - ١ 
النزول^ترتيب حب الواضح التفسير ت القرآن فهم — ٢ 

الفلسفي؛مشروعا، 

وهوالعربي، العقل مثرؤع ميه يما هو الجابري يه انتهر أمر أبرز 
الحربي،الحقل بمية العر؛ي،، العقل تكوين ت وهي كتب، ثلاثة عن همارة 

هدهمدح في العفلامحن من كثير تكلم وقد العربير"ا،، الماسي والعقل 

الرابط؛هذا على الجابري موقع في ممال الذاتية، السيرة )١( 

الرابط؛هذا على الجابري موغ على مقال المؤلفات، )٢( 
va's.lilin؛hllp://ww\v.aliabriubed.net/l

وكلام،وفقه، نحو، من الّيازلإ راعلرم هى أنمام؛ ثالثة إلى العربية العلوم الجابري فم )٣( 
التصوف،تضم التي الُرفانا'ا وءاعلوم الديتيءا ®المعقول اسم عليها ينطلق و؛الآغة، 

العقلى٠ءاللامعقول اسم عليها ويْللق ا ونحوها للقرآن، الباطني والتفسير الشيعي والفكر 
اسمعليها ويهللق ونحوها، والرياصيات المتعلق تقم التي البرهان® ®علوم ومجموعي 
المملى®.®الحقول 





العملنفد كتاب على مشيا المضلل١، عبد محمود ويقول - ٢
الفكريالحدث هدا على الجابري عابد محمد د• ارأهنئ يامى؛ ال

نقدمجال فى مسبوقة غير فكرية لمغامرة مسبوق غير تتويجا يعتبر الذي 
•٢٢المبيا٠رالسياسي العقل وفهم 

البيضاءالدار في  ٢٢٠١٠مايو ٣ الاثنين يوم الجابري توفى ت وفاته 
طويل■مرض بعد 

شحرور!محمد ! ثالثا

.٢١٩٣٨سنة دمشق فى ولد شحرور دبب بن محمد هو 

فيالجامعي التعليم محل تعلبه من الأولى المراحل درس دراسته: 
.٢١٩٥٧عام الثانوي التعلم ثهادة على حصل وقد دمشق، مدينة 

المدنيةالهندسة لدراسة درامية ببعثة وفياتى الالاتحاد إلى سافر يم 
عامالمدنية الهندسة في دبلوم بدرجة وتخرج ، ٢١٩٥٩عام موسكو في 

١٩٦٤.

٢١٩٦٥عام دمشق جامعة — المدنية الهندسة كلية في معيدأ وعين 
٠٢١٩٦٨عام حتى 

شهادتيعلى للحمول  ٢١٩٦٨عام بائرلدا دبلن جامحة إلى وأوفد 
الدنيةالهندسة في  ٢١٩٧٢عام والدكتوراْ ، ١٩٦٩عام اواجستير 

امات.وأمتربة ميكانيك تخحمر 

ترحمة.له أجد لم )١( 
Toص• والحداثة، التراث )٢( 



٢١٩٧٢عام دمشق جامعة ~ المدنية الهندسة كلية في مدرما وعين 
اعدأ.مأستاذا يم التربة، ميكانيلث، لمادة 

أنهيجد التعليمية ثحرور محمد الدكتور لسيرة القارئ لفاته! مؤ 
لهيعلم ولا الشرعية، بالعلوم علاقة له وليس الهندسة، في متخصهس 

الكتب،من عددا كتب، فقد هدا وْع الشرعي، الحلم عنهم تلقى مشايخ 
والعامةبل الباحثين، بين الكتب، هده انتشرمحت، وقد بالقرآن، المتعلقة 

كتب،ما وأهم المعاصرين، العقلانيين أبرز من عددته لدا ييرأ، انتشارأ 
معاصرة(،إسلامية )درامامحت، سلسلة الكريم القرآن علوم موضوعالت، في 

وهي؛

محاصرة.قراءة ~ والقرآن الكتائب، ~ ١ 

والمجتمع.الدولة ~ ٢ 

القيم.منظومة — والإيمان الإسلام ~ ٣ 
—الوصية — المرأة فقه — الإسلامي للمقه جديدة أصول، نحو ِ ٤ 

اللباس.~ التعال.دية ~ القوامة — الإرُث، 

الإرهاب.مناع ه تجفيف~ ٥ 

الموضوعيبالتفسير أو القرآن، بعلوم تعلق لها الكتبإ هده وجمتع 
للقرآن

أنهمن موقعه في يذكره ما الرجل ط؛ أفكار انتشار يوضح ومما 
قبلمن وأمريكية وأوربية عربية بلدان إلى - يدعى يزال ولا ~ رردعي 

ومنكرباحّثط بصفة  ١٩٩٣عام مند وجامعامت، ومدنيه حكومية هيئالت، 
للتنزيلالمعاصرة وقراءته منهجه اpياراات، هذه حلال، وطرح إسلامي 



(٢)

٢
(٣).

عنالصائرة والنشرات الدوريات في الأبحاث هذه له ونثرت الحكيم، 
الهيئاتءرأ،.مذْ 

شحرور:محمد آراء من 

الأسلالإ^في الردة لحد شرعي أصل وجود عدم ~ ١ 
رازأ الإنأبو ولكنه للبشر، أبآ ليس آدم أن يرى ~ ٢ 
فمهل،واحد حد يوجد ؤإنما شرعية، أحكام وحول عدم يرى ~ ٣ 

العلنيةحشة الفا عند الزنا حد وهو 

المالأبجمح وتجوز المال، انتقال أساس الوصية ~ ٤ 

•أركون محمد • رابعا 
بلدةفي ولد ية، الجنفرني الأصل جزائري أركون، محمد هو 
.٢١٩٢٨عام بالجرائر الكبرى القبائل بمنطقة ميمون توريرة 

والثانويةميمون توريرة فى الابتدائية الدراسة فترة قضى الدراسة! 
حملثم الجزائر في الملسفة بكلية الجامعية الدراسة ثم وهران، في 

٠٣١٩٦٨ّنة وربون الجامعة من القلقة في دكتوراه على 
٢١٩٦١ّنة من السوريون جامعة في جامعيا أستاذأ عمل I أعماله 

هداعلى شحرور، محمد للدكتور الرصهى الموغ في مقال الدانية، السيرة )١، 
liltp://www.sliahrour.org/index2.htm

انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

.٢٤صراالإرهاب، مناع تجفيف 
.٣١٢ص والقرآن، الكتاب 
.٧٢٤ص والقرآن، الكتاب 

٠٢٩٤صى حديدة، فقه أصول نحو 



حولعديدة جامعات في زائرا أستاذا عمل كما <سةاههام، إلى 
مكتبةفي الإسلامية للدراسات علميا مستشارأ  ٢٢ ٠٠٠منة ومني العالم. 

مجليفي وعفوأ أمتاذأ وعمل العاصمة. واشنطن في الكونجرس 
• ٢١٩٩٣مند لبن في الإسلامية الدراسات معاهد إدارة 

الفإسفى:مشروعه 

تحتيندرج اليوم وحتى سنة أربعين مند أركون الدكتور كتبه ما كل 
العقلنفد ارمشرؤع ت يقول كما وهو الإسلامي، الحفل نقد عنوان! 

عقيدةمع يقف ولا الأحرى المداهي، صد لمذهب ينحاز لا الإسلامي 
.، التاريخلأ في تطهر قد أو ظهرت التي العقائد صد 

أرائه:من 

محمديقول يعتمدها أنه يعني لا الملمين لعقائد النقل — ١ 
هيكما القرنية اللغة إلى المتدينين لمين المعقائد أنقل رافانا أركون 

بإسهابلها عرصي فمجرد وبالتالي، بعيني، وأفككها أحللها ثم 
منأنا أتبناها! أني يعتقدون القراء بعض يجعل هي كما وموصوعية 

هذاالمؤمنون. لمون المبها يعتقد كما أنقلها أن علمي كباحث واجبي 
بينثقافة الغربيين أكثر يخلتل أن أحيانا يحصل ولكن الأمر، في ما كل 

محمديدعى شخصا المؤلف يكون عندما الدراسة من المستويين هذين 

آرثرأو حان يدعى شخصا الباحث، يكون عندما أما فاطمة.. أو على أو 

.٢١ص المقال، نمل إلى التفرقة محل من 



جادض؛يلأك

الكاملبالأمان يشعرون هم أنفالأشخاص هؤلاء فإن انجييكا، أو 
.المؤلف(( راموصوعية(( يخص فيما 

عفوارأنا أركون؛ محمد ينول I علماني بأنه يفتخر أركون — ٢ 
هذاوعلى عاما، الثلاثين حوالي منذ القرني العام التعليم في كامل 

وهذاودروسه، تعليمه في العلمنة يمارس علماني مدرس فأنا الصعيد 
ا(معا أن في اليومية والممارسة الانتماء س نوعا لي ية بالنيثكل 

أركون:محمد على العقلانيين ثناء من 

لفكرالأساسية ارفالميزة أركون! كب مترجم صالح هاشم يقول 
التاريخيبالنقد قيامه س الرغم على الإيمان ينقذ أنه هو أركون محمد 

لاكراث،،،رم.الصارم 
في؛الربامحل الشهداء بمقبرة ودفن ، ٣٢٠١٠سر في توفي وفاته: 

منه.رهلاو_، المغرب 

حنفي!حسن حاما: 

وتعلمنشأ وفيها م، عام القاهرة في ولد حنفي، حس الدكتور هو 

عقالاكطبيقية، الإملاميات علم علي المعدل الإسلامي والخطاب الغرب بض تواطؤ )١( 
علىالجريدة مونع في متنور ، ٢٢٠ ٠٨ا/الأر؛عاء'مآ/ الراية، جريدة أركرن، لمحمد 

liltp://www.arabpliilosophcrsxom/Arabic/aphilosopهذا 
acontemporai^'-names/Muhammad_Aral،oun/Arabic_^

Conspiracy^n_Science_of_Islarnic_Applications.htm

٩.ص والدين، العالمة )٢( 
.١٥ص الديي، الفل نفد ز محايا )٣( 





يمي
حنفي:حسن اادكدور آراء من 

النظام ١١ت حنمي حن يقول ت العلماض بالدين الإسلام وصف 
)ظامهاعلمانية، دولة الإٌالآمية والدولة خالص، مدني نظام الإسلامي 
لسوالريس للربس، الماس احتار العامة، الميعة على يقوم السيامي 

الشعب١١عن نائس، هو بل لملك، ابنا أو افه عن نائبا 

أشدررإن حنفي حن يقول حنفي! حسن عند الأمة يفر ما أتي 
ابنعند صحته فى المشكوك الناجية الفرقة حديث، هو الأمة أصر ما 

هوواحدأ إلا تبقى يولا كلها، الأمة اجتهادات يكفر والذي ، حزم 
القاتمةااأ٤،.الدولة اجتهاد 

حفاظأررالأقرب ت حنفي حن يقول ت والمار الجنة بفناء القول 
النصيفى ظاهر أيضا وذللث، والنار، الجنة تفنى أن وحده فه البقاء صفة على 

بالموايتجوالنار الجنة عرضي وبقياسى اطه، إلا سيء كل بفناء يقول الذي 
الناراآأهل يفرح ولكن الجنة، أهل يخم قد فانيتان، وهما والأرض 

علىالعرب، العلماسن شكة موقع في حنفي حن للدكتور عقال العلماني، الإسلام )١( 
http://w\vw.3almani.org/spip.plip7articlc333الرابط/ هذا 

عنهاف رصي ماللث، ابن أنس حديث ومنها متعددة، بألفافل الناجية القرفة حديث، جاء )٢( 
علىمنرن( أمتي زن فرئة• وسعن إحدى عر افترف، إسرابل )إنبنى قالهتئال:
)Y/ماجه ابن أحرجه الجمامة(، وهى واحدة، إلا النار فى كلها فرنة• وسبعين ثنتض 

(.٢٠٤)برقم الصحيحة الميالة في الأuني وصححه (، ٣٩٩٣برقم  ١٣٢٢
الحر،مؤلفاته: من ، ٥٣٨٤سنة ولد حزم، بن معيد بن أحمد ابن عر محمد، أبو )٣( 

(،١٨٤; ١٨)البلاء أملام سير انظر: ، ٠٤٥٦سة تور والحل، المالل ر القمل 
الواتي؛الوفياُت،ر،أ/مه(.

/١.صر والغرب، المشرق حوار )٤( 
Xo^U/i)اكورة إر المقيدة من )٥( 



!البناحمال ! مادسا

ولدالساعاتي، البنا محمد بن الرحمن عبد ن أحمد ن جمال هو 
بمصر.البحيرة ؛محافظة المحمودية في م ١٩٢٠عام 

منالمتخهمة والمعاهد العمالية بالجامحة محاصرأ عمل أعماله؛ 
،؛.١٩٩٣حتى  ٢٠١٩٦٣ّة 

مائةمن أكثر وترحم ألمإ وقد المرئية، الممل لمنظمة حبيرأ عمل 
والسياسية.والقابية الإسلامية الموصوعات في كتاب 

ام. ٩٥٣سنة وأسرهم المسجونين لرعاية المصرية الجمعية أسس 
ا. ١٣١٩٨١سنة للعمل الدولي الإسلامي الاتحاد أسس 

البنا:حمال آراء من 

عالماءمن يد انمو آراء تخالف، التي الاراء من انمديد البنا لجمال 
ومنها؛الملمين؛ 

كانراوقد ذلك،: في كادمه ومن علماني، دن الإسلأ،؛ أن يرى - ١ 
اؤلةبالإسادم في الدينية ة المرمانتفاء إلى أدت التي الأسباب من 

الرحلعلى ينق لاهوت على قيامها وعد،؛ الألوهبة فكرة ونصؤع 
وهذهمتخصص، كاهن أو قس أو حبر إلى ويحتاج إدراكه المائي 
الإّلأ،الأى.ءالمانية أماب أكر من لكنت الحقيقة 

كفارآرص.لموا والضارى الهود أن يرى ~ ٢ 

الرابهل؛هذا عر الإٌادمي، الإحياء دعوة )١( 
litlp://wwwjslamiLxall.org/the%20islamiccail.h

.٢٨ص والعلمانية، والحرية الإسلام )٢( 
.٢٨ص إسلامي، مجتمع في التعددية انفلر؛ )٣( 





بإنشاءالبنا جمال قام ' البنا وجمال فونه ة يهزمتمرثج 
هاوأمما الناس، من عدد أكبر إلى ؤإيمسالها أفكاره، لنشر مسسة مؤ 

فيجاء ة لموما هذه محل نشا بيان وفي البنا، وحمال فونية مومة 
باسمة موي ١٩٩٧منه يناير في ررتكونت I الانترنت على موفيها 

نشاءليقم الإّلأمياا، والإعلام للثقافة البنا وجمال فوزية ة راموس
الإعلامالثانيت )الثقافة(، الأول ! هماهامين جانبين المؤسسة 

ويشمل!بالثقافة، الخاص وهو الأول! الجانب 

الصافيمنبعه إلى والعودة الإسلامي الفكر لتجديد الدعوة — أ 
ومجابهةالعصر معايشة الإسلامية للمجتمحات يمكن حتى الكريم القرآن 

والعمل.والعلم والحيل الحرية قيم وتعميق وبصيرة هدى على تحدياته 

السابق.الهدف تحقق اش والبحوث الكتب نشر ~ ب 

ذاتالاجتماعية الموضوعات بحصى لمناقشة الندوات عقد ~ ج 
والخروجوتمحيصها، المغكرين آراء من للاستفادة الخاصة الأهمية 

نتائج.أو بتوصيات 
ومراكزوالنوادي جل. ا المفي مكتبات تكوين على المساعدة ~ ح 

الشعبية.الذكتلأت 

أوالأناليم في خاصة ؛المراسلة للدراسة دورات تنفليم ~ ى 

العرييةبالمملكة البنات تعليم في موجهة وعملت ، ٢٠١٩٢٣عام البنا فوزية ولدت 
،٢١٩٩٧منة أكتوبر ٧ في توفيت وقد للتقاعد، أحيلت حتى عاما ثلاثين طوال السعودية 

الرا؛طتهذا على الامادمي، الإحياء دعوة موقع انظرت 
liltp://www.islamiccall.org/ihc%20isla





الثالثالمحث 

الدينفي العاصرة العقلية المدرمة راء أهم 

إلاالدين أبواب من بابا المعاصرة العقلية المدرسة رجال يترك لم 
منفمنهم العقلانية، في لتفاوتهم تبحا متفاوتة آراء ولهم فيه، تكلموا 

دونومنهم والمسلمات، اكوابت على والقضاء الدين، هدم آرائه مفاد 
ذلك.

العقيدة،في المحاصرة العقلية المدرسة اراء على هنا اقتصرت وقد 
يتعلقما لأن وذلك، النبوية، والسيرة وأصوله، والفقه التبوية، والسنة 

،موفما هو ير اكفوأصول القرآن علوم من العقلية المدرسة بموقف، 
القادمة.المباحث، غالت، في تناوله يتم 

فيالمعاصرة المقلية المدرسة آراء أهم ت لأول ا المطالب، 
العميدة؛

مدراسفي تحلموا ممن هم المعاصرة العقلية المدرسة رجال غالتا 
وإبرازالصحيحة، العقيدة بتعليم تعتني لا وهي غربية، وجامعات 

المنحرفةالفرق عقائد بدراسة عنايتها بقدر الدين علوم بين أهميتها 
بالقدرإلا بالحقيدة الاهتمِام عن يعدهم يفلهر ا ولن. الشبهات، لإنارة 



العقيدةتحرش حلال من وذلك أفكارهم، اسشار على اعد بالذي 
المتكلمة.فرق من وغيرهم المعتزلة، بعقاتد والقول الصحيحة، 

علىأركون محمد جواب، العقيدة لمفهوم تحريفهم أمثلة ومن 
عقاندهناك هل وهوت تثرفين، المبعض قبل من له وجه الذي السؤال 

الأديانمن دين ®كل قائلات أركون محمد أجاب وماهي؟. الإسلام، في 
الثابتة حقائق بصفتها مقروصة واللاعقايد العقائد/ من  Liliajيتممن 

اولنكل على تحلو عقائد أنها بمعنى ولا تتبدل ولا تتغير 
كلاعتبار الإيمان...ويمكن مضامين تحدد التي وهمي للعقل، نقدي 

مجموعةفي ومكثفة ملخصة ولكنها الحقائد، بمثابة القرآنية الايايتج 
والموجزة،؛المصقولة المبادئ 

أنوحاصة المموال، هدا عن به الإجابة يصح الجواب هدا مثل فهل 
الجوابهزا مثل وهل الإسلام؟، على يتعرف أن يريد تثرق م السائل 

لا؟.أو للأسادم تأث.ّرق المهذا يدعو 

البايجازرأ،، الإسلام عقائد بيان هو كان الواجب أن شك لا 
مماللعقل، النقال.ي زل ا التعن متعالية عقاك الإسلام في بأن القول 
الإسادم.لعدم المماهع يدعو 

فرقبعقائد والقول العقيدة، تحريف وهو الأحر، الجانب وأما 
الدكتوريمثاله ممن المعاصرين العقلانيين أبرز من فلعل المتكلمة، 

ح1في.حسن 

.١٢٧ص واجتهاد، نقد الإسلامي الفكر )١( 
الإيمان.عن اله حض الهلويل جمريل حديث ه؛ي النص بجتها كما )٢( 



شيء،كل في الطر بإعادة حفي حن اريقوم ا: حرب^ علي يقول 
العقيدة)من كابه: في وخاصة يثور المفهومات، كل قلب إلى عي وي

المقدماتكل ؤينف والتأسيس، البناء إعادة أحل من الثورة( إلى 
المربيالعقل في القارة بديهيات الأكثر ويزعنع والأصول، 

أومرنيأ أو ملحدأ بوصفه لا هذا يفعل أن والغريب، والإسلامي، 
يجددلمين المفقهاء من فقيها بوصفه ه نفيقدم بل للدين، محاربا 

التيحنفي حن عقيدة من ؤنرف التالية القاؤل وفي ٢، دينهم® لهم 
ءيكسهتنها

العقل!انحسار مرحلة في العقيدة في لحلا والمعراج الإسراء — ١ 

الموصؤعهدا يفلهر لم والمعراج! ررالإمراء حنقي! حسن قال 
المقلانحسار مرحلة في التأحرة القائد في إلا القائد من كجزء 
فيهما مع والمعراج الإسراء إثبات أن نلاحغل وهكذا ، النقل® وزيادة 

ولاحنفي، حن عند المقل ار انحعلامة هو متكاثرة نصوص من 

هالرسول زمن في ظهر بهما والإيمان والمعراج الإسراء أن ثك 
ذلاكر٤/بيان فى تكفى المنة كتب فى ونغلرة أصحابه، وزمن 

؛الأفكاروتأثر القلقة، درس ، ٢١٩٤١*واليد س لباني، ياحث • حرُبط علي  ٢١)
العربأعلام موصوعة ت انظر الحقيقة، نقد النمر، نقد ت مؤلفاته عن الماركية، 

(.٣٢١ r\U)\/البوص 
.٣٨٨ص الإسلامي، اممر في الجديد بواسطة ، ٧١ص النص، نقد )٢( 
٢(. ٠٥الثورة)أ/ إلى العقيدة س )٣( 
(،٣٦٧٣، ٣٤٢البخاري)رءم صحيح المنال: سيل عر الخالية الأحادث انغلر )٤( 

(.١٦٢)رقم ملم وصحيح 



تي|كفمِج

ه:الض شفاعة ٢-إنكار 

منالمريحة يالنموص ثبتت التي العميدة أبواب من الشفاعة 
أنكرهاوممن ، كالمعتزلة أنكرها من فهناك هذا وْع والسنة، الكتاب 

وهولغيره الرسول يشي رروكيفا يقول! إل حتفي، محن المعاصرين من 
غيرهمثل محاسب ه نفوهو الاستحقاق، قانون عليه ينطبق بشر نفسه 

عاليهمحكوم أيضا وهو الشقاعة من القدر هدا له يكون ه كيفالبشر؟ من 
ا.ل  ١١قاصيا وليس متهم وهو حاكما، وليس 
Iالسياسة يمناكل متأثر سياسي علم العقيدة علم ~ ٣ 
علمشرف كان ولذا المعلوم، شرف من العلم شرف أن شك لا 

وهومعلومه، شرف من شرفه يستمد لأته شرف، يضاهيه لا العقيدة 
حنفيحسن فان هذا ومع وصفاته، وأسماؤه وتعالى، محبحانه الخالق 

المواقفاختلاف لتبرير أتت راوالعميدة العلم؛ هذا متنقمآ يقول 
سياسي،علم هو الدين، أصول علم أن عالي يدل مما ، السياسية 

الكلاميةالفرق وأن السياسية، للمشاكل كمدى أتت كلها مشاكله وأن 
مياّسمة(\أ/فرق الأمر حقيقة فى هى 

XWUiT)للأجري الشرسة (، ١٤٠ )١; حزبمة لأبن الوحي انظر: )١( 
الشفاعةيجعل إذ ظاهرة، أباطل المذكور كلامه وني )أ/ها؛(، الثورة إلى العقيدة من )٢( 

تعالى،اف محض الشفائ يل بينهما، منافاة لا أنه والحق بعمله، إنسان كل لجزاء منافية 
والفضل.العدل بين تعارض ولا تعالى، اف عدل تمام بالعمل والجزاء 

العقلانيونيردده باطل قول السياسية المواثم٠٠ اختلاف لتبرير أتت العقيدة بأن القول )٣( 
حدثقد كان ؤإن الراسخين، العلم أهل من الحقيقة على بمحدث ولم كيرا، المعاصرون 

عليهولبسوا لالسا!هلان، القرآن بخلق القول فتنة برروا الذين المعتزلة أمثال نمن ^^^ ١ش 
المستعان.والله بالباطل، الحق 

(.٤١)Y/ الإملأبة الحضارة موسوعة )٤( 



علىأيره ولهذا العقلانيين، عند العقيدة مكانة هذه أن والحاصل 
الدين.مباحث بقية في آرائهم 

فيالمعاصرة المقلية المدرسة آراء أهم الثاني! المطلب 
!الحديث،

علىويعتمدوا النحوص، يتركوا أن الأهواء أهل علامات، من إن 
فإنوالرأي ارإياكم عنه! اممه رصي الخط_اب بن عمر قال كما آرائهم، 
منهموتفالتت، يعوها، أن الأحاديث، أعيتهم نن، الأعداء الرأي أصحاب 

/وأصالواا(أ فضلوا بالرأي فقالوا برأيهم، الدين فى فقالوا يحفظوها، أن 
أعداءأنهم بحق وصمهم اريمكن المعاصرة العقلية ة المدرّورجال 

مقرراتهمإلى الموصى يحاكمون وأخذوا ، لف، المنهج عكسوا المنن 
بها،الحمل وتوقيفا محاصرتها، على ويحملون المابقة، وتصوراتهم 

لهملم تحتى المعارصات، أنواع بشتى ومعارصتها دلالاتها وتأويل 
رتحريفاتهمرال 
رانتفاوتأنه! يرى المبوية المنة ْع العامل في منهجهم في والاظر 

الأو بعضها، يرد من بين وما ولحجيتها، لها رافض بين ما مواممهم 
ليسأن المنة تجاه العقلانيين على الغالبة والممة التواتر، إلا يقبل 

رحمهالمم ابن وهال (، ١٢برتم  ١٤٦)؛/الزائر، كتاب، ص، و الدارممي أحرجه )١( 
غايةنى عمر عن الاثار هدم اوأساند مختالفة: عمر؛القافل أثر مرد أن بعد تعالى اممه 

)ا/ّآ"ا(.المرقعين رعلأم انغلر: الصءة«، 
بصرف.،  ٤٣٥ص الإسلامي، الذكر في التجديد )٢( 



|وفٍربم^^وو

عقولهميحكمون أنهم يجمعهم لكن السنة، تجاه منهجهم قي قاعدة لهم 
ذلك١١١في القاصرة 

يعصمن المعاصرة العقلية المدرسة موقف تبين تفصيلية نقامحل وهد0 
تونحوها السنة، جمع ومثب النبوية، السنة ُنقلة المتعلقة القضايا 

الصحابة:من الحدين نقلة في الطعن — ١ 

وملوكهمالصحابة حياة تناولت، حين الحديثة العقلية المدرسة ارإن 
وكذللث،عهدأ، ولا ذمة فيهم ترفس، لم فإنها وحماعات،، أفرادأ 

والمجتمعوالجماعة(، نة ال)أهل المالح واللفؤ التابعين، 
حملةهم الدين بالأحص، الفاصلة الأولى الثلاثة القرون في الإسلامي 

١١٠لإسلام ا وحماة الدين، 
حيلأن نجد ارنحن ت أركون محمد قول الطعن هذا أمنلة ومن 
والكلماتالأولى الظروف وسهد وسمع رأى الذي وحده هو الصحابة 

لمنإنه والسيرة. والحديث، القرآن هيئة على بمد فيما نقالت، التي الأولى 
كلبأن القول على التاكيد المستحيل، من يكن لم إن تاريخيا الصعسإ 

هدهمن الرغم على نقله. الن.ى الشيء ورأى بالفحل سمع قد ناقل 
كلإن فكرة بالقوة فرصت، قد المزعومة الثيولوحيةر فالغلرية الحقيقة 
ورواياتهماانهاياتهم في معصومون المحاية 

بممرف.، ٢٣٦ص الخويثت، الخلأنة )١( 
.٢٦٥ص الحدية، القلأنة الأ;جائت )٢( 
ممعللحالأصل في وم الكتص، باشر اللاهوت علم أو الأديان، علم : اليولوحيا)٣( 

http://ar.wiicipcdia.org/wilciالرابهل//هذا على الحرة، الموسومة موقع انظر؛ تمسي، 
D8%A5%D9%84%D9%87%I>i%8A%D8%A7%D8%%

م،َاا•الإّلأس، الفكر ناييخة وانظرأيضا: ، ١٧٤ص ملمة، الفكرالإّلأسما،ة )٤( 



وناقشواالسنة، في الماحشض من العلم أهل النول هذا رد وقد 
حميعا#الصحابة أن وبيتوا الشبهة، هده أثار ممن وأذنابهم تشرمن الم

الوكانوا وأدائها، الأخيار قبول في ويتانون الحديث،، في يتثبتون كانوا 
علىحرصوا وقد يروون، ما صحة من واثقون وهم إلا بشيء يحدثون 

منهجافاتبعوا ذللثج، إلى نفخي وسيلة بكل الحدين، على المحافغلة 
١١يها فتقالتبوية تة التدحل أن من الثوائب، يمغ مليما 

هؤلاءغالب، أن الصحابة رواية فى الهلعن هدا محبب، كان ؤإنما 
امحت،بالمحوّإلا نومن لا الكي، المادية ؛الحضارة متأثر العقلانيين 

الحديث:جمع سبب، ~ ٢ 

فيالسبب، أن يذكرون لا العقلانيين فان الحدين، جمع سبب عن أما 
محمدفهدا سيامي، جب، الأن يرون ولكنهم الدين، على الحفاخل ذللثؤ 

عليهوللتأكيد أولأ، الحدين، لجمع الأساسي السبب، #إن ت يقول سحرور 
سقومحلبعد عقائدي فكري منهللق عنه تولد ؛حسن،. سياسي ّببإ هو ثانيآ 
الأمويةاارالدولة وظهور الراثدين الخلفاء دولة 

■مور لا طل يا المدكور سى آ الالسبب، وهدا 

يتصورأن معه يستحيل والدنيوي الديني الحديث، أئمة حال أن — ١ 
ه•اض رمول حق في الكدب، على يتواطزون أنهم 

الموية)٦!٨(،السنة من العقلة الما_رسة موش I وانفلر ، ١٠٠ءس التدؤين، قبل السنة )١( 
صى^تجاهاتالخلأسةالحدسة، ،  ٩٣ص العالم، وأدعياء الفتنة دعاة بين الموية السنة 
.٣٧صن المحدين، عند النقد منهج ، ٢٥٣

.٢٣٨ص الحديثة، اJقلأJة الأتجاuت انفلر: )٢( 
٠٥٦٦ص والقرآن، الكتاب )٣( 



^و|لفمسج

جبلالأحاديث جمعوا الحديث أصحاب أن فرض لو أنه ~ ٢ 
لهم.المخالفة الفرق أصحاب عنهم صكنا فكيف سياسي، 

جاءتأحاديث صعقوا الأحاديث جمعوا ممن الملم أهل أن ~ ٣ 
يفيدوهذا لهم، المخالفين من رواة أحاديث ووثقوا أمية، بتي مدح في 
المياميالجب لا الدن هو يد.فحهم كان الذي أن 

الأحكام:أحاديث مع التعامل منهج ~ ٣ 

فيالأحكام أحاديث مع للتعامل رويته نحرور محمد يلخص 
بالحلالالمتعلمة الأحاديث كل اعتبار بقوله: الجوية المنة 

أنهاعلى الكتاب في مها نص يرد لم التي والحدود، والحرام 
أحاديثواعتبارها والمموير والموسيقى الغناء مثل مرحلية أحاديث 

كلاعتبار أيضا وعلينا المائدة، الفلروف حب حينها فى قيلت 
والروحالقبر عذاب مثل القرآن مع تنملبق لا اكي الغيبيات أحاديث 

وعدمموصومة أو صحيفة أحاديث أنها على الحياة سر أنها على 
بهاءرم.الأحذ 

يفضيالأحكام أحاديث مع العامل في المهج هذا أن حاف وغير 
وممامرحلية، أحكام أنها بحجة الشرعية الأحكام من كثير إبطال إلى 

صالإّلأس، الفكر فى الفدية للقفاL الجامى التمر انثلر: )١( 
فيوهذا معناها، في يرد لم الش الأحادث شحرور محمد الدكتور يرد هكذا )٢( 

القرآن.فى لورود0 تبله فإنما القرآن فى ورد ما وأما كلها، نة للمرد حقيقته 
.٥٧٢ص والقرآن، الكتاب )٣( 



ومنالمحابة أن — البطلان بين رأي وهو ~ الرأي هدا بطلان يبين 
نصوصأنها على المصوص هده مع يتعاملوا لم العلم أهل من بعدهم 

مينزلت التي النوازل على الأحكام من فها ما أ-موا بل مرحلية، 
•أزمانهم 
قولفهو القرآن، في ترد لم إذا صحيفة الغيبيات أحاديث، اعتبار أما 

المعتزلة،ذللثج مثل قال ؤإنما ا، المعتبرينل العلماء من أحد به يقل لم 
الشياطينالمعتزلة محفلم أنكر ١١ت تعالى الله رحمه القرطبي يقول 

فيوليس دياناتهم، وركاكة مبالاتهم ئلة على إنكارهم ودل والجن، 
إثباتهم،على والسنة الكتاب، نصوصي ن، للوقد عقلى، متحيل إثباتهم 

بجوازه،العقل قضى ما يثبتإ أن اللص بحبل المعتصم اللثسبا على وحق 
َكثزواهأاكلمى •' تعالى اض ثال ثبوته، على الئمّع ونص 
الآي،من ذللثج، غير إلى ^^نسبموشثوهلن •' ونال 

بازللثإا<رتقضي ررالجن'ا وسورة 
هأو ءي 

.٣٩٤ص الإسلام، ني التجديد انظر: )١( 
اش،عبد أبو الأندلسي، الخزرحي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد م رآآ 

والأحرة،الموتى أحوال ني اكوكرة القرآن، لأحكام الجامع مؤلفاته: من القرطي، 
(.٣٢٢)ه/الأعلام )٢;٧٨(، بالونات الوافي انفدر: ، ٠٦٧١سة توفي 

.١٠٢آية اك؛: سورة )٣( 
.٨٢آية الأنياء: سورة )٤( 
(.٥٠)أ/ القرآن لأحكام الجامع )٥( 



اكفٍيج^لحلإ

الفقهفي المعاصرة المالية المدرسة آراء أهم I الثالث، الهللي، 
تلأصول وا 

ترتبوالحديث، العقيدة، فى المعاصرة الملية المدرسة طعن إن 
بفائدةالتشكيالأ، حلال من وذللئ، وأصول، الفقه، في الطحن عليه 

الفقه،تجديد إلى والدعوة الشريعة، مقاصد كتابة ؤإعادة الأصول، 
الأمثلةوفي الفقه، في قالوها التي الشاذة يالأراء الدعوة هذه وتطبيق 

تذللثج توضح التالية 

والأصول:الثوابت في اادظر إعادة — ١ 

وفىوالأصول، الثواست، فى النفلر إعادة أهمية سحرور محمد يرى 
الثانيالقرنين فى الفقهاء لنا صاغه كما الإسلامي راالفقه يقول؛ ذلك، 

المفلرإعادة إلى ملحة بحاجة القرآن، علوم وكيلك، الهجريين، وااثالث، 
ماسةبحاحة اليوم نحن حيث الأصول. أو بالثوابتا مي يفيما وخاصة 

بالأحكاممي يفيما الطر ؤإعادة ها، نفالأصول تأصيل إعادة إلى 
٠حديدة٠ شرعية بمياعة والتفكير وأدلتها. الشرعية 

وفيلإجماع، ا من موقفه هده لدعوته سحرور محمد تطبيق ومن 
الفهومفي الإجماع ررإن الإجماع؛ محنى عن شحرور محمد يقول ذلك، 

وهوالحقيقي، الإجماع مفهوم يعهلينا والقياس والمنة للكتاب، المهلروح 
وهم، بشأنهم المقترح التشريع قبول على الماس أكثرية إجماع 

.٣٠٤ص لإرهاب، ا ماع ، نجمن)١( 
من=المراد في يخطئ بل فحبا، الاجماع ماهية تحديد في يخطئ لا أنه يلاحظ )٢( 



المجالسفإن لذا التشريع، هذا بتطسق لإجماع ا بهذا ساكزمون 
هيالرأي عن التعبير وحرية الحرة التشريعية والمنابر المنتخبة التشريعية 

يتحققحتى وذلك الإسلام، في الماس الظام من يتجزأ لا جزء 
منكثير القول هذا إلى ثحرور بق سوقد آ ر ا، لإجماع ا مفهوم 

كادمهومن ،، الترابي^ حسن نائي؛ذللث، من أبرز ومن الحقلأنييزرأآ، 
الاستفتاءبفكرة عنها نعبر أن يمكن هذه الإجماع رروفكرة ذلك! في 

الحديث٠النيابة نذلام وهي المباشر، غير الإجماع أو الحديث، 

الحرية:على بالحفاقل الدين على الحفاقل مقصد استبدال — ٢ 

شحرورمحمد فإن عليها، الحفاظ وأهمية الشريعة، مقاصد وأما 
وذللث،الحرية، على ؛الحفاظ الدين على الحفاظ مقصد استبدال يرى 

استبدالنقترح فنحن هنا ررومن يقول! المرتد، قتل منه يلزم الأول لأن 

يعتروالسة الكتاب يخالف أن يمكن لا الإجماع أن العلم أهل يعتر فينما =الإجماع، 
الناس.بشأن مقترحة تئريعات فول منه الغرض شحرور 

.٥٨٢ص والقرآن، الكتاب )١( 
٠٤٥٧- ٤٥٣ص الإسلامي، الفكر في التجل.يل ، ٩١المعاصر، التيسير منهج اننلرت )٢( 
درس، ٢٠١٩٣٢فبراير ١ ش السودان ش كلأ منهلقة في ولد الترابي، افه عبد حن )٣( 

سالماجتير على وحصل ، ٣١٩٥٥حتى م ١ ٩ ٥ ١ عام مند الخرحلوم جامعة في الحقوق 
آراءوله ، ٣١٩٦٤عام باريس سوربون، من الدولة دكتوراه ، ٣١٩٥٧عام لندن جامعة 
أهلتكفير يعدم والقول يالكتايي، الملمة زواج وجواز المرتد، قتل عدم ؛ ومنهاشاذة، 

هداعلى المعرفة، موير انفلر: والحكم، تامة الالدين، تجديد مؤلفاته س الكتاب، 
الرابمل:

.litmا■jazeera.nel/NR/exercs/C8DAC3AE-81 C0-44CD-B8A8-3CA7560BF30؛litlp://www.a

.٤٥٤ص الإمملامي، الفكر في التجديم ; بواسِهلة ، ٢٩ص الإمسلامي، الفكر تجدين. )٤( 



الإنسانعتر الاختيار حرية على الحفامحل هو: بديل آخر ببني البند هدا 
مقاصدمحي الأول البند هو يمسح بحيث نرمعه ثم وحمايتها، 

.التر_<؛، 

مندالغربيين عند معروف بالحرية الدين لمقعد الاستبدال وهدا 
منامحضاالحرية وجعلت ة، الكنيعلى ناريت، التي ية القرنالثورة 
ريجتمعازر لا للدين، 

فكيفالشرعية، المقاصد أول هو الدين مقصد إن يقال: إنه ثم 
المتقدمين،من أحد يدكرْ ولم المقاصد، من ليس بما استبداله يطلب 

عنها،ذلك نفي ولا الشريحة مقاصد من الحرية بأن القول يصح رالأ بل 
ونضجها،القصية، هده في الروية وصوح محي المحيحة المنهجية ؤإنما 

٢.؛مهءار مكوناتهمن مكون كل مع نتعامل أن هو 

صرين:L_JIالعقلأسن عند الشاذة الفقهية الأراء — ٣ 

أنمن محاكثر المعاصرين العقلانيين عند الشاذة الفقهية الأراء أما 
للرحلمفتوحة النكاح عقدة ®إن نحرور: محمد محول : ومنهاتذكر، 

المرأة.وبيلء الرجل بيد العصمة تكون أن فيمكن مواء حد على والمرأة 
ينصرلم فان العصمة، على صراحة يتمر أن يجب، النكاح عقد فان لدا 

®الطلاقوقوله: والمرأة،ارأا، للرجل او متبشكل العصمة فتصبح 

.٢٦٧ص الإرهاب، مناح تجفيف، )١( 
.٤٧ص الحرية، نفايا على والمة بالقرآن الخاض الأسارلأر، انفلر: )٢( 
.١٣٠ص الحرية، صاءات )٣( 
.٦٢٦ص والقرآن، الكتاب )٤( 



منفهذا طالق أنت لزوجه! الرحل قال فإذا اللغو من يعتبر الشفوي 
يكونلا والمرأة الرجل بين الطلاق جدية. بأي إليه ينظر ولا اللغو باب 

لحمرأ(( القضاء محلريق عن إلا 

فيالمعاصرة العملية الما.رسة آراء أهم الرابع! المهللب 
اليرة.

المعاصرة،العملية المدرمة تحريفات من النبوية الميرة لم تلم 
فيأو تدوينها، وأسباب النبوية، يرة التناول مناهج في كانت، سواء 

المرة.لأحدامثج فهمهم 

النبويةالميرة لأحداث، تناولأ المعاصرين الخملأنيين أكنر ومن 
!لهاعنون كممب، لة محلصمن كتابين كتب، إذ جعيعل، هشام الدكتور 

تاريخيةوالاحر! والمبوة، والقرآن الوحي ! أحدهماالمبوية(، يرة )ال
،تيزينى الطيمب، المبوية الميرة فى كتب، وممن الحمل.ية، الدعوة 
وفيالباكر، المحمدي الإسلام في أولية مقدمات عنوانه! وكتابه 

الكتب،!هذ0 فى ما بعض سن ما التالية طور ال

.٦٢٦والهمآj،صالكاب، )١( 
ألماناإل وغائر م• ١  ٩٣٨عام الممورية حممي مدينة في ولد موري كاتب، نيريني الطيبذ )٢^ 

ومن، ٣٢١^١٩ عام العالمة العلوم ل الدكتوراه عر وحصل فيها، قه للقلدراسته لينهي 
وآفاقهيواكيره في المربي الفكر الربي، اكرامث، تقية في مقترحة نظرية حول ت مؤلفاته 

الرب،أعلام موسوعة انفلر؛ الياكر، المحمدي الإسلام في أولية مةا-ما'ت، الأول، 
)ا/ماأ(.المثرين القرن ل المدمن 



^^|لفيرري

واvظحيل:السيرة ببن العلاقة ~ ١ 

عندالكتابة مناهج بين الريهل المعاصرون العقلانيون يحاول 
يهمناررما يقولI جعيهل هشام فهدا النصارى، عند ومثيلتها المسلمين، 

علىموضوعيا هي بل الأناجيل، حطى الأرجح على اتبعت السيرة أن 
إنلأنه محناهر، غالهل الوصم، هذا وفي .  ٠١الملمين إنجيل حال أية 

لكتب،فكيف، تعالى، افه عند من كتاب فهو المحرفح، غير لأنجيل ا أراد 
فألوبالحرفة، الأناجيل أراد ؤإن به، تثبه أن البشر بعض كتبها 
؛الأناجيل.لتشبيهها وجه فاد ه، محيرته بأحوال مرتبظ السيرة كتب 

السيرةتدؤين فى العالماء سلكه ْمتقالآ منهجا هناك فان وعموما، 
كالحديث،نفسها الإمحلامية العلوم بقية مناهج فيه فارقوا وقد ، النبوية 

الأناجيلتدوين منهج مع متفقا منهجهم يكون أن قفلا والتاريخ، 
المحرفة!

النبي.اسم - ٢ 

وأنامحم لا لقب أنه جحيهل هشام فيرجح و. محمد النبي امحم أما 
ويكفي، الباحثين من كثير الدعوى هذ،ه على رد وقد ، قتم امحمه 

.٣٠محي المحملة، الدعوة ياريخية )١( 
(،YUشهبة)\/لأيي المرة المرة )ا/بمآ(، انمرى صاء لاض المرة المرة اظر: )٢( 

,١٥صن الأصلية، المصادر صوء خمآ المرية السيرة 
٠١٤٩مجن المحمدية، انمعوة تاريخية )٣( 
هشامزعمه الذي الزعم هذا على الرد قي نفيسآ مقالا عوض إبراهيم الدكتور كتب وقد )٤( 

الرمّولاسم كان هل الحيط! ونهلاهل ومعيهل وزعيط جعيْل ْع ت مقاله وسس جبل، 
المث،.على منشور وهو محنيا؟، اسمه كان هل أم قئم؟ 



محثووما ؤ ت تعالى قال محمدأ، مماْ الكريم القرآن أن المقام هذا في 
نناحل أآ محني َكان ^ما هدع_ال_ىت وفوله، الوسث، ئلو بن •ثلث ث رسول إلا 

منوغم_رما علي_م1يم، بكل أس جان الإشن ؤحاثر أف عوذ ؤإهن يحا,لكم 
ه.باسمه تمرح التي الكريمة يات ألا 

ه:بالنبي عنهم اش رصي الصحابة صلة ~ ٣ 

العظيمحبهم عنهم اض رصمحب الصحابة حيل يه تميز ما أعظم من 
لمبيهمالكرام الصحابة من والتعفلم الحب هذا ولكن ه، للنبي 

العقلأسن،أحد عند ذم ممدر إلى يتحول عليه وسلامه اغ صلوات 
منمركبة بصيغة هنا تظهر العلاقة ررفهده تيزيني! الهلب يقول حيث 

وكذلكالأمين، ادق بالم تحفغل، دون والثقة، حدود، بلا الإيمان، 
الحك،ذللا، يكون وقد له. واحد آن في والجياش، الطفولي بالحب 

الكامنةالعوامل أهم من واحدأ المؤمنين، قبل من للرسول، الشخصي 
المفقه((أا/وغير المنفلر غير الشعبي الإسلام استمرارية وراء 

أهمأحد يجعل كيف، ثم بالهلفولي، الحب، هذا يصم، كيف حفل وناد 
وكأنه، للرسول الثخصي الصب، الإسادم استمرار وراء العوامل 
التحالقهو ؤإنما قلوبهم، الإيمان يخالعل لم عنهم الله رصي المحابة 
رصيالصديق إكر أبي موقف من هدا قائل وأين ه، الرسول بشخص 

فإنه محمدا يعبد كان ارمز وقوله- ، ه؟ المبي مجان يوم عنه اف 

.٥١٩ص الباكر، المحمدي الإّلأم ني أولية مهدمات !١( 



يقولفهل ،، لا؛ يموت لا حي الله فان الله يعبد كان ومن مات قد محمدا 
طفولى؟.حب ه للض حبه من هدا 

حليالآ،متحدأ كنت لو هت الّثيى قول باب الصحاية، فقائل كتاب البخاري، أحرجه )١( 
(ri\ir \ ٣٤٦٧يرقم.)





المتملمةالمعاصرة المثلية المدرسة مؤلفات تناول ويمكن 
تمطالب ثلاثة حائل من القرآنية بالدراسات 

منمتعددة مباح<ثا على المحتؤية المؤلفات ت لأول ا الطلب 
التفسير.وأصول القران علوم 

مباحثالعاصرون القلأنيون فيها تناول متعددة مؤلفات هناك 
استعمالعلى الكتابات هذه اعتمدت وقد والتفسير، القرآن علوم 

؛المحوءسل فهم في الغربية المناهج وتْليق 
القرآن،علوم في كتب، من لمين المعلماء كتبه ما أن سلن، ولا 
النصوصفهم في متكاملا منهجا تعتبر المربية واللغة الفقه، وأصول 

تالمناهج هذه ومن ( ١ ل 
العامةالمقاصد أن يحجة الشرعية النصوصي تترك أن يه ؤيريدون الخقاصدى، لمنهج ا٠ 

أصولت كتابه فى العشماوي سعيد محمد دلك تهلبيق يزعم وممن ا أ تعارضها للدين 
الشريعة.

القرآن،مع تحامله في نيد أبو حامد نصر الدكتور سالكه الذي وهو الأدبي، لمنهج ا٠ 
ولذاالأولى، بالدرجة ألمح، ص ْو القرآني الص أن ومفاده الخولى، أمض له وأس 
الأديي.للقد هؤلاء عند يخضع 

بقيفإنه وبالتالي نزوله، سإ الشرعي النص د؛ْل ئئريدون؛٠ التاييخي، لمنهج ا* 
اكارخي!لغده خاضعا كان به العمل لأن للعمل، لا به للشرك 

القرآنعلى باللغة التعلقة الغربية يات الظ أحدث تهلبيق به ؤيريدون اليساني، لنهج ا٠ 
كته.غالب في أركون محمد الدكتور دلك يهلبق وممن الكريم، 

بالأديانعلاقته حلال من الإسلام على التعرف منهج • به ويريدون المقارني، لمنهج اص 
علىالرد في الإسلامي الفكر كتابه: فى الشرفي الجيد عبد فعل كما الأخرى، 

صالكريم، والقرآن الخلمانيون ، -٦٦٩٦ص المجددين، إسلام وانظر؛ النصارى، 
٠٤١٩٠، ٣٨٢٠، ٢٨٧



المناهجعن غنية وفيه ، خصوصا لثرعية ا النصوصي وفهم عموما 
الغربية.

وطبقوهاالنصوص فهم في الغربية المناهج العقلانيون اسسعمل ولما 
هذهأمر التبس وربما كثيرة، آحمناء في وقعوا الكريم القرآن على 

لبعضعرض يلي وفيما المناهج، بهدم الفلن يحن من على الأحهلاء 
وأصولالقرآن، بعلوم المختصة العاصرة المقلية الخدرسة كتب 

ر.الف

ا:بالقرآن١١التعريف في الأ'ول الجزء الكريم القرآن إلى مدخل ~ ١ 

الكتاب،هذا كتبه آحر ومن كثيرة، كتبا الجابري عابد محمل كتب 
بلالقرآن، علوم مباحمثا من متعددة مباحث، عن فيه الجابري تكلم وقد 
كتبهما أهم من عددته لذا الغرض، لهذا مخصص حملته في هو 

القرآنية.امت، الدرامفي العقلانيون 

الكتاب!يرذ.ا تأليفه مسآإ مبينا الجابري يقول الكتاب! تاليفج بت، 
مننوعا ما، بصورة حاء، قد الكتاب هذا تاليفج في التفكير ءإن 

،.'آءال  ٠٠١سبتمبر أيلول/ بحد ما لفلروفج الاستجابة 

مناريتألم، الكتاب! محتوى واصفا الجابري يقول الكتاب! محتوى 
يانا;l،الا> في الأمل وحدة لأستكناه حصصنا٥ م قام! أقثلاثة 

أكتوبرشهر في الأولى طعته صدرت الجابري، عابد محمد الدكتور ؤ يأليفمن الكتاب ( ١١

.١٥ص الكريم، القرآن إر مدخل )٢( 



بييالمم~تيج

للقرآنوالتكوين،٠ الكون ررمار فيه تتبعنا م وقالثلاث، ماؤية ال
هذاأن ومع القرآني. القصص فيه حللنا فقد الثالث، القسم أما الكريم. 

بمثايةالحقيقة في أنه إلا ملحق، مجرد وكأنه يبدو قد الأخير القسم 
.ا؛ محقن آ الالممن موصوعان ء بجلا تعكر الم، المرا٥ 

الكتابام لأقهمام ، وصفوهو لكتابه، المؤلم، وصم، هو هدا 
مالقفي حمة فصوله، عشرة هملى امتملت، الأقسام وهذه الثلاثة، 

القرآن،علوم مباحث، جملة على واثتملت، الثاني، في ة وحم، الأول، 
وحمعالقرآن، ؤإعجاز والقراءامحتؤ، والقرآن، الوحي، ت مباحث، فمنها 

وغيرها.القرآني، والقصص النزول،، وأساب القرآن، 

العقلانيين:عند الكتاب هذا على الفاء 

الثناءفي قيل ومما العقلانيين، عند كثير الكتاب هذا على الثناء 
الجابريعابد محمد الكبير العربي المفكر رايتولى الجابري) كتاب على 

تحتاجهاالتي المهمة الكريم®، القرآن إلى ارمدحل الجديد كتابه في 
وهيالصعبة، الحضارية الحال( هذه تعبر وهى مفكريها من الأمة 

الأول،ليس الإسلام.,.الجابري قة فلفي الثحثؤ مزولة بتولي المتمثلة 
منبين الأول، لكنه المهمة، هذه يتولى الذي المحاصرين المفكرين بين 

ؤيكتبوهيقولونه ما رقص دون تحول المصداقية من كافي، بقدر يتمتعون 

الذينالمنكرين من غيره مع يحدث كان كما وقراءته، سماعه قبل 

ْا'-آ"اص الكريم، القرآن إلى مدخل :١( 





ئءيرِرءك

القديمةلأسئلة ا ٌلرح ؤإعادة والعميق، والتدقيق، البحث، في مسيرته 
الكريمالقرآن فيختار إصافتة، أمثلة أمام الأفاق وفتح جديدة، بمنهجية 

يالقرآنءاالعريف راقي هوت الأول I جزءين في بحثه ؤينثلم موضوعا، 
إعداد0،اأعلى حاليا يتكن، القرآزا،، في موضوعات ٠٠هو• والثاني 

الكتاب:ناقشت مؤلفات 

فيالإمتشراقية الشبه كتاب الكتاب: هدا ناقشت الي المؤلفات من 
الجابرعابد محمد للدكتور الكريم القرآن إلى مدخل كتاب 

ا:الديذير الخطاب تحليل إلى الموروث التفسير من القرآن ~ ٢ 

تعبرالي أركون، محمد الدكتور مؤلفات أهم من الكتاب هدا يعتبر 
ومنالعقلانيين، من احتفاء لقي وقد الإسلامي، العقل نقد مشروعه عن 

الضميرمن ررالقرآن كتابه في أركون محمد ض يعر  ٠١بحفهم: قول ذلك 
معالتحامل في جديدة روية الديني،، الخهلاب تحليل إلى الموروث 

ومنهجيةعقلانية من الإنسانية العلوم إليه توصلت، ما اس أسعلى الوحي 
أنيمكن الوحي لفناهرة معممة دراسة أن يعتبر وهو عميق، وفهم 

.نقديااار فكرا وجعله الإسلامي الفكر لتنشيهل فحالة وسيلة تستخدم 

الرابط؛هدا على العربية، الوحدة دراسات مركر موقع )١( 
hllp://www.caus^rg.lb/Home/publication_pu=  369اh& = ا 

بوعادموالصديق الكاري، السائم عيد ت المغربتتن الكابتن تأليف من الكتاب )٢( 
،٢٢ ٠٠١عام في لبنان، في الطليعة، دار وتثر أركون، محمد الدكتور تأليم، من الكتاب )٣( 

صفحة.٥^١١ قي ؤيخ 
،٢٠تارح في بالكتاب، التعريف في طهيري حيرة للكاتية مقال، الغد، جريدة )٤( 

http://www.alghadx^om/?ncws=ا  16842^ل/هدا على 



الملكنةت وهي ام، أقأربعة إلى الكتاب م ينقالكتاب: محتوى 
المشركينوموقف القرآن، مثال للوحي؛ المعيارية والوفليفة العرفية 

الكهف.محورة وقراءة الفاتحة، محورة وقراءة الوحي، ظاهرة من 

يتعلقوما الوحي، مبحث على ركزت ام الأنهذه أن والملاحفل 
محمدالدكتور يراها التي النغلريامتا وفق على ور البُصرإ ير نفبإعادة 

الموروثالتفسير من القرآن الكتاب عنوان في عنه عبر ما وهدا أركون، 
التفاسير،لتجاوز محاولة عن عبارة فالكتاب الخطاب، تحليل إلى 

٠الخهلاب تحليل سماها المؤلف من جديدة ومحاولة 

معاصرة:قراءة والقرآن الكتاب، — ٣ 

راقدم: يلي،بما الكتاب هدا شحرور محمد اككتور موفر ا يحرف
جديدةونظرة محاصرة، قراءة الكتاب هذا فى شحرور محمد الدكتور 
علىووقوفا ، العربي اللسان حمانص من تنهللق ، للإسلام 
نفلروجهة عرض وقد الثرين. للقرن والمعرفية فية الفلالأرضية 

الانوله؛ الخطاب اعادةتحليل منهج تْليق على الدكتورمحمدأركون حرص وممايض ، ١١
ثدمهلما القراءة إعادة طريق عن الدينية نن والالعقاتد جمح في النفلر نعيد أن بد 

التفسيرمن القرآن الكتاب•، اهل الخاص النثوي والخطاب عامة الديني الضتاب 
٦■ص الخْتاب، تحليل إلى الموروث 

تميحلا إذ مق-رلة'آ جديدة نفلرة كل هل ولكن ننعم، جديدة، نفلرة الكتاب في ما أن أما )٢( 
تربهاب للاداء الذم أو المدح ؤإنما فصا، لقدمها أو لجدتها، والننلرات الاراء 

عنهما•ويعدها ه، رسوله وصنة اش كتاب من 
العريي،اللسان على الاعتماد عدم على تدل كثيرة أمثلة المماب وفي دءوتمأ، مجرد هده ، ٣١

،٦٤، ٦٢ص والقرآن، الكتاب انفلر: لدللث،، أمثلة الكتاب من التالية الممحايتج وفي 
٨١، ٧٧.



^^لضمني

والاقتصادوالجمال والأخلاق والتشريع والمعرفة الوجود إلى جديدة 
بعينآحدأ الحكسمأاا، الدكر آيات من حصرأ امتنتجها والتاؤيح، 

والحدود،،بالتثابه حنيفيته من جاءت الض الإسلام، شمولية الاعتبار 

الكتاب:محتوى 

وقدالقرآن، علوم مباحث من عديدة مباحث على الكتان احتوى 
كانتكثيرة بنتاج أتى ولدا العلمي، التأصيل عن بعيدأ المؤلف تناولها 
البابوهي: أبواب، أربعة إلى كتابه المؤلف م قوقد نفل، محل 

الثالث:والباب والإنسان، الكون جدل الثاني: والباب الذكر، الأول: 
القرآنفي الرابع: والباب والفقه، والمنة الكتاب أم 

لبعضالريع المرض هدا رابعد التوبة: غازي انمكتور يقول 
أنإلا تهليع نلا وانحرافاته وضلالاته نحرور الدكتور تجاوزات 

بلالإسلامي، الفكر في الجمود لمنكلة حاد ليس الكتاب إن نقول: 
والدينالإسلامي الفكر ومنهللقات وأسس أركان من لكثير هدما 

الإّلأس.>م.

،نحرور محمد الدكتور كتاب على الرد فى كثيرة كتب، كتثتر وقد 

٣٩سبحانه: نال كا باناعها، الكريم  ٧١أم ألم النوية؟ المن دود وأين )١( 
٧[.: الحنر ]سورة عنه»اننهواب لمكلإ' ثئ-ئمحْدنا أؤمن 

htlp://www.sh؛ihrour.org/index4.hlniالرابط/ هذا على شحرور، محمد الدكتور موقع )٢( 
موسرفي التوبة، غازي للدكتور مقال وتقويم، دراسة معاصرة قراءة والقرأن، الكتاب )٣( 

htlp://wwwal^mmah.0rg/b00ks_review/3152.htmlالرابط•/ هذا على الأمة 
مجردصحرور محمد للدكتور المعاصرة القراءة فى الجابي سليم محن؛ كل عليه رد وممن )٤( 

القراءةوأوهام القرآن كتابه؛ قي عفانة وجواد صدقوا، ولو المنجمون كذب > تنجيم 
محملءومنير الميزان، ش للقرآن المعاصرة القراءة كتابه؛ في عمران وأحمد العاصرة، 



ومنهااللغوية، الأخطاء على ركز ما نمها الردود، هده مناهج وتنوعت، 
ونحوها.اشتراكية، من بأصولها المؤلف هدا أفكار ربط حاول ما 

جعلهوالذي الكتاب، في موصؤع أهم أن إلا الردود هذه كثرة ومع 
بحاحةزال ما القرآنية المباحث، وهو كتابه، على عنوانا الكتاب مؤلف 

العلمي.القد من مزيال> إلى 

القرآن!علوم أنواع من بنؤع المختصة الؤلفارّث، الثاني! المهللته 
منلموضع المعاصرون العملأنيون أفردها كثيرة كتب هناك 

'•وم، بعضها، إلى أثير المهللبح هن.ا وفي القرآن، علوم موضوعامت، 

ا.ال،رولر أسباب ~ ١ 

منوذللث، النزول، أمحباب تناولت، التي العقلانيين كسب، من الكتاب 
المتخصصينمد المقررة العلمية للقواعد وفقا لا النزول أسباب نقد حائل 

وفيمراده، يوافق بما والأخذ الهوى، منهج وفق ولكن الشأن، هذا في 
انهللقاروف" ت الكتاب منهج وامحقا الضامر العزيز عبد الدكتور يقول هذا 

كتابه!في الجويجاتي ومامون المعاصرة، القراءة تهاذت.ا محابه! في الثواف =ءلاهر 
فيالمنجل. وماهر العاصرة، مغالطات وكتابه! العاصرة، ل1لقراءة الخامرة الأس 

فيالصيداوي ويوسم< نقدية، درامحة والقران، الكتاب، في المنهجية الإشكالية كتابه! 
وغيرهم.والقرآن، الكتاب، لكتاب، لغوي نقي. الديالتج بيضة كتابه! 

بمنوبةالأدابح كلية من سكتوراْ رسالته وهو الجم.ل، الدكتور/سام اليم، من الكتاب، ^١( 
لثمافي١ المركز عن وصلآرت ١ الثرفي الجيل. عبل. لأستاذ! ١ عليها أسرق، وتل. تونس، في 

٢،((. ٠٠٥)سنة المرى 



الضمسج^^و

يقومالذي للتأريخ النقدي المنهج خلال من الدراسة هذه كتابة في الباحث 
صحتهأو عدمه، من قدسيته في النظر دون وتشريحه للنهى التام النقد على 

فيمكانة لهم لمن التفريق دون للأشخاص التام النقد وكيلك وصعقه، 
غيرهم®من وصحابته ه كالرمحول أذثو؛أ 

اروكادفوله: هازا كابه في السوء البالغة المؤلف عبارات ومن 
قضيةفي البت أراد حينما الثه كتاب تحكيم دون بالهوى يحكم الرسول 

عاليه((رأ/عرصن، سرقة 

وهيأبواب وأربعة مقدمة إلى كتابه المؤلف قسم الكتاب؛ محتوى 
لكم:

والثاني؛ومدونة، ونشأة منزلة المزول أسباب علم الأول؛ الباب 
النزولأسباب أمو والثالث؛ وصناعتها، بنيتها النزول~ أسباب أحبار 

النزول•أسباب في والتاريخي المتخيل والرابع؛ القرآن، علوم في 

القرآنفى المحاز قضية فى دراسة التفسير، فى العقلي الاتجاه — ٢ 
ا.المعتزاةر~ عند 

إلىويثير المجاز، مباحث يتناول الجملة حث من الكتاب 
بالمجاز.علاقتها حث من والتأويل والمتشابه المحكم 

فيالغامر، العزيز عبد للدكتور مقال الجمل، ام لبالنزول اصباب لكتاب موجز عرض )١( 
http://www.tarsir.0rg/vb/sh0vvthread.php?t=  4438الرابمل/ هدا على التمر، أهل ملتقى 

.٢٤١ص للجمل، الزول، أسباب )٢( 
المركزنثرها للماجتير، رماك وهو ، نيد أبو حامد الدكتور/نمر تالف من الكتاب ( )٠٢

يرون-م، ١^٢،;^، الثماش 



التاريخيالإطار ت فيه تمهيد على الكتاب يحتوي الكتاب! محتويات 
اللغوية،والدلالة المعرفة وهي• فصول، وثلاثة الاعتزالي، الفكر لشاة 

وخاتمة.والتاويل، والمجاز وتهلوره، نشأته الجاز ومفهوم 

ا.فهمر محاولة الوحي في السيخ — ٣ 

فيالولف، جعله فشو ولأل ظاهر، باحتصار النسخ يتناول الكتاب 
وهي!الجانبية، المناوين من عدد ثم للكتاب، مدحاد يمثل تأسيس 
نسخما حكمه، وبفي تلاوته خت نما الوحي، في المخ ظاهرة 
وكانت ٠١المؤلف! يقول وحكمه، تلاوته نخ ما نادوته، وشت، حكمه 

اعتبارإلى تندة م النسخ، ظاهرة لفهم محاولة لأساس يا محاولتنا 
منفيه، ويفعل يه، فينفعل به، المرتبهل النص حركة لفهم مقياسا الوالمر 

ا.قفلهاا<ل في أعم وغايات ومنالمر مصالح أجل 
٠٠٠تء تء 

بعلوممتصلة مياحن، على المحتؤية المزJلفاiُتs ! الثالث، المطلمج 
عامة:أحرى مباحث، صمن وردت القرآن 

إذالمقلأنيين، كتابات على المالمخ هو المؤلفات من النؤع وهذا 
فيتارة آخر، إلى موضع من ظاهرأ تنقاد الواحد الكتاب في ترى 

أنذللثج مسب، كان وربما وهكذا، الاقتصاد، في وأخرى المياسة، 

عامالحفارة، لبحوُث، المصري المركز ونشر القمتي، الدكتور/سيد تاليفط من الكتاب )١( 
الإسلاميات.ت سماها القمتي الدكتور كتب من مجموئ صمن ، ٣٢ ٠٠١

.٥٩٢ص ١^، ز المح )٢( 



تي|لفمِؤ

المجلاتمن عدد قي نشرت مقالات الأصل في هي الكتب هد0 غالب 
الكتبالمؤلفات من التؤع هذا ومن ، واحد كتاب في حممها تم 

الخالية:

تناولهاالتي المباحث ومن واحتهادل نقد الإسلامي الفكر — ١ 
يروالخف، القرآن وحمع ، الوحي مباحث 

بعنوانفمل تضمنها التي المباحث ومن : العربي الفكر — ٢ 
تعالىاف بكلام المراد ومنه: القرآني، الحادث 

الإسلاميالفكر هو أين المقال: فصل إلى الفرقة فيصل من ~ ٣ 
الإسلام:عنوانه: مبحث تضمنها التي المباحث ومن : المعاصر؟ 

*والوحي الثورات 
الكتابهذا تضمن وقد : ءاإميةر قراءة الإسلامي الفكر — ٤ 

يرامحانوالحدانت والراث والتراث، نحن المثال: سل على الكنب، هدم ومن ١( 
•حض لحن العاصر، الغربي الفكر وفي للجابري، كلاهما ومانثات، 

الجزاثر،في للكتاب الوطنية المومحن طامة أركون، محمد تآلف، محن ٢( 
.A\-VYص واجتهاد، نقد الإمحلامي الفكر انفلر: ٣( 
صواجتهاد، نقد الإمحلامي الفكر انظر: ٤( 
صواجتهاد، نقد الإمحلامي الفكر انظر: ٥( 
فيعويدات مئررات، ونشرتم: العوا، عائل وترجمة أركون، محمد الدكتور الق من ٦( 

دبارما-
صالعربي، الفكر انظر: ٧( 
•السافي دار ونشر أركون، محمد الدكتور اليمؤ من ٨( 
صالعاصر، الإمحلأس الفكر هو أين انظر: ٩( 

الثقافيوالركن سرويت،، القومي الإنماء مركز ونثر أركون، محمد الدكتور اليف من ( ٠١ 
المضاء.بالدار العربي 



واحتوىالكريم، القرآن في الخلاب العجيب ت أحدهما مهمين، فصلين 
القرآن،في اللفنلي يالمعجم المتعلقة الموصوعات من عدد على 

القرآنيةللدراسات ختامي حساب والثاني! ،، القرآني١١والإعجاز 
تناولونل القرآن، علوم في المؤلفات إلى الإنارة ونقمن وآفاقها، 

محلويلسمحّنؤ حاصة الإتقان 

يتناولكله والكتاب ! ، ل لإسلامي ا العقل نقد إلى الاجتهاد من — ٥ 
لها.السابقين ير نفونقد يرها، نفباعادة المؤلف قام آيات حمس 

منI بعنوان مبحن، الكتاب هدا وفى ؛ يغدادر إلى منهاتن من ~ ٦ 
اكأويل،عن الحديث، نقمن وقد الندي، الفكر إلى القصصي الفكر 
القرآنوحلق 

كاملفمل الكتاب هدا وفى ! العربية الحضارة فى المثقفون ~ ٧ 

آ.القرآزل خلق محنة عن 

.Y'U^AUص _، ثراءة الإملأس النكر انظر: )١( 
.٢٧٨- ٢٤٥ص علمة، قراءة الإسلامي الفكر انظر: )٢( 
١^١٠^،.داو ونشر أركون، محمد الدكتور تاليئب من )٣( 
سورةمن وآ"يا ،  ١٢والايات: القرة، مورة من  ٠٢٤ ،  ١٨٢،  ١٨٠الايات: وهي )٤( 

الماء.

الشخعقل العريث إلى وترحمه مائلا، وحونيف أركون، محمد ين حوار الكتاب )٥( 
الماثى.دار ونشرته حين، 

صسداد، إلى منهاتن من انغلر: )٦( 
 )V( من الكتابjbJالعرينالوحل.؛ دراات مركز ونشر الجابري، عابد محملو الدكتور ، ؛
١١ها'-خا ص العرية، الحضارة يي المثمفون انفلر: )٨( 



^^!؛ثيت_لأك
متعلمةمباحث تضمن وقد I الديني الفكر في واليسار اليمين ~ ٨ 

وغريبالمفسرينأم، ومناهج ،، النزول^ بأمباب 

خلقالكتاب! هذا له تعرض ومما ! مصر في والثوره الدين ~ ٩ 
،.وإءجازالقرآن١٨^٦٢، ٧١

١،.يرل التفمناهج لمبحث وتعرض المعاصرأو،: فتكرئا في ~ ١ ٠ 

عنبحث الكتاب هذا في : ٢١١الإبداع إلى اسل من - ١ ١ 
١^٢١٢.

القرآنعلوم لمياحث تعرض وقد ،! الإرهابأ متاع تجفيف " ١٢
فصلين!صمن 

مدبولي،مكب ونثر حنفي، حن الدكتور تالف من الديني، الفكر قي واليسار اليمين ( ١ل 
•مصر قي والثور؛ الا-؛ن مجموعف صمن 
•٦٩ص اك-بمي، الفكر في ار والباليمين انفلرت 
.٧٧ص الدس، الفكر في ار وايالمن انفلر: 
.١٧٨، ١٢١ص الدبمي، الذكر في واليار المن انفلر: 

أحزاء.حمسة في مدبولي ذكتة ونشر حنفي، حن الدكتور تألفح من 
(٤٥٠)آ/مصر، في والثورة الدين انفلرت 
(١٠٤)1إ مصر، قي والثور؛ الدين انفلرت 

(١٨٢)؛/ مصر، في والثورة الدين ت انغلر 
بيروت•في، اكوير دار ونشر حنفي،، حس الدكتور تأليف من 

أل١٨٢-١٧٥ص الماصر، فكرنا في نفلر: ا (
القاهرة,فى والنشر، ئ للطبا قباء دار ونشر حتفي، حسن الدكتور تأليف ن م( 

(.١٧٧)Y/الإبداع القرار من م: 
المعاصرة.الفكرية الدراسات محسة مؤ وطح شحرور، الدكتور/محمد تألف ن ما 



المعاصرةالعقلية والدرّة التعرض ت المهير 

اكزيلومصسحات ، الحكم التنزيل فهم في المتع المهج 

الآكتاب!هذا له تعرض ومما ! حديد فمه أصول نحو " ١٣
كتابةومنهج ، والقراءاتأ ،، القرآزر وأحكام النزوورأ،، أمياب 
الءاصرر٧ا.العصر فى الضير 

متعلقةمباحث الكتاب تناول وقد ! الحقيقة اللطة النص — ١ ٤ 

ُالمجان'"■باكأييل، 
المحكمت منها مباحث تناول وقد ت التأؤيل قة فل— ١ ٠ 

،.١١والخشابهر
تحدثومما ! المرأة حطاب في ثراءة الخوف، دوائر " ١٦
معهاالتعامل في رين المقومنهج الإسراساليات، I عنه الكتاب 

.٢٥ص الإرهاب، مناح تجفيف انظرت 
صره؛،الإرهاب، مناع تجفيف انظر! 

دمشق.في للنشر الأهالي دار وطح شحرور، محمد الدكتور تاليف من 
.٨٣صر جديدا فقه أصول نحو انفلرت 
.١٤٣صن جديد، فقه أصول نحو انظرت 
٠١٨٢صر جديد، فقه أصول نحو انظر! 
٠١٨٩صر جديد، فقه أصول نحو انظرت 

العرمحي.الثقافي المركز ونشر ريي، أبو حامد نصر الدكتور تأليم، من 
الحقيقة،السلهلة النص انثلرت 

الوحدة.دار وهلع زيد، أبو حامد نصر الدكتور تاليف ن م( 
٣٧٤ص التاؤيل، فلمنة نظرت ا (
العربي.الثقافى المركز ونثر زيد، أبر حامد نصر الدكتور تأليف من (
.١٧ص الخوف، دوائر نفلرت ا (





الخامسالمحث 

المعاصرةالعملية الدرّة أهداف 

المعاصرونالعفلأسون يتناولها التي الموضوعات في الناظر إن 
هناكأن كما كحقيقها، يعون مشتركة وأهدافا أفكارآ، هاك أن يدرك 

توجهاتهملاختلاف ذلك ولعل ،، ل العقلانيين ببعض خاصة أهدافا 
٠لامتراثية ا ومدارمهم السيامية، 

المحاصرةالعقلية المدرسة أهداف تناول أن تنبه إلى يحتاج ومما 
أذكرألا التزمت، فقد لذا العقلانيين، كتب، حلال مجن يكون أن يسغي 

كتبهممن عليه مأدلل كنت، إن إلا العقلانيين أهداف، من أنه على ما أمرأ 
التيأهدافه من أنه أحدهم نمى ما يم المشتركة، أهدافهم بذكر مبتدءأ 
لها.يسعى 

العاصرة:الملية للمدرسة العامة الأهداف الأول: الاطاو_ج 

وكاتبهاالمعاصرة، العمالية الماء،رمحة أهداف تناولت، التي الكتب من 
محمدللدكتور المجددين، إسلام كتاب: المدرسة هذه أفراد من 

.٣٨٩ص الحدية، الملأب الاتجاهات اننلر: ;١( 



العقلأسنأهداف من كثيرأ الكتاب مؤلف تناول وند ، حمزه 
بالمجاJدينأ.هو يصفهم الذين المعاصرين 

الحدودالمجددين إملأم كتابه في حمزه محمد وصف ومد 
—تعبيره —حب العاصرين المجددين من انشختنمات وأبرز الزمنية، 

أوالأخيرة، نوات الفى ينشر بما ومنيا تحديده ارارتأينا قائلات 
الامادمتخص فكرية إنتاجات من ، الأحيريزل الممدين في لنقل 

المماترصد محاولة على عملنا بنينا وقد عموما، الإسلامي والفكر 
الفكراحة سعلى ه نفؤيفرض ينتثر انفلئؤ ما لإسلام اسية الأمح

علىوركزنا التفكير، من حديدأ قا نتثكل اعتبرناها الإسلامي 
المحتمينوعند الأكاديميين اكارمين من كثير عند مكلت، كتابات 

حديرةبذاتها قائمة مدرسة الجديد الإسلامي الفكر دراسة فى 

ية،التونالجامعة رحاب في تثكلت، والتأمل، والنظر بالاهتمام 
،،أ الشرفي الجيد وعبد ، الهنا محمد I أبرزهم أعادم ؤيمثلها 

العرب.العقلأنين رايهلة إصداران من هذا وكتابه ترحمة، له أحد لم ( ١) 
المجلدين.زمن على يعود الضمير )٢( 
الخاريخهدا نل ما الراد ّةب'«آموءاوهمكون المحاب من الأولى الطعة كانت، )٣( 

ءا٠ا•بمشرين 
ةبالمدرمدرس . ٣١٩٢١محنة العاصمة تونس محي ولد نوني حامحي أمتاذ الطالي محمل ( ٤ ؤ 

ذلكبعد التحق التثريز. سهاده على حمل حيث، ياتّص وربون البجامعة ثم المادنية 
انيةالأنوالعلوم الأداب كلبة في الإسلامي التايح درس حيث، التونية ؛الجامعة 

ليييحتنمعاصر، إسلام أجل من مرافعة ت مؤلفاته من ها، نفللكلية عميدا وعمل بتونس، 
ومحوغمنه، مقرنة مواصع في افه عياله كتابه ش لنفسه المؤلف، ترحمة ت انظر نلبي، 

ااp://a١lاا١aral.أnet/alharah/t4937.htmlالرابْل/هدا على الممانية، الحارة 
بكليةًعلمية أءلروحاءته على ؤيشرفج يل.رس نوني حامعي أمتاذ الشرفي، الجيل. عبد )٥( 



منجديد جل على التعريج نهمل أن دون من الشرفيل١، ومحمد 
مفكرينعملنا صمن أدرحنا أننا أيديهم...على على تتلمدوا الباحثين 

الوشائجكائن ؤإن المدرمة هده إلى ينتميان لا اثنان أبرزهم آحرين 
زيد،أبو حامد نمر المصري المفكر ! هماوثيقة، وبينها بينهم 

أركون((محمد — القرني — والجزائري 
كثيرتناولها وقد فكثيرة، العامة، العقلانيين هؤلاء أهداف عن وأما 

؛بعضهاإلى هنا أشير ولعلي، من 

منهمالمسيقيرسن ومناهج الغربية، العلهية بالمناهج الأخذ — ١ 
خصوصا:

الحياة،في الغربي الغلام تقليد إلى العقلانيين من كثير عي ي
أحص،بوحه والأمّتشراوا المتمثل والثقافي العالمي الغربي والنظام 

الإسلاعيالفكر بعنوان: سكتوراْ راك منوبة، يجامعن انات لإتوا والفنون =الآداب 
الديني،النص نراءة في مؤلفاته: من الرابع، القرن نهاية إلى النمارى على الرد يى 

العمانية،الحارة موع انظر• والتايخ، الرصالة ين الإملأم والحداثة، الإسلام لناينه، 
hltp://alharah.net/alharah/t4937.htmlبمل/مذا على 

محمدولل- ية، النونالحكومة نى محابق وونير القانون، فى أمحتاذ الثرفي، محمّد )١( 
بالجامعةالقانون ودرس النوني، الجنوب، عاصمة صفاس مديتة في ١  ٩٣٦منت الشرفي 

حمسحلال والعليم للتربية وزرأ عمل ، ٢٠٠٣غاية إلى  ١٩٦٤منة ص ية النون
،أسرفم ١  ٩٩٤غاية إلى م ١  ٩٨٩صنة س الماضي؛ل.اية القرن تعينامت، بداية في سنوامت، 
الإنسان،لحقوق، النونية للرابعلة مابق رئيس وهو التعليم، إصلاح برنامج على حلالها 

٠منة نوش ية، النونالسارية ااآفاق،اا مجموعة وموسى  اونالميل موقع انظر: ، ٦؟  ٠٨
الرابمل:هدا ض لاين 

 62. =938&llciiiid ًًhltp://www,assabilonlinc.nel/indexphp?option = com_ = vicw&id

صالمجددين، إملأم )٢( 



بدولا متعدد إنه واحدأ. غربا ليس هؤلاء منظور من ررالغرب أن وذلك 
فضلينكرون لا هم لدلك المتعدده. وجوهه باستحضار معه التعامل من 

منهجيةأدوات استخدام أمام الباب تشريع في الامتثراقة الدراسات 
يعتبرونلا انهم كما ، بها الإسلامي للفكر عهد لا ومقاربات حديده 
٢١)الأم>تشراقامع فهليعة في أشمهم 

منفلتة:حرية إلى والدعوة الشرعية، بالضوايتل الالتزام عدم — ٢

فبعضشتى، مآرب لتحقيق الناس محن كثير رقمه شعار الحرية 
حدتطبيق عدم الشعار بهذا ويريد الفكرية الحرية شعار يرفع العقلانيين 

فيتصوير هو إذن آ ل المجددين ارإسلأم ت حمز0 محمد يقول ، الردة 
التيالراهن لإسلاميه وا الحربية المجتمعات لوصع وجوهه من وجه 

وفيالتفكير في والموولية الحرية من المزيد نحو فيها المثقفون يتدرج 
بحريةالمطالبة أن شلث، ولا ،، ونشرْ<اأ عنه والإفماح الرأي إبداء 

تعرفلم وسائل استخدمت الأسشراب الدراسات أن شك ولا رجالهم، أحر كلام همدا )١( 
إعطائهاقي يكفي لا بمفرده هذا ولكن والتحليل، للدراسة، الإصلامية المناهج في 

ينبغيالأستشرانة الدراسات على فالحكم ولدا النتاتح، في والمصدافية الصحة وصف، 
هدممحاولة مجملها في أتمرت أنها يعلم وكل الدراسات، تلك، نتاج من ينع أن 

وهدا، دراساتها في النصرانية النزعة من تتحاوح,ره أن تستهلح ولم جمالة، الإسلامية العلوم 
قيمتها.من ؤيقلل أهميتها، يضعف مما نظرى في 

.٣١ص المجددين، إسلام )٢( 
بالحفافليستبدل أن ينبغي الدين على الحفاحل مقصد أن رأى الدى شحرور محمد مثل رم 

.٢٦٧ص الإرهاب، مناع تجفيف انفلر! الردة، حد يْلبق لا لكي الحرية على 
يالمجدديزأالعقلانيين وصف في عادته على جريا التمير هذا ر؛، 
.٣٤ص المجددين، إسلام )٥( 



التعسرفي العقلأنين عادة هي كما ~ مجمل أمر الرأي وإبداء التممر، 
فأمر\ذشو؛أ بضوابعل المنفبعلة الحرية بها المراد كان فإن ~ يالمجملأت 

ولاصابهل، يضهلها لا التي المنفلتة الحرية بها المراد كان ؤإن حس، 
•منها التبرؤ يبني التي فهي حد يحدها 

إلىاليصوص ومحاكمة بل الشرعية، النصوص على العقل تقديم ~ ٣ 
العقل:

الكممن لك مهو بل حديدأ، أمرأ النقل على العقل تقديم ليس 
وسعوالأمر، هذا وتبتوا المعاصرون، العقلأسون جاء وفد المعتزلة، 

تقدمعن صرح تعبير الجدد ررالإملأم حمزْ محمد يقول( تحقيقه، إلى 
درامةفي اني الأنالمقل منتجات، واستخدام ل النمن على الحقل 

فىالخبر منزلة تميعنا لقل والمادية. الرمزية ومنتجاتها الدينية القناهرة 
الاعتمادمشروعية إلى جدري نقد توجيه وتم الحيين، الإسلامي الفكر 

التفكير«لا،.سبل وفي التشريع في الخر على 

الشرعية:النصوص بمعاني التلاعب — ٤ 

القرانوحاصة الشرعية، بالنعوصى المعاصرون العقلانيون يتلأءء_، 
محمديقول ذللث، وفي المعنى، تعدد دعوى حلال من وذللث، الكريم، 

أحاديبوصفه النمس إلى النظر يفارق المجددين راحطامب ! حمزه 
فييرى حطاب، هو المص، ْع تتهنابق بوصفها القراءة ؤإلى ،، ل المحنى 

٠٤٧ص المأحددين، إسلام )١( 
معنىإلا يحمل لا القرآنى وخاصة العس، أن وغيرهم المفسرين من المتقدمون يقل لم )٢( 

دلألأتءفى الفلر إلى راحح ذلك بل كثيرة، معاني باحتماله القول ^٠١ ١٠١ولا واحدا، 



منالقراءة تظهره يما ويهتم معه، تمامآ لا المص عن اخلافآ القراءة 
والتعارض..®والاختلاف والمنؤع المعدد 

حميعتقبل أنها ادعاء الشرعية بالمصوص بالملاعب تعلق له ومما 
التأويلمناهج لجمع وتخضع القراءات، 

الأكثرالمص هو المعاصرين الحفلانيين نظر في الكريم والقرآن 
تعلقارإذا يقولونI ولخا ، واختلافها! المعاني، تعدد حيث من اتساعا 
نصمن ما أنه بداهة القول أمكن القرآن في المعنى تعدد فضية الأمر 

بماالقرآني النص وك0 ما القراءة من ولد المربية المقافة تاريخ في 
وضع،(واختلاis تعري من القراءة هده عليه ، iJl؛_«

وهوالتعس، باي، ْن الأصول علماء عند يعتبر مما يعفها أو الأية كانتs فان لألفاحل، ا= 
قولهمثل وذلك معنى، من أكثر باحتمالها يقال لا فهدم واحد، معنى إلا يحتمل لا ما 

ؤإن[، ١  ٩٦آية ت القرة تّورة ه مائلا عثن؛ تنف ثثنئم إدا لج ث، ور ظق تعالى; 
^^١'•' تعال نوله مثل وذلك معنى، من أكثر تحتمل فقد المجمل مل من الأية كان، 
يدهبالذي المراد يكون أن يحتمل إذ [ ٢٣٧آية ت البقرة ]سورة الإ؛ةاجه عسْ ثوْء أدى 
الخارجةالمرجحامحتا إلى نرجع هذا مثل وفي الولي، انه ؤيحتمل الزوج، الكاح عقدة 

علىكلها الصوص يجروا لم العلماء أن والحاصل المعين، أحد لرحح ه نفاللمقل عن 
وثرح(، ١٥٥)م/المحصول انظر؛ معنى، من لأكثر احتمالها جت من واحد وجه 

(.٤٢٧النير)م/ما؛، الكوكِ، 
.٥٩ص المجددين، إسلام )١( 
٠٦٦ص المجددين، إسلام انظر: )٢( 
بدلالاتالمعلقة الفوابعل وفق لم مفأمر المعددة يالمانى أتى القرآني النص أن أما )٣( 

مع-يىآحر،يحتمل لا الذي الص مل من القرآني الص يكون ألا منها؛ والى الألفاظ، 
لاحتلأف،راححا ذلكر كان فإن مختلفا تمسرأ( )أي فراءة أوحل. الص إن يقال أن وأما 

القرآنيالمص صفة هي هذه أن المراد كان ؤإن وارد، أمر فهذا والمرححات انمارك، 
باطل.أمر فهذا مختنقة، تفاسر يوحي■ أنه 

.٥٨ص المجددين، إسلام )٤( 



الشرعية:العلوم تقد — ٥

للعلومنقدهم لها عون يالتي المعاصرين المقلأسن أهداف من 
تارة،اللوم هذه بقواعد تسلمهم عدم حلال من ظاهر وذلك الشرعية، 
أحرىتارة بالتحريق لكيانها والتعرض 

المدرسةأفراد بعض عليها نص التي الأهداف الثاني: المهللب 
المعاصرة:المالية 

ولكنمشتركة، أهداف إلى الأصل حيثج من الخملأنيون عي ي
بحصإلى أثير الطاو_، هدا وفي الأهداف، بعض فى تخصص بعضهم 

الأهداف:هذْ 

حمالأهداف من 

فىوحده حرصه مسأ لبنا ا حمال يقول الاعتقاد: حرية إلى الدعوة 
والكتابةالدعرة فى أقلامنا وحفت، أصواتنا اربحتج الهدف: هدا تحقيق 

الإسادم(قى الانتقاد )حرية أصدرظ  ٧٢سة فى ، ٢٢الموضوع هذا عن 
الامحادم(في الحرية قضية يهلر بمعليهم )لت، أمدرنا  ٨٥سنة وفي 
لأدعياءوكاد التقاليد لفقهاء كاد...كلأ ثم )كلأ أصدرنا  ٩٤سنة وفى 

الحكملمداقية معايير ة )حما أصدرن ٩٦سة دُي، التنوير، 
المعاييرهذه أحد هي الفكر حرية أن فيه اعتبرنا الذي الإسلامي( 

ذلك-من شيء إر الإثارة التمهيد هذا من الثالث المبحث في مر وقد )١( 
الإسادم.في والاعمماد الفكر حرية أي )٢( 



اكف؛يلأ^يوو؛

لموصؤعة المرمهذه ائل رممن الثاسة انة الرمحصصنا وأحيرأ 
والعالماب(ااأوالحرية )الإسلام 

أركون:محمد أهداف من 

القرآنية:الظاهم0 ونقد الإّلأسرص، المقل نقد 
مندزال وما أركون، محمد عمل الذي المثرؤع هو الهدف وهذا 

كلررإن قوله: ذلك في كلماته ومن لتحقيقه، منة أربعين من أكثر 
وكلالتللبة، من متتالية أجيال عليه تشهد الذي الجامعي ندريي 

علىالمحافظة أجل من والدووب المستمر النقال آثار تحمل كتاباتي 
النقديةالخلاقة على أحاففل أن دائما حاولت، لقد المكرية. الأستقلالية 

المنهجطثقت لقل. أدرسه. أو إليه أتطرق موضع كل يخص ما في 
مقامينعلى حتى ~ المكرور التقليدي ولا الامتثالي لا — المقيئ 
للمفامنمشروعية الأكثر الأشكال على وطقته قداسة. الأكثر الإيمان 

المحريرحرب أثناء فعلته ما هازا وأمتي• وثعبي مجتمعي مع الماريخي 
كلإلى بالقياس فحله في مستمرأ زال ما وهذا الجزائر. قي الوطنية 

يها.التعريف سبق وقد للشر، البنا وحمال غونية مؤسسة المراد )١( 
٣.ص الإسلام، ني والاعمماد الفكر حرية )٢( 
وإفهامهمالملمين ءلوم تصفية تحتمل إذ محتمالة، عبارة فهي الإسلامي المقل نقد أما )٣^ 

التموصفيها بما العلوم طْ نقد وتحتمل أحطاء، من شابها مما الشرعية للنصوص 
وأماالعبارة، هاو0 من اليء ؛الجانب، سياتى كما ه نفأركون فرما وف ، نفسها الشرعية 

أركونمحي القرآنية الظا،ءرة إذ المعن'ابًلل، إلا تحتمل لا فعثارة القرآنية الظاهرة نقد 
فيبما يسلم أن إلا الحق الملم أمام مجال ولا التاريخي، إطاره في القرآن اوي ن

لثمذ؟^4 م أفذمحبموةثُ إداهم، يلإمقنغ بمؤتن • تعالى نال فيه، ما ينفد أن لا القرآن 
[.٣٦آية الأحزاب،؛ ]سورة من آئارْ 



الظاهرةوأولها بل القرآنية، هرة  LlaJافيها بما وتجلياته الإسلام نويان م
القرآنية«لم

هذار فيفالقرآنية، الظاهرة يعبارته أركون محمد يريد ماذا وأما 
أركونتخدم رريبقوله؛ أركون ب، كتمترحم صالح هشام المصطلح 

علىالقرآن وليس القرآني، الحدمحن، او القرآنية الذلاهرة مصهللح 
يستخدموديني وثقافي لغوي حديثج أنه المقصود الحدُث،. هذا تاريخية 

ولاالعربية الجزيرة في الميلادي السابع القرن إلى تعود مرجعيامحت، 
الداحل؛ارمن درسه أو العصر ذلالث< في عاش من إلا جيدأ يفهمها 

-بعضهم أو — القراء اريعلم آخر! موضع في أركون محمد ؤيقول 
الكبير؛مشروعي في عاما الأربعين حوالي منذ انخرطت، فد كنت، أني 
}العمر((أ مشرؤع الإسلامي...وهو العقل نقد 

الد.يما مئل بعدما فيقول مشروعه، يعرفه أن أركون ؤيحاول 
لكلشامل نقدي تقييم إعادة ارأفمن. الإسلامي؛ العقل بنقد تقصده 

اليوم٠٠روحتى ١لقرآن ظهور منذ الإسلأمي الموروث 
المينللمينبغى الى العاجلة المهمة هو القد هن.ا أركون ويعتبر 

المهمةهي ما قائلا؛ كتبه مترجم صالح هاشم يسأله ا ولن، بها، القيام 
قائلا؛أركون محمد فيجي.ب، نا؟ بأنفنا، لأنفنخلو أن بعد العاجلة 

كلأركون، محمد يخضع كم، هنا ونلاحظ ص الديني، العقل نقد ني نفايا )١( 
الكريم.القرآن، ذلك، في بما _J النموص 

.٢٩ص الديني، العقل نقد في قضايا )٢( 
\.M-\Arص الدبي، العقل نقد في نفاا )٣( 
.٢٨٣ص الديص، الحقل نقد ش نفاا )٤( 



الإسلاميالتراث كل قراءة إعادة يلي• ما في تتمثل العاجلة المهمة ١٠
،،وrسولوحيةر والوالتاريخية، اللغوية، المناهج أحدث صوء على 

ماوبخاصة الدينية، التراثات بقية مع المقارنة )أي لأنتربولوحية وا 
لهذاشامل في فلبتقييم يعديد القيام ثم يحي(. المالغرب في حصل 

علىوالإبقاء ،، التهلورأ لحركة ومعرهاد فيه ميتا أصبح ما لطرح التراث 
الجديداال٤،.البنيان في استخدامها أحل من الصالحة العناصر 

حتفي؛حسن أهداف من 

يعتبرهاالتي الأهداف من أهداف ثلاثة ذكر فقد حنفي حن أما 
من)القراءة بعضهم عليه يهللق والدي التراث، لقراءة لمشروعه مكونة 

هي!يميها كما أبعاده أو حنفي حن مشرؤع وأهداف ، الداخل( 

ءالتراثأن يرى أنه وذللئ، العلم، أهل كتب في النغلر اعادة - ١ 
وهوواحد، تيار النهاية في عليه ءلّ-، العلوم هده من ودون كتب الذي 

المتعلقةالاجتماعية الفلواهر يدرس علم وهر الاجتماع، علم يالومثولرجيا المراد )١( 
الجواد،عبد رأفت أحمد للدكتور الاجتماع، علم مبادئ انفلر؛ البشرية، بالجماعات 

.١٤ص الاجتماع، عالم في ننلرية اتجامات ، ٢٩ص
فييعيش حي، عفوي كائن هو حين، من الإنسان ييئس الن-ي العلم الأنتربولوجيا؛ رى 

الأنثرويولوجيا،نمة انفلر؛ معينة، ثقافة خلل في اجتماعية وأساق نقلم تسوده مجتمع 
.١٣ص فهيم، حسين للدكتور 

ومعرقلأالحضاري، النمو عن معيقا يكون قد ما منها للنصوصي البسر أفهام أن إشكال، لا )٣( 
يقلنأن هّو الإشكال ولكن مثلا، التوكل لنصوص الصوفية كفهم وهدا المملور، لحركة 

لكلور.ومعرتلة معيقة جميعا العالم أهل أفهام أن خنان 
.٢٩٢ص الديني، العقل نقد في قضايا )٤( 
ممرفي والثوره الر«ين )٥( 



هوالتراث هدا وأن ، ءضافغل،ا الم-الإمحلأمى التمار بمي يالذي 
مشارحمن الأمر هذا أن بيان وفي ، الدولة تيار سماه لما المشكل 

البحيث وبناؤه التراث إعادة هو مشروعي ررإن I يقول حنفي حمن 
الغربااإلى ؤيهرب ماصه، عن تراثه يفرأ وهو الإنسان ينفصل 

ذلكوفي محليات ترانا وجعله الغرب، تاريخ كتابة إعادة ~ ٢ 
وجعلهالغرب تاريخ كتابة إعادة هو مشروعي من الثاني ارالمعد يقول! 

حفارةفكل الإنسانية. تاريخ رؤية من نتمكن حتى محليا، تراثا 
منجديد من أتعلم أن أريد انية. الإنتراث في يمهلها محاهمتا 
بالرغمالتي الحضارايتج وهذه وفارس، والهند واليابان الصين حضارامت، 

نجحفقد الماضي، القرن منذ الغربي بالأستعمار وحداتتنا منها ربنا قس 
الشرقي،،يعدنا ينسينا أن في إياها، ينسينا أن في الغرب 
ارأمأقال. ، الهدفهذأا ولبيان ١ موضوعا يرا نفالقران ر تف" "٣ 
لتفسيرأحصمها وفح فالأخيرة المرحلة أو مشروعي في الثالث، البعد 

حتىبالفاتحة يبدأ طويلأ مهتادأ يرأ تقليس موضوعيا، يرأ تفالقران 
الايايتحكل مثلا يجمع الموضوعامتح بحبح يرآ تفولكن الناس، محورة 
فيالمجتمع، في العقل، في الإرادة، في الإنسان، في تبحث، اش 

مخصّصةستكون مشروعي س الأخيرة المرحالة بأن إذن التاريخ...أقول 
العصرمشاكل كل اعتباري في واضعا الكريم للقرآن الموضوعي للتفسير 

(.٢٥٠)a/مصر »ي والثورة الدين ( ١ر 

٢(.٥ ٤ )a/ ممر نى والثور، الدين" )٣( 
(.٢٥٥)A/ممر ز والثورة اكُن )٤( 



تيلضترِج

قديعطى أن يحاول تاريخيا اجتماعيا أدبيا يا نفسيكون تضميري إن 
إملأمية((رنظرية الإمكان 

جاديْل؛هشام أهداف هن 

—نقدية كتابة المئوية المسرة كتابة إعادة جعل ففد جعيط هشام أما 
منهدفا — ميتها نفى ب لأنا هو كما وهدمئة هو، ميها يكما 

ارهدات والمبوة والقرآن الوحي كتابه مقدمة في يقول ذلك وفي أهدافه، 
علىحفزني لكن النفس، ءلويل قديم مشروع من جزء الكتاب 

اهتمامالسيرة موصؤع في البحث على وثجعني فرني، ناشر فيه 
صنوانعثر بعد منه فتمكنت تونس. جامعة في حوله بدروسي طلبتي 

اكزراتاال٢،.من القليل يقاء ْع الجهد من 

(.٢٠٨-  ٢٥٧)a/ممر والثورة،ي الدين )١( 
٧.ص والنوة، والقران الوحي )٢( 



د،اسلسا ا لمبحعث ا

المعاصرةالمقلمة المدرمة أثر 

حديثالمجتمع في المعاصرة العقيه المدرسة أثر عن الحديث إن 
للتأثيرمتعددة وسائل استخدمت المدرسة هده أن ذلك الأهمية، بالغ 

ائل!الوّتلك ومن ، آراء من تبا٠ ما ونثر المجتمع، في 

وتشكيلالعملية، المدرسة آراء لشر الساعية ات المومإنشاء ~ ١ 
هلْتتبناه ما حلال، من المدرسة، هذه أهداف وفق المجتمع ثقافة 
المدرسةآراء دعم إلى يهدف معين توجه لها كتب طباعة من ات الموم

إلىتودي ملفا ومدروسة محددة قضايا في البحثية ابقايتج الموإقامة 
آراءإلى الداعية المجلات من عدد ونثر عقلانية، مجتمعية ثقافة تكوين 

المدرسة.هدْ 

المرئيالإعلام مواء المحتلمة، الإعلام ائل وسفي المشاركة — ٢ 
ومواسرمجلات، من المقروء الإعلام أو الفضائية، بالقنوات محمناد 

)الانترنت،(.المعلومات مبكة على 

قامحبحا الجامعات، من كثير في والعالي الجامعي التحلبم ~ ٣ 
مماالجامعات من كثير فى بالتدريس المعاصرة العقلية المدرسة أفراد 



إلىوالداعين المدرسة، هده لاراء المؤيدين من حيل إيشاء على صاعد 
أفآكارهآ.

بشكلالوسائل هدْ لتفصيل محاولة لي وفيما الوسائل، أهم هدْ 
التالية:المهنالب خلال من وذللت، أكنر، 

المدرّةآراء لشر الساعية اُت، المؤ-إنشاء الأول: المطلب 
العاصرة:الملية 

واضحاالأفراد تأثير يعد لم إذ ايتح، مالمؤ زمن في اليوم نعتبر 
إنشاءعلى العثلأنيين حرصي كان هنا ومن ايتح، الوّكتانير 

منعدد بإنشاء قاموا وقد أفكارهم، بنشر تعتني التي المؤسسات 
وآرائهم،المقلأنيين لناهج بالناصيل يهتم ما منها ات، الموم

،البحث، بمجالأت يحتنى ما ومنها الحر، للمكر رثد ابن كموسسة 
:ذللث،بيان يلي وفيما المرئية، الوحدة دراسات كمركن وذللثؤ والطباعة، 

الحر:الفكر رشد ابن مؤسسة ~ ١ 

ةررمومحفيقولون: باحتمار تهم موسالمومحة هد0 أصحاب ، يعرف
الحريةقيم لدعم عى نمستقلة ة مومحالحر: للمكر رثد ابن 

الربيا^١؛.المالم في والدبمقراْلية 
التراثمؤيدي بين الصراع ارإن يقولون: آخر موصع وفي 

httpالرابط///:هدا على المؤسسة، بنكرة تعريف، الحر، للفكر رثي ابن مؤسسة موثع 
wwwا.-rusl^^l.org/pages/ar١lbا،nا'/exاnاt^ا.





ع-مسج

الأجمماضا،أا،.

رامجلهرثد ابن مومه فإن ون الموموالأعضاء ة الموممقر وأما 
والجمعسات.ات يالمومالخاصى الألماني للقانون وحاصعة ألمانيا محي 

محتلمة،عريية لبلدان مواطنون العالم، في هم ون الموموالأعضاء 
العربيالعالم على المؤسسة نشاطامحت، مجال وميتركز ألمانيا. في ؤيعيشون 
فياهماتهم مفي برزوا لمن جوائز رشدا؛ ابن ة راموسوتمنح بكامله. 

الهربي®الحالم في والديمقراطية الحرية عجلة لدغ احمماصهم حقول 

المؤسسة!هده على الثناء 

وشجعواالمؤسسة هذه على الحاصرين العقلانيين من كثير أثنى 
إنشاءفكرة على مثنيا محال الذي الجابري عابل. محمد I ومنهم فكرتها، 

يرىأن وأتمنى الفكرة أمحاند ررإنني I تقوم أن قبل ة المومهده 
نطاقفي للتعاون تعد وم،، وىت،ر أفرب في الور المشرؤع 

هذهمع الجابري تعاون استمر وقد الم،كريةاا، ؤإمكانياتي اختصاصي 

قيالاجتماعي النظام انظر؛ ذلك ولتفصيل وسياسية، واجتماعية، ، سرعية مواع و= 
٠١٥ص الماصرنية، ، ٢٤٧ص الإسلام، 

الرابط؛هدا على ة، المرمبفكرة تعريف الحر، للفكر رثي ابن ة مرمْرني راآ 
http://\vww.ibn-rushd.org/pagcs/i،r/i

الرابط؛هذا على ة، المرّبفكرة تعريف الحرف للفكر رثد ابن مؤسسة مرغ )٢( 
http: \v\v\v.ibn-rushd.org pages

فكرة.كانت مند ابتدأ المرمة لهده تاييدْ أن يفيد وهدا )٣( 
الرابْل؛هدا على ة، المرمبفكرة تعريف الحر، للفكر رشد ابن مجوسسة موس؛ )٤( 

http://w\vw.ibn-rushd.org/pages/ar/indcx.



عامالعربية النهضة جائزة بمنحه قامت لذا ،، لهال ودعمه المؤسسة، 
٢٢٢٠٠٨.

لنحرالديني لاصلاح ا جائزة بمنح رشد ابن مؤسسة قامت وقد 
تعلمونلو لي لشرف ءإنه ت للجائزة تلمه حفل في وقال زيد، أبو حامد 

وبذلكالعام، هذا جائزتها منحي رثيا، ررابن مؤسسة تقرر أن عفليم 
.لأهمية،١ ا من عالية درحة على وماما تمنحني 

منم لإعلأ ا ئل وما في رها إثها الموسسة هذه على ء بالثنا تعلق له ومما 
تذلك يبين مما المومحة موقع في حاء وقد ونحوها، ومجلات صحف، 

ألمانياوحارج داخل كبيرأ تجاوبا الحر للفكر رشد ابن مؤسسة ا>لأقت 
نشرففد والانجليزية. نية لألما وا العربية والمجلات الصحمج في ويكرت 

٠مقالة(ا الخممئة عن يزيل. ما اليوم إلى ة المومتاميس منذ 
تالجوائز 

مجالاتفي الباحثين لبعض جوائز بمنح رثي ابن مؤسسة قامت 
العقلانيين،أفكار يشر تحلق لها المجالات هذه وغالب أهميتها، رأت 

المؤسسةرأتلمنا يلي،* ما الفكرة؟ يدعم من عنوازت صمن المؤسسة موني في جاء وقد )١( 
أدون؛/،،العظمة، عزيز منهم عرب مثقفين ئل من والتشجع الدعم من كئيرأ نشأنها مند 

الدجاني،صدقي أحمد الكادني، شوكت، العفلم، جلال صادق الجابري، عابد محمد 
الرابهل!هدا على رشد، ابن مؤسسة موير انفلر؛ ، ء وغيرهم الشافي عبد حيدر 

littp://wwwjbn-rushd.org/pages/ar/index.htm].

اارادهلتهدا على المؤسسة، بفكرة تعريف الحر، للفكر رشد ابن مؤسسة موني )٢( 
littp://www.ibn-rushd.org/pages/ar/index.html

تالرايتل هدا على المؤسسة، بفكرة تعريف الحر، للفكر رسد ابن مؤسسة موغ )٣( 
http://www.ibn-rushd.org/pages/ar/indcx.html

(٤) Ul؛3،.



|كسيربج^^و؛

وهدهذلك، عن  eJUAjتبدو ند مياثما مكانت ؤإن عنها، الدفاع أو 
مومعهافى المومحت عرصتها كما الجارة ومجالات الفائزين، أسماء 

لجهودهاقطر من القفانية الجزيرة لقناة م ١  ٩٩٩ءامالجائزة منحت، 
عبدلعصام الجائزة منحح،  ٣٢ ٠٠٠عام وفي والإعلام، الصحافة في 

عاموفي المرأة، نحرر محمية في لنشاطها علين فلمن الهادي 
الجائزة!موضع وكان مصر من العالم أمين لمحمود منحت،  ٣٢ ٠٠١

ا،طيزل فلمن بشارة لعزمي منحن، ٢، ٠ ٠ ٢ عام وفي القدي، الفكر 
لمحمدمنحت، م ٢ ٠ ٠ ٣ عام وفي يامة، ال• الجائزة موضع وكان 

إيراهيمر٤،اش لصنع منحت، ٢، ٠ ٠ ٤ عام وفي الفلسفة، مجال، في أركون 
لنصرمنحت، ، ٢٠ ٠٥عام وفي يامي، الالأدب، مجال، في )ممر( من 

،٢٠٠٦عام وفي الديني، الإصلاح مجال، في )مصر( من ليد أبو حامد 

عامانتخت نابلى، مدية ني ، ٢١٩٢٨مة ولدت الهادي، عبد الغض همد عصام )١( 
حشالموغ هذا ني وضن بنائلي، العربي ائي النالاتحاد لجمعية صر أمية  ٢١٩٤٩

الذيالتأسيسي موتمر0 منذ ، علينية الفلللمرأة العام الاتحاد ة رئيوعملت ، ٢١٩٦٩صنة 
المركزيوالمجالس الفالعلمي الوطني المجلس وعفو ، ٢١٩٦٠عام القدس في انعقد 

،٢١٩٨١في العام العربي ائي النللاتحاد رئية واسخبن، هليتية، الفلالتحرير منظمة في 
الرايهدتهذا على رثد، ابن موة مولمر ت انفلر 

اp://wwwthنbn-rushdمrg/pagcs/ar/index.htrnا

ترجمته.تقدمنؤ )٢( 

الفالقة،ودرس فيها، ونشأ ١  ٩٥٦عام هلين فلس اكاصر، محدبة في ولد بشارة، عزمي  ٢٣١
نقدية،دراسة المدني المجتمع ت مؤلفاته س ، ٢١٩٨٦منة فتها الدكتوراه على وحصل 

موقعانظر: الداخل، س رويا إسرائيل. في العربية الأقلية المجود، الياس الخطاب، 
http://www.ibn-ruslid.org/arabic/framea.litm^ل./هذا على رثد ابن ة موم

وس=والمحافة، بالترجمة وعمل القانون، ودرس ٢، ١  ٩٣٧سة ولد • إبرامم اض صنع ، ٤١



الإنسان،حقوق مجال في )السودان( إبراهيم أحمد لفامحلمة متحت 
إحراجمجال في رتونس( من ، بوزيدأ لنوري منحت  ٠٢٠٢  ٠٧عام وفي 

منالجايرى عابد لمحمد منهحت  ٢٦ ٠٠٨عام وفي ^، ١٠۶٧نقدية أفلام 
٠عام وفي المرئية، النهضة مجال في )الغرب(  لمميرمنحت ٢،  ٠٩

الاقتصاد،مجال في رمصر( من آ أمتن 
رشدثابن مؤسسة تصدرها التي الخجلة 

رشدابن منبر ت سمتها ومحي إلكترونية، مجلة رشد ابن موسة تصدر 

صمحاتالحر لالفكر رثد ابن مؤسسة ررتفتح ! عنها وقالت الحر، للفكر 

رثياابن مرمة موم انظرت )رواية(، بيروت بتروت )رواية(، الرائحة تلك ت —مؤلفاته 
hllp://wwwJbn-rushd.org/arabic/framهذا على 

تحريررئاسة فى وعملت السودان، الخرطوم قي  ٢١٩٣٣ولدت أحمدإبراهيم، فاطمة )١( 
الشيوعيبالحزب التحقت كما اش، النالاتحاد عن الصادر المرأة صوت مجلة 

المرأةت مؤلفاتها ومن الإنسان، لحقوق المتحدة الأمم جاترة على وحصلت السوداني، 
العاملةالمرأة قضايا الشخصية، الأحوال قضايا حول الاجتماعي، والتغيير المرئية 

هداعلى لقسها، إبرامم أحمد قاطمة رثد، ابن مجوسة مرير انظرت السودانية، 
http://wu'wabn-rushd^rg/pagcs/ar^

تونس،في صفاثس مدية في ، ٢١٩٤٥منة ولد بوزيد، الدين نور هو إ بوزيد نوري )٢( 
إلىلانتمائه وسجن بتونس، لاشتراش ا آفاق بتجمع والتحق بلجيكا، في السينما ودرس 

الرايهل/هدا على بوزيد، نوري ترحمة رثد، ابن موغ انظرت سنوات، ٦ الجمع هذا 
http://_^'.ibn-rushd^rg/pages/ar/ind^

العلومفي الدكتوراه على حمل ، ٢١ ١٩٣ و/ أ/ يوم القاهرة في ولد أمين، سمير الدكتور )٣( 
للتخطيهلالمتحدة الأُم لممهد مجديرأ عمل ، ٢١٩٠١^ستة باريس من الاقتصادية 

نقدمن للمستقبل، قضايا بعفر للثقافة، نظرية نحو مجولفاتهت من نعال، بالالاقتصادي، 
علىرشد، ابن محوسسة مجر؛ع في ترحمته انظر الوطنية، الدولة نقد إلى السوفيتية الدولة 

http://\v\v^vdbn-rushd.org/pages/ar^^هذا 



الدينوالكتاب لالنقاد — الحر للفكر رثد ابن منبر ~ الالكترونية مجلتها 

وتقدمالتنوير أحل من الحر يالنقاش أو بمقالة الاشتراك يرغبون 
بي"الم المجتمع 

العربية؛الوحدة دراسات مركر 

!المركز تأسيس 

الهللبتقديم هي• المركز تأسيس في الأولى الخعلوة اركانت 
القوامنحب الغرصن، لهدا جمعه لمأمحمسبمّن اللبنانة للحكومة الرسمي 
١٨في بيروت في د /أ AUرقم وحبر علم بصدور ذللث، تم وقل المافدة، 

الوحدةات دراسرامركز باسم جمعية تاسسست، وبذللثج م،  ٥١٩١^مارس 
نواحيمختلف، حول العالمي I وغايتها بيروت مركزها العر؛يةاا 

ارتبامحلأو سياسي نثامحل كل عن بعيدأ الحربية والوحدة العربي المجتمع 
حزنحارانتماء أو حكوميا 
المركز:عمل وقواعد سس أس 

فىالمالية والقواعد لأسن ا سيحتمد العربية الوحدة ات دراممركز 
عمله!

دراساتإعداد هي الوحدوي الوعي تنمية في المركز وسيلة إن ~ ١ 
ثنىفي العربي الواقع تحالل ، بحومحش؛ بترجمة القيام أو وبحويثح، 
الحقيقيةوالحراقيل الإقليمية المواحي حاصة وجوانبه، مذلاهر٥ 

تالرابط هدا على الحر، للفكر رشد ابن ة عوممرغ )١( 
hltp://www.ibn-rushd.org/pagcs/ar/i

تالرايهل هذا على المربية، الوحدة دراسات مركز موع )٢، 
 3 =loinc/conlentsl .php ا/٦اlp://w\vw.caus.orgJاlا



توحيدوسائل واستجلأء العربية، الوحدة سبيل تعترض التي والتمورية 
الحقول.مختلف، في وصيغها العربي الومحلن أجزاء 
والوثائقالإحصائية واليانامحت، المعلومارتج تهيئة على المركز ويعمل ~ ٢ 

واحدأ،كيانا باعتباره العربي المجتمع شؤون مختلف عن البحث ومصادر 
البحثأغراض لمختلف، صالحة تكون بحسّثج وتهيئتها باعدادها والهيام 
الغرض٠١لهذا وافية مكتبة تكوين ذللث، في بما الوحدة في العلمي 

التيالدوان، من عددأ أقام المركز: أقامها التي المدواُت، 
مى:الدوات وهj٥ عليها، القائمين اهتمامامحتج عناوينها تفلهر 

الحربية.للبنما المهضوي الدور ندوة ~ ١ 
الإسلامي.— القومي المكري الحوار ندوة ~ ٢ 
والعشرين.الواحد القرن في العربي الوحلن تقبل مندوة - ٣ 
البانيةالتداءياُتج - لبنان على الإسرائيلية الحرب، ندوة - ٤ 

والدولية.والاقليمية الحربية وتأثيراتها والإسرائيلية 
الإحتماعية.الرفاهية دولة ندوة - ٥ 

،٠العراق^ متقبل — ٦ 
المركز:مهلبوعايتؤ 

كتابارم ٧٦٠الركن جوعان تجاوزت 

تالرابط هدا على الرئة، الوحدة درامحات مركز موتع )١، 
 2 =littp://www.caus.org.lb/Home/conlcnts I ■php'.'id

الرابط;هذا على العرية، الوحدة يرامحان مركز موغ  ٢٢)
ا^tp://www.caus.orglا.b/Homc/contcnls.pاd١pا?'=  16

٨,ص العربية، الوحدة ان يرامحمركز مهلبوعات نائمة انفلر) )٣( 



^^لضترِج

تالمركز يصدرها التي المجلات 
البحوثومجلة السامٍة، للعلوم العريية والمجالة تقبل، الممجلة 

الاجتماع(لعلم العرية )المجلة إصافات ومجلة الإقتصادية، 

اسيفة:الإعلام وماثل في المشاركة الثاني: المطيب 
منالمحتلمة الإعلام وسائل في المعاصرون العقلانيون يشارك 
الأنترنتا،بكة ث على ومواقع فضائية، وقنوات وجرائد، مجلات، 

أمتهليعه،ولا الحمر أريد لا أني بدائه وأنبه ذكرته ما لكل أمثل وموف 
وسائلفي مشاركتهم كثرة بيان من أريده ما حلاف يحصل لا حتى وذللئ، 

ماعلى مقتصرة الإعلام وسائل في مشاركتهم أن ءلال فيظن الإعلام، 
٠فصب أملة ماذكره ما بل كذللث، ولس ، ماذكره 

المحلات:٠: 

لمااليوم الماس بين تداولأ الوسائل أكثر من المجلات تعتبر 
مواضيعتتناول وأنها والإحراج، الملماعة، جودة من غالبا يصاحبها 

لهذاالمعاصرون القلأنيون تفطن وقد اليومية، الماس بحياة تتصل 
المجلاتالمجلات: نالك ومن ،، أ المجلات من كثير فى فكتبوا 

تالرابط هدا على العربية، الوحدة دراسات مركر موسر )١( 
http;//wwwx*aus^rgJb/Home/eieclronic_m

ولذاالأدبي، الجانب في وكلها مجلئ، حمين الحداثة عن الباحين بعض ذكر وند )٢( 
العالمالحداثة؛ي انغلر؛ تأصيلية، جواب على تركز الص المجلات إلى أشير أن حرصت 

.١٠٦٤- ٩٧٦ص ضرية، دراصة العربي 



ومجلةمجلات، أربع وهي الربية، الوحدة يرامحان مركز عن الصادرة 
الشوهى ، ومنها ، إليها لإثارة ا سبقت ومحي الحر، للفكر رشد بن ا منبر 

التسامح.مجلة ت بها أمثل سوف 
التاْحمجلة 

سلطنةفى الدينية والشؤون الأوقاف وزارة عن تصدر فصلية مجلة 
تحقيقإلى ونهيق ، ٥١ ٤٢٣عام منها الأول العدد مدو وقد عمان، 

الخالية:الخازن 

الاختلافوحق امح التعلى يقوم الذي الإسلام ترمحيخ ~ ١ 
الخفلر.وجهات وتعددية 

الفكرمحي حيوية ألة مبوصفه للاجتهاد الإعتبار إعادة ~ ٢ 
ومتغيراته.الصر مواجهة في ذاته تجديد أجل من الإسلامي 

وفتحالإسلامي الفكر في الخلل مواطن إصلاح على العمل ~ ٣ 
عىونشائبة، تشوبها لا وحدانية عن تصدر إسلامية لخمورات المجال 
٠عن ؛عيل.ا تتيرة، ممروى لخجيد 

!فيهاكتب وممن عددأ، وعشرون أربعة المجلة هدْ من صدر وقد 
الوحيت لكتاب، عرص وفيها ، مقالات حمس وله حنفي، حن 

٢.ص الأول، العال.د اكسامح، مجلة )١( 
الثالث،،العدد ب1كارخ، والوعي واكاؤخ الثاني، العدد ئي والغرب،، الإسلام وهي: )٢( 

وجدلعشر، التامحع العدد عربية، ثمراءة الرأسمالية: وروح البروتتانتية والأ-محادق 
العقلحدود قي الدين عشر، الثالث، العدد الإسادهي، الفكر في والمتغيرات، الثوابت، 

عشر.السادس العدد لكانهل، وحده 



^^^|وضمِإي

عشرثلاثة في زيد أبو حامد نصر ذكر وتكرر ، جعيط لهشام والقرآن 
فاله.يا مزيد ظJها مقالا 

نية،القفا القنوات في البرامج من كثير في العقلانيون شارك لقد 
وتعرضحياتهم، من بإ حوانتتناول مقابلات بين ما مشاركتهم وسوعن، 

فيالباحثين بعض فيها يناقشهم حوارية برامج بين وما ،، أذك-ارهمأ 

الانترنت:شبكة مواقع تالثا: 

إلىالأفكار نشر في تساهم التي الومائل أحد اليوم الانترنت أصبح 
الانترنتبل المرئي،، الإعلام عن أهمية يقل ولا الماس، من كير عدد 

مؤع.ومومشاهد، مقروء، من الإعلام أنواع يجمع اليوم 
الرحؤعيمكن إذ عليه، يعرض ما لكل مخزنا يعبر الانترنت، أن كما 

يصعباإذ الفضائية القنوات على تعرض التي للبرامج حلافا بسهولة إليه 
العقلانيونأنشا وقد بها، ؤيحتففل تجل لم ما أحرى مرة إليها الرجؤع 

العدداليد، رخوان للكاب حعيط، هشام كتاب في قراءة والمرة، والقرآن الوحي عقال )١( 
الثالث،.

اليوتيوب،موفر على متنورة وهي نيئ، أبو حامد نمر للدكتور  olvقناة مقابلة ذللم، ومن )٢( 
htlp://www.youlubexom/watch?v = tk-sMYDGIIMبمد/ط؛ عر 

نحرور،محمد انمكتور سر أوربن، قتاة أجرتها المقابلات، من لة محنذلل؛، ومن )٣( 
و١نمكتورشاهين، الصبور عبد اككتور مثل لناقثمته، الباحثين من عددا قيها وامتدعت، 

هذاعلى موفه ر منها عددا شحرور انمكتور نثر وفل وغيرهم، بيومي، العaإي عبد 
http://www.shahrour.o|■gا/ndex6.lltالرا؛aل/nا



إلىيمها يقويمكن الانترنت، ثبكة على عديدة مراغ المعاصرون 

كموقعالعملاسسن، غالب فيها يكتب عامة موافر ت لأول ا المم 
العربالعقلانيين ومنتيى ، تنوير وموقع ، أوان 

،زيد أبو حامد نصر كمومحع شخصية، مواقع ت الثاني المم 
ثحرورلوٌوءع ،، الجابرتمار وموقع 

Jوالعاليأالجامعي التعليم الثالث،: ، المطا٣
تغييروهو الأفكار، لنشر الأقوى الهلريق بأنه عموما التعاليم يتميز 

اعتنواقد المحاصرة الحقالية المدرسة ل رجا فإن ولدا مؤثر، لكنه بهليء 
التالي:حلال من وذلك، ظاهرة، عناية بالتعليم 

الجاهعية:التعليمية الكتب وتأليف، الحامعي، التدريس أولا: 

وقدالجامعات،، في بالتدريس المعاصرين العقلانيين من كثير قام 

العرب.العقلأنين لرابطة الرسمي المرير وهو مودية، الفي حرا مؤ حجب تم وند )١( 
httpU/wvvw^wtanvveerxoniرايطه//وهذا إنشاته، مذ زاتر ألف ثلاين من أكثر زاره وند )٢( 
http://arab-rationalists.com/forums/iiidcx.phpغ/رابط وهدا )٣( 
ترابطه وهانا زائر، ألف وءنرين أربعة زوارْ تجاوز وند )٤( 

http://rowaqnasrabuzaid.wordpress.com/

http://www.aljabriabed.net// المرتعرابط وهدا ٥(  )
http://www.shahrour.org/Default.htm/ الموقعرابط وهدا ٦(  )



دوريمتصر ولم أفكارهم، تبنوا ممن كثير الجامعات هذه من تخرج 
منتجر في حاصروا بل جامعاتهم، في التييئس على العقلأسن 

الكتس،التعليمية والكت_، فالمراد الجامعية، التعليمية الكتب تاليف أما 
الكتب،هده يعص تأليف في العقلانيون شارك وقد ، المعدة 

والمؤتمرات:الندوات إقامة ثانيا: 

منكنير في يالمشاركة المعاصرة العقلية المدرسة أفراد قام 
نثرفي دور له كان الندوات هذه من وكثير والموتمرات، الندوات، 

أفكارهمر٣/

القاهرة،وجامعة تونس، جامعة في الجابري محاصرة المثال; سل على ذلل؛، ومن )١( 
الاجتماعيةالعلوم مؤتمر في أركون محمد ومحاصرة ، ٤٥ص والحداثة، التراث انظر: 

■٨٧ص علمية، ثراءة الإصلاعي الفكر انغلرت ، ٢١٩٨٤عام وهران، جامعة في المحمي 
لطلابالجابري، اليف من الإّلامي، والفكر قة القلدروس من كب ذلك: ومن )٢( 

المغربية.اJكالورJا وى ت م
العقلكتاب حول العربية الوحدة دراات مركز ندوة : JU1سيل على ذلك ومن )٣( 

مل;ندجامعة في ^وة ، ٣٣٧والحاوانة، التراث انفلر: للجابري، العربي، السامي 
المتريةالذكرى ندوة ، ٢٠١ص والحداثة، التراث انظرت الجابري، ألقاها المقالة، 

،١٧٥ص والحداثة، التراث انظر: الجابري، فيها نارك فرطة، جامع لناء عشر الثانية 
التراثانفلر: الجابري، فيها شارك الغرب، الرباط، في الغزالي حامد أبو ندوة 

الجابري،فيها شارك الرباط، في واليهيابى اللساني البحث، ندوة ، ١٦١ص .اثة، والحاو
والمجتمعللتاريخ العربية الت، الدرامجماعة ندوة ، ١٤١ص والحداثة، التراث انغلر: 

الجابري.فيها شارك استانبول، فى 



-سبم،

اصالمصل 

اوهء1صوةكفلت ا أموقاف 

وتش!،.والخوان، حم  gjامن 

محثص)؛<-م





الأولالمحث 

ونقادهالوحي، من المعاصرة العقلية المدرمة موقف 

العقلأسونتناولها التي الموضوعات أهم ْن الوحي موضؤع يعتبر 
ببقيةمتعلقة أمور من الموصؤع هذا على يترتب لما وذلك المعاصرون، 

هذافي إذ النصوص، مع التعامل وكيفية القرآن، علوم مباحث، 
القرآن.علوم مباحث، جل في الخهلا إلى يجر المبحث، 

أنأود فيه العقلانيين وآراء الوحي، مبحث، تناول في البدء وقبل 
فييتوسعون لا تعالى الله رحمهم العلماء أن وهو هام، أمر إلى أثير 
مباحثهإلى يشيرون ؤإنما الوحي مباحثؤ ذكر في القرآن علوم كتب 

مباحثمن يحدونه عندهم متقرر الوحي أن وذلك مقتضبة، إثارة 
الاعتقاد.كتب في الوحي تفاصيل يتناولون ولذا الاعتقاد، 
تناولفي يتفاوتون العقلانيين أن وهو آخر، أمر إلى أثير كما 
تناولهمن أكثر من فإن الوحي مبحث يخص وفيما القرآن، علوم مباحث، 

كتابهوهو الموصؤع، هذا في مستقل كتاب وله جعيْل، هشام الدكتور 
وشحروروأركون، الجابري، تعرض وند والنبوة، والقرآن الوحي 
هزامت، قوقد ذلك، في ومكثر مقل بين وهم المبحث،، لهذا وغيرهم 
مهلالبثسبعة إلى المبححإ 



^^رزويويالضجِم

العمليةالمدرمة عند الوحي مباحث تناول منهج ت لأول ا المطلب 
المعاصرة.

تعريفمن المعاصرة الهالة المدرسة موثق ت الثاني المطلب 
ونقده.الوحي، 

بدءمرحلمة من العاصرة القلية المدرسة مؤثما ! الثالخاالطلب، 

الوحكا•
الوحي،طرق من العاصرة العقلية المدرسة موقفا الراع! الطلب 

ونقده.

حقيقةمن العاصرة القلية المدرسة موش الخامس! الطلسم، 
بالوحي.الموكل الللث، 

حالمن العاصرة القلية المدرسة موش المادس! الطلسم، 

ونقده.الوحي، مجيء عند ه الني 
فوائدمن الحاصرة القلية المدرمة ، موقفالمائع؛ المهللسمح 

ونقده.الوحي، 

المدرمةعند الوحي مباحث، تناول منهج الأول؛ المهللسم، 
العاصرة!المقلية 

تعاملهمفي المعاصرين المملأنين منهج في تظهر أمور عدة هناك 
يليوفيما خاصة، الوحي وموصؤع عامة، القرآن علوم مومحوعات ْع 

:لزللق،المببة القاط من عدد 

الشرعية:المحوص على الاعتماد عدم - ١ 
البأنهم بالشريعة المتعلمة أبحاثهم في القلانيين منهج ، يتصف



منمواقفهم دراسة في هام أمر وهذا الشرعية، النصوص على يعتمدون 
ؤإنمابالتموص، الاستدلال من تنطالق لا أنها ذلك الشرعية، الموص 

العقل•من تطلمح، 

محمدقول الوحي ألة مفي الصوص على الاعتماد عدم أمثلة ومن 
يريدلمن حمومحا وحرجة، حدأ دقيقة فهي الوحي مسألة ®أما أركون; 

يتجاوزالذي الواسع المنظور صمن آتفآ، أوضحت كما دراستها، 
كلداخل المكررة التعاليم هذْ ويجددها، ، ية(ل )الأردوذكالتعاليم 

اليهودي،التراث داخل )المشمول ويع تقوي بشكل توحيدي تراث 
هذهنتجاهل أن بالطبع نريد لا نحن . والإمحلامي( يحي، والم

الحريفةالخطومحل على باكآكيد إذن، أكتفي، سوف نقلبها... أو العاليم 
كلتجنبإ يحاول فيما البحث،، وهذا المطلوب. الجديد للب_ء>فثا 

بالمدهبؤله مشبها بالنصوصي المعتتى الاتجاه على كثيرا أركون محمد يهللقه التعيير هدا )١( 
العهيدْ،مستقيم أي اليونانية)أرثوذكس( الكلمة تعب ما يعنى لا وهو الأرثوذكي، 

أركونرايضع ■' يقول إذ آحر مونحع ني صالح هاشم كتيه مترحم ييينه أحر أمرأ يعي ؤإنما 
وجهةمن إلا وواضحة. مستقيمة أي أرثوذكسية. ت ليلأنها قوّين بين أرثوذكسية كلمة 

المترحمهامش الديني( الخلماب تحليل إلى الموروث ير التفسمن أصحابها،)القرأن ننلر 

عنانفصلت وقد الصرانية، في الثلاث الرئيسية الكنائس إحدى هي والأرثوذكص 
المستقلة كنائس عدة في وتمثلت ، ٢١٠٥٤عام نهاتي بشكل الغرية الكاثوليكية الكنيسة 

الأبعن منبثقة القدس الروح بأن الإيمان ؤيجمعهم عليها، روما بابا يادة بتعترفح 
المعتقدمستقيمة أرثوذكسية؛معنى وتدعى المسيح، ؤلتعق في بينهم حلاف وعلى وحده 
الشرقية،الكيسة عليها بمللق ولخا الشرق في أتساعها ؤيتركز الأحرى، الكتاني مقابل 
.١٤٠ص والإسلام، النصرانية (، ٠٨١٠)٨ اليسرة الموسوعة اننلر: 

يقولولئلا الفهم، لقيط الإسلام في وهي للفهم، الخحاودة الصوص هي اكحاليم ^٥ )٢( 
•يريد ما إلى الوصل من تمنعه لأنها أركون؟ ينتقال.ها فلماذا برأيه، أحد كل 



تينكيييج

فهمممكنأ يجعل الموروثة، والالآهوتية ٢، اللوغمائية١ اكحديدات 
تركيبانعن عبارة يكون أن قبل وثقافية لغوية ظاهرة يمقته الوحي 

/لاهوتيةرال أو 

الوحيدراسة يريد أركون محمد أن السابق الكلام هذا من ونلاحظ 
كلداحل المكررْ ية الأريوذكبالتعاليم عنها وعبر نرعية، صرابعل بلا 

إورع بشكل توحيدي تراث 

أمورمن وغيرْ الوحي تناول، في السليم المنهج أن شك ولا 
عنالرسول به أحبر ما وررأن ، ٤٠٣٠٧١في ما بكل التسليم هو الغيبيات 

نعرف؛لم أو معناه، عرفنا سواء به، الإيمان يجب فإنه وحل عز ربه 
كلعلى وحي، والمنة الكتاب في جاء فما المصدوق الصادق لأنه 

معناها؛يفهم لم ؤإن به الإيمان مؤمن 

ظاهرةالوحي لجعل عي بأنه السابق أركون كلام في نلاحظ كما 
إثارةفي أركون منهج مبينا هائم قول الأمر هدا يوصح ومما ، لغوية 

الإتيانأو فيها النقاش نول، دون مجموعة نل من معينة لفكرة التعصب ص الدوغماية; )١( 
فيالتندي وهي الجمود الإغريق ليتم؛ هي كما أو لمناثنته ينقضها دليل بأتم، 

انظر:للشك. أو للنقاش مفتوح غير موضع أو الأيديولوحي، المدأ أو الديني الاعتقاد 
٠١٩٠صن الفلسضة، والنواهي المصعللحات 

السياق.من ظاهر هو كما دينية، أي )٢( 
.٧٤ص واجتهاد، نقد الإسلأس الفكر )٣( 
.٦٥ص التاومرية، )٤( 
المعاصرينالعقلانيين من مجموعة يردده التعبير هدا لغوية؟ ظاهرة بحبارة المراد ما )٥( 

ةالأكما مخلوق هو بل تعالى ه كلاما ليس خاصة- والقرآن - الوحي أن إلى به ليتوصلوا 
عندهم.بشرية لغوية ظاهرة فهو وعليه المعتزلة، من أسلافهم 



أولايقوم سوف أركون أن ررنلاحظ الوحي! وص نم حول الإشكالات 
البشريةعلى المسيطر المفهوم هدا ، للوحي التقليدي الممهوم رتفكيك 

المتمثلةالتالية الرحلة إلى ينتقل أن قبل وذلك، المنين، آلاف منذ 
وعملية. له حديد احر فهم وبلوره المركزي الممهوم هذا تقييم بإعادة 

كانأن بعد إشكاليا المفهوم جعل أي بالأشكلة! يدعوه ما هي التفكيلث، 
.للقاش«ل قابل غير بديهي كشيء علينا ه نفيفرض 

يحاكمونمسقة مواقف لهم العقلأنين أن القول هذه من والحاصل 
الشرعية،بالنصوص^ اعتدادهم عدم ومنها إليها، الشرعية النحسوصى 

مباحثبقية من مواقفهم وفي الوحي، من موقفهم في الأمر هذا ؤيغلهر 
القرآن.علوم 

الحديتية!الروايات 0ع التعامل منهج ~ ٢ 

وقدالا.ين، أمحاس يعتبران النبوية والمنة الكريم القران أن شاك لا 
ج،I تعالى اممه قال كما الرسول به حاء ما باتباع تعالى اف أمر 

المنةاتباع ومن ٧[، ]الحشر! قفوه عنه لبنذؤ وما نخذوه أؤ؛ول، 
قبولفي المنهج هذا أن غير الشرعية، الأمور في بها الأخذ النبوية 

فيالتشكيك يحاولوا أن الضلال أهل مريقة وهذه للوحي، الشرعي المفهوم أي )١( 
كالوحي.المحكمات 

هيوهذه وثقافية، لغوية حناهرة أنه على الوحي فهم بمحاولة ينادى أركون أن قريبا مر )٢( 
مسألةفي المعتزلة لقول إحياء حقيقتها في وهي أركون، عند الوحي لمفهوم البلورة إعادة 
القرآن.حلق 

؛١٧ص الخهلاب، تحليل إلى الموروث التفسير من القرآن )٣( 



^^|مآنِوأصي؛ك^رسلأ^

العئلأسونبه يأخذ لم الث-رع أمور ومحاير والفقه العقائد في السنة 
ذلك!بيان يلى وفيما ،، المعاصروزر 

بالوحي:الرويات قبول يزكي مما ااداربذية الأخبار اعيبار 

النبويةالسنة في الواردة النصوص أن الجابري عابد محمد يعتبر 
ؤإنماالوحي، موصؤع في وحدها تكفي لا - المحيح في كانت لو و- 

لمفمونها،وموافقة لها، مؤيدة وردت التاريخية الأحبار لأن يقبلها 
الرواياتيكتنم، ما يكتنفها أن لأبد ٢، راتلك يقول! ذلك وفي 
تكذيبهاالجائز من فليس ذلك وْع أشبه• وما زيادة أو نقص من عادة 

الأولالفصل في عرضناه أن سبق ما مضمونها ويزكى خصوصا حميعها 
الحنفاء،فناهرة أخبار وتناقل حديد، نبي باذتفلار الناس انشغال عن 

((رم.ذلك وغير اومحة، والقالأحبار وتوقعات 

•وجوم من باطل الكلام وهذا 

وممنعموما، ألسنة وأنكرت وحده، القرآن اعتمدت الش الفرق من لامايفهم اتاعا )١( 
المنة: انفلر الرافضة، مذهب، غلاة من وءل1وفة والزنادقة، الخوارج، ذلك؛ إلى ذهب 

.٨٨ص العالم، وأدعياء الفتة، دعاة ين الموية 
هشام،ابن سيرة فدكر الروايات، هذْ مصائر بعض إلى الحاشية فى الجابري أثار )٢( 

بلالمنة كب من كثيرأ وأغفل سعد، لأبن الكّرى والطقات كير، لأبن والمهاية والا.اية 
بدءكتاب، هو البخاري فى كتاب، وأول، الوحي، قى كثيرة روايات فيها إذ والمحيحين، 

فيالأصلية المصادر هي تعتبر التي المصائر هد0 على يقف لم الجابري فهل الوحي، 
إلايبثا فلم يإذأ الجابري، اطادع مثل ش رحل على اسيعدْ ما وهذا الوحي، موضع 

نقدفي اللكدم له ليتسنى الأصلية المصائر وأغفل الميرة كتب من الصائر تللث، ماق أنه 
معارض.دون الروايات هده 

.١٠٢ص القرآن، فهم إلى مدخل )٣( 



العادةفي والزيادة النقص يكتنمها بأنها الروايات وصم، ت لأول ا
للحكمالعلماء وصعها التي القواعد يعرف لا من يقوله باطل كلام 

فىالشص أو الزيادة ينمى وتهلبيفها ، حنه أو الحدين( بصحة 
الروايات•

الخاييمةبالأخبار المبوية المنة في الواردة الروايات تقوية الثاني: 
لقبولهايشترط المبوية المنة أن ذللث، القوى؛الفعيم، تقوية من هو 

التاؤيخة.الأخبار في تشترط لا والمتن المد في متعددة ثروط 

بهيقل لم والقساوسة الأحبار بتوقعات الروايات تقوية الئالث،ت 
إلىقمريها سرعهم عن هؤلاء نقله مما كانت( إن الأقوال هده فان أحد، 

إنمافعملنا ثرعنا وافقت، إن أنها فيها القول وحاصل ، الإسرائيليات 
والقساوسةالأحبار أقوال من كانت، ؤإن الروايات، ؛يدم لا بالممع هو 

تقويإنها أحد يقل لم فهدم شريعتهم من لها أخذ دون نالوها المي 
والرهبانالأحبار بقول اعتد ؤإنما المبوية، المنة فى الواردة الروايات 

لثتتارهمورهبننهمبقوله عنهم تعالى افه أخبر ممن أتباعهم 
[.٣١أشهتالتو؛ةت درب ١ربثابامح، 

)ا/المغينج ختح (، ٦١)ا/ الراوي، تدريب انظرت الحديث، مصْلالح علماء ينها وقد )١، 

,.,ق
أصلفي منسوبة قديمة أساطير من والحديث التفسير إلى تطرق ما كل • مي الإسراتيلثات رّ؟، 

صوالحديث،( التمر في الإمحرايليايتج انظر: نصراني، أو يهودى محير إلى روايتها 
.٧٣ص الضر، كتب، في وأنرئ الإمراتيا^، ،  ١٣





علىالغرب بلاد في نشات مناهج وهي الغرمحن، عند الاريخ مناهج 
ولاالتاريخ، لإثبات ونحوها والاثار، النقوش، تعتمد مادية أمحمس 

المنقولةيالتموصى نعترف 

عنيتحدث حين السابق كلامه حعيهل هشام الدكتور ويعيد 
وفىواصحة، غير صابئة عنده فانها المكية، يالفترة المتعالقة الأحاديث 

بالفترةالمتعلقة التاريخية والأنار الأحاديث، حموص 'رفي • يقول هدا 
يقبلهالا أن المؤرخ حق من المدنية، للفترة حلافا صبابية وهي المكية، 
محواءالقديمة المصادر كل أن التحليل من ويفلهر . تاؤيخي كممدر 

صحيحأو الهلبري، تاؤيخ أو صعد، ابن هلبقات أو هشام، ابن سيرة 
انيده...فالأّنفوالنبع الأصل عن آخذة البعّثا( )بصدد البخاري 

المؤرخا،من مقبولة غير عامة بصفة 

;ومنها مآحد، فيه الكلام وهدا 

فانالحديث،، حسحا من والدنية الكية الفترتين بين فرق لا الأول• 
حق.فهو المدنية أو الكية الفترة عن مخبرأ وكان الحديث، صح 

نقلتالقديمة الصادر كل أن ححيهل هنام الدكتور يل.كر الثاني• 
صحيحكتاب مع والهلثقات الميرة كت—< ذكر وقل• ه، نفالصدر عن 

صالتاريخ، وكتابة المسالمون ت انظر بالقد، التارح مجال قي الباحثون تناولها وقل• )١( 
ود/وفاءالهادى، عبد د/جمال ، وكيف؟ لماذا؟ الإمحلاعي التارح كتابة منهج ، ٢٧٢

١م٤ ١ ٤ المتصورة، قي الوفاء دار ، ٢٥ص رفت، محمد 
كلامهآخر في سين ولكنه الدنية، الفترة في الأحادبث، يعتمد أنه أوهم ريما هذ-ا كلامه )٢( 

مطالقا.الأحاديث، يقبل لا أنه 
.١٣٦- ١٣٥ص والقرآن، الوم )٣( 



بلالإمرائيليات نمه بالمصدر يريد لا أنه يميد وهدا البخاري، 
النبوي.الحديث 

غيرعامة بصفة أن إلى جعيهل هشام الدكتور ينتهي الثالث.' 
هدمموداه إذ الكلام، هذا في ما أحطر هو وهدا المؤرخ، عند مقبولة 

فيهتقبل لا والتاريخ تاريخية مادة تحمل أنها بحجة الصحيحة منة ال
المنهجيخالف منهج وهو المبيض، المؤرخين منهج وهذا اني، الأم

ننفلرأن مثلا ويكفي الأسانيل.، على قوامه الذي لمين المعند التاريخي 
اروليعلمI مقدمته في يقول، حيث للهلبري، والملوك الرمل تاريخ في 

ممافيه ذكره أحضرت؛ ما كل في اعتمادي أن هذا كتابنا في الناخلر 
أناالتي الأحبار من رويتا ما على هو إنما فيه راصمه أني شرطت، 
بحججأدرك ما دون فيه رواتها إلى مسندها أنا التي والأثار فيه ذاكرها 

بماالعالم كان إذ منه القّليل اليسير إلا النفوس بفكر وامتنبهل العقول، 
إلىواصل غير الحادثين أباء من كائن هو وما الماصين أخار من كان 
الناقلينونقل المخرين بإحبار إلا زمانهم يدرك ولم يشاهدهم لم من 

الفوس((لبفاكر والامتنثامحل الاستخراج؛العقول( دون 

(.A-U)\/والملوك، الرمل تارخ 



تعريفمن المعاصرة المقلية المدرسة موقف ت الثاني المطالب 
ونقدم!الوحي، 

الإحيىفىالأغة:
حفاء،في الإعلام على كلها معانيه تدور العربية اللغة فى الوحي 

أوالإلهام أو الآكتابة أو بالإثارة مواء الإعلام، ذلك كان طريق باي 
والكتابةالإشارة، ®الوحي! القاموس! وفي ،، الخفي١١الكلام 

إلىألفيته ما وكل الخفي، والكادم والإلهام، والرسالة، والمكتوب، 
وغيرهم١١الناس في يكون والصوت، غيرك، 

والحرفوالحاء ®الواو تعالى! اممه رحمه ا فارسل ابن ونال 
غيرك.إلى غيره أو إخفاء في علم إلقاء على يدل أصن المعتنإ! 
غيركإلى ألقيته ما وكل؛ والرسالة• الكتاب والوحي! الإشارة. فالوحي! 

كانءاركيف وحي فهو علمه حس 
اللغة،في الوحي محنى تناولوا فقل. المعاصرون العقلانيون وأما 

لبعضإهمال فحلهم في كان ولو معتقداتهم، مع يتفق ما إلى يه ومالوا 
ححيمل!هش-ام الدكتور قول ذلك، ومن اللغة، في الواردة الوحي معاني 

(.١٧١)•إ/ العروس تاج (، Y،\U/o)اللغة تهذب، ام: )١( 
اوحءل)؛/اا'مآ(.القاموس )٢( 
شيوخه؛من ، ٠٣٢٩سنة ولد الرازي، المزؤيني زكريا ين فارس ين أحمد الحين أيو )٣( 

القاسمابن علي تلأميد0؛ ومن القطا)!،، محمد بن وسعبو مهرؤيه، ين محمد بن علي 
والمجمل،اللغة، مقاييس ت مؤلفاته ومن ، ب، المحتبن متصور وأبو المقرئ، الخياهل 

)\إالأعلام  L(\'T/\yالملأ،)أعلام مير انظر: تعار، اض رحمه  ٠٣٩٥ّة تور 

(.٩٣)٦; اللغة )؛(مقاييس 



^^آذووضي؛كيرِج

والكلاموالإلهام الإثارة هو )الوحي( ،، ل المحيط القاموس راقي 
أصواتبوجود أعتقد لا وبالتالي غيرك. إلى ألقيته ما وكل الخفي 

معوهذا كالماء، الضمير قلب في ثيء كل يجري ؤإنما خارجية، 
^؟،،ALoليس وأنه إليه، الملقى هذا بغيريه أي يالغيريه، النبي شعور 
طاركأرمتحول مع الكبير والتركيز الداخلي الاستماع ؛الضرورة ونعتي 

الشخصية،١^٤،.في 

ماالمحيعل القاموس عن نقل جحيهل هشام الدكتور أن نلاحفل وهتا 
الناسفي يكون والصوت ٠٠وهوت الكلام، آخر وأغفل فهمه، يؤيد 

الضمير،في إلقاء الوحي كون من أصله ما يبطل الن.ي وهو وغيرهم® 
تدلفهي ها نفالعربية اللغة جهة من هذا خارجية، أصوات توجد ولا 
فيهوالمرعى والكتابة، بالإثارة يكون كما بأصوات يكون الوحي أن 

فحب.بخفاء الإعلام 

هشامت الدكتور المؤلف س الهامس ٤(. ٠ ١ )؛/ يرون، الجيل، دار المحيط، الخاموس )١( 
حعيط.

العقلاننبقية عقيدة ْع وهومتفق الشرعي، الوحي لا الإلهام في يندرج قاله الدي وهدا )٢( 
عنالحديث، أناء في صه الحديث، تفصيل يأتي وموف النفس، داخل من النابع الوحي ؛ي 

الوحي•ٍلرق 
موقفإلى مرد0 الباطل التعبير هاوا ه؟ الّء، مخصية ؛ي الطارئ التحول هو ما )٣( 

ومنهمشخصيته، عن يتحول كان وأنه الوحي، مجيء عند ه الهي حال من اسلامحن 
يكونءولل ه نفجعيهل هشام الاJكتور يقول كما الجنون من نؤع يعتريه كان أنه يرى من 

والقرآن،الوحي للوحي*، ؛ال.ائيا شكلأ يتبلج صدما الإنسان قاله، في هو الذي الجنون 

.١١٣صالوحيوالقرآن، )؛(



الأبللاح:في الوحي 

نظرأوذلك الاصطلاح، في للوحي الرالماء تعريمات تعددت 
إلىينظر من العلماء فمن الوحي، يعرف بها التي الجهة لأحتالآف 

بهتأتكا التمح، الجهة باعتار يعرفه من ومنهم طرقه، باعتبار الوحي 
)اللك(.

حارحةغيبية لحقيقة الرسول من استقبال ت أنه الوحي تعريفات فمن 
تعريفوهذا ، لام العليه بجبريل ممثلة النفسي وشعوره فكره عن 

به.أتى الذي المللئ، إلى بالنظر للوحي 
أرادما كل عباده، من اصطفاه من تعالى الله يعلم أن تعريفه! في وقيل 

محتالةوغير حفية، سرية بهلريقة والحلم، الهراية، ألوان من عليه اطلاعه 
ما.نوعا طويل وهو طرقه، باعتبار الوحى تحريف من وهذا آ. للبشرل 

وهذاأويائهر'اا، من نبي على المنزل تعالى اض كلام الوحي: وقيل: 
به.الموحى باعبار للوحي تعرف 

ولذابمجموعها، التحريفات هذه عليه ينتلبق الوحي أن والحاصل 
بهايحرف التي الاعتبارات يجمع تحريما إيراد الباحثين بعض حاول فقد 

أنبيائهمن لنبي اممه إعلام والمنة: القرآن بالغة الوحي فقال: الوحي 
وأحبارونواه أوامر من يسعها وما بنبوته، معينة بكيفية 

.١٦ص القرآن، علوم قي مهجة بحوث ت انظر )١( 
٠٩ص القرآن، علوم موسوعة في• وبنحوه (، ٥٥)ا/ العرخان ماهل انفلرت )٢( 
القرآن،علوم في لمحات شرت التعرف هذا من ,وقريبا  ١٧ص القرآن، علوم في الواضح )٣( 

٠٦٢ص القرآن، علوم في المحرر انظر؛ )٤( 



1؛؛يتيلأ^^^تيي؛_
الوحي،عرفوا كيف لنرى المعاصرين العملاقين إلى الأن ولننتقل 

للوحي.تعريفاتهم صمن يندرج الذي هو وما 

جعيط:هشام الدكتور أولا: 

نفلرأجعيهل هثام الدكتور عند وحقيقته الوحي بتحريف أيدا سوف 
والمرانالوحي ت كتابه وهو كامل، بكتاب، الموصؤع هذا أشرد لأنه 

ومنللوحي، وصفا يقدم أل حاول الكتاب، من مواصع وفي والنبوة، 
تعصأمس يكون فيكال السياق هذا في الوحي مفهوم ررأما قوله! ذللث، 
مامحمد من ، ر الشخص دنو وفي نمع خارجي كالم أهو الفهم: على 
فمهلالمحنى حتى أو الكلام تدخل وخارقة خاصة عملية أم ذللث،، يبرر 

العربيةفي يرمز والإيحاء الوحي ومفهوم ^٢،؟ ٠٧ونملعه محمد نفس في 
رر وغيرهم،؛ الأنبياء بخصوص القرآن في وكذلك، الداخلي الإلهام إلى 

علىيدل الوحي مفهوم جعل جحيهل هشام الدكتور أن نلاحفل وهكذا 
هوالوحي أن تدل العربية اللغة كون من ذكره وما الداخلي الإلهام 
ذكريت،وقد لغة، الوحي ه تعريفعند عليه الجواب، مر الداخلي الإلهام 

هناكلكن الداخلي الإلهام جملته من العربية اللغة في الوحي أن هناك 

عباراتستخدم ؤإنما كتابه، في منم، بلفظ عنه يعبر لا وهو جبريل، هنا بالشخص يريد )١( 
هذا.من شيء كلامه في يأتي وسوف والماوراتي، الشخص، مثل• أحرى 

سيناءابن فهذا الوحي، معنى في الفادسمة نول وهو الإلهام، مض إلى الكلام هذا مال )٢( 
البثرةالقوس في تعالى اف بإذن العقلي الأمر من حفي إلقاء ت بأنه الوحي يعرف 

والقرآنالعاماjيون بواصهلة، ٣، ص والانفعال، الفحل الإلقاء، هذا مثل لقبول المستعدة 
.٦٢٤ص الكريم، 

.٥١ص والقرآن، الوم )٣( 



فحصر، وغيرها والكتابة الخفي كالصوت سواه للوحي أحرى معان 
القرآنكون وأما عليه، دليل ولا تحكم معانيه بعض عالي اللففل معنى 

قولهفيرده الداخلي، الإلهام ؛مض الأساء ض في الوحي ذكر الكريم 
رسةُرسل أو جي محن أو ؤثثا إلا أس ب؛محة ذ إم ؟ل ُؤوما ت الى عت

فيتعالى فقوله [.٥١]الثوري: خكيثوه ج يقلا ما يإديهء ئيؤم 
الوحي،من أن يبين 4 بماذيز'مارسل،وثةئيوجا ؤأو الكريمة: الآدة 

فيورد الوحي بان القول يرد وهدا مللت،، بواسطة يكون ما الأنبياء إلى 
الداخلي.الإب، بمعنى الأنبياء حق في الكريم القرآن 

هوالوحي معنى أن جحيهل هشام الدكتور يقرر آخر موطن وفي 
فيقول:الضمير، داخل المباغت، بالهجوم هو عنه يحبر ما أو الإلهام 

معلبوعةومعان لألفاظ الضمير داخل مباغت هجوم هو إنما ارالوحي 
®ل؛الغيرية 

إلىإلا يكون لا أنه وهو للوحي المغلوط الفهم هدا أدى وقد 
داحليمرض الجنون أن رأى حين والجون الوحي بين حعيهل خلهل أن 
وفيا، الوحي أشكال من ثكلا فجعله الخارج في أعراضه توحد لا 

يتبلجعندما الإنسان قلب في هو الذي الجنون يكون رروقد يقول: ذللث، 
مقلوبوحي هو الأشياء■ لعمق افتتاح لأنه للوحي، بدائيا ثكلا 

والعدمالوجود بين مجال في يدخل المالم واقع إن حيثا من ومعكوس 
الهذيان®ش الكلي التدمير صورة بق يالذي 

.٦٩ص والقرآن، الوحي )١( 
.٩٨ص والقرآن،، الوحي )٢( 



أشكالمن ثكلا الجنون أن هتا حعيط قاله ما إلى جمعنا ؤإذا 
انسلابيارا،انخaUذا نبيأ لكن . اض أن م موضع في قاله ْا الوحي 

الجنونإلى أشار لماذا نفهم فاتنا ، ذلك١ بعد وهادئا الوحي، فزات في 
أشكالمن شكلا كان الوحي إن القول: إلى لموصل وذللا، تحديدأ، 
باضوالعياذ الجنون، 

سحرور:محمد الدكتور ئانيا؛ 

المعلوماتنقل هو اس الأمفي راقالوحي شحرور: محمد ويقول 
طرقا(ربعدة والنواهي والأوامر 
أنواعكل فيه تدخل إذ جامع، ولا مانع غير للوحي التحريف وهذا 

لمامانع غير فهو لذا ونحوها، وكتابة، إلهام، من اللغوية، الوحي 
ينقصهكما التعريف، في الاندراج من الشرعي بمعناه الوحي سوى 

جامع.غير فهو ولذا تعالى، الله وهو الوحي، مصدر إلى الإشارة 

أركون:محمد الدكتور ثاليا: 

ولحلالوحي، عن الكلام في محناهر انشغال فله أركون محمد وأما 
مثالأيعتبر الديني الخطان تحليل إلى المورومث، التفسير من القرآن كتابه 

والقرآن،الوحي انظرت اللاشعورية، الحالامحت، من حالة عن جعيط بهما بعبر مصْللحان )١( 

.٧٧ص والقرآن، الوحي انظر: )٢( 
المطاو_،قي •صنها الكلام اتي وموفه المعاصرين، العلماء من كير صنها أحاُب، فرية وهذه )٣( 

الميأحث،>هنا١ من السادس 
.٣٧٥ص واترآن، الكتاب )٤( 



يدعىالوحي أن ذكر وقئ الموصؤع، هذا بتناول اهتمامه على ظاهرأ 
الإسلاميبالممور المعلومات، أجل من هنا، رالندكر فقال! بالتنزيل، 
وهذاتحت. إلى فوق من الهبومحل أي بالتنزيل: يدعى إنه للوحي• 
انللأنالعمودية النفلرة يشكل وأساسا، مركزيا مجازأ يثكل المفهوم 
رالتعالي٠١ز إلى أي اش، إلى للارتفاع بدوره المدعو 

علىتنزيلا الوحي يكون أن أركون استنكر كيف هنا ونلاحفل 
الإنسانعلى أن به يراد وأنه المجازرى، قبيل من وجعله الحقيقة، 

اضمن تنزيل أنه مبينة القرآن آيات جاءت وقد اغ!أ'ا،، إلى الارتفاع 
هتنم آمحر أّت ة ألكثب ينيل، ُؤ ه: ّبحانقول يالى، عت

والآياتأكثرمن[، ٨٠ؤمإمحزتمحه]الواخمة: ماا، ]الأحقافج:
تحصر.أن 

أنيمكن بل هم وحل. الأنبياء على يقتصر لا أركون عند والوحي 
الذيالخاص رروتحا!.يالنا يقول: ذللث، وفي الوثنيين، كار فيه يدحل 
بوذاتوعب، يأنه هو فريدة، بخميمة يمتاز الوحي عن نقدمه 

للوحيالإسلاعي للتصور نقده ساق في . ٧٤ص واجتهاد، نقد الإسلامي المم )١( 
ينكبير حلاقه به القول وقي له، موضؤع غير معتى في تعمل الماللمفل هو. المجاز )٢( 

رفع)\إ\م الأحكام أصول في الإحكام )\إم!'ه الإبهاج انفلر: العلماء، 
(.٣٧٢الحاجب)١; 

فهالعلو صفة إنكار إلى قائله يه يتوصل قول هو المجاز قبيل ْن الأيام—٠ هده بأن القول )٣( 
يجابوىزلاك ذكرها، مقام المقام ليس الصفة طْ سبت، كثيرة أدلة جاءت وقل. تعالى، 

يمكنلم إذا إلا بالمجاز القول إلى يمار لا أنه من العلما، قرره بما بالمجاز القول عن 
الحاجبرفع ت وانفلر بالحقيقة، فيها القول من ماح لا الأيات وهده بالحقيقة، القول 

(٣٧٤/١.)



التيالكبرى الأصوات وكل ،، ل لأيارقة ا والحكماء ، وكوذفوشيوسل 
فدرفى إدحالها أحل من ما بشرية لفئة الجماعية التجربة جدت 
الإلهي(الص.عن البثرية التجربة ؤإغناء جديد تاريخي 

لغةمها تغلهر مرة كل في وحي بوجود الفول يمكننا ٠٠ويقول؛ 
وعنوصعه، عن الإنسان نفلرة من جذريا تعدل لكي وتجيء جديدة، 
إنتاجفي فعاليته وعن بالتارJح، عادفته وعن العالم، في كينونته 
؛المعنى١١١ 

هوبل أركون، محمد عند يحدده ما يوجد لا الوحي يكون وهكذا 
بماتعلق له الأمر حقيقة فى وهذا البشرية، التجارب كل يرافق متجدد 
جانبهحلال من نفهمه بشرى إنتاج الوحي أن أركون محمد يرددْ 

تعارأْ،.اممه من وليس والثقافي، اللغوي، 
فيجديد معنى حدوث يعني الوحي ررإن أركون محمد ويقول 

يفتحالمعنى وهدا القلب(. في يقول! )القرآن ان. للأنالداخلي الفضاء 
راJثرىاار للوجود بالنسبة المعاني محن متواترة أو نهائية لا إمكانيات 
منمتع أنه كما أركون محمد عند الوحي أن يفيد الكلام وهذا 

المعانيجهة من متع هو فيه، يدحلوا أن يمكن الذين الأشخاص جهة 

جاودها•وما انمين في تميرتن ومحن لديانتض مرستن وسان فيرفان )١( 
ذلك.عن المحك ساو بهم المراد أعرف لم )٢( 
.٨٠ص واجتهاد، نقد الإملأس الفكر )٣( 
.٧٩ص واجتهاد، ممو الإسلامي الفكر )٤( 
٠٧٤ص واجتهاد، نقد الإمحلامي الفكر )٥( 
.٧٩ص واجتهاد، نقد الإسلامي الفكر )٦( 



أنولاشك الوحي، من للمراد فهمه عدم إلى راجع وهدا يتناولها، التي 
لهاأن إلا وكثرتها معانيه، اع انمع والقرآن المعاني، محدود الوحي 
القرآن.يمهم من محاك كن لم ذللثج يكن لم ولو ، حدودا

الكريم:القرآن في الوحي كلمة استعمالات 

ومحيمتعددة، باستحمالاثؤ الكريم القرآن في الوحي كلمة وردت 
الإرسال(،ت ومنها وغيره، تعالى، اض رحمه الجوزي ابن عددها 

ونحوهاوالقول،، والأمر، والإلهام، 

س، ٠٠٠٩سنآ ولد الجوذتم(، ابن علي بن محمد بن ض بن الرحمن همد امج أبو )١( 
ومنالزاءوني، ابن الحسن أبي والفقيه المؤذن، صالح أيي بن إسماعيل شيوخي: 
ومن١لماسخ، علي الكبير وولده الحنفي، قزغلي بن يومف الدين ثص تلامده! 
القهرحمه  ٥٥٩٧محنة توفي والمنسوخ، المامخ الضير، علم في، السير زاد مؤلفاته: 

والهايه)1ا/ا"«ب(.المداية الملأء)اأ'/ها*ّا(، سرايايم انظر: تعالى، 
سبعةعلى القرآن في الوحي أن المقمر أهل وذكر ا؛ تعالى: الله رحمه الجوزي ابن ءال< )٢( 

أوجه:
ينثافنس مج أو-منآإل  tSالش"أد-مآ ُؤإدا المماء: في تعار فوله الإرسال،.ومنه أحدها: 

ءؤنبيإلآقا^;انالأنعام: وفي [، ١٦٣محذص/لقصلص4لالماء: 

•ؤهأيتمجأخبأنسيمأإلإ؛محئاه؛؛مربم مريم؛ في تعار قوله ومنه الإثارة• وألمانأ 
١١.]

]المائدة:أنمارن؛سيم إل آوحمت ^٧٥ الاد،-ه: ر نعار قوله ومنه الإلهام. واكالن،: 
>نأئ/إبجالقمص: وفي [، ٦٨الاتي]الحل: ؤؤززَربم،ورالمحل: [، ١١١

٧[.]القصص: نييآه 
واهلانيرلة:ه[.أوص رنم. ١^^^: ر تعار فوله الأمر.ومنه والراع: 

*اتاّ]المجم: ^٠١؟!?؛(إلثداءآأبج؛>ه الجم: ر تعار قوله ومنه القول. والخامس: 
إلاأث، ي؛ةمه أى لمثر َكف وما ؤ عق: ر تعار قوله ومنه المنام. ر إعلام والمادس: 

=قتيبة. ابن قاله [، ٥١]الشورى: >ثاه .ت



الكريم،القرآن في الوحي تناولوا فقد المعاصرون العقلانيون أما 
ذكروهما نتناول وموف بزعمهم، المتقدمون! بها يأدت< لم بنتائج وأتوا 
يلي؛فما

جعبط:هشام الدكتور أولا: 

ماكثيرأ القرآني المعجم في ررالوحي ت ححيهل هشام الدكتور يقول 
إليه،الموحى من ووعى شعور دون من الأغلب وعلى الأمر الأمر يعنى 

المحلإلى اض فيوحي واللاوعى، والغربزْ الإرادة على التأثير أى 
را٤( ١ فصلت، ) حلقها يحد ماوات الؤإلى مآُ،هاُ(، لنحل، ا) 

وقدوالأمر، الإلهام صمن يندرج جعيتل هشام الدكتور ذكره وما 
فيجحيتل الدكتور كرر وقد تعالى، اف رحمه الجوزي ابن ذكرهما 
•يقول الإلهام، هو الكريم القرآن ذكره الذي الوحي أن أحرى مواصع 

الخطابماهية لوصف القرآن فى المرات عديد موجودة وحى رركلمة 
منالأنبياء إلى الموجهة والإلهامات محمد بالنبي اممه وعلاقة القرآني 

داخليةبصفة يجرى هؤلاء إلى الإلهي الوحي أن القرآن من ويبدو قبله. 
جليأيظهر الرسول، وبخصوص نفي. كتأثير أى كامل، وعي وبدون 

ثؤبجرههوإلامح، ُؤإث المين والعقومه به يبثر وما يتلوه ما أن 

إقلومل أفتتين ؤوا0 ت الأنعام في تعار قوله ومنه بالوسوسة* إعلام والساع* 
ثحردبممي، إق بمنثم وفيها؛ [، ١٢١]الأمام: ة ِثئدلثكأ آنِلآبمم 

-٦٢١ص والظاتر، الوجوم عالم ني الواظر الأمين نزهة [•، ١١١r]الأنعام: 
٦٢٢.

.٠٥ص والقران، الوحي )١( 
.١٧ص والقرآن، الوحي )٢( 



كانعامة لام والالملأة عليهم للأنبياء الوحي بان والقول 
قولالقرآن عليه دل الدي هو هدا وأن الممسي، تأثير والبالإلهام، 

المكتوربه امتدل ما ومنها والمنة، الكتاب من الصريحة الأدلة يخالف 
مباشرةلأية ا هذْ تتلو إذ 4 بجي نص ثوإلا ^1؛، تعالى؛ قوله وهو جمهل، 

بوامهلةالوحي هو ؤإنما الإلهام بمعنى لمس هنا الوحي أن تدل آية 
ذومثؤظ٣ئه.ؤ( ألمئ نديل ث،/ ؤ تعالى؛ يقول الملام، عليه جبريل 

تعالىيقول ارءؤعدا/ضثمئيم تعالى! الله رحمه العلبري يقول 
ابنؤيقول . ١^٣٠ عليه حبرين؛ القرآن هذا ه محمدا علم • ذكرْ 
تمإلا هن الكريمة! الأيات هزه ير نففي تعالى اممه رحمه كثير 

غيرمن موئرا كاملا الماس إلى يبلغه به، أمر ما يقول إنما أي؛ بجش؟اُ 
عبدهعن مخبرا تعالى يقول ه ألنوئ ثديي عقم ؤ ان.., نقمولا زيادة 

وهوؤثد,دآلمئه، الناس إلى به جاء الذي علمه أنه ه محمل ورسوله 
الملام*عليه يل، جر 

شيوخه:ص ، ٠٢٢٤ولدط المقرين، إمام اتجري، بن.زيد جرير بن محمد جعفر أبو ا ١ ١ 
القاسمأبو محللابه: ومن كثير، وغيرهم إصرايل، ابن ؤإمحاق وكع، بن سنثال 

وتاريخالقرآن، آي عن البيان جامع ت لفاته مؤ ومن القاضي، كامل بن وأحمد انجراتي، 
)i\/النلأء أعلام مير ام: تعالى، اش رحمه ، ٠٠٣١ ئ توفي والملوك، الرسل 
(.١٦٥ا/)١ والنهاة الداية (، ٢٨٢

)أأ/ا<(.البيان جا،ع )٢( 
من•م>ْ، ٠ ئ ولد القرشي، كبر بن ضوء بن كبر بن صر بن !سماعل الفداء أبو رم 

الطحاؤية،شارح الخز أبي ابن تلأمبدْت ومن المزي، والحامحل الرزلي، • نيوحه 
رحمه٤^١^١٠ ط توفي والبداةوالهاة، الخظيم، القرآن تقبر مؤلفاته: ومن والزيلعي، 

(.٣٢٠)ا/الأعلام الدررالكائ)ا/مم(، ام: تعالى، اش 
Xlil-iiTMالخفليم القرآن ير نف)٤( 



الوحيأن جعيهل هشام الدكتور بها استدل التي لأية ا أن نرى وهكذا 
له.دليلا ت وليعليه دليل هي إلهام 

عابئمحمد الدكتور ئانيا؛ 

فيللوحي المذكور المعنى أن يرى فإنه الجابري عابد محمد وأما 
؛معناهالوحي ارممهوم يقول! هذا وفي تعرفه، العرب تكن لم القرآن 
بدلا الذي الشيء والتفافي، اللغوي العرب معهود من يكن لم الديني 

وصرفصدها الدعاية المحمدية الدعوة حموم على مهل قد يكون أن 
سنجدفإننا الحربية اللغوية المعاجم تصفحنا إذا أننا ذلك عنها. الماس 

والكتابة)الإثارة تشمل معان عدة على يدل فيها الوحي لمقل أن 
المعتىأما غيرك( إلى ألقيته ما وكل الخفي والكلام والإلهام الة والرس

القرآنءمع بالعلاقة إلا معاجمنا إليه تشير فلا الكلمة لهذه انميني 

ستعملونالإسلام قبل الحرب يكن لم إذا إنه • هنا القول ويمكن 
لههذا بل ذللث، في إشكال فلا الشرعي الديني بمعناه الوحي مصطالح 

والزكاة.الصلاة، كلفظ اكرع في كثيرة نظائر 

عدميعّي لا الشرعي بالمعنى للوحي، العرب استعمال عدم ولكن 
ْعكابين فلاهرة العلاقة بل والشرعي، اللغوي المعنى بين علاقة وجود 

للوحي.الشرعي المعنى وبين الخفي، الكادم ت الوحي، 

لكلمةالحرب استعمال سم أن وهو الجابري، ذكره آخر وأمر 

١٢ص الوحي، فهم إلمح، مدحل 



























فيهوير فيما فوغ منة، وستين حما ه الني عمر أن فيها التي عنهما 
أعالم.واف حطأ، من 

بينالجابري عابد محمد الدكتور أورده الذي الجمع الثالثة! الوقفة 
منمحهما اض رصي هماص ابن لرواية الغاسل الفهم على بي الروايات 

الخلافتبين التي الأحرى الصحيحة الروايات جمع عدم وعلى جهة، 
تكريرعلى ميتا يزد لم الجمع هدا فإن ولدا الرواية، هده في وير الذي 

الضوءمرحلة مرحلتان له الوحي أن فاله أن بق الذي الكادم 
المتواصل.الوحي ومرحله والأصوات 

هذهبين الجمع، ويمكن لاهذا الجابري! عابد محمد الدكتور يقول 
معحراء بغار التحنف في قضى عبداف بن محمل.آ إن بالقول الروايات 

الخمسالأيات مناميه، رويا أثناء جبريل، من حلالها نلقى نين 
ونع..ِم،منة وأربعون اثنتان حينذاك وعمره العلق، محورة من الأولى 
الأولىبالأيات تانف، ليونصف سنتين لمدة الوحي انقعي ثم السنة، 

ّنةاا.وأربعين حمى نحو وعمره المدير محورة من 

كانؤإن المخالف، مع التنزل سبيل على الكلام هذا أناقش وهنا 
ذكرهما إن يقال! أن يمكن لكن حملة، التقسيم هذا رد بق حمقد 

فيهانزلت والأصوات الضوء مرحلة أن الجابري عابد محمد الدكتور 
ذلكالمرحلة، لهاوْ فهمه يبطل مما هو ، منا رزيا في العلق محورة 

هنفالجابري أن كمِا والأصوات، الضوء من ليت المنامية الرؤيا أن 

لن.االمقرة، لهذه التالية الفقرة لها أفردُت، المناء في الكريم ،^^ ١١بعض ، ^j_Jنقية منانثة 
نينزل كله بل المام، ني نزل القرآن من شيء يوجد لا ولجمالأ؛ مها، الممصتل أرجئ 
اللام.عليه جبريل برامطة اليقظة 





أوفيه .، المي، يصف مالك بن أنس عن الصحيحين محي كما ذلك، 
رأربعين*ال ابن وص عليه أنزل رارجل 

ستة،لين ثلأ حوالي وص الجيل، سن ص العمر بأن الاستدلال وأما 
ت]يونس نن عمإ ذا==ئلم لثن جفن الكريمة! بالأية والامحتدلأل 

اممهرحمه الهلبري فول ذللئ، ومن رون المقعنه أجاب فقد [، ١٦
فكممكنت فقد يقول: عنماننتمحء4 هظإ -يئئ تعالى: 

وقربي إلي بوحيه أن قل ومن عليكم، أتلوْ أن ثل من ستة أربعين 
فيانتحلته قد كنت القول، من لي ليس ما منتحلا كنت لو أتي سازليم 

وخداثتي«لأ،.شبابي أتام 
حينابمثيًظمصرا4 تعالى: اض رحمه كثير ابن وقال 

بشيءآتكم ولم القرآن نزول قبل من ُؤ.ثنملؤءيم سنة، أربعون وهو 
يلي"رص■من ليس ^١٥١؛ 

الفيروزيقول ستة، بثلاثين العمر ر تفلا العربية اللغة أن كما 
وبخمتين:الفم وببالفتح الحمر  ٠١تعالى: الله رحمه ، اديل آب

لغه،فامحيأ حعيهل هشام الدكتور ذكره ما فيكون وعليه ،،  ١٠١الحياه
أعلم.والله وتفيرأ، 

تحريجه.سق ( ١ ) 
o\j(\\x\rsfi\جامع )٢( 
العظمضيرالقرآن )٣( 
•شيوحه من ، ٠٧٢٩منه ولد النيروزآتادي، محمد بن يعقوب ين محمد الطاهر أيو )٤( 

ومنهشام، وابن الصفدي، الصلاح ت طلابه ومن الجم، بن محمد والقوام والده، 
تعالى،اش رحمه 0  ٨١٧ستة توفي المحيط، والقاموس التمييز، دوي بصاتر ت مؤلفاته 

الأعلام)•ا/ما\ِ(، اللامع الضوء انفلر: 
(.٣٨١اللغت)Y/ تهذيب (، ١٤٠)إ/ اللغة مقاييس وانثلر; (، ٩٤)Y/ المحيهل القاموس )٥( 





























محيالحدث إذ العزو محي عالمي حطأ فيه التماسمر كتب إلى جناح 
٠فحب التفامحر كتب فى لا الصحهحن 

يكونأن بالضرورة رروليس جعيتل! هشام الدكتور قول ت الثالث، 
الت عنه الجواب فى يمال القرآزا؛ فى لدللث، ذكر فلا صخما، عفليما 
تردأن يكفى بل الكريم، القرآن غي للملأعة وصف كل يذكر أن يشترحل 

الملائكة.به يوصم، مما ليكون به الصحيحة النبوية السنة 

بالضرورةليس لام العليه جبريل إن قفوله: أحرى جهة ومن 
عودمبن اش عبد حديثا مثل الواردة الممحوص ترده عفليما ضخما 

جناحستمائة له جبريل رأى ه الني أن عنه افه رضي 
ومحلمعليه لله صلى طه ا رسول أن عنها اطه رصي عائشة حديث، وفي 

غيرعليها خلق التي صورته على أره ررلم ت لام العليه جبريل عن محال 
ماءالبين ما حلقه عقلم سادا ماء المن منهبه1ا رأيته المرتين هاتين 

عليهجبريل حلق عفلمة في نص الحديث، ا وهل. ،، الأرضءال إلى 
فيجاء وما جعيهل، هشام الدكتور كلام على اهر ءلورد لام، ال

حلقعغلم بينوا حيث كتبهم، محن كثير في الملماء محرره فد الأحاديث، 
خاصةاللام عليه جبريل خلؤ، وعقلتم عموما، الملائكة 

بينلام العليه جبريل يجعل جعيهل هشام للدكتور آخر كلام وفي 

تخريجه.سق ( ١ ) 
ا/[) ١٣ت ]الجم ؤر)ثو;؛ا،وزل4قءأ£،ه تعارت قوله باب الإيمان، كتاب ملم، أحرحه )٢( 

١٧٧^١٥٩.)
•ا"-اا*،ص سراج!_، اث همد -اليف: اللام ^٠٢ ياللاذكة الإيمان انظر: )٣( 

٠٠١ حس البياتوتي، الدين عز أحمل. تأليف،: بالملائكة الإيمان 



حوليقول ذللثخ وفي ذلك، عن اض تعالى المالك، وبين تعالى، اف 
من#ليس [: ١٠ؤمحلكسحأض4لانمم: تعالى: قوله ممى 

الثخصهذا )عبد( محمدا أن الفترة هد0 في القرآن يعتبر أن المستحيل 
أو)الملك( وبين اف بين فهو هويته، في غامقا يبقى الذي الماورائي 

٠١لهما امتزاج 

فيالضمير عود في حاهلئ فهم على ممني الفاسد الكلام وهذا 
اممهعلى عوده في رون المقيختلف، لم الضمير هذا أن ذللثج )ءثدْ( 
جبريلأو تعالى اض هو هل )فأوحى( فاعل في اختلفوا ؤإنما تعالى، 

قولين:على السائم عليه 

إلىاف فأوحى والتقدير: تعالى، اف هو )فاوحى( فاعل أن الأول: 
حبريلبواسطة أوحى ما محمد عبده 

والتقدير:الملام، عليه يل حبر هو )فأوحى( فاعل أن الثاني: 
فيالضمير عاد وإنما أوحى، ما محمد عبدافه إلى حبريل فأوحى 
اللبسلعاسم ذكر له بق يلم كونه مع اف الجائلة لفغل على )عبده( 

)عبده(في الضمير أن على فمبني ححيهل هشام الدكتور كلام وأما 
عليهلجبريل عبدأ محمد فيكون وعليه السائم، عليه جبريل إلى عاند 

السلام.

.٥١ص والقران، الوحي )١( 
السانجامع (، ٧١للزحاج)ْ/ القرآن معاني ت وانظر والطبرى، الزجاج تال القول وبهذا )٢( 

.(O'n/YY)

المحلي،،متن والوالغلي، الزمخشرى ومنهم رين، المفمن جماعة قال وبهذا )٣( 
)•ا/س(.المرن الدر •؛(، Y/U)سالماذإ)0/ه'أا"(، اصتانظر: 



بينجبريل إن ت قال أنه الكريمة للأية الفاصد الفهم هدا على وترتب 
محما«كون يؤخ لكي وذلك ، لهما امتزاج أو الملك وبين تعالى النه 

اللهبين بالاتحاد القول حاصله إذ ال، الففى غاية الفول وهذا عبده، 

أعلم,وافه حلقه، وبين تعالى 
أنإلى كلمها التأويلات هذه بعد حعيط هشام الدكتور ذم، وقد 

العربية،إلى العبرية اللغة من ترحمة وأنه تعالى، افه قوة بجبريل المراد 
نعث،ولذا بالعبرية، افه قوة أي إيل ~ جبر محمد لارأى يقول• حيث 

أيالهواء في معلقا الحس يدركه ككيان القوى( و)ثديد قوة( ب)ذي 
رهوابي"ل كشخص 

نسميهأن يمكن لا الذي الكيان هذا أن الحقيقة I١٠ أيضا ويقول 
رثديدبأنه النجم وفي قوة(، )ذو بأنه التكوير في وصم، ،. ملكا 

هوالوصف، هذا أن إلى والمترحمون رون المقينتبه ولم القوى(• 
جبريل،الاصم عربية ترحمة 

جبريلتسمية فيها التي الصوص ترده جعيط هشام الدكتور ذكره وما 
رله, AjU■عثووا من تعالى! قوله ومنها والسنة، الكتاب، في 
:بقرة ]اله قنوطك وينزكج وهيثم( ثث.يد بجي ِلثا ثصذئا 'اممه يإذي،_، عق 
٩٧.]

اسمجبريل أن في ظاهرة المبحث، هذا في السّابقة والأحاديث، 

ّاه-؛ه.ص والقرآن، الوحي )١( 
المرصمن كير في صمي كما ملكا يل جر نم لم ؤإن باطل، القول، محل-ا أن نك، لا  ٢٢١

إذن؟نمه فماذا 

.٦٣ص والقرآن، الوم ( ٣١



^^الفٍيري

الأممهذا يكون أن مانع فلا هدا تقرر فإن بالوحي، الموكل للملك 
خالعاوصفا جبريل لنقل يجعل أن الإشكال ؤإنما أيضا، وصفا يتضمن 

أعلم.واف ،، iiijjاسما لا 
أو-ه . 

حالمن المعاصرة العقية المدرسة مومحفج ت المسادس المهللس_ه 
ونقده.الوحي، مجيء عند المي. 

قولأعليه سينزل بأنه محمدأ نبيه الكريم كتابه في تعالى اف أحبر 
وقد٥[، ]المزمل: ^،؛٤١حضعثشءوثُؤنلاه بحاته! قال ، ثقيلا 
فمنهاعليه، الوحي نزول عند الّكا حال م، تخبر النصوص جاءت 

اضرصي الصحابة به أحبر ما ومنها ه، نفعن النبي. به أحبر ما 
ه.عليه الذلاهرة الوحي آثار عن محهم 

افرصي المؤمنين أم عاسة حديث ذلك بينت التي النصوصي ومن 
فمال!اف رسول سأل عنه اف رصي هشام بن الحارث أن عنها 

يأتيني)أحيانا ه! اش رسول فقال الوحي؟ يأتيك كيف اف رسول يا 
ماعنه وعيت وقد عني فيفصم علي، أشيم وهو الجرس، صلصلة مثل 

قالتيقول( ما فأعي فيكلمني رحلا الملك لي يتمثل وأحيانا نال، 

نولانالقرآن تحمل ثقل أو القرآن في بما العمل هو؛ وهل الثقيل، بالقول المراد وفي ، ١١
حامع! انفلر ا حميعا بهما يمر الثقيل القول أن جح ور تعالى، ١فٌ حمه ر الطبري حكاهما 

(٢٥٢)A/ المزيل ومعالم <، ٦٨٢)TA البيان 
أيلمصحابي عنه، الثه رصي المخزومي، الغيرة بن هشام بن الحارمث، الرحمن همد أبو )٢( 

حلالهإلى عاش ونل: اليرموك، يوم نيل: حلاف،، وفاته وفتا وفي مكة، فتح يوم 
)أ/ي•؛(،الإصابة (، ٣٠١)ا/الاستيعاب انفلر: صعق، وفيه عثمان، 



الشديداليوم في الوحي عليه ينزل رأيته ولقد ! عنها الله رصي عائشة 
عرمحارا/ليتفصد جبينه ؤإن عنه فيفصم البرد 

للوحي!حالتين يبين الحديث فهذا 

صلملةمثل يأتيه أن ه، الرسول على أشد وهي الأولى• ررالحالة 
قواهابكل النفس فتهيأ الانتباه عوامل يير القوي والصوت الجرّرإ، 

عليهنزل . الرسول على الصورة بهذه الوحي نزل فإذا أثره، لقبول 
وفهمه...وحففله لتلقيه الإدراكية القوى تجمع موهو 

بشر،صورة في ويأتيه رحلا الملك له يتمثل أن الثانية! والحالة 
المتكلمبين التناسب يكون حيث بمابقتها، من أحفا الحالة وهده 

ويهلمئنالوحي، رسول من سماعه عني، النبوة رسول ويأنس والسامع، 
إليه«رآأ،.

نزولعنله ه لحاله وصف عنهم الله رصي الصحابة عن حاء وفد 
عليهينزل رأينه ولقد ! عنهاالله رضي عائشة قول ذلك فمن الوحي، 

عرمحارم.ليتفصد جبينه ؤإن عنه فيفصم البرد الثاو،يد اليوم في الوحي 
الهوءسفي ترد لم أحوالا ذكروا فقد المعاصرون العقلانيون وأما 
فيه.للعقل مجال لا فيما عقولهم فيها أعمالوا الشرعية 

واللفغل.٢( بريم ٤ )ا/ الوحي ؛LJ، كان كيف باب الوحي، ء يد كتاب البخاري، أحرجه )١( 
)إ/الوحي، ياتيه وحين الرد في ه الك، عوق باب الفضائل، كتاب لم، ومله، 

(.٢٣٣٣برقم  ١٨١٦
.٣٦ص القرآن، علوم في ماحث )٢( 
تخريجه.سق )٣( 



ئتيمسج
حعيط:هشام الدكتور أولا: 

للنبيجرى عما شيئا نعرف لا راونحن جعيهل: هشام الدكتور يقول 
عنيتحدث لم السي أن الأرجح لأن القرآن، ذللث، عن يقوله ما باستثناء 

)انظرالوحي في يتحكم لا أنه واصحا كان ؤإذا تجربته. وماهية نوعية 
ومنيالدعاء، الله توحى يكان فانه الضحى(، محوره بنهاية الفتور 

روذهمهاا١ الإلهي الخطاب لاستيعاب الوحي بعد يمكر كان أنه الممكن 
عنيتكلم لم النبي. أن قرر جعيهل هشام الدكتور أن حفل ونالا 

وهوعنها، الله رصي عائشة حديث، مت وقد ماهيته، ولا الوحي تجربة 
القول.هدا يبطل 

الأننا ذكر أن بعد ه نفجعيتل هشام الدكتور فان آحر حاسبا ومن 
بالدعا•،،اممه توحي يكان إنه ليقول عاد للنثي جرى عما شيئا نعرف 
كالامه.في تناقض وهذا الوحي، بعد ؤيفكر 

اد؛يالأ،تانكان من الأنبياء من أن ذكر أن بحد جعيهل هشام ويقول 
فيحرأ فردأ كان حيمثا النمهل، هذا مع يتماهى فعلا محمد كان ررولئن 

ظؤلممتيمه]انمدراء:مجانية; دعوته وكانت، المجتمع، 
انخهلافيانبيا فعالا! أي اتنه، بامحم ويتكلم إليه، موحى وكان [، ١٠٩

لحطاتفي هادئا كان محلوكه فإن القصيرة، الوحي فتراُت، في استلابيا 
عليهتغلهر ولا قرآنا• الوحي يصير عندما عنه والإفصاح الوحي استخراج 

\.yA-\yUص والقرآن، الوحي )١( 
حتىالوحي فيها يغزوهم علاقة في يدخلون أنهم ءاي بقوله: الأنلأية معنى حمط يفر )٢( 

.٧٢ص والقرآن، الوحي انظرت نعو٧^٠ لا حالة إلى يصلوا 



عيهااض الهيجاء بالمنة وليس جدا قليلا إلا الاضطراب علامات 
تلاوةفكلامه ض، ا باسم المجتمع إلى يتحدث عندما وهو • الأنبتاء 
القوةعليه تولى تحيث الوحي لحفلة بين انفصاما هناك أن أي هادئة. 
والدءوةا،لالإلقاء لحفلة وبين الله، روح ت نكل في الإلهية 

عنالحدين، في عفليم أدب وسوء أ-محتناء السابق الكلام هدا وفي 
الخالي:في ذللث، وبيان ه، الهي 

هالهي أن عنده تعني —والي لابية بالأنه الهي وصف، أولا؛ 
فيالواردة الخصوص إذ بامحلل، ، وصف— شعورية لا حالة إلى يصل 

ؤإنمااللاشعورية، الحالة هذه إلى يصل الهي أن فيها ليس الوحي 
لخالقيوتهيؤه انتباهه ليزيد الجرس صلملة مثل الوحي يأتيه كان أنه فيها 

سمعلما أوعى فيكون الوحي 

عليهتغلهر لا الهي إن حعيهل: هشام اككتور قول نائيا: 
منهو الوحي بعد هائنا كان وأنه حدأ، قليلا إلا الاصهلراب علامات 

الهيْع الأدب سوء 

اضطرابحدوث شبهة على العلماء رد فقد أحرى جهة ومن 
هده>اأن شلث، ولا - المستشرقين شبه من الأصل في ~وهي ه، للهي 
بشهادةعنه فالمعروف ، بمحمدالفاضح جهلهم على تدل فرية 

تطمهمئله وفر؛ي ومن اللام، عليهم الأيياء ُع الأدب سوء ني ظاهرة العبارة هذه )١( 
هذا.مثل عنهم يقول لا عنده منزلتهم واستقرت 

.٧٧ص والقرآن، الوحي )٢( 
)ها/خح(.الحجاج ابن لم مصحح شرح المهاج (، ٢٠)ا/ الباري فتح انظر! )٣( 



كانبل حليما صبورا وديعا كان أنه القاطعة والأدلة المحح التاريخ 
جميعاالناس وسع إنه حتى المدر يح قالحلم واسع الهجر عفليم 
}البدنءار صحيح الجم مليم مقداما شجاعا كان وحلقه بسهله 

التحمنلمن بكثير نقبل كنا ررولئن ت أيضا جعيقل هشام الدكتور ؤيقول 
فلأنذلك، جراء من التدثر وطلب الوحي أول في والارتعاد الرد أزمة 

كماالنبوة شعار الدثار فيكون التنبؤ. عند إسرائيل بني أنبياء لباس هو الرداء 
تصببالتحففل من أقل بقدر نقبل كنا ولئن العرب• الكهان شعار إنه قيل؛ 

ونمةالجرس نمة بتاتا نرفض فإنا الداخلي، المجهود جراء من العرقا 
قالهما على اعتمادأ ابتيع ابتداع وهي الوحي، وطاة من تتململ التي الناقة 

القرآناال٢،.هدا عليه زل لو وتميعه الجبل حشؤع من القرآن 
الكريم،القرآن عليها دل أمور بين حلهل الكلام هل>ا في أنه ونلاحغل 

ضعيفة.أحرى وأمور الصحيحة، والسنة 

ؤآأأ»اتعالى• همال التدثر، الكريم القرآن عليها دل التي الأمور هممن 
أّما0ما المة عليها دلت، التي الأمور ومن ١[، ]المدثر: آلثدمح4 

بدءحدسثا في جاء ما وهو والارتعاد، البرد بأزمة جعيهل هشام الا"كتور 
حديجةعلى فيحل قواده يرجف، الله. رسول بها ارفرجع ت وفيه الوحي، 

عنهذما حتى فزملؤه زملوني. زملونى فمال! عنها الله رصي حويلد بنت 

رشسياال على حثستا لقد ت الخبر وأخرها لخديجة فقال الركع 

القرآن،عالوم ني محاصرات ، ٧١ص العغلم، النأ وانظر; )ا/خ1(، العرفان مناهل )١( 

.١٣٥ص والقرآن، الوحي )٢( 
تخريجه.سبق )٣( 



هيحاله I والمراد الجرس، بقصة عنه عبر ما الصحيحة الأمور ومن 
الجرسصلملة مثل احيانا يأتيه كان الوحي وأن عنها، أحبر التي 

إيوردت فقد الناقة، قصة فمنه صحيح، ند ييرد لم ما وأما 
ينزلالوحي رررأيت ت قال آ الدوسيأ أروى أبي عن 'آا محعدلابن طبقات، 

أنأش حنو يديها وتفتل فترغو راحلته، على محاته .ث، المي، على 
؛رك>ت<اافربما تنقعم، ذراعها 

وهوتحعيعل، هشام الدكتور كتب، في كثيرأ يتكرر أمرأ نلاحغل كما 
وذللث،الامتدلأل، محل وتركه للاسدلأل، محلا لمس بما امتدلاله 

التدثرالحم، بطلب يتعلق ما فبل فقد المابق، كلامه في فعل كما 
يكونأن هدا في ما وغاية ، إسرائيل بني من الأنبياء شعار التدثر لأن 

تخريجه.سق ( ١١
ابنموس شتوحه؛ من اه،  ٦٨سنة ني وك الزهري، عنح بن صعد بن محمد الته عد أبو )٢( 

أبيبن بكر وأبو البلاذري، يمي بن أحمد ت تلاعيذْ ومن إسحاق، بن ومحمد عفّة، 
تعالى،الله رحمه  ٠٢٣٠سنة توفي والتأرخ، المجير، الطمايته ت مؤلفاته ومن الدنيا، 

(.٧٥٠ا/والهاية)، البداية اوبلأء).آ/؟يا(، أعلام مير اننلر: 
مشهور• الأثير ابن ءال، صحابي، عنه، اممه رصي الحارث، بن ربيعة اليومي أروى أبو )٣( 

اصدانظر؛ عنهما، الله رصي معاينة حائفة آحر ش مالت، الصحابة، كثار من بكنته، 
(.U/0)الإصابة (، ٥٧)T/الغابة 

الواندي،لأملمي ١ عمر بن محمد سده وفي ، ١(  ٦٧/ )١ الطمايت، في معل ابن أحرحه )٤( 
صعقهعلى العلم، أوعية أحد الن.هبي؛ ونال، علمه، ّعة على متروك حجر؛ ابن عنه قال، 

(.٤٨٠/ ١٧)البلاء أعلام وسير ص، اكهن.ي-ج، تغربيح انفلرت عليه، المممؤ، 
منتآكل. إلى يحتاج الأمر هذا حقيقة، إسرائيل بني من الأنثياء نعار ّنر اكلهل )٥( 

والأديانالإسلام مثل؛ الأديان مقارنة كتب، في عنه البحث، حاولت، وف مصادرهم، 
اليهوديةفي والملائكة الوحي للشرناوي، الأديان مقارنة فى حلمى، مص3لفى سكتور 

ئيثا.أحد ولم الوهاص،، عبد لأحمد والإسلام والميحيت 



لأيةا وترك بدليل، لتس بما استدلال وهذا الكتاب، أهل أحبار من 
التدثر.على تدل التي الكريمة 

الجابري:عابئ محمد الدكتور داذبات 

منلست، الوحي راتجربة فيقول.' الجابري عابد محمد الا.كتور وأما 
منتجربة بالتعريف، إنها سهولة. الإنسان يألفها أن يمكن التي التجارب 
البشرمن واحل. عثدالثه بن ومحمل. البشري، المستوى فوق مستوى 

عاليهالوحي نزول حين يعانى نجل0 وللأللئ، البشر. يعتري ما يعتريه 
Iإحداها تقول الروايامت،. عنها تحدك الاصعلراب، من خاصة حالات، 

احمرارا]احمر وجهه وتربد له كرب الوحي عليه نزل إذا ه )كان 
لدللث،وند الوحي عاليه نزل إذا )كان I أحرى وتقول . شديدا[( 
١^^٠؟تأتيه ، كيفمثل وقيل: كران(رم الكهيئة قواْ[أآ، ]خارت 

كماعلي ملب جبريل يابي، نحويزث علك، بأنيني، الوحي، ركان ت فقال 
ءىويأمحنمح، ويدهبء• منى؛؛؛_ يتفلت فدلك الرجل، على الرجل يلمح، 

(،٢٣٣٤برتم  ١٨١٧ارد)؛/في ه الني باب؛y^، القفانل، كتاب لم، مأحرجه )١( 
التربيإذ لغوي، غلط فيه ثأديال.ا، احمرارا احمر وجهه( رتربد ت معنى إن الجابري وقولا 

هذانرريت، وقئ احمرارأ، وليس الرماد، لون ينبه والمواد البياض بتن اللون في تغير 
اسن)آ/هيأ(،مقاييس تهوباللغة)إل/ِ\'لأ(، انفلر: وشراحاسي.ث،، كت_،الأغة، 

(.ل/٩٨)٥ الحجاج بن لم مصحيح ثرح المنهاج 
الإيلامالرف؛ منه بخثبح. صرب صر نيئ كلمه ؛ والذال، والقاف، الواو فارس؛ ابن قال، )٢( 

(،١٠٠)اُ/ اللغه ط\س انفلرت ث، ف حر ، ؛الخثب.صريت، ت موقوذة وشاة بالمحرب. 
اوحبط)ا/يهم(؛القاموس 

حواؤ صعيفإرساله مع وهو عكرمة، عن مرملا ١( ^١٦ / الهلبقايته)١ قي ممعل. ابن أحرجه )٣( 
\"V\،(.برقم )بم/هبما الضعيفة لدن الفي الألباني نال، كما 



وفي. يتقك( لا فذلك نلي يخانمل حتى الجرس صرت مثل شيء 
وهوالجرس صلصة مثل )أحيانا ه! نفوال العن أجاب أحرى رواية 
الملكلي يتمثل وأحيانا قال. ما وعيت وقد عني فيفصم علي، أشده 

فيءليهلالوحي[ ينزل رأيته ولقد I عائشة قالت يقول، ما قاعي فيكلمني 
،.عرقا(١٢لضو حببته ؤإن عنه، فيفهم البرد الشديدة الاJالة 

فيأو الروايات هد0 بعض صياغة في يشك أن المرء يمكن 
منقرن عن تقل لا لمدة شفوية روايات قللت أنها باعتبار مضامينها 

الأمرللهجرة، الثاني القرن في إلا رممي بشكل تدون لم إذ الزمان، 
. ١١والتضخيم للوصع المجال يفح الذي 

بحاحةالأمور من عدد الجابري عابد محمد الدكتور كلام وفي 
تعندها للوقوف 

حالاتت بأنها عليه الوحي نزول عند . المبي حال وصفه ت ول ألا 
فليسذللث، في الواردة للنحوحض مخالف وهذا الاصطراب، من خاصة 

إلىإثارة المصوص تللث، في بل كان، اصطراب أي إلى يشير ما فيها 
الوحيتلقي ْع المتناسب الروحي السمو من حالات 

فيالتشكيك في الجابري عابد محمد الدكتور منهج ! ثانيا

الماحشونبن اشُ عبد بن العزيز همد عن مرسلا الطفات)ا/ماا"ا( في صعد ابن أحرجه )١( 
عمه.عن 

تخريجه.سبق )٢( 
٦٠١• ص الكريم، القرآن إر مدخل )٣( 
.١٥١ص ام؛م، القرآن إلى مدخل محاب في الأسشرانة الشبه انظر: )٤( 



باطلمنهج هو للهجرة الثاني ^^٠ ١١في إلا تدون لم لأنها الروايات، 
المحث،.هذا من الأول الطلب، في الأمر هذا عن الحالفثإ سبق وقد 

أوأو. 

فوائدمن المعاصرة المقلية الخدرمة موقف المابع! الطالس، 
ونقائه.الوحي، 

عنأحرى بعبارة نتكلم فإلما الوحي فوائد عن نبحثا عندما إننا 
هذاتمرر ؤإذا وشمرته، بالوحي، الراد هما إذ والمنة، الكتاب، فوائد 

والاحرْ،الدنيا حيري تجمع إذ تنحصر، أن يمكن لا الوحي فوائد فان 
وهوالأرض، لأهل والأرض الماء فاطر هداية سبيل الوحي فإن 

الأنساءرا،.على الرسالة نزول >يق 
كانولما الوحي، فوايل، موضع العاصرون العقلانيون تناول وقل، 
بفوائدمعرفتهم على أثر قد هذا فان كثيرة أخهناء فيه للوحي فهمهم 
الوحي،■

حصط:هشام الدكتور أولا: 

البشرلتنظيم مجعول للأنبياء ارفالوحي ت حعيط هشام الدكتور يقول 
المجتمعتطور في حدأ مهما تدرجا ويمثل طريقة، أقفل على 

هداةطريق عن الإنسان توى ممن للرفع بالوحي الله يتدخل اني. الإن
١١رهم يختا 

•٧ صن وخصائصه، حقائقه اض وحى انظرت )١( 
.١٢٢ص والقرآن، الوم )٢( 



فيلكملا الوحي مفهوم تفحص أردنا ررولو آخر: موصع في ؤيقول 
شيءكل على يقع الوحي أن يبدو إنما كبيرأ. مكانا ذلك لأ-حاز القرأن، 

العلاقةصلب في فهو فيه، الله بها سحكم التي الوّسلة وأنه العالم في 
لكن،،كيفما والوجود اممه بين 

لكماتهفي لخصه الوحي لمائدْ جحيط هشام الدكتور فهم هو هدا 
ملاحظات؛عدة وفيه السابقة، 

فيهؤلريقة أفضل على البشر كفليم مجعول، الوحي إن قوله الأولى: 
الدين،إقامة هو الوحي به حاء أمر أهم إذ الوحي فائدة من تقليل 
العالمين.رب لله الناس وتعبيد 

الوسيلةوأنه الحالم، في شيء كل على يقع ررالوحي إن قوله الثانية! 
بوقؤعالمراد ما إذ لموهمة ا التعبيرات من هو فيه® ف ا بها سحكم التي 

اضلأمر يخضع شيء كل أن المراد هل العالم؟ في شيء على الوحي 
هوالعالم في شيء كل أن المراد أو صحيحا، معنى فيكون تعالى 

باطل•معنى وهذا الوحي،، بمقتضى 

أركون:محمد الدكتور ثانيا؛ 

ذكرهفي حعيط هشام الدكتور من حالا أحن أركون محمد يكن لم 
معيارياكلاما لير ارفالوحي أركون؛ محمي. قال، فقد الوحي، فوائد 
الهلاءةطقوس نفس تكرار على البشر إكرام أحل من الماء من نازلأ 

قابلمعز وهو للوجود، محنى يمترح ؤإنما نهاية، لا ما إلمح، والممارمة 

• ٠٥ص والقرآن، الوحي )١( 



اكفمِج^^وو

كماالقرآزا، فى وحة والمن الماسخة الايات والفضلاهلر للمراحعة 
العهدأو الميناق إمحنار داخل قابل ~ المعنى هذا أي — أنه 

. ١١وافه ان لإنا بين حرية بكل العقود 
معنىيقترح أنه وهي للوحي، محائدْ من أركون محمد ذكره وفيما 

أنذلك، حملة، الوحي فائدة يلغي ما والقض لالمراحعة قابل للوحوي 
يطلبولا للوجود، معنى الماس على يقترح إنما الفهم هدا على الوحي 
للنقض،قابل ه نفالمقترح المعنى هذا إن ثم بشيء، الألمزام منهم 

منمحاقه وما أركون، محمد عند للوحي حقيقية فائدة توحد فلا وعليه 
الفائدة.هذْ به قيد بما ه نفهو أبهلله للوحي فائدة 

.٨٥ص الخطاب، تحليل إلى الموروث التفسير س القرآن 





|كفييؤيروو

اللهكتاب على علم وهو منقول، غير قرآن لمقل أن ت الثاني القول 

عيها،يدل ما ولها العريية، اللغة تحتملها الأقوال هدم وكل 
دليل.إلى بحاجة أحدها ببهللأن والقول 

هؤلاء;ومن للقرآن، اللغوي للتعريف العقلانيين بعض تعرض وقد 

النيهوم:الصادق الدكتور أولا: 

أعلنمعناها; العربية اللغة في قرأ مادة أن النيهوم الصادق زعم 
أصلاتعني لا )اقرأ( كلمة أن ررفالواقع يقول; ذلك وفي وبلغ، وجاهر، 

أعلنوتعني ا( ر )ق مصدرها كلداني أصل ذات، كلمة إنها القراءة. فعل 
بمعنىالملام[ العريية]يقرأ لغتنا في ومنها وبلغ، ونادي وجاهر 

تطلم،لا فالأية ربك( باسم )اقرأ تعالى; قوله في الممصود يبلغه..؟وهو 
الدعوة،،رباعلأن تكلفه بل يقرأ، أن الرسول من 

أوردأن النيهوم الصادق ذكره الذي الزعم هدا على الرد في ويكفي 
أردراوأنا قال! حين، ، الحربي العزيز عبد الدكتور عليه به رد ما 

ثمانية:ببراهين الثهوم حهلآ وأين عليه، 

(.٢٧١اللغة)ا</ تهدب -؟U(، U/\/o)اللغة ْمايس انغلر: )١( 
مرحلةحتى ودرس بانتا، بنغازى مدية محي م ١  ٩٣٧سنة ولد ليي كاب اليهوم، الصادق، ( ٢) 

الأديانلمادة متورما وعمل الأديان، مقارنة في الدكتوراه أطروحة أعد وقل الل.كتوراه، 
الإسلامالماس، صويت، الإسلام، صد إسلام ت مؤلفاته س أمريكا، في أريزونا حامعة في 
٦.ص الإسلام، صد إسلام انغلرت ، ٣١٩٩٤سنة توفي الأسر، في 

.٢٢- ٢١ص الإسلام، صد إسلام )٣( 
المولفايتح،ص عليل وله القرى، أم حامعة في المحاصر الحربي العزيز عبد الا.كتور هو )٤( 

القول،.ولحن المهار، وجه ؛ ومنها





يمج

)ثرأ،صيغه بجميع اللفظ هذا من القرآن في ورد ما كل الثامن! 
الزعوم"را،'المعنمح، عر منها شيء حمل يمح لا وقرآن( ويقرأ، 

أنالله وفقه الحربي العزيز عبد الدكتور محاله ما على يزاد أن ويمكن 
علىاللغة علماء من أحد به يقل لم كلداني أصل إلى قرأ لفظ رد 

اللفنلتينبين النهلق في التشابه ومجرد المعرب، بيان في البالغ حرصهم 
أعلم.وافه عريي، غير الكلمة أصل لجعل يكفي، لا 

أركون:محمد الدكتور ثانيات 

علىيعتمد الإسلام مؤالت على مجيبا فيقول، أركون محمد وأما 
!قرآن؟ كلمة محنى وما بالوحي المقصود ما القرآن. هو موحى كتاب 

المربية،اللغة في هي، التي قرآن كلمة معنى عن بالبحث أولا ارلنبتيئ 
يدل،نرأ المادة حن.ور أن نجد ه تنالقرآن وفي فرأ، للفعل مصدر 

نصوحوي مسبقا يفترض لا لأنه وذللئ، التلاوة، معنى على بالأحرى 
أنمثلا نجاو هكذا محمد، قبل من الأولى للمرة به التلففل أثناء مكتوب 

-قولان:القيامة سورة من الأيتيزرأ، 
ؤءأبغ مأقت ؛ذا زوالإ. ءثم ثكا إف . م، ِقثل ثانك م، ج ^لأ 

[.١٩—١٦]١لقيامة: عقنا.هثضه م اج^ا 
عندالنبي يتقيد أن صرورة على تلح القرآن في كثيرة آيات وهناك 

المسسس_ردونوبرى سمعها■ التي نصسها التلاوة بالايات لففل 

الخميس،المدينة، جريدة في الحربي، العزيز همد للدكتور مقال الجديد، ومعناها انرأ )١( 
httpU/www.al-niadiiia.com/nodc^^هدا عالي ، ٣٢٠١٠بماير  ٢٨

الكريمة.السورة من آيات أرع ونقل آيتتن هنا ذكر )٢( 



عبري.أو سرياني أصل ذات قرآن كالمة أن اللغة بفقه المتخمصون 
فالفكرةه. نفالقرآني السياق يفرصه الذي المعنى يعدل لا ذلك ولكن 

المؤع، الملخطاب لالمحنابقة التادوة قي تكمن امحية الأم
المقروءاار١،.

وهي!الكلام، هذا في ت مادعدة نادحفل وهكذا 
نرأللفعل ممدرأ القرآن كالمة يجعل أركون محمد أن I ولى ألا 

لهذاتعلياله في الإشكال ولكن فيه، إشكال لا وهذا تلا، بمعنى 
الإذ الأولى، للمرة به التلفغل أثناء مكتوب نص يوجد لا بأنه الترجيح 

يكفيبل مكتوب، نص هناك يكون أن ناد بمعنى قرأ إطلاق في يشترمحل 
لا.أو مكتوبا كان سواء يقرأ ما هناك يكون أن 

اائ،ال٠اإفول ففيه الوحي، بدء حديث الأمر ا لهن. يدل مما ولعل 
يرد:لم أنه فيه ثلث، لا ومما بفارئ«لآ،، أنا ما قال *اقرأ ه: للمشي 

مكتوب.نص من اقرأ 

قرانكلمة أن يرون نهم ا المسشرنن عن ركون ا محمد ذكر الثانية* 
أجابنول وهو القول، هدا يتعقب ولم عبري، أو سرياني أصل ذات 

منالقرآن كلمة جعل من العلماء من يوجد لا أنه وبينوا الباحثون، عنه 
العربل"ا،.لغة على الا.->يل 

.٧٣ص راجماي، نقد الإسلام الفكر )١( 
سق؛تخريجه.)٢( 
الموصومةفي فرآية قفايا كتابه في الخالة لهز.ه اف وفقه عباس قفل الJىور تعرض وند )٣( 

أولخالةأصيلة هي هل الكلمة تعرف به الن.ي المنهج وبين فيها، القول وبيل البريطانية، 
غيرمن مأحوذة الكلمة أن يعي لا اللغاُت، بين التملق أو المعي في التشابه مجرد ُأن معربة، 

.-٢٥٠٣ص البريطانية، الموسوعة في قرانية قضايا انفلرإ العرب، 



الحابوى:عابئ محمد الدكتور ثالثا: 

فيكاملا كتابا كتب والذي الجابري، عابد محمد الدكتور وأما 
هلقرآن لمقل في العلماء حلاف ذكر أن بعد قال فقد بالقرآن، التحريف 

الذلاهرالمعنى عن بعيدة تأؤيلامحت، هل0 أن اروواصح ت لا؟ أو مهموز هو 
قراءةيقرأ قرأ من لغة، فالقرآن، اللغة! كتب تذكره والذي للكلمة 
آيةأول تزكيه ما وهذا الخ• غفرانا■•• وغفر رجحانا رجح مثل وقرءانا، 

بيناكما أقرأ( رده)ماذا فكان ه، الّك، مخامنة ر؛لث،آ باسم )انأ نزك 
م،بجزك ^لأ تعالى! قوله ذللث، إلى أصم، رالثالثؤ(. سابق فمل في ذللث، 
عشاإف ثم . ^١^٠ أثغ مأثن ^١ . زئزالإ إسم جا إف . يدء ِقثل تانق 

عندما)القرآن(، لففل يكون الاعتبار وبهذا [. ١٩— ١٦]القيامة! وثاثهن؟ه 

و)التلأوة()القراءة( لمصهللحي موازنا )المصحف،(، دفتي، بين ما به يراد 
الأطفالفيه يقرأ الذي الكتابؤ مقروء محتوى بهما يراد عنلءما 

القراءة«لا،.

القرآنتلاوة تتركه ما إلى فينصرف القرآن لففل مضمون ارأما وقال! 
نفسفي أو القارئ نفس فير سواء الذايتح، داخل تأثير من )ترتيله( 
.ا' المتمع 

إلىيشيروا لم القرآن لففل عرفوا الذين اللغة علماء أن حاف وغير 
محمل.الدكتور من فهم ا هن. ؤإنما النفس، في التلاوة أثر به المراد أن 

الجابري.عابد 

١٥٠ص الكريم، القرآن إلى مدخل )١( 
١٦٦ص الكريم، القرآن إلى م،-حل )٢( 



فيللتشكيك الجابري عابد محمد الدكتور تعرض آخر مرصع وفي 
اسملمدلول حفل الجا ررويلتمس ت يقول حيث القرآن، لفظة عربية 
العرب((عند كان بما يقارنه حين عربية مرجعية القرآن 

هوهل المتقدمين بين حلاف مثار يكن لم القرآن لمقل أن والحق 
عربية.مرجعية له يلتمس أن إلى بحاجة الجاحفل يكون حتى لا أو عربي 

القرآنتعريف من المعاصرة العقالثة المدرسة موئم، ت ثانيا 
;اصطلاحا 

الكريمللقرآن تعريفا يضعوا أن تعالى الله رحمهم الملماء اجتهد 
منولمل ، السائقة السماوية والكتب، القدميه الأحاديث، عن ليميزوه 
تعالى،اممه ءاكلأم ت أنه اصهللاحا القرآن تعريف، في قالوه ما أحن 
.بتلاوتها؛ المتمد محمد على المنزل 

عنينقل لم فانه ؤإلأ الكريم، القرآن محنى لتقربمي، التعريف، وهدا 
ووصف، حديا تعريفا القرآن عرف أنه المقفلة القرون من أحد 

أعلم.والله تعريفه، عن يغني الكريم القرآن 

رئيسبالجاحظ، الثهير اللش، بالولاء، الكتاني محبوب ين بحر بن عمرو عثمان، أبو )١( 
كتاب،والنين، اليان مؤلفاه؛ من ،^، ١٦٣ستة ولد المعتتزلة، من الجاحظة المرنة 

)لل/ا"مله(،الملأء أعلام سر اننلر: تعالى، اش رحمه  ٠٢٥٠سنة نوش الحيوان، 
(.٧٤الأعلام)ه/

.١٥١ص الكرم، القرآن إل مدخل )٢( 
٤(.٠ )١; المماسر مقدمات حلال من القرآن علوم كتب، انفلر: )٠١( 
العرفانمتامحل (، ١٠٢والإحسان)ا/الزواد؟ة وانغلر؛ ،  ١٦ص القرآن، علوم ل مباحث، )٤( 

(.١٦)ا/وتقوم دراسة 
.٢٢ص والبرهان، الإتقان ين القرآن علوم اننلر؛ )٥( 



العقلأسنبموقف يتعلمق الأحر وجانبه البحث، من جانب هذا 
الإشكالاتوما عرفوه؟، كيف الآكريم، القرآن تعريف، من المعاصرين 

القرآن؟، تعريفعلى يوردونها الي 

حعيط:هشام الدكتور أولاً: 

تفمال القرآن، تعريفا لموضع جعيمل هثام الدكتور تعرض 
ألفتأنني إلا ، يرْ تفويصم-، أهمية، أكثر ذاته )القرآن( ومفهوم  ١١

المقدس(،)الكتاب، أو المقدسة( )الكتابات عبارة مع تباينه إلى النفلر 
فكرةإلى والمشيرة المسحي، — اليهودي الترايثط على المحتوية 

بالرغم)يتتلى( شفوي هو ما إلى يشير القران بينما صحف،• قي المكتوب، 
ثكلعلى حتى ولا المكتوي، ثكل على ليس كتاب، أيضا أنه من 

لكنتقريبا الأول مجن الكتاب، بأنه ه نفيصف، إذ المكتمل، الوحي 
كمامعا والمكتوب الكتابة عن يعبر القديمة العربية في الكتاب مفهوم 

والحاب(الكتاب علمه )اللهم معاوية؛ بخموص حديثا في ورد 
منهجزء أي أن ؤإما ، ورأركتثبا، محرمييا كلاما القرآن يكون أن قاما 

كاله«رم.الكتاب وهو كله الكتاب يمثل 

وقدالقرآن تعريق، يمعب، أنه يرى جعيْل هشام فالدكتور وهكذا، 

برتم ١٩١)اُا/حبان وابن (، ١٧١٠٢يرقم  ٢٠٨٢/'YA)المد في أحمد أحرجه )١( 
لأرنووط.ا شعيب المسند! محقق وصعقه ، ( ١٧٢ ٠ 

لغتهامعرفة من أتمكن ولم جعيهل، هشام عند وأبدي سرمدي بمعنى الكلمة هده تستخدم )٢( 
الأصلة.

.١٧ص والقرآن، الوم )٣( 







أمورأيغفل فهو اوساوقة، الملاحظات بعض ت،لحقه التعريف وهدا 
منهدا الكريم، القرTن تعريف محاولة محي إليها يشار أن حقها كثيرة 

لدعوةالكريم القران حاء التي للغاية هدم ففيه آحر جانب ومن حاب،، 
يقولكما القرآن دلالات إذ تعالى، الله توحيد وهي لتحقيقها، الناس 
عقائديةواتجاهات حء؛لوءلا تنتج أو تثير لأن رامؤهلة أركون محمد 
أوفيها تحمل التي التاريخية والأحوال الأوضاع تنؤع بقدر متنوعة 

دلالاتمن نابعة الباطلة الامحقادات كل أن موداْ وهدا فيها(( تتولد 
فرقةكل إذ أصلا، الضالة المرق من فرقة تقله لم قول وهدا القرآن، 
ماوإبهلاله امحقاداتها على الكريم القرآن دلالة تدعي أن على حرصت 

•سواها 

عابئمحمد الدكتور رابعات 

القرآنتعريف إلى أثار فقد الجابري عابد محم،و الدكتور أما 
ررفقدفقال! اللففل، هدا فيها ورح التي الأيات عن حييته أثناء اصهللاحا 

مجرديعني الذي اللغوي المعنى هدا من القرآن بلففل الانتقال تم 
المتلوأو المقروء اممه كالم يحنى الذي الشرعي المعنى إلى القراءة، 

مبينا'عربي بلسان 

لأكثرحامعا يكن لم ؤإن هذا، الجابري عابد محمد الدكتور وكلام 
كلامالقرآن أن إلى إشارته أن إلا المحرفون يوردها التي القرآن صفات 

فيه.أحسن مما هى تعالى الله 

.١٥٣ص الكريم، القرآن إل مدخل )١( 



ذلكمى نالأولى الإسلامية الجماعة لكنت كيف اءوت يتولكنه 
،؛إنبقوله! ذلك عن أجاب وقد تتداوله؟ لكنت الذي القرآن من القليل 

وصخامتهاأهميتها على القرآن( )علوم موضع في كتبت التي المؤلفات 
السؤال،هذا عن بجواب منها( عليه اطلعنا ما الأقل على )أو عفنا تلا 

واحدسبيل محوي أمامنا فليس ولذلك بالمرة. نهلرحه لم لربما بل 
الكريمالقرآن آيات تتح بذلك أمحصي السؤال. هذا عن الجواب لألتمامحى 

ألفاخلمن هناك يكون أن عمى ما فى والطر محوره، نزول ترتييح ص، 
رر ار، القرآن من نزل قد لكن ما على تدل 

ماذاوهو الجابري، عابد محمد الل.كتتور امحتثكله الن.ي الأمر وهذا 
الوقفاتفى نناقثه القرآن؟ يسمون النبي زمن في الملمون لكن 

الخالية:

هن.اجواب فى الجابري عابد محمد الدكتور منهج الأولى؛ الومحفة 
القرآنبعلوم المختصة المؤلفات إلى الرجؤج ت أمرين في يتمثل الإشكال 

اننتقليجد لم ولما ول، ل الهنأا عن وج.آ، قل ممثح^، عن ا للبحس
نزولها.ترتبي، حج، الكريم القرآن آيات تتح وهو' الثاني، الأمر إلى 

كتب،فلأن أولأ أما التساؤل، هن.ا مثل جواب فى محاصر منهج وهل.ا 
الكريم،تتعلق؛القرآن وكبيرة صغيرة كل بذكر تلتزم لم القرآن علوم 
واللغة.المنة، ككتب، الأحرى، العلم كتب، تذكرها مباحّثح فهناك 

الالمزول في القرآن لفغل ناحر أن مراعاة من بد فلا ثانيا: وأما 
يبهللوهذا قرآنا، يسمى لا ذللئ، قبل ال،كريم القرآن من المازل أن يعني 

I٥١ص الكريم، القرآن إلى مدخل 



فيها،اللفظ لهدا نزول أول عن للبحث القرآن آيات نتع منهج استخدام 
فيهمختلف أمر النزول ترتيب أن كما للقرآن تسمية أول بالتالي واعتباره 

القرآنللمقل ورود أول أن القطع يمكن فلا وبالتالي ، العلماء بين 
كدا..محورة في هو الكريم القرآن على علما 

ظاهرأكان فقد الأمر، هدا في امحكال هناك يكن لم الوقفة 
يكتملأن قبل الأمم بهيا القرآن مي تالّي، الكريمة لايات ١ في 

قثموأنيزأ لإ آنشوأ ألمرءا0 ميى؛" ا؛ؤوإدا ت تعالى قوله مثل التنزيل، 
Iالى وتعارك بته وقول[، ٢٠٤ت ]الأعراف در"م0ه 

التسميةبهذْ القرآن فيها ورد وقد حلأف،رى، بلا مكية ور الوهذه 
يكمل.لم كوته مع 

آدابمن المعاصرة العملية المدرسة موقف، ث الثاني المطيس، 
ونقده;الكريم، القرآن تلاوة 

للأدبمنافية بتلريقة الكريم القرآن المعاصرون العقلانيون تناول لقد 
كتابْع تائب من المالحين وسائر العلماء عليه كان ما وانتقدوا معه، 

ذللث،:بيان يلى وفيما تعالى، اف 

(.١٢١١)١; والإحان الزيادة  U>U^Iانفلر: )١( 
الز؛ادةوالإحان)ا/اا'ا(.الإمان)ا/'اه-ا،0(، اوهان)ا/مأا،ا-ها<ا(، انذلر: )٢١( 



|دضمرلي^^و

الكريم!القرآن تلاوة آداب العملأنيين التزام عدم ت أولا 
أركون:محمد الدكتور أولا: 

النصيةيالمدونة القرآن عن كتاباته من كثير في أركون محمد يعبر 
لأمماءمناف التعبير وهدا ، بالوحدات الأيات وعن ، المغلفة 

أوبه م يلم بما وصفه أو القرآن تسمية أن شك ولا وأوصافه، القرآن 
منالأوصاف هذه تتضمنه ما مع الأدب في الإساءة أبلغ من يوصف 

العقلانيين.عند اعتقادات 

فىالنصارى لاعتقادات المقابل هو القرآن أركون محمد ؤيجعل 
فيالمسيح ؤع ييقابل الذي ررالشيء ت فيقول لام، العليه يح الم

افهكلام على يحتوي الذي المقدس الكتاب بصفته القرآن هو الإسلام 
به«ص.١^ 
القرآنمع الأدب سوء من فيه ما ْع ظاهرة مغالعلة الكلام هذا وفي 
اعتقاديساوي الكريم القرآن في لمين الماعتقاد جعل أن ذللث، الكريم، 

أنيعتقدون فالضارى البهللأن، ظاهر السلام عليه عيي في الممارى 
فيطوائفهم بين حلاف على الإله ابن أو الإله هو السلام عليه عيي 
فلاوعليه القرآن، في ذللث، مثل يرى لمين الممن أحد ولا ،، ذلك١٤
المقابلة.هذه لمثل أصلا وجه 

.٨٢ص الخطاب، تحلل إلى الموروث التفسير من القرآن ت انظر )١( 
.١٤٦ص الخناب، تحاليل إلى الموروث ير التغمن القرآن انظر؛ )٢( 
.٢٤ص الخaلاب، تحاليل إلى الموروث التفسير من القرآن )٣( 

المسح،  ٨٨ص ادم، لإّا ظهور حتى الداو1ُت، ط المسحية والمذباه_ا الفرق ؛ انفلر ( ٤ ) 
.٢٧٣ص الميزان، في النصرانية ، ١١١ص والمالمين، والنصارى اليهود عند 



ثمةفي القرآنية الأيات أن أركون محمد يعتبر آخر مرصع وفي 
يقول!حيث ا مبعثرة ومعتوية لغوية عبارات مجرد بأنها الكهف أصحاب 

ومعنويةلغوية عبارات بين تجاور مجرد بأنه سبق ما كل وصفنا ما ارإذا 
البلاغيةالمعايير أولوية على صمنيا نوكل أننا يعنى ذلك فإن متبعثرة، 

والمنطقيةاا

الأدبصوء في غاية المبعثرة ؛العبارات الكريم القرآن آيات ووصف 
(٢! تعالىاممه كتاب هع 

l_lj ; حصط:هشام الدكتور

والمرق،الأهواء لحدوث سببا القرآن يعتبر فإنه ححيعل هشام أما 
 Iوتشجيعهالإسلامية لالدولة وبناؤه محمد ولولا القرآن ارلولأ فيقول

السياسةويحول الامبرامحلورئة بناء وبالتالي الفتوحات، على الضمني 
والفرقا'لالأهواء هده وحدت لما اللعية، في وأهوائها 

هوللنبي الكريم للقرآن وصف فيه وء الالبالغ الكلام هذا ومثل 
هوالنبي الكريم القرآن كان ؤإذا والفرق، الأهواء وجود ب أنهما 

الأمة؟اجتماع في السب، هو فمن والفرق الأهواء وجود في سببا 

الكريم،القرآن من هؤلاء موقف لأبين اللكدم هذا مثل أحكي ؤإنما 

٠١٤٩ص الخطاب، تحليل إلى الموروث الضير من القرآن )١( 
مومحفعن الخديث وسيأتي أحرى جهة من الايات بين بالناصية أيضا تعلق ولهذا )٢( 

مفصلا,القرآن مناسبات من العقلانيين 
الوحمّوالقران،ص^)٣( 



خف£ري

مجردمن المرء يتحرج مما القول هذا نمثل ؤإلأ معه، أدبهم ومقدار 
المتعال.واف حكايته، 

الكريم:القرآن مع انمآدبين الملم لأهل القلأنيض انتقاد ثانأ؛ 
ؤإنماالكريم، القرآن ذكر عند التعبير بسوء أركون محمد يكتف لم 

ومنالكريم، القرآن يخص فيما خصوصا منهم رين والمفالعلماء نفد 
مثلا،العلبري، راكان تعالى: اف رحمه الهلبري الإمام عن قوله ذللثج 

التالية:بالعبارة تفامحيره من نمير كل سمذاحة بكل بق يأن يستعليع 
ويشرحهكلامه من اف مقصد بالضبعل ، يعرفأن يستطع لكانه اف. يقول 

((لحرقيأ 

افرحمه العلبري به يتحالى الذي العظيم الأدب، يتحول وهكذا 
أنبه يستحق أركون محمد عند انتقاد محل إلى الكريم القرآن مع تعالى 

قولأن مجن أركون محمد فهمه وما زاجة، ؛الهذاصنيعه يوصف، 
معرفةادعاءه يتضمن تعالى، اض يقول تعالى: اف رحمه الهلبري الإمام 
فيالإمام هزا الوب، جهله؛أسعلى يدل الكريم القرآن من الكامل المراد 

)القولعبارة: بعد يره نففي كثيرا العبارة هذه م تحد يحيث، ير، التف
تأويلايقوله ما يرى أنه بوصوح يفيد وهذا ، تعالى( نوله تأويل في 

الأية.من الكامل المراد أنه لا للأية وتفيرأ 
اشمقصد بالفبهل يحرف، أن يستطع ارلكانه أركون محمد قول إن ثم 

.٩٠ص واجتهاد، نقد الإمحلاعي الفكر )١( 
والأمأك؛ر(، ١٥٢، ١٥١، ١٣٠، ٧٥جا،عاوال)آ/؛ه، انذلرءلىسلانمال: )٢( 

يحصى.أن من 



اللهكلام أن ذللئ، وبيان مجمل، قول هو حرفيا،١ ويشرحه كلامه من 
منحرج لا فهتا غيره يحتمل لا نصا يكون قد الكريم القرآن في تعالى 
ؤ^^٧ تعالى• قوله في كما كدا، منه تعالى اممه مراد إن هذا عن القول 

ةآيقرة؛ بال]س-ورْ مايلاه عثتي تنف قثمتم إدا وثغ ني' ؤ وم ممثت شيام محذ 
١٩٦]

وهكذاواحدأ، معنى إلا يحتمل لا الكريمة الأية فى عثرة لفظ فإن 
ذينص هي التي الكريمايت، الآياُت، من القبيل هذا من كان ما كل 

كذا.فيها تعالى اممه مراد إن يقال أن فى إثاكال لا معناها 

أدلةوالتي معنى، من لأكثر المحتملة الآيا٠تs قبيل من كان ما وأما 
واحدامعنى بأن الجرم ينبغي لا • فتها يقال فهذ،ْ متقابلة، فيها الترجيح 

غيره.لا تعالى الله مراد هو المعاني من 

منالمعاصرة العقلية المدرمة مويفؤ الئالث،! المطل.؟، 
ونقدم:الكريم، القرآن موصوعايت، 

قديماالعلماء لها تعرض التي الأمور من ال5ريم القرآن موضوعات، 
فمنهمالموصوعاتر، هل.ه من له يدا ما عالم كل ذكر وقد كتبهم، في 
•تل.احل بينها الموصوعالتا وهذْ زاد، من ومنهم ثلاثة، منها عد من 

القرآنكان ررإذ تعالى: اممه رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
أمروثلث، قممي، وثلث، توحيد، نلثؤ أثلاث: ثلاثة معانيه باعتبار 

■ينهى• 

(.٨٦١)Y/ المشم الصراط انضاء 



^^اكفمِم

الكريم،القران موصوعات تناولوا فقد المعاصرون العقلانيون أما 
فىذلك وبيان مختلفة، بطريقة عنها يعبرون كما القرآن محتويات أو 

التالي:

ألكون؛محمد الدكتور أولا؛ 

أمرهو للقرآن موصوعات تحديد أن أركون محمد الدكتور يعتبر 
الدينيوالمتخيل الموروث التفسيري الأسلوب في قوط ال إلى يودى 

هدهكل الاعتبار بعين أخذنا ما راؤإذا يقول! ذللئs ومي التقليدي، 
محتواه.أو القرآن مضمون تحديل. الععي، من أنه نجل. فإننا التحليلات، 

الأسلوبأحضان فى مباشرة بالسقوط مهددين نا أنفنجد أننا ذلك، 
التقليدي،؛الديني والمتخيل الموروث التفسيري 

Iيلي كما وقفات إلى بحاجة أركون محمد من القول وطا 

أمرمحتواه أو القرآن مقسمون تحديد صعوبة قوله الأولى؛ الوقفة 
الالقرآن ومواضع مقاصع. من مقاصد على يقفون الحلم فأهل بي ن

العامة.عليها يقف، 

القرآنمضمون بتحديد يقوم من يرى أركون محمد أن الثانية؛ الوقفة 
فىوهده الموروث، التفسيري الأسلوب فى بالسقوط مهلءد محتواه أو 

سلوكفإن ؤإلأ العقلانيين، عند إلا العالم بها يل.م مما مت، ليالحقيقة 
ذم.لا مدح العلماء طريق 

المتخيلفي يقع القرآن مضمون بتحديد يقوم من يعتبر أنه كما 

.٨٦ص واجتهاد، مل. الإسلامي اككر )١( 



وهوالإسلام أهل يعتمده ما الديني بالمتخيل يريد كان فان الل،يني، 
أوالقرآن مضمون يحدد من فإن عفليم، باطل فهذا حيال مجرد 

وجهفلا سواه في ينثلر ولا الكريم، القرآن في ينغلر إنما موضوعاته 
هوالديني بالمتخيل لمين الممعتقدات وصف إن يم الأمر، بهيا لرميه 

كانوما والستة، الكتاب على مبنية معتقدات هى إذ البين الضلال من 
متخيل.فيه يقال فلا كدللئ، 

تأركون محمد الدكتور عند القرآني للخطاب الخمسة الأنماكل 
تحديدالميخسا ارمن • آحر موضع في أركون محمد الدكتور يقول 
قومحلبالمهددين نا أنفنجد أننا ذللث، محتواه، أو القرآن مضمون 
الد.ينىوالمتخيل الموروث، التميري الأسلوب أحضان في مباسرة 

والأياتور الترتيب، نفنام أن نعلم نحن ذللث، على علاوة التقليدي، 
عقلانيمعيار لأي ولا حقيقي زمني ترسب، لأي يخضع لا المصحف، في 
فىمعينة منهجية على المعتادة الخديثة لحقولنا ية ويالن، منهلقى أو 

تدهشناترتيبه وطريقة المصحم، نص فان والعرضي، والإنثاء التأليف، 
بفوصاها.

تخبئالفوضى هده أن ابقة مسدراسات في يينسن، داس كنت ولكنني 
تكثفس،نأن علينا فينبغي وبالتالي عميقا، وميميائيا دلاليا نظاما وراءها 
حمسةبين وميزت فعلته ما وهدا القرآن، في المستخدمة الخهناب أنمامحل 

امتخرجوغد اجتهادي، ومنه نونيفي منه السور وترت؛—، بالاجماع، نونيفي الأبان تريب، 
همأنفالعقلانن من وهو الجابري، والدكتور والسور، الايات بين المناسباُت، العلماء 

كلامبهللأن على يدل مما الدعرة، مسيرة مع متساوق ممملقي السور ترتيب نظام يعتبر 
تربسج.لأي يخضع لا والأيات السور ترسب، نظام أن اركون الدكتور 



خللتييني

ردىالوالخهلاب التشريعي، والخطاب النبوي، الخقناب هي- أنواع 
االتر وخهلاب الجامعة، والأمثال( الحكم وحءلادات القصصي، 
والنساسح،،

الكتسابصيغ تذكرنا البيانية الصيغة ررإنا ت كذلك، ويمول( 
مثلها،يستخدم، فالقرآن( ،، لجيل لأنا وا كالتوراة السابقة المقدسة 

التشريعي،الخط.اب النبوي، الخطاب الخaلاب; من التالية الأنواع 
الخطابالقصص[، أحسن عليك نقص القصصى]إنا ردي الالخءلاب 
الإنشائيبيحي التالخمناب ومواعظ(، وأمثال حكم )من الحكمي 
والترتيل(اال؛،.والتهليل )التسبيح 
Iالملاحظات من عدد أركوي( محمد الدكتور كالم وفي 

فبدلأبالنتيجة، كادمه أركول( محمد الدكتور بدأ ت لأولى ا الملاحظة 
مضمول(تحديد الصعب( من أنه قدم القرآني الخهلاب أوجه يذكر أتن( من 

محتواه.أو القرآتن 

قيالنصارى بطريقة تشيه فيه اييح وتتراتيل الكريم القرآن( في الواردة الأدعية تسمية )١( 
والتابح.الترانيم أدعيتهم مية ت

.-٧٨ ٨٦ص واجتهاد، شو الإسلامي ام )٢( 
معجزةفهي ماؤية الالكتب( وأما الإعجاز، حد بالغت، الكريم لا|قرآذ( البيانية الصيغة بل )٣( 

المعجزيو فالقرآن( والفلم اللففل حيث من وأما الغيب، أحبار من فيها ورد ما حيث من 
ارومنI السابقة الكتب، عن مذكالمأ تعالى افص رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ ٠الا دونها، 

فهدا، كالقرآن( والفلم؛ اللففل حهة من معجزة نت، ليأراد فإن( بمعجزة؛ ليت( إنها ت قال( 
العبرانية.اللغة أهل إلى يرجع وهذا ممكن، 

الأمرأو الغيوب، عن الإحثار من فيها لما المعاني حبنا من معجزة التوراة كون وأما 
النوان،)ا/ا،اه(.فيه" رب لا فهذا والهي؛ 

.٢٨٣الدض، العقل نقد في نفايا )٤( 



العلميأركون صعق هو الحقيقى سببها المزعومة الصعوبة وهذه 
ومنعامة، والعربية الشرعية والعلوم والتغير القرآن علوم مجالات في 

•الكريم القرآن موضوعات إدراك عليه الصعوبة فمن حاله، هذه كانت، 
فيالمستشرقين ناقشتح التي الكتب إلى بالرحؤع الثانية؛ الملاحظة 

بالحرفيكرر يكاد أركون محمد الدكتور أن وحدت القرآن علوم قضايا 
البريهنانيةالموسوعة بدأت حيث البريهنانية، الموسوعة فى ورد ما 

يسب١١العبارة! بهذه ومحتواه الكريم القرآن موضوعات عن كلامها 
كالممع تتهلابق تكاد أنها حفل والملأ القرآن® محتويات تحنيف، حدأ 

أركون.محمد الدكتور 

تحديدمحاولة من أركون محمد الدكتور يتخوف الئالثة؛ الملاحظة 
يريالتفراالأ>أسلودسا في نهل يلا حتى الكريم القرآن موضوعات 

التقليدياا.الدين؛ي والتخيل الورومحن، 
الكريمالقرآن )موضوعات البحن، هذا مع يتعامل أنه يدل وهذا 
البحمثؤ،في ومناهجهم العلماء باماليب، لها تعلق لا بعلريقة ومحتواه( 

قومحل.بالعته ؤيعبر منهجهم، سلوك يخشى إنه بل 
لعقولنابة اءوبالتI أركون محمد الدكتنور يقول الرابعة؛ الملاحنلة 

فإنوالعرض، والأنثاء التاليم، فى معينة منهجية على المعتادة الحديثة 

,٠١بفوضاها تدهشنا ترتيبه ومحنريقة المصحف، نص 

جهات؛من باطل الكلام وهذا 
القرآنعلى حكما ح، ليالتأليف، في العاصرة الناهج أن أولأ؛ 

.٩٩ص مآن؛ة، نفاا عن: نقلا ( ١٣٤ ; ١٥)الموموئ 



طريقةجهة من كلها السامة النمبموصى على حكما تكن لم كما الكريم، 
والعرض•الترتيب 

وهوالانحراف، في غاية قول في وقع أركون الدكتور أن ت ثانيا 
رفوصى بأنها الكريم القرآن طريقة وصف 

فيالكريم القرآن بأسلوب جهل عن ناثيء الكلام هذا أن ت ثالثا 
منالأسلوب وهذا والمدارة، والبشارة والمرهيب ب، اكرغيبين النقل 

إعجازْلوأوجه القرآن خصائص 

آيايتجوصف أن بعد أركون محمد انمكتور يعود ت ة الخامالملاحظة 
تخبيءالموصى هذه إن ليقول! بفوصاها، تدهش بانها الكريم القرآن 
الخطابت ررهي الخ-ْلابت لهذا أنماط حمة أورد وقد دلاليا، ^؛-١^ 

ت<يا وحنيا القصصى، ردى الوالخهلاب اكثريعي، والخهلاب الموي، 
واكسابيحاا.اكراتيل وحتلماب الجامعة، والأمثال الحكم 

١^^٠نخبته الذي انملألي الذلام أنها عر الذكورة الأنماط وهذه 

به١^ حتى بموحه، القران التعامل«ع يتم أن أركون الدكتور يطالب ما هو الوصف وهذا )١( 
نيوالتسكع التشرد درجة إلى حرة قراءة هي بها أحلم اش القراءة ررإن ■' نال، أن الانحراف 

غيرأو لمة مأكانت مواء ها، نفبشرية ذات كل غيها تجد قراءة إنها الاتجاهات، كل 
بينالربمل فى الخاصة ولدباميكيتها ها لفالحرية الذات فيها تترك قراءة أقصد ملمة، 
عاليهءاد_، ٠لالما كتاب، من بحرية مختارة نصوص محن انمللاقا والتصورات الأفكار 

]الفكرالاتجاهات، كل ر المتشردة الحرية تحبي التي الفوضى لكنها فوصا0، الباحثون 
إلىالأمر حميقة قي يهدف التعامل هذا ومثل _lU[، التأصيل، واسحالة الأصولي 
القراءةهذه يمثل ذاتها وحدت البشرية النفس أن بحجة والنواهي الأوامر كل من التخلمى 



هدمشمول عدم I وهما جهتض، من عاليها التعليق يمكن القرآنية، 
خللووجود ومقاصده، الكريم، القران لموصوعات المذكورة الأنمامحل 

الذكورة.الأنماط في 

الكريم،القرآن لموصوعامحت، المذكورة الأنماط هذه نمول عدم أما 
القرآنموصوعات من وموصؤع مقعد وأهم ظاهر، فذللث، ومقاصدْ، 

وتقريره.التوحيد هو الكلام ^ا أغفله 

فبيانه:الذكورة، الأنماط في الخلل وجود وأما 
محمدالدكتور يطلقه ممهللح وهو النبوي، الختناب منها أن أولا- 

المبوي()الخهلاب< ررمصهللح يقولI كلها، المساوية الكتب، على أركون 
والأناحيل،القديم، المهل كتبا في المجموعة المموص على يعللق 

إلىلا للنموص، يميائية والاللغوية المنية إلى يثير مصطلحا والقرآن 
عقائديةا؛لاهوتية وتاويلأيت، تعريفات 

كثير،تلبيس فيه المعنى هذا على النبوي الخطاُب، أن الملاحفل ومن 
،.^١٢الني إلى وإس الرباني، الكريم القرآن مصدر نفي حففته إذ 

للأنواعيما قليس أعلاه، الذكور بالمعنى النبوي الخهلا'ب، إن يم 
كلها.الأنواع في عامة وهي اللغوية، والبنية الأسلوب، هو بل الأحرى، 

التشربميالخطاب، فإن ظاهر، تل>احل المذكورة الأنواع بين ت ثانيا 
حنناي،وكاولك أحكام، من منها يتنبتل لما أحيانا القصمى فيه يدخل 

٥.ص الخطاب،، تحاليل إلى المورويت، التفسير من القرآن )١( 
سمدعند الص لية 1)^1 نقيبة تحليلية درامة الحداثية والقراءة الكريم امآن انظر: )٢( 

.٧٥ص أركون، 



^^الض-£ري

القرآنفي الواردة والأذكار الأدعية به المراد كان إن ابيح والتالتراتل 
العبادات.من باعتبارها التشرع في داخلة فهي الكريم، 

شحرور:محمد الدكتور ثانيات 

ومحتوياتالكتاب محتويات عن ثحرور محمد الدكتور تكلم 
فىمنهجه على جريا وذلك ، يعبر— كما ~ الرئيسية صنعهما وموا القرآن، 
ربينهما١ التفريق 
)اهذاI ثمحرور محمد الدكتور فيقول الكتاب، موضوعات أما 
هي:رئيسية مواضيع على يحتوى الكتاب 

الغيب(.)كتاب ٣[ I ]البقرة ييتخن ~ ١ 

)كتاب٣[ I بقرة ]الرنبمهم ؤمما المبملؤة ؤممؤن ا؛ؤ — ٢ 
)ماإوك(بلوك( والالعبادات 

الكتب!من نوعين هناك إن أي• 
الزىالصلاة ككتاب الإنسان، بسلوك يتعلق الذي هو الأول؛ الهمع 

غيرالكتب وهذه والجود، والركؤع والقيام الوضوء من يتألف 
أوبها الالتزام اختيار على القدرة له بل حتما، الإنسان على مفروضة 

موقفهاريختارار يقضي الذي هو الإنسان أن ذللئ، ؤيعني بها. التقيد عدم 
٢.ااالقضاءا(ر مصعللح المصحف في النؤخ هذ-ا على وأطلق • منها 

.١٩٥ص الفصل، هذا من الثالث المحث، ني كلأ' بينهما مريقه محيأتي )١( 
أنيمكن أنه به المراد كان إن والعبادات الصلاة من موثقه يختار الإنسان بأن القول( )٢( 

ينمختار أنه به أريد إن وأما فصمحح، بتركها للعقاب متحق وهو يتركها أو يفعلها 
ماطل.عقوبة اسحقاق بلا وتركها فعلها 

=فى ءاوكيلماء باطل، استعمال تركه أو فعله الإنسان يختار ما بمصي القضاء استعمال )٣( 



وكتابالموت ككتاب الإنسان، وحياة الكون قوانين الثانيت والهمع 
علىمقروصة الكتب وهذه والبعث، والساعة والتطور الكون حلمق 

علىوأطلق لها• الحفؤع عدم على القدرة له ولهت، حتما، الإنسان 
أنالإنسان على ويتوجب ،، ارالمدرا،ل مصطلح المصحف في النؤع هدا 

لهاارأمعرفته من لهمتفيد ويتعلمها القوانين هدْ يكتشف 

ربيض؛كتابين يحوي ررفالكتاب أيضا؛ ويقول، 
الوجودحقيقة بيان على ؤيشتمل الهوة! كتاب ! الأول،لكتاب ا~ 

والوهم.الحقيقة أي واناطل الحق محن ويفرنا الموصوعي، 
السلوكقواعد عار ويشتمل الرسالة! كتاب الثاني! لكتاب ا- 

والجرام«رم.الحائل بين ويفرق الواعي، الإنساني 

نولان:والقدر القضاء ين =الممرئة 
علىالخلق ومع والقدر الأذل،، في به الق حكم الذي السابق العلم هو القضاء الأول: 

المهابق...المقضي الأمر وزن 
القضاءالخلق٠ هو والقضاء المسابق، الحكم هو غالقل.ر المابق، القول عكس الثاني: 

.٣٨ص اللف،، عند والقدر القضاء ص والقدر، 
منجرء عن يتكلم لأنه شامل، غير للقدر شحرور محمد الع.كتور ذكرْ الذي المعنى )١( 

يثرولم الشرعي، القدير وأغفل دفعه، يمكن لا والذي الكوني، التقدير وهو القدر، 
القاور.مراب، إلى 

العلمبه سق ما ،: لفالعند ءالقدر تعالى: الله رحمه ناريني النال كما القدر ومعنى 
يكونوما الخلائق مقادير ناور - وحل عز وأنه" الأبد، إلى هوكائن مما القلم، به وجرى 

أوقايت،في صقع أنها " وتعالى سبحانه - دءلم الأزل،، في تكون أن فل الأشياء من 
لوامعقدرها، ما ب عالي تقع فهي مخموصة، صفان، وعلى "، تعالى عنده" معلومة 
)ا/ح؛م(.البهية الأنوار 

؛ه-هه.والقرآن، الكاب )٢( 
.٥٥والقرآن، الكتاب )٣( 



ملاحظات:شحرور محمد الدكتور كلام وفي 

بالأستدلألكلامه شحرور محمد الدكتور بدأ الأولى؛ الملاحظة 
ؤآمح،هتونتعالى؛ بقوله كتابين يحتوي وأنه الكتاب، لموصوعات 

٣[.]البقرة؛ نموردث\ه رنفنهم رمما المبملؤه رممون اليب 
يدلما الكريمة الأية في يوجد لا إذ صحيح، غير الاستدلال وهدا 

صفاتبيان في الكريمة الأية بل موضوعين، عن الإخبار المراد أن 
المتقينرروصف تعالى؛ الله رحمه حدي الالشيح قال كما المتقين، 
التقوىلتضمن هرة، اوالأعمال البامحلتة، والأعمال ؛العقائد 
لدلك((لا،.

محمدالدكتور ذكرها التي الكتاب موصوعات في الثانية؛ الملاحظة 
ولاالكريم، القرآن لموصوعات ثاملة ذلست، كبير، قصور شحرور 
الإيمان.أركان ^كر ولا والموات التوحيد لدكر يتعرض فلم لأهمها، 

منليس ما إصافة الكتاب موضوعات في الثالثة؛ الملاحظة 
الكتابموضوعات محن أن الدكتور اعتبر فقد إليه، الرئيسية موضوعاته 

قوانينعلى المحتوي وهو النبوة، كتاب أو الغيب كتاب أسماه ما 
القرانفى أصولها لها كانت ؤإن الموضوعات وهذه والحياة، الكون 
لمإذ الرئيسية، الكريم القرآن موضوعات هي تعتبر لا أنها إلا الكريم 

والكونية.التط؛يقية الملوم في كتابا الكريم القرآن ات 

القرآنأن ثحرور محمد الدكتور فيرى القرآن، موضوعات وأما 

٤.* ص الرحمن، الكريم سير 



موضوعينعلى يحتوي راالمر1ن فيقول: رئيسيين، موضوعين من يتألف 
ثهما

والذيالثنائي المائي للوجود العام القايون وفيه الثاسى الجزء ~ ١ 
الزوجين.تلاوم وحيل باستمرار الشيء شكل هلاك حيل في يتمثل 

ؤيتمثلالجزء، لهذا القمري العمود الصيرورة وتغير التطور ؤيعتبر 
الصورونفخة المساعي حتى المطور وقوانين الأول الكوني لانفجار يا 

كلهالمادي الوجود خط أي والجنة، والحساب والبعث والمانية الأولى 
والمجدالمامة المسطرة له الذي الجزء هذا الحتمي. تطوره حقل مع 

[.TT-T\@فيلجنحمد<لانيوج ؤ؛لننينس س  JUوا1ني 
منيتغير أن يمكن ولا ن ا لأنا قبل من الا،عاء مناط ليس الجزء هذا 

جوهرهو والذي القديم( اض )كلام I عليه يْللق الذي وهو أحد أجل 

كيفهغازات أو غانية سحب بحالة بدأ الكون أن ت بها المراد فلكية نفلرية الكونى الانفجار )١( 
علههو ما على أصبح حتى عفليمة انفجارات في تسبب الغازات _0 بين اتحاد حدث ثم 

تتعالى بقوله الطرية لهده لال لاسنني ا العلمي الإعجاز مجال في الباحئون ويحاول اليوم، 
^٥١■مر 'لإ،ّيى؛ آه؛ ين و-بمعلثا قنقهدأ ظ >=كاما وأ'لأذما آنثتؤت أق َكميأ أدي بر ووؤ 

تكلفب النظرية هذه على الأية بهده الاستدلال أن ونلاحفل [، ٣١]الأنبياء; يفيؤدآه 
الكريمةالأية في إليهما المشار والأرض موات للوالفتق الرتق بين عائقة لا إذ ٠لاهر، 

تاولينغلرية، زالت ما النظرية هذه فان آحر يا حانومن وانفجارها، الدرات اتحاد وبين 
صالكريم، الارآن في العلمي الإعجاز من انفلر؛ أهلها، عند حش موكده علمية حقيقة 
الكريم،القرآن في الماء ، ١  ٠٩ص الكريم، القرآن في الكونية الأيات تمر ، ٢٩٦
.٩٥ص

القا.يماف كلام بأنه ذكره أن سبق مما ون،حوها والبعث، المامة وقيام التطور قوانين وصف )٢( 
الكريم،القرآن على الجملة حيث، من يتكلمون وهم الافف1.، هدا أطلق من بمراد جهل 
البعثا.أو الماعق أحد.اث على التعبير ط؛ أحد يْللق ولم مخلوق، غير وأنه 



^^و|كفيرِج

وهذالكالمال( مبدل )لا : عث،قال والذي و-بهرا، المادي الوجود 
العلوم.أم وهي الفلسفة مناط هو الجزء 

نحيينحن )إنا مبين إمام من أوحي الذي وهو المتغير الجزء - ٢ 
مبين(إمام في أحصيناه شيء وكل وآثارهم قدموا ما ونكتب الموتى 

•عر محيشتمل (• ١٢)ص 

وقالالله ايات ويمي وظواهرها الهليعة ياحداث المتعلق الجزء — أ 
وهوبالطيعة انية الأنالمعرفة مناحل هو الجزء وهذا مبين(. )كتاب ت عنه 

ولكنهثابت غير لأنه الدعاء حل منا وهو والإنسان الله من التصريف محل منا 
إذا)سبحانه عنه! قال الذي الجزء وهو المام القانون عن يخرج لا 

شيئاأراد إذا أمره )إنما ( ٣٥)مريم فيكون( كن له يقول فإنما أمرأ قضى 
شيئاأراد إذا أمره )إنما ( ٣٥)مريم ( ٨٢)يس فيكون( كن له يقول أن 
وتصريفوالإناث الذكور هبة مثل ( ٨٢)يس فيكون( كن له يقول أن 

الحدثالله كلام وهو والرزق والمرض والصحة والمهلر الرياح 
الفلرفية(.افه )إرادة 

سميالذي الجزء وهو وهوعها بعد اني الإنالتاريخ أحداث ~ ب 

فهداوعيته، المائي الوجود جوهر هو وأنه القديم، اش كلام على الكلام هذا عاد إن }١( 
كلامعلى الكون فى الحلول ضر القول هدا أن إلا الحلولية لقول مشابه وهو عظيم جهل 

أنالمعتى فيكون الموصؤع، أول على عاد ؤإن وعيته، الوجود جوهر فجعله تعالى، اش 
شحرورالدكتور لأن باطل أيضا فهدا وعينه، الوجود جوهر هو الكون قى الثابت الجزء 

الجزء وهى المتغير، الجزء من هي والرزق والمهلر، الرياح، محرف كون إلى ستشير 
أصلا*يستقيم لا التمثر ^^١ وعليه يحفى، لا كما الوجود من يتجزء 

الكلام.بمعنى ظاهر جهل هو المحدث اض كلام بأنه الرزق وصف )٢( 



انيالأنالتاريخ تطور حهل وفيه المسنؤرآ^، ءالكتاب القصص(را، )أحسن 
والرالاتءص.بالموات 

ملاحظات;عدة فيه الطويل الكلام وهذا 

الكتابموضوعات بين التداخل بوصوح نلاحظ الأولى؛ الملاحفلة 
بينهما،التفريق يزعم أنه مع شحرور الدكتور عند القرا١ن وموضوعات 

موضوعاتفى أوردها حيث الكونية، القوانين معا! فيهما ذكر ففد 
فىوأوردها ميه، يكما الغسب، كتاب أو النبوة لكتاب موضوعا الكتاب 

موضوعاته.من الثاستح الجزء فى القرآن موضوعات 

كتابشحرور محمد الدكتور عند الكريم القرآن الثانية: الملاحظة 
هيالكونية القوانين جعل ولهذا أصلا، الكونية القوانين تقرير منه يقضي 
بحقيقةجهل وهذا الثاني، القسم ونمق، موضوعاته، من الأول القسم 
ءال٠يةحقائق إيضاح إنزاله من الهدف، يكن ررلم أنه ذللث، الكريم، القرآن 

يضمنأن على يحرصون حين الناس من الكثير ويخطئ كونية، وقوانين 
حديدةنظرية ظهرت كلما هم فتجن. علمية، نظرية كل الكريم القرآن 

ؤيغّببحالنفلرية، هذه يوافق بما يتناولونها آية فى محملا فيها التمسوا 

عموما،التاريخة الأحداث على القصص أحن وصف يطلق فلم الكريم القرآن في أما )١( 
تفسيرت انفلر اللام، عله يوسف نمه وحاصة الكريم القرآن نمص على أؤللق وإنما 

اكزيلمعالم (، ٣٦٦/٤الطم)القرآن 
بالدكتورخاص اصهللاح القرآن في المتغير الجزء على المض الكتاب وصف اطلاق )٢( 

فيجعلونالمقرين من العلم أهل وأما العلم، أهل من أحد به يقل ولم ثحرور، محمد 
فياللباب (، ٣٦٠/)؛ العفليم القرآن تقبر انفلر; واحدأ، ثبتا والقرآن الممن الكتاب 

)اا/م(.الكتاب علوم 
.U1-U؛ص والكتاب، القرآن وانظر! ، ٨ ١ ٨- ٠ ص القرآزوالكتاب، )٣( 



^^|لفييم

يسيئونوأنهم والتغيير، للتيدل عرمحة العلمية النظريات أن ذهنهم عن 
بالقرآنيعبثون ما عند صنعا يحنون أنهم يظنون حيث من القرآن إلى 

وأشكالها،أساليبه وتنوعت، العلمي البحث تهلور كالما وتفسيره 
محمدالدكتور يعتبره فيما صابعل هناك ليس ت الثالثة الملاحفلة 

أناعتبر ففد يعتبره، لا وما الرئيسية القرآن موضوعات من ئحرور 
منلقمص( لأورده الذي الأمم )وهو الواعية ن ا لأنا أفعال 

امحللمت، اخري موضوعالت، يرل نما بة الريالهران موضوعامحت 
ء

١٦٠ص القرآن، ■٠^٠٢ في الواضح 





أمماءمن المعاصرة العقلية المدرسة موقف ت لأول ا الطالي، 
الكريم:القرآن 

أربعةأورد من فمنهم الكريم، القرآن أسماء تعداد في العلماء تكلم 
ررإنيقول: ذللث، وفي تعالى، افه رحمه حرير ابن الإمام فعل كما أسماء 

أسماءه محمد عبده على أنزله الذي تنزيله مسمى ذكره تعالى اممه 
•أربعة 

لمحا^^٧ نتزياله: في ؛دلك، إياهميته نفي فقال ، ١٠ارالقرآن منهن: 
لمىمله، ين يكنق وإن آلمرءا0 هذا إقك، أؤصنآ يمآ آلممتمى أغس عثلث، 

ءّمحيلبغا يتجاهك ألتتءان هنئا إل أؤ وفال: ّأا، يو؛مم،: ]'سورة 
[•٧٦الممل: ]مورة ي مر ئنألخكا 

يسميهه نبيه إلى وحيه ض ثنازه حل قال ، ١١ررالفرقان ومنهن: 
]ّ—ورهئزماه لمحن عسيْء و ألمغان ئنل أئتم، ا؛ؤتارلئ : ذلك،؛

١[.الفرىن: 

ؤاؤآئ»ا-قبه: إياه ميته نفى امحممه تبارك قال : ارالكتااءساااومنهن: 
-٢[.١ ١لكهمح: ]سورة ءن-ثا.شنناه لإ بجمل وم آلكقت، تده عق أنزو آدئ 

رلمانحن ءؤإد١ به: إياه ميته نفي ذكره تعالى قال ااالدكراا، ومنهن: 
٩[.الحجر: ]سورة محفرزه 

غيرووحه معنى الرب، كلام في الأربعة أسمائه من اسم ولكز 
ووجم((رمالأخر مش 

)ا/ا،ار(.القرآن ■أويلآى عن المان جامع :١( 



منأوردوه مما وكنير ، كثيرأ العدد هذا على زاد من ومنهم 
الأسماء.لا الأوصاف باب من هو الأسماء 
الإثارةيلي وفيما للأسماء تعرصوا فقد المعاصرون العفادنيون أما 

هدهمن اسم كل في وكلامهم القرآن، ماء أمترب في لأرائهم 
الأّماءرأ،:

الكريمIالقرآن أمماء ترتسب، 
لأسماءممن لترتيب القرآن علوم في بحثوا الذين العلماء يتعرض لم 
حبالسّور ترتيب على ينبني الترتيب هذا لأن وذلك الكريم القرآن 

أوحديث به يمح ولم المتقدمين، عند فيه مختلف، أمر وهو ايزول،، 
أثررص.

القرآنأسماء لترتيب الجابري ءا؛ا- محمد الدكتور تعرض وقد 
علىاض أطلقها التي الأسماء السابقة الفقرات في ااتتبعنا فقال! الكريم 
فبعدوهكاوا المزول. ترتبس، على ذللث، في ين محتمل. بأول، أولا القرآن، 

حمسةالقرآن أصماء أن الزركني عنه نقل فقئ تعالى، اف رحمه نبيلة ابن فعل كما )١( 
(rri/Y)الأمان ( ٣٧•)ا/ البرuن حم؛عا،انظر: وعدط اسما وخمسون 

الكريم.القرآن تعرف عند صق لكونه بالكلام اسم)القرآن( أقرئ لم ؛ ٢١
فضاتلفي الفرص ابن رواه ١^ عنه اف رصي هماس ابن اثر ١^,^ سور تريب في ورد ؛ ٣١

إلىمحققوه أشار وقد جميعا، اش رحمهم الأمان ؛ي السيوش بسنده عنه ومله القرآن 
المكيالقرآن لنرول معين بترتيب فالجزم وعموما (، ٥٤)ا/ الأمان انظرن صعقه، 

مافترة في معينة آيات بنزول يجزم أن يمكن ما وغاية الفل، جهة من متعذر أمر والمدني 
رما مرحالة أحداث يناصب الفلأنية السورة موصؤع إن ت يقال وأن بدلك النقل لصحة 
العلماءيعتمد© لم لذا العلم يوجب لا أمر الأخير وهذا المدنية، أو الكية الفترة 

السور.نزول تريب في المتقدمون 



بمعنيهو الذي و)الحديث( تذكرة(، )ذكرى، منه اشتق وما )الذكر( 
ثمالقراءة، بمعني )القرآن( امحمم جاء الخ• المثل••• وصرب الفص 

الوحيعلي علما صار الذي هو الأخير وهدا المقروء. بمعني )القرآن( 
)الحديث،(،لففل وكذلك، منه، اشتق وما )الذكر( لمقل أما المحمدي. 

والخاصتارة، ، بالموصوفالصفة ارتبامحل بالقرآن مرنبهلين بقيا • ٧٥
الأشياءمع التعامل في التاورج هدا مثل أن ومعلوم أحرى. تارة بالعام 

القرآنمن نزل ما أن ذلك، للتملور• مراعاة القران، في معروف، أملوب 
فيقصار آياُت، ت قاليلأ كان المحمل«ية البعثة من الأولى نوامحت، الفي 

إلىفراءته تحتاج مقروءأ ؛علو تشكل تكن لم محلءوداتا، نميرة سور 
عنا،ماأما القراءة. فحل من علم اسم له يوحذ حتى طويل ونص وفتا 

مييكان الذي المقروء تنامي فقن• الثلاثين، وتجاوزت، السور تكاثرت 
وفاءوأكثر عنه تعبيرأ أقوى )القرآن( امم نمار و)الحل«ين،(، )الذكر( 
وجوهره.لحقيقته 

يكنلم الدي المقروء، هذا فان أخرى جهة ومن جهة، من هدا 
فيونجيله قراءته تكرار على مقتممرأ الضياع من حمفله على الاعتماد 
،سعفمن تبر ما في أيضا يكتس، كان بل والجماعية المردية الأاكرة 

في)مكتوبا( أصح أن لجثإ ما الخ• الردى•• والورق الجلد ونمير الخل 
هل0من آخر اسما يستحق بالتالي وصار باستمرار، عا.دها يتزايد صحفس، 
)اوكتاب(«لا،ؤي فمي الجهة، 

تهلهامفي نصادف ( ٤٢)ورتبتها الفرقان سورة راقي ت أيضا وقال 

صىبالقرآن، التعريف إلى مدخل 



الحقبجن يفرق الذي أي )الفريان(، هو الكتاب للقرآن/ حديدأ امما 
العقيدةهو والباهلل الحق ين المسورة هذه فيه نمير شئ وأول والباملل• 

ولدأيتخذ لم اف أن أكدت لقد المشركين. عفيدة مقابل في المحمدية 
رثريك"ل له يكن ولم 

ملاحظات!عدة القول هذه في نلاحفل وهكذ.ا 

القرآنأسماء حعل قو الجابري عابد محمد الدكتور أن الأولى! 
المرقان.الكتاب، نم القرآن، ثم الحديث، نم الذكر، كاكالي: >بة 

أنبجان سبق وقد المور، نزول ترتيب، على هنأا ترتيبه فى اعتمد وقد 
علميه.صحح دليل يوجد لا النزسب، هذا 

ثمالقراءة، بمعنى )القرآن( اسم راحاء الجابري! قول الثانية! 
الوحيعلى علما صار الذي هو الأحير وهذا المقروء. بمعني )القران( 

منعلم القرآن أن الأصل بل عاليه، دلمل لا التحكم هذا المحمدي® 
تزيدأن بعد علما ليصبح يتغير ثم بمعنى يرد أن يلزم ولا له ورود أول 

ورا.ال

أنهبالكتاب الكريم القرآن سمية أسباب من الجابري جعل الثالثة! 
وصارباستمرار، عددها يتزايد صحف، في )مكتوبا( أصبح أن لمثإ 'رما 

اوهان. )الكتاب(® — ي مي فالجهة، هذه من آخر اسما يستحق بالتالي 
كانولو المكتوب، بمعنى هو الكتاب اسم بل يصح لا كذللث، الأمر 

تعالى!اف رحمه العسكري هلال أبو قال ولذا قليالآ، المكتوب هذا 

.١٥٣ص وانظر! ، ١٦٢ص بالقران، التعرف، إلى مدخل )١( 
أمأحماوالعسكري،٠ً شيوحه من صهل، بن افه عبد بن الحسن ' انمسكري هائل أبو )٢( 



ؤراكفسير وأصول القرآن علوم س المعاصرة العقلة المدرمة موثق 

ويكونواحدة ورئة يكون الكتاب أن ت والمصحف الكتاب بين ءالمرق 
جمعأي صحفت أوراق جماعة إلا يكون لا والممحف أوراق، جملة 

بعفسهرآإلى بعضها 

النظرءوبقؤلر I الجابري عابد محمد الدكتور قال آحر موصع وفي 
لأولورد إنما )القران( لمقل فان لصعوبته، نظرأ بدقة، التاريخ تعيين عن 
ذلكقبل أما الزول. ترتيب حسب ( ٢٧)ورتبتها )البروج( محورة في مرة 
إلاامحم أي عليه يطلق ولم وصف بأي المحمدي الوحي يوصم، فلم 

فيمرة، لأول وصف ففيها ٧(؛ )ورتبتها )التكوير( محورة من ابتداء 
وعن)مجنون( انه الرسول عن قالوا الدين المشركين علي الرد معرض 
)ذكروأنه كريم( رمحول )لقول بأنه! وصف شيهلان(، )قول إنه القرآن 

—للقرآن كأسماء و)تدكرة( و)ذكرى( )ذكر( ألفاخل ومحيتكرر للعالمين(. 
محورةفي آية منها الآيارت،، من عدد في — الأمم بهذا مي يأن قبل 

أماالذكري(. نفعت، إن )فذكر تعالي قوله ورد حيث ٨( رورتبتها الأعلى 
/ة الخامالسنة حوالي نزلت، وقد ( ٢٣)ورتبتها النجم محورة في 

فيجهارأ ومحلم عليه الله صالي قرأها محورة أول أنها ويروى ادسة~ ال
فقدالسورة هذه في أما يسمعون، نواديهم في قريش من ورجال الكعبة 

عنتور من عن )فاعرض بقوله: الكريم رسوله فيها تعالي، حاطب 
النكرآياتج )ذكرنا(I ب والمقصود الدنيا(، الحياة إلا يرد ولم ذكرنا 

٠الحكيم 

اللغوة،الفروق مولخاته! ومن حماد، ابن الغنائم وأبو مان، المعد أبو ت محللابه —ومن 
المقرين،طبقات 'ه(، )ا/آ"الوءا0 بغية انظرت تعالى، اف رحمه •*؛،و، بعل نوني 

.٢٩١ص الكوة، الفروق 



بقولهتوية، بليغة عظات بعد حتمت، التي ها نفالنجم محررة وفي 
'؛ائدنأش درن من 1^1 دو .( ألانثه أزمتب رق أ'لأوق أكدر نل دئ ^^-١ "• تعالى 
*امحدإشدوئ. وأنم ب؛وذ. ه زك،ثؤث تجمذ. ثثوث ندا نن أ. 

[.٦٢- ٥٦]١^٣! آعتدمأه ثف 

الوحيبه ّمي حدبن. لمغل ورود نلاحفل إذأ، السورة، هدم ني 
•)الحدوث(اا هو المحمدي، 

التأريخبتعيين الم3ني يصعب بأنه ابتدأه الكادم هدا في أنه ونلاحفل 
بأنيجزم أن اّتهلاع فكيفا الجابري ذكره كما الحال كان ؤإذا بدقة، 

أنوهو هاما، أمرأ عينا را إذا خصوصا ذكر، كما هو لور ا ترنسس، 
وجدإذا إلا الصحيح في الثابثة الصحيحة بالأحاديث يحتد لا الجابري 

هذافي اعتماده غاية أن نلاحغل وهنا ؛المحةر'ا، لها يشهد ما القرآن في 
صعيف.أثر على الترتسب، 

الكريم'القران ألماء من المجاصرة العقلية المدرسة موهفؤ 

الكتاب:أولا: 

القرآنني آيات عدة في )الكتاب( اوكريم القرآن تعالى اض محمى 
ؤذلك،ُاهش،لأئاخهدىالى: تعه قولا هنومم، الكري

٠١٠٢ص ، oT^aILالتعريف إر مدخل )١( 
فيتجد رواية أو اجتهاد كل مع إيجايا مل سنتعا رل الجابري; الدكتور يقول ذلك وش )٢( 

'٢٨٠٠٢٥الكريم، القرآن إلى مدخل انظر؛ بعيد® أو قريب من بالصحة لهما يشهد ما القرآن 



محتمي أزل أدئ ف ٠ؤآثتد ت تعالى ونوله ٢[، ت البقرة ]محورة لأثنذ\له 
ا.١ I لكهف 1 محورة ل ه عؤجا ز بميل خ ألكنب 

فيجمعه إلى إثارة فيها أن التسمية هدم بب حمفي العلماء ذكر ومد 
للألفاءللورسم للحروف جمع الكتابة لأن هلور، ال

ببومح)الكتاب( م بامحالمراد في العقلانيين أقوال إلى وننتقل 
تاكمية 

أبوزيد:حامد ضر الدكتور أولا: 

احرمحما ا ه نفعلى المن ررأمحللق نيين أبو حامد نمر الدكتور يقول 
علىأطلق لقتل واضحا. فصلا الثقافة لحركة العام الخيار وبين بينه يفصل 

فيالامحم هذا فيها ورد التي الأولى المرة وكانت . ١٠ب ارالكنا امحم ه نف
ؤكّبالنزول ترتيب حيث من ، رئمرحّا(ل السورة وهى محورة 
ولا[، ٢٩وس: ورة ]مح\لأمأه أولنأوتثدقن س، ^٧٢ قثك ه أرته 
علىدلالة مجرد يكن لم المص على م الامحهذا إطلاق أن ثك 

أولهو المص هذا أن فالحقيقة الأحرى، الموص عن  ١١الانقمال  ١٠
الرواياتفي جاء ما امحتثنينا إذا بالعلع هان.ا الخقافة، تاريخ في دون نص 
دلالةونمة ... الكعبة حدران على وتعليقها المحالفات١١ ١١تدوين من 

)T/التفاسير مقدمات حلال من القرآن علوم ، ١٧ص القرآن، علوم في ماحث، انفلر؛ )١( 

القرآنفقائل في الضرس ابن رواْ الذي عنه اش رصي عاس ابن أثر تد0 مالترنم هذا )٢( 
صعقه،إلى محققوه أثار وقال جميعا، اش رحمهم الإتقان في اليومحلي سده ءن4 ونقله 
)ا/؛؛،(.الأمان انفلر: 

الباحثين^من عدد أنكر فقد ، حلافالكعبة حدران على وءلقت، دوننؤ المعلقات كون في )٣( 



يالوصعترتبط وهى المعي، على ارالكتابءا امم لإطلاق هامة أخرى 
الكتابء*أهل صفة كانت فقد الإسلام، قبل الحربية الجزيرة في الميني 

الأولىالصفة تثير حيث والتناقض، التضاد تقابل لأمتين" ارا صفة تقابل 
وعبدةالعرب مثركى إلى المانية تشير بينما والممارى اليهود إلى 

الأوثان«را/

الملاحظات;من عدد نصر اككتور كلام وفى 

بينالفصل إلى: راجعة )الكتاب( باسم المسمية جعل أنه الأولى: 
يدونكتاب أول وأنه المقافة، لحركة العام الميار وبين الكريم القرآن 

وعبدةالمشركين عن تميزهم فى الكتاب لأهل ومشاكله الرب، عند 
اوكتاب.الأوثان؛وصم، 

لأمور:نظر محل نصر اككتور ذكرها الي الأسباب وهده 
بحاجةيكن لم الخامة المقافة وبين الكريم القرآن بين الفصل أولأ: 

ذللث،تحقيق فى كافية الأسماء بقية وكذلك القرآن فاسم الكتاب اسم إلى 
القرآنفإن المفمون توى م على وأما الاسم، توى م على هدا الفصل 
فصلأعفلم هدا وكان وحده، تعالى الله وعبادة بالوحيد جاء الكريم 

حينها.المائدة المقافة وبين الكريم القرآن بين 
الأص الخرب عند كاملا يدون كتاب أول الكريم القرآن كون ي: 

الهذا أن وبيتوا الكب، حدران على حما علقت المعلقات، تكون أن والأدب اللغة =فى 
البدايةانفلر: له، إنكار دون الأمر لهدا المورحتن من حماعة أشار خيم،ا تاؤيخيا يصح 

آداب-أرخ (، ٧١)ا/ الإسلام نل الرب -أريح في اسل )أ/آا:آ(، والمهاية 
)ممآا*ا(.لأراضي العرب 
.٥٣ص القرآن، علوم في دراسة النص مفهوم 



إذكتابا القرآن تسمية محبب هذا كون في الإشكال ؤإنما فيه، إشكال 
الكريمالقرآن يكون أن قبل أي الكريم القرآن في وردت التسمية هده 
مدونأ.كتابا 

منأكثر ذكره أم التسمية في سبا الكتاب أهل مشاكله جعل : ثالثا
أنالأصل إذ صحيح غير وهو محياني كما العقلانيين من شخص 

وعقائدهم،شعائرهم، في الكتاب لأهل المخالفة كثير كان ئأ الحم، 
القرآنتسمية في خصوصا الكتاب أهل عن التميز هو لأصل ا فإن وعليه 

الكريم*

الجابري:عابئ محمد الدكتور ثانيات 

على)الكتاب( امحم ارؤإمحللاق الجابري: عابد محمد الدكتور يقول 
الرأمية( أمة وصع من العرب تنقل فهي مغزى، ذات عملية القرآن 
حدأتجعل ه نفالوين، وفي كتاب، لها أمه وصع إلى لها كتاب 

الكتاب(االأهل للمح والمارى اليهود لاحتكار 
نمرالدكتور ذكره أن يق حمما كرر الجابري الدكتور أن ونلاحفل 

اليهودمن الكتاب بأهل الكتاب مية تتعلق من زيد أبو حامد 
حامد،نمر الدكتور ذكره لما معاكس أم إلى ذهب، لكنه والتماري 

التسميةفي الكتاب لأهل المشاكلة طلب، هو السبب، الأول جعل فينما 
الاسم,لهدا الكتاب أهل احتكار كسر السبب، الأحر جعل 

احتكارر كالمقصود كان لو إذ ، صعيم، القول هذا أن والحقيقة 

.١٦٠ص بالقرآن، التعرف إلى عدحل 



اسمانوهما ~ الإنجيل أو بالتوراة التسمي لكان للقب الكتاب أهل 
أولى!— الكتاب بأهل لصيقان 

الكريم،القرآن في وردت كلها الكريم القرآن أساء أن والأصل 
أعلم•واف ما، لاسم الكتاب أهل احتكار بكر له تعلق لا وحي فهي 

شحرور:محمد الدكتور ثالثا: 

بالكتاب،القرآن تسمية في آحر قول فاله ثحرور محمد الدكتور وأما 
فيكتاب كلمة ترد عندما نفلن أن الفاحش الخملآ رافمن يقول! حيث، 

دفتيبين الموجودة الأيات لأن المصحف،. كل تعني ألها الممحف 
عدةعلى تحتوي الناس سورة آحر إلى الفاتحة سورة أول من الممحفإ 

؛كس—، عدة على يحتوي الكشب، هذه من كتاب وكل رامواضيع®، كسبا 
وكتابالصوم وكتاب الصلاة كتاب على يحتوي العبادات كتاب فمثلا 

وكتابالوضوء كتاب على يحتوي الصلاة وكتاب الحج. وكتاب الزلكة 
جود.الوكتاب الركؤع 

فاصبحالكتاب® ١١التحريم، أل ب معرفة كتاب كلمة تأتى عندما أما 
)الم(بعد البقرة محورة في آية ثاني في الكتاب( )ذللثج فال عندا معرفا 
فيه،رست، لا كتاب ت يقل ولم محرفة قالها فيه( ريب لا الكتاب )ذللثؤ 

التيالمواضيع فمجموعه الكتاب. هل.ا ، تعريفلوحب، قالها لو لأنه 
ررالكتاب®،محميته التي، الكتب مجموعة هي محمد إلى أوحيت، 

ؤ® الكتاب فاتحة مى نالفاتحة محورة أن ذللثؤ ويؤيد 

م0-إه.ص والقرآن، امماب 



|لفمبم^^وث

كتابلفظة أن يرى أنه شحرور محمد الدكتور كلام من والملاحظ 
المواصيعمن موضع بها فالمراد منكرة الكريم القرآن على أطلقت إذا 

إذاللغة، تعضده ولا العلماء من أحد يه يقل لم رأي وهزا القرآنية، 
والكتابمجموعا، كتب لما مم ا هو الكتاب أن اللنة في ورد ما غاية 

•فرق بلا المواصح أو الموصؤع على ينطبق وهذا . فيه يكتب ما 
بقولهقال ّافج أو لغوى مستند شحرور محمد للدكتور يكن لم ؤإذ 

معرفةولا دليل إلى استناد دون القول هزا قال يكون أن إلا يبق فلم 
عليه.الوارد بالخلل 

الذكر:ثانيا: 

قولهفي الأمم هذا ورد وفد الذكر، الكريم القرآن أمماء من 
تعالى:وقوله ٩[، ]الحجر: ئنففلود؛يم الدؤ_رإدالإ ^إياعنىرى تعالى: 

ولعلهمإتيم لأ ٠^١ لتا؛ى لثه، ١^=^^ إكف^ وأزلآ نألزر اتثن يؤ 
[.٤٤مؤثوىيم]الحل: 

الكريمالقرآن تسمية سب في تعالى افه رحمهم العلماء ذكر وفد 
ولأنهالماضية، الأمم وأخبار المواعفل س فيه لما الأمم هذا أن بالذكر 
بالاحرقيذكر ذكر ولأنه به، آمن لن وفخر مرق 

القراناسم عن للحديث، الجابري بل• عا محمد الدكتور تحرصى وقل 
علىعلم كاسم )القرآن( لفغل استقر وقل- ؛رالأن فقال: )الذكر(، الكريم 

)ه/آ"لس.العرب  oU)0إ\0\(, .ماص 1^: )١( 
حلال.قيماتمن القرآن علوم ، ٣٥ص القرآن، ّرر أساء (، ٣٤٢)Y/ الإتقان انظر: )٢( 

(.١٦١المماسر)آ/



حديث(تذكرة، ذكري، )ذكر، السائقة الأسماء فإن المحمدي الوحي 
)ق(سورة في هذا وسيتفرر له• شارحة أسماء أو للقرآن أوصافا متصمح 
لأإئنها0ُؤفدأن بالقرآن التذكير إلى الرسول تدعو بآية اختتمت لقد شمها. 

٤[.٥ ت ]ق اف جبص 

حديثاكان وما و)الذكرى(، و)ال1كرة( به)الذكر( كان فما وهكذا 

هوعلم، اسم محدد، م اسالأن له أصبح مقروءأ( )أي ا وقرآن
القرآن«را،.

الذكرأن السياق حائل ومن بالتدريج يتضح راوهكذا ت أيضا وقال 
فهوالقرآن أما المحمدي، الوحي من حزء الاكر عام، والقرآن خاص 

ليبلغهمحمد النبي على جبريل يقروْ الذي أجزائه، بجمبع الوحي هذا 
للماس.

الماصةالأقوام أخبار قص علي يقتصر لا القرآني الذكر أن على 
ذلكإلى يضفا بل منها، العبرة مواطن إلى الانتباه ولمتا بها والتذكير 

العبرةواستخلص الذكر انع لمن الوعد هو آحر عنصرآ ~ الغالب، ي ف— 
٠٠عرض ا لمن والوعيد منه، 

تأمرين في نلخصه أن يمكن الجابري الدكتور ذكره وما 
ثمقرآنا يسمى أن فبل الأم أول في اسما كان الذكر أن الأول: 

يقول؛هذا وفي بالقرآن، سمي أن بعد الوصفية إلى الاسمية ص انتقل 
فإنالمحمدي الوحي علي علم كاسم )القرآن( لمغل استقر وقد ارالأن 

.١٥٤ص بالقران، التعرف إر مدخل )١( 
■ ١٥٥ص بالقرآن، التعريف إلى مدخل )٢( 



ه|كفمسج

للقرآنأوصافا متصح حدث( تذكرة، ذكرى، )ذكر، اوساوقة مماء ألا 
له(ا.شارحة أسماء أو 

يتملا القرآن امم على الذكر اسم بأمشة القول بأن الكلام هذا ويناقش 
جهة.من ط؛ صحيح دليل على مبنية معرفة الور ترتسسا Jمعرفة إلا 

الوهو وقتا عليه مر الكريم القرآن أن واوبات< أحرى جهة ومن 
إثباته.يمكن لا الأمرين وكلأ قرآنا، يمي 

فىوالوصفية الاسمية بين تعارض لا إنه يقال! بأن ثالثة جهة ومن 
أولمن للوصفية متفمن وهو للقران امم فالن.كر الكريم، القران أصماء 
الأم.

الوحيمن جزء الن.كر عام. والقرآن خاص راالن.كر قوله: يناقش كما 
بينالتفريق بأن أجزاJهاا بجمبع الوحي هذا فهو القرآن أما المحمدي، 

دليلعليه يل.ل أن إما وحموص عموم بينهما بان والقرآن الذكر 
التيوالعموم الخصوص علاقة فبعللت، دليل ولا شرعي، أو ا لغوىر 
مىلممهمان ا أنهما بينهما الجامع يقال: ولكن الجابري، ذكرها 
الكريم.القرآن وهو واحد، 

شحوور:محمد الدكتور ثانيات 

يقول:حبنا الذكر، اسم معنى في آخر رأي محرور محمل للدكتور 
عربي،بلمسان منهلوقة إنسانية لغوية صيغة إلى القرآن تحول هو فالذكر ١١

معنىوين ينه ليس المعنى وهذا النيان، وصد الثرف، بمعنى الذكر أن ءل اللغة إذ ( ١إ 
)V/العرب نان (، ToA/Y)اللغة مقايس انغلر; وعموم، خصوص عائقة لغة القرآن 
١٥٠٩.)



ففدعربية الصيغة هذه أن وبما القرآن. بها يذكر التي الصيغة هى وهذه 
ت]الأذبياء ثفا!ورىه ^٠ ٥١دكرؤ فيه د=ؤجا اوئم نزنآ كد ؤ للعرب! فال 

)فيهقال! لذا المبين العربي اللسان فى الصوتية اللغوية صبغته أى [ ٠١ 
ا.العربية*ار والقومية للعروبة عز أكبر حاء وهنا ذكركم( 

متفقالقرآن ومعنى الذكر معنى بين ثحرور محمد الدكتور وتفريق 
الذكر،بمعنى متحلق غلمهل في وي ولكنه ، الترادفل إنكار في منهجه مع 

بلسانمنطوقة إنسانية لغوية صيغة إلى القرآن ررتحول بمعنى جعله حيث 
منعليه دليل ولا الذكر محاني في اللغة عليه تدل لا وهذا عربي® 
العلماء.من أحد به يقل ولم ، ٤٠٣١١

إذالقرآن، بخلق القول إلى يودي شحرور عند الذكر معنى أن كما 
مخلوق،الكريم القرآن أن معنى في هو إنسانية لغوية صيغة إلى التحول 
أعلم.والله ليبهلله، الأمر هذا المعنى ^ا على يرد أن ويكفي 

الفرقان:: ثالثا

تعالى!قوله في ذكره ورد وفد الفرقان، الكريم القرآن أسماء من 
١[.]الفرقان! ه نزتجا كفيُتث لكؤ0 ئدْء عك رو ألذمح، قوق 

القرآنأن ؛ن.لك تبين ارفقل. معناه! بيان في جرير ابن الإمام قال وقد 
معانيوسائر فرائصه وحدود وأدلته —بحججه لفصله ، ارفرثاثار، سمى 

.٦٢ص والقران، ااكظب )ا(
واحد،اظرتباعتار واح- شيء على الدالة المفردة الألفاظ توالى هو الترادف: )٢( 

كتبه،من كثير في ظاهر الترادف إنكار في شحرور الدكتور ورأي ،  WUص التعريفات، 
.١٨٩ص حديدة، فقه أصول نحو ، ٤٤ص والقرآن، اعتاب انغلر: 



^^^1ضترري

وتخذهالمحق، بنصره ! بينهماوفرقانه والبطل. الحق بين حكمه— 
وقضاء<الحكنا الطل، 
ذلكرومن )الفرقان(، امحم عن العاصرون الملأنيون تكلم وقد 

القرآنعلى معطوفا حاء الفرقان أن رروبما نحرور! محمد الدكتور قول 
وأنزلررالرسالة،، الكتاب أم من حزء وهو القرآن، غير الفرقان أن يستنتج 

ضاالملام. عليه موصى إلى أنزل ما أول الجزء وهوا رمضان. فى ونزل 
الكتاب؟عن مفروقا حدة على مومى إلى جاء الذي الفرقان هو 

ؤءلوهى: الأنعام سورة من )اها-؟ها-'؟ها( الأزت امالما لو 
ولأإ-صنثا وإلو؛إدمن ث؛ة يمء ^^١ ألا عثا=ظم رثبمءئإ حثزم ما أثل ةثالؤأ 
ءلهرما آدوجس ث-رمأ ولا دإئثاهم رديطم محن مت.إمقي أولندؤئم ثثلوا 

^١^٠ألؤدإؤوثوكمبهءلعلتؤئآثه ألئذسأدي منهثاومثاخحولأ
ألأ==قيلآئدأ يج ثئ ينس تجا أؤ إلا اتلمّ مال يمربوأ ولا . مذلو0 

درةيا ءك١ل وأو ءاغدلوأ هنئن وءإد١ وساJها إلأ دث1سا 0لإما لا أنمط 
محنبجرئدا وأة . يدكروث لثدؤ دء وصتقم ذسم أق ونهد 

يؤءوصنكم دالكم مد-إإ؛ئ عن يكم مئثر3، آلسيد ثبعوأ ةائعوْولأ منتمعا 
س؛طمثو0ه.

هىأنها نستنتج أن الصعوبة من يكن لم الأيات هذه تأملنا لو أقول: 
لأيةا وهي الثلاث الأيات هذه تلت التي لأية ا ولنلاحظ المتر الوصايا 

لآلإ،وميسيلأ أحسن أدوتمتت عق تاما ألكنب موسى ءاتيثا ؤثن الأن_م_ام:  ١٥٤
حظ.ناد ا هن[، ١٥٤لأنعام: ]ا دومثوفه ربهن ثئنم؛؛٩؛ وثبمع وسك، ّيىر 

(.٩٥)١; القرآن آي -أويل في  oUiجامع 



الكتاب،عن مفصولة لموسى جاءت الوصايا هدم أن كيف حلي بشكل 
التوراةوليس فقط، التشر؛ع هو وعيي لموسى ية بالنالكتاب وأن 

ؤوبمن٠قعيي؛ عن تعالى فوله فى تماما واضح وذلك والإنجيل، 
[•٤٨عمران؛ ]آل والفينه وألجطثئ الكثب 

الكتاب(مومى آتينا ريم يعدها أتى والتي العشر الوصايا هذه لنمارن 
•]القرة والمتهاذاه آلكشت، موش ءانما ُؤولث تعالى! وقوله ( ١٥٤ت )الأنعام 

أنزلتأنها أي ٤[• عمران؛ ]آل آلمهاوه وأرو لأنا-ل هدى تل بقوله [ ٥٣
]الفرقان؛الأية وشْءه ألإثان أنيتم،رو تارك وبقوله! ه، محمد قبل 
هوالفرقان أن نستنتج أيضا.. ه محمد على أنزلت، أنها ~أي ١[ 

الملامعليهما عيي إلى وثبتت موسى إلى جاءت التي العشر الوصايا 
وسنامها،الثلاثة الخاوية الأديان رأس وهي .. محمد إلى جاءت ثم 

الاجتماعيةالتقوى وفيها الثلاثة. الأدان بين المشترك القاسم لأنها 
الطابعنحمل وهي المبادات، وليت، بالأحلاق، مي يما وهي 

العام«را،بالإنساني 
الملاحظات!من عدد سحرور محمد الدكتور كلام وفي 

أنيرى أنه ذللث، القرآن، غير الفرقان جعل أنه الأولى! الملاحظة 
لمباطل القول وهدا فقط، المحكمات الأيات س جزء بالفرقان الراد 

تعالىالله رحمهم المفسرون جعل وقد الملم، أهل من أحد يه يقل 
عنب؛ءهك ألإثان  ١Jyئمح، ؤ تعالى! قوله فى القرآن بمعنى الفرقان 

١[.ظأ؛ىدمله]اشقان! 

.؛،U1-1ص والقرآن، الكتاب 



مفمادمفرقا منجما نزل والقران ١١ت تعالى اف رحمه كثير ابن يقول 
أشدوهذا سور، بعد ومحورا أحكام، بحد وأحكاما آيات، بعد آيات 

المورم•هذه أثناء في قال كما عليه أنزل بمن اعتناء وأشد وأبلغ، 
ؤنيقهمزادق ؤدء لقن نبجدأ ١^١^حملي عشي ئزد لإي كمثؤأ آلن هال وؤ 

- ٣٢;أنص ه 0 دتة 
والباطل،الحق بين يفرق لأنه الفرقان؛ هاهنا صمام ولهدا [، ٣٣

والحرام®والحلال والرشاد، والغي والضلال، والهدى 
قيالكريمة لأيات ا شحرور محمد الدكتور يجعل ت الثانية الملاحظة 

علمهمومحى على تعالى الله أنزلها التي العشر الوصايا هي الأنعام محورة 
آياتالمعاصرين! العلماء بعض عليها أطلق ؤإن لأيات ا وهذه اللام، 
علىتعالى اممه أنزلها المي العشر الوصاق أن إلا الحثررى الوصال 

اليوم،الموجودة المحرفة التوراة في والمذكورة لام العليه مومحى 
لأبانا مع الأمور بعض في تنفق شحرور الدكتور لها رجع والتي 

وجهلا ولذا ، أحرى أمور في وتخالفها الأنعام محورة في الواردة 

(.٩٦)٦! اكزيل سالم وانفلر: س )٦! العشم القرآن تمر )١( 
(.٤٥٤)A/المان أضواء تمة انظر: )٢( 
فيالمذكورة الوصايا وبين التوراة، في المذكورة العشر الوصايا بين مقارنة يعقال قمت )٣( 

تعار-باش الشرك محن التحذير وهي ، وصايا أرح ر اتفقتا أنهما فوجدت الأنعام، سورة 
عنوالمحا الوالدين، إر والاحان وصيمحن- في التوراة في العشر الوصايا ذكرته وتد 

زادتالأنعام سورة آيات وأن بالزنا" التوراة في وخصص . الفواحش عن والهي القتل، 
الستوهذه التوراة، في المذكورة العشر الوصايا في أصلا لها يكر لا وصايا 

هيبالي إلا اليتيم مال تربان وعن إملاق، خب الولد تتل عن الهي هي: الوصايا 
الصراحلوJاتأاع بالمهل، والوفاء العدل، وبقول والميزان، الكيل بإيفاء والأمر أحسن، 

الاءلل،ًالحلم، عن بالهي الوراة في المذكورة الوصايا انفردت بينما المستقيم، 



علىأنزلت التي العشر الوصايا هي بأنها الأنعام محورة أآJات ، لوصف
اللام.عليه مومحى 

Iتعالى بقوله شحرور محمد الدكتور استدل الثالئة! الملاحظة 

للهموتثحمم وهدى شء ,وهل وشبم_يلأ أحس أهوتمت عق تاما ألغثت، موّى ءاتيش١ 
الأيةلهذه اوس«اوقة الآياتا أن على [ ١٥٤لأنعام! ا ل ه يؤمنون رنهنِ يلثاء 
الكتاب،.عن مفصولة وأنها موسى، على نزلت التي الوصايا هى 

محمىما أن فيها ليس الكريمة لأية ا أن لال لامتن. ا هزا عن ويجاب 
عليهموسى أؤتيه ما مدح دليل هي بل لام العليه مومحى أؤتيه ما هو 

يقولذللثؤ وفي ه، نبينا أؤتيه الذي المتميم المرامحل مدح كما اللام 
بقوله؛القرآن عن تعالى اممه أحبر ررلما تعارت اممه رحمه كثير ابن الأمام 

فقال؛ورسولها، التوراة بمدح عملف ه هائعوْ منتمئا م،ر؟ر هذا أف وؤ 
القرآنذكر بين بحانه حميقرن ما وكثيرا آلغنت>أاه موّى ءاتينا 
٢.والتوراة®١ 

الوصاياأن على محمحرور محمد الدكتور استدلال الرابعة! الملاحظة 
موسم،ءاقنا ؤوأد تعالى؛ يقوله الفرقان هي الأنعام سورة في المال.كورة 

كونمن قدمه ما على مبني استدلال هو [، I٥٣ ]البقرة وامبمازه ممتن، 

نملكء.لا ما اشتهاء وعن الزور، شهادة عن ريق، العن والنهي اوت>، بتعنلم =والأمر 
نيالواردة الوصايا هي اكوراة في المذكورة الوصايا تكون أن يمكن لا أنه رى وهكازا 
القديم،العهد في• الوراة وصايا اننلر شحرور، محمد الدكتور يزعم كما الأنعام صورة 

.٢٠الإصحاح الخروج، صفر 
٢(،٠ ٤ )T/ اكزيل معالم (، ٥٣٨السْل)A/واظر: (، ٣٦٨)م/الطم \م\و تمر 

الحريرواكوير)ه/يْا(.



تي|لضمِج

لأيةا وأن التوراة، في الواردة العشر الوصايا هي الأنعام سورة آيات 
تدل[ ١٥٤لأنعام: ]ا أونبه< موّى ءاقثا وهي الوصايا، آيات بعد 

أوتيقد لام العالٍه موسى كان ؤإذا كتابا، مى نلا الوصايا أن 
فرقانا.نمى أنها إلا ض فلم والفرقان الكتاب 

تهدا عن ؤيجاب 

لهاعلاقة لا الأنعام محورة في الأيات هذه كون من سبق بما أولأت 
التوراة.في العشر بالوصايا 

مغايرةتكون أن بلزم فاد التوراة بوصايا تعلمها فرض على ثانيا؛ 
بلئوسم، ءاسا نم ؤ الكريمة لأية ا في الحقلف يب بللتوراة 
بيانه.محبق وقد القرآن، مدح كما التوراة مدح لبنان همنا العطف 

بينالمغايرة على شحرور محمد الدكتور حجة أن نرى وهكذا 
حجةهي العشر الوصايا هو بالفرقان المراد جعل وعلى والقرآن الفرقان 

الأدلة.ندف تلا 



أوصافمن المعاصرة العقلية المدرمة موقف ت الثاني المطالب 
الكريم:القران 

وكثرةالكريم، القرآن أوصاف من كثيرأ كتبهم في العلم أهل أورد 
القرآنأوصاف ومن ٢، ر وفصاله منزلته على تدل الآكريم القرآن أوصاف 

إالكريم 

يخيننمح؛نآزثآإكمتعالى: قال كا المور، 
[.١٧٤ئبيثا4]الاء: 

منبه ويهتدي الأحكام، تبيين به ارلأن نور، بالوصفه ووجه 
الفلألة((لسم

الالكنب ءؤذللئا وتعالى؛ سبحانه قال كما الهدى، أوصافه! ومن 
٢[.]البقرة؛ هدى يه ييب 

وبينبينه وتفريقا الحق إلى بينة دلالة فيه ررلأن بالهدى، وصفه ووجه 

الاطل'ُم•
هنألناس ^^.^١ تعالى! قال كما الرحمة، أوصافه! ومن 

[.٥٧]يونس!فككبخن؟٠ ومغين وها-ى المبمدور يماق رثقاء رذكأ نن ثؤعفلة 
منبها يرحم >رؤورخثةه، تعالى! اممه رحمه الهلبرى الإمام قال 

صوقفاتلها، القرآن محور أسماء ت انظر بأدلتها، وصفا وءثرين محتة الباحشن بعض عد )١( 

(.٢٣٨)U/ القرآن لأحلكم الجامع )٢( 
(.٢٧٩اورلكن)ا/)٣( 



الهالكمن به وينجٍه الهدى، إلى الضلالة من به فينقذ، خالقه، من ثاء 
والردى«لا/

العفليمةالأوصاف هده تركوا ففد المعاصرون العقلانيون وأما 
تتضمنؤإنما نافعا، معنى تحمل لا باوصاف ووصفو، الكريم، للقرآن 

محمدالدكتور ذلك في نكلم من وأبرز الكريم، للقرآن فهمهم 
أركودآ،.
'•ومنها بآوماف، الكريم القرآن أركون محمد الدكتور يعف، 

المغلقة:السردية المدونة 

المدونةبانه! كتبه في الكريم القرآن أركون محمد الدكتور يصف 
تالوصف بهذا والمراد ، المغلقة الرسمية 

الحالةإلى الشفهية الحالة من الانتقال عرفت، فد إنها أي المدونة: 
الكتابية.

الموقف،مع المدونة هذ، تتوافق أن ضرورة إلى إثارة الرسمية: 
رصيعثمان جامعها إذ رسمية، الجمع جهة من كانت، وأنها الرسمي، 

عنه.اف 

٤،.القصاو ولا الزادة تفل لا ام أي المغالقة: 

اوان)؟ا/؛ا،ا(.جامع )١( 
عليه.فانصرن القرآن أوصاف في كلاما المعاصرين العقلأنين من لغيره أجد لم )٢، 
.٨٥ص واجتهاد، نقد الإسلامي، المكر انظرت )٣( 
محمدعند المحن لإثكالية نقدية تحلين دراسة الحداثية والقراءة الكريم القرآن ت انفلر )٤( 

.٧٦ص أركون، 



يضنهلما الفران، في ندح أنه الوصف هذا حلال من والملاحنل 
الرسمي.الموقف مع بالتوافق له وصما من 

فيالذكور الكريم القرآن على الثناء فيه ليس الوصف هذا إن ثم 
والمنة.انتحاب في الواردة الشرعية الأوصاف 

اسوي:الخطاب 

دالذ3؛لابإذن القرآن هذا ررلمم ت أركون محمد الدكتور يقول 
ثلاثةبين المواصل من فضاء يقيم الذي الخطاب ذلك أي المبوي! 
فيالمحفوظ الخطاب ألن، الذي التكلم صمير أي ت قواعدية أشخاص 

والويالخ0لاب لهذ>ا وأمانة إخلاحس بكل الماقل ثم المماوي، الكتاب 
صميرثم المبي(، الأول! المحاءل_ا صمير )أي مرة لأول به يتلفظ 

الناس(®الخهلاب)أي إليه يتوجه الذي الثاني الخاطب، 
الخطاببأنه! القرآن يصن، أنه انمكتور كلام في الملاحظ ومن 
الملبس،من كثير فيه نبويا حطابا القرآن جعل أن ثلث، وءلأ المئوي، 

للكادمإلحاق ؛ها..فيه يتمير اكي الربانية المدرية نفيه إلى إصافة فهو 
البالخاافي أسامحما التمثلة الميي لوظيفة تحوير وفيه قائله، بغير 

القرآنية:الظاهرة 

هرة٧٥١١مصهللح استخدضتا ررعندما أركون! محمد الدكتور يقول 

إلى١^^ اشر س القرآن وانظر: ، ٣٠ص اكأصل، واسء1لأنالأصولي، الفكر )١( 
٥.ص الخلاأء_،، تحاليل 

سدصد المص لإشلكلية نقية تحاليب دراة الحداثة والقراءة اممربم القرآن انظر: )٢( 
يسير.Jتصرذk ، ٧٥ص اركون، 





الراعالمبحث 

ونقدهالقرآن، جمع من العاصرة العقلية المدرمة موقف 

تناولهاالتي الموضوعات أهم من اميم القرآن جمع موضع يعتر 
خطورةنمور يمآكن أنه والحقيقة خاص، بتركيز المعاصرون العقلانيون 

وقبلالهام، الموصؤع هدا مثل من لموقفهم المظر خلال من أفكارهم 
جمعمن الراد ببيان أمهد القرآن جمع من العقلانيين موقف، أتناول أن 

الكريم.القرآن جمع ومراحل القرآن، 

١^^:بحمع المراد 

معنيين!على العلماء عند الكريم القرآن جمع يطلق 
جعة,ءثثا ^^١٤ ت تعالى قوله ودليله قلب، ظهر عن الحففل ؛ أحدهما

راجع_،! الله رصي مالك بن أنى وحدين، [، ١٧]القيامة! ،^ ^١٧
الأنمارا(لمن كلهم أربعة ه التي عهد على القرآن 

ونلعثر عمره كان ه اش رمحول حائم الأنصاري الضر بن مالك بن أنس حمزة أبو )١( 
ونل؛وتعين، إحدى منة س الله رصي توفي المدنة، ه الني قدوم عند نين نمان 
أملل(، ٤٣)ا/الصحابة معجم انظر؛ عنه، الله رمحي وتعتن تلاث ونل؛ وتعتن تجن 

(.٢٩٤الغابة)١; 
؛رمم= ١٣٨٦)م/نات، بن نيد مناقب باب المناقب، كتاب، البخاري، أحرجه )٢( 



افرصي ، ثان بن نيد حديث ودليله الكتابة، التاني! 
اليمامةأهل مقتل بكر أبو إلي أرسل ت قال الوحي يكب ممن وكان عنه 

يوماستحر قد القتل إن ت فقال، أتاني ررعمر إن بكرت أبو فقال، عمر وعندْ 
المواطنفي ؛القراء القتل تحر يأن أحشى ؤإني بالناس، اليمامة 
ا.القرأزرال تجمع أن لأرى ؤإني تجمعوْ أن إلا القرآن س كثير فيدم، 

القرآنبجمع القرآن كتابة عن عنه الله رصي عمر فمر 

الكريم؛القرآن جمع مراحل 

وهي!مراحل، بثادمثف ، بالكت1؛ةز الكريم القرآن جمع مر 
هالمي زمن في الكريم القرآن جمع الأولى؛ المرحلة 
رصيالصديق بكر أبي زس في الكريم القرآن جمع الثانية: المرحلة 

عنه.الله 

رصيعفان بن عثمان زمن في الكريم القرآن جمع الثالثة؛ المرحلة 
الiJه

برقمأبيغفائل باب المحاة، مماتل كتاب ومسلم، (، ٣٥٩٩—
٢٤٦٥.)

يدوممحي سة عشرة إحدى ءمرْ كان الأنصاري الضحاك بن ثان بن زيد صعيد أبو )١( 
أصر(، ٤٦١)Y/الصحابة معجم انفز ، ^٠ اممه رصي ٤ ٥ ستة ■٠ المدينة )ه الثص 

(.٣٤٦/٢)الغابة 
(.٤٤٠٢برغم  ١٧٢٠)1إ الخوبة، براءة صورة باب الضير، محاب المخاري، أحرجه )٢( 
،٧٠ص القرآن، علوم ني الواضح (، ٣٧٧)Y/الإتقان  dTTT)\/البرهان انظر: )٣( 

٠٨٩ص القرآن، علوم في الأصاصية القل.مات 
عصر.دون يعصر يختص لا الإصلامية الأمة في ستمر فهوأمر الحفظ. بمعنى الجمع وأما )٤( 
،٥٥ص القرآن، طوم في محاضرات (، ٣٧٧)Y/الإتقان )\إسط البرهان انظر: )٥( 

٩.ص ارانيين، الخلفاء عهد في الكريم القرآن جمع 



لعلهومميزات وأمياب دواع الثلاث المراحل هذه من مرحلة ولكل 
مرحلةكل من العقلية المدرسة موقف عن الحديث عند منها محلرق يأتي 

التالية!المطالب حلال من وذللث، المراحل، هده من 

فيالقرآن جمع من العقلية المدرسة موقف الأول؛ المهللب 
نساكيه:

أركون:محمد الدكتور أولا: 

أسلفنا،كما الإسلامي، التراث رواية ارتقول أركون! محمد يقول 
بل(،، ٦٣٢)عام في مباشرة النبي مويت، إثر ابتدأ قد القرآن جمع إن 

جزئيةنح تشكلت، وهكذا الايات. يعفى حياته في دونوا قد أنهم ويبدو 
المطحة...والعغلام كالرق مرصية أو كافية غير مادية أشياء على مدونة 
.Jعدا٠ الورق اكتشفوا فد يكونوا لم العرب، لأن وذللث، 

قراءته؛ؤإعادة جمعه كيفية القرآني! ااالنءس أيضا! ؤيقول 
عليحامم بشكل أثريت، التي امية الأّالنقطة هل0 إلى العودة ينبغي 

لهلريقةمية الرّالرواية حس، بعد. فيما جاءُت، التي الأحداث ار م
الجميع،نل من بها المعترف مصحف( في القرآن سور )تشكل التشكل 

ندكان فالنبي الكل، على بمصداقيتها تهيمن والتي الشيعة كما السنة 
الحالةفي متمايزنين. مختلفتين بهلريقتين عاما عشرين حلال تكالم 

ونتجعاجلة بمهمة ومحملا الله قبل من مبحوئآ بمقته يتكلم كان الأولى 

.٨١ص واجتهاد، نفد الإسلامي الفكر ]١( 



طصهمي|لضمِج

الشخصيةبمقته تكالم ففد الثانية الحالة في وأما القرآن. ذلك عن 
تعاليمعلي ينطوي الذي النبي يالحديث مي يما أنج مما ملهم كقائد 

بحتهأداة إلا ليس ند عند فإنه قرآنية سورة محمد ينمل عندما النبي. 
وهواف. بكلام يتلفظ شل إنه مخصي. تدخل أي دون والنقل للتوصيل 

وصحابةمهود هناك كان العربية. اللغة في اممه بكلام الماطّق إذن 
بعدواحدة السور قالب ظهر عن حمفلوا وقد ذلك، أثناء به يحيهلون 
بعضفان معينة حالات فى أنه يذكر أن المنقول للتراث يطيب الأحرى. 

أوالنخيل وأوراق الحيوانات حلود على فورأ كتابة سجل قد كان السور 
ءاماا(لىاعشرين العمل هذا واستمر الخ•• المسطحة، العظام 

ملاحظات;عدة نلاحقل أركون محمد عن القلين هذين حلال ومن 

بدأالكريم القرآن جمع أن أركون محمل• يعتبر الأولى• الملاحظة 
المرادكان فإن بالجمع، المراد ما يقالت وهنا ه، النبي موت بعد 

المرادكان ؤإن هؤ، زمنه في اكتمل أنه مائ.< فلا الحففل بمعنى الجمع 
الأمرلهازا أثر ولا فصحيح، واحد مصحفا في الكتابة بمعنى الجمع 

الكريمبالقرآن الوثوق على 

الجهلعلى  Jjbالثخصة بصمتم ه؛ النك، كلام أنه ال~وى للحا-ث الوصف هغ-ا )١( 
عننطق تعالى; اف غال كما كان.لاانا، وحى الحا-يث أنا ذلك النبوية، بالة بالمقصود 

بالة،الاحتجاج ني الجنة مفتاح انظر؛ ّآ"؛[، ]الجم؛ 
(.٣٢الغوية)١; الة من القلة المدرمة موقف ، ٤ ص 

.٢٨٨ص الإمحلاعي، الربي الفكر تاريختة )٢( 
التفامحمر)٦!مقدمات، حلال من القرآن ■؛،الوم ، ١٥٨ص القرآني، النص وثاقة ■ انْلر ^ ٣١



نسحتشكلت ءاوهكذا أركون! محمد الدكتور قول الثانية؛ الملاحظة 
والعظامكالرق مرصية أو كافية غير مادية أشياء علي مدونة جرئية 

ه.زمنه في المصحم، كتابة في التشكيك من نؤع هو المسطحة،١ 

استقرقد إذ شيء في الكريم القرآن جمع يضر لا هذا بأن ويجاب 
زمنيالحفظ جمعه لكان أصلا يكتب لم لو ولذا المدور، في جمعه 

اJيهكافيا.

للتراثرروطس_، أركون محمد المكتور قول ت النالثة الملاحظة 
سجلقد كان ور البعض فإن معينة حالامت، في أنه يذكر أن المنقول 

اكسهلحةاا.العقنام أو النخيل وأوراق الحيوانات جلود على فورأ كتابة 

عليهتدل الذي هو أركون محمد الدكتور نقله الذي الأمر وهذا 
:ومنهاالأدلة، 

منأجمعه القرآن اافتبسأت، عنه: الله رصي ثابنت، بن نيد قول 
الأثرا هن، ففي ،، ٤١الرجالااوصدور ، ل والعب ، واللخاف١ الرقاع 

عنه.اممه رصي الصديق بكر أبي جمع قبل مكتويا كان الكريم القرآن أن 

المحطالقاموس (، ١٣١)a/ المرب لمان انفلر: به، يكتب ما ومي رقعة، جمع الرئاع  ٢١١
(.)م/٠٣

ومياللخاف،، إحداهما كلمتان، والفاء والخاء ءاللأم تعالى! اض رحمه فارس ابن قال، )٢( 
)ما/اللغة تهاويب، وانفلر! ٢(، ٤ ١ )ْ/ اللغة مقاسي لنفة® واحدتها رقاق، بيض حجارة 

١٦٨.)

(.٣٦٩)م/العروس تاج انفلر! النخل، حريل. والمراد ءم-ا، جمع ■ الخب ( ١٠١
(.٤٤٠١٢برقم ٢^١١ ر؛/• التوبة، براءة مورة باب التمسر، كتاب، البخاري، أحرجه )٤( 



الجابري:عابد محمد الدكتور ثانيا؛ 

كتابهفي الموضع هدا تناول فقد الجابري عابد محمد الدكتور وأما 
بدأتمتى بالفبهل ندرى لا كنا ءاؤإذا قاله! ومما القرآن، إلى مدخل 

طوالالإسلاص- الفكر داخل فيه المفكر س يكن لم فانه القرآن، كتابة 
يعرفكان أنه مع كتابته، ه ينفيتولي كان المبي أن المديد" تاؤيخه 
معرفةأن والحق ، الثالث،( )الفصل فبل بينا كما والكتابة القراءة 

أكدوند ويولفها، الكتس، يفرأ أنه عنها يلزم لا والقراءة الكتابة الإنسان 
وإلاَكف من مله، ثن تمحأ َقش نما ؤ ه•' الجم، إلممر تالب ذلك القرآن 

منهطاو_، وعندما [. ٤٨لالعنكبومتج! آلمبطلؤيآه لانداب إدا سسلكث> ،؛ ٤٥٥
علىكدليل للعادة خارقة ملمومة مادية بآية يأتي أن قريش من خصومه 

إثايبنهءش ءاثتاين ءيه - أزل ولأ لقرآن؛ ١ أجابهم نبوته صدق، 
أل=كتت،عثأث، آنزلنما ؤآ ثتحؤ-> أوز ؤا يُذ نجر أنأ  ٥٧أثب بمد ألابس 

—٥ ٠ ]المنكثوتج; يتيتوُك<ه لموم وذِءكرئ دائك يكؤ، ءلإهتِ قق 
وحيا،أنزل كما اكس، عر ليتلي نزل القرآن أن الأية وظام [. ٥١

ؤيمكنللناس. وتبليغه وحيا تلقيه بين الكتابة نومهل يستبعد الذي الأمر 
بافترائهاتهموه قد المحمدية الدعوة خصوم بكون هذا يزكي أن المرء 

يتحدئوالم ولكنهم الكتاب؛، أهل بعض طرف من عليه يملى كان وانه 

قولإلى النمل ذلك فى الجاري ذمب وقد . ٧٧ص الكريم، م\0 إلى مدخل انفلر: :١( 
كبما وأما باطل، القول ومدا والكتابة، القراءة يعرف كاي، ه المى أن عو باطل 

اللامعبد المغربيان الباحثان ناقشه فقد الموصؤع هن.ا >ول الثالث، النمل ر الجابري 
القرآنإلى مدخل كتاب قى الامتثراقية الثب كتابهما قى بوعلأم والصديق البكاري، 

.١٢٧ص الكريم، 



شعرهميشوون يكونوا لم الشعراء أن تعلم وقريش يكتبه. كان كونه عن 
الخمائدأن أحرون.ومع عنهم أو لهم يكتبه ثم الخاء يكونه بل كتابة 

أنيفيد ما لدينا فليس )المحلمات( الكعبة في تعلق كانت المعتبرة 
الكتابةمهنتهم بكتاب الاستعانة إن هم. بأنفيكتبونها كانوا الشعراء 

جارية.عملية كانت 

منهحرصا — عمله قل- النبي أن تاريخيا فالثابت الأمر كان ومهما 
فييحففل كان أن يعد الكتابة، مستوى على اصرآن، هذا حففل على 

فياكتبونهعليه ينزل ما يقرنهم خاصين كتاب اتخاذ إلى أصحابه— صا-ور 
تستعملكانت التي والأدوات المواد على ومراقبته، إشرافه تحت، 

عفنامالأديم، قتلع لخافج، عي،، )رقاع، العمر ذللث، في للكتابة 
يعدما في سيتبين كما — والذلاهر أيضا(. والورق و"الأخالآعّ. الأكتاف 

علىكلأ ويراكمونه، يكتبون بما يحتففلون كانوا الوحي كتاب ن أ— 
واحوةطريقة هناك تكن لم أنه بمعني اتفق. كيفما الخالب، وفي حدة، 

عليها.يكتبون كانوا التي المواد تجميع في يتبعونهأ 

محب،ينزل كان القرآن أن فبما أحرى، جهة ومن جهة، من هذا 
الخ،المفر.... أو الحضر في المهار، أو الليل في الأحوال، مقتضى 

نزوله،حين جبهم حاصرين الوحي كتاب يكون لا أن الطبي فمن 
القرآن،من جد ما الحاضرين عن الاJبون يأحذ قد الحالة هن-0 وفي 
علىاصهللحنا وإذا سفر. أو مرض بب بذللث، يعضهم يفعل لا وقد 

تجمعما مجمؤع على ~ بالفعل حصل ما وهذا إ(— )صحفامم إطلاق 
إزاءسكون فإننا الوحي، كتاب من - واحلكل ع-ول القرآن من 

ماستحمل مجموعق كل الوحي، كتاب بعدد الصحف، من مجموعات 



واحدةكل وترتيب حجم يختلف أن هده والحالة المتتقلر ومن صاحبها. 
رصغيرآرار أو كييرأ اختلافا الأحرى، عن 

وقفات!عدة الجابري عابل محمد الدكتور كلام وفي 
حققنعلى حرصأ كانت التكتابة أن الجابري يرى الأولى: الوقفة 

النبيأن تاريخيا فالثابت الأمر كان راومهما يقول! حيث الكريم القرآن 
بعلالكتابة، توى م على القران، هدا حففل على منه حرصا ~ عمد قد 
حاصزا؛.كتاب اتخاذ إلى أصحابه— صدور فى يحففل كان أن 

أنهغير الكريم، القرآن حففل الكتابة أغراض من أن سك، ولا 
وسيلتيكونهما في متلازمان وهما ، كذللئ، الصدور في بالحمفل متحقق 

الكريم.القرآن حففل 
-بعد ما في سيتبين كما - راوالفلاهر الجابري: قول الثانية: الوقهة 

حدة،على كلأ ؤيراكمونه، ياكتبون بما يحتففلون كانوا الوحي كتاب أن 
رصيالوحي كتاب أن ذللث، إطلاقه، على ليس اتفق« كيفما الغالب، وفى 

مجاللا إذ قهلعا، السور من أماكها في الأيات يرتبون كانوا اض"محهم 
الأياتترتبب، أن لإجماع ا انعقاد لذللئؤ ؤيدل ، ذللئ، في للاجتهاد 

الوحيكتابة عن نثأ أنه الجابري ذكرْ ما الثالثة: الوقفة 

y\o-y\iص بالقرآن، اكرنظ إلى مدخل )١( 
الإتقان)ا/مهم، اJرUن انظر: والوطي، الزركشي ذلك على \ص نقل ممن )٢( 

 Y( /٣٩٤ ،) أجدلم لأني هذا في كثيرة آثار ورود مع الإجماع نقل على اعتمدين، ؤإنما
غيرصحح إما وحدته وما ت، لأيا ا ترتيب توقيف في صريحا صحيحا أثرأ فيها بحش بعد 

أعالم.وافه العكس، أو صريح 



اسمتحمل مجموعة كل الوحي، كتاب بعدد الصحف، من ررمجموعايت، 
واحدةكل وترتيب حجم يختلفا أن هذه والحالة المنتظر ومن صاحبها. 

القرانحففل في يوثر لا هدا صغيرأ،ا أو كبيرأ احتلأئ الأحرى، عن 
الصل.ور.في حففل قد أنه لاحفلنا إذا الكريم 

فيالقرآن جبمع من العقيه المدرسة موئف، الثاني؛ الطلمج 
ثعنه اش رصي بم أبي زس 

أهممن عت، اض رصي الصديق بكر أبي، عهد في، القرآن جمع يعسر 
الجمع،هذا الصحيحة الأحاديث، تناولت، وقد القرآن، جمع مراحل 
ثابتبن، زيد حدينا الأحاديث، تلك، ومن وكيفيته، مثيه وبينت، 

وكانعنه، الله رصي فعنه الوحؤر، كتاب أحد عنه الله رصي الأنصاري 
وعندهاليمامة أهل مقتل بكر أبو إلي، أرمل ؛ قال(الوحي يكتب، ممن، 
اليمامةيوم استحر قد القتل إن ؛ فقال( أتاني، صر إن بكر أبو فقال صر 

كثيرفيذهب الموامحلن، في، القتل؛القراء يتحر أن أحشك، و\>و بالنام،، 
بكر؛أبو قال القرآن. تجمع أن لأرى ؤإني، تجمعوه أن إلا القرآن من، 

هوعمر: فقال، ه؟ افه رسول يفعله لم سيئا أفعل كيف لعمر؛ قلت، 
صدرى،للللأ، الله رح ث حتم، فيه يراجعني عمر يزل فلم حير، واف 

الجالس عنده وعمر ثابت،أ بن، زيد قال عمر، رأى الذي ورأيت 
تكتب،كتث، نتهملث،، ولا عاقل، ثاب رجل إنك بكر• أبو فقال يتكلم، 
حبلنقل كالفني، لو فواف فاجمعه، القرآن فتتبع ه؛ اف لرسول الوحي، 

كيف،! قلتؤالقرآن، جْع من، به أمرني، مما علي، أثقل كان ما الجبال من، 









الكريمالقرآن جمع في الواردة الأدلة أغفل الفول هذا أن الأول؛ 
علىنفلرة ألقينا إذا ررونحن الكريم، القرآن حفغل كان منه الغرض وأن 

لممدعيها أن نجد سامية لتاثيرات حضع القرآن جمع بأن الدعوى 
وقفزصادرها ؤإنما ، ميعا٥ تخالف التي اليمينية الأدلة عالي يجب 
تريدلا وهى البناءة، العلمية للمنهجية مخالف، الحال وهدا ا عليها 

الوراءلأُإلى وتراجعا وتفككا خلخلة إلا الفكر 
علىأدلة يقم لم الأدلة إغفاله إلى إضافة القول هذا قائل أن الثاني: 

إليهل٢،.ذم، ما 

الحمل:بسام ثانيا؛ 

أبيزمن الكريم القرآن جمع موضع الجمل بسام الدكتور تناول 
ويرالاختصار هذا ْع ولكنه كبير، باختصار عنه افه رصي الصديق بكر 
فيالبدء أن ررويفلهر الجمل: ام يالدكتور يقول محناهرة، أخهياء في 

الصحابةبعض من مخصي و؛داني بالمدينة كان الوحي من أجزاء تدؤين 
أومهمة أحكام من القرآن تضمنه مما بشيء حتفافل لا ا في منهم رغبة 

عنالأصل، في معبر، للقرآن بكر أبي جمع أن المرجح ومن أدعية. 
يكونألا ترفين، المبعفر رأى فى المعول عير من إذ فردية، مبادرة 
عديدبحوزة أن والحال به خاص مصحف، الإسلامية الأمة لقائد 

الشخصيةا؛مصاحفهم الصحابة 

.٧٩ص ااعر;ي، الفم في العقدية للقضايا يامحي الالتفسير )١( 
٠٨٠ص العريي، الفكر في العقدين للقضايا السياسي التفسير )٢( 
٠٣٠٨ص النزول، أساب ، ٣١



أنينبغي التي الأمور من عددا حوي اختماره رغم الكلام وهذا 
توهي تنافس، 

شخصيبدافع بالمدينة بدأ ذلقر\0 التدؤين بأن القول الأول! الأمر 
هونولحاطئسجانبينت

فبلبمكة معروفة كانت الكريم القرآن كتابة أن الأول؛ الجانب 
يرالفي وردت متعددة نموص هدا على دل وقد هجرة، ال

أنيميد مجموعها أن إلا الأحاد صعيمة كانت( ؤإن وهي والتراجمر١،، 
أصلا.لها 

لجمعالأصلي جب الهو ليس الثخصي الدافع أن الثاني؛ الجاب( 
المختلفةبالطرق الكريم القرآن حففل على الحرص هو جب البل القرآن 

للحففل.

رصيالصديق بكر أبي جمع أن الجمل بسام دعوى الثاني؛ الأمر 
كونكيف إذ الأمة، لقائد شخصية بنسخة الاحتفامحل داقعه كان محه اض 

ممحفأ،القاتدهم يكون ولا مصاحف للمحابة 

ذلك::ا(دس 
اليرةانظر: طه، سورة من آيات ثرا لما عنه اممه رصي الخطاب بن عمر إصلام نمة أ- 

السيرة، ٨٠ص الموية، السيرة صحح ، ٢١٤ص الأصلية، المصادر ضوء ر النوية 
(.١٨٠/ )ا المّحيحة النبوية 

من'وأول ه؛ الحم، كاتب باب شرحه ش تعالى افه رحمه حجر ابن الحاظ قال ب- 
(.٢٢)و/ الباري نح صرح•، أبي بن صعد بن اممه ب قربش من بمكة له كتب 
المكيالعهل. في للمحابة القرآني النص وثاقة محابه ني جبل حن محمد الدممور كتب وقد 
صالقرآني، النص وناقة انظر: الأم، ٠اJا في قيما بحثا 



بنزيد حديث ويبطلها ، تشرثون المفيها صلفه الدعوى هدْ 
تجوانب عدة من عنه الله رصي ثان 

الكريمالقرآن بجمع أثار الذي أن بين الحديث الأول؛ الجانب 
غرضيكون أن ينافي وهذا عنه الئه رصي الخaلاب بن عمر هو أولا 

الصديقبكر أبي عند المصحف من نسخة هناك تكون أن هو الجمع 
عنهاش رصي 

علىالخوف هو الجمع لهدا الدافع أن بين الحديث الثاني! الجانب 
شخصية.بنسخة الاحتفامحل لا الكريم، القرآن 

عنهف ا رصي ثاست، بن زيد ونتح الجمع ؤلريفة الثالث؛ الجانب 
القرآنجمع المراد أن يدل الرحال وصدور والأكتاف الرقاع ُن للقرآن 

كانكما آياته أو القرآن محور من شيء يفوته لا بحيث كاملا الكريم 
بمصحف.الاحتفاظ مجرد وليس الصحابة، مصاحف بقية يفوت 

الحابري:عابد محمد الدكتور ثالثا: 

فيالجمع بين مميزأ الكريم، القرآن لجمع الجابري الد.كتور تعرض 
أبيبجمع يتعلق وفيما الشيعية، المصائر في والجمع الية، المصادر 

عنهالله رصي Jابت، بن زيل، حديث، ذكر فإنه عنه الله رصي الصديق بكر 
هال.همن هتفاد ي ١١مال؛ ثم للقرآن، عنه الله رصي بكر أبي جمع في 

أمور؛أربعة الرواية 

جمععلى مقتصرأ كان بكر أبي زمن القرآن جمع أن الأول؛ "" 

(.٤٦٠وتقمرْالكريم القرآن حول، المستشرض آراءانظر؛ 



ك-ويالض؛يم

الحريروورق كالقماثى مفرقا؛ عليها كتب التي المواد أي رراللهحف® 
عنعبارة عثمان عهد فى جمعه كان بينما المسواة. الناعمة والرنوق 

واحد.مصحف في وجعلها الصحف تلك صم 

لدنمن معروفة تكن لم آيات هناك كانت أنه هو الثاني؛ لأمر ا— 
وهذاأعلاه، ذكر كما بعمها استدرك ثابت ابن زيد وأن الجميع 
لاحقا.فيه القول لتفصل سعود موصؤع 

الخوفكان مرة أول القرآن جمع إلى الدافع أن الثالث،: لأمر ا- 
كانالخوف عامل وأن كثير، منه فيضيع القرآن، حففلة انقراض من 

بجمعالقيام بكر أبي من طب الخطاب، بن عمر أن درجة إلى قويا 
القرآن.

لغاتهمياحتلأف، ررالقراءة®، في الماس اختلاف الرائع: لأمر ا~ 
المىزمن حصوله تكرر قد أنه الروايات تذكر شيء وهذا ولهجاتهم. 

ه((لا،.نف

وقفات:أرع إلى بحاجة الجابري ذكرها التي الأربعة لأمور ا وهذه 
كانعنه اف رصي بكر أبي جمع أن الجابري يرى الأولى؛ الوقفة 

القرآنفيها كتب التي، الصحف هذه جمع وأما المكتوبة، للصحفج جمعا 
عته.الله رمحي عثمان زمن في كان فقد مصحم، في 

كانعنه الله رصي بكر أبي جمع أن على للن، الأنار بان ويجاب 
وعليهمكتوبة، لصحف، جمع مجرد لا مصحف في الكريم للقرآن كتابة 

.٢١٩ص الكريم، القران إلى مدخل 



رحمهبي حمالمحا الحارث يقول ،، المص_حفل كتب من أول فإنه 
إنماكذلك وليس عثمان القرآن جامع أن الناس عند ررالشهور I افه 

وبينبينه ولمع اختيار على واحد بوجه الفراءْ على الناس عثمان حمل 
أهلاختلاف عند الفتنة حشي لما والأنصار الهاجرين س هده شس 

المصاحفكانت فقد ذلك قبل فأما القراءات حروف في والشام العراق 
القرآنبها نزل التي بعة الالحروف على الطلقات القراءات س بوجوه 

الصديق؛١فهو الحملة س الجمع إلى المابق قاما 

هوعنه الله رصي الصديق بكر أبي جمع أن في الذلاهرْ الأئار ومن 
عليقول فحب للمحق جمع لا اللوحين بين كاملا للصحف جمع 
اللوحينبين جمع من أول هو بكر أبا اض يرحم ت عنه افه رصي 

سمعروفة تكن لم آيات هناك اركانت الجابري: قول الخانية; الوقفة 
لقولتكرار هو بعضها٠١ استدرك ثابت ابن زيد وأن الجميع لدن 

عثمانعمل ولكن الصديق يكر أبو ت فقيل المصحم،، جمع من أول في العلماء احتلف )١( 
فولوهو واحد، حرف على الناس وتوحيد مصاحف، في المصحف نسخ ت يعده 

فيلا مفرقة صحف ني يكر أبي جمع لكن ونل: والزركشي، واليهقي، الباقادني، 
الانتصارانظر: عفان، بن عثمان هو واحد مصحف قي القرأن جمع من وأول مصحف، 
،١٧٧ص القرأن، علوم في الزركشي ترجحان (، ٤١)Y/انيهقي سن )ا/،ما(، 

.٦٨ص القرآن، علوم في محاصرامت، 
لحقوقالرعاية كتبه: من بالبصرة، ولد البمري، المحاسى أمحي بن الحاريثؤ افه عيد أبو )٢( 

وقيامتهانغلر: تعالى، افه رحمه - ٥٢٤٣منة توفى المترقيين، ورٍالة تعالى، اممه 
(.١٥٣)٦! الأم (، ٥٧)Y/الأعيان 

(.٣٩٢)Y/الإتقان (، ٣٣٣/١)البرهان انظر: )٣( 
(١٩٦شيبة)^أي ابن منف انظر: )٤( 



المبحثأول المذكور الحديث لفظ إلى النغلر وعند ، المتشرمن 
الرقاعمن أجمعه القرآن قتتبمتا ارفقمت عنه! الله رصي زيد قول نجد 

آيتينالتوبة محورة من وحدت حتى الرجال وصدور والعب والأكتاف 
رمولءمآءد=قلم غيرْ أحد مع أجدهما لم الأماري حزيمة مع 
وهدا[٠  ١٢٨]التوبة: عث،ءظميم حر>؛ر عنّتل ما عشم عإ؛ير أنمهظم يذ 

عنهالله رصي الجلل الصحابي هدا عند المأكتوبة الأيتين أن في ظاهر 
هالنبي أصحاب عند محفوظة كانت ؤإن غيره، ْع مكتوبة توجد لم 

ابنالحاففل يقول اوكريم، القرآن نقل في الأصل وهو صدر، حففل 
مكتوبة،أي غيره( أحد مع أجدها )لم ت قوله ١١تعالى! اه رحمه حجر 

عدممن يلزم ولا • الكتابة دون بالحففل يكتفي لا كان أنه من تقدم لما 
ه،الني من يتلقها لم من عند تواترت تكون لا أن حينثد إياها وجدانه 

لماولملهم واسطة، بغير تلقاها عمن التثبتا يهللبا زيد كان ؤإنما 
.زيداُ ندكرها كما تدكروها حزيمة أبي عند زيد وجدها 

كانمرة أول القرآن جمع إلى ررالداغ الجابري! قول التالثة! الوقفة 
الخوفعامل وأن كثير، منه فيضيع القرآن، حفظة انقراض من الخوف 

بجمعالقيام بكر أبي من طيبا الخعلاب بن عمر أن درجة إلى قويا كان 
القرآن«.

المحيح،في زيد حديحا ومنها النصوصي علميه دلحح الأمر هذا 

■)\/TAوشرم الكريم القرآن حول المتشرض آراء اننلر: )١( 
)ه/أبها(.الباري انفلر:ذح )٢( 
)ا،/ْا(•الباري نح )٣( 



عدمعلى الحرص وهي الصحيحة، حدوده في فهمه يبقى أن ؤيبني 
مطعنايتخذ أن لا الصحابة، صدور في المحفوخل القرآن من ثيء فوات، 

الكريم.القرآن في 
هوعنه اض رصي عمر وخوف له، تعالى الله بحفغل محفوفل والقرآن 

الحففل.ثاب أممجن محبك، 

»القراءة«،في الماس اراحتلأف الجابري: فول الرابعة؛ الونفة 
تكررفد أنه الروايات تذكر شيء وهذا ولهجاتهم. لغاتهم باختلاف 

.١١ه نفالني زمن حصوله 

بعدانتهى أنه إلا منه شيء . الحم، زمن، مح، حدث ؤإن الأمر هذا 
فيداخل هو ما إلا يبق ولم ،، حفليمصا عنه الله رصي عثمان نسخ 

حدودفى كان إليه المثار الاختلاف أن كما المتواترة، القراءات إحلءى 
علىمبنيا خلافا وليس ، الكريم القرآن بها نزل التي السبعة الأحرف 
إطلاقه.على اللهجات 

الفصل.هذا من السابع المبحث في لهذا بيان مزيد محاني 





فنحوهاهشام بن الحارث ابن الرحمن وعبد العاصى بن وسعيد 
أنتماحتلمتم إذا الثلاثة! القرنيين للرهط عثمان وقال المصاحف، في 

نزلفإنما قريش، بالسان فاكتبوه القرآن من ثيء في نابت بن وزيد 
عثمانرد المصاحف في الصحف نسخوا إذا حتى فافعلوا بلسانهم، 
وأمرنسخوا، مما بمصحف، أفق كل إلى وأرسل حفصة، إلى المحق، 

يحرق،اأن مصؤفح أو صحيفة كل فى القرآن من سواه بما 
رأست،لذا متثع_، الموضع هذا في المعاصرين العقلانيين وكلام 

المعاصرهالحقلية المدرسة موقفا ؛ وهمامحورين، حلال من يكون أن 
العقليةالمدرسة وموقف، عنه، الله رصي عفان بن عثمان حمع من 

عنهالله رصي عثمان جمع عند النفصى أو يالزياده القول من المعاصرة 
للقرآن:

لصيقتل ه، اف يسول، وحنكه الهجرة، عام ولد عنه، الله رصي الجلتل -الصحابي 
(.٩٤)إ/ الإصاية (، ٢٤١)م الغابة أمد انفلر: ه،  ٧٤-نة محه اممه 

عامولد عنه، الله رصي الجلل الصحابي أمية بن العاص بن سعيد بن العاص بن معيد )١( 
زمنالمصحف، وكتاب، ، العرب، فصحاء أحد وهو إحدى، منة ولد ل ت وقتل الهجرة، 
)مالإهابة (، ٤٨١الغابة)Y/ أد انفلر: محه، افه رض ٥  ٥٩منة وتوقى محان، 

١٠٧.)

اللهرصي المخزومي القرشي المغيرة بن هشام بن الحاريثح بن الرحمن مد محمل أبو )٢( 
المصحف.،،لكتابة عنه الله رصي عثمان انتل.؛ه ممن وكان ، النهم،حياة مح، ولى عنه، 
)ه/هآ(هالإصابة ؛(، YA/Y)"الغابة أسد انظر: محه، اطه درصي  ٤٣ّنة توفي 

(،٤٧٠٢القرآن، جمع بابح القرآن، فقاتل محاب، انخاري، أخرجه )٣( 
الأحرى.السنة كتت، ذكرتها الحدبث، لهدا أخرى ألفانل وهناك 





فيوتدوينها القرآنية الأيات ارحمع أركون! يقول آخر موصع وفي 
موتبعد والمجادلات المناقشات من الكثير أثار قد كتابة مصحم، 

ماشرة«را،.الني 
انعنمجمع باب أمحالكادم هذا في يبين أن أركون يحاول 
أماالحادة، قشات والمنا الصحابة، موت سبين! ذكر وقد ، للممحم، 

منأنه معنا مر فقد أركون، عبر كما الصحابة اختفاء أو الصحابة موت 
لجمعسببا يصلح ولا للقرآن، عنه الله رصي بكر أبي جمع أسباب 
ماإلى يشير فلعله الحادة المناقشات وأما للقرآن، عنه اممه رصي عثمان 

فياختلافهم حذيفة ارقأفنع I حذيفة حديث ومنها الأحاديث، في جاء 
أنقبل الأمة هذه أدرك المؤمنين أمير يا لحثمان؛ حذيفة فقال القراءة، 

بّبالا هو وهذا أر لنمارى وا اليهود احتلأف الكتاب في يختلفوا 
للممحفإ.عنه الله رصي عثمان لجمع الصحيح 

وتثبيتوانتهائه الجمع إغلاق عن الإعلان تم رائم قوله! الثانية! 
حدُثجالذي محرفة عدم على يدل الكلام هذا أ؛دأ« يتغير لا بشكل النص 

ابتداءالمصحف، جمع إلى ؤ يهدفلم فإنه عنه، الله رصي عثمان جمع في 
النصتثببت، أن كما عنه، الله رصي الصديق بكر أبي جمع هدف كان كما 
القراننزل منذ هو ؤإنما عثمان جمع في يكن لم أركون محمد يقول كما 

٩[.افىوئرن4]الحجر: اJكريمقالتعالى: 
لكيلاالأخرى الجزئية النسخ يدمرون وراحوا رركما قوله! الثالثة؛ 

فيالمثبتة ور والالأيات صحة حول والخلاف الانشقاق تغذي 
المذكور((,الممحفؤ 

■٧٩ص الغرب، أوروبا الإسلام 



^^|لضمسج

محوىالمصاحف حرق في عنهم افه رضي الصحابة عمل وصف 
الغرضيمهم لا من وصف هو تدمير بأنه عنه افه رصي عثمان مصحف 

كانإذ الصحابة بقية ومعه عنه افه رضي عثمان عمل من الحقيقي 
حديثعليه دل كما القراءة، في الناص بين الاحتلأف، دفع الغرض 

عنه.اممه رضي حديقة 

الالقراءة اختلاف حشية كان الأحرى المماحف حرق أن كما 
مصحففى المثبتة ور والالأيات بعض صحة في الخلاف حشية 
عنه.اطه رضي عثمان 

الهيجان؛١شديد محيامحي مناخ في تم محل. القرآن راحمع I قوله ت الرابعة 
مناخفي تم بأنه عنه الأ4 رضي عثمان جمع وصف فإن منتقد الكلام هدا 

الخوارجفتنة السيامي بالمناخ المراد كان إن الهيجان، ثا.بم محيامحي 
وأما، عنه افه رضي عهدْ آحر وقعت فإنما عنه افه رضي عثمان على 

عثمانعلى راقدم أنه فيه عنه اطه رضي حذيفة حدينا فإن القرآن جمع 
العراق،أهل مع وأذربيجان إرميتية فتح في الشام أهل يغازي وكان 
عهدأواخر في حديث، أذربيجان وفح القراءةاا في اختلافهم حذ.يفة فأقنع 
أمرأكان القرآن حمع فإن وعليه ، عته اف رضي الخط-اب بن عمر 

عنه.اطه رمحي عثمان خائفة أوائل في حدث 
عنهماطه رصي الصحابة أن هنا به للامحتدلأل يصلح مما ولعل 

رصيعثمان تتلوا حش واستمرت  ٠٥٣٤سنة عنه الله رصي عثمان على الخوارج فتنة بدأت ( ١ ) 
والنهايةالبداية انفلر؛ ، ٠٥٣٥منة عنه افه 

لمين،والمأهالها بض صالحا عنه اممه رصي عمر حلافة في  ٥٢٢منة أذربيجان فح كان )٢( 
(.١٢٢والهاية)ب/اوواية انفلر:



متوافرينكانوا »الاس أن الأثر في حاء فقد بدلك، رصاهم أظهروا 
منهمذلك ينكر ولم ذلك فأعجبهم المصاحف عثمان حرق حين 
أحدا(

عثمانالثالث الخليفة اءراح آخر؛ موضع في أركون محمد ويقول 
يتجمحنهائيا قرارأ يتخذ ، البي(ر لعائلة المعادية العائلة أعضاء )أحد 

التقاطهاأمكن التي الشفهية والثهادات محابقا المكتوبة الأجزاء مختلف 
نصتشكيل إلى م ءاماُهاُ التجمح هدا أدى الأول• الصحابة أقوام من 

كانكما افه كلام لكل الحقيقي المصحف بصفته نهائيا فرض متكامل 
الأحرىالشهادات كل اللاحقون الخالفاء رفض محمد. إلى أوحي قد 

تعديلأى استحالة إلى أدى مما )مصداقيتها( نفسها تأكيد تريد التي 
عثمان«رم.ظل في المشكل للنص ممكن 

القرآنجمع قرر الذي هو عنه الله رصي عثمان يجعل الكلام وهذا 
النصتشكل حتى المحابة أفواه من وجمعه فرديا، نرارأ الكريم 

ؤإنمافرديا قرارأ عثمان جمع يكن فلم مغالطتان، وهاتان ، المتكامل! 

إساده.الكاب محقق وصحح الماحق ياب في داوود أيي ابن أ-؛مجبم )١( 
سوءمن فيه ما مع للض المعادية العاتلة أعضاء احد بأنه عنه افه رصي عثمان وصف )٢( 

رصيعثمان إذ بالتاريخ، ظاهر جهل كذللث، هو الجليل الصحابي هدا حق في عظم أدب 
بالجنة،وبشره الثجرء، تحت، عنه وباع ابنته، ه الني زوجه النويين ذو هو منه القّ 

الوصم،هدا أركون أورد إنما له، المى محبة علامة فهي حاله هل0 كانت، ومن 
انفلرللقرأن، عنه افه رصي ءثم.ان جمع في القلمن عليه لمهل المكان هدا في خصوصا 

فضائلمن باب الصحابة، فضائل كتاب لم، مصحيح ت عنه اطه رصي عثمان فضاتل في 
٤(.٠ )ل/ ماجه ابن سن (، ١٨٦٥)إ/عنمان 

.YA،\-YAAص الامادمى، اورى الفكر -اريخية )٠١( 



^ياوف؛رسم

المتوافرينالصحابة برصا وانتهى عنه، اش رصي حديقة بمشورة بدأ 
الصحابة،أفواه من القرآن عنه اف رصي عثمان يجمع لم كما ، حينها 
الصديقبكر أبو الأول الخليفة جمعها أن محبق التي الصحف نح ؤإنما 

))فلمعنه افر رضي حذيفة حديث لذلك يشهد كما عنهما اض رصي 
لأنالمحفوؤل، من ولا المكتوب من حديدة جمع عملية أية تحدث 
منهنخت، ثم الإمام، المصحم، في مسبقا كله مجموعا كان القرآن 

منموحةالمصاحف، هذه فكانت، الأقاليم، إلى الت، أرمالتي المصاحف 
تحدمحث،ولم حفصة، إلى أرُثع الذي الإّْام المصحف من كاملا نسخا 

يكنلم أركون أن قطعا يثبت، الذي الأمر نقصان. ولا زيادة أية فيها 
المكتوبةالأجزاء سا مختالفبتجمع قام عثمان أن زعم عندما موصوعيا 
الصحابةأقوام من التقاؤلها أمكن التي الشفوية الشهاداُت، سابقا،و 
الصحيحة((الروايات تنقضه باطل، كله هذا فزعمه الأولين، 

زعمهفي المترتبة النتائج يلخص أن أركون محمد يحاول وأحيرأ 
عننجم )المد يقول! حيث( للممحف، عنه النه رصي عثمان جمع على 
المؤسفة!القراءات من عددأ )عثمان( جمع 

كانت،التي المواد وعلى السابقة الفردية المجموعات على المضاء 
فىالقراءات حمر في التعسف، عليها، سجلت، قد الأيات بعض 

الذيوالأئر عه، اف رصي حدقت كحديث، ذللئ، تض التي النصوص معنا مرُتح وند )١( 
عهاله رمحي عمان حرق حين الصحابة توافر عن المصاحف، ني داوود أ;ي ابن أحرجه 

الإمام.المصحف موى للممصاحف 
٠٢٠٦ص فيمؤلخاتأرمنوالخايري، )٢( 
فاعل.لأنها بالضم عدد ت والصواب هكذا!، )٣( 



جليل،صحابي وهو حدأ، المهمة عود( مرابن مجموعة حيف حس، 
القرنحتى الكوفة في ذللثج من بالرغم مجموعته على الحفاظ أمكن وقد 

منيجعل العربي الخط في التفي التقمى أن ذللث، إلى أصف، الخامس. 
،.١١١٠شفهيةشهادة إلى أي المختصين، القراء إلى اللجوء اللازم 

أركونمحمد الدكتور رتبها التي المزعومة النتائج هده تأمل وعند 
الأحهل-اءمن عددأ فيها نجد للقرآن عنه الله رصي عثمان جمع على 

توهي عليها، التعليق مع وسأذكرها نتاج، أرع ذم وقد العلمنة، 
المجموءاُتإعلى ررالقفاء الأولى! النتيجة في أركون قول أولا؛ 

تاّجالفد الايايتج بعض كانت، التي المواد وعلى المابنة الفردية 
عليها،،.

تواطأبل أركون عبر كما مومضة ت، ليالنتيجة هده أن والحق 
أثرسبق وفل. عليها، عنه الله رصي عثمان زمن الحاصرون الصحابة 
عتمانحرق حين متوافرين الناس ررأدركتج قال! ا ل معل. بن ممعبا 

رأحدا، منه ذللثؤ ينكر لم وقال! ذللث،، فأعجبهم ، الماحق، 

.٣١- ٣٠ص العربي، الفكر )١( 
تومح،التابمن،، ٌن الميز، زواره أبو الزهري، القرثى وناص أنح، بن سعد ؛>، مصعبإ)٢( 

الاومج)ا/ا،اا(.دورات القات)ه/اا؛(، انظر: سةم«ا،و، 
افرصي عتمان لجمع عنه اف رمحي عود مبن اف عبار كراهة من روى وما تخريجه. سبق )٣( 

فيتقصير حصول ج، بتكن؛لم للجمع عنه الله رمحي كراهته أن العلماء وجهها عنهما 
رحمهكثير ابن قال للمعاحفا، النح لجنة أعضاء •ع تعينه لخدم كاستح ؤإنما الجمع، 

كبممن يكن لم أنه سب، التغضب من شيء عود مبن عثدالله عن •روى تعار: الله 
ثمالإمام المحق، عدا ما بحرق عثمان أمر لما مصاحفهم بغل أصحابه وأمر الماحق، 

\".A-1Uص القنآن، فقائل انفلر: الوفاق®، إر حوي مابن رم 



كث!ن!؛؛يت_ج
حمس١١فى القراءات حمر فى ®التعسف أركونت محمد قول •' ثانيا 

المعروفةالقراءات يالقراءات مرادْ كان إن إذ الغلط ظاهرة التيجة هده 

منأحد ولا عنه الله رصي عمان عددها يحدد ولم ا حمفليت 
نخهنا بالقراءات المراد كان ؤإن تعالى، اممه من وحي لأنها الخلق 
أصولال المعاحف هدم اتخاذ المراد لأن أصلأ حمر فلا حمر المعا 
بها.الاكتفاء لا الاس منها ينخ 

المهمةعود( مرابن مجموعة ®حذف I أركون محمد قول ث ئالثا
منبالرغم مجموعته على الحفاظ أمكن وقد حلل، صحابي وهو حدأ، 
الخامس١١القرن حتى الكوفة في ذلك 

رصيحول مابن ومنهم الصحابة مهاحفا بأن الكلام هذا ويناقش 
رصيعثمان جمحه الذي المصحف ، تخالفتكن لم أنها الأصل عنه اض 
فيما بعض الصحابة إنكار لنا لنقل ذللث، حعل ولو عنه، الله 

العثمانيةل٢ا.المصاحف 

فى، لالتقني القص أن ذللئ، إلى ®أصفح ت أركون محمد قول .ابعا؛ 

كتابانظر؛ -؛_<، لقل أربعة لقل سعة، قز العلماء، ين حلاف عددعا ش )١( 
)Y/التفاسر خلال.ميمات من القرآن عازم ( ٣٩٣)Y/الإتقان )\إ\سإ الماحق 

٩١.)

منالمعوذتين محورتي كون أنكر أنه عنه الد رصي عود مبن اش عبد عن المروى أما ( ٢١
ليسءاوا<، مكدوب باْلل ذلاJن٠ إن ؛ ويتواكالنووى، المياء بعض أنكر0 فقد القرآن 

(.٢١r٤)ا/ الخرفان .ناهل (، ٣٦٣)مالمجموع انظر: ممح، 
امتدحوفد الرسم، ط! بحقيقة جهل التقني بالنقص الثماني الرسم وصف أن الحق ( ٣١

=وكيف لكتابته، الصحابة مجن الصحف كتبة إتقان وينوا الرمحهم، هذ.ا المحققون اللماء 



إلىأي المخممض، القراء إلى اللجوء اللازم من يجعل المربي الخل 
شفهيه((٠شهادة 

المصاحفكتابة أن الظن على مبني أركون محمد ذكره الذي هذا 
أهلمن أحد يه يقل ولم مشافهة الكريم القرTن نقل عن الأسماء تعني 

هومحلل الشيوخ من والسماع بالمشافهة القرآن تلقي فإن لذا العلم، 
فيإشكال فلا وعليه العئمانية، المعاحف، كتابة مع حتى الأصل 
المختصين.القراء إلى الرحؤع 

الحمل:بسام الدكتور ثانيا؛ 

موقفهفي العقلانيين من سبقه عمن الجمل ام يالدكتور يختلف لم 
إليهنميل رروالذي I يقول فهو للقرآن، عنه الله رصي عثمان جمع من 

حقيقةعن النفلر بقطع — للقرآن والثاني الأول الجمعين أن أيضا 
كانبل دقيقة. الجمع في معايير ضوء في يتما لم إليهما— الدوافع 

منوربما التردد من قليل غير شيء في يتلمسون، العمل بهيا القائمون 
القرآنجمع من المرجوة بالغاية الموفية اللث، الم.أسأقوم الارتجال، 

ماؤإحراقا الرسمي ا الممحفإيجاد فان كله، ذللث، عن وقفلا وتدوينه. 
قيلما ذللث، إلى أضما إجماع. حوله يحصل لم المعاطؤ من حالفه 

الوحي؛،مادة من تضمنته ما في الصحابة مصاحف، اختلاف شأن في 
معاييرحلال من يتم لم القرآن جمع إن الجمل بسام الدكتور وقول 

لغويةدراسة الممحف رم انفلر! المختلفة، القراءة أوجه تحملت الكتابة هذه =أن 
٠٤١ص ، وصيطه المصحف رمم ، ٧٤١ص تارخة، 

٣٠٩ص النزول، أساب :١( 





زيد:أبو حامد تصر الدكتور أولا: 

سقوطعلى الدالة النصوص إلى زيد أبو حامد نمر الدكتور أثار 
السيوطيأوردها نموصا نفل وقد زعمه، في الكريم القرآن من ثيء 

نسختما على أمثلة المخ باب في الإتقان كتابه في تعالى اممه رحمه 
منهااستفاد زيد أبو حامد نمر اككتور أن غير ، حكمه دون تلاوته 

أنبعد الأفتراصات من عدد بدكر وقام الكريم، القرآن في مضل حصول 
الرواياتهذه من نمترض أن يمكن *هل ت فقال النموص، تلك أورد 

الرواياتكثرة رغم الجماعة ذاكرة من القرآن من نموص بعض سقوط 
محا؟والحففل التدوين على والمسلمين المي حرص على تدل التي 

بعدواحد مصحف على للناس عثمان جمع أن نفترض هل أم 
واحدحرف على القرآن تدوين من إليه أدى وما - القراءة في اختلافهم 

قريش؟لهجة على النص لقراءة توحيد بمثابة كان ~ السبعة لحروف اس 

القرآنحمع للجنة عثمان قول في سندا له نجد أن يمكن افتراض وهو 
وينه...وتد 

لموأنه مدسوسة مكذوبة كلها الروايات ُن.ه أن نفترض هل أم 
طىوو\" مها :؛^1 أن إر ذلك م ركد من ني، بمنط 

الأسوطي'الخضري محمد بن بم أيي الكمال بن الرحمن همد الفضل أبو التوض؛ ٢ ١ ١ 
البدرالطالر)ا/_،)م/اه(، ثالراتالال،واننلر؛ وه،  ١١سة وتوفي ، ٠٨٤٩ولدسة 

٣٢٨.)

والإحان)ه/مأأ(.والزيادة (، ١٤٥٥/٤)الإتقان انظر: )٢( 
إلافيها أحد فلم الإتقان من زيد أبو حامد نمر الدكتور نقلها التي الروايات تللث، راجعت، )"١( 

بالكثراوصفها يصح فلا وعليه كما، بن أبي عن روايتتن 



ادمسؤ^^و

الافتراضكان أيا لكن اليهود أحبار من وهو ، ل كعب بن أبى ان ن
الكلها النماذج هده أن فيه شك لا فالذي نمترصه، أن يمكن الذي 

البعيد من أو قريب من حددناه الذي بالمعنى ارالنسح،ا باب في تدخل 
}الوظيفةا<أ حيث من ولا المفهوم حيث من 

أبوحامد نصر الدكتور ذكرها التي الأفتراصات أن نلاحفل وهكذا 
مناقشةخلال من ذلك وبيان الصحيح، الحق ترك وفد يامحللة، كلها زيد 

الصواب،!يذكر التعقبي، يم المذكورة الأفتراصات، 

زيد!أبو حامد نصر الدكتور أوردها الي الأفتراصات مناقشة أولا! 

الرواياُت،هدْ من نفترض أن يمكن ررهل قوله! الأول! الافتراض 
الجماعةا؛.ذاكرة من القرآن من نصوص بعض مثومحل 

الكريمالقرآن أن المعلوم من إنه إذ وارد، غير الافتراض وهدا 
أمرك فن ^إيأ تعالى! قال له، تعالى اض بحففل محمومحل 
مابأنه الكريم للقرآن الحلم أهل تعريف، أن كما ، ٩[ ! الحجر ت -ثمفلؤزه 

الافتراض.هذا يبهلل ٢ ر المصحف، دفتي بين 

علىللناس عثمان جمع أن نفترض شل ررأم قوله! ت الثاني الافتراض 
تدوينمن إليه أدى وما ~ القراءة في اختلافهم بعد واحل. مصحف، 

المدر:أبو الخزرج، س الجار، يني س محه، اف رصي مد بن تنس بن ممب بن أمح، )١، 
سنةعنه اف رصي نوني، اليهود، أحار من حرا الإملأم نل كان أنماري، صحابي 

J،YY ، :ا/به(.الإصابة )ا/\>1ا(، الغابة أمد اننلر(
Ti-\TT\.ص القرآن، طرم ني درامة المحن مفهوم )٢( 
.١٩ص القرآن، دراسة إلى الموحل انظر: )٣( 





الوحيل١ا،كتاب أحد وهو إسلامه، فحمن أسلم جليل، صحابي 
الوصم،هذا لإفاء مبررا ليس إسلامه قبل اليهود أحبار من كان وكونه 

الإسلام.ُعد عليه 

التلاوة!منسوخ في الواردة الاثار من الصحيح الموقف، ثانيا! 

منغيره وأوردها تعالى اممه رحمه يوحلي الأوردها التي الأنار 
نوعين!إلى م تنقالتلاوة منسوخ في العلماء 

تلاوةوخ المنمن وهي قليلة، وهي صحيحة، آثار ! الأول،النؤع 
المصحفطفي ذكره وعدم أصلا، القرآن من لبى التلاوة نح بعد وهو 

علمهمتمام على يدل بل له عنهم الله رمحي الصحابة إسقامحل يعني لا 
ومنسوحهلناسخه ومعرفة تعالى فه ا بكتاب عنهم ال؛ه رضي 

إسقاحلعلى الحجة بها تقوم لا وهذه ضعيفة، آثار ت الناني النؤع 
أحاديث،في يشكلئ، ممن بها المنيل كان إذا وخاصة القرآن، من شيء 

آحادلأحاديث، أنها بدعوى الصحاح من وغيرها الصحيحين 

)\إص.الإصابة )ا/حا'ا(، الغابة أمد انفر: )١( 
المرةأهل فراء إلى الأثعرى موصى أبو بعث قال،• الأموي أثر • النؤع هذا أمثلة ومن )٢، 

فاتلوه،وقرارهم البصرة أهل خار أنتم ت فمالي القرآن نرءوا ند رجل ثلاثمائة عليه فيحل 
نمرأتما ؤإنا قبلكم، كان من قلوي، قن، كما قلوبكم فتقو الأمد عليكم بملولن ولا 

لأبنكان لو ; منهاحمفلتؤ قد أني غير فأتيتها ببراءة، والنية العلول، في نشبهها تما مورة 
صورةنقرأ وتما التراب، إلا آدم ابن جوف يملأ ولا ثالثا، واديا لابتغى ءال، من واديان آدم 
لمآمنوا الذين أيها )يا ت منها حمفلتح أتي غير فأتيتها بحايتج، المبإحدى نشبهها تما 

أحرجهالقيامة(، يوم عتها فتألون أعناقكم، قي مهالة فتكتب، تفعلون مجالا تقولون 
١(.٠ ٥ ٠ برقم  ٧٢٦)Y/ واديين، آدم لأبن أن لو باب الزكاة، كتاب لم، م

ثمانين=وهوابن أبى، ض قرأ قالت،: يونس، أبي بت، حميدة أثر النوع; هذا أمثلة ومجن )٣( 



الحمل:بسام اادكدور ثانيا؛ 

بكلامالقرآن في والنقص الزيادة عن الجمل ام يالدكتور تحدث 
فياستقر راوما I يقول فهو زيد، أبو حامد نمر الدكتور لكلام مشابه 

منهيضع لم برمته الوحي هو القرآن من جمع ما أن الإسلامي الوجدان 
التصوروهذا النقصان. أو بالزيادة تغيير أي عليه يهلرأ ولم شيء، 

محورةفى قيل فما نمها. نية الالمصائر تناقلتها سيدة أحبار تناقضه 
هذْصحمت ما وإذا الوارمحسن. بين ومشهور معروف  ٣٣الأحزاب 
وتاريخالوحي حقيقة في النظر إعادة إلى يحوج ذللتا فإن الأحبار، 
القرآنءافي النسخ مفهوم عليها قام الش والأسس المصحف 

فيالتشكيك بتكرار قام الجمل ام بالدكتور أن نلحفل وهكذا 
صحيحة،حجة يم تقل. دون الكريم، القرآن في نيادة أو نمص حصول 

عائشةأثر إلى يشير فهو الأحزاب محورة في قيل بما الاستدلال وأما 
هالنبي زمان في تقرأ الأحزاب محورة كانت قالت1 عنها اض رضي 
هوما على إلا منها ر يقل. لم المصاحف عثمان كتب فلما اية، مائتي 

.،١^٢

صلواآمنوا الذين أيها يا الني• على يصلون وملائكته افه )إن I عائشة مصحف في ا ًستة 
عثمانيغير أن قبل ت قالت الأولى( الصفوف يصلون الذين وعلى تسليما وسلموا عليه 

أييبن محمل أساله وفى (، ١٥١)Y/ القرآن فضائل قي عبيد أبو أحرجه المصاحف، 
)؛/خه؛ا(.الإتقان انظر! صعيف، حميد 

٠٣٠٨ص الزول، أسّاب )١( 
ومتنهصعق، إستاده وفي (، ٧٠٠برقم إ٦^\ ٦٦القرآن، فقائل في عبيد أبو أحرجه )٢( 

عنهالله رصي عثمان مقدرة عدم كتابتها من مح ؤإنما لأيات ا تلك وحول يوهم إذ ياًلل 
)؛/آ*هأا(.الإتقان انفنرت للقرآن، تعالى الله لحفظ مناف باحلل وهذا حمعها، على 



^^|كفثرسؤ

تعد؟كأين زر، يا كعب؛ بن أبي لي قال قال؛ آ بن زر وأثر 
ثلاثاأو آية، وسبعين اثنتين قلت! الأحزاب؟ سورة تقرأ كائن قال؛ أو 

آيةفيها لنقرأ كنا ؤإن البقرة، سورة لتعدل كانت ررإن فقال! آية. وسعين 
والشيخةالشيخ زنا )إذا قال! الرحم؟ آية وما نلت! ، الرحم١١

٢.حكيم(أ عزيز واممه اممه. من نكالا البتة فارجموهما 
صحتهمافرض وعلى حجة، يهما تقوم لا صعيمان الأثران وهذان 

ثمنسخ، فيها بقع أن قبل آية مئتي كانت أنها المراد بأن يجاب! 
أوردوقد اليوم، عاليه هي ما على بقيت حتى تلاوة نسخ نسخت، 

والحكمالتلاوة منسوخ في الأثار هذه تعالى اف رحمه السيوطي 

الجابري:عابد محمد الدكتور ثالثا: 

فيالمهم الأمر هذا من موقفه الجابري عابد محمد الدكتور يلخص 
حدوثعلى قاطعة أدلة ثمة ليس أنه الأمر اروحلاصة الكلماُتج! هذه 

مندالناس، أيدي بين المصحف في هو كما القرآن في نقصان أو زيادة 
وفى)صحف( فى مفرقا كان فالقرآن ذللئج قبل أما عثمان. زمن جمعه 
أوالصحابي هذا عليه يتوفر كان ما أن المؤكد ومن الصحابة. صدور 

تعار،اض رحمه الكوفة أهل عقرئ الكوفي الأسدى حباثة بن حبيش بن زر مريم أبو )١( 
وثاب،بن يحص عله وزأ عفان، بن وعثمان بن كعمر الصحابة تمار من سمع 

محيرانظر• تعار، اف رحمه م  ٨٣وقتل ، ٨٢سنة تور وعترهم، بهدلة، بن وعاصم 
Xir/Tالأعلام)( ١٦٦الملأء)؛/أعلام 

وانفلرتصعق، إسناده ور (، ١٧٠ برقم  ١٤٦)آ/القرآن، فضائل ر صيد أبو أحرجه )٢، 
)أ/يه؛ا(.الإتقان 

(.١٤٥٧الإمانانفلر: )٣( 



غيره،عند لكن عما يختلف لكن ~ محفوظا أو مكتويا — \ذ1نو\تا من ذاك 
أوعثمان زمن جمعه، حين أحaإاء تحدث أن الجائز ومن وترتيبا. كما 
وقعوفد معصومين، يكونوا لم المهمة هذه تولوا فالذين ذلك، قبل 

٠١ممادرنافي يكر كما القص يعص تدارك 

هناكأن في ظاهر الجابري عابد محمد الدكتور من الكلام وهذا 
إنماالصحابة وأن الكريم، القرآن جمع في ونقص أحهناء وقؤع احتمال 

ؤإنماالعلماء من أحد به يقول لا الكلام وهذا التقمى، بمص .اركوا تال
بقولهم،يعتد لا هؤلاء وأمثال ،، ءشريةر الإثني من طائفة إليه ذم، 
أحطاءتحدث أن الجائز )ومن ت الجابري عابد محمد الا.كتور وقول 
يكونوالم المهمة هذْ تولوا فالدين ذللث، قبل أو عثمان زمن جمعه حين 

معصومين(.

بآحادهم،معصومين وا ليعنهم الله رصي الصحابة أن عنه يجاب، 
فمحمومإجماعهم أما 

•مصادرنا( في ذكر كما النقص يعص تدارك وع )وقد وقوله• 
وهل>االكريم، القرآن في نقما هناك أن يرى أنه صريح القول هذا 

الرافضةمن طائفة إلا أحد يه يقل لم ّابقا مر كما 
ءإدم م 

٠٢٣٢ص القرآن، التعريف إلى مدخل )١( 
X0٦)\ا^نور\مس )\ا تمرالقي انظر: )٢( 
شموجودة واكوتم( سابقا، المنقول، الجابري كلام في فتوتم( البراك الرحمن عبد وللشخ )٣( 

علىالتمر، أهل ملتقى ومنها المواقع، من كثير نقلتها وف الانترنت،، على الشيخ موقع 
hilp://iafsir.net/vb/showthread.php?p=  73452الرابمل/ هدا 





>ئاهسخ<
المغرب.علوية أو اليمن نيلية أو الهند إسماعيلية أو سوريا 
مقفلمتمهة، نائمة، وثائق القصية، المكتبات تللث، فى هناك، يوجد 
الوصولإمكانية عدم في يعزينا الذي الوحيي. الشيء بالرتاج، عليها 

حيدآا®محروسة بأنها معرفتنا هو• الأن إليها 
Iوقفات الكلام هدا وفي 

القرآنيحتاجها عاجلة مهاما هناك أن أركون محمد دعوى الأولى• 
منالسابقة الأجيال لجهود تقليل فيه جمعه ليكتمل اليوم الكريم 

بعدهم.ومن الصحابة، 
محمدعنها ويعبر الكريم القرآن جمع تاريخ أن دعوى الثانية! 

ريهبنومن أنها كما وأفكار، أديان عد0 من حليط عقائدها الشام، إل —هاجرمحت، 
انظر:الأرمن، من بالخوا إذا إلا لأيمائها تعلمها ولا الماس، عر ثنرق فلا أفكارق، 
المسرة)ا/ي\،ما(.اووّوءة 

اكشحختاهرها الصادق، جعفر بن إسماعيل الإمام إر اسبن، باط—ة فرنة الإسماعيلية؛ )١( 
JU ، ،،ونداحش الزمان عبر وامتدت فرقها تشعبت الإسادم، عقائد هدم وحقيقتها المن

المرة)\إالموسوعة اننلر: المحيحة، الإ،لامية العقائر تخالف وحقيقتها الحاصر، 
)ا/ها،ل(.نقد، تحاليل دراسة الإسماعيلية أمول (، ٣٨٣

وهممالعابدين، زين بن نيد ها مومإل ترجع بها الشعة، فرق احدتم، الزبدية؛ ، ٢١
اننلر؛الأفضل، وحول «ع الخمول إمامة جواز مغ*مهم ومن العقائ،-، في معتزلة 

المرة)ا/ا-تما(.المرموعة 
للهجرة،المالمثؤ القرن في ظهرت ياطنية حركة وهم: بالمصيرية، كيلك ويعرفون )٣( 

مقصدهمبه، وألهوه علي في إلهثا وجودأ زعموا الدين الشيعة غادة من يعدون أصحابها 
عليهمأطلق ولقل. الملمين، لأرض غاز كل مع وهم ءرا0، ونقص الإسلام ه،.م 

والباطنية،الرافضية لحقيقتهم وتغملية تمويها العلوين اسم وريا لالقرني الأستعمار 
(.٣٩٠المسرة)\إ الوّوءة انظر: 

٢٩٠ص الإسلامي، الفكر تاريخه ( ٤١
=الضعيف،، من القرآن جمع في الواردة الأثار بتصفية هنا أركون محمد كلام يتعلق، لا ( ٥١



إلىسد لا دعوى هي نقد إلى بحاجة المص!- تشكل بقصة أركون 
التيالصحيحة بالأدلة ثبت الكريم القرآن جمع تاريخ أن وذلك دليل، 

فيها.للطعن وجه فلا المحيلين من الاحمماص أهل فيها يطعن لم 
إثباتفي أركون محمد عند المعتمد المنهج فإن آخر جانب ومن 

يصحقد منهج هو المكتوبة الوثائق جمع منهج وهو القرآن، جمع تاريخ 
القرآنمع تعاملنا في يصح لا ولكنه كتابة، المنقولة الكتب بعض مع 

الخثافهة.نقله أصل الذي الكريم 
الرجؤعكيفية ببيان ونهلالبه أركون محمد مع نتنزل عندما الثالثة! 

أنإلى ينير أنه نجد القرآن جمع تاؤيخ بيان في تساعد التي الوثائق إلى 
•أنواع نلاث إليها الرجؤع بمكن التمح، الوثائق 

والخارجية!الشيعية الوثائق الأول! النؤع 
بتحريفالرافضة غلاة قول نعلم فإننا المزعومة الشيعية الوثائق أما 
كانتفإن ! ٢١٧١آل تمدح التي الأزت منه مضل وأنه الكريم القرآن 

رروايتهال وضعف بهللأنها العياء بين فقد الوثائق هده 

كانؤإنما الباب، هذا في يذكر ثيء عندهم فليس الخوارج وأما 
يحتمل،لا ما وتحميله مذهبهم، على بالقرآن الاستدلال في حلاقهم 

منه.ثيء مقوحل ادعاء فى وليس 

أنرأى نم الكريم القرآن جمع في الملمون عليه وأجمع صح ما نقل إنما أئه ~وذلك 
أأ نقد إلى بحاجة المنقول هدا 

٠٩١ص القالأت، أوائل (، ٦٣٤)Y/ الكاش أصول الرافضة: كب من اننلر )١( 
.٤٥ص القرآن، من الرافضة موس، ، ٦١ص القرآن، وتحريف الشيعة انفلر؛ )٢( 



تالميت البحر وثائق ت الئاني النؤع 

البحرمخطوءلات إلى الرحؤع صح إن إذ الأئوال، أعجب من وهذا 
تتعلقمخهلوطات احتوت لأنها فدلك والنصارى اليهود قبل من الميت 

منفنرة في فيها اليهود تواجد تاريخهم في ب منطقة في بدينهم، 
تواجدمفلتة ليت إذ محباؤلل المسلمون إليها يرّجم( أن أما ، الزمن 

العثمانية.المصاحف 

المالم:عات في الباكية الوءاءز الثالث: الوع 

ولاالكريم، للقرآن التواتر الفل في التثك يمكن لا أنه والحق 
الالتي الفلنون هذه بمثل الكريم القرآن جمع في الصحيحة بالأدلة 

علمي.دليل إلى تستند 

كنألك:أركون محمد ويقول 

النصعن محققة نقدية ءلبحة تقديم أجل من جرت التي )المعركة 
عليهكان كما الجرأة بنفس اليوم يواصلونها الباحثون يعد لم القرآني؛ 

يعودوالم ي الفرنويلاثير لألماني ا نولدكة زمن في الحال 

الميت،البحر مختلوطات ؛ي ءراءْ الكهف، أهل ٧، ص الين،، البحر مصحف انغلرت )١( 
•٢٣ص

المرية،أتقن هامبورغ، في  ٢١٨٣٦عام ولي؟ الألمان. المتشرنن كبير ت نولدى سودور )٢( 
عامالدممورا، على حصل وليدن. وبرلين وقتينا لييزيح في درس رياسة. والالعبرية، 
جامعةفي الإّلامي للتاريخ مدرسا عمل القرآن. تاريخ عن العشرين سن في وهو  ٢١٨٥٦

عامتوفي ، ٢١٨٦٤عام كييل في السامية واللغات التوراة وأستاذ . ٢١٨٦١عام جوتتجن 
.١١٥ص الألمان، المتشرئون ، ٠٩٥ص المتثرفين، موسوعة انغلر: ، ٢١٩٣٠

الجمعأعفاء وص الثرين القرن في ا فرنتنرني مأنهر س بلاسرت ييجس ، ٣١
تعلم=، ٠٢١٩٠ عام بائيي( ضواحي )_ *وزوج في يلد بدُنف،• العربي، العلم، 



الإسلاميةالأصولية فعل رد من خوفا أمثالها على أو عليها يتجرأون 
تصنيفإنجاز خاصن فشكل تتضمن النقده الطمعه وهده المتشددة، 

الوحداتعلى العثور أجل من والأيات للسور زمني( )أي كرونولوحي 
لمالقرآن تحقيق أجل من المعركة ولكن الشفهي للنص الأولى اللغوية 

بمدىتتحكم اش هي لألها وذلك الإمحللاق. على العلمية أهميتها تفقد 
أقعدالص. لهدا مصداقية أكثر تاريخية قراءة إلى التوصل على قدرتنا 
الاحتمالات...عن والبحث والفرصيات الظنون على اعتمادأ أقل قراءة 
الحالةمن والعبر الدروس نستخلص أن الأفضل من أنه لي يبدو 

الثمينةالوثائق لكل المنتفلم التدمير عن نتجت والتي عنها، اللامرحؤع 
لنانوصح حديدة مخعلوطات على عثرنا إذا إلا اللهم بالقرآن، الخاصة 

ا.أفضل(أ بشكل تثكله وكيفية النص تاريخ 
بهلبعةالمهل-البة إذ أركون، محمد الدكتور جهل يبين الكلام وهل.ا 
منمخهلوءل عن يتكلم أنه توحي يعبر— —كما نقدية أو محققة 

بالتواتر.منقول كتاب عن لا النادرة المخهلوءلات 

وهمالعمل، هذا في بها يقتدي التي المرا"؛ع هدا كلامه بين وقد 

(٢١٩٢٢)الجزاتر قي الاداب كلية في وتخرج )بالمغرب( المضاء الدار في —العربية 
إلىوانممل ( ٢١٩٣٥. ١٩٢٤الرباط)في اس المنرية الدوامات معهد ض أستا،نأ وعض 

العلميةالعليا الدراسات لخررسة خمديرآ (، ٢١٩٣٨)السوريون في محاصرا باييس 
بالغرنسيةوألف والفرنسية. بالعربية الباريسية، ءالخمرخة٠ مجلة على وأشرف ( ٢١٩٤٢)

الثانويةاJع١هد بعض »ى تدؤيها فرض في ونجح العرية، إلى بمضها ترجم كبرة كبا 
.١٢١^ص المتثرقض، انْلر!موسوءة ، ٢١٩٧٣عام توقي ية، القرن

يتجرؤون.ت والصحيح كتبت،، هكذا )١( 
أركون،التاصيل، وامتحالة الأصولي الفكر )٢( 



الذيالزمن ذلك ذهاب على يتحسر نجده ولذا تثرمن، المروومحى 
زمنأو ه، السي زمن عن الحديث وكأن هولأءا فيه يعيش كان 

عليهم.الله رضوان الصحابة 

الملبعة®وهذه حين جهله عن أركون محمد الل.كتور أعلن وقد 
زمني()أي كرونولوحي تصنيف إنجاز خاص بشكل تنقمن النقدية 
للنصالأولى اللغوية الوحلءات على العثور أجل من والأيات للسور 

الشفهي((.

تحتويأن للشرآزا المحقفة الطبية من الغرض كان إذا أنه ذلك 
فإنهنزولا الأيات أول على نتعرف وأن القرآن، لنزول زمنيا ترتيبا 
كتبمن كتاب يوحد يكاد ولا بحثآ، العلماء أشبعه قد أمر هذا يمال1 
عنالواردة الأنار يذكر ولا ضولأ، الأيات أول يذكر لا القرآن علوم 

هوفما ولنا ، النزول حب الكريم القرآن محور ترتيب فى الصحابة 
يزعم.كما للقرآن المحققة الطبعة به متاش الذي الجديد 

١٦ص القرآن، علوم عوموعق )ل/خها(، الإتقان )\/يى.أ البرهان انفلر: 





الخاممئا

المعاصرةالمقلية المدرسة موقف 

ونقدمالقرآن، نزول ابتداء من 

بعلومالمتعلقة المباحث أهم من الكريم القرآن ابتداء مبحث يعتبر 
القرآنبعلوم تعلقه مع بالاعتقاد يتعلق لأنه وذلك الكريم، القرآن 

باباالمتقدمين من القرآن علوم في كتب ممن كثير له يفرد ولم الكريم، 
فىتعالى اض رحمه عقيلة ابن مستقلا بابا له أفرد وممن ، مستقالآ 

ماالقرآن حقيقة علم هو• ذكره نؤع أول، إذ والإحسان، الزيادة كتابه 
هو

(٣)

•انظر ، مسقالآ نوعا له يفرد لم السيوطي أن إلى تعالى افه رحمه عقيلة ابن أشار وقد )١( 
والإحان)ا/مآءا(.الزادة 

شيوخه.من اه،  ١٠٠قبل ولد المكي، عقيلة بن سعيد بن أحمد بن محمد الله عيد أبو )٢( 
ومنالحنلي، العلي ١^١٠^، ب بن محمل• المواهب وأبو الكي، الخجيمي حن 

الزيادةت مؤلفاته ومن المزحاجي، الخالق وعبد المتوقي، محمل بن ابراهيم ت تلاميذه 
ستةتوفي أسرتما، ^( ٠٧١صبحان معنى في الأمري المر القرآن، علوم في والإحسان 

x\Tالأعلام)\/(، ٣٠)٤; ١^ مالك ١^ -مار، هرحمه ١١٥٠
)ل/أ'«\(.والإحسان الزيادة انظر: )٣( 





المعتزلةقول المعاصرة الثلة الدرّة تقرير إ لأول ا الخطلب 
عليهم:وساءهم القرآن، بخلق 

فىقول تقرير على يتفقون المعاصرون العقلانيون يكاد 
تذلك ومن عليه، والثناء القرآن، حلق مسألة 

أركون:محمد الدكتور أولا: 

المقصودما بالضبهل؟ المعتزلة موقفح كان ماذا صالح: هائم يال 
البألفاظه مخلوق القرآن أن يعني ذلل؛، كان هل القرآن؟ حلق بمقولة 

بمعانيه؟

ؤإنماكاف، أزليا ليس القرآن أن المقصود لا. *لا، أركون: وأحاب، 
الأزليوحده هو قاف اف. قبل من ما لحفلة في مخلوق هو 
لحظاتمن معينة لحفلة فى بارادته اف خالقه لقد . رمدى وال

التاريح١٠^٢،.
المزال،على شيئا الأمر حقيقة في يزد لم الجواب هذا ومثل 

محنىوهدا ومعانيه، القرآن ألفافل بخلق قالوا المعتزلة أن تقرير قمفاده 
فيمخلوق هو ؤإنما كاف، أزليا ليس القرآن أن ررالمقمود أركون! قول 

اللا. جوابه أول أركون لقول معنى فلا وعليه اف* قل من ما لحفلة 
الموال.في ما حلاف، بشيء محبأتى أنه تفيد التي 

نوتقية،أنها تعالى اف أسماء في والأصل تعالى، اف أسماء من لما رمدي والالأزلي )١( 
وصفاتهافه أسماء ت انظر رموله يه سماه أو ه نفيه سمى بما إلا تعالى اممه يمي فلا 
.٩٥ص والصفات، الأسماء نوب فى المة أمل معتقد ،  ٩٧ص المه، أهل معتقد فى 

.١٨٧ص الغرب، أوروبا، الإسلام، )٢( 





هدالوازم إلى القرآن بخلق المعتزلة قول من انتقلوا فهم ، القرآني 
منتجالكريم القرآن أن وهي أنمهم، المعتزلة يقلها لم التي الفول 

بشرىل٢،

القولهو المعتزلة قول أن قرر أن بحد أركون محمد ينتقل لذا 
ميقول!— رأيه حب — القول بهذا الأخذ لوازم بيان إلى المحيح 

بحاجةالقرآن أن — اؤلة ببكل — تٌّي إنها لأطروحة؟ ا تلك تٌّي ر'ماذا 
فىمتجد أنه يعنى فهدا مخلوق القرآن بأن نقول أن بنرية. وساطة إلى 
لمونالمنسيها التي المغلرية هي هذْ العربية• اللغة هنا هي بشرية، لغة 

إليهتصل أو افه إلى تذهب أن يمكنك فلا وبالتالي التاريخ. مدار على 
علىقدرة عدم أو وهم ذلك عدا ما وكل بثرية. لغة طريق عن إلا 

التمر.

بشريةلغة تخدم نإن ما أنك يعني إنه أيضا؟ ذلك يعني ماذا 
كللمواجهة مضْلرأ لئ، نفتجد حتى ميه تلكي أو ا إلى للتوصل 

اللغةهذه داخل المعنى بانيناء الخاصة ير والتغالتأويل صعوبات 
اوثرية«رص.

ذكرأركون محمد ال.كتور أن يتبين السابق الكلام خلال ومن 
Iوهما — فهمه حب ~ القرآن بخلق القول لوازم من لازمثن 

.٢٧٨ص الدس، الخل نقد في شايا انظر: )١( 
4بشرية• س فى متجساو أته يعنى فهوا مخلوق القران بان نقول ران ؛ أركون محمل. يقول )٢( 

.٢٧٨ص الدس، الخل نقد في شايا انفلر: 
.٢٧٩-٢٧٨ص الدس، الخل نقد في قضايا )٣( 



اللغةهنا وهي بشرية، وساطة إلى بحاجة القرآن أن ت لأول ا اللازم 
إلىتذهب أن يمكنك فلا وبالتالي بشرية، لغة في متجد فهو العربية، 

بشرية•لغة طريق عن إلا إليه تمحل أو اض 
المعتزلةبه يقل لم اللازم هذا إذ المبين، الضلال من القول وهذا 

عنينزعوا لم القول هذا مع هم إذ القرآن، بخلق قولهم مع هم أنف
لقولهمنتيجة الكريم القرآن يتحول ولم الإعجاز، صفة الكريم القرآن 
،•إل بشرى منتج إلى القرآن بخلق 

مضهلرأالئ، نفراتجد أن يعني بشرية لغة استخدام أن - الثاني اللازم 
داخلالمعنى بانبناء الخاصة والتفسير التأويل صعوبات كل لمواجهة 

البشرية«.اللغة هذه 

الحربيةباللغة الكريم القرآن كون أن به المراد كان إن الأمر وهذا 
دلالةدراسة ناحية من اللغة على ينهلبق ما عليه ينعلبق أن منه يلزم 

حق.فهذا ساع، وتأؤيل ير، نفإلى بحاجة هو ما هناك وأن ألفاظه، 
بخلقالقول عر إلا يثنيان لا والتأويل التفسير أن المراد كان ئن 
إمكانيةعدم منه يلزم القرآن حلق بعدم القول وأن الكريم، القرآن 

بعضرتبه قد القول هذا مثل أن الجيب ومن باطل، فهذا ، يره نف
الدكتورومنهم ، القرآن حلق بعدم القول على العاصرين القلانيين 

إمكانمنه يلزم القرآن بخالق القول أن يرى ث، حيأركون، محمد 

صالكريم، والقرآن العلمايون انفلرت )١( 
تلكلإلهتة ا حلبمهأ على لإصرار وا الصوص، بإلهية القول ءإن نيد؛ أبو حامد ضر يقول ( ٢ر 

٠٢٠٦ص نقدالخ؛لاباكض، انفلرت رونساهجهمعنبيها٠، 



®أمايقول! المشاكل، من كتيرأ ب—، يمخلوق غير بانه والقول دراسته، 
تغذيةبين الغرق به فانمد القرآنية والظاهرة الكريم® ®القرآن بين التمييز 
ندرسكما القرآنية الصوصي ودراسة تعالى، اف بكلام الإسلامية الروح 

ومنالأدبية، أو الاجتماعية أو البيلوجية أو الفيزية القناهرة 
التمييزهذا نمدوا فد المعتزلة من القرآن ؛خااق القائلين أن العلوم 

الجانبأن إلا انملمى. اس، عار الاعتقادية المقدمات تفرض لكيلا 
الأسئلةمن كثير ذاصاأصتا بالل3؛لان مستعينا تغلب محي الاعتمادي 
يفكرلم ومما هيه الممكير يمكن لا مما القرآن، يخص هيما والمشاكل 

هزا«أميومنا إر فعلا فيه 

القرآنير نفعلى مياسرة انعكاسات لها القرآن حلق ®نفلرية ويقول! 
؛الأويل«لْا.الأديان علم في الأن ندعو0 ما أو 

القوانينؤيفع العامة المادة حصانمر في يبحث علم الهلييعة؛ علم فتزيها، أو ١لفيزيا )١( 
المعياتمثل ماليدتت مجالات إلى الفيزياء علم ؤيصئف الطييب، بالظواهر تتقيد اش 

الذرت4الفيزياء تشمل حديثة ومجالات الحرارية، والديناميكا والميكانيكا والمريات 
انظرتالنوؤثهء، العانة/ ءالفيزياء الجسيمان وفتزياء المخفضة الحرارة وفيزياء والنووية 

)مآ/ههلإا(,المعاصرة المربية اللغة معجم 
الحية،الأحسام صائر قي الخبثة الحياة في يبحث علم وهو الحياة، علم أو اليولوحيا )٢( 

الخشرين)آَ؛اه(.اكرن معارف دائرة انفلر! المياسة، بىاستقراءطاهرها 
تلكرسميا يفرض أن المعتزلة مذهب وحاول ت المعتزلة عن أركون محمد تول تريبا مبق ( ٣١

إنهنا لقوله مناسسؤ حواب، وهو المحلوق® اش كلام هو القران بآن القائلة الشهيرة النظرية 
فرضحاول من أول هم المعتزلة إذ بالمالطان، متعينا تغلب ند الاعتمادي، الجاب 

باللهلان!الاستعانة حلريق عن القرآن بخلق القول 
المبي،صومالفكر )؛،

٠١٨٨ص الخرب، أوروبا، الإسلام، ( ٥١



تيوي|3فٍيم

يعنيالقرآن _ L>«Jالقول يجعل أركون محمد الدكتور أن نرى وهكذا 
القولفإن وبالمشابل الأحرى، الموصى تدرس كما دراسته إمكانية 

الأسئلةمن راكنير إلى - أركون رأى في - أدى القرآن حلق بعدم 
يفكرلم ومما فيه الممكير يمكن لا مما القرآن، يخص فيما والمشاكل 

يامحلل،لازم هو القرآن بخلق للقول اللازم وهذا  ١٠هذايومنا إلى فعلا فيه 
المكتباين،،تملأ القرآن بخلق القول يرى لا ممن العلم أهل تفامحير إذ 

كتابةمن التفاسير هذه أصحاب، القرآن حلق بعدم القول يمتع ولم 
القران.بعلوم المتعلقة وكتبهم تفامحيرهم، 

أركون!عند تعالى اف كلام تؤيات م
اضلكلام متعددة مستويامحت، عن أركون محمل. الدكتور يتحدث 

إلهي،كلام وجود على يلح ه نفراالقرآن ت يقول ذلك وفي تعالى، 
منزلوحي وحوي وعلى ، الكتاب، أم في محفومحل لا ،، أزرر 

عنهالتعبير والمكن ، والرئي التجلي، الجزء بصفته الأرض على 
إحوىبصفته اللانهائي الله كلام من حزء وهو قراءته، والمكن لغويا، 
الله.صفات، 

(،٣٨٧/١)والنقل العقل تعارض درء اننلر• تعار، اش كلمات أزلية العلماء قرر وهن- )١( 
(.٢٩٩/٦)الفتاوى ُجموع 

تعار:قوله ذلك ودليل لها، نهاية لا تعار الله كلمات )٢( 
نميةابن الإسلام شخ قال [، ١٠٩]الكهف، نيئاه رأوثا يؤا إلك تقذ أنا نل ابمر 

القولفهو ^٠١^ قائمة أنها مع لها نهاية لا اممه كلمات بأن القول ءوأما تعارت اش رحمه 
ومنالكلام أهل من وكثير الحدين، أهل أكثر قول وهر الملقح أنمة عن المأتور 

xr\T/T)الممح الجواب الخلاّقة"، 
الكلاميوصف فكيف تعار، اممه كلام هو إذ خناهر، إشكال ني بالمر النزل وصف، ر )٣( 

إلمرش•





القوللوازم على الكلام عند ذكرت أن سق أمور فيه ^٠٠ ^٠١۶والممكن 
—الكريم القرآن هنا والمراد — تعالى اف كلام أن ومنها القرآن، بخلق 
الشرة. OcLJljعنه التعيير يمكن 

مننوعين بين التمييز راهذا ت أركون محمد الدكتور قول الثالثة! 
المعتزلةنظرية في موجود الأحرى الوحي من مستويين بين أو الوحي 
القرآن١١.بخلق المائلة 

كلاموأنواع الوحي، أقسام بين التمييز إذ صحيح، غير الفول، هذا 
القرآزأبخلق قولهم عدم مع السنة أهل عند موجود تعالى اض 

الممزلة:هول، على الشاكي 

ظهوروعدم المعتزلة، لفعمج حزنه أركون محمد الدكتور يخفي لا 
وبترواأنفهم لمون المبتر ارلقد يقول،! ذللث، وفي القرآن، بخلمح، القول 

المخلوق.القرآن عن المعتزلة نفلرية باتا منعا منعوا إذ وتاريخهم تراثهم 
'آ/(الودموعا دما البتر هذا ثمن اليوم حتى ندغ نزال لا ونحن 

وحصوصأالمعتزلة، أهوال رد في السنة أهل موقف أن نرى وهكذا 
والتاريخ.١^٠١٠^، بتر إلى أركون عند تحول قد القرآن بخلؤئ قولهم 

حنفي:حسن الدكتور ثانيات 

حنفي;حن عند تعالى لله تنزيه القرآن بخلق، القول 

للهالتنزيه من نوعا القرآن بخالق القول حنفي حس الدكتور يجعل 

ءاص البرية، رب كلام ش السلفية العقيدة انظر؛ )١( 
.٢٧٩ص الديص، العقل نقد في محاا )٢( 



إمحللاثآأكثر الحدوث أو القول أن رروالحقيفة فيقول! تعالى، 
مؤعالم، والحرفبالصويت، الكلام يكون كيف، إذ التنزيه، لعواطنط 

يكونكيفط وتشبيه؟ حس من تخلو لا وهي التنزيه عن تمر صفة المرئي 
تنزيهالوقت، نفس في هو والحدوث بالخلق القول إن حسيا؟ القديم 
فيدراسته يمكن عالمي حي كموصؤع الكلام من اقترابا وأكثر للداُتإ 

اللغة١٠علوم في أو الصومت، علم 

أصلصمن مندرجا القرآن بخالق القول المعتزلة جعل وفد 
أنزعم من أول يعبرون فهم ولذا ، ة الخمالأصول من التوحيد 

تنزيهايعتبر القرآن بخلق القول 

منصفة منه— والقرآن — تعالى اض كلام إذ باطل، القول وهذا 
ؤإذا٢، تعالى١ باممه يليق الذي الوجه على نبتها اش تعالى الله صفايتح 

)آ/'آه؛-؛ه؛(.الثورة إلى العمدة س )١( 
أصلصمن مندرجة المالة هذه جعل حين الجابري عابد محمد الدكتور أحطأ وند )٢( 

المائلجملة من هي القرآن حلق مسألة أن ®وبما ت نال المعتزلة، أصول من العدل 
العربية،الحضارة في المثقفون العدل..،ا أصل المعتزلة، أصول من أصل عن المتفرعة 

٠٨٧ص
الماد،أنمال على اف قدرة ٠ به ويربمون الميل هي؛ المعتزلة عند الخمسة الأصول )٣( 

ماتذب كل أن ت به ؤيريدون الوعيد ؤإنفاذ الصفات، نفي ت يه ؤيريدون والتوحيد 
المزلتينين والخزلة النار، فى مجخلدأ ؤيعتير كافرأ، يعتبر فإنه علته مصرا صاحبه 

عنوالنهي بالمعروف والأمر بكفاد، ولا ملمين لموا الكباتر أهل أن به؛ وض؛دون 
وموفالخمسة وأصولهم المعتزلة انظرت الخلفاء، على الخروج ث به ؤيريدون النكر، 

؛؛-UU.ص والحديث،، القديم ين المعتزلة ، ٢٦٥-٨١ص منها، المنة أهل 
.١١٦ص منها، المة أهل وموف الخمسة وأصولهم المعتزلة اننلر؛ )٤( 
.١٢٩ص والصفات!، الأسماء توحيد ثي والجمامة المة أهل محتقن. انفلرا )٥( 



^^ِالضمرءك

اللهأنثت ما إثبات تعالى اممه تنزيه مقتفى فان تعالى لل4 صفة كانت 
لفه.تعالى 

والصرفبالموت الكلام يكون راكيف حنفي حن نول وأما 
ونشيه؟حس من تخلو لا وهي التنزيه عن تمر صفة المرش المسموع 

والحرفالموت إثبات إذ باهلل، تعليل فهو حيا؟٠١ القديم يكون كيف 
إثباتتمام من يعتبر إثباته فان ولذا ، الشرعية النصوص به وردت 

بابفي القاعدة لأن التشبيه إثباته من يلزم ولا تعالى، لله الكلام صفة 
التشبيه،من الحذر إثباتها عند يلزم تعالى الله صفات أن الصفات 

فيوقع فقد التعمليل إلى التشبيه من فر فمن ولذا والتحهليلل٢،، 
تعطيل.أو تشبيه دون الصفات إثبات الض الحهلا،و 

.حتقى حسن عند محلوق القران 

الذيالوحي هو الكلام أن رروالحقيقة ت حنفي حسن الدكتور يقول 

بناممه عبد حديث ! أظهرهاومن كثيرة، أدلة قي فهو تمار ارقٌ كلام في الصوت إثبات أما )١( 
منيسممه بصوت قاليهم بهما... غرلأ العيال افه ءايحثر I مرفوعا عنه الله رصي أنيس 

الأرنووط.وحسنه (، ١٦٠٤٢برقم  ٤٣٢آ/)٥ أحمد أحرجه نرب® محن سمعه كما بعل 
عنهالله رصي سعود بن الله عبد حديث ومنها أدلة، عليه دلت فمر الحرف إنات وأمجا 

الترمذيأحرجه أمثالها، بعنر والحنة حنة به فله الله كتاب مجن حرفا قرأ أمن • محرفوعا 
الأgتي.وصححه (، ٢٩١٠برتم  ١٧٥)ه/
والصحابةهت الحم، عن الأتار )وامنفاصت - تعار اف رحمه تيمية ابن الإسلام شيح تال 

ؤيناديموسى، نائي بصوت، ينادي سبحانه أنه السنة أئمة من بعدهم ومن والتابعين 
أنهاللمح من أحل عن ينقل ولم بصوت، بالوحي ؤيكلم بصوت، القيامة يوم ءياد0 

يحرف(أو بصوت اطة يتكلم أن أنكر أنه ولا حرف، بلا أو صوت بلا يتكلم افه إن ت قال 
)أ/هأه(.الأشرار القدؤية عر الأنصار وانظر: (، ٣٠٤; ١٢)الفاوى مجموع 

٠١ ٠٧ص والصفات، الأسماء توحيد في والجماعة المنة أهل معتقد انظر: )٢( 



اممهمن نمد الكلام العالم. ؤإلى الإنسان إلى اف من المتجه أيدينا بين 
وهوالمبلغ طريق عن إله مرسل إلى نرمل من ورسالة الإنسان إلى 

اضإلى الإنسان من نمدأ أي المنمنمة للذ|ات صفة ليس فهو الرسول• 
يكونوبهيا الإنسان، بالغة اض كلام إذن الوحي وتاليها. ؤإحلألأ تعفليما 
أوالهلبيعي الخلق هو هذا الإنسان. إلى أرمل أنه أي مخلوى الكلام 

الفة«لا،.ؤإلى الإنسان إلى اض كلام تحول عتدما الإنساني 

حنفيحن الاّكتور به تعلق أمر أهم أن الكلام هذا في ونلاحغل 
الخلقهذا وسمى الإنسان، إلى مرمحل أنه هو القرآن بخلق للقول 

الإنساني•أو القي 

منونموها والبصر مع والالعلم إذ واهية، محبهة أنها والحق 
ويسمعيعلم تعالى الله أن جهة من بالإنسان تعلق لها تعالى الله صفالتا 
مخلوقة.أنها هد.ا يعنى ولا حلقه، ويبصر 

الكتابمن الصريحة الأدلة إغفال من الشبهة هل|ْ في محا مع ا هن. 
بماوالتعالق مخلوق، غير تعالى افه كلام الكريم القرآن أن على والمنة 

هوفيها الأصل التي تعالى الله بصفات المتعلق الأمر هذا في دليلا ليس 
التوقيف'

الاتلاصفة ليي فهو  ١١حنفي! حن الدكتور قول فإن وكذلك 
في، وتاليها٠ ؤإحلألأ تحفليما اممه إلى الإنسان من نمدأ أي المنمنمة 

الذاتية،اممه صفات من ليس الكلام أن المراد كان فإن لبس، العبارة 

(.٤٦٤)Y/الثورة إلى لعمدة اس 



أنالعلياء قرر وقد متكالما، يزال ولا كان تعالى اممه فإن باطل، فهدا 
ذاتيةصفة الكلام 

هومخلوق الكريم القرآن كون احتمال حتفي حسن الدكتور ويجعل 
وتقوم١١يقول! حيث التقليدي، الاحتمال ويقابله الموضوعي الاحتمال 

لديناويكون مخلوق هى واحدة صفة على ة الخامالمجموعة 
الفيوالإنات:احتمالأن،

كالحالةالكلام قدم نشت التي التقليدية الفلرة وهي مخلوق. لا ~ ١ 
السابقة.الأربع المجموعات في الأولى 

الحسّيالكلام تثبت التكب الموصوعية النظرة وهي مخلوق. ~ ٢ 
ا.ا؛قةاار الالمجموعات من الأحيرة كالحالة 

الموضوعيةالنظرة إلى يتحول القرآن بخلق القول أن نرى وهكن.ا 
تعالىاض صفات من صفة الكلام ؤإنبات حنفي، حن الدكتور عند 
التقليدية.النخلرة هو ءنل.ه تعالى باض اللائق الوجه على 

فىعليه غالب حنفي حن الدكتور أن نلاحفل أن يمكن وعموما 
التنزيه،هو رأيهم وجعل المعتزلة، بقول الأخذ القرآن حلق مالة 

الموضوعية.والنفلرة 

.٧٩ص البرية، رب كلام فى لضة الالشاوْ ت انظر )١( 
موضعني حنفي حن الدكتور ذكرها احتمالات أو مجموعات ت من المجمومة هذه ( ٢١

(.٤٠٩- ٤٠٠)Y/الثورة إلى العقيا.0 من انفلرت ، ومخلوق؟ وعرض حم الكلام هل 
)أ/ههإ(.الثورة إلى الشدة من )٣( 



زيد:أبو حامد نصر اJدكتور ثالثا: 

الموصبإلهتة القول ررإن زيد؛ أبو حامد نمر الدكتور يقول 
بمناهجهمعاجزون البشر أن يستلزم تلك، الإلهية طبيعتها على والإصرار 

طاقاتالشر بعض يوهب الإلهية العناية تتدخل لم ما فهمها عن 
وهكذا. المتصوفة يقوله ما بالفبهل وهذا الفهم، من تمكنهم خاصة 
~العادي الإنسان فهم عن تغلقة م نصوصي إلى الدينية النصوصي تتحول 
إلهيةقوة إلا تحلها لا إلهية شفرة وتصح — وغايته الوحي مقصد 
عنوتنتفي ذاته، ويناجي ه نفيكلم الله وكأن يبدو وهكذا خاصة. 

والور..إلخ.والهداية والبلاغ الرسالة صفات، الدينية الموصى 

الالتبني هذا فإن الدينية، الموصى ببشرية القول نتبنى هنا كا وإذا 
السائدالديني، الفكر يواجه إيديولوجي، نفعي أساس على يقوم 
التاريخحقائق إلى تند يموصوعي امحي أمعلى يقوم بل يهلر، والم
إلىالاستناد يكون الطنح هذا مثل وفي، ذاتها، الموصى حقائق ؤإلى 

ليسوخلقه المص حدوث من يطرحه وما التراثي الاعتزالي الموقف، 
الماريخيةأهميته رغم الاعتزالي الموقف، أن بمعنى تأسيسيا، امتنادأ 

الممرصىبطبيعة الخلي وعينا ~ وحده — يوصى لا تراثيا موقفا يظل 
انمدنة«رم.

الواردةالكلمات؛ استخدام والأولى نمير، سوء فيها الإلهية( العناية حل )تند العبارة: هدم )١( 
وصفا؛ه.أو تعالى اش عن الكلام عند اضرص في 

المتصوفةإلى خاصة فات محلل للمقر يكون حتى القرآن فهم عن البشر بعجز القول نسبة )٢( 
الإسلام.أهل من غيرهم ولا المتصوفة لا بهيا يقل لم إذ حامحلتة، نسبة 

.٢٠٦ص الديني، الخطاب نقد )٣( 



الوقفات:من عدد الكلام هذا وفي 

القرآنبان الفول أن زيد أبو حامد نمر الدكتور زعم الأولى: 
فهمهاعن بمناهجهم عاجزون البشر أن تلزم رريتعالى اغ كلام الكريم 

تمكنهمخاصة طاقات البئر بعض بوهب الإلهية العناية تتدخل لم ما 
روافوغيرهم المفسرين من العلماء وأن عليه، الجواب مر ا< المهم من 

يمنعهمولم تعالى، الله كلام القرآن إن قولهم مع الكريم القرآن آيات 
وفهمه.القرآن نفير من ذلك، 

القولنتبتى هنا كنا ررؤإذا زيد• أبو حامد نمر الدكتور قول الثانية: 
نفحياس أمعلى يقوم لا التثني هذا فان الد4ينية، النموصحر ببثرية 

أماسعلى يقوم بل والميهلر، المائي الديني الفكر يواجه أيديولوجي 
ذاتها((,المموص حقائق ؤإلى التاريخ حقائق إلى تند يموصوعي 

مالتصحح كاف غير وحده القصد حن بان الكلام هذا مثل يناقش 
للقولحامد نصر الدكتور تبني عدم فان ولذا القخمى، إليه يذهب 
الدينيالفكر يواجه إيديولوجي نفعي أساس ررعلى النصوص ببثرية 

٠مصي، أنه يعنى لا هلر(( والمئد آ ال

حامدنحر الدكتور ومنهم المعاصرين، العقلانيين غالس، أن الئالئة: 
بلفص_،، المعتزلة به يقول كما القرآن بخلق يقولون لا زيد أبو 

النصوصيسرية التعبير نرى لذا التصوصر، ببرية القول عليه يزيدون 
الأمر.هدا عن كلامهم في 

ذكرأن زيد أبو حامد نصر الدكتور كلام من يفلهر ت الرابعة 
القران،حلق عن كلامهم عند المعتزلة لقول المعاصرين العقلانيين 



ؤإلأتاريخي، سند لإيجاد إلا ليس يزعمون كما النصوص وبشرية 
عدميبين وهذا لا؟ أو به القول بق سسواء القرآن بخلق قائلون فإنهم 

لهميكون أن أو العلماء، ياقوال الأخذ على الثّرع أمور في حرصهم 
يه.قولون فيما سلف 

رغمالاعتزالي ارالموقف زيدت أبو حامد نمر الدكتور محول ولاحظ 
العلميوعينا ~ وحده ~ يؤسس لا تراثيا موقفا يظل التاريخية أهميته 
الدينيةرا.الضوصى يطبيعة 

وكانعندكم، به معترف غير ني الالوقف كان إذا نتساءل! وهنا 
أينفن الدينية، النصوصن بطبيعة وعيكم يوٌس لا الاعتزالي الوقف 
.الكوص؟ل بهذه وعيكم تاحذون 

رامنI فيه يقول آخر موضع في كلام زيد أبو حامد نمر وللدكتور 
قدمهابب يصارت حتى والهيمنة، الراسخة الأفكار نالك أخطر 

الوحيبه نزل الذي الكريم القرآن أن فكره العقيدة، من حزءأ ورسوخها 
أزلي،نديم نص وتعالى بحانه اف عند من و. محمد على الأمين 
الإلهة«آم.الذات صفات من صفة وهورآ، 

تعالىاممه كلام بأن القول نني أبو حامد نمر الدكتور يجعل وهنا 

التمهيد،من الأول، المبحث، في المعاصرة العقلية المدرصة أفكار جدور بيان سق ند )١( 
المسضرمن.ومنها الاشتراكة، الحركات ومنها المعتزلة، ت ومنها 

وتصفاته، من صفة تعالى اف كلام إن ت القول والأولى \ذقو\0.أ على يعود هنا الضمير )٢( 



أخطرمن ويعتبرئ العقدة، إلى أصيفت، فكرة مجرد صفاته من صفة 
الأفكار.

هوبل الأدلة، على قائما علميا كلاما ليي عموما الكادم ا وهن. 
آخر،شخص بأني أن يمكن أنه مع العلم، بلغة له علاقة لا تهويل 

التيالأفكار أخطر من القرآن بخلق القول فيجعل الأمر، ويعاكس 
عليهالتدليل يمكن بينآ صوابا قوله ويكون العقيل.ة، إلى المعتزلة أصافها 

العقالنيينأباطيل ومنها أباطيل، من القول هذا على ترتب بما 
القرآنبخلق للقول تبنيهم خلال من إحياءها يحاولون التي المعاصرين 

•جهة من هذا 

والسنةللكتاب، القول موافقة هو الصحيح المعيار فان أخرى جهة ومن 
منصفة الكلام بأن القول أدلة في والنامحلر فيرد، لهما أومخالفته فيقبل، 

واممبمأءلم.نة، والللكتاب، موافقته في سك 
أوأ؛ت- ءإ;- 

رحالعند يامة يالالقرآن حلق مسألة علاقة الثاني! المطاس، 
المعاصرة!العقلة المدرسة 

الكريمالقرآن خلق مسالة يجعلوا أن المعاصرون العقلانيون حاول 
أوالسنة أهل قول خايل من سواء بالسياسة تعلق اها التي المائل من 
المعتزلةقول خلال من 

زمنالعبامية الخلافة فلأن بها، السنة أهل قول جهة من أما 
المسالةهن.ه استخدمت، القران في السنة أهل عقنوة وحلهور المتوكل 

بالمحتزلة.حينها ممتلة السياسية المعارصة على القضاء عليها ليسهل 



المعارصةباب من اعتبروه ففد بها، المعتزلة نول جهة من وأما 
ذلك،في أقوالهم استعراض يلي وفيما الأمويين، الخلفاء لحكم 

!محثتهاومنا 

حنفي:حسن الدكتور أولا: 

فيسياسية كلمها المسالة تكون راوقد ت حنفي حمن الدكتور يقول 
الموصوعاتحبائل في المعارصة ايقاع السلطة أرادت فمد نشأتها٠ 
إثارةفي اهمك فالعمالية، المائل عن لها منها إبعادأ الصرفة النظرية 
أمامصورتها وتشويه المعارضة حمار مهل يحتى القرآن حلق مسألة 
الموصؤعفاستعمل للنغلام. والطيعة المنة أهل بعقائد المؤمنة العامة 

عنالمعارضة ولمزلة وللمحاصرة للتكفير عملي لاح ك النغلرى 
والقضاءواسمتئصاب اضطهادها في الحق الملطة وإعط-اء جماهيرها 

الأمةا،أعقائد على والمحافظة الإيمان عن الدفاع يامم عليها 
تكونقد القرآن حلق ألة مأن حنفي حمن الدكتور كلام وحاصل 

المعارضةتمرق أن لهلة( )الالماسية الخلافة أرادت سياسية 
المعارضةتشويه يهل حتى العملية المسائل عن حلالها من )المعتزلة( 

المنة.أهل بعقيدة المؤمنة العامة أمام 

الأحهلاء،من عري القرآن حلق لمسألة المياسي التمسير هذا وفي 
:ومنها 

قوةزمن فى كان إنما القرآن حلق مسالة إنارة أصل أن الأول؛ 

(.٤٦٤)Y/الثورة إر لشدة اس 





عنيختالف المأمون الخاليمة زمن في السنة أهل محنة أسباب من 
الدكتوريقول ، للتاريخ فهمنا في منكلة هناك أن ويعتبر المخفي، 
بهمنطوق ومخفي، فلساهر هاك ت راؤإذن الجابري! عابد محمد 

لأسئلةا فهو به والمنهلوق الذلاهر أما القضية. هدم فى عنه، ومكون 
فهوعنه كوت والم المخفي أما ، القرآن،؛ ارحلق حول لأحوبة وا 

وانتزاعصدم والئورة عليه؛؛ الخروج ١١ومحاولة الخليفة على الشغب؛؛ ١١
الخفية،ارم.الحقيقية الدوافع هي _، منه... لهلة ال

لمعارصةالسيامي التعبير كان القرآن؛؛ ارحلق فشعار ررؤإذن ويقول! 
قالهما يردد الجابري عابد محمد الدكتور أن نرى وهكذا ، الأُّويين" 
التيالفترة في اختلفا ؤإن القضية، هذه في حنغكب حن الدكتور 
المعتزلة،هي المعارضة حعل حنفي حسن اللءكتور فإن عنها، يتحدئان 

العباسيالخليفة فترة عن يتحديئ، وكأنه مقابلهم، في لهلة وال
يتحدثفإنه الجابري عابد محمد الدكتور وأما بعدها، ما أو المتوكل 

القرتهيالمهدي محمل. ين الرشيد هارون بن المأمون اض عيد جعفر أبر ت المأمون )١( 
ينير،بن هنيم عن الحديث روى ه،  ١٧٠مة ولد العبامحي، الخليفة الهاشمي، 

الخلافةتور المأمون، ين الفضل وابنه أممم ين يحص عنه وروى عطة، ين ليوث 
أعلاممحبر ت انظر تعار، اض رحمه  ١٠٥٢ ٨ محة توقي نة، ّعثرين فيها ومكث ه ١ '٠^٨٩ 

(.٢٣٠-٢١٤;١٤الداةوالهاة)(، ٢٧٢النلأء)•ا/
,٨٥ص العربية، الحضارة في المثقفون انظر؛ )٢( 
,٨٥صر الحربية، الحضارة في المثقفون )٣( 
,١٠٧ص الحربية، الحضارة في المثقفون )٤( 
عنحال.ث آه، ٠U_^ولد الرشيد، هارون بن المعتصم بن جعفر الفضل أبو المتوكل• )ْا 

عماربن وهنام الشاعر، الجهم بن علي عنه وروى أكتم، ين ؤيحص المعتصم، أيه 
انظر:تعار، اف يررح٠ه ٢٤٧سة مقتولا وتوفي ه، ٢٣٢محنة الخلافة تور الدمشقي، 

(.٤٥١)؛ا/ والهاية البداية (، ١٠النبلاء)^\إ•أعلام محير 



وأهلقوة، لهم حينها المعتزلا كانت وقد المأمون، الخليفة فترة عن 
امتقعاف،.محل مخالفيهم من المنة 

فيسابقه عن كثيرأ الجابري عابئ محمد المكتور تقرير يختلف لا 
الجابريكلام على الجواب، ؤيمكن بالميامة، الارآن حلق قفية ربهل 
!، النقاءل١ هده حلال، من 

فتنةفي المشتركين من أحد يدكرْ لم الميامي الغرض أن الأولى؛ 
المألأ.هذه فلهور ؛أساب، الناس أدرى وهو الكريم، القران حلق 

وأنهمالمعارصة، يشكلون كانوا الحديث، أهل بأن الهول، أن الثانية! 
لهمن كل يعله الذي الباطل من هو الخليفة عالي الخروج يؤيدون كانوا 

جوازعدم عقيدتهم في يمررون حسث، المنة، أهل عقيدة على اطلاع 
ظالمارآ/كان ولو المسلم، الخليفة على الخروج 

يبينالمحنة في تعالى الله رحمه حنبل بن أحمد الإمام صنع أن كما 
منعلك، الكير يعلن كان ل الخليفة، على للخروج يدعو يكن لم أنه 

المخفيأما  I١٠ الجابري اككتور فقول وعليه ، ذللث، إلى يدعو 
عليه®الخروج  ١١ومحاولا الخليفة على ررالناسبإاا فهو عنه والكويت، 

الخليفةزمن في نة الأهل بحال جهل منه® الملطة وانتزاع صده والثورة 
بالعقيدة.المتحلقة بكتبهم جهل أنه كما المأمون، 

صالعوض، الفم ني العقدية للقضايا الياّي التمر في: انفلوها )١( 
نرح، ٣٠٤ص والإبانة، النوح ، ٥٦ص للامحماعيالي، السنة أهل اعتقاد انفلو: )٢( 

الدٍاوية)'ا/«أ0(.
.٧٤ص أحمد، الإمام محنة من وشواهد قواك انفلر: )٣( 



مالهذا لكان الخليفة على الخروج أرادوا المعتزلة إن ت قيل ولو 
المنكر،عن والنهي بالمعروف الأمر وهو الخمسة، أصولهم من يويدْ 

منعلى ليبقى والخلفاء، الأمراء على الخروج عندهم يعنى والذي 
أرادواأنهم يثبت، أن يتعذر فانه السنة أهل أما تاريخا، يثبته أن يقوله 

أعلم.واض الخاريخ، جهة ومن العقيدة، جهة من الخليفة على الخروج 
كانالقرآن® راحلق فشعار ررؤإذن I الجابري الدكتور قول الثالثة! 

٠الأمويينا؛ لمعارصة الّيامحي التحبير 
الأمويين،ومواجهة القرآن، حلق بين الربمل الكلام هذا في يظهر 

وتخلىالأمويين بحكم يطالبون كانوا الذين هم السنة أهل وكان 
استقرارعلى حرصوا الذين هم والمعتزلة الحكم، عن الباميين 

القولبين يجمع رابعل يوحد لا إذ صحيح، غير الفهم وهذا الوصع، 
منالعلم أهل أن المعروف من إن ثم الأمويين، ومواجهة القرآن بخلق 
يقولونبل محيامحي، موقف من عقيدتهم فى يصدرون لا كانوا السنة أهل 

^١تعالى اف يدينون ما 

٥؛ص العريي، الفكر في العقدية للقضايا السياسي التمسير انفلرت 





السادمسالميحب 

المعاصرةالعملمة المدرسة موقف 

ونقدمالقرآن، غريب من 

القرآنفهم على واللغويين المضرش من العلماء حرص كان لفد 
المؤلفاتكثرت فقد ولذا ، يه والعناية القرآن، غرس_ا لتيوين دافعا 

مناهجها.وتعددت القرآن، غريب، في كبت، التي 
وفيالقرآن، غريب موضع المحاصرون المملأنيون تناول وفد 
ذلك،:في آرائهم لأهم عرض التالية الطالم، 

يدرامةالعاصرين المقلأسن اهتمام أمساب : الأول،الطدّ_، 
القرآن:غرم، 

القرآنبغريب متصلة موضوعات في العاصرون العقلانيون تكلم 
إماالموصؤع، هذا على الكلام في ءلراJمهم تنوعت، وقد الكريم، 

.٣٧ص نمية، ابن الإسلام شح مؤلفات، في والنحوية اللغوية الدراسات، انفلر؛ 



ولهذا، معينة وآيات محور على تهلبيئا ؤإما ، لمباحثه تأصيلا 
تيزعمون كما أهمها من أسباب الظاهر الاهتمام 

أخطاءكثرة برعمهم والدخيل المعرب دراسة إعادة دعوى أولأت 
فيها:الميقدمين 

المعربة دراسإعادة ارإن I عزب محمود الدكتور يقول 
فينهم أن لأبد القرآن في وخصوصا العربية، في عموما ا والدحيلأ 

لجهودتقديرنا مع الصحيح، نمابها إلى كنيرة لغوية أمور إعادة 
كثيرآلأْ،.الصواب وأخطأهم كثيرا أصابوا الذين ، الأسلاف

فىالمتقدمين العلماء جهد تبين العرب دراسة أهمية أن والحقيقة 
العلم،أهل بعض فيها وقع أخهناء ئين وقد الكريم، القرآن بلغة العناية 
كثيرةلغوية أمور إعادة في تهم سوف الدراسة هذه إن I يمال أن ولكن 

(،٣٧١)ا/ الهمآني النص تمر انخلر: )١( 
التفسيرمن القرآن كتاب في والكهف الفاتحة لسورتي أركون محمد دراسة • اننلر )٢، 

.١٤٥وص ، ١١١ص الخطاب، تحلل إلى الموروث 
مصر،قي المترفة محافظة قي ، ٢١٩٤٧سنة ولد عزب، اللام عبد محمود الدكتور )٣( 

واككيرالتعريف موضوع: قي الدكوراْ لتحضير ا فرنإلى وسافر الأزهر، في درس 
فيوالأنساء النبوة مؤلفاته: س الكريم، القرآن وعرية التوراة مرية في الجملة وبناء 

فيالتتوير ملامح والأصاطر، المقرون القرآن، في المرأة صورة والقرآن، التوراة 
.ص١٧١التفسير، مناهج في التنوير ملامح في: ترجمته انظر ير، النفمناهج 

عصريعد نغل ما وأما الاستشهاد، عمر في العربية إلى العجمية س اللفغل نقل التعريب )٤( 
سواءالعربية على داحل كل ؤيثل معا، ينملهما والدخيل مولدأ، فيمي الاصتنهاد 

المعربانغلر لا، أو العربية والأبنية للاصواُت، خفع بعد، أو الاستشهاد ممر في كان 
(.١٧١))إ العرب آداب تاريخ ،  ١٧-١٣ص للجواليقي، 

.٢١ص النفير، مناهج في التنوير ملامح )٥( 



فيوتهوين المعاصرة، الجهود في مبالغة فيه فهدا الصحيح نصابها إلى 
المقدمين.جهود من ه نفالوقت 

لغةالعربية اسغة لأن الغريب دراسة على التركير دعوى ثانيا: 

استخدامررتم ت والمرأة القرآن كتابها في وداد آمنة ت الكاتبة تمول 
نزوللجعل ؤإنما مقدسة، لغة المربية اللغة لجعل ليس البيئة تللثإ لخة 

منباكئر ينهلق لا المالمين رب أن المعقول غير فمن مفهوما. القرآن 
سواء- المربية اللغة ض لمثل كل لأن نفلرأ الوقت،، نص وفي . ٢٢لماف 
~وراءها ما أو الهلبيجة ننلهاق في حامدة، أو متحركة أشياء إلى أثار 

ندكيرعادمامحتج تتضمن الأفكار بحض فإن ة، مجنبألفامحل عنه التعسر يتم 
بلغةالتعبير يمكن كيفط لذلك،، يتجاهلها. الأخر والبعض تأنيث، أو 

علىتحمل اللغة قيود إن التجنيس؟ تتجاوز التي الأفكار عن ة مجن
غيرواقع ميادين إلى القارئ إرقاد عملية تعقيد 

وقفات؛إلى بحاجة الكلام وهذا 

القرآننزول لجعل هو إنما المربية اللغة استخدام إن القول الأولى؛ 
الربوأن القرآن، نزول زمن الأمم حال يجهل من قول هو مفهوما 

ترجمة.على لها أقف لم )١( 
واحتلافاللغات اختلاف يعلم جادله جل فهو تعالى، الله عع أدب سوء التعبير هذا في ، ٢١

عناممه تعالى الأحرى باللغة جهل على دليلا أحرى دون بلغة القرآن نزول وليس الألن، 
ذلك.

صاتى، نمفلور من القرآني النص اذراءْ إعادة والمرأة القرآن )٣( 





لغةاع انوهو القرآن، محي الغريب لوجود سببا الباحث ذكره وما 
الشافعيالإمام عبارة من محاحوذ نبي إلا بها يحيهل فلا العربية اللغة 

نةالألأوسع العرب ®ولمان ت يقول حيث تعالى، اف رحمه 
نبي،غير إنسان علمه بجمع يحيهل نعلمه ولا ، ألفافنا وأكثرها ، مذهبا 
منفيها موجودا يكون لا حتى عامتها على شيء منه يذهب، لا ولكنه 

وعرذه((أا/

®فكانقوله! وهي الجهللأوي، الهالي الباحث، عبارة خاتمة ولكن 
أخبارمن يه عادوا بما وسدوا ومدونيها الحربية جامعي كبار تبدى أن 

إنإذ ظاهر، إشكال فيها والثعري<ا القرآني المعجم في كبيرة ثغرات، 
تعالىاش كتاب محاني فهم في أسهموا الحربية اللغة نقلة من العلماء 

كانولو القرآني، المعجم في كبيرة ثغرات سدوا أنهم لا بصنيعهم، 
همالكريم القرآن في مغمزأ واتخذها أبرزها من أول لكان ثغرات هناك 

•المركون 

تجنبوالأصل باطل، معنى إلى يودي العبارة هذه بمثل فالتعثير لدا 
الكريم.القرآن عن الكلام عند الموهمة العبارات هذه مثل 

.٤٢ص الرالة، ;١( 



خلض؛يري

العقلانيين!عند القرآن غريّ_ا فهم وماثل الثاني؛ المطلب 
علىمعينة ظنوها التي الأمور من عددأ المعاصرون المقلأنيون ذكر 

ا،١١الحدJثةاللسانجة المالوم وصا وحم الكريم، القرآن لغة فهم 
الكريم،القرآن فهم في العرب لغة كفاية عدم إلى أثاروا فقد وبالمقابل 

•ذلك بيان يلي وقتما 

تالحديثة المناهج صوء على القرآن لغة فهم أولا• 

أركون:محمد الدكتور أولا: 

المناهجتطسق إلى الدعاة أبرز من أركون محمد الدكتور يعتبر 
ثرعت،ارلقد ! يقول(ذلك وفي الكريم، القرآن فهم ٠^، الحديثة اللغوية 

لتحليل، يمياJياتأ وال، اللسانياتل ومناهج إشكاليان تعلبيق في 
٢.الاصيا،أ القرن من المبعينات، أوائل منل- القرآني الخهلاب 

والإنجيالية،النورانية النصوص عن دراسات، موحرأ ارمحلهرت ؛ ويقول(

أرالدعاة أبرز من وص ، الحديثة باليانيات التعيير كتثه في أركون محمد الدكتور يكرر ( ١ ) 
إلىانوروث الضير من الكريم القرآن وكتابه القرآني، النص فهم في مناهجها تطيق 
تحليلإلى الموروث الضير من الكريم القرآن انظر: ذلك، على مثال الخطاب تحليل 

.٦١١١، ٥، ص الخطاب، 
موسر،لي الويرى أّه الحدية اللغة علوم من مع الأليات: او اللسانيان )٢( 

التخاطب،،للأفراد بح حش المجتمع ارتضاها علاعايت، مجموعن اللغة اعتبار على ليقوم 
.٦٨٤ص الكريم، والقرآن العلمانيون انغلر: 

يحملكي الرمز في توافرها الواجب الشروط وهم،• الدلالة، علم او يمياتية، ال)"١( 
.٤٢"ص اللغة، قة وفلالبمياية ، ١ ١ ص الدلالة، علم انفلر! المعنى، 

٥؟ص الخaلاب، تحليل إلى الموروث التفسير من الكريم القرآن )٤( 



منتضاهى لا قيمة الألمة للقراءة إن التالية: الحقيقة على برمحت وقد 
محصوريننقلل أن على تجبرنا فهي والصرامة. والدقة التقشف حيث 
كلاستبعاد مع للغة، التعبيرية للامكانيات الصارمة الحدود داخل 

التيلمات، المأو المفترضات هذه والضمنية، المريحة المفترضات 
أنكيف نرى سوف، ولكننا النص، على قراءة كل تخلعها أو تضيفها 

نيةلألا القراءة فتح على يجبرنا أن يمكن الفاتحة كورة متميزأ نصا 
محدودة،؛لا بهلريقة 

عدممن نابع الغرب في الحديثة اللغوية المناهج على الثناء وهذا 
القرآنلغة خدمة في والمفسرين اللغوسن من العلماء جهود محرفة 

الكريم•

والإنجيليهالنورانية النصوص تحليل في المناهج هذه نجاح وليس 
وماالكريم، القرآن إلى لنقلها بمؤخ أركون محمد الدكتور يقول كما 

ررتجبرناأنها من المناهج هذه به يمدح أن أركون محمد الدكتور حاول 
التعبيريةللامكانيات الصارمة الحدود داخل محصورين نقلل أن على 

هوالمدح هذا والضمنية؛؛ الصريحة المفترضات كل استبعاد مع للغة، 
المفترضاتكل استبعاد فإن المناهج، هذه عيوب من عيب حقيقته في 

عليهدلت ما تتناول لا المناهج هده أن به أريد إن والضمنية الصريحة 
الألفامحلدلالات في والفلر الأستنثاءل ؤلريق على معان من ١لنصوص 

.١١٢ص الخطاب، تحليل إلى الموروث التفسير من الكريم القرآن )١( 
وفقعلى الفاتحة لسورة دراسته فان أرائه أركون محمد الدكتور أن يفلهر الذي هو وهذا )٢( 

والضمائر،المفعول، أو للفاعل منية وأنها التراكيب بعض دراسة تعد لم المناهج هذه 
لدلألة=معه يتعرض لم مما ذلك ونحو الكريمة، السورة في والأفعال الأسماء ويكر 



اكييج^^آر؛وأكوو

المربيةالنصوص فهم في منها الاستمالة بالماء كفيل فناهر عيب فهذا 
النصعليها يدل لا التي المنترصات ستبعد أنها أريد ؤإن عامة، 
ولاالمربية، اللمة فكذلك به، للنص تعلق لا فهم هي وإنما أصلأ، 

حينها.المناهج لهذه ميزة 

عزبمحمود الدكتور ئانيأ؛ 
مراجعةصرورة من به نقول ما ررإن ) عزب محمود الدكتور يقول 

لففله،ومشكل القرآن، غريب نمير يحني لا اللغوي، العنصر دراسة 
والدخيلبالمعرب مي يما مراحعة ولا الحربي، الثعر محوء علي 

المناهجمحوء على اللغة فهم إعادة مع كله، ذلك يعني ؤإنما فما، 
ا.المعاءرةا(أ اللغوية 

الل4كتوركلام عن مجمله في يختلف لا عزب محمود الدكتور وكلام 
المناهجوفق القرآني النصي فهم على يقتصر لا أنه إلا ركون أ محمد 

المناهجء محو على عموما اللغة فهم بأهمية ينادى بل الحديثة اللغوية 
المحاصرة.اللغوية 

حاولالتي التجارب خلال من المهم هذا نتائج إلى والناظر 
ياأركالكريم القرآن على الحديثة اللغويات مناهج تطميق أصحابها 

المناهج.هذه في القصور 

المناهجهذه في الموجود القصور توى م على يل-ل وهو السورة، في الكريمة لايات ا— 
.٢٣ص التفسير، مناهج في التنوير ملامح 



العربلغة حلال من الكريم القرآن لفهم العقلأنسن انتقاد ثانيا: 
الجاهلية:في 

اللسانيانمناهج تهلبيق إلى المعاصرين العقلانيين مناداة جاءت إنما 
لغةأن يرون لأنهم تحبيرهم- -حسب العاصرة واللغويات الحديثة، 

محمدالدكتور يمول هذا وفي الكريم، القرآن فهم في كافية تحد لم الحرب 
الجاهليالشعر فهم حلال من الحكيم، التنزيل فهم يمكن رالأ شحرور: 

شعرهممقرئات جاءت التي العلمية، أرصيتهم الجاها!يين فالومفرداته، 
عندمفردات أو كلمات نجد لا ونحن بها، ومقيدة عنها ومحبرة لها عاكسة 
لملأنهم كرويتها، على أو الأرضية الجاذبية على تدل وقتها، العرب 

نقولأن لنا حق ّ بها، الحكيم التنزيل فهم حصرنا ولو أصاد• يعرفوها 
القرآن•مصداقية أكدت العلمية الحا•يثة المكتشفات إن 

المعانيصنع في تشارك التي هي المجتمعات إن قلنا هنا ومن 
التنزيل،في محسوبة نمها التهلورات هذ.ه لكن معارفها، تهلور حسب 
النصمع جمة منأنها الإنسان فسيجد واتسعت، امتدت مهما ؛حيث، 

الفقرةفي ورد ما إلى إصافة فلكه، في ودائرة له، مصدقة القرآني، 
يعرفهلم لغويا تعلويرا ذاته في يحمل التنزيل جاء فقد السائقة، 

غيرأحرى لغات من بها أتى مفردات ففيه قبله. لمانهم في الجاهليون 
أوالشعر دائرة من كلية يخرجه بالنفلم متميز أملوب وفيه العربية، 
بها،انفرد تحل.ثة ممصهللحات وفيه قبله، العرب عرفها التي الخهنابة 

اعتباراستحالة يؤكد كثير، كثير وأشباهه وهذا قبله، موجودة تكن لم 
الحكٍم،الالتنزيل لفهم بذاتها كافية الجاهلية مفردات 

٠٤ ١٠٤٠ص الدولأثو١لمجنمع، )١( 





أسماهلما تعرضت لأنها الكريم القرآن لفهم كافية تعد لم ازكريم القرآن 
Iمنها ذكر أمور في يير كادمه حب وهو لغويا، تهلويرآ 

العربية.غير أحرى لغات من الكريم القرآن بها أتى مقرئات ؛:؛- 
الضالخaلابة أو الشعر دائرة من كلية يخرجه بالقلم متميز أسلوب "؛؛؛" 

فبله.الحرب عرفها 

قبله.موجودة تكن لم بها، انفرد متحدثة مصطلحات 

تيلي فيما وقفات إلى بحاجة المن.كورة الثلاثة الأمور وهنلأ٥ 
العربلغة بغير هو ما الكريم القرآن في بأن القول الأول! الأمر 

فيهل بحثهم عند كتبهم، في تعالى اش رحمهم العلماء ناقشه قول 
عنيايلسان ُؤ ت تعالى قوله أن الأمر وحاصل لا؟ أو معرب القرآن 

غيرهو ما الكريم القرآن في يوجد لا أنه دليل [ I١٩٥ الشعراء ] ه بين 
ذكرهتعالى ذكر ررؤإنما تعالى: الله رحمه الطري حرير ابن قال عربي، 

منهإعلاما الموضع، هذا في مبين عريي بلسان القرآن ا هن، نرل أنه 
فنحنلساننا، بغير نزل إنه يقولوا لئلا كن.لك، أنزله أنه قريش مشركي 

لهمءتقرح هن.ا ؤإنما نفهمه، لا لأنا نسمعه، ولا عنه نعرض إنما 
فيهاانفشن، مما فهي اللغات، من لغة في لألفافل ا من كان وما 
غيرهممن اللففل هدا أحن.وا العرب بان القول وليس الأمم، أجناس 

الُكسرآ،.من بأور 

القرآناؤيوآي عن السان جامع )١( 
صالمختارة، العرب لغة القرآن لغة )ا/ما(، القرآن آي تاؤيل عن البيان جامع انغلرت )٢( 

(.٣٦٤)Y/ التفاسر ت مقيئ في القرآن علوم ،  ١٩



<٠^
نؤعهو والخطابة الشعر عن المتميز الأسلوب وجود الأمر 

عنالفرآ)ي الأسلوب لاختلاف علاقة ولا الكريم، القرآن إعجاز من 
نزولزمن الٌرب بلغة الأسلوب هذا فهم إمكان بعدم والخهلابة الشعر 
ذ,الحاهلس■ متمسكات م■ هدا لكان ذللئ، كان ول يم، الكم القوآن 

الطسبالقران.

فأصلهاالحربية، اللغة على منة القرآنية المصطلحات الثالث،; الأمر 
هدامثل ومرد الصفة، أو بالمقدار لها التمييز وير ؤإن اللغة، في مفهوم 

العربلغة في كان فما ، الأصوليين عند والمبين المجمل مباحث إلى 
فلاالقدر أو الصفة مبين القرآن في حاء ثم الإجمال محلريق على معروفا 

عريته*عن إحراجه هذ*ا يعمي، 

)\إ0-\اليان أضواء (، ٧٢٠)Y/ الفحول إرثاد (، ٥٠الأدلة)Y/ نواطعر اطر: 



الساعالمبحث 

العاصرةالعقلية المدرمة موقفا 

ونقدمبعة، اللأحرق وا القرآنية، القراءامحتج من 

القراءاتمن العاصرة العقلية المدرسة موقمج ؛ الأول،الطلب 
القرآنية.

الجابري:عابئ محمد الدكتور أولا؛ 

المتعلمةالمباحث من لعدد الجابري عابل محمد الدكتور تحرض 
يليوفيما الكريم، المران إلى مدخل كتابه في وذلك ؛القراءات، 

المباحث،؛لهده امتحراصى 

:وأهميتهاالقراءات تعريفه 

)الئراءات(؟المقصود؛ راما الجابري؛ عابد محمد الدكتور يقول 
القرآنعلوم بها اهتمت، التي، الموضوعات من )القراءات( موصؤع 
زاودأ،ااهتماما 

.١٧٥ص الكريم، القرآن إل مدخل 







^!قيتيم
منوخالوْ المصحف، رمم القراءات مصدر فجعلوا بالعلم لهم صلة 

الضل.

القراءاتمصدر موضع تناولوا الذين المعاصرين العقلانين ومن 
مضطربفيه وكلامه الجابري، عابد محمد الدكتور الإءلالة من بنؤع 
،الهيعن الصحابة بسماع منقولة القراءات يجعل تارة لهو جدأ 

العثماني،المصحف نسخ توزيع زمن إلى راجعة يجعلها أحرى وتارة 
فإنيولدا الثالث،، القرن في إلا يتم لم وصبتلها تعيينها أن دعي يو

فيه.أناقته ثم بطوله كلامه هتا سانقل 
بصفةالقرآن جمع تم رالقد الجابري! عابد محمد الدكتور يقول 

؛المصحف،المعروف، هو واحد، ممحفإ فى عثمان عهد على لهائية 
بالممحفإأيضا الممحفط هذا مي ويعثمان. إلى ية نالعثماني، 

،المصحفهذا اعتمدوا قد الصحابة، ومعه عثمان الخليفة لأن الإمام، 
للاحتلأف،حد وصع بهدف وذللثإ لمين، الملجمع رسميا مصحفا 

منيصحبها كان وما الفتنوحات، بانتشار تنتشر كاننن، التي القراءات في 
عننقلت؛ أوجه وهى ذاك، أو القراءة من الوجه لهذا وتعمذ تنافس 

مصحفه.فى ذاك أو الصحابي هذا اعتمده ما ومنها الصحابة، 

للكلمةالواحد الرسم أن حمانمه من فإن العريي؛ الختل خاصة إلى ءلهور0 في =اله< 
وحولعدم أن كما تحتها، أو الحروف فوق للضل تبعا مختلفة؛ بأشكال يقرأ فد الواحدة 

حالاتللكلمة يجعل أن يمكن اسميى، الخل في الثكل وفقدان المحوية، الحركات 
٤.صى الإسلامية، الن.اهثا مختلفة® 

منالعبارة ط0 تتضمنه لما الرمحمي الم,حف، هو العثماني المحق، إن يقال أن يصح لا )١( 
يقال؛الذي ولكن رسمية، غير لكنها متداولة معاحف كانت، الأحرى ، المعاحفكون 

وقامواعليه، الصحابة أحمع الذي المحق، هو عنه الله رصي عثمان مصّحف، إن 
سواه.ما بإحراق 



ولامنقوطة يومئد تكن لم المربية الكتابة أن ذلك إلى أصفنا ؤإذا 
القراءات،من وحوهآ تحتمل كانت فيها الكلمة صورة وأن مثكولة 

لمالمي، زْن يقرأ كان كما القرآن، قراءة في اJرجع أن كيف، أدركنا 
فييحفظون كانوا الدين القراء من والتلقي الرواية بل ،، الممحفيكن 

طريقةعلى يقرأ كنص أيضا بل وص،، كنص القرآن لين صدورهم 
ذاك.أو الصحابي هدا طريقة هي معينة، 

التيالروايات استحقرنا نحن فإذا أحرى جهة ومن جهة، من هذا 
الوقتانفى وفي الأحرى المصاحف، بإحراق أمر قد عثمان إن تقول، 
وأنه، وحدْ لاعتماده الإمام المصِحف، من بنسخة الأمصار إلى بعنا 

الناسيعلم المعروفين القراء الصحابة من قارئا نسخة كل مع أرسل 
باحتادفجقراءاتهم في القراء ج احتادفأن كيف، أدركنا القراءة، كيف، 
إلىمعهم محينتقل وملم( عليه اش )صلي البمح، عن القرآن أحدهم أوجه 

المصحف،،قراءة بكيفية الناس لتعريف، إليها انتدبوا التي الأمصار 
داحلالمرة ه هن. محينحممر لاحتالف، ا أن وواضح عثمان. مصحفج 

قولمعنى هو ا وهل، . العثماني ، المصحففي اعتما_ الذي الحرف 
واحدحرف، كله هو إنما القراء )اختلاف سابقا— ذكرناه الذي ~ الْلبري 

بالحرف،المراد على مبنية المسالة هغ،ه العثماني؟ الصحف ش الخثستح الحرف هو ما 
لغاتمن لغا'ت، مع لأحرق با المراد أن يرى تعالى اض رحمه الطري حرير ابن ك1ن ولما 

اشرض حديقة أثر له ينهي كما قريش لغة على كان العثماني الجمع أن ورأى العرب، 
قال!من وأما المبعة، الأحرف من حرف اليوم حنط المعا في الثبت، إن يقول; فانه عنه 
ببقاءيقولون فإنهم ، ونحوم وتاحير تقديم من التغاير أوجه بحة البالأحرف المقصود إن 

.٣٩٣ص القرآن، علوم في يرامحان انفلر! حف، المعا في المبعة الأحرف 



عليهكتب الذي الحرف وهو القرآن، بها نزل التي السبعة الأحرف من 
نفهاهي المعة( )الأحرف إن قال من على ردأ وذلك . المصحف،( 

المع(رآ/)القراءات 
علميهاض )صالي المبي زمن إلى ترجع المعة( )الأحرف ذ ؤإذا 

الصحف،من نخ توزيع زمن إلى فترحع القراءات أما وملم(، 
قراءةأوجه بتعدد إذا القراءات تحددت لقد الأمصار. على المثماني 

وخوفاعثمان. ه مصحفمن القراءة على للإمراف أرمحلموا الدين القراء 
حلالمن الأفاق( )في الصحابة بانتشار اكحا.د هلم-ا مدى يتسع أن من 

القراءاتمحبط إلى الحاجة برزت المتحدية، والهجران الفتوحات 
القراءات(<ارم.)علم عليه يطلؤ، ما ذللثج من فنشا وحصرها، 
;وقفات إلى بحاجة الهلويل الكلام وهدا 

ذكرتالمي الآىر في الوارد القراءة في الاختلاف الأولى: الوقفة 
عنه:الله رصي حديقة أثر الأنار هذْ ومن عنه، اممه رصي عثمان جمع 

أميريا لمثمان: حذيفة فمال القراءة، في اختلافهم حل.يفة »فافرع 
اليهوداختلاف الكتاب، فى يختلفوا أن قبل الأمة هذْ أدرك المؤمنين 

آيتأؤيل عن البيان جامع انفلر؛ نحوه، كلام للطرتم، وص ;لفنله، الكادم هذا أجل لم )١( 
كتابإلى وعزاْ بلففله، الكلام هذا البرهان في الزركثى نقل وقد الهمآن)ا/ا،ه(. 

البرطن)ا/؛اآ(اانظر: البيان، 
الأحرفإن قال من نول لمافئة شسيرْ مقدمة في تعالى اش رحمه الطم_ى يتعرض لم )٢( 

معانثعة حمإنها ٠ يقول، من على ورد قوله، عرصى ؤإنما ، أصلا الع القراءات هي ثعة ال
حاْعالثيانءناويلآىالمرآن)ا/انخلر؛ ونحوها، وانيءدوالوءيJ، والنهي الأمر هي 

صالكريم، القرآن إلى مدخل )٣( 



منحذيفة سمع ارحتى ت الأم لهذا آخر لفظ وفي ، والتماري* 
فيهو القراءة في الوارد الاختلاف هذا أذعره«لآ،، ما فيه اختلانهم 

يقولئرآنآ، يثبت لم مما الصحابة أحد بفراءة المختلفين من كل قراءة 
الأمرفاشتي القراءات، في اختلفوا ارؤإنما I تعالى اف رحمه البانلأُي 

بعضإكفار بعضهم وأظهر وتشتتهم، اختلافهم وعفلم بينهم ذلك في 
إلى؛ذللئ، الاس وكب العراق، وأهل الشام أهل وتلاعن منه، والراءة 
الشتاتورفع الكلمة جمع فى الله وناثدوه الأمصار من عثمان 

الإسلامأهل وجلة والأنصار المهاجرين عثمان فجمع والفرقة، 
بماللناس وأخذه وعرضه القرآن جمع على فاتفقوا ذللث، فى وشاورهم 

وطرح—، لام العليه — النكا عن المشهورة القراءات من وثبت صح 
عليهالله فرحمة موفقا، سديدا رأيا وكان رأيه، وامتموبوا سواها ما 

وءلءم«رم.
أمرين!إلى ومرده القراءات، في الاختلاف، فهذا 

قرآنا.يتواتر لم بما الأمصار أهل بعض قراءة ~ ١ 
أقرأهمالذي الصحابي لقراءة الأمصار أهل بعض تعمب ~ ٢ 
الصحيحة.القراءات من سواها ما ورد القرآن 

المصحف،كتابة إلى عنه الله رصي عثمان لغ الذي الأمر هو فهدا 
أصلا،الخلاف أساب، من تكن فلم المتواترة القرآنية القراءات وأما 

تخريجه.مبق ( ١ ) 

المصاحف،عليه اش رحمت عثمان جمع المصاحف، كتاب داوود، أبي ابن أخرجه رى 

بطاللأبن الخاري صحيح شرح انظر: )٣( 



المحقحمع سب في الجابري عابد محمد الدكتور قفول ولذا 
كانتالتي القراءات في للاختلاف حد وصع بهدف رروذلك ت العثماني 

لهذاوتعصب تنافس من يصحبها كان وما الفتوحات، بانتشار تنتثر 
محاومحنها الصحابة، عن نهيت، أوجه وهى ذاك، أو القراءة من الوجه 

منغلهل فيه القول وهدا مصحفه(<، في ذاك أو الصحابي هذا اعتمده 
وجهثزت

انتشارمن الحد العثماني المصحف، من المراد ليس الأول؛ 
هذاوفي بها، القراءة يجوز التي القراءات بيان الراد وإنما القراءات، 

انتشارها.من حد لا القراءات لنشر الأمر حقيقة في معي 

وماالصحيح هو أحدها أن والزعم للقراءات التحصب، أن الثاني! 
انتثاروأما الخيلآ، هو الزعم هذا باطل المتواترة القراءات من سواه 

عييأن يمكن لا نرعى فمطالوب المفسدة هذه حدوث دون القراءات 
منه.للحد عنه الله رصي عثمان 

أنهالذهن إلى يتبادر كلاما الجابري الدكتور يذكر الثانية: الوقفة 
عنحديثه عند فهو الأمر، يحكس التاج في ثم معينة، نتائج عليه يرتب 

إلىأصفتا اروإذا يقول؛ كله الكلام محياق هو وهذا ومما-رها، القراءات 
صورةوأن مثكولة ولا منفوؤلة يومئذ تكن لم العربية الكتابة أن ذلك 

المرمعأن كيف، أدركنا القراءات، من وجوها تحتمل كانت، فيها الكلمة 
بلالمصحف،، يكن لم النبي، زمن يقرأ كان كما القرآن، قراءة في 

والتلقي®.الرواية 

مثكولأولا منهوهلآ يكن لم العربي الختل أن ذكر أنه نلاحفل وهكذا 



القراءة،من متعددة صورأ تحتمل كانت الكلمات أن في بب تهذا وأن 
القرآنيةالقراءات أن النتيجة فان بمفرده الكلام هذا عند وقفنا نحن ؤإذا 
الدكتورولكن المنكول، ولا المنفوهل غير الخهل لهذا ثمرة هي 

إلىهو المرمع أن مفادها نتيجة نمها المقدمة هذه على يرتب الجابري 
الخزاهذا إلى لا التلقي 

الدكتوريحسن فلم الموصؤع عرض في الخلل أن إما يقال! وهنا 
حقولكن قررها، التي النتيجة إلى بها ينتهي التي المقدمة إيراد الجابري 

أومثلا، التلقي القرآن في الأصل أن تبين مقدمة بقها تأن التيجة هذه 
بنتائجه،التصريح تهلح يلا ثم المقدمات يذكر الجابري الدكتور أن 

انتقاد,محل الصورة بهذه الجابري الدكتور كلام فان الحالين كلأ وعلى 

فررؤإذا الجابري! عابد محمد الدكتور فول الئالنة! الوقفة 
أماوسلم(، عليه اممه )صالي النبي زمن إلى ترجع السبعة( )الأحرف 
علىالعثماني المصحف من نح تونيع زمن إلى فترجع القراءات 
مصدرهاالقرآنية القراءات أن بيان مر وقد باطل، القول هذا الأمصار« 

وكلامالقراءات، في يقال الكريم بالقرآن الوحي في يقال ومحا الوحي، 
؛التلقيخوذة ما القراءات أن قرره أن سبق ما يناقض الجابري الدكتور 

عموماالمسألة هذه في الجابري الدكتور ؛حث، أن والحقيقة والرواية، 
متعددة^تناقضات فه 

بلالمصجض، يكن لم الني، زمن يقرأ لكن كما القرآن، تراءة في •المرجع فقوله: 
بتعددإذا القراءا>تج تعددت •لقد نوله؛ لكلك ؤساقفه عا، كلامه ينانمه والتلقي، الرواية 

•أماوقوله: متمان،، مصحف من القراءة مالي للاشراف أرسلوا الذين القراء قراءة أوجه 
الهجرى،.الثاك القرن في إلا يبدأ لم وصعلها فتعينها )القراءات( 



تعددتررلقد الجابري! عابد محمل الدكتور نول I الرابعة الوقفة 
علىللإشراف أرملوا الذين الفراء فراءة أوجه بتعدد إذا القراءات 

بانتشارالتعدد هدا مدى يتسع أن من وحوفا عثمان• مصحف من القراءة 
برزتالمتعددة، والهجران الفتوحات حلال من الأفاق( رفي الصحابة 
)علمعليه يهللق ما ذلك من فنشأ وحصرها، القراءات صهل إلى الحاجة 

القراءات(((.

يمكنفلا القراء ثراءة أوجه بتحدي تحددت إنما القراءات كانت إذا 
مدىاع انمن عته الله رصي عثمان خوف في محببا الأمر هذا يكون أن 

عننقالوها وهم الصحابة، عن منقولة القراءات هده إذ التحدد، هذا 
إلىراجعا عنه الله رصي عفان بن عثمان حوف كان ؤإنما ، النبي 
توهما ذكرهما، محعبق أمرين 

قرآنا.يتواتر لم بما الأمصار أهل بعض قراءة ~ ١ 
أقرأهمالذي الصحابي لقراءة الأمصار أهل بعمى نعصب، ~ ٢ 

الهحيحة.القراءات من سواها ما ورد القرآن 

والقراءات;السبعة الأحرف ين العلاقة 

بينللعلاقة بحة الالأحرف ألة مبحثوا الأين العلماء تحرض 
منبالمراد المتعالمة الأقوال أحد أن وذلك، بحة، الوالأحرف القراءات 
هذاوعلى بعة، البالأحرف الراد هي القراءات جعل بحة الالأحرف 

علىالعلماع أجاب وقد والقراءات، ثعة الالأحرف ين فرق فلا القول 
هيالقراءات بأن القول إذ يصح لا صعيف أنه وبينوا القول، هذا 

=أن أصعقها، وهو ت القول لهذا حكايته عند تعالى اش رحمه الزركثي تال )١( 



مناحتار من أول أن ذلك فامحي، فهم على مبني السبعة الأحرف 
فلاذللثخ كان ؤإذا ، مجاهد ابن الإمام هو قراءات محبع القراءات 

اختارهاالتي الح بالقراءات السبعة الأحرف حديث ر يفأن يمكن 
تعالى.افه رحمه مجاهد ابن 

الأحرفبين العلاقة عن الجابري عابد محمد اككتور تكالم وقد 
الةومثيء )الأحرف( مسالة أن ءاوالواقع فقال! والقراءات السبعة 

قولمرحعها الأولى المسالة أن ذلك كثيرن. عند آخر 'شيء )القراءات( 
رأينا.كما أحرف( محبحة علي القرآن )نزل وسالم! عليه اطه صالي الني 
)الأحرف(هده أن على يالموصؤع المهتمون الإمحلأم علماء أجمع وقد 

ذللث،ابعاس مريد ثمة يكن ولم الرسول وفاة قبل استقرت 
الثالثالقرن في إلا يبدأ لم وصبطها فتعيينها )القراءات( أما 

الهجرىر٣ا.
الجعةالأحرف مسالة في النقاش ابتداء بين الزمني الفاصل أن وْع 

"لات تعالى اش رحمه الجزري ابن ؤيقول (، ٢١)ا/؛ ايرهان قراءاتء سع ًالمراد 
ينلتهكان اا٠ثهورين-ؤإن القراء بعة الهؤلاء المعة الأحرف من المراد يكون أن يجوز 

(.٢٤الشر)ا/ وحار٠وا٠ ولا قدحلقوا يكونوا لم السعة هؤلاءلأن بعضهم- 
ثسوحه؛من ه، ٢ ٤ ٥ منة ولد اكميمى، هد مجا بن ص لعبا ا بن مجومحى بن حمد أ بكر أبو )١( 

والقراءاتبحة، المؤلفاته! من المكي، وقبل البغدادي، عبدوس بن الرحمن عبد 
القراءمعرفة )ا/ا،"اا(، الهاة غاة اننلر: تعالى، اش رحمه  ٥١٠٢٤ّة توفي الكبير، 

اوكئار)ا/ا،ا"أ(.
تخريجه.مبق )٢( 
فيكان تعينها إن والقرل، هث، البي زمن في امممرت وأنها القراءات ممرر بيان مبق )٠٦( 

علىيوثر فلا صح إن فهذا القراء، عتد وصوحها ْع فيها اكأليف به يراد ند اكالث، القرن 
باطل.وهدا معروفة، تكن لم أنها به يراد وقر القراءات، مصدر 



ي£لءك

منالمتأخرين بعض يإن كير، فاصل القراءات، صهل في والشرؤع 
الموصوعين،بين الخفوية الخلاقة اعتبروا ند القرآن بعلوم المهتمين 

نمتالتي بحة( )ال؛ المقصود إن فقالوا التاريخي، الجانب، مغفلين 
يقرأ)أن هو التواتر من تقترب بامتفاصة والمروية نبوية، أحاديث عليها 

الإءلهارر١امن عادتهم عليه جرت وما بلغتهم العرب من قوم كل 
دالإفام""راسم'" دالإ-الت'■" دالإدغامء" 

الكلمةفي منها أوجه سبعة إلى اللغات وجوه من ذلك وغير والمد 
ؤأثنألناملست تعالى قال كما والوجه الهلرف، هو الحرف، فان الواحدة، 

غممن مخرجه من حرف كل إحراج ت الاصطلاح ني معانته ومن اليان. اللغة ؛ي الإظهار ( ١ ) 
.٨٤التجويد، ماءاد )ل/؟ها(، القاري هداية انظر؛ والمنلهر، الحرف في غنة 

يحسن،متحرك يحرف ساكن حرف التقاء الاصعللاح؛ وفي الإدحال، اللغة في الإدغام )٢( 
هداية؛ انظ واحدة، ا1تفاعة مما اللسان تقم يآ منددآ احدآ ٠ حرفا فان لج ١ مس 

١AO^٠^، ف\عد )ل/آأل(، القاري 
فالإمالةصغرى، ؤإمالة تمرى إمالة نوعان؛ ومحي الفتح، صد عن همادة فهي الإمالة )٣( 

ممرأ.الكسر إلى تصرف شحة على مرية بالألف ينطق أن عدها الكبرى 
،الكسرةإلى تصرف فتحة على مركبة بالألف ينطق أن حدها الصغرى والإمالة 

٠١٢٥ص البرية، رب فح ، ٥٨صن التجويد، علم في التمهيد انظرء 
فىبجعاله الحرف نمين عن عبارة هو الاصطلاح وفي التسمينء اللغة في معناه التفحيم )٤( 

١(.)ا/"؟• القارى هداية انظرت قويا، الصفة وفي سمينا جسيما المخرج 
التمهيدت انظر صوت، غير عن الحرف مكون بعد الشفتين صم عن عبارة هو ت الإشمام )٥( 

٠١١٤ص البرية، رب فتح ، ٥٨ص التجويد، لم عز 
,١٢٣صن البرية، رب فتح انظر؛ الهمزة، بحرف النهلق عند الصوت لغ هو• الهمز ^٦^ 
فيالصون، من يجري عما همارة فهو واللين اللين، الصواب؛ ولعل الأصل، في هكذا )٧( 

.٥٤ص التجويد، علم في التمهيد انفلر؛ وارتباطا، طبيعة يالمد ممزوجا المد، حرق 
سل،اللين حرفي من بحرف أو واللين المد حروف من يحرف الصوت، إطالة المئ.؛ )٨( 

١٧٥ص البرية، رب فح القاري)ا/أأ"آ(، هداية انفلر؛ 





القراءاحشارات هي بع الالقراءات إن القول الرابعة: الملاحظة 
المرادبل بها، القراءة بق يلم اختيارات أنها يعني لا بها محرزا الذين 

له.اكبه ينبغي مما وهذا تقدمهم، عمن وقروا رووا ما حملة من اختياراتهم 

أنإلى يذهب من هناك ٠٠آخر؛ موضع في الجابري الدكتور ؤيقول 
هوبصيده، نحن الذي الموصؤع في )الحروف(، ب المقمود 

هدالكن ؤإذا السع. القراءات هي بعة الالأحرف فذكون رالقراءات(، 
منوهو العروض، علم واصع ، أحمدر بن الخليل إلى ينب الرأي 
فىوزن ذات علمية شخصيات فان العربي، للخءلاب المقعدين أوائل 

إنماالقراء )اختلاف بكون عليه اعترض فد الطبري، مثل المقام، هن>ا 
وهوالقرآن، بها نزل التي السعة الأحرف من واحد حرف على كله هو 

)الأحرفأن ذلك ومعنى . ،( المصحفعليه كتب الذي المحرف 
فهدهبها٠ يقرأ التي الح القراءات غير هي القرآن بها التي"نزل السبعة( 

العثماني<ارم.الممحف، به كتب، الذي الحرف تحّتخ كلها تقع القراءات 

ولدّتةالمري، الفراهدي تميم ين عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عد أبو )١( 
سبويء،تلامدْت ومن الأحول، وعاصم الخياني، أيوب ئيوحه من *ءاه، 
ستةتوقى العرب، آلات وحملة الحروف، معاني ت مؤلفاته ومن ئميل، بن والشر 
(.٣١٤)Y/الأعلام ؛(، Y،\/U)الملأء أعلام ص انفلر: -، ٥١٧٠

(،٢١٤)\إ اJرUن انفلر: اتجري، عن الزركنى نقله وفد المان، جامع في أجيم لم )٢( 
المحكىالقول إلى أثار أن بعد الزركثى أورده انجري عن المنقول الكلام ه-ن-ا أن علما 

الامحورفإن ولوا ابداء، القول ^ا على انجري من اعتراضا يكن ولم الخليل، عن 
الديولعل اJقولة، يخ0 الخليل فول على اعترض انجري جعل حين أحْلأ الجابري 

رأيحكاية بعد انجري قول أورد حنن الزركشى صنيع إلى نفلره الغلعل هدا فى يقع جعله 
الخليل-

\.y/o-\wiص الكريم، القرآن إلى مدحل )٣( 



رىة\ير، ٥٨٨ونقده والقرآن، الوحي من المعاصرة العقلية المدرسه موقف ت الأول الفصل ٨

بةنهو سبق فيما مثله منانشة تتم لم مما الكلام هذا في ما وأبرز 
أحمدبن للخليل بع الالقراءات هي السبعة الأحرف بان الفول 

كثيرأحمد بن للخليل القول هدا تب وقد تعالى، الله رحمه الفراهيدي 
بعضناقش وقد ا، ل جعة البالأحرف المراد في الأقوال ذكر ممن 

،٥١٧٠ستة توفي أحمد ن الخليل إن حيث السبة، هذه الباحثين 
مجاهدن ا يولد فلم ذللثج، بعد إلا يكن لم للسبعة مجاهد ن ا واختيار 

القراءاتهو الخليل مراد يكون أن يمكن فلا وعليه أه، ٤ ٥ ستة إلا 
مجاهد.ابن اختارها الي الع 

اليجعة( ال)الأحرف أن ذلك ررومعنى ت الجابري الدكتور وقول 
القراءاتفهذه بها• يقرأ التي الع القراءات غير هي القرآن بها نزل 
الكلامهذا العثماني٠؛ المصحف به كتب الذي الحرف تحت، كلها تقع 
قولمن يلزم ولا نقلها، الني الهلبري نمارة الجابري الدكتور فهم هو 

الأحرفمن واحد حرف على كله هو إنما القراء رراختلأف الهلبري: 
السمحةالأحرف إن يقول ممن يكون أن القرآزا؛ بها نزل التي بعة ال

تحتمندرجة القراءات جعل ض واضح كلامه بل القراءات، غير 
تغايرأ،لا تداخلا بينهما أن يعنى وهذا ، ر بحة الالأحرف من حرف 

أعلم.والJه 

اورغن)ا/؛ا'ا(،انظر: )١( 
١.١ ص المتواترة، القراءات كتابه في المش عحد الدكتور مو )٢( 
الماحق*ي منها الافي وأن بعة، الالأحرف ش اتجري رأى إلى الإثارة سقت وند )٣( 

واحد.حرف 





ووجودأصلا، القرآنية بالنصوص يتعلق حدث فل حلاف أي يجد لا 
يعيلا الكريم القرآن جمع قضية في الأمر أول الصحابة بعض من تردد 
أركونمحمد الدكتور فكلام لدا ، القرآنية! النصوص في يخالفون أنهم 

ظاهر.حلل فيه هنا 

نتيجةللقراءات الهلبري إثارة أركون محمد الدكتور يجعل ت الثانية 
العلمامأن يبعلله أمر وهدا النصوص، نقل في الاختلاف عصر من لقربه 

كتبهمفي ينقلون متعددة بقرون الهلبري بعد حاء ممن والمفسرين 
القراءاتبذكر تعالى اض رحمه الهلبري وعناية القراءات، اختلاف 
اختلافمن القراءات هذه على يترني، ما إلى راجعة لأية ا في المختلفة 

المعنىل١،.في 
القراءاتيرفض  ١١تعالى الله رحمه التلبري إن القول ت الثالثة 

اللاهوتيةالمعايير مع مصالحتها تصعب، والتي اللازم من أكثر المختلفة 
ْعالتعامل في تعالى اممه رحمه الطري بمنهج جهل هو )الأرثوذكسية(® 

معبالاختلاف القراءات من الهلبري يرده لما علاقة فلا القراءات، 
تعالىالله رحمه للهلجري ولكن أركون، يزعم كما اللاهوتية المعايير 

رلكه يعلمي منهج على قائم القراءات من موقمر 

سيرالتف; انفلر يره، نففي تعالى اف رحمه اتجري منهج ييان اعتتوا من أبرزه أمر وهذا )١( 
وسموو)\/أ\ي.

ووصفهاالمتواترة القراءات لبعض الرد توهم نفيره في همارات عدة انجري عن وردت  ٢٢١
ماأبرز ولعل ذلك، في انجري منهج لتع الباحشن العبارات هذه لقمت وقد بالشذوذ، 

ولذاالقراءات، من رد ما تواتر عنده شتإ لم تعالى اش رحمه انجري أن هو فوله يمكن 
العلهّاءبين وقد مرجوحا، هذا رأيه كان ؤإن تواترها، هميه ثبت، متواترة قراءة ينكر فهولم 

ا؛ن=أنكر هل ت ام أطل، القراءات ين تعارض ولا أيفأ، متواتر جرير ابن رده محا أن 



الأحرفمن المعاصرة العقية المدرمة موقف الثاني؛ المتللب 
السعة.

العلماءمن كبيرة عناية لقيت التي القرآنية الموضوعات أهم من 
الأحرفموضؤع ومستند ، بها والمراد المسعة، لأحرق ا موضؤع 

Iومنها كثيرة، أحادسث، المبعة 

ررأقرأنيقال؛ أنه الله رسول، عن عنه الله رصي عباس ابن حدسثإ 
إلىانتهى حتى ويزيدني أستزيدْ أزل فلم فراجعته حرف على جريل 

.أحرفا؛ سعة 

بنهشام سممت، ثال! عنه الله رصي الخهلابج بن عمر وحدينا 
لقراءته،فاتهت، ه، الله رسول حياة في الفرقان سورة يفرأ حكيم 

فكدت، الله رسول يفرئنيها لم كثيرة حروف على يقرأ هو فإذا 
منفمالت،! بردانه، قلمته ملم حتى فتصبرن الصلاة، في أمحاوره 

،اممهرسول أثرأنيها فال! تقرأ؟ سمعتاك؛ التي السورة هده أنرأك 
قرأت،ما غير على أثرأنيها قد النه رسول فإن كذيت، ؛ فقلت، 

المممر/أهل ملقى موقع العليار، اعد مسكتور مقال أوردها، متواترة قراءة ًجرير 
liltp://www.tafsir.net/vb/showthrcad.php?s = &threadid=  99ا

هوللصواب أقريها ولعل كيرة، أقوال عر المعن يالأحرق، المراد ني العلماء احتلم، )١( 
الأحرفحدث انفلرت القراءات، وحوم من منزلة متغايرة متعددة وجوم ت بأنها القول 

صالعة، القرآنية الأحرف ، ٩١ص القرآن، علوم في المحرر ، ٦٠ص جعة، ال
.٧٢ص أحرف، سعة عر القرآن نزول ، ١  ٠٢

تخريجه.سق )٢( 

النهاية، وجررته غيره أو ثوبا عتقه في جعلثج إذا 'لجبته ت تحار اض رحمه الأثبر ابن قال، )٣( 
(.٢٩٤)T/ الحدث: م,ب ش الفائق وانفلر: (، ٢٢٣/٤)الأثر >ب في 





^؛ويول|لضحِم

اقرأهأن إلي هأرسل أمتي على هون أن إليه: فرددت حرف على القرآن 
علىأقرأه أن إلي فأرمل أمتي على هون أن إليه: فرددت حرفين على 

أولمن ينزل لم القرآن أن على يدل الحديث فهدا ، أحرفى((رسبعة 
أحرى.بعد مرة بل وهلة 

الفاتحةبنزول القول حكى أن بعد خاوي للالقراءر حمال وفي 
نزلتيكون أن يجوز قلت! ثانية؟ مرة نزولها فائدة فما ت قيل إن مرتين• 

ملكنحو وجوهها ببقية الثانية فى ونزلت واحد حرف على مرة أول 
ذلك((ونحو والمرامحل والمراحل ومالك 

حدليةسياق في مرت إذا ذاتها بعة(، اللأحرق راا قضية كانت ؤإذا 
وشفاهيةالنص تلقي ثفاهية صوء وعلى جهة، من الواقع مع النص 

طرحفان للواقع الوحي استجابة تؤكد أن يمكن أحرى جهة من أداته 
الغموضمن مزيد إلقاء في يساهم المنقلور هدا حلال من لها المخاوى 

علىالقضاء عن ناهيك والمدني،، وررالمآكى المزول،، ررأسياب ظاهرة على 
مننوعا حقيقتها في بعة الالأحرف كانت لقد ذاته. النص مفهوم 

أحرفسبعة على القرآن أن بيان باب وضرها، فرين ا المصلاة كتاب مسلم، أحرجه )١( 
(.٨٢٠برقم  ٥٦١)ا/ معناه، وبيان 

)أ()ا/ةص.
القاهريالأصل السخاوي الدين شمس محمد، بن عثدالرحمن ين محمد الخير أبو )٣( 

ومنفهد، بن والتقي حجر، ابن الحاففل ت شيوحه من ه،  ٨٣١سنة ولد المولد، 
القرآن،غريب ألفية ت مؤلفاته ومن العجمي، ابن وسيعل الياعوتي، إبراهيم ت تلاميذه 
)أرلأنالأملأم (، Y/A)اللامع الضوء انظر: وع، ٠٢سة توفي القراء، جمال 

الأمان)١;ه'آأوّاآ(.)٤( 



الجزيرةفي التعدد لواح مراعاة المس قراءة في لمين المعلى السهيل 
المختاوفةا<لاا.القبائل لهجات كعدد العربية، 

لكليره نفْع متفق زيد أبو حامد نمر الدكتور من الموقف وهدا 
النصبين للعلاقة نشأت بأنها علوم من الكريم بالقرآن يتعلق ما 

والواقع.

نزلالقرآن أن ورد التي السبعة الأحرف اعتبرت ١٠الدكتورت وقول 
منحرف على مرة كل ينزل بحيث المص، لممس مختلفة تنزيلات بها 
رتفوبذلك مرات، سبع نزل المص يكون و؛ذللث، الحروف، هدْ 

منأحد لا بأنه عنه يجاب  ١١أيضا المزول بتكرار بعة الالأحرف ءإاهرة 
فهمهو ؤإنما مرات، سبع نزلمتا بعة الالأحرف إن يقول العلم أهل 

نزولبتكرر قالوا الأين العلماء لكلام جامد نمر اككتور من حاؤلئ 
نزولذكر الأى الخاوي كلام من فهم كما الور أو الأيات بحص 
الأحرفبحدي مرات مع المزول يقتضي هذا أن مرتين الفاتحة سورة 

مرةنزلت، الفاتحة أن يذكر نجده الخاوي كلام تامل وعند بحة، ال
المزولبتكرر يقول لا أنه فى ظاهر وهو الأحرف، ببقية ومرة بحرف 

بعة.الالأحرف من حرف لكل 

اللهرحمه الخاوي الإمام زيد أبو حامد نمر انمكتور انتقد وقد 

.٨٩ص القرآن، علوم في دراصة النص مفهوم )١( 
النزول.يدلتكرر على تدل التي الروايات هو هدا مثل قي والدلل - صحح دلل يوجد لا  ٢٢١

مرتينالفاتحة بنزول للقول حكايتهم عند العلماء عبر وقد مرتين، الفاتحة نزول على 
علومفي مباحث، )لأ/بمهل(، الباري فتح (، ٢٩)ا/البرهان اتفلرت وزعم، بقل، 

.٩١ص القران، 



تكررعن الحديث مساق في السبعة لأحرق ا لموصؤع تناوله على تعالى 
أثناءفي بعة الالأحرف موصؤع تناول نمر الدكتور ولكن المزول، 
وهو~ النهى من امتجابة واعتبرها يالوالمر، المى علاقة عن الحديث 

تيقول حيث للواغ، حامد" نصر الدكتور تعبير حب الكريم القران 
جدليةسياق في فسرت إذا ذاتها البرة<ا ررالأحرف قضية كانت *ؤإذا 

وثفاهيةالمص تلقي نغامة محوء وعلى جهة، من الواقع مع النص 
للواقع<ا.الوحي امتجابة تؤكد أن يمكن أحرى جهة من أداته 

فهمهو للواقع القرآن من استجابة بأنها بعة الالأحرف ير ونف
علىالمهيل بها يراد السبعة ، الأحرفإن ت العلماء لقول حاءلئ 
التسهيل الميعة بالأحرف، وقع أنه الكلام هزا في ما غاية إذ ، الأن١٢

فمي،،مجحه الأحرف تكن لم كذللثج كانمتا ولو للواير، استجابة أنها 
الأحرففي يقال أن ينبغي الذي ولكن العرب، لمالت، بحدد ولكانتا 

تدلكما الملام عليه حبريل به حاء تعالى الله من وحي إنها ت البحة 
العرب.بعمى على وتسهيل تيسير الوحي بهذا وح لقد النصوص، عله 

الجابري:عابئ محمد الدكتور ثانيا: 

بحة،الالأحرف، مثاحمثإ عن الجابري عابد محمد الدكتور تكلم 
ذلك!ومن بها، الخعلقة الماحث، من عددأ تناول وقد 

المعة:الأحرف أحاديث ْع التعامل منهج 
عموما،الأحاديث، مع التحامل منامج تعالى الله رحمهم اللماء بين 

أحرف،بة عر الترآن نزول، الأنتان )ا/مآاآ(،  oU^lانفر: 
,٨١السعة، الأحرف حديحج ، ١ ٠ صن١ 



العقلأسضأن غير ، الأحاديث في والرد القبول معيار هو وما 
الدكتورصنيع ذلك ومن الأمر، هذا في كثيرأ يخلهلون المعاصرين 

أحاديثأورد أن يعد يقول حث السبعة، الأحرف، موضع في الجابري 
أنالمرء ®يمكن بحة! الالأحرف موصؤع في وغيرهما الصحيحين في 

الالذي ولكن آحاد. أحاديث، مادامت، الأحاديث، هذْ صحة في يشك 
قدوالفقهاء والمتكلمين رين والمفالرواة أن هو فيه الشك، يمكن 

لهم.مرجعية ذكرنا التي الأحايين، واتخذوا الموصؤع بهذا انشغلوا 
بهذاالانشغال يستوجب، ما القرآن في فعلا هناك أن على يدل وهذا 

الثعحح،موصوعايت، صميم من بحة( ال)الأحرف مسألة وأن الموصؤع، 
فيالمروية الأحايين، وأن القرآن، بحلوم بحد ما في محمي ا مض 

ظهورفي التاريخية" يكن لم إن الموضوعية" صدقيتها نجد الموصؤع 
قررته،٠بما والانثغال الءحثا إلى الحاجة 

الملاحظات;من عدد الكلام هل.ا وفي 
بأنهابحة الالأحرف أحاديث، وصف، إن الأولى! الملاحظة 

أحاديثتواتر على نصرا ففد العلماء قاله بما جهل هو آحاد أحاديث، 
عددعن متعددة حلرق من الأحاديث، هذه رؤيت، وقد ، السبعة الأحرف 

١صحابيا العشرين نجاوز 

انظر؛مذا، على عثال، حير وحسنه الحدين، صحة يثروط يتعلق نيما العلماء وكلام )١( 
الغيث،)ا/*اأ(.نح (، ٦١الراوي)١;تدريح ، ٩٩ص الحثيثح، المءأ، 

_-TW\.ص الكريم، القرآن إر دّحل )٢( 
XT)\/\'الإتقان ، ٨٤ص الوجيز، المرثي انظر: )٣( 
رواياتفته ساف، المبعة الأحر»-، لحيين، ممايا اف ولته ناري الخرير همد الدكتور أفرد وقد )٤، 

.٤١٠٩ص المعة، ، الأحرفحدث اننلر؛ صحاييا، وعشرين تنين ١ عن حدين، ل١ 



غ1!قتتري
كذلك.يوثر لا فهذا آحادأ، لكنت فلو ذلك، ومع 

موصؤعفي البحث الجابري الد.كتور يجعل الثانيةI الملاحظة 
الأحرففي الواردة بالأحاديث العناية أساب من محببا ثعة الالأحرف 

لهذهالتاريخي لا الموضوعي المدق محما٥ فيما ببا ومحالسبعة، 
الموصؤعفي المروية لأحادين، ١١١الجابري! الدكتور يقول الأحايين،، 

إلىالحاجة ظهور في التاريخية— يكن لم إن الموصوعية— صدقيتها تجد 
قررته٠.بما والأنشغال البحث 

مبررهو ليس بعة الالأحرف موصؤع في المحنا أن والحق 
أنوهو المحيح، هو العكس بل بعة، الالأحرف بأحاديحا الاهتمام 

العلهاءدفع الستة كتب، في المعة الأحرف عن تكلخت، أحاديح، وحوي 
بها.والمراد طرقها، في 

للمدقبعة الالأحرف أحايين، فقدان إلى الجابري ارة ؤإمح
؛احاديح،اعتدائه عدم يفيد جهل آحاد أحايين، بأنها قوله مع التاريخي 

المقلأنيينمن عدد بين مشترك أمر وهذا الماريخ، نفل في الأحاد 
—الصحيح الحديحؤ أحكام إلى النفلر عليه الرد في ويكفي المعاصرين، 

•الحلماء عند للعلم ؤإفادته — متواترأ أو لكن آحادأ 
أحايين،في للتشكيك، تعرض أن بعد الجابري الدكتور إن نم 

وأنهبها، الراد عن الكلام إلى انتقل إسنادها جهة من بحة الالأحرف 
واحدرأي إلى يملوا فلم بها، الراد في الملماء بين الخلاف وقع 

التنيهمن لأبد أحرى جهة ومن جهة، من ررهذا ت يقول ذلك وش مها، 
القدماءالموصؤع، هذا في بالثححه انشغلوا الذين أن إلى الأن منذ 



)الأحرفد المقصود حول موحد رأي إلى يملوا لم والمحدثون، منهم 
)مغلقة(،هي كما يقين، عنها تحدئت التي الأحاديث أن ذللثح السبعة(. 

ابنعبارة حمسبح ، أثر( ولا نص البع هدْ معنى قي بأن )لم إذ 
احتلأفاتعيينها في الموصؤع بهذا المهتمين احتلاف، هنا ومن • الربي 
القدامى®الباحثين أحد ص، رأيا، وثلاثين حمسة إلى وصل 

بالأحرفالمراد في الخلاف حصول من الجابري اككتور ذكره وما 
الدينائل مغالب، في الواغ هو موحد رأي على الاتفاق وءا.م بحة ال

،،محصورْأ الإحماعية والمسائل العلماء، بين حلاف فيها وقع ففد 
فيصحيح قول وحول عدم يعني لا موحد رأي إلى الوصول وعدم 

المسألة.

كمابقيتؤ عنها تحدست، التي ررالأحادسث، الجابري. الدكتور وقول 
حسبأثر(، ولا نص المبع هذه معنى في يامتح )لم إذ )مغلقة(، هي 

افرحمه العربي ابن كلام من يلزم لا إنه يقال: المربي® ابن عبارة 
بلالفهم، مغلقة بعة الالأحرف في الواردة الأحايين، تكون أن تعالى 

انظر:-مار، اف رحمه الزركثص عنه نقله )١( 
شوحه؛من ، ٠٤٦٨سة ولد الإثسالي، العربي بن محمد بن ءبا.اض بن محمد بكر أبو )٢( 

ماكر،وابن المديس، موس أبو طلابه: ومن والغزالي، محمد، أبو القاصي والدم 
انظر;تعالى، اض رحمه ، ٠٥٤٣صنة توفي التأؤيل، وقانون القرآن، أحكام مؤلفاته: ومن 
(.٢٣٠)\إ الأعلام (، Y،Y/Y).الشلأء علام أص 

الميحان ابن الإمام مو إليه المشار والاحن، ،  ١٧٣ص الكريم، القرآن إلى مدخل )٣( 
الل.كتورأثار وقد تعالى، القه رحمه الزركثي عنه هدا حكى وقد تعالى، الثاٌ رحمه 

<.٢١٢)ا/ البرهان إلى كتابه حاشية في الجابري 
المؤلفات،من عددأ الإحماعات ُن.ه حمر في تعالى الله رحمهم العلماء ألف ولا-ا )٤( 

تعالى.الثه رحمهم حزم لأبن الإجماع ومراسا الخدر، لأبن الإجماع ومنها: 





قبائللغات إلى بالترحمات السبعة الأحرف يصم، أنه نرى وهكلءا 
وهداالعلم، أهل من أحد به يقل لم القول وهذا قريش، سوى العرب، 

رده.فى كاف 

لا؟أو باقية المة الأحرف هل 

فيالمدكورة الأقوال من قول اختيار على تنبني مهمة مالة هناك 
ومنلا؟ أو باقية السبعة الأحرف هل وهى السبعة، بالأحرف المراد 
هذهمناقثة يمكن الجابري عابد محمد الدكتور كلام استعراض خلال 

المسالةالمدد هدا محي أثاروها التي ائل المُرومن • يقول المسالة، 
بمعنىالعصور، عبر باقية بحة( ال)الأحرف بهذه القراءة هل اكاليةت 

متىثم الأن؟ عليه هو محا على الأمر استقر ثم فقتل المبي زمن كانت، أنها 
عليهاش صلي البي حياة في هل الأن، عاليه هو ما على الأمر استقر 
•البي زمن تم القراءة استقرار إن منهم! كثير قال وفاته؟ بعل. أم وملم 
لغتهمبغير نهلقهم ومشقة الحربا لغات اختلاف صرورة أن )ورأوا 

علىيقرأ أن منهم لكل فأذف الأمر، أول في عليهم التوسعة اقتضت، 
العهد،آخر في الأمر انضبط أن إلى اللغة، في ؤلريفته على أي حرفه 

الواحدة،الهلريقة على الاقتصار من الماس وتمكن الألسن وتدربت، 
السنةفي مرتين القرآن وسلم( عليه الله )صلي المبي جبريل فعارض 

القراءةتللئ، سبحانه اش فنح الأن، عليه هو ما على واستقر الأخيرة، 
تلقاهاالمي القراءة هذه على الاقتصسار من أوجبه بما فيها المأذون 

الاس(را/رى.

اورئن)ا/'آ\أ(.)>(
\.yi-\VTص القرآن!_، إلى مدخل )٢( 



^^مآرزوأصياكي^ِلأ^

وممات:فيه الكلام وهذا 
بتاءعدم هو المسألة هذه في الجابري الدكتور اختيار الأولى: 

اختيارهأن إلا العلماء بعض به قال قد كان وإن كلها، الميعة الأحرف 
فيالمسألة يضع لأنه اختاره أنه منها سليمة، غير أص على مبني 

عليه.يعتمد دليلا ليس وهذا التاريخي، إطارها 
وأنالماع، وبقاء بحة، المن أحرف ستة بتخ القول إن الثانية: 

إنقلنا ؤإذا ص_حيحرا،، دليل عليه ليس الأخيرة المرضة هي قراءته 
يشلبدليل إلا ذلك بقاء فالأصل أحرف بة على نزل الكريم القرآن 

الأصل.هذا عن 
علىالقرآن بنزول الراد إن اللم أهل من أحد يقل لم الثالثة: 

آية،أو منه، حرف كل في واقعة أحرف بحة الهذه أن أحرف سبعة 
،.٢٢١القرآن جملة في واقعة أنها الراد ؤإنما 

كذلك.صعيفآ ملآ  ١٧٥ءاو4 لم بل ( ١ ) 
هال:أنه تعالى الله رحمه البر عبد ابن الإمام عن تعالى افه رحمه الزركشى نقل وق- )٢( 

سبعةعلى تفرأ أن كلها وآياته وكلماته حروفه ش يجوز لا القرآن أن على ®وأجمعوا 
علىتقرأ أن تحتمل كلمة القرآن فى يوحد لا بل مها ذلك يمكن ولا منها شيء ولا أحرف 

وانفلر;عليه، أقف فلم البر عطي ابن نحث، في عنه بحثت وهد قليل•، إلا أوجه سبعة 
)ل/"آأ'ا(.الرهان 







بها،العلماء اعتنى اش المباحث أهم من الكريم القرآن نزول يعتبر 
وأسبابه،الكريم، القرآن نزول ككيفية جوانب، عدة من تناولوه وند 

نزولموصؤع أن يجد القرآن علوم كتب إلى والناظر وزمانه، ومكانه، 
اوكت_ارسمنلك في الأُواب، من كيرا عددا يشكل القرآن 

منأبرز ومن كثيرأ الموصؤع هدا العاصرون العقلانيون تناول وقد 
عنتتحدث للدكتوراه رسالته إن حيث الجمل، ام بالدكتور فيه كتب 

الدكتوربإسراف كانت وفد ،، النزولر أسثامّح وعنوانها المزول، أباب 
الشرفي.الجيد عبد 

إلىمدخل كتابه فى الموصؤع هدا الجابري الدكتور تناول وكل.لك 

السيوطيوتكلم القرآن، بنزول ، ٢٠٧٠تعلق لها أنواع حمسة تعالى اش رحمه الزركثى ذكر ( ١ ) 
القرآنعلوم أنواع من الأولى نوعا عثر الستة قي القرآن بنزول يتعلق عما تعالى اش رحمه 

تتعلقالقرآن علوم أنواع من نوعا وعشرين تسعة عقيلة ابن وذكر الإتقان، في المن.كورة 
-lT)\/الإتقان (، YTY^AVاJرUن انثلر: الكريم، القرآن بمزول 

iiTTo  ا-ههم.٠ ١ )ا/ والإحسان الزإدة
 )Y( ٠ ٠ ٥ عام وطبعت م  ٢٠ ٠٣٠عام الر1ّلةفي هزم نوقشت Y فيالربي الثقافي الركن في م

المعرب.



الض£إيي؛

أنهالحكم القرآن فهم تمميره محي ما أبرز ؤيعسر ،، ل الكريم القرآن 
٢*الّزولل ترنتب حسب القرآن نمير حاول 

والمكيالنزول، باب يامحيتعلق ما لأهم عرض القمل هذا وفي 
يلي!كما مباحث، أربعة محي القمل هدا جعلت، ومحي والمدني، 

.yo\yrrص الكريم، القرآن إلى مدخل انفلر: )١( 
الحكٍمالقرآن فهم كتابه في الجابري الدكتور عند المذكور النول، نرتب أن ملاحظة مع ، ٢١

فهمهعلى فيه اعتمد ؤإنما الواردة، الأئار على فيه يعتمد لم به خاص ترتب مو 
القرآنية.الور لموصوعات 



الأولالمبحث 

القرآنبنزول الراد من العاصرة العقلية المدرسة موقف 

ونقدهوالإنزال، الرول، بين والمرق 

أهمهو بل القرآن، علوم في ارمهم موضع القرآن نزولر موضع 
وأنهبالمرآن، للأيمان أساس القرآن بنزول العلم لأن حميعا؛ مباحثه 

ثمحق، الإسلام وأن ه، الرسول بنبوة للتصديق وأساس اممه، كلام 
رالقرآنءر علوم في يعد لأتية ا المباحث لسائر أصل هو 

تعالىاض إيحاء هو الكريم القرآن بنزول المراد أن العلماء بين وقد 
/السلأمر عليه حجريل بواسهلة ه محمل نبيه إلى الكريم القرآن 

ولاالقرآن في ليس ١١تعالى! اممه رحمه تيمية ابن الإسلام ثيخ يقول 
اللائقهو وهذا المحروق، النزول محنى وفيه إلا نزول لمقل المنة في 

المعنىبهذا إلا نزولا العرب تعرف ولا العرب بلغة نزل فإنه بالقرآن 

اختلاففي وأترها النول أساب معرفة (، ٢٥٧- ٢٤٦)آآ/الفتاوى مجمؤع انفلرت )٢( 
(.٢٤٦)ل/ونقد دراصة العرفان مناهل ، ١ ٠ ص والفقهاء، الشرين 







الض£لي^^؛

صنالحديث هدا أن وبما ، رعسةاا عشرين محي دلل بعد نزل يم القدر، 
ساذجا،ستلحأ فهما يفهم أن يسغي فلا بالغيب، تتعلق التي الأحاديث 

علىوينطبق العقل ْع يتناسب منطقيا عقالنيا فهما فهمه من بد لا بل 
النزولهو القرآن إنزال كان إذا ت نقول سطحيا فهما فهمناه فإذا الواقع. 

الحديدإنزال هو ما أي واللباس الحديد عن فماذا الدنيا ماء الإلى 
البشكل الحديد ؤإنزال القرآن إنزال يفهم وكيف اللباس؟ ؤإنزال 
والإنزال:التنزيل  j^-lJوالأن الأحر.... أحدهما يناقض 

الإنساني.الوعي خارج موصوعي نقل عملة م فاكزبل؛ 
سالإنساني، الوعي خارج المنقولة المادة نقل عملية هو ت والإنزال 

الإنسانية.المعرفة مجال دحلت، أي المدرك، إلى المدرك غير 

والماءالقرآن مثل واحد لشيء وتنزيل إنزال وحول حالة في هذا 
فيكما تنزيل دون إنزال وجود حالة محي أما لوى. والوالمن والملائكة 

المعرفةررأي فقتل الإدراك عملية هو الإنزال فإن واللباس، الحدين، حالة 
((((^٢،.فمهل 

الملاحظات؛س عدد سحرور محمد الدكتور كلام وفي 

فىيكفى لا سحرور الدكتور محرره الن.ي الإنزال معنى أن الأولى: 

القرآنعلوم قي الرعان عباس، اين ارواْ الأثرت ط! تخرج في شحرور الدكتور قال )١( 
أحرجهعباس ابن على موقوف والأثر قاصر، تخرج وهذا _AA^، للزدكشيج١ 

انغلر:كير، ابن والحاط ١^ وصححه ( ٢٨٧٩برقم  ٢٤٢)Y/ الستدرك ني الحاكم 
الأحبارتخرج في رسالة الميموني افه ب، ولالل،كتور العفليم القرآن ير نف

الأثر.هذا تصحح إلى فيها انتهى وقد حملة، الدنيا ماء الإلى القرآن نزول في الواردة 
.١٤٩-  ١٤٧ص والقرآن، الكتاب، )٢( 



حملةالقرآن إنزال في عنه اش رصي عباس ابن أثر ذكر عليه الاستدلال 
محمدالدكتور عند الإنزال معنى تضمنه مما حزء على يدل لأنه واحدة 

قولهؤيبقى الدنيا، ماء الإلى حمله الكريم الهران إنزال وهو ، محمحرور 
لمو دليل، إلى بحاحة المدرك مرتبة إلى المدرك غير نقل الإنزال إن 

عاليه.دليلا يذكر 

كلامهو الإنساني الوعي خارج نقل عملية التنزيل إن قوله اكانية؛ 
كانل.؛ صحيح غير وصم، الإنساني الوعي بخارج الوصف إذ منتقل.، 
سبقوقد ه، النبي إلى بالوحي اللام عليه جبريل نزول أثناء يحدث 
تنبها،أكثر كان وانه الوحي، مجيء عند ه المبي حال عن الكلام 

أيأتيه لما ووعيأ 

بالغسي،متعلق بأنه عنهما فه ا رصي عباس ابن أثر وصف الثالثة؛ 
الدكتوريرتبها التي النتيجة ولكن والتسليم، فيه، بما الإيمان يقتضي 
لذاغيبي أمر أنه يرى فهو مختلفة، المقاسمة هل،0 على شحرور محمد 
فيقرره ما إلى توصل فقد ولذا ا ومنهلق بعقلانية، فهمه نعيد أن ينبغى 

يبينوهذا الأثر، هذا فهم في العقلانية محاولته يحد لإنزال با المراد 
منه.خوذة الما والمعاني الأثر بملألأدت، جهله 

المعرفةهو الحديد في الإنزال إن شحرور الدكتور قول الرابعة! 
ؤوأزل-اتعالى• قوله نمير فى المقرون إليه ذهب لما مخالف، فقمل 

كثير١^، فآل فقد [، ٢٥سنتمعِمحه]الحديد: 
وجعلناأي؛ قديده بأس فيه  SijJjؤؤوأزل-ا راوقوله! تعالى؛ افه رحمه 

الأول،.القمل س الأولط السحّثإ هن الخامس ب، المطالانفلر؛ !١( 



^^ييووِاكيرِج

وقالعاليهاار١،، الحجة نيام بعد وعاند، الحق أبى لمن رادعا الحديد 
حلقهعن عبر ئت؛ودديم -آتعالى ءروقوله تعالى! اش رحمه عطية ابن 

فإنوأيضا الأنعام، من الأزواج الثمانية في ئال كما بالإنزال ؤإيجادْ 
.٢٢منها،١^نزولا الكل جمل ماء المن تلقى لما الأشياء بكون الأمر 

خلقهللحديد بالإنزال المراد أن إلى ذهبوا محي المقمرين فإن وهكذا 
ثحرور■محمد الدكتور محال كما فحب معرفته وليس ؤإيجاده، 

شحرور:عتل اادزول أسباب، وحول عدم منه يلزم 'لكريم القرآن إنزال 

والتنزيلالإنزال حالة الأن ®ولننافش شحرور! محمد الدكتور يقول 
الكتابأم لأن الكتاب، تفصيل أو الكتاب أم في وليس فمهل لقرآن اش 

خاص:وصع لهما الكتاب وتفصيل 
يجب،القرآن، في التنزيل عن منفصلة إنزال حالة هناك يكون حتى 

أمثاببان يفهم هدا ومن والتنزيل، الإنزال قبل وجود للقرآن يكون أن 
هالمي على القرآن تنزيل لأن القرآن، في معنى أي لها ليس النزول 

نخصالتي الأشياء عن فال لذا ال، يلم أو عنه مثل حتمي، هو 
مثلوانإن موثز بدوة؛ إن أسا♦ ^لأثكلوأص الغيبيامحت، مثل القرآن مواصيع 

لأشياء١ عن أبدأ يقل ولم [ ١٠١: ]الماددة ه ثم مد آلمءاق يلأ عزا 
،.عنها((١٣تسألوا لا الكتاب تفصيل أو الأحكام تخص الش 

الإنزال،يجتمع لا أنه يرى شحرور محمد الدكتور أن نجد وهكذا 

(.٢٣)A/الخلم القرآن تمر )١( 
A(YY.)/؛،المحيط ابحر وانظر: (، ٢٤٣)>،/الوجيز المحرر )٢( 
.١٥١ص والقرآن، امماب، )٣( 



إذبينهما، تعارض لا أنه والحق للقرآن، نزول أساب بوحود والقول 
القرآنبنزول محولهم مع كتبهم محي النزول أساب العلماء تناول قد 

محمدالدكتور ونول آ، ز الدنيا الماء إلى واحدة حمالة الكريم 
تنزيللأن القرآن، محي معنى أي لها ليس النزول باب ررأمحشحرورت 

مبنيالقول هدا يأل٠١ لم أو عنه محئل حتمي، هو التي على القران 
باببأسالقول أن والظن النزول، باب أسلموصؤع محاصر فهم على 

ولالولاها، محيحصل يكن لم الكريم القرآن نزول أن يقتضي النزول 
أوالأية نزلت، رءما النزول! بأسباب المراد بل أصلا، عالم بهيا يقول 

وقوعه((أيام لحكمه مبينة أو عته متحدثة 

شحرور:عند للانزال السابقة المرحلة 

القرآنيعتلى أن اه أراد ررفعندما نحرور؛ محمد الدكتور يقول 
انيالأنللإدراك قابلة صيغة إلى تحويله كانت، الأولى فالمرحلة للناس 

الصيرورةفي، النمير وهذا الصيرورة• مح، تغيير عملية حرت أي الني، 
ؤإ،جثلثهؤءك،عتبماقال: إذ ااحعل(ا. فعل في العربي اللسان في عنه عبر 

يكونأن قبل بق موحوي له كان أي ٣[ I ]الزحرف، ساؤذنتته ةولأٍظم 
أيضاولكنه الجعل، معنى وهدا صيرورته(١ فى رءأي عربيا فجعله عربيا 
_]؛هو والإنزال ٢[ : ثإذلإ' عربمكا ؤ،، \لحث قال! 

فأصبحمشهرا، ررغير مدرك غير القرآن كان أي المدرك. إلى المدرك غير 
أن!أي الإنزال. في حاء ما وهدا مد،ركا، 

)١;\سمف\0 ماهل \(، oy)\/والإحسان الزيادة اظر: )١( 
المظن)ا/هاِ(.ماهل )٢( 





نالاأ-آاآ['"، ؤتمفي'اتقئ@:طجي]امحدج: تعالى: 
هضن مدم، عظم أي: 'اؤ؛قمتيافبمد4 تعالى: اض رحمه كثم ابن 

والشصالزيادة من محفوظ الأعلى الملأ في هو أي: 
وحولبين متوسطة مرحلة هناك فليس وعليه ، والتبديل٠٠ والتحريق 

فيالدنيا ماء الإلى حمالة نزوله وبين المحفوظ، اللوح في القرآن 
النصوص.

غيربلغة هو المحفوظ اللوح في الكريم القرآن بان القول ثانيا: 
بلعليه دليل لا الدنيا ماء الإلى نزوله حين بالعريية جعل وأنه العربية، 
فيإيكال ولا العربية، باللغة هو الكريم القرآن وأن خلافه، الأصل 

سحرور.الدكتور ذكره الذي القول إلى نلجا حتى ذللت، 

قابلةصورة ٠١وأنه ؛العربية، جعل الكريم القرآن بأن القول ئالئأ! 
حتىااالج-علاا صيرورتها في التغيير تم ااالإنزالاا اني الأنللإدراك 

المجعوللأن الكريم، القران بخلق القول منه يلزم مدركة٠٠ أصبحمت، 
هوؤإنما المحفوظ، اللوح في المحفوظ الكريم القرآن هو ليس حينها 
؛العربية.جعل أن بعد نزل ^آحر شيء 

الوحيطريق عن ماديا ه، التي إلى وصلت ®نم قوله: رابعا: 
مقروءةأو ْموعة، بها يراد أن يمكن إذ موهمة، ماديا كلمة التنزيلاا 

المعنىويكون موعة، موصلث، مم يقال! أن والمحح ذللث،، غير أو 
المي،إلى الوحي ؤلريق عن مسموعا القرآن وصل أي صحيحا، 

الدنيا.ماء الإلى القرأن إنزال في عنه اض رصي عياص ابن أثر إلى الإثارة سشن، وتد )١( 
(،T'A'\/A)اكزيل معالم وانفلر: (، ٣٧٣)A/العظم القرآن تمر )٢( 



القرآنجعل تم اروقد ت آحر موضع في شحررر محمد الدكتور ويقول 
فالحين القدر ليلة فى حمل ما وهدا واحدة. دفعة على عربيا ؤإنزاله 
هتالمي حديث نفهم وهكذا ١[ ]الأدر1 ألخدره ص ن أنزكه ٠^٩ تعالى! 

يدركلأز قابلا أمح أي الدنيارا،. الماء إلى القرآن نزل القدر ليلة في أنه 
تمالمدر ليلة في أنه وبما وأشهر• الدنيا الحياة تعيش التي الناس قبل ْن 

٣[.]اصدر; أف ي مر أكدي ت محال فقد القرآن، إشهار 

القانونيوالإشهار الشهرة من أنها إلى شهر بكلمة تذهب أن لك 
بلعدد، أنها على ®الألف؛، تفهم أن يلزملث، ولا والشراء. للبح الملزم 
بشكلبعض إلى بعضها الأشياء صم وهو ®ألف،، فعل من جاءت 

كلمن حير القرآن إشهار أن أي والتاليف. الألفة جاءت ومنه منجم، 
!أيضاوفال بعض. مع بعضها كلها مؤلفة الأحرى الإشهارات 

ألوهرتصثالز جخنت ت وفال ٣[ •' ]الدحان منذونه َؤا إما ينثكإ ل—ثة قا آنرلتنه 
فيلاحفل [. I١٨٥ بقرة ]الالأية لأكتا!؛نه هدكس> المزءائ مه أيرل 

عربياوكان واحدة دفعة تم والإنزال أنزل، فعل فيها أن الثلاث الأيات 
]يومف:ىذءلدى4 قدم عربمثا همء'دا أرقه 

حفنات!ملأ عدة المهابق شحرور محمد الدكتور كلام وفي 

إمكانيةيحني بأنه الدنيا ماء الإلى القرآن نزول يره نفالأولى• 
هالنبي ®حدين، I يقول حيث الدنيا، في تعيش التي الناس س إث'راكه 

لأنقابلا أمح أي الدنيا. ماء الإلى القرآن نزل القدر ليلة في أنه 

تخريجه.سبق V ١ ر 

والقرآن،صم0ا\م\ب )٢( 



غيرالنمير وهذا ، ١٠الدسا الحياة تعيش التي الناس قبل من يدرك 
للظاهروصرف، الدنيا، الماء إلى يالزول للمراد تاؤيل هو إذ صحيح، 

الماءأن اللغة في يرد ولم الدنيا، الحياة إلى الدنيا الماء لمقل من 
مندلل عليه يدل لا متكلفا تأؤيلأ فيكون وعليه ا، الحياةل بمعنى تكون 
أعلم.واش مرجوحا" الوليل كان ولو — اللغة 

بذحمم ألخدر I تعالى اغ نول في الوارد الشهر ير نفالثانية؛ 
منكذلك هو الأنهار أو الشهرة الراد بأن ٣[ تالقدر: آلفم4 

ل، ل المضرين من أحد القول هاوا إلى يذم، لم إذ الباطل، التفسير 
رالعروق، الشهر وهو بالظاهر، الأية هذه في الشهر ير نفعلى هم 

ابنقال الشهرة، بمعنى يأتي الشهر أن يفيد ما اللماع ذكر وقد 
الأمرفي وضوح على يدل صحيح أصل والراء والهاء ررالشين فارس: 

الشهراالذلالثs س ؤإصاءة. 

تتعالى اف رحمه نارس ابن نال، العلو، أي المو من بأنها المماء اللنة ءلماء عرف )١( 
علأ.• بمره ونما ءلواتv. إذا ، نموت يقال العلو. على يدل أصل والواو والميم ُلالين 
وكلشيء كل مقغ، هي ®الماء ت الكغوي ونال ، ١؛ امشته حز ارتفع ت شخص لي ونما 

الحياةوهو ماء، للمعنى من شحرور الدكتور ةررْ لما علاقة لا أنه نرى وهكذا سناء، 
.٥٠٧ص اللكuت، الأغة)"ا/\/ا،(، مقاييس واننلر: لاكلمة، الاغوية بالمعاني 

 )Y( :؛البيان جامع انفلر(o/Y ،)oالقرآن لأحكام الجامع (، ١٩١)٩; الخ؛ر زاد ؛(YY/
العانيروح (، Y"• /Y-Y)الغيب مفاتيح (، ٣٩٣

منخير القدر ليلة في المبادة إن الراد أن أصحها أنوالا الأية في المقرون حكى وقد )٣( 
أضلبأنها القول روهدا تعالى: اممه رحمه محير ابن قال الثور، ليلة فيها لمى شهر أك 

مالا المؤواب وهو حرير. ابن احتار القدرهو ليلة فيها -وليس شهر أشإ عبادة من 
الخظيم)اا/مإ؛(ؤامآن ير نفانفلر: ءداْ«، 

(.YYY/nاللخة مقاييس )٤( 



يتم
منبد لا إذ ثسحرور، الدكتور إليه ذهب ما صحة يعني لا وهدا 

مخالفةوعدم الواردة، الاثار في والنفلر ير، التغعن السياق مراعاة 
فيسحرور الدكتور يراعها لم كلها وهذه السلف، من رين المقإجماع 

الأيهءهذه فى هرة بال هر للره تف

الثديتعالى! قوله في للألف نحرور الدكتور ير نفت الثالثة 
سبقما على مبني والتالف الألفة من بأنه ٣[ I ]القدر قهره ألف نذ حثر 
قيلكما الموضع هذا في ويمال الأية، تفسير في أ-خمتاء من قررْ أن 

وقدخاصة المعروف العدد المفصود أن هو هر ١١٥١١أن من تقدمه فيما 
محمدوالدكتور التفسيرلا،، أهل فرْ وبهذا الشهر، وهو معدود تبعه 

عنالحديث، عند سبق كما والكتاب القرآن بين يفرق كان ؤإن شحرور 
حولذكره الذي الكلام هذا عمم محا أنه غير الكريم، القرآن أمماء 

والكتابالقرآن عن حديثه عند مثله فقال القرآن في واكزيل الإنزال 
والإنزال!والتنزيل الجعل الأن رالنلخص I يقول معا، 

٣[]الزخرف: تثلخ4 ثتلمزئوقاةظًمحأ السل:- ١ 
فقهل.للقرآن وهو 

٢-الإنزال:

٢[.]يوسف: شقمح4 قدثأ محكا ي، أزلثن انآ ؤ أ-للقرآن: 
[.٣٧]الرعد! يم •عا أركن ءؤوكثِلكا الكتاب! لأم — ب 

ه.ءن؛ثا لإ ,صل رلتِ أؤنث تدؤ عك أنزل آوئ لهي للتي ؤ كله! للكتاب ج- 

/YY)القران لأحكام الجامع (، ١٩١)٩; السير زاد السان)؛آ/ه؛ْ(، جامع انظر: 
انمانيروح (، ٣٠)rr/ اشب،.فاتح (، ٣٩٣









فيوفاتدتها النزول، أساب أهمية من التقليل حاول من ومنهم 
والدكتور،، الجملر بسام الدكتور صنع كما الكريم، القرآن نمير 
الجابريعابد محمد 

المعاصرينالعقلانيين أقوال أهم لعرض محاولة البهمثا هدا وفي 
•عاليها والرد النزول، أسباب في 

المقلأنيينعند نزول الأّساب نثاة ت لأول ا المطلمح 
المعاصرين!

شحرور:محمد الدكتور أولا: 

بدايةفأنكر النزول، أمياب نشأة عن شحرور محمد الدكتور تكلم 
أنوزعم المران، لنزول الحقيقة وجه على أمحباب هناك يكون أن 

منعدد لتحقيق موصوعة العلم أهل كتب في المذكورة النزول أسباب 
تعليه والرد كلامه عرصر يلى وفيْءا الأمور، 

فيللتنزيل إن الفقهاء يقول ررند I شحرور محمد الدكتور يقول 
كانلأنه النزول باسباب علاقة له ليس القرآن إن وأقول أسبابا، القرآن 

أمفي كانت، الأمثلة معفلم إن حسث، أل، يلم أو عنه نشل سيأتي 
يةبالنأما القران* هو حديثنا ومجال الكتاب. تفصيل أو الكتاب 
ولكنالقرنين، وذي الكهف أهل عن . المي سؤال تم فقد للقصص 

ت،كانالقرنين وذي الكهف، أهل قمة لأن معنى له ليس هنا وال ال

.٣٦٩ص للخل، الزول، أساب انظر: )١( 
(.n٣٧٩/الحكم  o\jii\فهم انظر: )٢( 





أعلمولو أنزلت مما أطم أنا إلا اض كتاب من ي أنزلت ولا أنزلت 
إليه٠١رلركت الإبل تبلغه اش بكتاب مني أعلم أحدا 

للقرأننزول باب أموحول سحرور محمد الدكتور ينكر الثانية! 

لمتن•

.٠٠أل يلم أو عنه نئل سيأتي ءكان القرآن أن الأول! 
يجعلإذ النزول، أسباب معنى صبهل عدم على يدل بج، الوهذا 

وهذاالأيات، نزلت، لما لولاها التي الأمور بمعنى النزول ثاب أم
يعرفونالعلهاء إذ النزول، أسباب عرف ممن أحد يدكر0 لم المعنى 
مبينةأو عنه متحدثة الآيارت، أو لأية ا نزلت، راما بأنها المزول أسباب 
وقوعه((لمأيام لحكمه 

والأحكامالأياُتح يجرد للنزول، أسباب وحوي ؛ازعم أن الثاني! 
ويربعلهمخصصا، مفيدأ ويجعله وعموميته مطالقيته من الإلهي والهول 

المؤمنينأمام واسعا الباب يفتح الذي الأمر التاريخي• بالحدث لزوما 
ولرففىومرحليته، القرآني المحي بتاريخية للقول الماريخية ؛الحتمية 

ومكان٠٠.زمان لكل صلاحيته فكرة 

العبرةفإن أسباب لها كانت، إذا الآيارؤث، أن على مبني القول وهذا 
لمغله.بعموم لا بخصوصه فالعبرة السبب، حاء فإذا ثب البخصوص 

١٩١٦)i/ه، الهي أمححاب من القراء باب القرآن، فقاتل محاب ني المخاري أم-بم )١( 
)؛/عود، مبن الد عبد فقائل باب الصحابة، فقاتل كاب لم، وم(، ٤٧١٦برثم 

(؛٢٤٦٣برثم  ١٩١٣
المظن)ا/ها/(ؤماهل )٢( 





اكفمِم^^صووو

إنت الماسالمين علماء من أحد يقل فلم لا؟ أم بسببه يختمن هل ٌبب 
يقال!ما غاية ؤإنما المعين، بالثخص تختص والسنة الكتاب عمومات 

فيهاالمموم يكون ولا يشبهه، ما فيعم الشخص ذلك بنؤع تختص إنها 
اللفذلااربحسب 

كانفإن وعاليه بالسبب، لا الشرعي باللمقل الحجة أن ^; ١٧١
عموْهرآ،.في الحجة فإن عاما اللففل 

فلماذابعمومه، عمالنا السبب من نجرد إذا الخام اللفغل أن الراع! 
آ.حاصر سبب معه كان إذا بعمومه نعمل لا 

بعمومالاحتجاج في عنهم الله رصي الصحابة صنيع إ الخامس 
تعالى!افه رحمه السيوطي قال خاصة، لأسباب وردت ألفاخل في اللفغل 
فيوغيرهم الصحابة احتجاج اللمثل عموم اعتبار على الأدلة ررومن 
بينهما١رذائعا شائعا خاصة أسباب على نزلت، آيات بعموم وفاغ 

شحرور!محمد الدكتور عند النزول أسباب علم وصع أمباب 
النزول!أسباب علم وصع ارأمحباب شحرور! محمد الدكتور يقول 

مثلهله فإن وح، والمنالماسح علم توأم المزول أمباب علم كان ولما 
!أهمها، ولادته إلى دعت أسبابا 

صالتمر، أصول ش ،قيمة )١( 
.١٤٥ص اكمرة، انظر؛ )٢( 
 )X( :انفلرUl ،^ ١٤٦ص.
)ا/يا،ا(لأالإتقان )؛(
هنا.كقديمه حاجة لا لذا والمنوح، اكاصخ عن الكلام مياتي رْ( 





^ئكسءرِج

آثم،طورأ والأثعرية والمرجئة والجهمية طورأ، والخوارج 
وسلمانطالب، أبي بن علي يقفل أو بكر، أبا يقفل ما وفيها 

لأحمد،أو العمان، أو للشافعي، القفل يزعم ما وفيها ،، الفا 
أرض،على أرض أو بلد، على بلد بكرامة يشيد ما وفيها لغيرهم، أو 

امينوالدمحالوصاعين أمام مصراعيه على الباب، فتح الذي الأمر 
ا؛وتابعيه وصحا0 للنى ثاووا ما بون ينوالمنممعين، 

تالملأحظات، من عدد السابق الكلام وفي 

كثيرة،كتبا العلماء فيه كتب، شرعي علم المزول( أسباب أن الأولى؛ 
زمنفي موجودة مسمياتها تكون أن الشرعية العلوم رط ث من وليس 

اثصفات، وفي الإيمان مفهوم في حاطئة عقدية اراء لها الكلامية الفرق إحدى الجه٠يةت )١( 
معاصرةفرق انخلر; صفوان، بن الجهم ها موسإلى نستها في وترجع وأسمائه، تعالى 

للإسلامتب، 
فيالاستثناء يجوز لا وأنه ينقص، ولا يزيد لا الإيمان بأن القاظرن هم المرجئة; )٢( 

١(. ٠٧٢)V/ للإسلام تنتسب معاصرة فرق انقلر; الإيمان، 
-(٥٣٢٤)سنة المتونى تعالى اف رحمه الأشعري الحس لأبي، تب فرقة الأساعرة; )٣( 

ابنعن الأشعري أحدها كلامية ينزعان أصولها يدأيت، يعده. وما الراح القرن في فلهريتؤ 
الذيب، ؛الكالقول، مع الاحتيارية، وأفعاله تعالى الله كلام مسالة على تدور كلاب 
الكلامية،المناهج في وتوسعتا وتعمقتا تهلورُت، ثم والإرجاء، الجر نزعة عنه نشأتا 
١(.٢ ٠ ٥ )م/ للإّلأم تث_ا معاصرة فرق صلإ1أ، امقالإّلأمةاللكلآمية، انفلر; 

فيهاإسلامه ب في ٍلويلة قصة له عنه، الله رصي الفارسي سلمان الله عبد أبو الصحابي )٤( 
ومحنيته الني،. وآحمح، بعدها، وما الخندق شهد الحق، الدين عن المثإ على حرصه 

)أ/الغاية أمد انفلر; ءث<، اممه رصي ه  ٣٥سنة نوش عنهما، اممه رفي الدرداء أبي 
الإصا؛ة)؛/أ'؛(.(، ٥١٠

٠٩١- ٨٨صى الإسلامي، للفقه جديدة أصول نحو )٠( 



أصولهانكرن أن يكفي بل عنهم، افه رصي وصحابته ه، النبي 
منتمية ممعروفة 

فيوالبءح«ث< مجوصؤع، علم بأنه النزول أمحباب علم وصف فإن وعاليه 
عموما.الشرعية العلوم على هذا ينطبق إذ يصح، لا وضعه أسباب 

أسبابعالم وضع أسباب من سحرور محمد الدكتور ذكر الثانية؛ 
إذباطل، سبم—إ وهذا وعصمتهم، الصحابة سالة فكرة ترسيخ المزول 
ت،مولي، والسنة الكتاب بنعي متحققة عنهم اممه رضي الصحابة عدالة 

إثبان،آحر.إلى بحاجة 

أسبابعلم وضع أمياب من أن شحرور محمد الدكتور ذكر • الثالثة 
الصحابةمن واحد بمقل والزعم والaلادفي المذهبي ارالأنتصار النزول 
أمور!لعدة النزول أٌسباب يجهل من قول وهذا يعينه®، 

منأح- بمقل أصلا له نعلق لا النزول أسباب غالب، أن الأول؛ 
بحكمالمت^١القة الآيارتح بعض نزول هاحب، حدثا يحكي ؤإنما الصحابة، 
)٢(

•ّمعي، 

أصلاالصحابة بين طائفي أو مذهبي نزاع هناك يكن لم أنه الثاني• 
النزولبأسباب الطرفين أحد ترجح إلى ليحتاجوا 

الكتابفي ه افه رصول صحابة \w(.< )\إ احمد للإمام المحابة فقاتل انظر■ )١( 
.٢٥٩ص والسة، 

الحقيقة.هده ليان النزول أساب لكتب، والتمنح الطر ؤيكفي )٢( 
منه،افه رصي ٍنال—، أبى بن عالي الجليلين الصحابيين بين القتال فتنة من حدث وما )٣( 

مضهو ؤإنما ٠لات٠ي، أو مذهي بتزاع له تعلق لا عنه اش رصي سفيان أبي بن ومعاؤية 
١١٨٣ص القواصم، عن العواصم انفلرت للحق، إصابته وفك متهما كل اجتهاد على 



بسامالدكتور داذبأ■ 

لأنالنزول أساب في طويلا كلاما له فإن الجمل بسام الدكتور أما 
النزولأسباب ينشاة يتعلق وفيما محاقا، مر كما هذا فى مستقلا كتابا له 

علمتكون في أسهمت، المي العوامل في البحث بنا "أفضى يقول؛ 
الثقافيالعامل I هي عوامل ثلاثة تعيين إلى وتشكله النزول باب أس

الأ؛ديولرم•"'.فالا.ل افرش، دالخامل 
أسبابنشاة باب أسيجعل الجمل بسام الدكتور أن نرى وهكذا 

وقلةللقصاص أثر وجود يزعم أن الثقافي يالعامل ويريد ثلاثة، النزول 
النزول.أمحثاب علم نشاة في الأحبار 

إلىالعفوي التدين من بالانتقال عنه عبر ما ١^^، بالعامل ويريد 
لتبريرالنزول أسباب وصعوا اء العلمِأن وزعمه المعفلن! التدين 

المعارصة!.الأحكام 
محبباكان والفرق للاراء الانتهار أن الأيديولوجي ؤيريد؛العامل 

النزول!.أسباب علم لنشأة 
الذيالأمر ولكن تفصيلا، نقاسها سيأش ذكرها التي الأسباب وهذه 

النزول،أسباب علم لنشاة الحقيقية الأسباب أغفل أنه هنا ذكره يحن 
ونقلالشؤع، حفثل على الحرص وهو الأسباب، لهذه العلماء وجمع 

القرآنمعاني بيان من فيها لما لها مصاحبة الأيات نزلت، التي الأسباب 
الكردمر؟ل

صالنزول، أمحبابج )١( 
،احتلانف وأثرها النزول أساب معرنة )ل/٨٣(، النزول أساب ني المحرر انظر؛ )٢( 

.١٨- ١٥ص والفقهاء، المقرين 



سامالدكخمر عند الزول أّبب عيم ثاة همط اك^بجاصن دور 
ابل:

المحاصىدور به ؤيريد الثمافي، يالعامل الجمل بسام الدكتور بدأ 
المحاصى،من الموقف، عن النظر ر١وبقهلمر ت يقول حيث الأخبار، ونملة 

بينالماصالة الهوة تعاظم هي بديهية نراها نتيجة إلى أوصل عمالهم فان 
منوالإخارمحن القصاص مجالس في ورسالته المي تجربة عن يروى ما 

بابمن أو التصريح باب من وأعماله النبي عن القرآن يقوله وما ناحية، 
فنإيجاد من القدامى للعلماء لامناص فكان أحرى، ناحية من الإشارة 
علممام إلى أدى ما وهو سريرْ، على ويحرص التباعد ذلك يتلافى 

القصاصروحها التي والأخبار المصحف نص بين صلة عقد إسلامي 
القرآن.نزول بأساج، الاهتمام بدأ ثم ومن ومغازيه. النبي يرة سص 

ففاءالنزول أساي، مبحمث، فى وحدوا قل. القصاص هؤلاء أن والحقيقة 
للعاملكان هكال.ا المحم،ا آياُت، حول عليل.ة أحبار لنسج واسعا 

عواملوحول ضوء في النزول أسانم، علم نشأة في حاسم دور الثقافي 
وتهلوره((ولادته على راساءل.ر>ت، أخرى 

بينالتوفيق على الحرص يجعل الجمل ام بالدكتور أن نرى وهكذا 
علملغلهور محببا الكريم القرآن وبين وأباطيلهم، المصاص، أخبار 

إيجادمن القدامى لالعالخاء لامناص ارفكان يقولI حيث، النزول أسباب، 
تبريره((.على ؤيحرص التباعد ذللث، يتلافى فن 

أحباروبين حهة، من النزول أسباب، علم بين علاقة لا أنه والحق 

٠٥٦صن النزول، محسايبؤ آ )١( 



^^،؛لفمسم

كتبفي صعيغة وآثار أحاديث ْن وقع وما أحرى، جهة من القصاص 
لدلكبل لها، القصاص وصع صعقها مبب أن بمي لا النزول أسباب 

الأحاديثر١،.نقاد ذكرها الخي المتعددة أمحبايه 
قدالقماصر هؤلاء أن ووالحقيقة I الجمل ام بالدكتور قول وأما 
حولعديدة أحبار لمج واسعا ففاء النزول أمحباب بحث في وجدوا 

المصحف،١.آيات 

وليتمحصورة، النزول ثاب أمإذ للحقيقة، مخالف، قول فهو 
منببه ّفلمس صعق فيها وقع ؤإن الأحبار، لمسج واسعا فماء 

مر.كما القصاص 

بساماككتور عند النزول أسباب علم لنشأة الودي العرفي العامل 
الجمل؛

فيماهم الذي المعرفي العامل اريتبدى الجمل؛ بسام انمكتور يقول 
•هما مكلن في النزول أّباب علم أة ي

)المعقلن(.المدين محلور إلى المقوي( )الا.ين محلور من لانتقال ا٠ 
الحماسةعلى ينبني المبوة، مرحلة في خاصة المقوي، المرين أن ذلك 

ثمومن . والضمير المص، لداء الاستجابة باب من بانمين والملمم 
باللقوسالقيام في التلقائية المدين ص الضرب هدا على تغالب 

،٥٩ص الحديث، في الوصع ت انفلر )١( 
افلأمر اسجابة ذلك تبل وعه فصب، والضمير القس لنراء استجاة ليس التدين )٢( 

عمرازت]Tj، قالمسحانمت النفس، أهواء حالف ولو تعالى، 
]آله ؤ أجرت fؤر وم نه يتل ديناش ألاتثم غير ينع رمن ؤ نه! محا وقال [، ١٩

[.٨٥عمران! 



،وظيفتها أو مغزاها عن وساؤل أدنى دون التعبد أشكال ويمختلف 
فيالفلر ؤإعمال الدين حقيقة في الخفكر عالي المعالقن التدين يقوم بينما 

صبهلآمالته صيطت مكتوبا نصا أي ، مصحفا استوي وقد المران 
معاندثر مفقود عنصر عن يبحث كان الفلر هذا أن في ولاشك نهائيا. 
الوحيتاريخ في ويتمثل القدامى، ارتضاه الذي بالشكل القرآن تدوين 

المصحفسور أن القرآن وعلماء رون المقلاحظ فقد التنزيل. وأسباب 
أيضاأقلمهم وما أغراضيا. ترتيبا ولا تاؤيخيا ترتيبا يترتبر''أا لم وآياته 

يعتدولا صريحة، إحالة وأزمنة أمكنة على يحيل لا ه نفالنص أن 
مباشرة.بصفة التاريخية يالمعهليات 

الأسبابمعرفة من القدامى رأي في لابد كان تقل.م ما على وبناء 
أنوالحق بها. تعلق التي والمناسبات الوحي نزول إلى أدت التي 

بالغملح م العلل عن البحث دون التسليم على يقوم وأنه العفوي، لكدين الوصف هال.ا ( ١ ) 
أهلمدح تعالى اش أن ذلك الذم! وجه محلى الجمل بسام الدكتور ساقه ؤإن الحقيقة، على 

هيقتإداصاههرييّرةثأقاوسحانه: تعالى، اممه لحكم بالتاليم الإيمان 
،[ ٣٦]الأحزاب ليه صيأت صئ ثن }هئق ه سف ؤش ميم ثى أيها ثم ء0 ، ١١م

التسليم.هي التدين فحقيقة جمع، إلى تحتاج أن من أفلهر المعتى هاز.ا على والأدلة 
القرآن،في الللر ؤإعمال الالين حقيقة فى التفاكر على قائم المعقلن التدين إن القول: )٢( 

افرصي الصحابة بتدين هوجهل التسليم على القائم التدين مقابل في المعنى ها-ا وجعل 
أحرصمن كانوا ه تفالونم، وفي تعالى، اممه لأمر التسليم على قائما كان الذي ههم 

العمويالتدين بتن فرق لا أنه والحق، الكريم، القرآن في النفلر ؤإعمال التفكر على الناس 
أزىمريق، هو ؤإنما الكريم، للقرآن والتدبر تعالى، اممه لأمر التاليم ُو ؤإنما والمعقلن، 

للتل.دننتيجة النزول أمياب كون من بعده ما تقرير له ليتسنى الجمل ام يالدكتور به 
للعفوي!.لا المعقالن 

ترتب،.يريد: وكأنه ! هكاوا)٣( 



عاينواأنهم بما الصحابة جيل عند مطلوبا يكن لم الأسباب بهذه الإلمام 
بدأوهكذا للوحي. الرسول تلقي على مباشرين شاهدين وكانوا التنريل 

معناهاإدراك كان الأيات من عدد نزول بأساب تدريجيا الاهتمام 
نزولها.أسباب بمعرفة مرتهنا 

فيالمتعارصة للأحكام موصوعي مبرر إيجاد القدامى محاولة أ؟' 
الاو،يي«را،.الص 

فيحلل من فيه ما تبين وقفات عدة إلى بحاجة الكلام وهذا 
اكائح:في الخلل وقؤع عليه وترتب عليها، قام التي المقدمات 

النزولثاب أمحم عالنشأة باب أمحمن أن الزعم ت لأولى ا الوقفة 
البحثإلى دفع الذي المعقلنر٢، اكدين إلى العفوي التدين من الانتقال 

المزولوأسباب الوحي تاريخ وأن التنزيل، وأماب الوحي، تاريخ عن 
النصوصتحويه يما جهل هو القرآن® تدوين مع اندثر مفقود راعنمر 

بهيتعلق ما وذكر الوحي أحوال وصف من والمنة الكتاب في الشرعية 
فقدالنزول، بأّباب يتمل فيما الحال وكذلك ،، الكثيرةأ الدقائق من 

موقوفا.وبعضها مرفوعا، يعضها الوارد الروايات فى نقلت، 

إلىأي — القرآن تدوين مع اندثر الأمر هذ.ا بأن القول فإن وعليه 

.٥٦ص النزول، أساب )١( 
أعادتي.إلى حاجة لا بما المعمالن والتدين العفوي التل.ون على التعليق قريبا مر )٢( 
منللوحي اJؤرحة الموص من محير ذكر الأول الفصل من الوحي مبحث في مبق وند )٣( 

الصوص.من وغيرها الوحي، بدء فى الهلويل عاسة كحديث نزوله، أول 



للوحيالمقررة المموص إذ ظاهر، باطل - عني! اض رصي عثمان عهد 
التاريخ•هذا قبل عنهم الله رصي الصحابة عند معروفة النزول وأمحباب، 

لدم)بالقلق وصفه ما الجمل ام بالدكتور يجعل الثانية! الوقفة 
لأسبابجمعهم في سببا والأزمنة( الأمكنة لأسماء الكريم القرآن ذكر 

أمكنةعلى يحيل لا ه نفالمص أن أيضا أقلمهم راوما I فيقول المزول، 
مباشرة®.بمنة الاريخية بالعمليات يعتد ولا صريحة، إحالة وأزمنة 

أسماءذكر نمدم الجمل" ام بالدكتور يعبر كما — القلق أن والحق 
أسابمن جعله ولا الملم، أهل من أحد إليه يشر لم والأزمنة الأمكة 

النزول.أمحمباب علم نشأة 
غيرقول وأزمنة أمكنة يذكر لم الكريم القرآن بأن القول أن كما 

الأمكنة،من كثير عدد أمماء الكريم القرآن في وردت فقد صحيح، 
الأْاكنةهذْ ذكر وكان الماضية، الأزمة إلى ا3كريم اشار وكذا 

ينملفلا الكريم القرآن مقاصد مع متفقا الكريم القرآن في والأزمنة 
.i٢١١ائدةذكره في ما إلا يذكر ولا ذكرْ، إر حاجة لا فيما 

عندممللوبا يكن لم الأسباب بهدم ارالإلام بان القول الثالثة؛ الوقفة 
علىمباشرين شاهدين وكانوا المنزيل عاينوا أنهم بما الصحابة حيل 
اللهرصي الصحابة من كثيرأ أن يبمللها دعوى هو للوحي® الرسول تلقي 
يقال؛لا هؤلاء ومثل الايات، من كثير نزول عند شاهدأ يكن لم عنهم 

ممللوبآ.يكن لم المزول بأسباب إلمامهم إن 

الأسماءمن الكريم القرآن في وسر فيما حاصأ نوعا تعالى اش رحمه عقيلة ابن أورد وفد 
(.٥٤)U/ والإحان الزادة انفلر: الماة، بعد والثلاثون الثالث الوع وهو والأماكن، 



اكيرِج^^إ£وو

الصحابةمن الكريم القرآن نزول سهد من إن يمال؛ أن ؤيمكن 
لأنهمالأمحباب هده لهم تنقل أن إلى بحاجة يكونوا لم عنهم اض رصي 

بلأسا ا بهذْ "الإلمام ت الدكتور قول فإن ولدا ، غيرهم إلى نقلتها هم 
منهو التنزيلاا عاينوا أنهم بما الصحابة حيل عند مهللوبا يكن لم 

غيرأمر النزول أسماب معرفة I العبارة هذه تقدير إذ الفلاهر الجهل 
محنىيضيف لا الكلام هدا ومثل الزول! أسباب يحرف من عند مهللوب 

لمأمرأ عرف من كل بل وحدها، النزول أسباب في ليس هدا إذ مفيدأ، 
نفه.الأمر هذا معرفة منه يطلب 

علمة نشا أسباب من الجمل ام بالدكتور يجعل ت الرابعة الويفة 
النصفي المتعارصة للأحكام موصوعي مبرر ارإيجاد النزول أسباب 

•حاحلتن مقدمتن على مبنى السبب وهدا الددنىه، 

وعدمالشرعية، النصوص بين التعارض وجود الدكتور حلن الأولى: 
بينها.التوفيق إمكان 

التوفيقتهليعوا يلم تعالى اف رحمهم العالماء أن الفلز والثانية: 
وكلناالنزول! أسبّاب بواسهلة إلا المتعارصة النموصس هده بين 

تعارضلا الشرعية لموص ا أن الحق إذ البعللأن، حناهر المقدمتين 
الْلريقهي الزول أسباب فليت العارض يوهم ما حدث ؤإن بينها، 

العارضهذا لحل الوحيد 

عندالترحح صوابهن ، ٢٦٤ص الإملاعي، الفقه في وأثرهما والترحح التعارض انغلر; 
•٢٣٧ص الأصولض، هد اكارض ونوع 



عندالنزول أساب علم نشأة فى السياسية السلطة على الصراع دور 
الجمل!ام يالدكتور 

عندالنزول أسباب علم نشأة في أسهمت التي الٌوامل آجر وأما 
الصراعدور به ويريد الأيديولوجي، العامل فهو الجمل سام الدكتور 

راالعامليمول! النزول، أسباب علم نشأة في السياسية لهلة العلى 
إمحرلمين، المبين السياسية الململة على الصراع أدى الأيديولوجي• 

الولاءاتا هنكتية لأهحروب ؤع ونإلى الرس—ول، موت 
فيالنغلر أن ذكره، سق ما على ترنست، خناهرة أهم ......ولمل القبلية، 

التعاملاتخذ ؤإنما فمهل، المعرفي الفضول با-افع يعد لم الل.ي-ي النص 
والطعنالمذهب في الخالقين على الرد أدوات من أداة النص هذا مع 
توجيهفي الفرق أصحاب بين التنانع محاد عندئذ أءلروحاتهم. في 

فرقمن فرقة كل مقالات صحة يعزز بما المحق، نص دلالات 
مادةأو أحبارأ يوفر علم وجود يستدعي التوجيه هدا أن على الإسلام• 

ومقتضياتالتنزيل سياق مراعاة دون عليه لمهل تالنص خارج من 
مبتغيالنزول باب أسعلم حقق وبذللث، الشريعة. ومقاصد الرسالة 
منمحببا لأيلءيولوجي ا العامل فكان وأتباعا. ين موسالفرق أصحاب 

٠اللماار هذا نشأة أسباب 
يامحيةاللطة العلى الصراع دور عن الجمل بسام الدكتور وكلام 

اللأحغلات!من عددأ يتضمن الزول أسباب علم نشأة في 
زمنلعلة العلى الصراع فضية الجمل بسام الدكتور يتناول الأولى؛ 

هه-*ا"ص الرول، أساب )١( 



الصراعارأدى I يمول المساوم1تا من كأنه ه وفانه وبعد المحابة، 
وقؤعإلى الرسول، مولتا إثر ، لمن المبن السامية السلطة على 

القباوة<ا.الولاءات نكتها أهلية حروب 

السياسيةالسلطة على الصحابة بين صراع هناك يكن لم أنه والحق 
أهلقتال وفاته بعد حدث ؤإنما ، وفاته إنر خاصة أصلا، 
قتالهو ؤإنما السلطة، عن الصراع عن سيء أبعد وهذا الردة، 

بطوائفهم.المرتدين 

علىصراعا يكن لم عنه ض ا رصي ن عتما زمن في حدث ما أن كما 
منغيره ومغ يقاتل لم فانه عته الله رصي عثمان حاس_، من أما السلطة، 

كانت،فقد عليه، حرجوا ممن البغاة جهة من وأما عنه، دفاعا القتال 
حاًةلمالسلطة غرصهم يكن ولم تاويلأُت،، لهم 

وبينبينه حدث ما فان عنه، الله رصي على زمن القول وهكذا 

الطرفينعند لتاويل كان قتال من عته افه رصي معاوية 

علىالقضايا هذه لمثل الجمل بسمام الدكتثور تناول أن والحاصل 
عليه.يبثيها موف أحرى أحطاء إلى يجر حطا المسلمامتؤ من أنها 

معءالتعامل اتخذوا بأنهم عنهم ط4 ا رصي المحابة وصف الثانية؛ 
فيوالهلحن المذهب، في المخالفين على الرد أدوات من أداة المص هذا 

عليهم،الله رصوان الجيل ذلك حال يجهل من وصف هو أطروحاتهما، 
توظيف،على المخالف على الرد أو الرأي يحملهم أن شيء أبحد وأنهم 

.٧٧ص القواصم، من العواصم انظر: )١( 
.١٨٣ص القواصم، من العواصم انظر؛ )٢( 









بمائةالتلاعب عالي ساعد الانفصال ررهدا قوله! الثانية: النتيجة 

عديدنزول أمحباب لاحتلاق عريقة إمكانات ووفر الزول أمباب أخار 
الايات((.

بالتألفالزول أساب انقلال إذ البقللأن، ذلاهر الكلام وهذا 
النزولأساب من أصل له ما حمر العلماء عند أغراصه أهم من كان 

جهةومن جهة، من هذا ذلك، يعد نزول سج، إصافة من يمغ وهذا 
العلماءمع أدب وسوء تعريض فيه الجمل ام يالدكتور كلام فإن أحرى 
ررإمكاناتلهم وفر الجمع هذا وأن النزول، أسباب جمعوا الذين 

ه،ينفالظن يحن من كلام وهذا النزولااا أسباب لاحتلاق عريقة 
مثليقع أن استسهل العلم أئمة ذكر فإذا منه، يفر لا هذا مثل أن ؤيرى 

منهم•ذللث، 

وذلكياؤلل، فهو دعواه على ام يالدكتور ذكره الذي البرهان وأما 
عندالنزول بأساب خاصة دكتوراه الة رسمراجعة خلال من أنه 

عندالنزول ثاب أمفيها وردت التي ور العدد أن تبين الهلبري 
ذكرهكما محوره وستين خمسا وليت محورة، وشمانون اثنتان هى الهلبري 
الجمل.ام يالدكتور 

النزوليامحباب متعالمة رواية ( ١٦١٨)وجود إلى الباحث، أشار ونل 

كانت،ممن أعملوها ولكنهم مطالقا، به يعمل لا مما لايات ا هذ0 العلماء أولئك ءيجعل 
٠٤٨٥ص الكريم، والقرآن العلمانيون ت انفلر النزول،، سب، فيه نرل، من حال، حاله 
ودراسة،جمعا للهليري البيان جامع كتاب في الواردة الترول؛ أسباب رسالة: وهم، 

ه١ ٤ ١ ٩ عام ونومثتط القرى، آم جامعة من سباله، حن الدكتور للياح.ثإ 



وعددرواية، ( ٤٥٤)والحسن منها المحيح الطبري، ير نففي 
روايه( ٣٠٥)مرملها إلى صحت التي المرطة الروايات 

أنهتبين للواحدي النزول باب أسكتاب مراجعة حلال من أنه كما 
الطبريتكلم التي ور العدد فإن وعليه سورة، ثمانين نزول أسباب ذكر 
افرحمهما الواحدي محها تكالم التي عن عددها يزيد نزولها أساب عن 

إليهالتوصل الجمل بسام الدكتور أراد ما حلاف وهذا تعالى، 

الجابري:عابئ محمد الدكتور قاليا: 

الجابري؛عند النزول أسباب قبول شروط 
لقبوليشترطونه ما النزول أمساب مرويات لقبول العلماء يشترط 
جهةمجن هذا ند، الصحة I الشروط أهم ومن عموما، المرويان 

ذلكوبعد الأية، لمنطوق معارصتها عدم I المتن جهة ومن ناد، الأّ
رأحرتمار على رواية ترجح التي المرجحات تاتي 

صرتطبم، لم القرى أم جامعة فى دكتوراه رمالة الطبري، تفسير فى الترول أسباب انظر• )١( 
١١٥٩.

النزوللأسباب مطبؤع آحر تحقيق وهناك الحميدان، المحن عمد بن عصام تحقيق )٢( 
الشالسور وعدد الفحل، ماهر الدكتور تحقيق الأرغياني، الدين بدر برواية للواحدي، 

محورة.( )١٧الرواية هده حب نزولها أمماب الواحدي ذكر 
أبو• شثوخه عن النيابوري، الواحدي محمد ن أحمد ن علي الحسن أبر الراحدي• ( ٣١

لأرغيانى،ا نصر أبر تلاميذه؛ ومن ، الضرير محمد ن على الحسن وأبو ا الصفار الفضل 
والوحيزاوالوّيعل، اليسيعل، الضير ومن الميداني، محمد ن وأحمد 

رآ'ا/به(اوالنهاية البداية انفلرت تعالى، اش حآ'؛هرحمه محنة توقى النزول، وأسباب 
البلاء)\را/'اأمآ(.سرأعلام 

.٤٨٥ص للواحدي، الزول أسباب انظرت )٤( 
سهد=وبكونه القصة، صاحسا الراوي بكون والترجتح المسياق، لموافقة الترجيح مثل )٥( 



^^ِالفيرِم

لقبولأحرى شروطا أورد ففد الجابري عابد محمد الدكتور وأما 
ماعلى الانتصار عدم صرورة نرى هتا ءاومن يقول؛ النزول، أباب 
المحا المد فقد منيها. كان مهما المزول* ®أسباب روايات نمليه 

إننقدية. بنظرة معها التعامل من لأيد بل ممداقيتها، بثاء في يكفي 
عناصر!بثلاثة نظرنا في تتحدد المجال ^ا في المصداقية 

آيةلتزول ®محببا® يعتبر ما يعهليه الدى المعثى تعارض عدم الأول؛ 
إنالأية. نالك تحته تندرج الذي ياق اليقبله الذي المعنى مع معينة 

بهاالخاصة الكتب فى أو التفاسير في مل.ونة هي كما الزول®، ®أمحباب 
فيالشاك عالي الماند الباحث تحمل القرآن®، ®علوم كتب في أو 

إلىاقها 'محعن بالاياُت تبتعد عندما خصوصا ، منها كمر محل.اةية 

هلالنزول®؛ ®أصباب من الهدف عن ازل التعلى تحمل التي الدرجة 
تشكلالي المناسبات بيان أم نزولها، ٌمب تبرر بحادثة آية كل ربط هو 

هذامن للخروج سبيل من وليس تلك؟ أو لأية ا هن.ه لنزول محببا فعلا 
حزءبانتتزاع عله الاعتداء وعدم الأيات سياق أولية اعتار غير الإشكال 

الزول®...®أسباب مظلة تحت معه والتعامل منه 

إنالنبوية. يرة الار مومع النزول ترتيب مع التوافق الثاني! 
هذهعلى التغلب عالي كثيرا اعد يئد السور® نزول ®ترتيب مراعاة 

عنفضلا واحدة، مرة نزلت، معروفة محور ومحاك خصوصا ألة، الم
معالومة.أوقات فى وقعمت، بحوادُث، الأيات يعص مضمون ارتبامحل 

ر١١القران نزول، أسماب، قي المحرر ت انفلر المرجحات، من ذللث، ونحو —الواقة، 
.٤٤صن والفقهاء، المقرين احتلا3، قي وأثرها النزول، أمحاب معرفهن (، ١٥٧







تفصيل!إلى حاجة الشرط هدا ومثل 

فييكن لم عما إخار النزول باب أمفي يكون ألا المراد كان فإن 
فيبحر وجود كادعاء المهللان، مقعلؤع هو عما أو العرب، جزيره 

مخالفذللث، مثل أن شلث، ولا حق، فهذا ونحوه ذم،، نمور أو مكة، 
النزول'أسباب في له وجود لا هذا مثل أن غير العربي للمعهود 

مندرجفهو بالذكر، ؤإفرائه اشتراطه، إلى يحتاج لا هذا مثل إن ئم 
عموما.المرويان، قبول صوابعل صمن 

النزولأسباب فى الواردة الأحبار تخالف، ألا المراد كان ؤإن 
تلك،باطل لمعلل عموما الإسلام جاء إنما إذ باطل، فهذا العرب ءادات، 

التوحيد.ويقرر العادات، 

منالشرط هذا على رد قد ه نفالجابري الدكتور أن هنا يذكر ومجا 
معهوديفلهر ما أهم من النزول أمحباب يجعل حين، يشعر، لم حبّثا 

أساباروروايات يقول! ونحوه، الشعر، على ؤيقدمها بل العرب، 
الناحيةهذه من فهي المعهود. هذا من كثيرْ بعناصر تزودنا النزول، 

كالثعرالأحرى، المصائر من العرب معهود تصور فى تعتمد بان أحق 
.١، عامة لأدبي ا والمورومثؤ القصاصن وأساطير 

عندالعرب معهود بيان في المنزلة بهذه النزول أسباب كانت، فإذا 
معه!.تتعارصن قد إنها يقول! فكيفس، الجابري الدكتور 

r(XT^'-ry٩/الحكم امأ0 فهم 



^^اكفٍيري

رواةمن المعاصرة العمالية المدرسة موثق الثاني؛ المطلب 
وموضوعاّا!النزول، أسباب 

يابأسرواة من المعاصرة العقلية المدرسة موقف أولا! 
المزول:

الصحابةمن الدين نقالة قفل في العلم أهل من أحد يشك لا 
فيحياتهم وأفنوا والمنة، الكاب بلغوا ممن بعدهم ومن والتابعين 

أسهموافقد النزول، أسباب نقلوا الدين الرواة ت هؤلاء ومن ، ذللث، 
اللهكتاب فهم على المعية العلم أبواب من باب حققن في ذللثا بصنيعهم 

لهمكان المعاصرة القالية المدرسة رجال من ءلاتفة أن غير تعالى، 
آرائهم:أهم عرص يلي وفيما العلماء، هزلاع من سيء موقفا 

الجمل:بسام الدكتور أولا؛ 

كاملفمل في النزول أسباب رواة عن الجمل بسام الدكتور تكلم 
أسبابرواة فيها م قبمقدمه بدأ وقد ، المزول أسباب كتابه من 

وأناعوالتابعين، الصحابة، رواة أبرز عن تكلم ثم مراتيا، إلى النزول 
ذلك:تفصيل يلي وفيما التابعين، 

الجمل:بسام الدكتور عند النزول أسباب رواة مراسب، 
أحبارمن الأوفر الشمم ورد ررلقد الجمل: ام بانمكتور يقول 

مصادرفي أسماؤهم ترددت محروقين، رواة ألمنة على النزول أسباب 

أساب



الإسلاميالوجدان حملهم ولذلك للانتباه. لافتا ترددأ الصيةل١، مدونتنا 
بالأسبابوالإلمام ناحية ْن للوحي التاريخية الثلروف معرفة مسؤولية 

الرواةتصنيف ورأينا . أحرى ناحية من القرآن آيات لنزول المباشرة 
هي:مراتب ثلاث إلى 

هؤلاءغير من رواة وأحيرأ ، التادعينز مرتبة ثم ،، المحا مرتبة 
أسندتالتي الأحبار نحمي الرواة من نماذج دراسة ورأينا وأولئك. 

النزول®أبات أحبار رواية في دورهم بعدئذ ونقيم إليهم 
مراتب:ثلاث إلى الزول أسباب رواة مم أنه نرى وهكذا 
الصحابة.مرتبة الأولى؛ المرتبة 
التابعين.مرتبة الثانية؛ المرتبة 

وأولئك.هؤلاء غير من رواة الثالئة؛ الرتبة 
ملاحظتان:التقسيم هذا وعلى 

أنيبدو الكأّيم، القرآن بمعتى أركون محمد الل.كور كلام في تكثر عبارة ٠ النصية المدونة )١( 
الكريم.القرآن مصائر عن يتكلم فهو ه، تفبالمعنى منه اقتسها الجمل م  ١٠الل.'كتور؛

الصحابةحملت التي هي المامة. الإسلامية الاءلفة أي الإسلامي. الوجدان بآن الزعم ، ٢١
والإلمامناحية من للوحي التاريخية الظروف معرفة رمرولية وأئاعهم والتابعين 

منالتهوين وفته باطل، زعم أحرى' ناحتة من القرآن آيات لنزول المباشرة بالأصباب 
منوالتقليل النزول، أصاب ومنه عامة، الدين نقل على بعدهم ومن الصحابة حرص 
امر.كل تحملهم التي الماهلمة بفعل إنماكان ذس أن بحجة النزول أسباب مرؤيات أهمية 

الإصابة)١!انفلر! الإسلام، على ومات به، .مؤمنا الك، هم، ْن *و المحايير؛ ( ٣١

الباعث،انغلر. ذللث،، على ومات يالمي. مؤمنا بالصحابي اجتمع من هو التتابعي؛ )٤( 
الراويتدرب ، ٥٢٠ص الحثيث،، 

.١٢٩ص النزول، أسباب )٥( 



أهلتقسمان في الأصل إذ منه، هائية لا يم التقهدا ت لأولى ا
أثارعليها ويترتب إليها، تدعو علمية لحاجة كانت أنها المتقدمين العلم 

فلاابتداء منه للهدف فاقد فهو الجمل ام بالدكتور يم تقأما وفوائد، 
الأنام،هده إلى النزول( أسباب مجال، في يم للتقحقيقية فائدة يوحد 

المحةحب أو السور، حب النزول أساب العلماء نم وقد 
والضعف.

رواةعلى ، التعرفجهة من نافحا كاي( التقسيم أن فرض على ت الثانية 
عجزأ،مراده عن الجمل ام بالدكتور تعبير في فان النزول، أسباب 

معنىلا وهدا ، وأولئلث، هؤلاء غير من رواة ت الثالثة المرتبة جعل فمد 
أسمابفى المؤلفون فيه ويدخل منه، للمراد د محل. غير هو إذ له، 

أنمع تعالى، الله رحمه ي الواحد كالإمام المنا..ين، من النزول 
أتباعفى حصره القمم لهدا التمثيل إلى جاء لما الجمل بسام الدكتور 

)أتباعبعبارة.' التعبير يحن لم الجمل يسام الدكتور فإن لن.ا التابعين، 
وأولئلث،(!.هؤلاء غير من )رواة بمارهI واستبدلها التابعين( 

عنهماالله رصي عباس ابن روايامت، من الجمل بمام الدكتور موقف 
النزول؛أساب في 

الجليلالصحابي فضائل بذكر للتقديم حاجة هناك أن أقلن لا 
كانؤإن ، تل.كر أن من أكثر فهي عنهما، اممه رصي تماس ابن تمداش 

ولابل الصحابة أقدار مجمله في يراعي لا المعاصرين العقلانيين كلام 
موقفاوهو ال، موهنا أحد، كأي عنهم فيتكلم الأنبياء، أقل.ار يراعي 

(،١٠٦)٢/آ'الصحابة صائل انفر: 





دفمِج

علمض عاس ابن دور تفحص بعد إليه، نميل راوالذي وئال: 
ابنفعلا رواه قد نرجح، ما في الأحبار، من مآ قأن النزول، أسثابر 
الأكبرالقسم أما دقيقا. تحديدأ تحديده نستطع أن دون ولكن عباس، 

وكرستالتابعين، عصر منذ إليه نبإ أنه فزعم الأحبار، تللثج من 
تلكوحدت فشيئا ونيئآ بة. التتلك العباسي العهد في التدؤين حركة 

طريقهازيادات- من إليها حيل كل يضيفه أن يمكن وما - المرويان 
أحبارفان ولنألك عموما. القرآن وعلوم والحديث، التفسير مدونات إلى 

علىورد مما التاريخية، حقيقتها في الهلحن يمكن التي النزول أسباب، 
الكنا ؤإن كلها، احتلقها أنه على بالضرورة تدل لا عباس، ابن لسان 
منالملمون الحلماء اتخذ وهكذ.ا منها. عدد احتلاق إمكان عن ثزهه 

مضفينالنزول ثايط أمأحبار من اصهلنعوه ما لتمرير تكأة عباس ابن 
ه،انفالوقت، فى وتاريخية معرفية شرعية عليها 

تمآخذ من فيها ما تبين وقفات القول هذْ ومع 
افرصي عباس ابن أن الجمل بسام الدكتور يزعم الأولى؛ الوقفة 

ررؤإذاI يقول النزول، ثاب، أملرواية المهللوبة بالشروط أحل عنهما 
المزول،أسباب، لرواية القرآن علماء وضعها التي الشروط استحقرنا 

اللهرصي عباس ابن بأن هن.ا كلامه ؤيحلل بهارا• أحل قد عباس ابن فان 
أولالمدنية الأيات بعض نزول أمباي، من يشهده مالم روى عنهما 

المكية.الأيات وبعض الهجرة، 

بجوايين!الكلام هذا عن ويجاب، 

.١٣٦-١٣٥ص الزول، أساب 



لكنتسواء المرويان لقبول شروطا ومحعوا ممن العلماء أن الأول؛ 
الاهرصي المحاية هده بشروطهم يخاطبوا لم غيرها أو نزول أسباب 
بهذهالعالماء خاطبوا ؤإنما المرؤيات، أسانيد منتهى هم إذ عنهم، 

الشروط.

الإحلالبعنهما الله رصي عباس ابن لوصف وجه فلا وعلمه 
النزول.أسباب مرويان نقله في العلمهاء قبل من الموصوعة بالشروط 

اللهرصي عباس ابن إخلال الجمل يسام الدكتور تعليل الثاني! 
أولصغيرأ كان عمره بان النزول باب أسمرويات نقل في عنهما 

عنأخبارا يروى فكيف المكية، الفترة أول في ولي، يكن ولم الهجرة، 
الفترة؟هذه 

ههن. مثل يعدون المالماء بان عنه يجاب الخليل التعليل هل.ا ومثل 
صحيحةالصحابة ومراسيل ،، الصحابي مرسسل قبيل من الروايات 

الصحابة.عن إلا يروون لا لأنهم 
تحديديمكن لا أنه الجمل ام بالد.كتور زعم الثانية؛ الوقفة 
حيث، المعيق، من عنهما الله رصي عباسي ابن رواْ مما المحيح 

أسبابعلم في عباسي ابن دور تفحص بعد إليه، نميل 'اوالذي يقول؛ 
عباسي،ابن فعلا رواه ثل. نرجح، محا في الأخبار، من ما نأن النزول، 

دقيقا،١.يدأ تحل. تحديدْ نستطع أن دون ولكن 

أوصنه، لمغر إما منه، سمعه ولم ه المحا ص الصحابي يرؤيه ما هو■' الصحابي مرسل )١( 
المغسث،فح (، ٢٣٤)ا/ الراوي تالرد_، انفلر؛ ذلالث،، مهود عن غيابه أو إسلامه زاخر 
 ;(.٢٧٠)١



يولإ|كيِم

عنالواردة المرؤيات رد إلى مفض بانه عنه يجاب الكلام هدا ومثل 
المححتحديد إمكان يعدم القول إذ حملة، عنهما اف رصي عاس ابن 

درءأجبيها تهمل أن يقتفى غالبها في الضعف بويؤع قوله مع منها 
الفعثفة.بالمرويات للقبول 

أنالمعلوم من إذ علميا، كلاما ليس الكلام هدا مثل أن والحق 
منالصحيح بين قواعد وصحوا محي الحديث علماء من الملم أهل 

منالصحيح تحديد يمكن لا إنه القول! يصح فلا ولذا الضعيف،، 
^١٠١١١هدا فى متعددة جهودأ العلماء بدل محي بل الضعيف، 
عنهمااممه رصي عباس ابن مرويايتج غالم، أن الزعم الثالثة! الومحفة 

لهدهحديثيه درامة على مبني غير زعم هو التابعين عمر في إليه نا بن
فها رصي عباس ابن مرويايتح غالمؤ بان القول يستقيم لا إذ المرويايتح 

تثبت،حتى التابعين عمر فى موصوعة النزول أمؤباب فى عنهما 
فيعنهما اظه رصي عباس ابن عن نقل ما غالب، أن الحديثية الدراسات 

حقيقة،يحصل مالم وهذا التابعين، عصر في موضع النزول أسباب 
علمي.أساس على هائمة غير الجمل بسام الدكتور من دعوى هي ؤإنما 

المابقالجمل بسام الدكتور كلام في رأبنؤ محا أمد الرابعة• الومحفة 

كتابت النزول ب أميا في الضعيف من الصحح تمييز ش المعاصرة الجهود ومن 
تعالى،اش رحمه الوادعي هادى بن مقبل للشخ النزول أس-اب من المسند الصحح 

محققيمن عددا أن كما الحميدان، عصام للدكتور الرول أسباب من والصحيح 
فعلكما الضعيف، من الصحيح تمتتز ش أمهموا قد النزول أسباب في المؤلفات 

النزولأسباب على تحقيقيهما في الفحل ماهر والدكتور الحميدان، عصام الدكتور 
بيانفي العجاب لكتاب تحقيقه في الأنيس الحكيم عبد الدكتور فعل وكما للواحدي، 
الأس1س



أسبابمن عدد احتلاق بإمكان عنهما اف رصي عباس لابن اتهامه هو 
اممهرصي الصحابة تعغلم عدم من ناشئ الباطل الاتهام وهدا المزول، 

لأقدارهم.معرفتهم وعدم المعاصرين، العملأنيين نفوس في عنهم 
عنهاف رصي عود مابن روايات من الجمل سام الدكتور موش 

النزول!أسباب في 

روىالتي لأيات ا عدد يخص ما رروفي الجمل! بسام الدكتور يقول 
تفسيرفي آية عشرين على أربت فإنها نزولها، أسباب عود مابن 

نزولأمثاب إلا الواحدي كتاب في عود مابن يرو لم بينما الطبري، 
أربعنزول أسباب إثبات على الطبرسيأ١، اقتصر بل فقتل. آيات سبع 
بنقلاهتمامه صعق، النماذج هده وتبين عود. مابن إلى منسوبة آيات 

الوحيعلى ماهدأ كان أنه من الرغم على الايات نزول أسباب 
.والمدنية؛، المكية مرحلتيه فى المحمدي 

أنهزعم عددأ ذكر الجمل ام يالدكتور أن نجد الكلام هذا وفي 
عندالواردة النزول أسباب فى عنه الله رصي حول مابن روايات عدد 

منولا العدد، جهة من ذكر كما الأمر وليس والواحدي، الطبري، 
الغرض.جهة 

أماانحطراب، فيها ذكرها التي الأعداد فإن المدد جهة من أما 

منرافضي، بي ١^.^،، أمض الطرمي، الفضل بن الخن بن الفضل علي أبو )١( 
-،٠٠٤٨نق توفير الكثاف، ومختمر والفرقان، القرأن نفير فير البيان مجمع مؤلفاته؛ 

الأءلأم)ه/ع؛ا(.انفلر: 
.١٣٦ص الزول، أساب )٢( 



اكم£ريسمو

الواردةعنه اض رصي عود مابن روايات أن الدكتور ذكر فقئ الطبري 
أسمابفى رواية  ٤٦بالغت أنها والحق آية، عشرين على أربت ءندْ 

سليمكلامه فإن وعليه ، آية وعشرين اثنين على موزعة ، النزول 
ابنروايات ذكر حين ولكنه اتجري، في ماس ابن روايات يخص فما 

سءالىوهي روايات، سع جعلها الواحدي عند عنه الله رصي عود م
روايهعشر ثلاث الصواب— 

ابناهتمام صعق مجن الدكتور ذكره فما الغرض، جهة من وأما 
هدماروتبين يقول• حيث النزول، أسباب بنقل عنه الله رمحي عود م

أنهمن الرغم على الايات نزول أسباب بنقل اهتمامه ضعف، النماذج 
.٠٠والمدنية المكية مرحلتيه في المحمدي الوحي على ثاهدأ كان 

النزولأسباب بنقل عنه الله رمحي حول مابن اهتمام بعدم والقول 
اكتفىإنه القول يمكن إذ صحيح، غير أسباب من روى ما قلة على بناء 

إنفال! أو عليها، وقف التي النزول أساب لبقية الصحابة بقية بنقل 
تكنلم حيث النزول أسباب في مرؤياته ثلة في أثره له المبكر موته 

—كماالوحي شاهدوا الذين الصحابة —لكثرة كلها لنقلها قاتمة الحاجة 
بعدظ.الحاجة هي 

جامعكتاب يي الواردة النزول أسثاب رسالته! ش شباله حسن الدكتور إحصاء حب )١( 
.١٢٥٤ص السان، 

رسالةش تتبعها حلال من الروايات هده فيها وردت الش الايات حصر حاولت وند )٢( 
واحدآ.موصعا واحدة آية في الواردة الروايات واحتساب شياله، حسن الدكتور 

ولعلالأحاديث، فهرس في مسعود لأبن رواية عشر أربعة الفحل ماهر الدكتور عد وتد )٣( 
)عبدأبيه واسم اسمه باستخدام عنها بحث أنه الخطأ في الجمل بسام الدكتور أوءغ الذي 

فحسمبج.ايثه عيد باسمه تذكره إنما الروايات وغالب، ، معود( ابن اش 



يأّساباعتنى من أبرز من عنه الله رمحي مممعود ابن أن والحق 
اللهرصي عول جمبن الله عبد عن حاء فقد والمدني، والمكي النزول(، 

أعلمأنا إلا اممه كتاب من محورة أنزلت ما غيره إله لا اليتم، واف ت عنه 
ولوأنزلت فيما أت؛  ٧١إلا اف كتاب من آية أنزلت، ولا أنزلت، أين 

إليهءللركيتؤ الإبل تبلغه اش بكتاب مني أعلم أحدا أعلم 
ووقوفهالنزول،، بأسباب عنه اف رضي اهتمامه في ظاهر الأثر وهدا 

قلةبه توجه أن يمكن ما إلى الإثارة ٌبقحإ فقد نفلها وأما علميها، 
ذلك.في رواياته 

نتيجةإل( ليتوصل، يتناولها من بين، لهدم ألة ممح، نفرق أن بد ولا 
كثرتممن الصحابة في الملعن إلى بها ليتوصل يذكرها من وبين علمية، 

انتقدالزى الجمل بسام الدكتور صنع كما النزول، أسباب في مروياتهم 
ثمالرواية، من عنهم اف رصي، هريرة وأبمح، وعائشة هماس ابن إكثار 
أكثرأنه مع روايته قلة من متعجبا عنه اش رضي حول مابن عن تكلم 

الهلعنإلى بذلك ليتوصل الكرام، الصحابة هؤلاء من للوحي مشاهدة 
رواياتهم•في 

فيعنها اف رمحي عائشة روايات من الجمل ام بالدكتور موئفؤ 
'الردل، أمباب 

نزول،أسباب في مشاركة عائشة ءوكانت، I الجمل بسام الدكتور يقول، 
من ٤٣لأية ا نرولا سبب، ذللث، من لسانها على وردت لأيات ا بعض 

تخريجه.سيق ( ١ ) 



^^|لفمِج

من ٥١لأية وا ،، المائدة٥ر سورة من ^١٦ لأية وا ، ٤ اء التسورة 
منالعاثرة في وهي ~ عائشة نرى كنا ولثن ر ٣^ الأحزاب سورة 
التاريخيةالفلروف لمعاينة مؤهلة غير ~ ٢ البقرة سورة نزول عند عمرها 

مبينةأحبار إليها بت نفانه السورة، هذه أيايت، من عدد لتزول المباشرة 
٨٠عس محورة من والثانية الأولى لأيتين ا مثل محكية آيات نزول لأمحباب 

وقتئد،صلتها، أن والحال أحرى، حهة من اJعوذتين ونزول حهة، من 
معدومة١١بمحمد 

ويرىقاله، أن سبق ما يكرر الجمل ام بالدكتور أن نرى وهكذا 
يعنيالمدنية أو المكية للأحداث عنها اغ رصي عائشة مشاهدة عدم أن 
والمدنيةالمكية الأيات نزول بأسباب تعلق له مما ترويه ما يصح لا أنه 

الهجرة•أول 
الصحابة،مراميل قبيل من بأنه هدا مثل على الجواب سبق وقد 

لالصحابة عن إلا يروون لا إذ صحيحة، وهى 

.١٤٧ص للواحدي، الرول أساب انظر: )١( 
.٢٠٢ص للواس، الزول أساب انظر: )٢( 
.٣٥٧ص للواحدي، الزول أساب انظر: )٣( 
.١٣٨ص الزول، أساب )٤( 
حيثعنه، اممه رصي هريرة أثي عن كلامه عند الأمر شذا الجمل يسام الدكتور كرر ومحي )٥( 

فيكيلك يكن لم الأمر محإن الحديث، رواية في بارزأ هريرة أيي حضور كان ارؤإذ ت يقول 
آية٤ ٤ حدود في كان نرول أساب من رواه ما أمحصى أن ذلك النزول. أساب أحبار رواية 

منأكثر والقرطي والواحدى اتجري من كل بمقل ولم لليوطي• )الياب( كتاب قي 
فيآيات ثلاث نزول أساب هريرة أبو رواْ ما يتعل- لم بل آيات. عشر نزول أساب 

النزولأساب أحبار نقل في باهتا همير٥ أبي دور كان ولن-لك والرازي- الطرسي شثري 
والغريب"النزول. أسباب وعلم النيوي الحديث بين مهم تلازم من بقا ما ييناْ ٌا رعم 



كبارعن النزول أساب مرؤيات من الجمل سام الدكتور موقف 
الصحابة:

أسبابرواة أهم من نماذج إذن ررهده الجمل: سمام الدكتور يمول 
لمالصحابة كبار أن ملاحظته يمكن ما ولعل الصحابة. من القرآن نزول 

الرواياتبعمى عليه عثرنا ما وغاية الزول. أسباب أحبار برواية يعتنوا 
طالبأبي بن علي إلى أو -( ٥٢٣)ت الخطاب بن عمر إلى وية المن

إلىأنمى الصحابة من الأحبار رواة فى نغلرنا إن ثم ؛ه(. )ت• 
أطرافاعديدة مناسبات في كانوا الن.ين الصحابة أن في تتمثل )مفارقة( 

المقلينمن كانوا مثاثر بشكل التاريخية ظروفه ومعاينة لأيات ا نزول فى 
ابنتحديدآ ونعني — بعضهم يكن لم بينما الأخبار■ تلك رواية في 

عددإليه أسند ذلك ورغم النزول. أسباب في فعليا مشاركا — عباس 
مروياتها«را،؛من ضخم 

ثمانمن يقلل أن يحاول الجمل ام بالدكتور أن نلحفل وهكذا 
والحقبها، يهتموا لم الصحابة كبار إن قوله حلال من النزول أسباب 

جميعها،الدين أمور في الكلام الصحابة كبار عن ينقل أن يلزم لا أنه 

لأيةا نزول سب قتيل من مكية آيات نزول أمثاب هريرة أبى لمان على تأز أن =حقا 
من ١٩٠٦والايات ، ٢٨القصصن سورة من  ٥٦لأية وا }المؤمنون(، سورة من الثانية 
دينعلى يكن لم الايات هده نزلت حين هريرة أيا أن والموكد  ٠٩٦العلق سورة 

٠١٣٩ص النزول، أباب اا، !الإسلأم!
الجوابمر ونل هنا، المحايه يقية في ناله ما تكرار إلى لجآ أنه الكلام هذا من وظاهر 

)ا(أيابالزول،صاإبآإا,



منأو كبارهم من كان مواء الصحابة، أحد الدين ينقل أن يكفي بل 
سنا.المحابة صغار 

عباسابن وروايات الصحابة، كبار روايات بين المقابلة إن ئم 
أنالروايات في يوثر لا إذ علمية، فائدْ لها يوحد لا عنهما اض رصي 
أجمعين،عنهم الله رصي الصحابة كثار من رواية أكثر عباس ابن يكون 

كبارعن العلم تلقي من عنه الله رصي له تهيأ ما إلى راجع هدا إذ 
نةللمروايته في برز حتى بدلك والاشتغال( الصحابة، 

!النزول،أسباب، التابعين رواية من الجمل يام الدكتور موقفح 

~حبالثانية المرتبة عن الكلام إلى الجمل بسام الدكتور انتقل 
التابعون.وهم النزول(، أسباب لرواة ~ تصنيفه 

منكبيرأ ما فأن لنا يتمح رابهذا الجمل! ام بالدكتور يمول( 
التةيعاين( لم أنه رغم التابعين جيل إلى، أسد النزول أباب أحبار 

فيوالعلة عليها. مباشرا شاهدا يكن ولم المحميتح، الوحي مرحلة 
معرفةمن للصحابة توفر ما افتقد.وا أنهم النزول( ياسباب اهتمّامهم 

عظتولذلك فيها. فاعلين كانوا لأنهم للتنزيل التاريخية الظروف 
صوئهافي لهم نمح( يتحتكط النزول بأساب الإلمام إلى التابعين( حاجة 

يكنولم وحيه• من الله مراد على والوقوف المصحف، نص ير نف
الخفيةواكراهاته التاريخي واقعهم صغومحل عن بمنأتم، ههنا، بحثهم، 

)مللغوتم، الصحابة معجم انظر؛ ذك، لتض عه اض رصي سترنه مراجعة ؤيكفي 
(.٣٣١الملأ،)٣; أعلام سر (، ٢٩١الخابة)م أمد (، ٤٨٢



وانتماءاتهمتهم ونمسا المعرفة آفانهم وعن ناحية من والمعلتة 
احرى®ناحية من المذهبية ونزعاتهم الأيديولوجية 

وقفات!إلى بحاجة الكلام وهدا 

كانمواء' عموما بالروايات التابعين صلة أن الأصل الأولى: 
تيالسلسلة في رواة باعتبارهم تكون أن إما غيرها، أو نزول أسباب 

منتهىباعتبارهم تكون أن ؤإما الصحابة، أو ه بالنبي المنتهية 
بالقهلؤعيعرف ما وهو الأسانيد، 
بينيفرق لا أنه يظهر الجمل ام بالدكتور كلام حلال ومن 
أسبابأحبار من كبيرأ ما ثأن لتا يتضح رابهذا يقول: حبن، الءالن، 

الوحيمرحلة البته يعاين لم أنه رغم التابعين جيل إلى أسند النزول 
آآ٠عليها ا مباصر مساهدا يكن ولم الحمدي 
الصحابةعن رووها التي التابعين روايات من كان فيما يوثر لا وهدا 

هالني إلى سندها اتصل أو 
ولمالنزول، أسباب من التابعي عن المروي قبيل من كان ما وأما 

هالني، إنط أسنده أو عنهم الله رصي الصحابة أو ه الني إلى يسنده 
منهاالصور هذه فإن ، بالمرسل المسمى وهو الصحابي، ذكر دون 

أهلعند الضعيف قبيل من لأنها الرد فيها والأصل بشروط المقبول 

الزول،أساب )١( 
صالحشث، الباعث انخلرت فعلا، أو له فولا التابعي على الموقوف عر! المقهلؤع )٢( 

اس،)ا/اها(.فح ، ١٤٩
فتح)ا/هاأ(، الراوتم، تدنيب اُغلر• التابم،، بعد من آ"؛مْ من صقط ما عوت المرمل )٣( 

x٢٣٨/١المفثه)



النزولأساب في الفعيف ووثؤع ،، ل المحدسن من الاختصاص 
حملة.النزول أسباب يبطل لا الواردة 

أسباببرواية التابعين اهتمام الجمل ام بالدكتور يعلل الثانية! 
التاريخثةالفلروف معرفة من للصحابة توفر ما ارافتمدوا بأنهم النزول 

إلىالتابعين حاجة عفلمت ولذلك فيها. فاعلين كانوا لأنهم للتنزيل 
الصحفنص ير نفصوئها في لهم يتسنى حتى النزول بأساب الإلمام 

.وحيه٠١من الله مراد على والوقوف 

معالنزول، أسباب برواية التابعين اهتمام أسباب من سب وهازا 
عننلموه كما بعدهم لمن الدين تبليغ على كحرصهم أخرى أسباب 

عنهم.الله رصي الصحابة 

الصحفنص ير نفصولها في لهم يتسنى ررحتى الدكتور وقول 
أسبابأن الكلام هذا أوهم ربما وحيه® من اللص مراد على والوقوف 

وهذاالكريم، القرآن خادله من يفسر الن،ي الوحيد الطريق هي النزول 
يره،ونفالكريم القرآن فهم حلرق من هام طريق هي بل صحيح، غير 

كثيرة.أخرى محلرق وهناك 

دونالتابعين عصر عن الكادم الجمل بسام الدكتور يترك لا الثالثة: 

إذاالنول أساب في اكابعي مرمل بقبول يتعلق اش رحمه للجوطي كلاما وجدت وقد ؛١( 
أتمةمن شه المرمل يكون أن أمرين• بأحل- واتجر مرسله، إلى صحيحا سده كان 

منالنل• قبيل من أنه تقدم ما ءتشيه؛ ■ الأله رحمه يقول آحر، يمرسل أعتقد أو الضير، 
إليه،تي الصح إذا ت يقبل فقد مرصل، لكنه أيضا مرفؤع فهو تابعي من ولمر إذا الصحابي 

أو"محر، بن وصعيد وعكرمة كمجاهد الصحابة، عن الآحازين التفسير أئمة من وكان 
•الأتقان)ا/ه*أ( ونحوذلاكٌآحر، اعتقدبمرسل 



رابمنأىيكونوا لم وأنهم المزول، أساب نقل في نياتهم في يطعن أن 
ناحية،من والمعلنة الخفية واكراهاته التاريخي، واقعهم ضغوط عن 

ونزعاتهمالأيديولوجية، وانتماءاتهم تهم، ونفيا المعرفية، قهم آفا وعن 
أحرى١١.ناحية من المدهية 

إنآنذاك الموجودة الفرق يبعض تاير من التابعين من بأن والهول 
هذاحميعآ، التابعين على إطلاقه يصح فلا التابعين بعض على صدق 

منالتهوين هو الكلام هذا من المراد فان أحرى جهة ومن جهة، من 
تقلل•ءل،يدة بعوامل التابعين من نقلتها بتاثر والقول النول، أسباب شأن 

نقدبين المزول لأسباب نقده في جمع قد الدكتور فيكون صدقها، من 
أصحابهاناثر بدعوى متونها ونفل اكابعين، عن مروية لأنها أسانيدها 
إليها.الحاجة بعدم القول إلى للتوصل كله وهذا عدة، بمويرات 

ثابلأمالتابعين أتباع رواية من الجمل ام بالدكتور موئف، 
النول؛

أنسق ما بحين التا أتباع عن كادمه في الجمل بسام الدكتور كرر 
إلىعديدة نزول أسباب ارأسدت، يقول! اكابحين، عن حديثه عند ذكره 
؛ن.كرالرواة هؤلاء انفرد ما وكثيرا والتابعين. الصحابة غير من رواة 

المابقين،،الجيلين لدى متداولة أو معروفة تكن لم أساب 

كلامءليا< دل وهذا عضل0آحر، إذا المحٍح بالمرسل الأحاو جانبان; ييه الآكلأم وط! 
أتمةبمراسيل الأط الأحر؛ والجاب، تعالى، اش رحمه كالشافعي المماومن من عدد 

منإشكال هذا وفي بإطلاق، عنهم صحت إدا يالتفبر المتعالقة التابعين من التفسير 
الخلط.ينبغي ولا الحدثين، من المتقدمين من أحد إليه يدم، لم إذ ؛،، JjjLstJ؛الناحية 

ءن~ورد وما بإطلاق، التابعتن مفري مراسيل نول المقتضي الكلام هذا رد بين 



،الكلبي تب  ٧١بن محمد I بثخصن التابعض لأتباع مثل ويد 
أّسابفي عنهما الواردة الروايات بعض ولكز ، سليمان بن ومقاتل 
حاصه.النزول أمحباب وفى ، عموما الشير فى ومنزلتهما النزول، 

عننزول أباب من ورد ما إذ صحيح، الجملة حيث من وكلامه 
الصعيمة نزول أسباب فهي أصل، لها وليس فحب، التابعين أتباع 

عليها.يعتمد 

إذمبالغة، فيه كثير بانه التابعين أتباع عن للوارد وصفه أن يبقى 

بآخرياعشين ؤإذا يها، يرجح ئد المراسل هذه بأن متعلق تنميل من =اللاء 
آخر.أمر فهذا نلت، 
ببين النزول، بأمباب متعلق تعالى القه رحمه تيمية ابن الإمحلأم لشخ كلام وهدا 

قالولهذا بمسند، ليس مرمحل فغالبها النزول سب أحاديث اواما يقول منها، الوص 
الضيرت أصل لها ؛اليس ت لفظ وفي لها"، إسناد لا علوم راثلاثة ت حنبل بن احمد الإمام 

نولهافي الناس تنانع ند والمراسل مرصلة، أحاديثها أن ؤيعني واللاحم، والغازي 
علمفن الموقوف، ومنها ألردود، ومنها القبول، منها ت أن الأهوال وأصح وردها، 

كانالتقة وغير ثقة عن يرسل أنه عرف وس مرسله، ئبل ثقة عن إلا يرسل لا أنه اله حس 
رواهلما مخالفا المراسيل س كان وما موقوف، فهذا حاله يعرف لا عمن رواية إرساله 
(.٤٣٥المنة)U/مهاج مردودأ، كان الممات 

وقفت،خيما النزول بأمثابح المنتعلقة المراسيل في يقال ما أقرب، هو الكلام هذا ومثل 
(.٢٢٢)ا/الراوي تدييب •إ-أأ، ص التفسير، أصول مقدمة وانظر: عليه، 

أعلامسبر انغلر• ، ٠١٤٦ستة نوفي القرآن، ير نففي كتاب، مؤلفاته؛ س الحديث، 
)أابمه.الأعيان وفيات ؛؟(، A/nالملأء)

رين،المقأعلام س البلخي، بالولاء، الأزلي بنير بن سليمان بن مقاتل الحن أبو )٢( 
مزيد،بن الوليد ؛ تلأميل.ْ ومن والضحاك، مجاهد، ثيوخه; من الbنيثه، متروك ولكنه 
*ءاه،ستة نوش اكرآن، وحثالأ الكبير، الشير مؤلفاته؛ ومن الجعد، بن وعلى 
(.٢٥٥)ه/ الأعيان وفيات ٢(، ٠ ١ )U/ الشلأء أعلام ّير انظر: 



راجعتوقد امحبابء، يدكر الرواة هؤلاء انفرد ما اروكئيرأ يقول: 
إماهو الكلبي عن جاء ما غالب أن فوجدت حدي للوا النزول أسباب 

نبيلمن ؤإما النزول، باساب له تعلق لا وهدا للأية، يرْ تفمن 

يصحلا الأحبار وهده مشهور، أحباري هو إذ يذكرها، التي الأحبار 
عنالوارد في الحال وهكذا إسناد، بلا لأنها نزول ثاب أمتكون أن 

الزول.أمثاب في سليمان بن مقاتل 

اJحابري:عابئ محمد الدكتور ثانيا: 

فهومعرفتها إلى السبيل ررأما الجابري• عابد محمد الدكتور يقول 
وبحثواالأسباب على ووقفوا التنزيل ناهدوا راعمن الصحيح١١ ®النقل 

المنهجنفس النزول،، ®أسباب رواية على طفوا هنا ومن علمها؛١، عن 
الصحابيعن المروي الزول مثب فاعتبروا الحديث، رواية فى المعلبق 

الحديثمرتبة في التابعي عن والمروي المرفؤع، الحديث، مرتبة في 
النزول،أسباب روايات، تضارب من يمنع لم التقييد هذا لكن المرسل. 

معالتضخم من المرؤيات، من غيره ولا الحدين، لا يمنع، لم كما 
الإسرائيليات...من الأخذ تجشب، من ولا الزمن، 

رواياتتنقله ما جمع عن التشهلسب.،ر المعقول من فليس ذللنؤ ومع 
الزول«رىبأسباب 

العربيةيي )شطب،( مائة بل اللغة، في الإلغاء بمعتى للتشيت، الاستعمال ط! أجد لم )١( 
فيامداد على يدل واحل.، مثلرد أصل والباء واكياء ارالشين فارس! ابن قال كما تدل 
والغ،الخل، س العفة الشطة! يقال! ومنه ذلالث،اا، غير في يقال نم رحص، ء مي 

)ماللغة مقاييس معجم انفر! حط، فيها السيل حط الي المنطة والأرض الهلويل، 

)T/الحكيم القرآن فهم )٢( 



توقفات الجابري عابد محمد الدكتور كلام وفي 

منهجفيها بين بمفدئ الجابري عابد محمد الدكتور قدم الأولى! 
منهجعلى قائم وأنه ~ النزول أمباب روايات ومنها ~ الروايات قبول 

المحدسنء

منيمنع لم التقييد هذا »لكن قائلا: استدرك أن يلبث لم لكنه 
منغيره ولا الحديث لا يمنع، لم كما النزول، أسباب، روايات تقارب، 

منالأخذ تجشب، من ولا الزمن، مع التضخم من المرؤيات، 
. ١٠الإمرائيليات 

عنهاالجواب، مع الجابري الدكتور أحدها التي الثلأيث، المآخذ وهدم 
•يلي، فيما 

الالمأخل. وهذا النزول، أسباب روايات فى تعارصأ هناك أن ~ ١ 
الرواياتش هو بل النزول، أسباب روايات علكط قاصرأ ليس إذ يوثر، 

بينللجمع واضحا منهجا المحدثين من العلماء وضع وقد عموما، 
رواياتبين، للجمع منهجا ووضعوا ، عموما المتعارضة الروايات 

.٢٢١خاصةالزول أّباب 

استمرارمن يمنع لم الأسانيد نفد في المحدثين منهج أن — ٢ 
النزول،أمثاب روايات على قاصرأ ليس ابقه كالمأخذ وهذا الوضع، 

السنة،تدوين قبل صح إن الماخذ وهذا عموما، الروايات في هو بل 

الفقهاء،والأصولض ين المحد بين الحدين، مختلف (، ٦٥٥)Y/ الراوي تدرس_، انثلر; )١( 

.٨٢ص القرآن، علوم قي مٍاحث، )\إس الرفان ماهل (، ٢١٠)ا/ الإتقان انفلر: )٢( 



قدإذ ~ النزول أسباب فيها بما ~ السنة تدوين تم أن بعد يصح لا فانه 
الأحاديث.هذه على الحكم إلى الجهود وتوجهت الأحاديث، استقرت 

بالإمرائيليسات،الأخذ من يمنع لم المحدثين منهج أن — ٣ 
بينوقد باهللاق، مذموما ليس يالإمرائيليات الأخذ بان ت ويجاب 
المقبولمنها وأن كتبهم، في الإسرائيليات مع التعامل كيفية العلمام 

فيهوالمتوقف والمردود، 

موقفهْع متق النزول أسباب روايات من الجابري موقف، ت الثانية 
الوصوحوعدم الاصهلراب، على القائم القرآن علوم مباحث في العام 

هليّبحلا المعقول من ررلبس أنه يرى النزول أمياب فى فهو الرأي، فى 
•النزول® أسباب روايات تنقله ما حميع عن 

قبولعدم العلم أهل من يرى من هناك بأن يوحي ازكلأم هذا ومثل 
بهذايقول لا إذ صحيحا، لجس وهذا ا جميعها المزول باب أمحروايات 

أصلأ.عالم 
بابأسمن واصحأ موقفا القارئ منه تقيد يلا هذا رأيه أن كما 
يفهمما غاية منها؟ يرده ما بة نوما ؟ لا أو بحفها يقبل هل النزول، 

اجميعها! الزول أسباب روايات رد الخهنأ من أن لكلمه من 

كبفي وأثرها الإمراييات ، ٤١ص والحديث، التفسير في الإمرايليات اثفلرت )١( 
.٨٦ص الضمير، 

إلاتنْلبق تكاد لا بقوايهل الزول أسماب روايايت، بعمى يقبل أنه الثالث، المعليِح في ياتي  ٢٢١
ؤإنماالمرول، أسماب في بها يعتد لا فانه الروايات يقمه وأما الروايات! من النادر على 

منمؤنقه يجعل مما للرواة، تعميره. حب والفكري. التاؤيخي الواقع منها يممتفيد 
لهااالكلى الرد من أنكره بما شيء أثمه النزول، أسماب روايات 



أمبابموصوعات من المعاصرة المقلمة المدرمة موهف، ؛ ثانيا 
تالنزول 

موضعإلى منها نص كل تصنيف الشرعية النصوص ض يصعب 
منأكثر ينقمن ~ حديثا أو آية كان —سواء الواحد النص إذ معين، 

النموصتصنيف محاولة فإن ولدا معنى، من أكثر ؤيفيد موضع، 
النصحاء الذي المعنى إلى ؤإثارة كير، جهد إلى بحاجة الشرعية 
النص•من تفهم التي الأحرى والمعاني لتقريره، 
إلىالنزول أساب روايايت، تعنيف الجمل ام بالدكتور حاول وقد 

بآيايتجمتعلقة وأسباب الأحكام، وآياُت، متعلقة باب أسموضوعين! 
وفقالأحكام آيايث، لتتبع النزول أسباب كسب، مي نفلر ومد الأحبار، 

وضعهاصوايعل 

القصصعلى! الدالة الأيايتج منها جعل ممد الأنمار آيات وأما 
والسيرةوالنافقين، الكتاب، أهل مع والتحامل والجهاد، القرآني، 

الموية١٢/

ولبابلالواحدي، النزول أسباب ني الأحكام آيات حماء يا الجمل سام الدكتور نام )١( 
./ ١٨ى الواحد ياب في الأحكام آيات نسبة أن إلى يحض من وحلص للبوؤلي، النقول 

أوأوامر تكون أن الأحكام آيات صرايط من حعل وند ، ./  ١٧السيوطي كتاب ش بتها ون

والجهاد،كالثيؤع، الأحكام، أيواب من يجعلها فلم الفقه أبواب من أءفل'ءددأ وقد 
الأحكام!من الكتاب أهل معاملة أحكام يعبر ولم والرف،أ 

الأحكاملأن إحصانه. ب، حالأحكام. آيات ظة في أنرْ ذكرْ الذي للضابمل كان كما 
٠١٦١محي النزول، أسباب انفلرت المختلفة، ودلالاته ومفهومه التمر منهلوق من نتفاد 

.١٦٦ص الزول، أسباب )٢( 



منهو الأخار آيات من الدكتور جعله مما كثيرأ أن حاف وغير 
أدرجهاالتي الموصوعات وبقية مثلا، الجهاد لكيات الأحكام، صمٍم 

عنتتكلم التي كالأيات بالأحكام، وامحح تعلق لها الأحبار آيات في 
الكتاب.أعل ومعاملة القرش، والقصص المبرة، 
*المسبةذقال(ت الأحكام آيات عن الجمل بسام اككتور تكالم وند 
ولهذْالأحكام• بآيات لها علانة لا المزول، أساب أحبار في الكبيرة 

آياتض القرآنية البارة أن ذلك تقددرذا. فى مهمة دلالة الملاحظة 
أسبابتركيب اماكانات من يحد مما المباشر التعبير إلى نازعة الأحكام 

•حقيقية تاريخية أصول لها أحرى أمثاب تفخيم أو لها، موافقة نزول 
علىغيرها إلى لأيات ا هذه عن القرآن وعلماء المسرون عدل ثم ومن 
الأحبار،اآيات درامة فى حين يحد سنراه ما نحو 

المقدمات،في غلطه على منية هذا كلامه في ونعت التي والأخطاء 
كالتالي:ذلك وبيان 

علاتةلا النزول أسباب أحبار في الكبيرة *المسبة بأن القول أولا؛ 
بسامالمكتور جعلها التي الفوابهل على مبنى الأحكاماا بايات لها 

أوالأمر صيغة على تكون أن : أهمهاومن النزول، لأسباب الجمل 
ناملما صحيح غير الضابهل هذا كان ولما ، مباسرةل بصورة النهي 

كازلك.فهو عليه 

.١٦٢ص الزول، أساب )١( 

اللنغليودلالاته ومفهومه، الص، مطوق من نتفاد آلاحكام أن !لى الإشا'رة سفن )٣( 
الخاطرنزمة الممممى)مم*؛(، انظرت بحتا، الأصوليون أسعه أمر ومدا المختلفة، 

(.٤٧٣)T/المنير الكوكب، شرح ،  ١٧١ص آلماطر، 



الأحكاملأيات النزول أسباب قلة الجمل سام الدكتور علل ت ثانيا 
الأحكامآيات في القرآنية العبارة ررأن ذلك سبب بأن ~ زعمه ب ح~ 

نزولأسباب تركيب إمكانات من يحد مما المباشر التعبير إلى نازعة 
أحرى'؛•أياب تضخيم أو لها، موافقة 

بوصعالنزول أسباب لرواة اتهام فيه إذ صحيح، غير التعليل وهدا 
لدلالتهاالأحكام آيات في ذلك عن عجزوا وأنهم الأيات نزول أسباب 

المباشرة.

آياتمن موقفه ملخصا آخر موصع في الجمل بسام الدكتور وقال 
الأحكامآيات في نفلرنا بعد به نخرج والذي  ٠٠ت والأحبار الأحكام 
منتظرة،غير الذلاهر فى تبدو نتيجة نزول أسباب بها المقترنة والأخبار 

الأحبار،بآيات النزول أسباب أحبار من ./ A٠على يربو ما تعلق وهي 
أسبابمادة أن في المتمثل وحديثا قديما الشائع الانعلباع نقيض على 

رسخهالأنهلثاع وهدا الأحكام. لأبان الأول المقام في مبنية النزول 
إليهايتوصل لا لأية ا في الحكم علة إن بالقول القرآن وعلماء المفسرون 

التاريخي.نزولها سبب بمعرفة إلا 

وعلةمنها؛ متيقنين نقل لم إن التيجة، مخْ متوقعين كنا أننا والحق 
أسبابعلم تكون في أسهمن، التي المباشرة العوامل مختلف أن ت ذللثج 

العلمهذا قعلعه الذي التاريخي ار الموأن ناحية، من وتشكله النزول 
تزديأن يمكن لا أحرى، ناحية من فيها تقلب، التي الثادثر والمراحل 

بداياتهفي النزول أسباب لحلم أسوا فالدين النتيجة. تللئ، إلى إلا 
ماأكثر ولعوا، وف. والمحدثون، لأحباريون وا القصاص هم الأولى 

تكنلم ولل،لائا بصحابته. وعلاقته وسيرته الرسول مغاني رئ ب، ولعوا



قيالمفسرون، وسسوشتا الأحكام. آيات نزول أباب كثيرأ تعنيهم 
منذالفقهية الاهتمامات تنامي صوء في المشغل هذا إلى لاحق، وقت 

الهجري.الثاني القرن منتعش، 

حققالنزول أسباب علم إن قلنا لو مخهلئين هذا يعد ترانا فهل 
نصبين صلة عقد وهو القرآن وعلماء رين المقنظر فى مهما مهللبا 

ومغازيه؟١٠الني بسترة المتعلقة والأئمار المصحم، 

الملأحفلات!من عدد الجمل ام يالدكتور كلام وقي 

فيالجمل بسام الدكتور إليها انتهى التي التيجة الأولى: 
أحبارمن ./' A٠على يربو ما راتملق وهى النزول، أسباب موضوعات 

علىالتعرفح في منهجه على مثنية الأحبارا، بآيات النزول أسباب 
منهجهفى الموجود الخلل بيان بق حموفد النزول، أسباب موضوعات 

ومنهاالروايات- تصنيفإ أن بيان أحرى: جهة ومن جهة، من هذا 
فييوجد لما الصعوبة بالغ أمر الموضوعات حسسبا — النزول ياب أم

متعددة.موضوعات من الواحد الحي 

المتعلقةالنزول باب أسكثرة الجمل م ا يالأّكتور ■ء-ال الثانية: 
أسبابلعلم وا أسارفالن.ين بقوله: زعمه— —صط الأحبار بآيات 
وفدوالمحدثون، والأحباريون القصاص هم الأولى بداياته في المزول 
بصحابته.وعلاقته وسيرته الرسول مغاني رد بولعوا، ما أكثر ولعوا، 
الأحكام،،.آيات نزول أسباب كثيرآ نعتيهم تكن لم ولذللثح 

.١٧٣ص الزول، أسباب :١( 



يمج

بلأحد، النزول أباب يوص لم إذ صحيح، غير التعليل وهذا 
مهاأسفيها يقال لا وهدم للتنزيل، المصاحبة للأحوال محص نقل هي 

غرهم•أو القصاص 
أنهممراده النزول أباب علم أسموا الدين هم ص الخما وجعل 

٢,هدار عن الجواب سق وقد الأساب، تللث، وصعوا الذين 
منإليها توصل حلاصة أو نتيجة الجمل ام بالدكتور ذكر الثالثة! 

النزولأياب ارعلم ت أن وهى النزول، أباب موضوعايتح بحثه حلال 
بينصالة عقد وهو القران، وعياء المرين نْلر في مهما مهللبا حقق 
ومعانيه؛١.الني بسيرة المتعلمة والأحبار الممحمح نقس 

كانكيف أظهر الأسباب تلكا جمع أن بها أراد إن النتيجة وهذه 
فهذاالنبوية المميرة من كثيرة أحدايث، حدومثح مع ينزل الsكريم القرآن 

حمحا•

ليحققوغيرهم القصاص وضعه الزول أساب علم أن بها أراد ؤإن 
الملةهذه تكن ولم المبوية، والمبرة الكريم القرآن بين الملة هذه 

فيماكلامه حاصل هو الأمر حقيقة في وهذا الوصع~ هذا لولا موجودة 
البمللأن.بين باطل فهذا سق~ 

.ص١٣٣المحث، هدا من الأول، الخللمح ش ذللخ، يان سق 



فائدةمن المعاصرة العمالية المدرسة موقف الثالث! المهللب 
النزول!أساب 

علىوحكما لها، جمعا النزول باسباب العلماء اعتنى لقد 
وندوالفقه، بالتفسير، تتعلق متعددة فوائد لها لأن وذللث، انيدها، أم

!ومنهاالعلماء، ذكرها 

:عنهاالإشكال ؤإزالة الأية فهم عر الامتعانة الأولى: 
فهمعلى يحين النزول سب معرفة ٠٠تيميه؛ بن الإسلام شيخ مال 

ر ١٠المسي، معرفة يورث بك، بالالعلم فإن ية، ألا 
الحكم.تثرع على الياعثة الحكمة وجه معرفة الثانية! 

بخصوصالحيرة أن يرى من عند به الحكم تخصيص الئالتة؛ 
•يب ال

فإذاتخصصه على الدليل ويقوم عاما يكون مد اللففل أن الرابعة؛ 
صورةلحول فإن صورته عدا ما على التخميمى نمر —إ ب العرف 

مهنوعر٢،.بالاجتهاد وإخراجها مطعي ببا ال
علىيحرصون العلم أهل جعلتا التي هي كير وغيرها الحكم، هدْ 

ؤيدونونها.النزول، بامحباب العناية 

أمسابفائدة في آرازهم احتالمتا فقد المعاصرون العقلانيون أما 
الموصى.ْع العامل قي مناهجهم على بناء النزول 

.٢٩ص التمر، أصول( في مقدمة )١( 
(.٩١)ا/الرفان مناهل (، ١٩٠)ا/الإتقان اورئن)ا/آآ(، اظر: )٢( 



—العموم حيث من ~ أنهم إلا المناهج في الاختلاف هدا ومع 
:ونقدهاأقوالهم، أبرز عرض يلي وفيما فائدتها، من يقللون 

حتقي:حسن الدكتور أولا: 

بةيالمالمزول أساب، نعني رافماذا ت حنفي حن الدكتور يقول 
الحاصر؟للعصر 

دالوالجتالوحي " ١ 
كانبل ابتداء الواغ على يفرض لم الوحي أن النزول أسباب، تعني 

عنها،يعبر فكر عن تبءمحثا كانت، الحربية الجزيرة وأن ذاته، للواقع نداء 
يقودها..قائد أو زعيم وعن قبائلها توحد أيديولوجية وعن 

؟-الصواسحة;

ويمكنبالفطرة، إدراكه يمكن الواقع أن أيضا النزول أمثاب، وتعني 
به...والتصديق وموافقته عليه الاتفاق للاحرين 

مناسية!بدون الحديث، ~ ٣ 

نجدما مناسبة كل في الوحي من نختار أننا المزول أسباب وتعنى؛ 
ككلالوحي القرآن لشمر يحاولة كل إن مآسينا. لشاكلما حلا فيه 

البداية®فى، الوحؤ، نزول لطريقه معارضة واحدة جملة وأحده 
فوائدعن شيء أبعد هى، النزول لأسباب المزعومة الفوائد وهده 

وهذهاكين، ها.،م إلى مفضية فوائد هي بل الصحيحة، النزول أسباب 
وهي!الكلام، ا هل، مع وقفايت، ثاديثإ 

والثورةالدين 





^^ا)ضٍيإي

إذباطلة، فايرة وهدم والمصلحة، بالنص لها عنون الفائدْ وهده 

هذايجعل ، المعتبرة المصلحة لمفهوم حاطئ فهم على مبنية هي 
ماعلى الاتفاق للاحرين ؤيمكن النص، على مقدمة المملحة الفهم 
فوائدمجن فائدة هذا ويجعل أ الشرعي حكمه كان أيا لهم صالحا يرونه 

النزول.أسباب 

ثابأمفوائد عد في حنفي حن الأكتور يستمر ت التالثة الوقفة 
فيهنجد ما مناسبة كل في الوحي من نختار ®أننا منها فيجعل النزول، 

ومجاصيتا١١.لمشاكلنا حلا 

الآيات،من ينزل كان ما أن حنفي حن الدكتور ظن على بناء وهذا 
حلفيه لما القرآن آيات من انتقاء هو محا أمر حدومث، حين القرآنية 
والسئةبالقرآن الأستال.لأل لأن وذلك، للشرع، باطل فهم وهذا ا للمناكل 

قالكما مرعي حكم بكل والتسليم حملة، بهما الأخذ على قائم 
ثنكهأ -آ؛ؤباثم أل، ورٌودمإ أمه إداثش مثؤ ة* بمؤتن ِ؛ان ت بحانه س

[.I٣٦ لأحزاب ]ا صثلأ صل محري-ولم ألئث يعمن يمن، م؛م 
القرانلتفسير محاولة كل ررإن حنفي! حسن الدكتور قول وأما 
فىالوحي نزول لهلريقة محارصة واحدة حملة وأحن،ه ككل، الوحي 

يوحل،القرآن أن مرداه الشرع لنصوص ممادم باطل قول فهو البل"ايةاا. 

وتقمالمقار، ودرء المناع جلب قي ١لشرع مقصود على الحافظة ص المصلحة 
،اكرع أطله ما ت وص وملغاة، ، عليه ونص ، الشؤع اعتبره ما ٠ وص ، بها معتد • إلى 

علىالكلي( الدليل ودل، إلغائها، أو اعتارها عر جزئي دليل يدل، لم ما ت وهم، ومرصلة، 
الخستصنىت انظر ، بسطها مقام هذا ليس كثرة تفصيلأت المصالح ولخوصؤع ، اعتارها 

.٤١٣ص الفقه، أصول مصطلحات معجم (، ٤٧٨)؟/



بقولهالكتاب أهل به تعالى الله ذم الذي الأمر وهو بعض، دون يعفه 
يمعنمن »>وآء ئما يثنيأ ويكمحرنث آنكنف يبتمن آفمحّون ؤ ت ه >اسحان

أممهوما آلتدام، أثد إقآ ئدون آثمنمة وقوم الديا ألخوء ؤ، نمئ إلا منهيم دبك 
[.٨٥قغزئاسأأونيم]امة: 

شحرور:محمد اادكتور ثانيا؛ 

ارإنبقوله! النزول أساب فانية سحرور محمد الدكتور يالخمى 
انيالأنوالتفاعل المهم، تاريخية تبين ~ صهصت، إن ~ النزول أساب 

فيالأسباب هذه تعنينا فلا نحن أما التنزيل، زمن في التنزيل آيات مع 
ذاتيا.ومكتف ذاتيا، مغلق ، ذاته فى كينونة القرآني التحى لأن شيء. 
التهلورولأن فلا. ذاته النصي أما التاريخي. هو النص هذا فهم ولأن 

تغيرنعار تحمت، قرآني حكم أو قرآنية آية إلغاء على قادر غير التاريخي 
بذاتهحي بذاته مقدس القرآني النصي ولأن الزمان. بتغير الأحكام 

١٠؛د.اته وكينونة 

فائدةيعتبر شحرور محمد الدكتور أن الكلام هذا حلال من نرى 
فائدتهاالصحيحة النزول أسباب إذ فحب، التارخ فهم الرول، أسباب 
زمنفي التنزيل آيات مع اني الأنوالتفاعل المهم، ررتاييخية سين 

التنزيل،"•

وفدوالصيرورة، والسثرورة الكينونة مثل مصطيحاتا سحرور محمد الدكتور يستخدم )١( 
الزمن،سير حركة هىُ والسيرورة الوجود، بدء هي* الكينونة  ١٠بقول4ت شرحها 

أصولنحو السيرورة® بمرحلة مرورها يمد الأولى الكتنونة إليه انتهت ُا • هي والصيرورة 
٠٢٧ص الإسلامي، للنقه حديدة 

٠٩٤صن الإسلامي، للفقه جديدة أصول نحو )٢( 



^^|لضمزي

تبينالنزول أساب أن به أراد إن للصواب محتمل الكلام وهدا 
بالتماعلعنه عبر ما وهو بالنصوص، الأخذ على الصحابة حرص 

التنريل•آيات مع الإنساني 
أسابتناول عند تفرد أن إلى بحاجة لست، المائدة هذه ولكن 

عموما.الشرعية الموصى ْع الصحابة حال هدا لأن الزول، 

أنوهو ، محلثا حا معنى السابق سحرور الدكتور كلام يحتمل وقد 
للقرآنالصحابة أو ه المبي قهم عن تعبر الصحيحة المزول أمحباب 

عنهعبر ما وهو تاريخي، فهم هو الفهم هذا وأن معه، والتفاعل 
الفهم.بتاريخية 

الصحيحةالمزول أساب ة قائله إبطّال إلى يودي باحلل، معنى وهذا 
فهمفي لها أثر لا للتاريخ حكاية مجرد إلى المعنى بهذا تتحول لأنها 

الكريم.القرآن 

اليوم،تفيد لا النزول أساب أن ثحرور محمد الدكتور أصافح ثم 
وهي؛علل، بأربع ذلك وعلل 
ذاتيا.ومكتف، ذاتيا، مغلق ذاته، فى كينونة القرآني المص أن ~ ١ 

مستقلاوحودأ له أن ذاته في كينونة الكريم القرآن بكون يريد وهو 
التعليلهذا حلال من يرى شحرور محمد والدكتور ؛الواقع، مرتبهل غير 
القرآنوحوي معنى رفض من نؤع هو للقرآن نزول باب أسذكر أن 

الذاتي!

إنذاتيا® ومكتف ذاتيا، مغلق ١١إنه القران عن الدكتور قول أن كما 



صحيح،غير فهذا فهمه، في النزول أسباب، إلى الحاجة عدم به أريد 
١٤٠١^١١بمحل الاستدلال من وهو 

فلا.ذاته النص أما التاريخي. هو النص هن.ا فهم أن ~ ٢
أنيعني النزول باساب، القول أن الفلز على مبني التعليل وهذا 

رينالمقمن العلماء زال لا إذ لازم، غير وهذا تأريخي، القرآن 
منهمأحد يقل لم هذا ومع النزول، أسباب، بأهمية يقولون والمحدثين 

معية.تاؤيخيق لفترة كان الكريم القرآن بأن 
حكمأو قرآنية آية إلغاء على قادر غير التاريخي التعلور أن — ٣ 
الزمان.بتغير الأحكام تغير ثحار تحن، قرآني 
،.btji؛وكينونة بذاته حي ؛ن>اته مقدس القرآني النمى أن ~ ٤ 

آخر،بتمير سبقهما لما تكرار الأمر حقيقة فى هما التعليلأن وهذان 
جوابهما.في الكلام إعادة إلى حاجة لا ولذا 

الجحل:سام الدكتور تاليان 

فيأثرناها التي القفايا مختلم، ررإن الجمل! يسام الدكتور يقول 
أسبابأحبار من كبيرأ قسما بأن القول على تحملنا العمل هذا فصول 
العلميةالحقينة ينشد الذي المعاصر الباحمث، بثقة جدير غير النزول 

لمستؤالأحبار فهذه المعلرة. المسالمايتح أو المسبقة الأحكام من عارية 

فهمالكريم القرآن لأن فهمه قي الزول، أساب إلى بحاجة ليس القرآن إن ءالا لكنه )١( 
النزاع،محل هر النرول، أماب بدون يفهم الكريم القران كون إن ويجاب بدونها، 

ه.نقالنزاع بمحل استدل قل. فيكون 



التاريخيةاحوالهم متأثر تمثل وهو الوحي، لمرحلة القدامى تمثل موى 
عموما.الثقافية بهمومهم وناطق 

صغيرأقسما أن النزول أسباب أحبار من قبوله يمكن ما وأقصى 
لعدةتحديدها الهين من ليس تاريخية أصول له تكون أن يمكن منها 

وماالنزول أسباب مرويات عليها وصلتنا التي الهيئة أولا منها اعتبارات 
التيالصورة ثانيا ومنها ومضامين، رواية واضطراب تداخل من اعتراها 

الخطابخاصية على قفتج صورة وهى المصحف، نص عليها استقر 

فيماوحيد، إمكان إلا اليوم أمامنا يعد لم وليلك نهائيا. قفاء فيه الحي 
فييقينية نتائج إلى يوصل لا قد النزول ثاب أمأخبار في للتحقيق نقدر 

منروى ما إلى يطمئن وتجعله للدارس المعرفي الغلل تشفي البحث 
المتعلقةالأخيار دراسة في الإمكان هدا ؤيتمثل القرآن. نزول في أمجاب 

نرجحما نفثهل حتى والمقالة المقارنة من أساس على الواحدة بالأية 
حزئية،كانت ؤإن محرفتنا، إلى استنادا للخبر تاريخية نواة يكون أن 

إبانالعربية بالجزيرة القرآن فيه تثكل الزى الأنتروبولوحي ؛المضاء 
للميلأد((لما،.السابع القرن 

أسبابفائدة عدم يرى الجمل ام بالدكتور أن النقل هدا من ويظهر 
وهي!كلامه، في القاط من عدد في واضح وذلك الزول، 

حديرغير النزول أسباب أخبار من كثيرأ قسما ®بأن قوله! أولا! 

•تعرتفها مبق ر١ا 
.٤٤٥- ٤٤٤ص الزول أساب )٢( 



الأحكاممن عارية العلمسة الحقيقة ينئي الذي المعاصر الباحث بثقة 
٠١١المسطرة الملمات أو المفة 

المعاصرالباحث بثقة حدير غير النزول أسباب من كبير م فوكون 
منالأسباب هذْ لضعف نتيجة ذلك أن الجمل بام الدكتور به يريد لا 

العلمية،القواعد ناحية من عليها غيرها لتقديم أو الحديثية، الناحية 
وأنالقصاص، قبل من موصوعة أنها بدعوى قبولها عدم به يريد ؤإنما 

ليتالأمور وهده ،، وجودهار في أثر الأمة في حدث الذي للخلاف 
شيء.فى العلمية الحقيقة محن 

Iبقوله النزول أمثاب قبول عدم الجمل ام بالدكتور تعليل ! ثانيا
تمثلوهو الوحي، لرحلة القدامى تمثل صوى لمت، الأحبار ررفهذْ 

عموما*.الثقافية بهمومهم وناطق التاريخية بأحوالهم متاثر 

كثيرأأن مر ونل، بالتاريخ، النزول للأسباب ربعل هو التعليل وهدا 
تاريخيةأمورأ ؤيجعلونها بالتاؤيخ، النزول أمحباب يربهلون العئلأذتين ُن 

بالأحكام.لها علاقة لا 

منكثيرأ تتضمن فهي اوكلأم، هدا تبهلل ها نفالنزول وأباب 
تاريخية.أمور مجرد ولمتا النموص، فهم في منها تفاد ؤيالأحكام، 

أسبابمن قليلة نسبة يقبل أن الجمل بسام انمكتور أراد حين ؛ ثالثا
كما— تحدي،-ها يمعب، التي، الاعتبارامتا من عددأ لقبولها جعل النزول 

أصلا،النزول أسباب في تتوافر تكاد ولا — الجمل بسام انمكتور يقول 

.Tr\-TT>_'الست، ْئوا س الأول الطلب، ني كلامه سق كما )١( 



غيربطريقة لكن جملة النزول لأسباب قبول عدم حقيقته في وهدا 
•مباسرة 

أؤإمكانا— وحيدة طريقة هناك أن الجمل بسام الدكتور يرى • رابعا 
الأخياراردرامة وهو النزول، أمثاب من للتحقق ~ تميرْ حب وحيدا 

ضبطحتى ة والمقايالمقارنة من أساس على الواحدة لأية با المتعلقة 
للخبر،ا.ناريخية نواة يكون أن نرجح ما 

يعرفهالم حديدة طريقة أنها على الدكتور يوردها التي الهلريقة وهذْ 
مناهجفمن عموما، المرويان في مهلروق ومنهج طريقة هي الأوائل 

بينهاوالترجيح النغلر الأخار بين التعارض عند المقررة المحدثين 
ند،الإلى يرجع ما ومنها الخن، إلى يرجع ما منها متعددة ؛مرجحامتإ 

رر القمة براوي يتعلق ما ومنها 
جلأن تقدم مما رروالحاصل ت أيضا الجمل بسام الدكتور ويقول 

موثوقاإسلامية معرفة تكون كي رأينا في تملح لا النزول أسباب مادة 
فىأسئلة من الملمون العلماء طرحه عما للإجابة بحق وموهلة بها 

والقراءاتوالفقه والوحي والحديث والغازي يرة المسمباحث، 

القدامىعند أدى قد النزول أسباب علم فان وهكذا، الخ• ير*• والتغ
النمىخارج من معارف إلى الماسة حاجتهم وأكد مهمة، وظائف، 

مراميه^وبلؤغ معانيه فهم في بها استأنسوا الديني 
وهوالنزول، أسباب في الدكتور لرأى تلخيص هو الكلام وهذا 

)آ/ْْا■(.الراوي تدرب اس،)مْي؛(، فح اننلر: )١( 
.٤٤٥ص الزول أساب )٢( 



معرفةارتكون أن تملح لا وأنها النزول، لأسباب قبوله عدم في ظاهر 
٠(( بها ٠وJوقا إسلاميه 

المعرفةصوابهل ما وهو! اول، نإلى بحاجة الكلام هدا ومجنل 
مجنصح ما أن المعلوم من إذ ، الدكتور؟ عند بها الموثوق الإسلامية 
الذيالنقل باب من النزول وأسباب العالم، أهل عند معتبر الأحاديث 

والعالة، النسدوذر من المتن وحلو الإسناد، صحة إلى فيه ينظر 
القادحةر٣،.

أوالمتقدمين عند سواء متعددة قوانيه النزول أسباب وعلم 
للمتقدمينفائدته الجمل بسام الدكتور لحمر معنى لا لذا المتأخرين، 

وأكدمهمة، وظائف القدامى عند أدى ئد النزول أسباب راعلم إ بقوله 
فيبها استأنسوا الديني النص حارج من معارف إلى الماسة حاجتهم 

مراميه،؛.وبلؤغ معانيه فهم 

المتقدمينعند ماسة حاجة قد كان إدا النزول أسباب علم أن ذلك 
عصورعن لبعدهم الأولى، باب من المتأخرين عند ماسة حاجة فهو 
كاللغة.القرآن فهم آلات وصعق الكريم، القرآن تنزل 

الأنه نعلم معها تحامله وطريقة ، الزول أساب عن كتابه حي سلكه الذي منهجه حلال من ( ١ ر 
محددا.منهجا بمي 

تدؤيب)آ/ه(ا المغيث محح ت انفلر منه، أولى ص لخن مخالفا المقبول رواه ما الشاذت )٢( 
(.٦٦٧\و\وي)\إ 

(،iA/Y)المغيث يتح انظرت منه، اللأمة الظاهر ان ْع قادح عامص "ئّي، مجب ت العلة )٣( 
تدرباراوي)ا/ه؟آ(.



^^ويروِاكيرسج

زيد:أبو حامد نصر الدكتور رابعات 

المعاصرينالعقلأسن أكثر من زيد أبو حامد نمر الدكتور يعتبر 
وكتابهيعبر— —كما الوامع مع النص وجدل القرآن، بتاريخسة مناياه 
تدلكلها المران علوم مباحث لجعل محاولة إلا هو ما النمى مفهوم 

القرآنبان القول إلى العلامة بهده توصلا ؛١^١^، القرآن علامة على 
النزولباب بأسيتصل وفيما التاريخية، القفايا لبعض حلا حاء الكريم 

سوىلست، النزول باب أسررإن زيد؛ أبو حامد نمر الدكتور يقول 
إليهاالوصول يمكن كما الأسباب وهذه للنموص، الاجتماعي السياق 

محيسواء النص، داحل من إليها الوصول كذلك يمكن النص خارج من 
العام.الص من الأحرى ؛الأجزاء علاقته في أم الخاصة، بتيته 

إلىللوصول وسيلة يجدوا لم أنهم القدماء معضلة كانت، ولقد 
بينوالنرجيح الخارجي الواقع إلى الاستناد إلا النزول،، ®أساب 

يكشف،أن يمكن دوال دائما النص في أن إلى يتنبهوا ولم المرؤياُت،، 
ارأسبابؤ اكتثافيمكن ثم ومن النص، خارج هو ما عن تحليلها 

سياقهبمعرفة النقس دلالة اكتشاف، يمكن كما النقص، داحل من النزولاا 

الخارجىااأُ

حظات;الماد من عدد الدكتور كلام وفي 

الاجتماعيالسياق سوى ليمسن، النزول أسباب ررإن القول الأولى• 
كونهامع هي إذ النزول، باب أسفائدة من تقليل هو للنصوصء 

.١١١ص القرأن، علوم في دراسة النص مفهوم )١( 



منكثير على مشتملة الكريمة الأية لنزول المصاحبة الأحداث 
الأية.فهم على ومعينه الأحكام، 

كماالنص داخل من النزول أساب معرفة بإمكان القول الثانية! 
هىإذ النزول، باب أسبحقيقة جهل هو حارحه من معرفتها أمكن 

إنالأحداث وهده ، الكريمة الأيات لنزول الصاحبة الأحداث 
تحاكىالتي كالأيات القرآنية الأيات حلال من بعضها معرفة أمكن 

إلىبالنلر منها كثير محرفة يمكن لا فإنه مثلا الغزوات بحص تفاصيل 
لمعانىالتابعين بعص استثكال حاء هنا ومن فعمحسب، القرآنية الأيات 

.نزولها بأسباب فأحبروهم الصحابة عنها سألوا حتى الأيات بعمى  (٢!

العلميالبحث إلى بت لا العلمية القضايا في التهويل الثالثة! 
فىوالعقلأنية العلمية يدعون ممن ؤيزيد أحد، كل من عببا وهو بملة، 

معضلةكانت راولقد الدكتور! يقول المابق الكلام وفي أبحاثهم، 

النزول.أسباب تعريض سبق كما )١( 
عنهاافه رصي عاتثة ساك تعالى اض رحمة عروة عن الصحيح في ما هذا يبين ومما )٢( 

أوأغنعزهلاأكن نج ئص ثعآرأف ثن نألموْ تحار؛ اب نول أرأيت لها فقلت 
بالصفايطوف لا أن جناح أحد عر ما اف فو [ ١٠٨]القرة! بؤماه بملثد أن عيب هكغ 

الكانت عيه أولتها كما كانت لو هذه إن أخي؛ ابن يا نلت ما بنس ت نالت والمروة 
يهلونيسلموا أن فل كانوا الأنصار، في أنزلت ولكنها بهما، يتطوف لا أن عليه جناح 
بالصفايهلوف أن يتحرج أهل مجن فكان المشالل، عند يعبل.ونها كانوا التي الءلاغية لمناة 

أننتحرج كنا إنا اف رمحول يا ت قالوا ذلالئ< عن اف رمحول مألوا أسلموا فلما والمروة، 
احرجهالآية، ؤإقآلثداوأمو»سسآرأفه.تعار اف فأنزل والمروة الصفا ين نْلوف 

ومسالم،( ١٥٦١برقم  ٥٩١٢)أ/والمروة، الصفا وجوب باب الُح، كتاب الحائي، 
(.١١٢٧٧يرقم  ٩٦٨)^/ركن، والمروة الصفا ين المعي أن يان باب الحج، كتاب 



اكيرسمتيووو

الاستنادإلا الترولءا ررأمحباب إلى للوصول وسيلة يجدوا لم أنهم القدماء 
المرويان((.بين والترجيح الخارجي الوامحع إلى 

أن—قفلا العلماء من أحد يعتبر لم إذ الظ-اهرة، المبالغة من وهذا 
إشكال.فيه النزول أسباب عن البحث أن ~ القدماء! معضلة تكون 

الجابري:عابئ محمد الدكتور خامسا: 

النزولأسباب فائدة لموصؤع الجابري عابد محمد الدكتور تحرصى 
المعمولمن فليي ذلك راومع فيه! يقول محلويل، كلام حلال من 

®أسبابلأن ذلالثا النزول. أسباب روايات تنهله ما جمع عن التشقليب 
زاؤيمحزتمن علينا ها نفتفرض الزولءا 

معهالتعامل يمكن حتى واحدة حملة القرآن ينزل لم جهة فمن أ~ 
فيهنزل الذي الفلرف اعتبار عن التفلر ~؛قطع الا..اية منذ مكتمل كنص 

مدىعلى مفرقا، منجما، القرآن تنزيل استمر لقد بل اعتباره~ سم أو 
سنة:عشرين عن يزيد 

أوكقحبمحى أو العقيدة، يثرح كخهلاب ابتداء أنزل ما منه ان ك~ 
الغالبفي يتعلق لا الصنف وهذا الخ. أحلاقية أو تشريعية، كنصوص 

إلىفيه يرجع مما ليس فهو وبالتالي خاصة، بات مناسأو باب ؛اس
القرآنفي اية من ما ®إنه بعضهم قول عن الرغم على ، نزول" ®أمثاب 

أوLلعفوة، المتملة بالايات تعلق له ها النزول أساب هن إذ حاؤلئ، التعميم هذا ,١( 
فقوللذا بها، ءلاهر نعلق لها النزول أساب من فكير التشريعية لأمور ا وأما القصص، 

حاؤلئ.قول النزول أساب إلى فيه يربع لا مما إنها الجابركا• الدكتور 



واضح!العسارة هده في المسالمة عنصر إن } لمزولها«ل سب ولها إلا 
لأيبة بالنجدا قليل النزول® ررأمحباب من متداول هو ما لأن ذلك 
الحكم.الذم 

أولام العليه التي على همح محوال عن جوابا نزل ما منه كان و~ 
أوالشخصية، وشؤونه بالنبي خاصة حال بمناسبة أو الملمين، على 

أوأفرادا النبوة زمن الملمين بعامة تتعلق بأحوال أو معين بصحابى 
أحيانا""ضروري كمرجع نمها النزول أساب تهلرح وهنا جماعة. 

تللث،اأو العبارة هذه من المقصود لفهم 

أمحثابد ؛مل. المختلفةالروايات تورده ما إن ثانية جهة ومن ب" 
علاقةله كانت، الذي التاريخي الواني إما سيئين! أحد يعكس النزول 

لمأو نزولها باب أسمن كان محواء تلك، أو الأية هذه بنزول فحلا 
القرآننزل الذي الحرب معهود في عنصر معا الحالتين في وهو يكن، 
الفكريااالواقعاا ؤإما ومقتفياته، أحواله م_أا حوتفصيلا جملة 

المعاصرين،العقلانيين من طائفة ثول، هو ؤإنما العلم، أهل من أحل. به يقل لم القول هذا 
المكتبةالأمريقيةتأى■ الحقائق ءإل ت يقول حث نيل.، أبو حامد نصر الاJكتور ومنهم 

نة،وهمنرين بضع على منجما نزل أيه تؤكد النص عن  oLlajuJlالملاحظة[ حلال من 
إنزالها،امحتوحته حاصى سبب عنل. نزلت الايات من مجموعة أو اية كل أل أيضا وتوكل 

.٩٧ص النص، مفهوم جدأرا تليلة - خارجية علة دون أي اسدائ. رك الص الايات وأن 
فيهاالواردة الروايات إذ بطلانه، على النزول أساب، كتب، ناول باطل القول وهدا 

عثرمن أتل وهو سببا،  ٤٦٢مثلا للواحدي الزول أسباب ففي يسير، بعدد محصورة 
القرآنية.الآيات 
بسبب،نزل ما ومنها الغالي،، وهو ابتداء، نزل ما منها الكريم القرآن آيات أن والحق 
(.٢٩٢والإحسان)١;الزيادة )ا/بم\/ل( الإمان \ش■ 



اكيرِم^^ووو

بعلى لكركيز الروايات تلك *أصحابء حرك الذي والإيديولوجي 
وتفي تكرسه يريدون ما تخدم خاصة دلالة للأية يعطي لكونه ممض 

ررأسبابروايات تعطي الحالة هذه في للشريعة. كرأي الأوقات من 
أوالأية هذه نزول حين أو قل طرحت أمثلة عن لا الجواب، النزول* 

الحالةهذه في الحقيقي والراوي *الراوي*• حاصر أمثلة عن بل تلك، 
الرمول)زمن الماضي في المد إله ينتهي الذي ذللئ، يكون ئد 

سلسةحلقات منهم تتكون الذين الرواة أحد يكون قد كما والصحابة(، 
أوجامع حاصر *الحاضر٠، إلى تنتمي المي الحلقة من ابتد'اء المد، 

الأيديولوجيالدافع يكون الحالين كلتا وفي المد. هذا »واضع« 
ؤإلى٢. والموحه١ المحرك هو الخ( السيامي الانتماء الميني، )المذهس، 

فيفالأنتظام الشخصي. الجانب هتا حابنا في ندخل أن من بد لا ذللث، 
اللغةمجال أو والمصير الحديث مجال في مواء الرواة، لة لم

الأمم-وتخلمد الشهرة إلى عي يمن كل مطمح والقصص، والأدب 
سبب١١نفس إنتاج بإعادة وذللث، المقليد، هو الأنتفلام هذا إلى والميل 
الشهرة.في رغبة وربما لقضية*، خدمة ١١ربما آحر قالب في المزول* 

افةمأسبابه، روايات تدؤين وزمن النزول زمن بين الزمنية والمسافة 

الدايعهو غيها المحرك الجابري الدكتور يجعل التي الخالتين إحدى ا '١ 
؛لهينتهي الذي الراوي حالة ص الماسي( والانتماء الدبي، الأبديولوحي)المدب 

والصحاية(!الرصول )زمن الماصي في الند 
إذعنهم، اف رصي والصحابة ه، الني مع الأدب سوء من أنه هدا في يقال ما وأقل 

يحركيم!الأيديولوجي اليانع بان يوصفون 



قصصيقالب في اوسباا ررنفس إنتاج إعادة من النؤع بهذا تمح طويلة 

رواياتعلى التشهلهب إمكان عدم عن كلامه على العليق محبق وقد 
ذائال0عن كلامه هو الكلام هذا في والمهم جميعها، النزول أسباب 
_،تعبيره حب — تشطسب، دون عليها الإبقاء أسباب أو الزول، أسباب 

كماوهي النزول، أسباب فوائد فيها تظهر الأحوال من عددا ذكر وقد 
٠٠٨•

أولام العليه النبي على ًلرح موال عن جوابا نزل ُرما الأولى• 
أوالشخصية، وئوونه بالنبي خاصة حال بمناّجة أو لمين، المعلى 

أوأفرادا النبوه، زمن لمين المبعامة تتعلق بأحوال أو معين بصحابي 
حماية((.

أسبابفوائد من المحالة هذه في الأيات فهم كون في إشكال ولا 
الوال،الحالأت،]حواب بهذه الحمر في الإشكال ولكن النزول، 
النبوة[،زمن الناس بعموم المتعلمة أو الخاصة، ه النبي وأحوال 
فهيالمحالات هذه غير فى ولو وردت متى المزول أسباب أن والحق 

فدالديور لأن التيه هذا كان ؤإنما الكريمة، الأيات فهم على معينة 
ابتداءنزلث، والمقائد والقصص التشريعية الأحكام آيات أن إلى أشار 

ذللئ،.في الختلآ وجه بيان وسق فهمها، في الزول لأسباب فائدة ولا 
الذيوالفكري التاريخي، الواح تبين النزول ثاب أمأن ت الثانية 

معينة.رواية على للتركيز الجابري الدكتور يرى كما يدعو كان 

(.٣٧١-٣٧•الحكم)T/ القرآن مهم ;١( 



القرآنفهم قى تعين لا النزول لأساب المدكورة الفائدة وهذه 
الالنزول لأسباب عامه غائية فهي فائدْ صحت ؤإن ، شء فكب الكريم 

معحتى إشكال محل المائدة وهذه كيف الكريم، بالقرآن لها تعلق 
ركزواالروايات نقالة أن دعوى فيها إذ الكريم، بالقرآن صالخها استعاد 

مذهبية،ا فكرية لأغراض أحرى وأغفلوا فنقلوها، معينة روايات على 
بيانه.سبق بامحلل وطا 

معرفةالجابري الدكتور عند النزول أسباب فوائد أهم من الثالثة؛ 
الجابريالدكتور يدعي إذ — زعمه حد —على الشهرة محللبوا الذين الرواة 

الشهرةإلى حي يمن كل مهلمح كان الرواة سلساله في الأjتفلام أن 
الاسم.وتخليد 

ورعهموبينوا الرواة تراجم العلماء حفغل قد إذ بامحلل، أمر وهذا 
•الغلهور فكب وزهدهم 

زعمالجابري الدكتور أن الشهرة بهللب العلماء وصف من والأسد 
لقضية،خدمة الزول لأسباب وصمهم حلال من أتت تلك شهرتهم أن 

للشهرة.وطلبا 

يدعيالتي والعلمية الموضوعية إلى مفتقر كله الكلام ا وهل. 
علىالعلماء أحكام في الناظر إذ التزامها، المعاصرون الشلأنيون 

التيالصورة بهده ولبسوا محل.ودون، الوصاعين أن يعلم الرواة سلاسل 
غالبة.صفة وحملها الجابري، الدكتور صورها 

فلاذلك رروهع الجابري! عابد محمد الدكتور يقول احر موصع وفي 
كاست،إذا أنه ذللت، المائدة، من النزول أسباب روايات حلو ينكر أحد 



يمددذكرنا ما وفيها الأحكام(، التشرع)مجال مجال في قليلة فائدتها 
والزيادةالوصع وسهولة السند صعق مثل فيها، العلعن مكامن 

منمنها أحزاء أو آيات وانتزاع العجيب بالغريب والاهتمام والفمان 
إلىإصافة تحته، تندرج الذي العام والامحنار معنى يعمليها الذي السياق 

الاستعانةإلى اللجوء وضرورة تعلبيقها مجال ضيق من أعلاه ذكرناه ما 
حاصةوهى تللتا الطعن مكامن ومع أقول؛ الخ، ... ٤٠٣١١بمقاصد 

يرالتفمجال القرآن®، ارفهم مجال في فائدتها فإن التشريع، يمجال 
كرانهاؤيمكن لا عامة، بكيفية 

وفيالمجال، هذا في ضرورى العرب معهود استحضار أن ذلك 
منكثيرة بعناصر تزودنا النزول، أسبان وروايات، كذللثج. التشرع مجال 

معهودتصور في تعتمد بأن أحق الماحية ه هن. من المههودبذهي هذا 
والموروثالقصاص، وأسامحلير كالمعر، الأحرى، المصائر من العرب 
فيمنه ررحرية١١ وأكثر أوسع فيها التخييل عنصر لأن ذلك عامة. الأدبي 

الزول®'رأسياب رواياتح 

كماراالتاريخاا من يتجزأ لا جزء الناحية هذه من المزول أسباب إن 

فإنمدح، لا غيها قدح ص قلثل فيها التخيل عنصر بأن النرول، باب أّروايات وصف ( ١١
محعتّرة،غير روايات، في فهو والموضوعة الضعيفة الروايات، في كان إن الراد التخيل 

تلجالأ،فيها بان النزول أساب في صحيحة روايات يصفون العاصرين العقلانيين ولكن 
الجملبسام الدكتور جعل وفد ؛المتخيل، الكريم القرآن صحته عر نص ما صفون يل 
فيورد ما وجعل اللام، عليه جمرل عن الحديث : النزول أسباب في المنخل من 

ه،نفالقمر انثثاق التخيل من جعل وكل.لالئؤ المتخيل، من كله المدثر أول نزول س، 
علىثابم، هو ما على الجمل ام يالدكتور عند يْللق التخيل مصهللح أن نرى وهكن.ا 
X^WTWOص !لزول، أساب، انغلر: القطع، سل 





تالنل صعق — ١

أسابروايات وتبقى الضمنة، بالروايات خاص مطعن وهذا 
هذاعليها يرد لا المحدثين من العالم أهل عند صحت التي النزول 

المطعن.

الوضع!مهولة ~ ٢ 

قدالعلماء أن كما الروايات، هده من الصحيح بطلان تعني لا وهي 
الوضعبسهولة والقول ضعيفها، من صحيحها يبينون السنة لمتون انثروا 

عنسئل حين تعالى الله رحمه المبارك ابن الأمام بقول يذكر السنة في 
لهايعيش ت فقال المصنوعة؟ الأحايين، ارهازه الموضوعة! الأحاديث، 

الجها؛ذة«را،.
والنقصان!الزيادة ~ ٣ 

فإنضعيفا، أو آخر، طريق من صح صحيحا يكون أن إما والزايل 
فهذاضعيفا كان ؤإن شيء، في المطاعن من هذا فليس صحيحا كان 

كلها.الزول أمحباب روايات في لا ها، نفالزيادة في مؤثر 
Iالعجسي، بالغريي، الاهتمام ~ ٤ 

قدإذ ، ب، الغري؛العجبب، مراده الجابري عابد محمل. الدكرر يبين لم 
التيالنوة ودلائل المعجزايت، بعض إنكار بها ؤيراد العبارة هذه تطلق 
أوالضعيفة الأحاديث، بعض بها يراد وقد ، ر الصحيحة يالصوص ؤتتإ 

توصحالأفكار)أ/، ص٧٣اصاةفىءلمالروJة، اومحواسل)أ/ما(، !نظر: )١( 
٧٩.)

كثيرًابن نمير التمر في والغرس العجيب، صماه؛ كتايأ عفي الوحيد كتب، وثل. )٢( 



ئيمِج

اطرادهيلزم ولا نضمها، الرواية لتاللث، مبطلا هذا فيكون الإّّراوياواتإ، 
ءرالروااث،كلها.

معنىيعطيها الذي السياق من منها أحزاء أو آيات انتزاع — ٠ 
تحته!تندرج الذي العام والإطار 

ينتنعالزول أساب من سببا أن المرء يظن وقد صحيح، غير وهذا 
مثلوغ وقد فهمه، لقصور ذللئ، ؤيكون فيه، هي الذي المياق من ية ألا 

■ره تمفى الجابري للدكتور هذا 

;تطبيقها مجال صيق - ٦ 

الدكتورتضييق على منرتمت، النزول أسباب فى المهلعن وهذا 
الموال،في]حواب فائدتها يجعل حيث الزول، لأسباب ه نفالجابري 
ولاالنبوة[، زمن الناس بعموم المتعلمة أو الخاصة، الّكا وأحوال 

والقصص.والأحكام، العقيدة، في ورد ما الزول أسباب س يجعل 
الئمع!يمهاصد الاستعانة إلى اللجوء صرورة — ٧ 

أسبابفي الجابري الدكتور بها طعن التي المهل-اعن من وهذا 
طرقإعمال إلى بحاجة الكريم القرآن إذ أصلأ، طعنا تعتبر ولا النزول 

ووافقهذلك ذكر كما والمعراج، الإصراء نمة الغريب المجنب من واعتبر "نموذجا، 
المجيبكتاب على أقف ولم الجمل، سام الدكتور والغريب العجيب من كونها عر 

,٣٨٢-٣٨١ص النزول، أسباب انظرت عنه، يحثى رعم والخريب 
لأبتتاؤدفانئ/بمرابي، ت تحار قوله نزول لمبب ردْ الجابري الدكتور عن النقل مبق وتد ا ١ • 

أنهايقتضى السياق أن زعم حيث [، ١١٠؛]البقرة عفره وسع أقن امك» أثي وجئ نم مؤا 
الأيةهذه فجاءت يالقيس، المسجد دخول من منعوا من منعوا الذين ءللنصارى خطاب 

للسياقمثال وهذا الضير، أهل من أحد يه يقل لم القول هذا أن علما هذا عاليهمءا ترد 
الجابريءالدكتور عند الزول أسباب يه ترد الذي 



كأسابمنه، والأسباط لفهمه المختلفة الفهم وومحائل المفسر، 
أحدها.عن غنى ولا المريعة، ومقاصد باللغة، والعلم النزول، 

بمعهودالعلم النزول أسابر فائدة الجابري المكتور يجعل الثانية! 
والفتكري.الاحتماض الوصع مذلاهر بعض على والاطلاع الحرب، 

الدكتورلأن وذللنر الكريم، بالقرآن لها تعلق لا الفوائد وهذه 
الحالاتفي إلا القرآن فهم في النزول أسباب فائدة عدم يرى الجابري 
بالقرآنلها صلة لا فوائد تعداد إلى يلجأ لذا ذكرها، المي القالملة 
الكريم•

عندالقرآن علوم في النزول أساب أثر الرابع! المطلس، 
المعاصرة!العقلية الدرّة 

أسابصالة ذلكر ومن القرآن، علوم مباحث من كثير بين صلة هناك 
مباحثلها أفردوا العلماء فإن القرآن، علوم مباحث، ببقية النزول 

والعموموالمخ، المبهمات، بيان في فائدتها إلى وأثاروا مستقلة، 
ير،والمفالقرآنية، والمناسبات والمدني، المكي وبيان والخصوص، 

.٢١١القرآنومفردات 

علومفي المزول أسباب أثر عن المعاصرون العقلانيون تكلم وقد 
!نقدهامع أقوالهم يلي وفيما الأخطاء، من عدد في ووقعوا القرآن، 

(.٢٠٢٢، ١٨٣٦الإمان)ا/؛اا،م؛، (، ١٩٦اورهال)ا/هها، انظر: :١( 



زيد:أبو حامد نصر الدكتور أولا: 

وصالسماالنزول امحباب عن رئي ابو حامد نمر الدكتور ا دتحدد

القولعلى اللففل بعموم القول تقديم أن ؤيرى ، ؛ال*امأ 
بها،التسليم يصعب التي النتائج من بعدد بب يتبمب البخصوصر 

كلفي سس، الخصوص ؤإهدار اللمففل بعموم اروالتمك ت يقول حيث 
الفكربها لم يأن يصعب نتائج إلى يودي أن شأنه من القرآن نصوص 
خصوصإهدار مع اللفثل بعموم للتمك النتائج هذه أحهلر إن الديني. 

الحلالقضايا في بالتشرع التدرج حكمة إهدار إلى يودي أنه جب ال
التمسكأن جانب إلى هازا والأشربة. الأطعمة مجال في خاصة والحرام 

ذاتها...الأحكام يهدد بالأحكام الخاصة المموص كل في اللففل بعموم 
وخصوصاللففل عموم ثنائية خلال من وص المم دلالة مناثشة إن 

الواقعومحن اللغوي المص ين العلاقة طيعة مع يتعارض أمر السبب 
النميا؛هدا ينتج الذي 

يصعبنتائج هناك أن يزعم زيد أبو حامد نصر اللءكتور نرى وهكذا 
النتائج!هدأْ ومن اللفذل.، عموم بتةا.يم القول ْع بها ليم الت

بالتشرحالتدرج حكمة إهدار إلى رايودي اللفغل بعموم القول أن ~ ١ 
والأثربة®.الأطعمة مجال في خاصة والحرام الحلال قضايا في 

بهامراده كان إن والحرام الحلال في بالمثريع الدرج وقضية 

(١٠١)ّ\/ المنير الكوكب ثرح انظر: ماهيته، أحزاء جمح على الدال اللفظ هو العام؛ )١( 
شرحانفلر؛ أعم، مر ُا دلالة من أحص دلالة له وضع ما على الدال اللفنل هو الخاص؛ )٢( 

المير)م؛'ا(.الكوكب 
١.\ ٠ ٤ ص القرآن، علوم في دوامة النص مفهوم )٣( 



والحرامالحلال بأحكام ؤإعلامهم لمين، المغير دعوة في التدرج 
فييالتيلج المعاصرين يعص عنه يعبر ما وهر صحيح، فهذا فشيثا نيئا 

الأمرفيكون نضمه، الحكم في التدرج المراد كان إن وأما ، الدعوة 
تحريمفي التدرج عليه كان كما يتحريمه يقال ثم الزمن من فترة مباحا 

وهداالحرام، من الحلال وتبين الوحي، بتوقف انتهى أمر فهذا الخمر 
المعاصرون.الحقلأنيون عنه يتكلم ما هو 

؛الأحكامالخاصة النصوص كل في اللفغل بعموم التمسك اءأن ~ ٢ 
.١١ذاتهاالأحكام يهدد 

هلذاتها؟ الأحكام ؛تهال.يد المراد فما صحيح، غير التهويل وطا 
النص؟في المندرجة الحالات من يحد اللففل بعموم القول أن المراد 

اللففل،بعموم القول على لا السب بخصوص القول على ينطق هذا 
تخميصأن ت اللففل بعموم للقول المرجحات من العلماء جعل وقد 

فيهاللففل بعموم والقول الزيادة، إلغاء يعني الخاص بالسجا اللففل 
رإلغائهال من أور الزيادة واعتار المعنى، في للزيادة اعتبار 
النصبين الحلاقة طيعة مع رريتحارض اللففل بعموم القول أن ~ ٣ 

الص((.هدا يتح الذي الواقع وبين اللغوي 
بينالعلاقة وبين اللفنل، بعموم القول بين المزعوم التعارض وهذا 

بنلإبراهيم ه، المي يعو؛ في التدرج ومنها; أبحاثا، المعاصرين يعص نه كب وند ا )١ 
السعودية،اضرية بالمملكة الإسلامية الشؤون وزارة الكتاب، طعت، المهللق، اش عبد 

أحمد،سيد أحمد بن معاؤية اليمؤ وتهلبيما، فهما الإسلامي التشرع ني التدرج وقفه 
التامحع.العدد ريان، بالالكريم القرآن حامعة مجلة في منشور محكم بحث، 

(.١٣٤الحرر)ل/انظر: )٢( 



^^؛ِويووِاكيرِج

علىنيد أبو حامد نصر الدكتور عند مبسة نتيجة هو والوافر النتس 
كانؤإذا ،، قرأ الوا قبل من منتج هو الكريم القرآن أن وهي مقدمة، 

للواسر.منتجا كونه ينافي وهدا آحر، واقع إلى له نقل تعميمه فإن ذلك 
نصرالدكتور بها يقول التي المقدمة لبطلان بامحللة النتيجة وهذ0 

أوللواهعر— منتجا يكون أن الكريم القرآن ا وحاثزيد، أبو حامد 
ؤإليهبدأ منه تعالى الله كلام هو بلر آحر~ بتعبير الواقعر في مخلوقا 
)٢(

•يعود 

الحمل:بسام الدكتور داذيا؛ 

أنواعبخمسة النزول أسباب علامحة عن بام الدكتور تحدث 
والتمير،سخ، والنوالئراءات، الوحي، ت وهير القرآن، علوم من 

والخاص.والعام 

الجمل!ام بالدكتور عند بالوحي النزول أسباب علاقة أولا؛ 
النزولياسباب الوحي علاقة من موقفه الجمل، بسام الدكتور يلخص 

الرسولحال عن القدامؤ، حديث، أن كله ذللث، من اروالحاصل، بقوله؛ 
منله أصاس لا النزول أسباب روايامت، إلى استنادا الوحي تقبل عند 

حجتان؛الروايات( تلك، في طعننا يقوي والذي التاريخية. الصحة 
حالالبتة يصف، لم ه نفالقرآن أن مفادها الأهم وهي الأولى؛ 

عليه.الوحي نزول لحفلة الني 

الحالشذ0 ش يكون، ما؛ي منتج النص بأذ< القول "١)؛، نيئ• أبو حامد نمر الل.كتور يقول )١( 
.٢٤ص الص، مفهوم إنات٠١ إلى تحتاج لا بديهية قضية 

.١٩٣ص البرية، رب، كلأم في لفئة الالعقبوة ، ١ ٢ ص الهلحاؤية، الشدة انظر: )٢( 



أسدتمحي المبحث هدا فى المندرجة الروايات بعفى أن ت والثانية 
يعدانلا أنهما بقا ا حمأوصحنا وقد عباس. وابن عائشة إلى بالأمحاس 
يقولهما قان وليلك، برمته. المحمدي الوحي علي حقيقيين شاهرين 

ليسالمحل محورة من التعين الأية نزول عد الرمحول عن عباس ابن 
الأحوالمحي يمكن، ولا مكية، المسورة هدم أن بما تاريخية قيمة له 

سنواتثلاث من أكثر ورة النزول عند عباس ابن سن يكون أن ، كلها 
الرسول®حال لوصف بالمرة مؤهل غير يجعله مما 

تومي الآكلأم، هذا في أحهلاء هناك أن ونلاحفل 

بعضلإثبات المزول أسباب روايات إلى الاستناد أن الزعم الأول؛ 

يمكنيته بفاء - -ه اش رّول سما غال: محهما اف رصي عباس بن الله عبد أثر يريد )١( 
النبيإلى أسنانه[ بدت حتى تبسم فكشر]أيت مقلعون، بن عثمان به من إذ حالنا، 

بصرْشخص إذ هويحدثه فبينما متقبله، إليه فجلي بلى، فمال: ٠ تجلى الا  ١١له: فمال 
ثمله، يمال ما يتفقه كأنه رأسه ينغفى فأحد ا بصره يفع وأحاو ساعة فنغلر ا الماء إلى 

السماء،في توارى حتى بصره فأتبعه مرة، أول شخص كما ماء الإلى بصرْ نخص 
رأيتلث،ما وآتيك لث، أحالكنت، فيما محمد يا فقال: الأولى، كجلته عثمان على وأقبل 
ثمالماء إلى بصرك نخص رأيتلث، فال: فعلتإ؟اا رأيتني راما ت نال الغاّاة، فعلتلث، تفعل 

كانلث،رأملث، تنغص فأحل.رت، وتركتي، إله فتحرفت، يمتلث،، على وصعته حن وضعته 
رّولا"أتاني نال؛ نعم، عثمان؛ قال ذللث،؟، إلى فطنت، •رأو نال: للث،، يمال شيئا تتفقه 

نالفماذا قال: ٠انعماا. قال: اش؟ رمول نال:  ٠١حالي وأنت، آنفا اللام عاليه جبريل اش 
الثنناء؛jc و؛نمح، آتئنش ذك، ؤإتثآؤ، وألإٌ~~ي، امر ك ؤا0 لي: مآل ١٠قال: للتح؟ 

انمحين فذاك عثمان: قال [" ٩٠هيس(كص4لالحل: 
واللبراني(، ٢٩١٩برقم )ْ/٨٨ أحمد أحرجه ه، محمدآ وأحببن:، نلثي، في الإيمان 

باب،النرد، الأدب تحقيق في الألباني وصعقه ١(،  ٠٦٦٨برنم  ٢٧٤ا/ )٠ الكبير في 
(.٨٩٣)برقم البض 

صالزول، أسباب )٢( 



وذلكباطل، زعم هو تاريخيا، مقبول غير الوحي نزول عند ه أحواله 
وفيالمزول، أساب أحادث من تعتبر الصحيحين في أحاديث لورود 
رل حي الو أناء في . أحواله بعض تبين ه نفالوقت 

برواياتالأحد عدم في رأيه الجمل ام يالدكتور يعلل ت الثاني 
•بملمحن الوحي في الزول أسباب 

الوحي،عند النبي أحوال يذكر لم الكريم القرآن أن ت ولى ألا 
.أحواله على يدل ما الكريم القرآن في ورد فد إذ باطل، التعليل وهذا 
إةا.ا دة ,لتجل ثاثث م، محنك ^لأ تعالى؛ قوله ذلك ومن الوحي، عند 

اُا-ماا[.]القيامة: عقابمعاموم»ائميم 

هأحواله عن شيء الكريم القرآن في يرد لولم يقال: أحرى جهة ومن 
له.السنة لإثبات نثبته فإننا ذلك السنة وأثبتت الوحي، نزول عند 

أسندتقد المبحث هذا في المندرجة الروايات بعضي أن الثانية! 
عنهما.الله رصي عباس وابن عاتشة إلى بالأساس 
منلأنها بالوحي المتعلقة الروايات قبول في يوثر لا التعليل وهال.ا 

منقودحبر فإنه آخر جانب ومن بيانه، سبق كما الصحابي مرسل قبيل 
عنينقلان ولا محهما، الله رصي عمه وابن ه، النبي زوج بواسطة 

يكن■لم ٌا الهام العقدى الأمر هذا في الّكا 
يجأأحواله بعمى تبين الصحابة كبار عن منقولة روايات هناك إن ثم 

فيالأيل الأيات نزول ب يعجر نهو الوحي، بدء في الهلويل ءاسة حديث ومها 
مرتوقل- الوحي، نزول عند ه أحواله لبعض مض ه نفالوقت في وهو العلق، صورة 

الأول.النمل س الأول المحث ز ذلك إر الإشارة 



حديث،ومنها النزول، أسباب من كدللئ، وتعتبر الوحي نزول عند 
الوحي،فترة عن يحدمحث، وهو عنه افه رخي الأنصاري عبداض بن حابر 
فرقمناماء، المن صوتا مسمعت، إذ أمشى أنا *بينا ت مرفوعا وفيه 

ماءالبين كرمي على جالس بحراء جاءني الذي الملك فإذا بصري، 
اطهفأنزل زمحلونى، زمالونى، ت قفلن، فرحمت، منه، تؤ فرعبلأرقى، وا 

فحميش}ه ""^١١^ نوله إلى تأدره ز © الثلة ؤ.تأ.ءا ت نعالك، 
وثابع«لا/الوحي 

الجمل؛بسام الدكتور عند ؛القراءامتؤ النزول أساب علاقة ثانيا! 
إلىالقمل هذا خاتمة في *نخلص الجمل؛ بسام الدكتور يقول 

الامتنتاحاُت،؛من حملة 

فيالنزول أمحباب على القرآن وعلماء رين المقتعويل إن أولا؛ 
المخالفةأو العثماني للمصحفج الموافقة القراءامت، محختلمؤ مع التعامل 

لاختيارتعلة عندهم فهي الأسباب• لتللثج مخصوص توخليفح عن معبر له 
اطهلمراد موافقة رأوها تأويلأيت، من لهم بان ما مع المنجمة القراءاُت، 

علمبين الحلاقة تصور في المنهج ^ا فإن ذللئ، عن وقفلا كلامه. من 
بمفهوميالإحامحلة في فصورأ يعكس القراءات! وعلم النزول أسباب 

مفهومانأنهما وذلك، القرآن. ثراءات صمن و)الثذوذ( )الصحة( 

٤(،يرقم )ا/ْ الوحي، بدء كان كيف، باب الوحي، بدء كتاب البخاري، أحرجه )١( 
(.١٦١برثم )ا/مأإا الوحي، بدء باب الإيمان، محاب لم، وم

الرمم،ووافقت ، صندها صح ما وهي• المتواترة، هي المقيولت الصحيحة القراءة )٢( 
(.٤٩٢)Y/الإتقان انفلر: بوحه، ولو والرئة، 

قيلها لأوجه أو ١^^٢، حالفت أو منيها، بمخ لم التير القراءة هي• الشاذة القراءة )٣( 
)آ/ه،ه(للسور الإتقان انظر: المرية، 



^^نِويولِالضحِم
أنزل،كما للقرآن موافقة صحيحة فراءه عود مابن يعتبره فما نسبيان. 

الشاذة.بالقراءة والقرطي والرازي الطبري مثل ن المقمر من غيره ينعته 
أنإلى تزدي والمحيارئة العامة الفاهم هذه بمثل التمسمك أن ونعتقد 

واستبعادقراءات لاختيار تكأة النزول أمجاب أخبار القراءات علم يتخذ 
٠الأية؛، لنص النزول مجب ممامبة مدى تفحص دون أخرى 

توهى ، الملأحفناُت من عدد فه المابق الجمل ام بالد.كتور وكلام 

المزولأمساب إيرادهم عند المرين صنيع وصف الأولى؛ 
لتلكمخصوص توظيف عن ررمحبر ت بأنه القراءات لبعض الموافقة 

مننؤع هو أخرى،ا واستبعاد قراءات لاختيار ررتكاة وبأنه! ياب؛؛ الأس
يوردونالمرين أن وذلك ذلك، في المرين يمناهج الجهل 

لمسيتشير نزول أمجاب هناك كان فان الأية، في الواردة القراءات 
التيللأية النزول أمجاب يذكرون كما ذكروها الواردة القراءات بعض 

دتحل. بمنزلة القراءات تعدد أن العلوم ومن واحدة، قراءة إلا فيها ليس 
٠،٢الآياتل

التواترهالقراءات لبعفى مرجحة المزول أسباب أن الراد ولين 
الشاذةالقراءات في وأما التواترة، القراءات في ا وهل، غيرها، على 

الرول.لأسباب موافقتها يرفعه لا فثذوذها 

لاختيارتعلة ءنل،هم فهي  I١٠ الهؤراءات عن الدكتور قول الثانية؛ 

٢٦٤ص النزول، أساب )١( 
)ا/ص.قواعدالضر ١(، ١ )Y/ المان أضواءانفلر: )٢( 



اضلمراد موافقة رأوها تأويلات من لهم بان ما هع المنجمة القراءات 
كلامه٠٠.من 

علىذراء0 باختيار النزول باب لأمعلاقة فلا صحيح، غير هذا 
القرآن كلها التواتره والقراءات بالرواية، متعلق أمر هذا بل قراءة، 

توافق.لم أو المزول أساب، وافقت، بعض على بعضها يقدم 
نقلهافي لها النزول أسيانمح موافقة تفيدها فلا الشاذة القراءات وأما 

توافرعلى الأمر مدار وعموما المتواترة، عليها تقدم بل التواتر، إلى 
القراءة.قبول شرومحل 

تحديدفي قصور وحول الجمل ام بالدكتور يزعم الئالئة 
Iبقوله ذللث، ويعلل القراءات، علماء عند والشذوذ الصحة مصمللحات 

ينعتهأنزل، كما للقرآن موافقة صحيحة قراءة عود مابن يعتبره ارفما 
الشاذةا<.بالقراءة والقرحلبي والرازي العلبري مثل المفسرين من غيره 

القراءبين المحروقة القراءات مصهللحات إذ يزمر، لا التعليل وهذا 
للمتأحرينالمعلومة ؛معانيها تحملة متكن لم حرين المتأ من رين والق

أوعنه الله رصي عود مابن به قرأ وما والتابعين، الصحابة حيل عند 
بشروهلينقل لم إذا ولكنه حفهم، في اللازم هو المحابة من غيره 

بلصحيحة، قراءة يعتبر فلا التواتر أهمها من والتي المتواترة، القراءة 
للهرصي الصحابة قراءات من أن إلى التنبه ؤينبغي الشاذ، قبيل من هو 

التفسيريةبالقراءة الحروف وهو التفسير، به! يراد ما عنهم 

الحديثأنواع من يثبه وهو التمر سل على سفت، التي وص التمرية، القراءايتح )١( 
انظرنأم،، س أحت أو أخ روله عنه؛ اممه رصي وناص أيي بن معد قراءة مثل المدرج، 
.٧٣ص القراءات،، عالم في مقدماته 



تالجمل سام الدكتور عند بالشغ النزول أسباب علاقة ! ثالثا
أنتقدم ما كل من ®والحاصل ت الجمل ام يالدكتور يقول 
مختلفعلى لتدل النزول أسباب مائة محلوعوا القرآن وعلماء المقرين 
محكمةأو منسوخة أو ناسخة ما آية بأن فقولهم النسخ. من مواقفهم 
لموليلك له. إبراما أو للنخ نقضا نزولها سبب نوخليق إلى أحوجهم 

يخهلرولم النزول. أسباب أحبار من إليهم تناهى مما احتراز أي يبدوا 
فيمبالغا أو موضوعة الأخبار نلك بعض تكون أن احتمال ببالهم 

الصحابةعن محرؤية باعتبارها كله ذلك من محصنين كانوا فقد محتواها. 

فييزكي، ومما النزول. باءماب علمهم في يهلعن لا ممن والتابعين 
نزولسبب تهميش ألثته ث يحل. لم أنه الاستنتاج هذا وحاهة تقديرنا، 
الضابهلالل،قيق بالتاريخ سهمهم لم ؤإن حتى النسخ، مبحث في معروف 
وحةا،المت.أو النامحخة الأيات نزول لأوقات 

الملاحظات،من عدد فيه هنا الجمل بسام الدكتور كلام أن ونجل. 
توهي، 

النزولأسباب نوحيه حاولوا رين المقأن الدكتور يرى الأولى• 
أووحة متأو ناسخة ما آية بان ®قولهم وأن النسخ، في رأيهم لتوافق 
له،١٠إبراما أو للنخ نقما نزولها مثب توفليف إلى أحوجهم محكمة 

أنهلأصل ا إذ علميا، يحدث لما عكز هو بسام الدكتور من وهذا 
وناحرالمنسوخ تقدم معرفة ومنها بئروؤل، إلا النسخ إلى يمار لا 

إلىالحاجة فتكون النزول، أسباب حلال من يعرف ما وهذا الماسخ، 

٣٠٢ص الزول، أساب 



عكسفقد الدكتور وأما بالنسخ، للقول محسابقة النزول أمحساب معرفة 
بأسبابالاستدلال إلى أحوج الذي هو بالنسخ الفول فجعل الأمر 

الزول•

القرآنوعلماء رين المقأن الجمل ام بالدكتور يرى الثانية؛ 
أحبارمن إلهم تناهى مما احتراز أي سدوا ®لم ~ التعميم بهيا كذا ه- 

الأحبارتلك بعض تكون أن احتمال سالهم يخطر ولم النزول. أّمباب 
محتواها،.فى مبالغا أو موصوعة 

المتقدمين،العلماء كتب تنوعت فد إذ نظر، فيه القول وهدا 
والاثارالأحاديث، بجمع تعتني كتي، فهتاك ، تخصصاتها وتنوعت 

بالحكمعنبتج أحرى كتب، وهناك أسانيدها، لبيان تعرض دون نية الم
وأما؛المتقدمين، يتعلق فيما هذا وتخريجها، الأحاديث على 

حبنامن النزول أسباب تناولوا الباحثين من عدد فهناك المتأحرون 
والضعفالصحة 

معروفنزول سببا تهميس ألبته يحدث ®لم أنه الدكتور يرى • اكاكة 
الدقتقبالتارخ المقرون[ ]أي يعفهم لم ؤإن حتى المخ، مبحث في 

٠١١وحةالمن أو الناسخة الأيات نزول لأوقات الفابهل 

النزول،وأسباب المسح بين للعلاقة عكه على سبق كما مبني وهذا 
يرىالخ مبححا على متقدمة النزول باب أستكون أن من فبدلأ 

والدكتورالزول، أساب من المني المحح كتابه ني الوادعي مقبل المخ ومنهم )١( 
الدكتورتحقيق التحقيقات ومن النزول، اساب من المحح كتابه في الحميدان عمام 
كثير.هزلا،، وغير الفحل، ماهر 



^^رإرزوأصي|كيرِج

بأسابللمح ال<فسرين امتدلأل عن ناتجة عنه متأخره أنها الدكتور 
يالمخ.القول ْن فراغهم بعد النزول 

الناسخلأوقات الضابعل الدقيق للتاريخ المفسرين معرفة وعدم 
ؤإنمابالنم، ليس فهدا الشهر أو اليوم معرفة به أراد إن وح والمن

القرائنمن بقرينة متقدمة ونالك حرة متأ لأية ا هذه أن معرفة المهم 
التحديد.وجه على الروايتين تارخ يعرف لم ولو الروايات، في الواردة 

النزولأسباب بين الخلاقة نعتنا ررولئن الجمل؛ بسام اككتور ويقول 
سالهنانمن ينعتقوا أن بدل القدامى فان والتحول، ؛الثابت، والمخ 

وانجازاالشريعة صل| لمقا تحقيقا )التحول( إلى يهرعوا وأن )الثابت،( 
يالثابتاحتموا فانهم والمريحة، الضمنية المحمدية الرمالة لرهانات 

إلىوامحلمأنوا الخ، في النزول أسباب فحكموا المتحول. به يفرزون 
هذاأن ونعتفد باطلاق. للتنزيل بموافقتها وسلموا الماريخية صحتها 
الناسخعلم في النزول لأسباب براغماتي توظيف، عن ينم المهج 

.والمنوح؛١ 

بالمسخ،المزول أسباب بين الصلة في لمابقه امتداد الكلام وطا 
والخنمحولالنزول، أسباب هو الثابت، الجمل بسام الدكتور جعل وقد 
المتحول.على الثايت، قدموا القدامى أن ورأى المخ، هو 

منفهو لمتإ إذا أمر هو إذ بالتحول، النسخ ومحقا يصح ولا 

المجتمع،أو للفرد يحققه ما بمقدار والصواب والخير الحق محياس ت هي البراغماتية )١( 
.١٤٠ص .فية، طاهبفالانفلر; 

٣٠٥ص الزول،، أساب )٢( 



،— المصطئحين بهذين الجدلي اليم التعلى هذا — أيضا الثابت قبيل 
وقدالنسخ، والأخر النزول، أسباب أحدهما ثابتين أمام فإننا ولذا 

علاقةللأمر يكن ولم بالنسخ، للقول محددة قواعد العلماء وصع 
والتحول.بالئابت، 

قبلالأدلة بين التاريخي النفلر في العلماء منهج أن الدكتور ويدعي 
توظيفعن راينم النزول■" أسباب روايات، في النغلر ومنه بالنغ~ القول 

والمنسوخ®.الناسخ علم في النول، لأسباب غماني برا 
الظاهرالأدب وسوء دليل، غير على لقيامها باطالة، دعوى وهى 

بأهلالقلن وهو ~ يقولوا لم أنهم والحق القدامى، العلم أهل تجاْ فيها 
فيسواء به تعالى اممه يدينون ما إلا الزول أسباب أو النسخ ~فى العالم 
والمخعلئمنهم المصسب، ذلاكا 

الحمل؛بسام الدكتور عتد التفسير النزول أسباب علاقة رابعا؛ 
عنالمنجرة النتائج أهم من ررولعل الجمل؛ ام بالدكتور يقول 

لهاوحيد فهم فرض المصحمإ آيات تأويل في النزول، أسباب تحكم 
منالرغم على الوحي، من المقصودة للاسلألأدتؤ معنابقته المقرون قدر 

وعندئذالواحدة. للأية تأويل من أكثر يسوقون الأحيان أغلس، في أنهم 
صاغهلةسلهلة منهم، حرين لمتأ ا وخاصة عندهم، النزول أسباب ^j,؛؛، 

تللث،؛حقيقة سلموا أنهم ذللث، الديني. النص آيات، محاورتهم في 
طريقمن بلغتهم بأنها ووثقوا ناحية من التارخ في وحدوثها الأسباب 

•أحرتم(٠؛ل ناحتة من النزيل شهد عمن القل 

.٣٤٢ص الزول، أساب )١( 



ئضمِإي

ءمنيجعل؛ الجمل بسام الدكتور أن السابق الكلام حلال من نرى 
المصحفآيات تأويل في النزول أمباب تحكم عن المنجرة النتائج أهم 

منالمقصودة للدلألأت مهنابقته رون المقندر لها وحيد فهم فرض 
٠٠٠الوحي 

يجدهملا إذ الكلام، هذا حط-أ يعلم رين المغكتب في والنامحلر 
يصرحونبل نزول، أساب، لها التي للايات وحيدأ فهما يقرصون 

اله،لا،.بخصوص لا اللففل بعموم المرة أن وهو ذلك، بخلاف 
رينالمقعند مثالمت، النزول أسمابح أن إلى الدكتور ذهب، وقد 

الديني،؛,النص آيات محاورتهم في صاغعلة ارسلهلة 
المرادإن ثم تعالى، الله كتاب، عن قوله ينبغي لا التعبير وهذا 

القرآنفهم قصروا أنهم مراده كان فان خناهر، غير الضاغْلة لهلة بال
يرونهم ل صحيح، عير فهذا الساق حديثه هو كما عليه دلت، ما على 

اله،.بخصوص لا الالفظ بعموم المرة 
يتعارضلا بما الكريم القرآن آيات يفهمون أنهم المراد كان ؤإن 

مماوهو صحيح، فهذا للايات الواردة الصحيحة النزول وأسابؤ 
النزول•أيابج فوائد أبرز من وهو ته، يمدحون 
الدكتورعند والخصوص بالعموم النزول بابح أمعلاقة ؛ احام

الجمل!ام ب

بعمومالقول أن لنا يبدو الذي ُرإن الجمل؛ بسام الدكتور يقول 
تعميمفي الرعية باستمرار إليه الداغ لس بيا الحموصر دون اللففل 

١٧، or)؛/العظم القرآن تمر )ه/ه(، اكزيل معالم انفلر: 



مثلؤإنما وأحداث، حالات من النزول أسباب شابه ما على الأحكام 
بمعاييررالصحة( فى واستوائها النزول أمثاب تعدد لذلاهرْ ملائما حلا 

اكدامى«أا/
بخصوصأو اللففل بعموم التمسك أن ررواعتقادنا ت أيضا ويقول 

ناحية،من المصحغج نص مع وظرفي نفعى تعامل عن يترجم الب، 
منالاجتماع ونظم المعاش أحوال أقررنها فقهية لأحكام سرير وعن 

هازهإلى الديني النص دلالات نوحيه أن فى ريب ولا أحرى• ناحية 
(٢)- المحمديةالة الرسحقيقة عن الانحرافر إلى يودي الوجهة 

٠ ٠٠وجوهرها 

منالجمل بسام الدكتور موقف—V أن نجل السابق الكلام حلال ومن 
اللفغلبعموم العبرة ت قاعدة في والمتمثل بالعموم— النزول ثاب أمصلة 

Iكالتالي هو السبب— بخصوص لا 

بخصوصيلا اللففل بعموم القول أن الجمل بسام الدكتور يرى أولا• 
فيواستوائها المزول أمثاب تحدد لفناهرة ملائما حلا رامئل بمب، ال

القدامىاا.؛معايير )الصحة( 

أسبابتمدد عند يطبقونها قواعد وضعوا العلماء أن والصحيح 
تعملالقاعدة هده إن بل ، القاعدة هده منها وليس الصحيحة، النزول 

.٣٥٨ص النزول، أساب )١( 
الواردةالألفاظ بعمومات الأحد يودى الذي وجوهرها المحمدية، الرسالة حقيقة هي ما )٢( 

رصالةالدكتور؛حقيقة جهل نين التميرات، هدْ ا عنه! الانحراف، إلى والمنة الكتاب ني 
أعليها يدل ثيء ناي الميع ألفاظ عليها تل-ل لم إن والك، ه، الحم، 

vnArnvص الزول، أساب )٣( 
ااإذا=بقوله المتعددة الأماب بين الجمع طرق تلخيص الب حالي الد>كتور حاول ونل- )٤( 



هذابخصوص العبرة هل النظر فيقع الغالب، في واحد محبب وجود عند 
الأية.لفظ بعموم أو السبب 

بخصوصلا اللفغل بعموم القول أن الجمل ام بالدكتور يرى ثانيا! 
ناحية،من المصحف نص مع وظرفي نفعي تعامل عن ®يترجم السبب 

هنالاجتماع ونظم المعاش أحوال أفرزتها فقهية لأحكام تبرير وعن 
حرى،<.أ ناحية 

يصفأن عه يأحد كل إذ علميا، نفدأ يجد لا من نفد وهدا 
دليلولا ذلك، عر بالدليل العبرة ؤإنما المفحي، يالخمامل الأخرين 

ها.

نمالصحيح، على فافصر الشوت، إلى نفلر النزول، ب »ى المرؤياُت، =تعددت 
حكمتباعد ؤإن الجمع، على حمل الزمان تقارب فإن المريح، على فاقتمر العبارة، 

قى:مميلانيا القواعد تلك وانفلر (، ٦٩/ )ا التفسير يواعد الترجيح٠١ أو النزول بتكرار 
والإحسانالزيادة (، ٢١)ا/• الإتقان الرئن)ا/هأا(، 









جعببط:هشام الدكتور ثانيات 

منانغماسا أقل المكي القرآن ®إن ت جعيط هنام الدكتور يقول 
مليئةالمدنية الفترة لأن عينها، الت1ريخية الأحداث في المدني القرآن 

فيهانجد أنا على بامتيازرا،. مياسة ولأنها والمراعات بالأحداث 
نجدكما ماكة، فى قبل من وقعت أمورأ نعني تآيات أو مكية عناصر 

علماءإليه تفطن محيء وهذا الكية، ور الصلب في ملأنية مت< ايا 
•القدامى اللين 

التيوالأفكار ذاتها، الدعوة مضمون بالأماس يحوي الكي القران 
التعددة،،لمراحلها قي بها امتلأت 

فيالمدني القرآن من انغماسا أقل المكي ؛رالقرآن بأن والقول 
الوربين الفروق من أن إلى إثارة هو عينها،؛ التاريخية الأحداث 

الموجودةالتاريخية بالأحداث متصالة الدنية ور الأن والدنية الكية 
ذكروقد الملم، أهل من أحد يذكره لم فرق وهدا الكية، من أكثر 

ناثربأنه الكريم القرآن عالي العلمن وأرادوا ،، نحوا المتشرقون 

الالتي المكية للفترة ومقابلة مخل، احتزال هر ساسة فترة بانها المدنية الغترة عن التعيير )١( 
مفهوميختزل هشام الدكتور وكأن هشام"، الدكتور كلام من يفهم ما حسب فيها سياسة 

العدلإقامة هي العالم أهل فهمها كما السياسة إذ قصور، وهدا الدولة، إقامة قي السياسة 
هيت ®المياسة تعالى! اممه رحمه الكفوي قال لا، أو دولة هناك كان سواء الناس ين 

صالكليات، والأجل® الخاجل في المخي القلريق إل بإرشادهم الخلق استصلاح 
،٤١ص الميامة، وترتيب الرياسة تهدس، وانغلر؛ ، ٥١٠

,١٨٣ص المحمدية، الدعوة تاؤيجية )٢( 
آُخه-بحه(،)Y/ وتفسيره القرآن حول المستنرقين آراء انغلر! )٣( 



المدينةفى الأحداث وتناول موضوعاته، اتسعت وبالتالي بالأحداث، 
مكة.في للأحداث تناوله من أكثر 

اعتنتكلها مواء حد على والمدنية المكية ور الإذ باطل، وهذا 
ورالإن القول ومعنى ليانها، الحاجة تقع التي والأحكام العقيدة ببيان 

البيان،حقه كان ما أغفالت، أنها الأحال،اث فى انغماسا أقل كانت، المكية 
\ذثوآ.تبلخ في التدرج هناللث، ما غاية بل باطل، وهذا 

المدنية!الفترة عن حديثه أثناء في جعيهل هشام الدكتور يقول نم 
مكة،فى قبل من ونمتا أمورأ تستحيي آيات، أو مكية عناصر فيها رانجد 

إليهتفعلن شيء وهذا المكية، السور صلب، في مدنية آيات، نجد كما 
القيامي١٠.الملمين علماء 

ورالذكر وهما؛ منمملين، أمرين بين حلهل الكلام هذا وفي 
آياتهوورود ، ل مكة فى وفته التي الأمور لبعض المدنية والأياته 

المدنية.ور الأثناء في مكية 

هشامالدكتور كلام أن إلا المدنية، السور في وقع الأمرين وكلأ 
يفيدمما المكية ور الفى الدنية الاياته عن هو لذللثج المقابل حعيهل 

فأخطأ،الدنية السور في مكية آيات، ورود عن الكلام يريد كان أنه 
آخر•معنى إر وذهب 

منآلقت ماجمل ؤ ت تعار كقوله المدنية، الأيات بعض فى الجاهلية أمور بعض ذكرمن، كما 
ثُوامحثم أتمح>ث، ائم قز __y، 'هروأ أكي وأكن ثاٍ ولا رصيثؤ ولا "-آتز دلا نجن؛ 

[.١٠٣]ازئدة: تتنزه 



^^ِاكفيرسج
الحابري:عابئ محمد الدكتور ثالثا: 

منوالمدني المكي بين ررالتمييز ت الجابري عابد محمد الدكتور يقول 
)عمرقي للهجرة، الثانية المائة في إلا به الاهتمام يقع لم السور 

الأعمفي مستندهم كان العصر ذلك في به اهتموا والدين التدوين(. 
باستنتاجمح تلا متعارمحة جزئية أمارات أو وقائع جملة الأغلب 

-القرآن علوم في المؤلفون ذكر لقد نعم والتخمين، الفلز مجرد يتعدى 
فقالواوالماّنى، المكي القرآن بين للتمييز عامة معايير ومحدثون— قدماء 

العقيدةأمور حول تدور موضوعاته بكون يتميز المكي القرآن إن 
بقصرتتميز عبارته وكون الأنبياء، وقصص المشركين ومجادلة والأخرة 
بينماالاس(.... ريائها عبارة واستعمال والإيجاز الألفاؤل وقوة الفواصل 

منهاخاصة، أخرى موضوعات حول يدور بكونه المدني القرآن يتميز 
والمنافقين،والنصارى اليهود ومجادلة والمعاملات العبادات 
الخ.١،آمنوا،،... الدين رريأيها بعبارة وانفراده حلويلة مقامحير وباستعماله 

Iوهي الملاحظات، من عدد الآكلأم هدا وفي 
المكيبين ررالتمييز الجابري• عابد محمد الدكتور يقول الأولى- 

فيللهجرة، الثانية المائة في إلا به الاهتمام يقع لم السور من والمدني 
التدوين(اا.)عصر 

جيلاهتمام على دالة الائار جاءت إذ صحيح، غير الكلام وهذا 
تومنها والمدني، المكي بمعرفة الصحابة 

غيرهإله لا النأى رروالله يقول! عنه الله رصي حول مبن الله عبد أمر 
منآية أنزلن، ولا أنزلت، أين أعلم أنا إلا اممه كتاب، من محورة أنزلت، ما 

صبالقران، الخرف إر .،وخل :١( 



افبكتاب مني أعلم أحدا أعلم ولو أنزلت فيما أعلم أنا إلا اف كتاب 
إوه«لا/لركت الإبل نينه 

إلاآية نزلت ما ررواف قال; محه اش رصي طالب أبي بن علي وأثر 
ليوهب ربي إن إ نزلت من وعلى نزلت وأين نزك فيما علمت وقد 
ْللقا«لأ،.ولاظ عقولا قيا 

بالمكيالاهتمام وير الذي العصر هي؛ الثانية المائة إن فالقول وعليه 
آثار•من ٌبق لما مناف فيه والمدني 

فيبه اهتموا راوالذين ت الجا؛رى،عابد محمد الدكتور يقول الثانية؛ 
أماراتأو ونائعر حملة الأغلب الأعم في تنيهم مكان الخصر ذلك 

•والتخمين؛® الظن، مجرد يتعدى تمح؛استنتاج لا متعارصة جزئية 
المكيةور البين، التفريق على تدل وآئارأ أدلة هناك أن والمحن، 
أوآيات على تدل وأحاديث ، ها نفور الفي أدلة ومنها والدنية، 

لمدينةا أو مكة فى نزلت محور 

تخريجه.سق )١( 
برثم ٢٦٥)ص والقدر القضاء في والمهقي (، )Y/mالطقات في معد ابن أحرجه )٢( 

٣٦٩.)

الاياتس أنها ظامرة فهي والأحزاب، وأحد با-ر كغزوة بالغزوات، المتعالقة كالأيات )٣( 
المدتيه.

كانبمكة نزلت ثال: [ ٩١لإثلأظكه]الإصراء■. قهر ولا ؤ ءباست ابن أثر مثل )٤( 
فانزلبه، جاء ومن انزله، ومن المشركون، سبه بالقرآن صوته وفر إذا ه افه رصول 

ءنبماه قا؛غ و به جاء ومن أنزله ومن القرآن سوا بمّلأيك،ه قهز و اممه: 
٣( ١٤٥برقم  ٣٠٦ه/ الترمذ.ى،) أحرجه القرآن، عنك يأحدوا حش تمعهم بأن أصحابك 
الألباني.وصححه 

مالاًالأنصار؛المد.؛نة أكثر طلحة أبو كان محهما: اف رصي مالك بن أنس حدث مثل )٥( 



^^،|كيترِم

الدكتوريقول كما متعارصة أمارات أو وقاع لست الأدلة وهذه 
الجابري.عابد محمد 

الفلنبل مؤثر، غير القطع لا الفلز تفيد الواردة الأدلة بعض وكون 
رر الشرعية الأمور في معتبر الغالب 

العالماءذكرها التي المعايير عن الجابري الدكتور كلام الثالثة: 
سقكما العقلانيين أكثر أن ذلك وثقة، إلى بحاجة والمدني للمكي 

فيفيمحون والمدني، المكي بين تفرق التي المعايير على يركزون 
المعايير.هن.ه عرصى عند علمية مغل3؛لات 

منعددأ وصموا تعالى الله رحمهم العلماء إن القول: يمكن وبداية 

هؤاض رسول ولكن المجد، متقبلة ولكنت ييرحاء، إليه أمواله أحب ولكن نخل ~ُن 
ؤل^ن١زأألإحئنموأالأية هذه أنزلت فلما ت أنس قال حليب فيها ماء من ؤينرب يدخلها 

افهإن اض، رسول يا ت فقال ه اف رصول إلى طلحة أبو قام [• ٩٢ت عمران ]آل 
حاء••'بم إر أموالي أحب ؤإن ؤل،ثالأألإخمنيمحأبما^^^• يقول،ت وتعال نارك 

برقم ٥٣•)Y/ الأتارب، على الزكاة باب الزكاة، محاب الخاوي، أحرجه الحاويث، 
٦٩٣)T/الأنرين، على واصة المدقة ضل باب الزكاة، كتاب، وملم، (، ١٣٩٢

(.٩٩٨برنم 
ءانكمالصحح: فى عنها اش رصي سلمه أم حديث ومنها ذللئ،، على الأدلة دلت، وتد 

بقولهشيثا أحيه بحق له تضنا ضن بعض من بحجته ألحن بعضكم ولعل إر تختصمون 
من؛اب، الشهادايتح، كتاب، البخاري، أحرجه بأحدهاا؛ فلا الار من تطعة له أنير فإنما 
الحكمبابح الأضية، مماب، لم، وم(، ٢٥٣٤برقم  ٩٥٢)Y/المن بعد المة أتام 

بغلبةالقضاء حصول الناهد ووجه (، ١٧١٣برقم  ١٣٣٧)مبالحجة واللخن ؛الذلا٠ر 
بالقفر.لا الغلن 
متعّناابه والعمل العالم، الفلن إلا المْللوبه ررولمى تعار؛ اشّ رحمه القتم ابن ثال ولن•؛ 

(.٢١الموقعين)٦; وعلام 



ثلاثةإلى تنقم الضوابط وهذه والمدني، المكي بين للتمييز بقل لفوا ا
أنواع:

تبينأدلة مرت وقد المدني، من المكي تبين نقلية أدلة : الأول،النؤع 
ذللخ،.من ثيئآ 

ؤق\يه\فيه: جاء ما كقولهم: أسلوبية، صوابعل الثاني: النؤع 
وهم،مكي،، فهو ؤةأثأاأتاش4 فيه: لكن وما مدني، فهو أرمىءامّوأ4 

مءلرد٥لغير أغلبية محوابعل 
ذكرفيها محورة كل كقولهم: موصوعية، صوايمل الثالث،: المؤع 
،،٠^^ فهي الماصة القرون ذكر فيها سورة وكل ا، iمدنية١٢المنافقين 

محاحلعة٠ولمّت، الأستقراء، على مثنية ضوابط كدللثح وهى 

الأسلوبيةلضوابعل لإص_افارتإ العاصرين عند حاوث، وقد 
وقدالقرآن، علوم في كتب ممن المتقدمون يذكرها لم والموصوعية 

للعلعنمنفذا اتخذمحتج ولكنها نية، بحن الإصافات هذه بعض كانت 
العقلألمن•من وأذنابهم المستشرقين قبل من الآكريم القرآن على 

الكيالقرآن سمايته من بأن القول الموصوعية الإصافايتج تاللئ، ومن 
اتخذفقد ، بالشريعة اعتنى المدني القرآن وأن ؛العقيدة، العناية 

بهذابالنسخ المتشاغلون اعتنى ئد الحمار؛ ابن تعالى؛ اف رحمه المومحلى قال )١( 
 sؤينائ؛اوأولها؛ مدبة اء التأن على الناس اتفق وند صعقه على واعتمدوْ الحاددث

مآس>نرأآيئمأ ؛ ؛١٣أؤمنث ؛ ومهامكية الحج أن وعلى ه ألئاش 
الإتقان)ا/؟'ل(.« i:UU^]؛^؛

الإتقان)ل/ا،'ا(.انظر؛ )٢( 
الإتقانانغلر؛ )٣( 
تلائ،=ب ينا بما ع والنشر بالعقيدة اعتنتا قد والمدنية الكية الرحالتين كلأ أن والحق )٤( 



لكنالكريم القرآن إن ذلقوذ1 منفذا هذا مثل ، والعقلأنيوزز المستشرمن 
تشريعي.تقدم من بلغوْ وما المدينة، في ياليهود ومتاثرأ يالييثة، متأثرأ 

وصفهمالمعاصرين بعض عليها ركز التي الأسلوبية الفروق ومن 
الخستشرمناتخذ ؛وفد بالهادئال والمدني بالثديي، الكي الأسلوب 

ومحساهجاء اعتبروه إذ الكي، القرآن في مهلعنا هذا مثل والعقلانيون 
المكي•الفترة في 

لوبيةالأمالمعايير العقلانيون جعل فقد آخر جاس_، ومن 
ذكرهاالتي أو المتقدمين عن المنقولة منها مواء ~ والموضوعية 
أنمع والمدني للمكي المبينة النقلية الأدلة على مقدمة التأحرون~ 

اجتهادية،والموصوعية لوبية لأصا الضوابعل إذ العكس، هو الواجمت، 
فيها.اجتهاد لا القلية والأدلة 

يالمكيالمتعلقة المعايير لموضؤع ن الحفلاثمتهلبحق يبن ومما 
التميزارمعيار الجابري! عابد محمد الدكتور قول حاطئا تهلثيقا والمدني 

الترتيبفي أدرجت ورأ س هناك أن إلى قبل أمرنا والمدني! الكي بين 

أغالسة،وص ذكرها الش كالفروق أغلي الفرق ْذا إن يقال: ونل. لمرحاة، ا= 
له،والعقلاسن المستشرمن استغلال في ولكن أغلبيته، في الإشكال ليس ؤيقال- 

الكريم.القرآن في الطعن من أخرى وجهة وتوجيهه 
فيمؤثرأ كان الواير أن  ٧٦ص المى، مفهوم في نيد أبو حامد نصر الدكتور اعتبر كما )١( 

١^١^٠٠إلى يستند أن يجب التصنيف معيار وأنء و١لمدنىا المكي القرآن 
المرحلتينفي وحاجته المخاطب،، حال يراعي كان الكريم القرآن أسلوب أن والحق ، ٢١

يخاطب،من ومنهم كالخنافقين، القول، له يغلفل من المخاطبين فمن والدنين، الكية 
يحالالخبرة ؤإنما فرق، لا المدينة أو مكة في الخاطبا كان صواء ونحوها، بالخوعفلة 
الخaلار٠.بمكان لا الخخاط، 



إلىينتمي مما وأسلوبها مضمونها أن مع المدني المران في المعتمد 
صمهايجب فهده مكيتها، ترجح أقوال ورود عن قفلا المكي، القرآن 

تحتمإشارات أو آيات فيها تكون لا أن شريطة المكية ور الإلى 
البويةاارالسيرة من المدنية المرحلة إلى انتماءها 

الإشارةمن بد لا الجابري عابد محمد الدكتور كلام مناقشة وقبل 
صحيح،دليل له يدل لا نزولها حسب الكريم القرآن مور ترتيب أن إلى 

يستدللا الاثار هد0 ومثل الأمر، هذا في نقلت ضعيفة آثار هي ؤإنما 
بها•

ولمالاجتهادية، الأمور قبيل من الترتيب هذا بعمهم جعل وربما 
الاجتهاديدخل أن يمكن إذ الأمر، هدا في الاجتهاد دخول وجه أفهم 

معينترتيب تحديد فى أما الجملة، حيث من والمدني المكي تحديد في 
علىأدلة دلت وقد لمحتا، نقلي أمر هو بل للاجتهاد وجه فلا ور لل

بعض-إثر السور بعقم، نزول 

وقفات!الجابري عابد محمد الدكتور كلام في إن مم 

فيأدرجت، سورأ هناك أن إلى قبل ارأشرنا الدكتور؛ يقول الأولى! 
١وأسلوبها مفمونها أن ْع المدني القران في المعتمد الترتيب  ينتمي ٠٠٠

يجب،فهذه مكيتها، ترجح أقوال ورود عن قفلا المكي، القرآن إلى 
تحتمإشارات أو آيات فيها تكون لا أن ثريطة المكية السور إلى صمها 

النبوية®السيرة من المدنية المرحلة إلى انتماءها 

سورترتي*يا هو الجابري الدكتور عنه يتكلم الذي المعتمد والترتبسا 

٢٤٦-٢٤٠ص بالقرآن، الممرف إلى مدخل ;١( 



عنهما،الله رصي عباس ابن عن الوارد النزول حب الكريم القرآن 
هذاإلى ينفلر لم الجابري الدكتور أن إلا سدآ صعقه على الترسب، وهذا 
ولكنالمكي، القرآن إلى مدنية محور صم في رأيه مجب ويجعله الأمر 
وراليناسب، ~ فهمه حسسثإ ~ ومضمونها أسلوبها لأن كان نفلره 

فإنهالنتائج بعض في صاحبه أصاب ولو حاهلئ، منهج وهذا ا المكية 
النتائج.تلك، إلى الموصل الخاكلئ منهجه في ينتقد 

المكية!إلى المدنية السور من صمه يجّتح مما تثنيا مفوله الثانية! 
المرحلةإلى انتماءها تحتم إشارات أو آيات فيها تكون لا أن ررثريهلة 
لأسلوب،ا أو بالموصؤع متعالق استثناء هو ٠ التبوية السيرة من المدنية 

الموصؤع.لهدا أمحامحا للتقل باعتماده له علاقة ولا 

حنفي:حسن الدكتور رابعات 

ثفقال، مكة، في الوحي نزول سب عن حنفي حن الدكتور تحديث، 
ولهجةمتفامنة، وقبيلة سكاني، تجمع لوحود مكة في الوحي ررهبط 

إبراهيم،كعبة الكعبة، فيها اجتماعية. ومداره معروفة، وقيم متداولة، 
إلىأقرت الشعري، للإلقاء عكاظ أسواق وبها السع. المعلقات وعليها 
حلدون،؛ابن بتعبيرات البدو إلى منها الحضر 

منغيرها دون مكة في الوحي لنزول تعليل من العلماء يذكرْ وما 
ؤإلأمكة، في الكريم القرآن نزول من للحكمة تلمس مجرد هو الأماكن 

منص حلدون ابن عن والمقول، ءس؛آ"-ها"، المحمرل،، إر الحامل ص القرآن علوم 
تعليلفي حلدون ابن كلام ساق يكن لم إذ تحريم،، النقل وفي ، ٣٢٨ص المقدمة، 

مكة.قفل عن كان ؤإنما مكة، ش الوحي نزول، 



—ثث——

^١^أعلثتثتعالى: يقول عمل، عاليه يبي لا الأمر هذا أن فالأصل 
[.١٢٤محثنفيجه]الأنمام: 

عتملهيئ - أعلم اثب ؤ تعالى! راوقوله تعالى! الله رحمه كثير ابن قال 
منلها بملح ومن رسالمه، يضع حيث أعلم هو أي؛ في<كائ,ه، 

حالقه«لا،.

نزلوالمدني: المكي بين ءالتمييز حنفي: حن الدكتور ويقول 
بالمدينة.وعثرة بمكة ثمانية عاما، عثر ثمانية امتداد على الةراأن 
والعمائدا؛التصورات من أحلول والتشريعات فالنفلم 

ثمانيةححلمها حيث الوحي، أعوام تعدد في غلظ فيه الفول ا وهل، 
جانبومن عاما، وعثرون ثلاثة، أنها المعروف، والمحح عاما، عشر 
فيالعقلانيون ناله أن سق ما حنفي حن الدكتور يكرر آخر: 

وااما.نية؛التشريعات.المكية؛الحقائل.، الفترة تخصيص 

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

(.٣٣٢)T/ الشم القران تمر )١( 
صْاالمحمول، إلى الحامل من القران علوم )٢( 





الراعالمبحث 

العاصرةالعملة المدرمة موقف 

ومد0نزل، ما وآخر أول من 

أقرئوند الكريم، القرآن من نزل ما وآخر أول عن العلماء تكلم 
فيالأهوال تعددت ومحي ٢، مستقلةر وأبواد_، الموصؤع هدا العلماء بعض 

محيالصحيح القول تحرير هنا الأغراض من وليس نزل، ما وآخر أول 
لهداالمعاصرين العقلانيين تناول كيفية في النفلر المراد ولكن ، هذا 

التالي!حلال من وذللث، الموصؤع، 

الزيادة(، ٢٠٦ا/البرعان) اننلرت تعالى، اف رحمه المكي عقيلة وابن الزركشمحا ومنهم را، 
والإحا0)ا/ها"ا(.

النيإل رفع ما الروايات س شيء في ُدلس الأنممارت في بكر أبو القاصي نال  ٢٢١
وتغليب،الاجتهاد، من بضرب غال يكون أن يجوز وند يه، القاتل عن ■؛ص هو ؤإنما 

-٢٤٥)ا/الانتصار الدين، نرائض من أيضا بذك العلم وليس الحال، وغلا٠ر الغلن، 
ثولههو نزل ما آحر وأن العالق، سورة صدر هو نزل ما أول أن الأقرب ولعل (، ٢٤٦

فيالعلماء وجهها أحرى أنوال وردت وقد أموه إل فتب رحنيى .٩ ت"ُار•
التفاسيرمقدمات حلال من القرآن علوم (، ١٨٤)ا/ والإحسان الزيادة انغز! كنهم، 

(.٥٧)آ/



ييالف؛يم
الجابري:عابئ محمد الدكتور أولا: 

أولفى الخلاف اق حمأن يعد الجابري عابد محمد الدكتور يمول 
هزامثل كان إذا يتساءل: القارئ ررلعل الكريم: القرآن من نزل ما وآحر 

مننزل ما آحر تحديد في حدث قد ~ هنا حتمرنا٥ ا الذي الاختلاف" 
وحفظةكثيرون، الوحي وكتاب يرزق، حى والمى وآية( )سورة القرآن 
بعضانتبه لقد ذلك؟ قبل نزل بما فكيف يحموا، أن من أكثر القرآن 
يراوحجوابا له فالتمسوا المنكل هذا إلى الموصؤع بهذا اهتموا الذين 

إنالاختلافات، هذْ بين )يجمع بعضهم: قال والتبرير. الثلث، بين 
وقال■ءندْ(ل بما أجاب بها(، القاتلين )من واحد كل بان صحنتؤ، 

عاليهاممه صلي النبي إلى مرفؤع شيء فيها ليس الأقوال )هذ0 آخر: 
وأصافالذلن(لآ/ بة وغلالاجتهاد من بقرب فاله وكل وملم، 

آخرعن أخبر منهم كلأ أن )ويحتمل الاختلاف: ذللث، مبررأ يومحلي ال
فبلأو فيه مات الذي اليوم في وملم عليه الله صلي التبي ْن سمعه ما 

ويحتملهو، معه يلم ؤإن ذلك بعد منه سمع وغيره بقليل، مرصه 
عليهاممه صالي الرسول تلاها آية آخر هي التي لأية ا هذه تنزل أن أيضا 

أنهفيظن رسمها بعد معها نزل ما برمحم فيؤمر معها نزلتا آيات ْع وسلم 
•، الترتيب(ل في رل ما آخر 

يتعلقعندما الاعتبار بحين التبرير هذا أخذ الممكن من كان ؤإذا 

(.١٨٤)ا/ الإتقان انظرت تعار، اممه رحمه اليهقي الإمام توجته ْذا )١( 
(,١٨٤)ا/ الإتقان انظرت تعار، اش رحمه البانلأني توجيه هدا )٢( 
الإتقان)٣( 





يديالض؛يؤ

اشرحمه الباقلأني المسألة هذه على أثر انبناء عدم إلى أثار وقد 
يفرضولم يكثف لم الرسول ولكن كيلك ذلك لكن ®ؤإذا I بقوله تعالى 
ولالهم، وبيانه ذلك بإلزامهم سبحانه الله أمره ولا علمه، الأمة على 
فيإليه الحاجة هم نممما ولا ومراشدهم ممالحهم محن ذلك رأى 

متواترأ،نقلا ينقل أن ولا الرسول، عن ذللثج يفلهر أن يجب لم دينهم• 
فيه((^١،.الفلون وتزحم الاجتهاد، يعمل ولا فيه يخلفج لا أن ولا 

كماحلا يجد لم الذي المشكل من الأمر هذا لجعل معنى فلا وعليه 
هذاإلى الموضع بهذا اهتموا الذين بعض ارانتبه الجابري• الدكتور قال 

والتبريرا؛.الشك، بين يراوح جوابا له فالتمسوا المشكل 

فيتعالى اممه رحمهم الخلماء قالها التي الأجوبة وصف ت الثانية 
والتبرير®الشلث، رربين تراوح بأنها نزل ما وآخر أول في الحاصل الخلاف 

منإذ الأقوال، ماقشة في الملم أهل للثج ميمهم لم من جواب هو 
الأثرلترنسج الأقوال، من قول صحة إلى فيه الوصول يراد ما الأقوال 

فيكفيالمسألة كهذه الحكم، في اختلاف عليه يترتب لا ما ومنها عليه، 
•الاجتهاد على مبنية وأنها مرفؤع، فيها ليس الأهوال هذ-ْ أن ييتن أن 

منالجابري عابد محمد الدكتور إليها توصل التي، النتيجة ت الثالثة 
لكفمقدار إضفاء تماما الصمّس، رامن أنه! هي نزل ما وآخر أول بحكنا 

مرتبةالقرآن سور بجمع تمدنا التي اللوائح على والصحة الصدفية من 
حولكثيرأ بينهم الاختلاف لكن كم رأينا وقد خصوصا النزول• حب 

(٢٤٦))/الأصار )\(



مالكل إنكار حقيقتها النتيجة وهده ه، المدنية من المكية السور تمييز 

Iن نوعا المنقول وهذا الكريم، القران سور ترتيب في نقل 

كامالآ٠الكريم القرآن سور ترتيب في جاء ما الأول؛ الؤع 
الكربم•القرآن سور بعض ترتب في ورد ما الثاني؛ النوع 
كلمهاالكريم القرآن سور ذكر فيها التي الأمار تضعيف صح ؤإذا 

القرآن،محور بعض ترتيب تبين التي والاثار الأحاديث فإن ، مرتبة 
الجابريالدكتور وكلام ، صح ما منها هنْ نبل ورم الهذه وأن 

واحدأ.حكمهما ؤيجعل النوعين، على ينهلبق 

حتفي:حسن الدكتور ثانيا: 

لسسمتإالعالم. أي )اقرأ( نزل ما ®أول حنفي؛ حن الدكتور يقول 
الفاتحةولبست، والفهم المعرفة أي العلمية القراءة بل الأبجدية القراءة 

المزمل.أو المدير أو 

بلالهجائية بالحروف والكتابة القراءة الأمر فعل القراءة تعني ولا 
والمعرفة.والتدبر العلم 

أثرومنها النزول، حسم-، الكريم القرآن محور ترتيب، مها التي الاثار من مجموعن وودت ر١، 
والاحرنحعيف، اح،.هما منه، اف رصي عباس ابن عن وأنران مرمل، وهو عكرمة، 
(.٢١• والإحسان الزادة  do\oT)\/الإتقان انفلر: جدأ، ضعف، 

حامل:وهي زوجها هها المتوش ني يال عنه: اش رصي عود مابن عن جاء ما ومنها )٢( 
بعدالقمري النساء صورة لنزلت، الرحمة، لها تجعلون ولا التغليظ، عليها أتجعلون 

التفسير،كتاب البخاري، أحرحء اء[، التمحورة بعد المللاق محورة نزلت، الهلولى،لأي 
(.٤٦٢٦برتم  ١٨٦٤)I/ الطلاق محورة باب 



^^|لضييري

هونزل ما أول يصدأ. ولست أداء غاية، ولست ومملة فالقراءه 
الأول«را،.الإعلان 

أولهو نزل ما أول بأن يقل لم حنفي حمن الدكتور أن ونلاحفل 
يقولهو بل كلامه، في للتاظر الأولى للوهلة يظهر كما العلق سورة 
والقراءةالعلم، نزل ما أول أن وهو العلم، أهل من أحد يقله لم يقول 

أحد.يه يقل لم باطل قول وهن.ا العلمية، 

مرتبهلنزل ما اروآحر حنفي؛ حن الدكتور فيقول نزل ما آخر وأما 
بعدوالنهاية المنح، بحد والمصسا الإمكان، بحد التحقق أي بأوله 

وحريةالعقل وامحتقلأل والرصا، والتمام الكمال عن والإعلان اليلءاية، 
رمولإلى إحالة أو مرعيا حكما ، معتا موصوعا النهاية لست، الإرادة. 

الكمالعن الإعلان بل والاستحقاق الأحر اليوم إلى إشارة أو 
والتمام«لم؟،ب

الأهوالمن قولأ يختار أنه الموهم التلبيس من نؤع الكلام وهدا 
للإأ'ك1ت •' تعالى قوله هو نزل ما آخر أن وهو ، ذللث، في الواردة 

 fلأمر١ وبيس ٣[، ث ]المائدة ألإنلم ٣ وثْبش بمتؤ، ءوئأ نأثنق قيقة
ماوهو! نسمازل، وهنا بأوله، مرتبعل نزل ما آخر أن ذكر فقد كد،للثا، 

هونزل ما أول أن خصوصا نزل؟ ما وأول نزل ما آخر بين الربهل وجه 
هوفما — حنفي حن الدكتور تعبير حمِا — العلمية والمعرفة العلم 

نزل؟U آخر 

ص٦٨المحمول، إلى الحامل من القرآن علوم )١( 
المحمول،إلى الحامل من القرآن علوم )٢( 







الثالثالسل 

djciLcoJIاكفلمق أموفذ، 

واكأويله\\هتنث\؛0 هن 
ونقدهواومجان< 

حسم





الأولالمحث 

المعاصرةالعقلية المدرمة موقف 

ونقدهوالتشابه، المحكم من 

عندوأهميته والتشابه، بالمحكم المقصود الأول! الطلب 
المعاصرة!المقلية الدرّة 

الحكممعنى في تعالى الله رحمهم العلماء أنوال تعددت 
علىيدل ما الحكم أن أقربها ومن ، بهما الراد وفي والتشابه، 

الراجحةالدلالة من يخلو ما والتشابه ، فيه حفاء لا بوصوح معناه 
ءالىساْص

يتعلقانوالمتشالأ الحكم أن تفيد مجمالها في وص ، مظانها في مذكورة الأقوال وهذه )١( 
الأمان(، IS/Y)البرهان ت في الأهوال هذه وانظر والعدم، الوصوح حيث من بالمعنى 

)ه/اما(.والإحسان الزادة 
واتجاهاتالقرآن علوم قي ت ، ص٥٥١القرآن، علوم ش ^جية انظرت )٢( 

٠١٥٢صر المص>سر، 
واتجاهاتالقرآن علوم قي لمحات ، ص٥٠١ القرآن، علوم في منهجية بحوث انفلرت )٣( 

.١٥٢ص التفسير، 



والمتثابه:المحكم موضع في المعاصرين العقلانيين أنوال وهذه 

ويد:أبو حامد تصر الدكتور أولا: 

الدلالةأنمامحل نحدد أن رريمكن نيل! أبو حامد نمر اككتور يمول 
ثمالنص، ت التالي النحو على والغموض الوصوح مستوى "بثا من 

الحكم،دلالة لكنف المنة وتتدحل الخام، ثم الجمل، أو الحكم 
أنذللث، ومعنى الخام. لتخصيص تتدخل كما للتفصيل، بالأحرى أو 

عنباكزيل فيه المستقى النص في إلا دلاليا تمل يلا الكتاب، 
•اكأديل« 
اللاحظات;من عدد نمر الدكتور كلام وفي 

للدلألأتية بالنالوضوح من المحكم موقع تحديد الأولى! 
يدلولا التحكم، من هو بعده، يأتي الخام وأن النص، يلي بأنه اللفظة 

كانت،سواء الدلالة الواضح هو سبق كما المحكم إذ المحكم، معنى له 
المعنىهدا صمن يندرج ما أهم ومن ، بغيرْ أو ه بنمواضحة دلالته 

الحكمححل يصح ولا والخام، بيانه، حاء الذي والجمل النص، 
•تداخل وبينها بينه بل الأخرى، الألفاخل لدلألأيت، ميما 

الجمل،بمعنى الحكم نيل. أبو حامد نصر الدكتور يجعل الثانية؛ 
مامثال هو بعد يبين لم محا خصوصا الجمل إذ فناهر، خطأ هذا وفي 

الحكم.من فهو بيانه حاء فإذا دلالته، تتضح لم 

الحكم،من لا التشابه من الجمل اللماء بعص جعل فمل ولذا 

.٧٦ص الومهلة، الأيديولوحا وتأسس الناسي الإمام 



فيفيه يدخل رروالمنوخ تعالى! الله رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
راجحلمعارض ءلاهره ترك ءلاهر كل — العام — لف الاصطلاح 

معنيين،يحتمل لأنه متشابه هدا فإن المهللق وتقييد العام كتخصيص 
المعنىمن فيه يتوهم ما رفع ؤإحكامه متشابه فإنه المجمل فيه ؤيدحل 

لمانسخا جميعه ذلك في فإن حكمه رغ ما وكذلك بمراد ليس الذي 
عرفتهل يقولون؛ كانوا ولهذا القرآن؛ معاني في الثمطان يلقيه 

هذاوعلى المحكم. عرف الناسخ عرف فإذا وخ؟ المتمن الناسخ 
والمتثا؛ها'المحكم يقال كما والمنسوخ المحكم يقال! أن فيصح 

ؤوآؤسضل!اتعالى! قوله هر محنا ٠ تعالى! ض ا رحمه الثاهلبي ويقول 
المحكمالواضح ، jX_[Uعمران! ]آل ثتأه يني نى لإ يهء ءامنا يملأ يز آي 

اوجمل«لم.والمشابه 

بعدالمحكم هو المجمل يجمل لم نصر الدكتور أن حفل الملأ ومن 
المنةراوتتدحل يقول! ولذا البيان، مل المجمل عن كلامه ل بيانه 

عموماالجمل يعتبر فهو للتفصيلءا بالأحرى أو الحكم، دلالة لكشف، 
اا دلالته ، لكشفنة الوتأتي، محكما، 

زيد،أبو حامد نصر الدكتور عند الحكم معنى في حلهل هذا وفى 

(.Yvr-YUY/\T)الفتاوى مجموع )١( 
 )Y( منبالثاطي، الغرناطي اللخمي محمد بن موصى بن إبرامم إسحاق، أبو

ابنولأميذ.ه؛ ومن بش، الأحمد بن ومحمد الشقوري، أدم بن أحمد جعفر أبو ت ثيوحه 
الفقه،أصول يي الموائات؛ ت كته ومن القمار، أحمد جعفر وأبو الغرناطي، عاصم 

)ا/هي(.الأعلام معجماوؤشن)؛/ماا(، انفلر: ^، ٩٠سنة توفي والاعممام، 
^.YV/Y)الأعمام )٣( 



عنالسنة تكثف حتى الدلالة واصح غير المحكم بأن يفيد فكلامه 
ولاالدلالة، واصح غير المحكم إن العلماء من أحد يقل ولم دلالته، 

القول.هذا لمثل اللغة جهة من مستند 

معناهيتضح لا مما المحكم كون في رأيه نصر الدكتور يؤكد ت الثالثة 
النصفي إلا دلاليا يستقل لا الكتاب ٠ كلامه! آخر في بقوله ه بنم
المما هو المحكم أن هذا ومعنى التأويلاا، عن بالتنزيل فيه تغني الم

مغايرأالمحكم جعل أن مبق وفد خاصة معناه، بيان في ه ينفيستقل 
الوصوح.في ويليه للنص، 

وصفهينافي بالدلالة تقل يلا مما هو المحكم بأن والقول 
واليان.الوضوح والمقتضي بالأحكام، 

حاميتنصر عند باليامة والمشابه المحكم علاقة 

بالخلافالتأويل ارتباؤل ررأما نيد! أبو حامل، نحر الدكتور يقول 
أخرىجهة من البامية وبالخلأفات جهة، من والمشابه المحكم حول 

عندهررذكر فد أنه من أيضا عباس ابن عن الهلبري يرويه ما فيوكده 
عندويهلكون بمحكمه يؤمنون فال! القرآن عند يلفون وما الخوارج 

الفرقكل لمهاجمة الأية تغل يه نفالهلبري إن بل ، متثابهه(( 

فيمننزلت، كانت، ؤإن لأية ا هذه ءأن ؤيرى الإسلامية وغير الإسلامية 

)٥'التركي طعة وفي (، ١٩٨)آ*/ناكر أحمع، الثيح تحقيق الطبري محلمة ني هكن.ا )١( 
;لقوف.(: ٢١٤

)ءمالقرآن آي جامعفي: محهما اف رصي عاص ابن عن اتجري أحرجه )٢( 
(،٠٣٠ / ١٢)الباري فتح في حجر ابن إسناده وصحح (، ٢١٤



دينفي بدع كل بها معنئ فإنه الشرك، أهل من فيه نزلت أنها ذكرنا 
حاجثم آي متشابه لبعض منه تأويلا إليها، قلبه فمال بدعة اض 

المحكمات،ايه أدلة من الواصح عن وعدل الحق، أهل به وحائل( به 
تأويللعلم وطلبا المؤمنين، من الحق أهل على اللبس بدلك منه إرادة 

٠ه كان المثتدعه أصناف وأي كان، من كاسا دلك، من عليه )شايه ما 
نمرالدكتور ونقد بالسياسة، ارتبهلت، والمتشابه المحكم أن ودعوتم( 

المتعددةبمرقهم الخوارج يجعل وأنه تعالى، الله رحمه الطبري للأمام 
تيلي بما عنه يجاب المتشابه اتباع ببا بيفلون ممن 

علىجاو بالسياسة والمتثابه المحكم مباحمث، بارتباؤل القول( أولا؛ 
وأنهاالسياسة، إلى الدينية القضايا ية نفي المعاصرين الفادنيين عادة 
أنبيانه في يكفي، باطل، وهذا يامي، الالخلاف نتيجة نشأت إنما 

كلهعنها الصحابة وكلام والمتثابه، المحكم عن تكالمن، التي الايات 
.^٧١٢٢هزا في فلم، التي الفرق فلهور قبل 

الخوارجفي الهلثري نقله ما إلى نيد أبو نمر الدكتور استناد وأما 
بينللحادقة موكلأ المنيع هدا واعتباره متشابهه((، عند اريهلكون أنهم 

النصبعموم جهل هدا فإن السياسة، وبين والمشابه، المحكم بحن، 
لهذاذكرهم فإن عمومه صمن يندرجون الخوارج كان فإن الشرعي، 

ذكرهم٠سب، هي المساسة لأن ولير المعنى، 

.١٤١ص التمر، في القلي الاتجاه )١( 
فيالعقل.ية للقضايا السيامي )التمسير رسالته; في العميري صلطان الباحنخ تعرض وقد )٢( 

سامية،تفسيران الشرعية الأمور ير لتمهؤلاء تدير التي الأهداف، لبيان الُربي، الفكر 
الشالاتجاهامت، وومدح العقدية، الحقائق موضوعية في القيح الأهداف; أهم ومن 

.oX'-iUص العقدية، للقضايا الياّي التمسير انغلر; لأفاكارهم، سدآ فيها يرون 



ادضحِجضلو

الأيةيستغل ه نفالطبري *إن نيين أبو نمر الدكتور يقول ثانيا: 
الإسلامية*.وغير الإسلامية الفرق كل لمهاجمة 

باستغلالبوصفه الطبري الإمام مع أدب سوء فيه الكلام وهذا 
إذابقي وماذا الإسلامية، وغير الإسلامية الفرق كل لمهاجمة الصوص 

تدخلوهل الدكتور؟ يزعم كما الفرق كل هاجم قد الهلبري الإمام كان 
هدا؟.في الماجية القرفة 

إذتعالى، اض رحمه الطبري الإمام لكلام فهم سوء هدا أن ثلث، لا 
مندخول تحتمل وأنها الأية، عموم على كلامه يبني الطبري الإمام 

البيع.أهل فرق من محكما ؤيجعله المتشابه عند يضل 

حنفي:حسن الدكتور ثانيات 

معنىإلا يحتمل لا ما I *المحكم حنفي! حن الدكتور يقول 
قرآنية،تفرقة وهى أكثر، أو معنيين يحتمل ما I متئسابه وال واحدأ، 

اختلاف.أو تناقص إلى يمتنع وجه على والترتسب، النظم في المحكم 
فىيكون أو جميعا عليها ويصدق مختلفة معان احتمال والمتثابه 

المقصود.عن الظاهر ينبئ ولا مجازأ. الأخر البعض وفي حقيقة بعضها 
فالأءتقادادت،الفقه. أصول علم في ويقل الدين، أصول علم في ويكثر 
يحتاجوالعمل فعملية. الثرءياُت، أما التشابه فيها يقع أن يمكن نظرية 

وضوح«لا،.إلى 
ملاحظامحت،!عدة الكلام هاوا وفي 

(.٢٩٠)Y/الواقع إل سالص 





^^الف؛رري

منالمشالأ معنى فيتبين المحكم، إلى برئه جاءت المتثالأ معرفة 
بالمحكمتفسيره حلال 

المحكم.هو فهذا وحده اللففل طريق عن يعرف ما أما 

وهوالمتثابه، وحول فائدة عن حنمي حن الدكتور وتساؤل 
جهتين!من شنه يجاب الله؟ إلا يعلمه لا مجهول 

ماقمته اممه، إلا يعلمه لا جميعه المتشابه أن لم يلا بأنه الأولى! 
حقفى بيا نمتشابها يبقى ما ومنه المحكم، إلى رده بعد معناه يتضح 
اللهرحمه تيمية ابن الإسلام شيخ يقول بعض، دون العلماء بعض 

وابتغاءالفتنة ابتغاء المتشابه اتبع من ذم إنما ورسوله ررواض تعالى! 
ومعرفةفهمه وطلب الله أمر0 كما والمتشابه المحكم تدبر من فأما تأويله 
عليه،اومدح بدلك أمر بل الله يدمه فلم معناه 

بهالعلم يمكن فيما بالمتشابه العلم بإمكان المقصود في العلماء بين حلافا هناك أن علما )١( 
تفسيرفى الخلاف عر مض وذلك الكيفية؟، أو وحده الممض هوت هل المتشابه، من 

إليه،يؤول وما أمجرم حقيقة أو ، فيرْ المراد هل إلا؛٤^ ؤليذرأ ملم وما ؤ تحار■ قوله 
محييقل ءولم ! تعار اف رحمه تيمية ابن الإسلام ثح تال كما القول يمكن الأصل وفي، 

هووهذا ، ه اثن إلا ئبيأبم7 بمأم وما ؤ قال؛ ؤإنما الله إلا ومعناه تفسيره يعلم لا المتشابه 
هو.إلا تأويله يعلم لا أنه أحتر افّ فإن الموضح هذا في المتنازصن بين الخطاب فصل 

التابعينوجمهور ه الله رمول أصحاب وعليه كثيرة أدلة علته دل ما عر هتا والوقف 
؛تال بل ونفيره بمعناه علمهم ض لم ولكن الأمة. وجماهير 

المعنى له يعقل لا وما المتشاهات والأيات المأحكمات الايات يعم وهذا ؛—^،^، ١٠
)\االيان أضواء(، ١٣٣٩/٤)الإتقان واتفلر: م\ا0ص الفتاوى يتدبرامجموع 

٣١٣.)

(.٢٧٥^ا/الفتاوى مجموع )٢( 



اللهإلا معناه يعلم لا متشابه بوجود القول على حتى أنه ت نية التا 
قالهما ومنها ،، لوحود٥ر العلماء ذكرها متعددة فوائد هناك فإن 

تفوائد فله علمه يمكن لا ممن كان إن اروأما I تعالى افه رحمه الزركشي 

جهةمن بالاشتغال والتعبد فيه بالوقف وامتحانا ابتلاء إنزاله منها 

يجبالذي المراد من فيها ما عر يقفوا لم ؤإن فرصها، وقفاء التلاوة 
بماالحمل يحجز لم ؤإن القرآن، من المنسوخ بتلاوة اعتبارا يه العمل 

وجوبادعوا حيث بها لإيمِان با يمتحنهم أن ويجوز المحكم، من فيه 
الأصلح.رعاية 

ثمولغتهم للسانهم نزل إنما وذللئا عليهم، بها الحجة إقامة ومنها 
أنعلى فيدل ؤإفهامهم، بلاغتهم مع فيها ما على الوقوف عن عجزوا 

تعالىاه رحمه تمة ابن الإسلام شيخ حكى وقد الياء، من قليلة طائفة محول هو كما )١( 
للأكتر،السيوطي نسه فقد وبالمقابل المشاد4ا يتاؤيل العلم إمكان السلف أكثر عن 

(١٣٤٠الأمان)؛/(، ٣٩٠; ١٧)اكاوى مجموع انفلر: 
سلباب من الكريم القرآن محي معناه يعلم لا الذي المتشابه لوجود الفوائد هذه ذكر )٢( 

وندقلأ، الكريم القرآن ش بمعناه العالم يمكن لا ما هناك أن لا بوجوده الجدلي المليم 
افهيكون أن يجوز لا أنه I هنا االوالمقصود ت تعالى فه ا رحمه تيمية ابن الإملأم شخ محال 

معناه،يحلمون لا الأمة وجمع ه الرسول يكون أن يجوز ولا له، مجعى لا كلاما أنزل 
ْعكان سواء حهلأ، يانه يجب القول وهدا الخأحرين، من يقوله من ذلك يقول كما 
ولاأحدهما يحلمون ت معنيان للتاويل كان أو الراسخون، بعلمه لا القرآن تأويل هذا 

منالمشابه معنى يعلم لا كان الرسول بأن القول بين الأمر دار ؤإذا الأحر، يعلمون 
ذلكمن حيرا الإثبات هدا كان يعلون، العلم في الراسخون ت يقال أن وبين القرآن، 
القرآنجمح أن على الملف وأقوال والمة الكتاب مجن الكثيرة الدلائل محنى فإن النفي، 

أنعلى قاطعا معناه وليس يه، القءيإ يجب مما وهدا وتدبره، وفهمه علمه يمكن مما 
(.٣٩٠)م١١/ الفتاوى مجمؤع المشابه® نفير يعلمون لا العلم في الراسخين 



عليهاالوقوف تكرر عن أعجزهم الذي هو الوقوف عن أعجزهم الذي 
بحانه٠اف وهو 

مثلالصفات آيات المتشابه ررومن ت حنفي حن الدكتور وقال 
والخلقوالارتفاع والمعود والاستيلاء الاستقرار يعني الذي الاستواء 

حمة..ا،معاني وكلها والاعتدال. 

حالفواممن كثير إليها يتوصل التي النتيجة بمثابة هو القول وهذا 
المحكمعن كلامهم عند والصمات الأمحماء بات في المنة أهل 

الصفات.آيات المتشابه من أن إلى فينتهون والمتثابه، 

يلتزموالم أصحابه أن إلى القول هذا مناقشة قبل الإثارة من بد ولا 
يمكنإنه بالقول ولا به، العلم إمكان عدم من المتشابه باب في بقولهم 

به.العلم 

فلمابالمتشابه العالم إمكان بعدم القائل بالقول المزامهم عدم أما 
العالميمكن مما المتشابه أن تفيد تاؤيلأت من كلها الصفات فى يوردونه 

طُد'م.

فلأنبالمتشابه، انملم ؛إمكان القائل بالقول اكزامهم عدم وأما 
بلالمعاني هذه عن يقفوا ولم تقتفيها، ومعاني دلالات للألفامحل 

تأويلها.وحاولوا تجاوزوها 

)ه/هأ(هوالإحسان الرادة الإتقان وانظر: (، VIVOالرئن)أ/)١( 
.٣٤١ص المحمول،، إلى الحامل س القرآن حالوم )٢( 
X\T0A/i)الإتقان في الموطئ ضح ذلك على اس أثرب وس )٣( 



المعانيفي التشابه هو يكن لم ذلك إلى دفعهم الذي أن والحق 
/لالعمل١ مخالفتها من توهموه ما هو ؤإنما الصفات، آيات في الواردة 

بطلانه،وبينوا المتشابه، من الصفات بأن القول، العلماء ناقش وقد 
أحدعن نقله وعدم الاعتماد، هذا من المالف، براءة بمللأنه أدلة ومن 

علىالدليل اءأما تعالى! اممه رحمه تيمية ابن الإسلام ثيخ يقول، منهم، 
الأئمة،من ولا الأمة، سلف من أحد عن أعلم ما فاني ؛ ذللث، بهللأن 

فيالداخل المتشابه من ذلك، جعل أنه غيره ولا حنبل، بن أحمد لا 
بمنزلةوصفاته اض أسماء وجعلوا معناه، أحد يعلم أن ونفى الأية، هدْ 

يفهملا كلاما ينزل( الئة إن ؛ قالواولا يقيم، لا الذي الأعجمي الكلام 
أحاديث،فى قالوا صحيحة، معان لها كلمات قالوا ؤإنما معناه، أحد 

وردوها،الجهمية، تاؤيلأت عن ونهوا جاءت، كما تمر الصفات! 

عله.دلت، عما المموص تعطيل مضمونها الش وأبعللوها 
تأويلاتيبطالون كانوا أنهم في بينة قبله والأئمة أحمد وصى ونم 

ويفهمونمعناها، من عليه دلت، ما على النصوص ؤيقرون الجهمية، 

الوعدنصوص سائر فى ذللث، يفهمون كما عليه دلت، ما بعض منها 
.٢٢١ذلك((وغير والفضائل والوعيد 

ومافمحكم، وافقها فما المحوص إله ترد الذتم، الأصل ْو العقل الرازمح، جعل، وقد )١، 
انظر;محيرة، بردود تعار اف رحمه تيمية ابن الإسلام مخ عليه ورد فمتثابه، حالفها 
(١١٣٧)"Y/الأناعرة من تٍمية ابن موقف 

؛ا<أها،أ(.; ١٣الفتاوى)مجموع )٢( 



الضحرِج^^صولو
الجابري:عابئ محمد الدكتور ئاليا: 

مفهومنشوء ظاهرة أسماه عما الجابري عابد محمد الدكتور تحدث 
فيللخوصى المحيح المنهللق هو هذا أن واعتبر والمتشالأ، المحكم 

والمتشالأ.المحكم، تعريف عن تكلم ثم الموصؤع، هدا 

الدكتوررأى في والمتشابه المحكم لموضؤع الصحيح المدحل 
الجابري!عابد محمل 

فيبالقارئ نلقي لا راوحتى الجابري; عابد محمد الدكتور يقول 
الدينيةأصحابها بمواقف متايرة تكون ما كثيرأ التي التعريفات خضم 

المفاهيمسوء ظاهرة إليه تعود الذي الواق^ من ننطلق ، والسياسية 
الاجتماعيةظروفها أعني المحمية، الدعوة واقع I بمددها نحن التي 

الجانب١^١^ هدا من نبرز أن هنا وبهمنا العامة• والحصارئة والئقافية 
العقيدة.في الكلام وميدانه والمتشابه المحكم مفهوم يخمن الذي 

فيطرقهم وحب بلغتهم العرب إلى موجها القرآني الخطاب كان 
بعقيدةحاءهم وقد العام. والحضاري الثقافي محهودهم إطار وفي التعبير 
ونتفى له، ثريلئ، لا واحد بإله القول أي التوحيد، أساسها حديدة 

وغيرهالحجر من تماثيل في يجمونها متعددة بآلهة فيه منون بؤ كانوا 
)الأءنام(لى.

علىينطبق والياسبة الدينية أصحابها بمواش متأثرة التعريفات بأن القول كان إذا )١( 
المحكيةالتعريفات من كثيرا أن علما غيرهم، على منطبق أنه منه يلزم فلا مثلا، المعتزلة 

أحمعين.عنهم آلي رصي والتابمن الصحابة عن ص والمتشالأ المحكم في 
=مأ>برآ وتعالى تيارك تال الشفاعة، فيها لاعتقادهم هو متعددة بآلهة المشركين إيمان )٢( 



ذاتهعن النه، عن متحدثآ العرب يخاطب القرآن كان فعندما وهكذا 
وأساليبوعبارات ألفاظا صرورة، تعمل، يكان فانه وأفعاله، وصفاته 

عقولهمفي تثير لا فكانت العرب، عند اللغوي المعهود من التحبير في 
;]طه آن_توئه \ثو1نتي ^٢^٢٢،عل تعالى؛ فوله مثل فعبارات إشكال، أي 

حمن؛٠٢١١]محألإئرإمح-4 تم( ذر نقلن محيي ء؛بج، ؤا عي،ي ؤَمات وقوله• ٥[، 
YU-Y1 ،] :ئ@اكَيائاظنن<تاشائ: وقولهYt-YY،]
بثاءمن وبهيتما نشاء من يضل دؤعآ وحدة أمة أس اء تسولو ؤ ونوله؛ 

شلإماشاكراوقوله؛ [، ٩٣؛ ]١^)، ؤلثثث؛عناَثترتمؤزه 
غيرجاءت التي انمارات هذْ مثل إن إلح، ٣[، ان: نإناكمحا4]الإن

المجاز(لم)إمتحمال الكلام في التجوز في العرب لوب أمحمع متعارصة 
تلكأتباعها، بله المحمدية، الدعوة خصوم أذهان في لتثير تكن 

الدينيةالقائد أصبحت، حين بعد فيما أثيرت التي الفكرية الإشكالات 
الأمويااأالعصر أواخر منذ وجدال كلام موضع 

هووالتشابه الحكم موصؤع لتناول الصحيح المدخل بأن والقول 
فيهجاءت والمتثابه المحكم موصؤع لأن وذللث، خاطئ، قول الوافر 

الاستدلال.في وأصت قطعية، نصوص وهي الكريم، القرآن من وص نم 
هذاعلى يدل وجعله الأفهام، لاختادفح عرضة فهو الوافر وأما 

ببثهنبمدكم أف إة إل ؤثمح؟ إلا نم تثن تا ييثثآء درمحُ ين ^^ ٥٤٢ثأييكت ؤ ِءنهم؛ 
الخالقهو تعالى اف بأن يقرون غالمشركض ؤإلأ ٣[، : ]١^٠٢٠ محأئوبمؤه فه قتا 

ألس؛ثقع دأمحردش أقع بملك آش أثءلصف ؛ن تن ؤءل ذال،تعالى: ارازق، 
٣[.١ ]يونس: يقززه أثلا ذئز أثد مثمزن أدلإ يدني يثن أم يث أكن يءئ أكن 

المر)مْا"با"1ا(.القرآن نههر



خل؛يث_م
محمدالديور فعله الذي وهدا العرض، طريقة خلال من ذاك أو القول 
منأن إلى توصل للواقع استعراصه خلال من فانه الجابري، عابد 

حبوعمارات لألفامحل استعمالا كانت، الصفات آيات أن الواقع 
المجاز!.أسلوب مع متعارصة وغير للعرب، الثقاءي المعهود 

منهو والمشابه المحكم موضع لتناول الصحح الخخل فان ولدا 
أعلم.واش الأمر، هدا عن سدث التي الكريمة الأيات فهم خلال 

الجابري!عابد محمد الدكتور عند والمشابه المحكم معنى 

الأياتمعنى يتضح هنا ررمن الجابري؛ عابد محمد الدكتور يقول 
وعلىاف، وجود على يدل الذي الإلهي الفعل إنها المحكمات! 

والأرض،ازوات خلق في يتمثل والذي ...الخ، وقدرته، وحدته، 
رحمفى عيي وخلق نور، من الملائكة وخلق طين، من آدم وخلق 

١٠٠٣.'
الملتبساللفغل هو القرآن اصعللاح في المتشابه ارليس ت ؤيقول 

والنارالجنة إلى أو الهلبيعة إلى منسوبة حناهرة هو بل المعنى، الغامض 
تثبهالعرب، معهود حمالة من ت، ليوالرسل، الأنبياء تاريخ إلى أو 

فيالاشتراك إلا بها يربهلها لا ولكن معهودهم، من أشياء أو شيئا 
التسميةفي الاشتراك من والقصد شجرة..(، عشر، سمعة )نفخ، الأمم 

,.(٢)الإفحام..الخ٠أو الإقناع أو الترهسب، أو الترءي.سا إما هو 

(.١٧٢)م اسم امآن فهم )١( 
(.١٧٥)•Y/ اسم امآن فهم )٢( 



أنابه والتللمحكم التعريفين هذين ة منايقبل التنبيه ؤينبعي 
أصلا.العلمام من أحد يهما يقل لم التعريفين هذين 

فيوالكلام القرآن بآيات يتعلق ما الجابري محمد الدكتور ترك وقد 
بالجنةيتعلق وما الكونية، الأيات عن ليتكلم ومتشابهها محكمها 

منمعهودأرا، ذللث، من كان ما ؤيجمل الاحرة، وأمور نار، وال
متشايهآ.للعرب معهودأ يكن ومالم المحكم، 
محنوالتشابه الحكم موصؤع صرف الجابري الدكتور فإن وعليه 

آخر.موضع إلى الكريم القرآن آيالتا 

توهي اكرشن، هذين على تساؤلات ترد وهنا 

فماالكونية، بالايات تتعلق والنشابهات الحكمان كانت، إذا 

مكثإتاتتق ينه آلكننب عثك أنزل آدكآ جؤ تعالى• قوله في بالكتاب الراد 
وصفحفي تعالى بقوله المراد ا ومجمنثيشه؟ وأم ألؤنف آم هى 

ءمران:ب[؟]آل أم المحكمات:

تأؤيلها؟.وابتغاء المتثاهة؟ الكونية الايات اتباع يكون ويل 

ادفعلى يدل وهو البمللأن، ظاهر باطل نون القول هذا أن والممحق 
إليه•التوصل مح، المتع المنهج 

مثاعد؛أما الإسلام قبل العرب تعرف كانت، الأي المعلوم بالعهود يريد أنه والظاعر 
منواللأئك؛ن طين من آدم بخلق كتعشله تعلما ؤإما والأرض، الممحوان بخلق كتمحشله 

ندر•



يرنفمن المعاصرة المدرسة موقف الثاني! الطلب 
محسمحلإصمحصه:تعار: قوله 

نولهير نفوالمشابه المحكم بمبحث الختعلمهة الأمور أهم من 
[pU:j^؛سلإمحهبيئ4]آل تحار: 

الكريمة،الأية هده ير نففى العقلانيين من عدد أنوال وهذه 
والمشابه.الحكم بمبحث منها يتعلق ما وحمومحأ 

حامد:تصر أولا: 

•نزولها مبب 

ومنعمران، آل محورة آية عن زيد أبو حامل. نمر الدكتور تكلم 
نزولها،فى لمسب ا لهذ.ا وترجيحه نزولها، محبب ذكره عنها كلامه حملة 

~عمدوا قال! ؛ا الرمع عن الطبري فيرويها الثانية الرواية ررأما I يقول 
-نجران نصارى من ه الله رمحول على قدموا الدين الوفد يعني 

قال!منه؟. وروح اممه كلمه أنه تزعم ألمت ؛ قالواه، الني فخاصموا 
زيغقلوبهم في الذين وحل: عز اض فانزل إ فحنا : قالواا بلى 

أنزلثناؤْ؛ جل اممه إن ثم الفتنة^، ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون 
الروايةهذه وتبدو ،  ٤٥٩عمران! ال ] ه دم ء١ 'كمثل آللهٍ ثبمد عيّئ تشل 

وأبومالك بن أنى نيوحه: من التابعض، صغار من الكرى، زبال بن أنس بن الربع )١( 
٠١٣٩سة توفي الرازي، جعفر وأبو واني، بن المتن ؛ تلاميذْ ومن الرياحي، العالة 
(،١٧٠)آ*/ النبلاء أعلام صير انظرت تعالى، اش رحمه 

بينللانقطاع معقل فهو ت علل عدة إسناده وفي 'ا-1*'آ(، )ْ/ه،الطري أحرجه )٢( 
=صعيفان، وهما وأ؛و0، جعفر، أبي ابن ندم وفي ه، الني وين أنس، بن الربح 



عيسىوصف في القرآني فالمعبير ساقها، ؤإلى لأية ا معنى إلى أقرب 
دليلاالنمارى يتخذْ بأن كفيلا كان [ ٤٥عمران: ]آل  ١٢١١^كلمة بأنه 
الأيةهده نزلت ئم ومن المي، به يحاجون - نفلرهم وجهة من - لهم 

^إثالأحرى لأية ا نزلت ثم التأويل. يحتمل بما تمسكهم على تقرعهم 
تثابهما لهم ر لتم[ ٥٩ن: عمرا ]آل ه ءادم مخيإلإ أثؤ عند عيش مثل 

ولتردهمالتاؤيل، أو اللمس يحتمل لا صريح واصح بلفظ عليهم 
والصواب((الحق حادة إلى القرآن بمحكم 

ند،الجهة من هذا صعيفة، الأية نزول سب فى الواردة والرواية 
الروايةهذه راوتبدو زيد: أبو نصر الدكتور فقول المعنى، جهة من وأما 

الواردالمحنى أن به المراد كان إن سياقها(( وإلى لأية ا محنى إلى أقرب 
المتشابهاتباع عن النهي عموم في يندرج مما هو الضعيفة الرواية في 

عليهدلمتا فيما المعنى حمر المراد كان ؤإن حق، فهذا المحكم وترك 
معانيها.بعض في لها وحصر الأية، لمعنى تضييق فهدا الرواية تلك 

حمريرى أنه يفيد زيد أبو حامد نمر للدكتور آخر كلام وهناك 
بثذللت،، في الواردة الضعيفة للرواية تبحا النصارى في الأية محنى 
أثارهالذي والجدل، الحوار مناسبة فى نزلت قد الأية كانت ررؤإذا يقول؛ 

فيالمجازية العبارات لبعض مناولين الرسول. وحه في الصارى 

)١;الأمباب يان فى الأسباب (، ٢٩٤)ا/ \}شمي شر في أماب =ام: 
٢٣٠.)

آنبمك، ائشج اسمه تنه يمحقن يلجلإ اثن إن بمريم ايامكع ذالس ^إذ ت تعالى فوله إلى ينير ( ١ ) 
[.٤٠ت عمران ]آل رم؛تستيه 

.ص٢٤١الضير، فى العش الاتجاْ )٢( 



هالض£ؤ

معتقدا^،في لهم الرسول موافقة ينلهروا أن به يريدون تاؤيلأ القرآن 
بدعةدينه في مبتيع )كل وجه في سلاحا رفعوها فد رين المقفإن 

آييعص من يتأوله بتأويل ، محمدأ رسوله به ابتعث لما مخالفة 
الذي( ٥١١٧)ت يقول كما التأويلأت(لآ، المحتمالة القرآن 
يكونوالم )إن I لأية ا يقرأ حين يقول كان أنه أيضا الهلبري عنه يروي 

الأيةأن يله ذلك ومض هم(رْ،، من أدري فلا والسشةأ؛ا ، الحرورية١٣
لمواجهة~ أمرنا كما فبله عباس وابن قتادة يد على ~ ر تفصارت 
الدينالرخ أصحاب بأنهم واتهامهم بقية، والللخوارج، الديني الجدل 
٠١به المتثا يتبعون 

فيالكريمة الأية يجعل زيد أبو حامد نعر الدكتور أن حفل والملأ 
معيتفق كان ؤإن وهدا ، بعمومها يقول من وينتقي فحب، النصارى 

نصرالدكتور صتح يوهمه كما تعار افه رحمهما قتادة قول وليس الطبري، قول هذا )١( 
٢(.٠ ٦ )ه/ القرآن آي تاؤيل عن المان جامع ت انظر حامد، 

؛شيوخه من ، ٥٦١صنه ولد البصري، الدوصي عكاية بن دعامة بن قتادة الخطاب أبو )٢( 
ترشوالأوزاعي، راشد، بن معمر تلامتيم: ومن مالك، بن وأس صرحس، ين اف عند 

)ا،/والهاية البداة (، ٢٦٩/٥البلاء)أعلام سر انظر: ، ٠١ ١٧سة تعالى اف رحمه 
١٠٦٤.)

اصمهاالكوفة قرب، .ه بلالإلى نسبة الحروؤية ممرا وقد الخوارج، أسماء من الحروؤية، )٣( 
(.٢١٠•)\إ الإسلام إلى تب معاصرة فرق انظر: حروراء، 

معاصرةفرق انفلر: سبأ، بن القه عبد إلى نسبة يذ.لك سموا الرافضة، أسماء من ثئية ال)٤( 
'٢(.٢٢/١)الإسلام إلى شب 

(.T*U)»،/اتجري أخرجه )٥( 
مفريأو المر، أهل س المصنفين على يقتصر لم حامل نصر الدكتور نقد أن نلاحظ. )٦( 

محهم.اف رصي الصحابة إلى تجاوزْ بل اكامن، 
.ص٠١٤١الشتر، ز العقر الإتجاْ )٧( 



JV A،J\ؤآم  ٨٨رهد1 رالمجار، واكأيل والمثابه المحكم م المعاصر؛ العقلة اودر«ت 'ونف ت الثالث اكصا ٨

فيللصحيح لمخاكه خطا فهو بب البخصوص النول في منهجه 
بعمومالعبرة أن وهو السبب، خصوص أو اللففل بعموم العبرة ألة م

اللففل.

تعالى؛لقوله المعتزلأ فهم على نيد أبو حامد نصر الدكتور ثناء 

لأيةا على المعتزلة اعتمد ررلقد زيد• أبو حامد نمر الدكتور يقول 
ءاقتينه ؤ ~ القرآن ~ الكتاب إن تقول التي عمران آل محورة من السايجة 
فينفلرية وصاغوا ٧[، ءمران: ]آل ئتهييمأف ولم ألكنف أم ثن دقث 

مرجعيةعالي قيانا ■" الغامض ~ المتشابه فهم على تعتمد التأؤيل 
حددواواللغة المعرفة في نظريتهم خلال ومن الواضح. أي المحكم، 

فينظريتهم وصارت للغموض، ومثلها للوصوح، تويات م عدة 
محينحتيى نموذجا الخالص التجريدي النظري قالبها في التأؤيل 

خصومهم.

إليهاالمشار الأية أن الخلاف موطن إذن؟ الخلاف موطن هو ما 
هوما تحدد لم لكنها الغامض، ووجود الواضح وحول للجمع أثبتت 

مجنصار لدلك تحديد. القرآن في ثمة وليس ~ الواضح هو وما الغامض 
معيتفق فما ت مجقيانا العقلية المعرفة يجعلوا أن المعتزلة على المهل 

وماالمحكم، الواضح فهو المباشرة اللغوية بدلالته العقلية المفاهيم 
دلالتهتمل إلى سبيل لا الذي الغامض المتشاُه فهو معها متناقصا يبدو 

٢.المثاشرة،ار اللغوية 

الرابط;هذا على منشور مقال القرآن، تأؤيل إشكاله 
littpU/www.maat^r^rg/issucjulyOS/spotlightsl^tm



^^^|لض_مِج

علىالسابق نيد أبو حامد نمر الدكتور ثناء خلال من وقفات وهد0 
والمتثا؛هتللمحكم المعتزلة فهم 

تبانها والمتثايه المحكم في المعتزلة نفلرية الدكتور يحف الأولى• 
المحكم،مرجعية على قيانا — الغامض ~ المتشابه فهم على ررتحتمد 

الواصح١١.أي 
وأصولهمحالهم، يبهلله المعتزلة، على الثناء في مرمل كلام وهذا 
والقولقامحلبة، الصفات إنكار تقتضي أصولهم كانت، من إذ الخمسة، 

ردممن يكونوا أن يمكن لا الأقوال فامد من ونحوه القرآن، بخلق 
المحكم.إلى المتشابه 

عندمحتدي ءرنموذجا كانت، المعتزلة نفلرية بان القول الثانية! 

ثموالمتثابه، المحكم من المعتزلة موقف، بيان إلى بحاجة  ١١خصومهم 
عليه.رد ومن بقولهم، قال فيمن الفلر 

أبوت والمتشابه المحكم في المعتزلة مدهس، نمل مجن أقدم ومن 
تيقول حبش، الإسلاميين، مقالات كتابه في لأثعرى ا الحز 

بنواصل فقال ومتشابهه، القرآن مح،كم في المعتزلة ختلفت، راا 
اقللفعقابه من سبحانه الله أعلم ما المحكمات ! عبيد بن ويرو 

أبو٠ شثوحه من ، ٠٢٦٠ستة ولد الأثعري، إمحاق ابن إمماعيل بن علي الهمن أبو )١( 
ومقالاتالقرآن، ير تنكتاب ; مؤلفا0< من صرح، بن ومهل الجمحى، حليفة 

النلأء)ها/ه\>(سرآعلأم اننلر: ، ٠٣٢٤ّة نوش الإسلاْبين، 
بناض عد شيوحه؛ من ، ٠٨٠سة ولد المعتزلي، المخزومي عتناء بن واصل حذيفة أبو )٢( 

تمؤلفاتي ومن ه، مجلمن الحسن حلرده وقد المرى، والحسن الحنفية، بن محمد 
(٤٦٥)ْ/المادء أعلام سير انذلرأ المنزلتين، بين المنزلة كتاب 

والحسنءالخالية، أبو ت شيوحه من المعتزلي، المرى باب بن عبيد بن عمرو عثمان أبو )٣( 



N، Aرى لَم)آ(اؤمرم رقدء راوج1ز، رالتأييل والمشابه المحكم من اJعاصرئ القلب الميرصة مزم٠ الثالث; النمل ٨

ذلكأشب وْا [، ٩٣]انء: ثساه بمثلتؤِث >ثش كقوله: 
العبادعن اض أحفى فيقول! •شمهأته  ٠٢٧^وقوله• ْنآيالوءيل•، 

منه.المحكم في بين كما عليها يعذب أنه سن ولم عليها، عقابه 
حاجةلا واضحة حججا يعنى محكمات : الأصم بكر أبو وهال، 

التيالأمم عن سبحانه الله أحبر ما كنحو: معانيها حللب إلى يتعمد لمن 
مثركىعن أحبر ما وكنحو: عقابها، يثبت، وما عاقبها ممن مضت 
وأبا،فاكهة الماء من لهم أحرج وأنه النْلفة، من حالفهم أنه العرب 

غغثتؤ«اينت سبحانه! الله قال فقال: كله، محكم فهذا ذللث،، أشبه وما 
سيءكل أن عرفتم فيه فكرتم لو الذي الأصل أي• ألبج-به هىأم 

كنحو:وهو طثيهنم، جوع سبحانه، الله عند من حق محمد يه حاءكم 
أوعصام، ممن ؤينتقم بالساءة ويأتي الأموات يبعث أنه من الله أنزل ما 

؛دالظرا(ل إلا يدركونه لا مما نسخها أو أية ترك 
الأوائلالمعتزلة قول يوثق الذي النقل هذا حلال من نرى وهكذا 

ذلكيحتذي، مثالأ كونهم عن شيء أبحي أنهم والمتشايه المحكم في 
الوعيد،آي هو المحكم أن يريان عبيد بن وعمرو عهناء بن واصل أن 

الأصمأما ،، المارل في حاليون المساق أن تقتضي أصلهم على وهي 

،٠١٤٤صنة نوش عاصم، بن وعلي الثقفي، الوهاب عبد تلأميذ0: ومن -البصري، 
.١٦ص المقرين، محلبقات ١(، ٠ ٤ )\ا البلاء أعلام صير اننلر؛ 

الفرش،صري بن هشام سوخه: من المعتزلي، الأصم ان كيبن الرحمن عل• بكر أبو ، ١١
صيرانظرن أه، ٠ ١ سنة توفى الضر، فى ومحاب القرTن، حلق محاب مصنفاته: ومن 

الوافي؛الوفياتالنلأء)؟/Y•؛(، أعلام 
الإسلأمين)ا/مله1؛ا،آ(.مقالات )٢( 
)ه/ا،أ(،والحل والأهواء الدلل في الفصل (، ١٦٧)Y/الأملامين مقالات انظر: ( ٣١

٠٢٥٦صر ة، الخموأصولهم المعتزلة 



بينةحجة لكن فما الكفار، بخطاب خاصا والمتشابه الحكم فيجعل 
أفراده،بعض في للحكم نمر وهدا فمتشابه، ؤإلأ محكم، فهو عليهم 

حسث،من محكم هو ما الأصم ذكرها التي المتشابه أمثلة في إن يم 
اعةر١،.الوقيام الأموات، كُثإ المض 

لأيةا أن الخلاف، ررمومحلن زيدت أبو حامد نمر الدكتور يمول الثالئة! 
لملكنها الغامض، ووجود الواصح وحول للجمح أثبتت، إليها المشار 

تحديدا؛.القرآن في ثمة وليس ~ الواضح هو وما الغامض هو ما تحدد 

أريدإن والتابه للمحكم تحديد فيه ليي الكريم القران أن والزعم 
ليسفهدا كذا والتشابه كدا، هو الحكم يقول تعريف يوحد لا أنه به 

منكير الكريم القرآن في وليس الميان، في الكريم القرآن طرق من 
الآيا'تإمجمؤع من تعريمها استفادة من يمح لم هدا ولكن التعريفايتج، 

الكريم.القرآن في فيها الواردة 

القرآنحقيقتهما يبين لا والتشابه المحكم أن أريد إن وأما 
المحكملففل فيها حاء المي الأيات امتفراء بل باطل، فهذا الكريم، 

العنيين،لهذين الكريم القران استعمال تبين ومشتق-اتهما والتشابه 
تعريفهما.تحديد في وتحين 

فيالمعتزلة منهج ملخصا زيد أبو حامل- نمر الدكتور يقول الرابعة! 
بدلالمهالعقلية الفاهيم مع يتفق ررفما إ والتشابه الحكم بين الممييز 

،J_^lإطلاق في الخهلآ سقى ولكن الكمة، جهة عن التئابه يدحله قد هدا مثل لكن وإن 
المتشابه.فيل من المامة وقيام الأمران بعث بأن 



فهومعها متناقصا يبدو وما المحكم، الواصح فهو المباشرة اللغوية 
المباشرة٠٠.اللغوية دلالته تقبل إلى مسل لا الذي الغامض المتشاه 

هوالحكم يجعل والتشالأ الحكم بين التمييز في النهج وهذا 
علىتيمية ابن الإسلام شيح رد وقد والمنة، الكتائب لا العقلي الدليل 
الدليلحالف ما التشابه هو جنل راثم ت فقال الأمر، هدا في الرازي 

هوالإحكام فجعل الشلي، اكلي1ل ، يخالفلم ما والمحكم القلي، 
أحكمقد نمه في وكونه الخهلاب<، في صفة لا القلي المعارض عدم 

جوزإذا بنفيه الجزم يمكن لا العقلي، المعارض أن مع ونمل، وبين 
أنعلى أمره تقر ام ولهذا ، متثابها كونه عن يخرجه لا الجملة، في وقوعه 
فلمالخليات،، في منها بشيء يحج لا متشابهة القولية المعية الأدلة حمح 

٧[ن! عمرا ]آل ه ألكنف آفأ ئى محتمنت ءاتلخ، ينه لأية؛ؤ ا لهذه قوله على يبق 
وافقهلما الخقلى هو إليه الردود ولكن إليها، التشابه يرد بحسثا معنى 

أعظممن وهذا المتشابه فهو حالفه وما الحكم فهو يخالفه لم أو 
.٢٢وآياته(٠^-uلى اض أساء في الإلحاد 

1_Lj : شحرور:محمد

منعددآ والمتشابه المحكم آية في شحرور محمد الدكتور أثار 
مينقالكتاب، أن عمران ال سورة في أوصح راوقد يقول! حسث، الثبه، 

يتهه أذل أدكآ ؤءث اركتا؛ين«لم ربيين موصوعين إلى 

الرازي.ص الكلام )١( 
•\ِما-ااِم.الجهمة)A/ تلهى بان )٢( 
التسميةهذه حهلآ يئن وقد كشأ، الكريم موصوعات شحرور محمد الدكتور يمي )٣( 

٠يعدها وما ٢ ١ ص الديك، بيضة • الفيس يابه في اكيداري يوسف الدكتور 



آثآ؛منه صه مثعؤف،L وبأ ثزببنَ ؤ، أكيو< *أث مثشبمأ ولر ألكنف أم ئث محى؛ت 
منَةث ئؤء  ١٤٠١٠بجإو0 آداءِ ؤ، آق إلا دبيل؛آ بملم وما ئآويدء واه أكنت 

٧[.صراف ]آو ألأي محأ الأ دو تا عدن؛ا 

أعطاهاوقد المحكمات، الايات مجموعة أي المحكم لكتانم، ا ١
أنوبما ه ألكنف أ ،أثن محكمنت ثاس ازكتاب. أم هو بها خاصا تعريفا 

حيثالمحكمات، الايات بمجموعة ؤ عرنمحمد مصطلح هو الكتاب أم 
®صربهالرأس• أم تعرف محالعرب العرب، على جديد المصطلح هذا إن 

لهم،عرفه فقد لذا الكتاب، أم تحرف لا ولكنها رأسه؛؛ أم على 
يمكنلا أي الكتاب، محي ورد أينما واحد معنى الكتاب® ®أم ولمصعللح 

الوحيدمعناه بل مجازي، وآخر حقيقي محنى المصهللح لهذ،ا يكون أن 
المحكماتوالايات المحكمات. الايات مجموعة وهو به، عرف ما هو 

علىتحتوي والتي ه المي إلى جاءت التي، الأحكام مجموعة هن 
والمعاملاتالعبادات أي والحرام® ®الحلال اني الأنلوك القواعد 

رسالته.تثكل والي والأخلاق 

تبقىفما حدة، على المحكمات الايات مجموعة فرزنا ؤإذا ~ ٢ 
المتشابه،الكتاب ! وهماأيضا، كتابان هو ذللث، بعد الكتاب آيات من 

محولهمن يستنتج الأخر الكتاب وهذا متشابه. ولا محكم لا آخر وكتاب 
يعنيفهذا متشابهات® ®والأخر يقل لم حيث متشابهات( )وأخر تعالى 

الJالثS نؤع من ايات وفيها متشابهات فيها المحكمات غير الايات أن 
فيبها خاصا مصعللمحا الايات لهاذ-ْ أعهلى وقد متشابه، ولا محكم 

انألمتم هنزا كان رما ؤ I محوله في ودللث، الكتاب® ®تفصيل وهو يونس، سورة 



ربمن مه ييب لا ألكثب وشبميل يدني يى أدى ثديل وقغث أف دلني■ ين نركا آن 
هي!مواصيع ثلاثة وحوي على تدلنا لأية ا فهدم [. I٣٧ ]يوص ألعش0يم 

القرآن.- ١ 

يديه.بين الذي ~ ٢ 

امماب.تفصيل - ٣ 

فىوتعالى ّسحانه الله من أيضا موحى الكتاب تفصيل أن أكد وفد 
,الش0يم زث من فه لارتب ألكنف وشبل ؤ قوله! 

الأحكامآيات عدا ما الكتاب آيات كل هو المشابه فالكتاب 
هوالمتشابه الكتاب وهذا الكتاب. تفصيل آيات عدا وما  ١١الة ررالرس

فيكانت والتي ه، النبي إلى اممه أءءلاها التي الحقائق مجموعة 
والتيالكتاب نزول عند اني الأنالوعي عن غائبة أي غيبيات معغلمها 

والياطل١١.ارالحق بين فرقت والتي ء، محمد نبوة تشكل 
الأحكامعدا ما المصحف آيات ررأي المتشابه الكتاب أخذنا فإذا 

نولهفي وردا رسين كتابين من تتألف أنها نرى الكتاب" وتفصيل 
[!٨٧]الحجر! اي اص ء نذ ^-1 ع >نلثن تعار: 

المثاني.من سبعا الأول: لكتاب ا~ 
العظيم.القرآن الثاني: لكتاب ا- 

ولكنونواه، أوامر فيها يوحد ولا إخبارية أنها الأيات هذه وميزة 
سورةفي نوح قصة من جرء سرد بعد قمتاي  ٠١١ء ®أنيا خبرية آيات كلها 
سلمهآأنتاولامرملثاماكث آلميتامجماإقك أنا؛ ثن ينمق ؤ تعالى: قال هود 

اءااب»أنقوله لاحفل [ ٤٩]هود: إلثنقيرى4 ألمس إة م)ر' نددا ثل ين 



م؛٤'عظمؤءل تعالى: محوله (دم مصة مرد حين ولاحظ ®غيب®. ونوله 
•]ص بمد ثأم ُؤوكدلثد( ونوله لأا'-حاُ[ ]ص؛ ئتيثو0ه عنه نم أ. 

ويرمحي ثحرور محمد الدكتور أن يلحظ الكلام هدا في مل والمتأ 
التالية:الفاط في امتعراصها يمكن ظاهرة، أ-حتلهاء في 

االكتاب أم بأنه للمحكم ثحرور محمد الدكتور تعريف الأولى: 
عرفالذي هو وأنه الكريم! القر(ن إلى التعرف هدا يعزو أنه والمنكالة 
الأياتمجموعة أي المحكم ررالكتاب يقول: حيث بهذ.اا المحكم 

ؤظثءايثالكتاب: أم هو بها خاصا تعريفا أعطاها وقد المحكمات، 
محئسلإامحٍ،4«.

الأياتوصف فإن العالمية، الأغلاط من عدد فيه الكلام وهذا 
بالتحريف،له علامة ولا الوصف نبيل من هو الكتاب بأم المحكمة 

هؤلاءثناوْ: حل وصف ®نم تعالى: اض رحمه حرير ابن الإمام يقول 
أنهنبذلك: يعني الكتاب®. أم ®هى يانهن: المحكمات®، ®الأيات 

ماوممائر والحدود، والفرائص الدين عماد فيه الن«ي الكتاب أصل 
عاجلهمفي الفرائص من كلفوا وما دينهم، أمر من الحاجة إليه بالحلق 

وآجلهم"رآل
التعريفلا الوصف الكتاب بأم المراد أن يفيد النقل وهذا 

شحرور.الد.كتور ضم كما للمحكمات 

هه-ا"ه.ص والقران، المحاب )١( 
)ْ/ا،دا(.ايان جامع )٢( 



العربعلى حديدأ الكتاب أم ممعللح ثحرور الدكتور عد وقد 
به!تعرف أن يمكن لا بما المحكمات اوكريم القرآن عرف فقد وبالتالي 

واحدأمعنى تحتمل الكتاب( )أم أن الزعم التحاكم قبيل من الثانية: 
ييرور*محمد الدكتور يقول وردت، حيثما الكريم القرآن في 

الأي الكتاب، في ورد أينما واحد معنى الكتاب٠، ررأم ارولمحهللح 
معناهبل مجازي، وآخر حقيقي معنى المصهللح لهذا يكون أن يمكن 

المحكمات،؛.الأيات مجموعخ وهو يه، عرف ما هو الوحيد 

هذافيها ورد التي الكريمة للايات تتبع عدم على مبني الزعم وهذا 
عثأىأزل ٢!^^ عمران آل محورة آية أحدها آيات، ثلأث وهى التحبير، 

قولشان_ية وال٧[، عسمران: ]آل اوكنف؟بم أآ هن حأهكث ينه ألكننب 
:الرءل ورْ أكسش،ه]م^^د.هءأم سالى! ت_ع
الس:عوفنث_ةقالنوال[، ٣٩

٤[.هةر4]الزحرف: 
الأول:المعنى الكتاب، لأم معنيين أفادت الكريمة الأيات وهذه 

والمعنىعمران، آل سورة آية تفيده الذي وهو المحكمة، القرآن آيات 
الرعدسورة آبتا تقييم الذي وهو المحفوظ، لوح الالثاني: 

محنىالكتاب( رأم لعبارة: أن شحرور محمد الدكتور فرأي وعليه؛ 

أنهااءتار0 على بناء وهدا مصطلحا، الكتاب( صفة)أم شحرو محمد الدكتور جعل )١( 
حهلئه،بيان مبق وقد للمحكمات، تعريفا 

)؛/التزيل معالم (، ٤٧١العقيم)٤;القرآن تمر (، oyrfw)المان جامع انظر: )٢( 
٣٢٦.)



فيالمفلر يرده باطل رأي هو الكريم القرآن في وردت حيثما واحدأ 
العبارة.هال0 فيها وردت التي الكريمة الايات 

وإني ١٠ت يمول حسن، آخر، موصع في هذا رأيه الدكتور كرر وفد 
آلصورة في رن المفعند الكتاب أم كانت كيف العجب تمام لأءجء_، 
الرعدسورة فى فأصسح.ت المحكمات الأيات مجموعة هي عمران 
الوالممهللح ممهللح، هو الكتاب أم بان علما المحموظ،ر ااالاوح 
اللهعرفه وفد يعرف. أن المصطلح عادة من لأنه التشابه لذلاهرة يخضع 

]آل١^٢^٠ 1إ ثن محتكننت عمران آل محورة في وتعالى بحانه س
٧[.عمران 

المحكمهو المقرين عند الكتاب كان ، كيفلأءجّ_، ؤإني 
هىمحك«نت ءاتلت ينه (لكئ؛ب عثك أزو عمران آل محورة فى والمتشابه 

الكتابهدا أصبح ثم ٧(. ء٠ران )آل )الآية( 
ألكثي، otإلك ^^؛٦ ُؤدأمحئ ١ااuكتاباا ءاءلر محورة فى معرفأ جاء الدي 

ام.وال>،4الآيةرفا>:

٠المحفوظاا اللوح هو فاطر محورة في الكتاب هدا فاصبح 
منالتعجب ينبغى الأي هو شحرور محمد الدكتور أن والحق 

واحد،معنى عالي تدل للايات المختالفة ياقات الجعل إذ صنيعه، 

لرأيه.لينتصر رين المقسائر أقوال وأهدر 
للاياتوصم، وأنه حهلثه، بيان محبق مصعللح الكتاب أم أن وزعمه 

بها٠يعرفا مصهللح لا المحكمة 

صوالقرآن، الكتاب 



مصطلحجعل أنه شحرور محمد الدكتور كلام في الغريب ت الثالثة 
أنّّثق وقد المحكمات، الايات بمعنى ~ تحبيره حسب — الكتاب أم 

فيخلطا بهذا وكفى الكتاب! أم بمعنى المحكمات الايات جعل 
التعريفات.

بتحريفالمحكمات لأيات ا ثحرور محمد الدكتور عرف الرابعة• 
هنالمحكمات راوالايات يقول! الكتاب، أم بأنه لها تحريفه مع آخر 

قواعدعلى تحتوى والتي ه، الني إلى جاءت التي الأحكام مجموعة 
والمعاملاتالعبادات أي والحرام« ررالحادل اني الأنالسلوك 

والأخالآق«.

علىيدل ما منها الكريم القرآن في الواردة الأحكام أن والصحيح 
دلالةمنه المراد على يدل ما ومنها محكم، فهدا ؤناهرة دلالة منه المراد 

منفهذا الشرعية، بالأحكام المتعالمة المشتركة كالألفاظ مجملة 
المتثارهل١ا.

منالمحكم محوي ما شحرور محمد الدكتور يجعل I ة الخام
الكتاب.وتفصيل متشابهات، آيات ميز! فإلى ما متقيات ألا 

منإذ والمتشابه، المحكم معنى تحرير عدم على مبني النتقيم وهذا 

إلىيرد الذ.ي المتثابه نيل من هي والتي بالأحكام التر,لقة الايات أمثا؛ة ومن 
ابنيقول [، ٢٣٧إ ]البقرة ألتكاج؟بم قهدة هدوء أدى تءؤأ ؤ\و ت تعالى قوله المحكمات، 

لاحتمالهمتشابه عقادة ^٥^٠ آككا بمءنؤأ تعالى؛ قوله ١١ث افه رحمه المحريى 
ُؤدءامأ• تعالى قوله وهو المحكم إلى رده فوح_، عاليهما لف الناولهما اللذين الوجهين 

)آ/القرآن أحكام انغلرت سا ظأ متا ثنه سم عن دؤأ طيل ؛ن ط 0تئه؛ أؤآت 
تحصر.أن من أكثر القرآن أحكام كتب، في الواردة والأمثلة (، ١٥٢



ماوالمتثالأ منه، الراد على ظاهرة دلالته ما الحاكم: بأن يعريهما 
هذينعن تخرج لا حمممها الكريم القرآن آيات أن يعلم ذلك موى 

الدلالة.ظاهرة غير أو الدلالة ظاهرة إما فهي مين، الق 

الكريمللقرآن أحرى صفة فهو ذكر0 الذي النالث، م الموأما 
رروقوله;تعالى; الله رحمه كثير ابن الحاففل يقول ومتشابهه، محكمه 

انيوبأي؛ [ ٣٧• ونس ا-يأصثته رن بن فه لايبب ألكف محيل وؤ 
اممهمن فيه مرية لا حما كافنا شاقنا بيائا والحرام، والحلال الأحكام 

العالين،١رب 

مناعتبرها التي للايات التمثيل شحرور محمد الدكتور حاول وقد 
الالكتاب في آيات راهناك آخر! موصع في فقال الكتاب، تفصيل م ف

وردحسن، الكتاب تفصيل هي الأيات هذه متشابهات، ولا محكمات 
العضلةهذه أن وأعتقد الكتاب محتويات تثرح كثيرة آيات الكتاب في 

،.الكتاب١٢علوم في عملوا ممن الكثير فيها وقع 

والتيعمران آل سورة ض )٧( رقم الأية ذللث، على مثال وأوضح 
هدهالحكمة. غير الأيات في متشابه وفيه محكم فيه الكتاب إن I تقول 
غيرهى لا والجواب! متشابهة؟ هى هل تمنف،! كيفح ها نفالأية 

والتشابه.المحكم وحول عن أحبرتنا التي هي لأنها متشابهة 
منالنؤع هذا محتوياته، تشرح الكتاب من آية أنها النطقي تنتاج والام 

(لأ٢٦٩-٢٦٨/٤)اسم القرآن تمر )١( 
محمدالدكتور ديدن ص معفالة! في وقعوا وأنهم العلم، أهل نقد في الجرأة هده )٢( 

والبرهان.الحجة به يواجه الفعيفا ملاح وهي نحرور، 



نوله:محي يونس سورة من  ٣٧رقم الأية في تضفيا تم الايات 
تشرحتي الالآي_ات أن أي ه ألشن رث من نه تتب لا ألكئف 

الكتابفي وعودها الكاب تفصيل هي وتضيقاته الكتاب محتويات 
القليل.بالعدد ليس 

قرآناهناك إن تقول التي يونس محورة من )٧٣( الأية • آحر مثال 
الها نفهي الكتاب تفصيل وهناك يديه بين الذي تصديق وهناك 

عنوانتحت تدخل التي الأيات زمرة إلى وتنتمي متشابهة ولا محكمة 
رألملزاكنن ستعا ءامثك  Jj^j^لأية ا وكذلك اب الكتتفصيل 

السبعمن وليت قرآنا وليت أحكامحا لبت [ ٨٧]الحجر! 
وليتالمثاني السبع على القرآن عطف عن تتكلم لأنها المثاني، 

المثانيوالسبع القرآن وهو الكتاب في للمتشابه شارحة فهي قصصا 
منموحى الكتاب تفصيل أن أكد وقد الكتاب. تفصيل يند تحت فتل-حل 

رثبن فه رثب لا أوف ومحيل ءؤ قوله في ه النبي من ولبس أبضا اش 
محتوياتشرح بمعنى الكتاب تفصيل حاء هنا [. ٣٧• ]يونس أكفيرآه 
٠٢الكتابءآر أحكام محرح لا الكاب 
يخرجلا الكتاب تفصيل على أمثلة شحرور محمد الدكتور فلته وما 

متشابها.أو محكما كونه عن 

الكريمالقرآن آيات يم تقعلى دلالتها في محكمة عمران آل فاية 
حقيقتهما.بيان فى ومتثابهة ومتشابهات، محكمات إلى 

حقيقةبيان فى ومتشابهة المثانى، عدد في محكمة الحجر وآية 

صوالقرآن، امماب 



منيفسرها ما دون إليها بالنفلر ا والقرآن المثاني بالع المراد 
النصوص.

زالالنصوص من رها يفما مع الكريمة الأيات هذه إلى نفلرنا فإذا 
محكمة.وأصبحت فيها، الموجود التشابه 

رروهل.اI بقوله المتشابه شحرور محمد الا.كتور يعرف لمحة! ا اي
،النبيإلى الله أعaلاها التي الحقائق مجموعة هو• المتشابه الكتاب 

نزولعند اني الأنالوعي عن غانة أي محات معفلمها في كانت، والتي 
الكتاب((.

ملاحقنات!عاليه التعريف وهدا 

العلم.أهل من أحد به يقل لم تعريف أنه ! أحدها
الأحرباليوم المتحالقّة الايات أن التحريف هذا من يلزم ثانيها؛ 

بين.ءلالآل وهذا الدلالة، مملعية كانت ولو متشابهه، كلها والنار والجنة 

إلىتنقم المتشابهه الايات شحرور محمد الدكتور يجعل السابعة! 
العفلم.والقران الماثمى، الع قسمين. 

يماتالتقفي شحرور محمد الدكتور عادة على جار التقسيم وهذا 
الكريمةلأية ا أن اعتبر فقد علمى، تحرير إلى تستند لا التي المرتجلة 

 jijJ^ قسمينعلى تدل [ ٨٧]الحجر! قي مذ 'سعا ء١وك
وماالمتشابه، بموصؤع خاصة الأية هذه علاقة يبين ولم للمتشابه! 

سواها؟!.دون اختيارها إلى دفعه الذي السب 

التشايهبيان فيل من هو العظيم والقرآن المثاتي بالسع للمراد بيان من الستة في ورد وما 
آحر.بنص الموجود 



الفاتحة،سورة العظيم والقرآن المثاني بالع المراد أن والحق 
قالت قال عنه الله رصي هريرة أبي عن الصحيح في ما له ويدل 
العظيم(والقرآن المثاني السع هي القرآن )أم . افه رمول 

رروميزةالمتشاJههت لأيات ا عن شحرور محمد الدكتور يقول الثامنة! 
ونواهءا.أوامر فيها يوحد ولا إحبارئة أنها الايات هده 

أنهاالعلماء ينص الأحكام آيات من كثيرأ أن وذلك يامحلل، وهذا 
فقدالدلالة، إلى راجعان والإحكام والتشابه المتشابهه، الأيات من 

منفيكون ظاهرة، غير دلالته ما النواهي أو الأوامر في يكون 
،.التشابه١٢

الجابري:عابئ محمد اادكتور ئاليا: 

يهمناالذي الموصؤع رروفي الجابري! عابد محمد الدكتور يقول 
التيالمناقشات على يفللاله يلقي الذي والمتشابه المحكم موصؤع هنا، 

التيالأية كانت خاصة، العقيدة موصؤع في الإسلامي الفكر عرفها 
التأويلصعيد على اراء من يقترحونه ما مشروعية الفرقاء منها يتمد 

عثكأزل آدكآ هو ؤ الكريم' رسوله مخامحلبا القرآن بصدد تعالى قوله هي 
تممنريع ئزيهز ن \لإوأ ه مثشهشت وآ-ر ألكنف أم هن محذتمتئ يتئ ألكنتب 

(،٤٤٢٧يرقم  ١٧٣٨/٤)الحجر، مورة نفير باب، الضير، كاب البخاري، أحرح١< )١( 
كثير،ابن والحاففل الطبري، حرير ابن اختيار هو الكريمة لأية ا ير نفحي القول وهذا 

معالمالعفليم القرآن ير نف(، ١٢١; ١٤)المان جامع انفلر: والغوي، 

مبمموأأدىياءئ'تعار؛ نوله في تعار اممه رحمه العربي ابن عن قريا القل مبق كما )٢( 
lUITU]البقرة; عئدْألةةاجه 



ئضمِج

يمولؤلأدأمِ ي وأاثس،مث ه إلا ثأديلثُ ملم وما ئأؤيدء ؤآقثاء أكنت أثآهء ض ثثتم ما 
٧[.عمران: ]آل ^٥^،^ أولوا إلا دمث وما رتاُ عند نى مو يمء ءامنا 

كماالعام معناها ويطال نمها، الأية هذْ فهم من يبدأ والاختلاف 
الراسخونالتأويل، الكتاب، أم والمتئاه، المحكم، ألفامحلها: يهنال 

وأيهامأحكمات؟ هي الايات أي : أيضاالاختلاف يطال كما العلم؛ في 
العلم؟في الراسخون هم ومن متشابهات؟ 

النزولأساب ورواة المتكلمين أن تعميدأ، المسألة زاد ومما 
ذكرناها،كما لأية، ا هل0 مع الأغلب الأعم في يتعاملون والمفسرين، 

ترتيبمن بموقعها ولا إليه تنتمي الدي العام بالسياق لا ربطها دون 
هذامتحملة التشابه، عن تحدئنث، التي الأيات من يغيرها ولا النزول، 

الربتلمن النؤع بهذا قاموا منهم والذين معناه. في ما أو نمه اللففل 
منوألهى يفترض، أن يمح مما كونها إلا سررها ئي،ء لا باراء قالوا 
والمشابهالمحكم عن يتممحديون عندما أتهم، الالتباس إلى وأدعى ذللئ، 

آيةقولما من يفهم الذي المعنى على الأية محنى يقصرون الآيات<، من 
ى-المصحف، في ترمم كما القرآن من لأية ا أن حين في هذا لقرآن. اص 

الحروفمن السور فواتح بعض وكذا الرحمن، مثل واحده كلمة تكون 
١مل كلمتين تكون وقل| ، . . ٠ محلسم ، المصر ، الم ، طه يسن، مل المقهلعة 

منعددأ الواحدة الأية تقم قد كما [، ٦٤]الرحمن: ؤقثاثاي،4 
منوبالعكس الحوي! بالمعنى مفيدة حملة تشكل لا والعبارات، الجمل 

كلمة: ١٣٣عر وتشتمل الدن، آية )وأضلها طويلة آيات هناك ذللث، 
ءدياو.ة.مفيدة حمل من تتألف، ( ١٨٢البقرة 

الماسخمسألة موصوعه كان النأي الممابق الأستهلراد في بينا وكما 



الجزءيمعنى آية لكلمة استعمال على القرآن في نعثر لا فإننا والمنسوخ، 
وردالتي القرآنية العبارات حميع بل وألفافلآ، حروفا القرآن، نص من 

١١١والدليل..والحجة العلامة معنى إلى تحيل إنما آية لمقل فيها 
منوبيانها الأحهلاء، من عددأ يتضمن الجابري الل.كتور ذكره ومجا 

التالية:الملأحذلات حلال 

آلسورة في الكريمة لأية ا أن الجابري يعتبر الأولى: الملاحظة 
مر•نه حد يقتر ما مشروعية قاء الفر منها تمد يالتء, الأية قكان٠تا عمران 

اكألّلن.زاءض 
الحقبل القرناء، هؤلاء آراء صواب، يعني فلا حديث، إن وهذا 

ولا،،  ١٠٢٠فبا سواه وما والجماعة، الستة أهل معتقد وهو واحد، 
يبينحتى الأية بهذه يستدلون حميعا المتنازعين إن يقال: أن يكفي 

البامحلل.من الصحيح الاستدلال 

منوغيرهم المقمرين أن الجابري الدكتور يرى الثانية: الملاحظة 
غيروهدا بالمياق، ربهلها دون الكريمة لأية ا مع تعاملوا الملم أهل 

بعدها،وما قبلها لما لأية ا مناسبة بيان على الخلماء حرص بل صحيح 
به.تر؛هل الدي السياق هو وهدا 

للأيةنفيره بداية في تعالى اف رحمه الْلبري حرير ابن الإمام يقول 

(.١٦٨-١٦٧/٣الشم)القرآن نهم )١( 
كسمإعن الكتب، مئامحتح يل عشرامحتج حلال من منه مفروغأ يكون أن ينبغي الحكم هدا ومثل ، ٢١

علىالتيه أرديت، ؤإنما وأدلتهم، معتقدهم تفاصيل سنت، الى والحماعة نة الأهل عقيده 
تطالبحاصه العقلانيين ومن البيع، أهل من حلواشح جعل عم الذي الجهل لأن ذلك 

أولى..هّو عما العالم جة لتثغل الل.ه؛اانا على 



ئفمِري

الذياممه أن عثك أنزو جذ ثناؤه! حل بقوله رريعني الكريمة! 
عليكأنزل الذي هو ماء، المحي ولا الأرض محي ء ني عليه يخفى لا 

الكتاب«را

وأماقبلها، بما للأية ر؛هل تعالى الله رحمه الهلبري الإمام كلام وفي 
بينالمناسبة منهم كثير بين محقد تعالى الله رحمه الهلبري بحد المضرون 

منلأته تعالى اممه رحمه الطبري قول ذكريت، ؤإنما ، وسياقها الأية 
لبتالكريمة الأية مناسبة ببيان العناية أن ولأبين المضرين، أقدم 

كلامه.يوهم كما الجابري الدكتور إليها سبق جديدم 
بهتربط أن ينبغى الذي ياق يالالمقصود فى ترددأ هناك أن كما 

وفيالأولى، لأيات ا المسع يجعله فتارة الجابري، الدكتور عند ية ألا 
منايتشكل التي )الأيايتح( وبالمحييي والمشابه المحكم ارآية يقول! هدا 

تعالىمحوله وهي والمشابه( )الحكم معنى وفيه به يتحدد الذي المياق 
ؤادرواهلآإئإلأهمآلإأكثاإو^رلءمران! آل محورة مقدمة في 

ممشاٍٍبمهدى ين ؤالإنجل أشنه نأرل يديم ب؛ى دّا ممد٥١ الهي ألككب عثك 
الأثن إن ؤ( أنثمامِ ذو عبمإ محأثه ثديي عداب له> أثه طاينت َكمزأ إة ٢^٤١؛ لأنزل 
الَةما؛،؛؛-١٠ ألآ>بماوّ بمويكعذي هوأرى آلكماءؤ وي ي ميء عيه يمق 
إلئق س نن:آتق ص ثثق أذل أك ي ى آمحن ئوآؤئ الأ اق 

يأتقآثآكئنة آثعآء منه يتجه ما سمن رع ءولهنِ ؤ، اه لأما مثشمهنت وأم ألخننم، 
دموما عندرننا يهءلأمن ءامن١ بمومة أيز 1، وأؤس،من إلاآث، ئأوه تيم ^١ ئأؤيبي، 

المان)ه/غغا(.جامع )١( 
الملمالعقل إرشاد (، YA)>،/الكاب عارم في الياب (، ١٨٠)U/ الخب مفاتح انفلر: )٢( 

x\orواكوير)مالتحرير )^ا^r^د 



تشكللأنها صرورى السح لأيات ا هذه استحضار إن أولؤأ إلا 
نقمدهما هو )الكل( هدا ومثل أجزائه. معنى يوطر واحدأ كلأ 

ق®باليا 

الأولى،الثمانين الأيات ليشمل يمتد السياق يجعل أحرى وتارة 
سياقأن الأخيرة الجملة في إسحاق ابن ذكر0 مما ررواصح ت يقول 
التيالأولى السح الأيات من اتساعا أكثر والمشابه الحكم آيات 

يندرجآية ثمانين من أزيد يشمل فهو عمران، آل سورة من ذكرنا 
النصارىومع عموما الكتاب أهل مع الجدل إطار في معفلمها 
.خصوصا® 

المساقعلى يهللق السياق إن إذ ياق، للفهمه خلل يبين وهذا 
فإنعليه، دليل لا تحكم سواها ما دون آية بثمانين وتحديده واللحاق، 

X_/T)الخكم القران فهم )١( 
منثمانين، منة ولد المهللبى، لقرشي ١ حيار بن ار يين إسحاق بن محمد بكر أبو )٢( 

الأنماري،سعيد ن يحيى ت تادميده ومن عثمان، بن وأبان ار، يبن موسى ت ثيوحه 
'•انفلر تعالى، ال؛ة رحمه ه ١ ٥ ١ ٌنة توفي النوبة، اليرة ت كتبه ومن الحجاج، بن وشعبة 

.uyi/\rوالهاية)الدابة البالآ7)تما/٣٣(، أعائم سير 
ابن»قال وفيه: الضاري، وفد نمة فى إسحاق ابن سيرة فى الوارد الأر إلى ^ )٣( 

هالله رسول على فدموا لما قال: الزبير، بن جعفر ن محمد وحدثتي إسحاق؛ 
فيوأردية تا حثالحبران ثياب عليهم العصر صلى حين مسجده عليه فيحلوا المدينة، 

هالني أصحاب من رآهم من بعض يقول قال؛ كعب• بن الحارين، بني رحال حمال 
هالله رسول مسجد في فقاموا صلاتهم حاس وقار مثلهم، وفدا رأينا ما يومئد؛ 

تعالىاض فأنزل محال؛ أن المشرق...إلى إلى فصلوا دعوهم ااإ4ه؛ رصول فقال يصلون، 
آيةوثمانين بضع إلى عمران آل سورة صدر كله أمرهم واحتالف، قولهم من ذللثا في 

(.٥٧٦- ٥٧٤/١)هشام لاين ألثوة يرة !ل١^ مهاء، 
(.١٧١الحكيم)٣; القرآن فهم )؛(



أكثرنهي الممارى عن تلكلمت، المي الايات هو السياق أن المراد كان 
اللامعليه عيسى عن تكلمت المي الايات المراد كان ؤإن ذك، من 

الاياتمن بعدد السياق تحديد أن والحاصل ذلك، من أنل فهي خاصة 
اكللُ"•شم؛ر 

حطاأسباب من الجابري الدكتور يجعل الثالثة: الملاحظة 
المحكمعن يتحدثون عندما ®أنهم الكريمة لأية ا فهم في مرين المق

منيفهم الذي المعنى على الأية معنى يقصرون الايات، من والمشابه 
استعمالعلى القرآن في نعثر ®لا بأننا ويضيف القرآن،، من آية نولما 

وأكاخلا«.حروفا القرآن، نص من الجزء بمعنى آية لكلمة 

المحكمعن الحديمن، عند لأية ا معنى يقصرون رين المقوكون 
القرآنحول دائر كلامهم إذ صحيح أمر القرآنية الآياُت، على والمشابه 

حديثهميقصروا أن غرابة فلا والمشابه الإحكام من فيه وما الكريم، 
يحمدمما هو بل توحد الي الماحي من هدا وليس ازكريم، القرآن عر 

لهم•
منالجزء بمعنى آية كلمة استعمال أن الجابري الدكتور زعم أما 

القرآنفي آية لمغل فيه ورد موصع أول يرده فهذا القرآنية، السورة 
أربما بجت ثنيهائأت آذ ثنسح.يذ*ابق ما ؤ بحانه: مسقوله وهو الكريم، 

■وب إسحاق(، ابن سرة في الوارد بالأثر آية ثمانون السياق أن على الاصتدلأل، يسر وتد 
آيةوثمانين بضع إلى عمران آل سورة صدر أمرمم واختلاف قولهم من ذلك نى اش افأنزل 

منيرتم( لا من به استدل إذا وخاصة محعيف، الأثر لأن يمح، لا الاستدلال وهدا سا،اا، 
جامعفى الواردة الزول أسباب ت انفلر الصحيح، بأحاديث الاستدلال صحة العفلأسين 

.٢٩٢ص البيان، 



الكريمةلأية ا ذهذْ [، ١٠٦]البقرة: ^وه شء مو عق أثن آف ثلم أم ضهظ 
أهلرها فوبهيا ورة، المن الجزء لأية با المراد أن في أهرة ءل

التنوسيرلا/

الدكتورعند عمران آل آية فى ابهات والمتشالمراد؛المحكمات 

الجابري؛

يريدالتي النتيجة إلى طويل كلام بعد الجابري الدكتور يتوصل 
الجابري؛الدكتور يقول والمتشابهات، المحكمات معنى وهى بيانها، 

الذيالإلهي الفعل • أنها المحكمات( )الإيات معنى يتضح هنا ارمن 
حلقفي يتمثل والدي الخ وقدرته•■• وحدته وعلى الله، وحول على ل يل■ 

نور،من الملائكة وحلق طين، من آدم وحلق والأرض، السماوات 
،•مربم"ل رحم مح، عثسى وحلق 

•فهي المتشابهات أما ١٠المتشابهات! معنى بيان في ويقول 
لهورملأنبيائه للعادة حارق فعل إثبات بها الله أراد التي العلامات 

عيسىكون مثل نبوتهم، ق صل■ على كعلامات أقوامهم عتل■ لهم ليكون 
ُؤدبم_نفيه فينفخ الهلير مثال الملين من يمنع وكونه أب، دون من ولل■ 
؟؛[®أءمران! ]آل ه آم ذدن طتر؛ 

إالتعريفين هل>ين ْع وقفات وهانْ 

)ا/الثزيل سالم (، ٣٧٠)ا/الشم القران شر (، ٣٨٨)Y/\و\0 جاسر انظر: )١( 
١٣٣.)

(.١٧٢الحكيم)٣; القرآن فهم )٢( 
(.١٧٣الحكيم)مالمآن فهم )٣( 



عاريدل الذي الإلهي الفعل بألها المحكمات تعريف الأور: 
إرالدلالة مجال من المحكم ينقل وندرته وحدته وعلى النه، وحول 

رينالمفء العلما من أحد به يقل لم وهذا تعار، ف ا ل أقعا هو آحر ياب 
بأفعالالكريمة الأية في الإحكام لجعل وجه ولا جهة، من الكريمة للأية 

أزوآلذكا م ؤ • تعار يقول عليه، اعد يلا لأية ا لمقل إذ صه، حا تعار ض ا 
لكريمة١ لأية ا ف، وأ.رألكنف أم ثن محتكتنت ثاس ينه آلكنث عثك 
علىالكتاب من أنزل ما جملة من والمتشابهات المحكمات أن تدل 

الدكورتحريف ص، الإلهي( )الفعل انزال يكون فكيف ه، المبي 
للمحكمات.الجابري 

تهي الكريمة لأية ا في المتشابهات الجابري الدكتور يجعل الثانية؛ 
ورسلهلأنبيائه للعادة حارق فعل إثبات بها اممه أراد التي ررالحلامات 

نبوتهم٠٠•صدق على كعلامات أقوامهم عند لهم ليكون 

عندالمحكمات تعريف عن يختلف لا للمتشابهات التمريغ، وهذا 

لأنبيائهللحاده حارق فعل إثبات تعار اممه إرداة فإن الجابري، الدكتور 
منعده أن الجابري للدكتور سبق الذي الإلهي الفحل جمالة من هو 

وتارةالمحكمات، من تارة الإلهي الفعل جعل فد فيكون المحكمات، 
■ابهامتا الممن 

علىالمتشابهات أن هو الجابري الدكتور كلام محمل إن ثم 
كخلقالناس معهود حلاف على جاءت التي تعار اف أفعال نسمين: 

علتهك، عيكصنع الأسياء ومعجزات أب، بلا أم من اللام عليه عيي 
الطين.من الطير مثال اللام 







الثانيالمحث، 

ونقده.التاؤيل، من المعاصرة المدرسة موقف 

معانيعلى نتعرف أن التأؤيل بحث في الدخول قبل المهم من 
شيخبينها معاني ثلاثة به مرادأ يأتي التاؤيل أن ذلك إجمالا، التأويل 
بتعددصار محي التأويل لمقل ١١ت بقوله تعالى اطه رحمه تيمية ابن الإسلام 

معان!ثلاثة في مستعملا الاصهللاحات 

الفقهفي المتكلمين من المتأخرين من كثير اصطلاح وهو : أحدها
إلىالراجح الاحتمال عن اللمفل صرف هو التأؤيل أن وأصوله، 
تكلممن أكثر عناه الذي هو وهذا به، يقترن لدليل المرجوح، الاحتمال 

ذلكوهل تاُويلها، وترك الصفات، وص نم تأويل في المتأخرين من 
بامحلل؟.أو حق أو مذموم أو محمود 

اصطلاحعلى الغالب هو وهذا التفسير، بمعنى التأويل أن الثاني! 
المقرين

الكلام،إليها يؤول التي الحقيقة هو التأؤيل! معاني من الثالث! 
يندر، آثمتنت> يئود دابمأم أنفا بجم إلاقزيةأؤ بملردف ين، ؤ ن تعالى اش نال كما 

القرآنفى ما فتأويل [ ٥٣الأعراف! ثلتجاءترسلؤاآلإ،ه]سورْ 



والحسابالقيامة من يكون، مما فيه يه الله أحبر ما هو المعاد أحبار من 
رذلكا(ر ونحو والنار، والجنة والجراء، 

هذاوفي كتاباتهم، في للتاويل المعاصرون الخقلأنيون تعرض وقئ 
التالية:، ١٣١١^^حلال من التاؤيل في لكلامهم استعراض البحث، 

العقليةالمدرسة عند بالتأؤيل المراد الأول: المطيب، 
ونقده:العاصرة، 

زيد:أبو حامد نصر الدكتور أولا: 

زيد:أبو عند اللغة في التأؤيل 
الإشارةاللغوية الدلالة في يهمتا ١١زيد: أبو حامل نمر الدكتور يقول 

الحقيقةفى وهما متعارصين، ^وان قد بعدين تتضمن أنها إلى 
)آل(الثلاثي الفعل صبنة دلالة في يتمثل الأول المعد متكاملان. 

يؤولالشيء )آل اللسان: في ورد والرحؤع، العودة ومعناها ومشتقاته. 
الشيءإرحاع هو التأويل أن نفهم الدلالة هذه ومن رجع( ومالأ: أولأ 

وهكذاالأصلية، وأسبابها الأولى عللها إلى الدرس موصؤع الغلاهرة أو 
—التأؤيل مهمة كاتتح حيث، يومحفإ، محورة في القرآن في الدلالة ورديت، 
-للحدط، الأصلية والدلالة الأول المعنى اكتشاف، — الأحادي.حإ تاؤيل 

كانالكهف، محورة وفي حلمية. صور في يتشكل أن قبل ~ الموصؤع أو 
لمللهاشرحا بالأحرى أو والوقائع الأحداث، لدلالة شرحا التأويل 

معنىهو الثلاثية للميغة الثاني الدلالي والبعد الخفية. وأسبابها 

.٦٠ص اكومري4، )١( 



والإصلاح!سامة والبالرعاية — الشيء غاية — الغاية إلى الوصول 
ا.واليامة(((ل الاصلاح والإئتيال! وماسه أصلحه إذا إيالة! ماله )وآل 

ملاحظات!عدة زيد أبو حامد نصر الدكتور كلام وقي 

معانيزيد أبو حامد نصر الدكتور يمتوعب لم الأولى! الملاحفلة 
الغايةُ-ى،إلى والوصول الرحؤع معنى على ركز بل اللغة، في التاؤيل 

الأمرأ؛آ،واجتماع ا، التمسيرر مثل أحرى معاني اللغة علماء ذكر وقد 
للمعانيتوق مغير زيد أبو حامد نصر الدكتور تحرينا فيكون 

التأويل•في المندرجة 
فيهيندرج الرحؤع بمعنى التأويل أن الدكتور اعتبر الثانية! الملاحظة 

تأويل— التأويل مهمة كاس حيث يوسف، سورة في القرآن ررفي ورد ما 
أو— للحدث الأصلية والدلالة الأول المعنى اكتشاف — الأحاديث 
حالميةا،.صور في يتشكل أن قبل ~ الموضع 

محبيكتعالى! قوله إلى يثير زيد أبو حامد نصر واللكتور 
عقأكها َكآ يتمرب ءالب يبمق عقاك نمثم ومر آ'لأحادث يأول من رسلملث ربش 

٦[.يوسف! وسورة -تكره ربفرعيهِ إة ؤبمف بل،!ببجم ثن أ؛همبإئ 

.١٤٠ص الديني، الخطاب، نقل. )١( 
)/)١ العرب لسان (، ١٥٨)ا/ اسه محقاسس انظرت العانيعالماءاسة، نمذكرهذ0)٢( 

٣٢.)

ويىره(اوقدره دبره ت وتأوله تأؤيلأ الكلام رروأول تعالى؛ اض رحمه آبائي الفيروز قال )٣( 
٠١٢٤٤ص المحيط، القاموس 

أمحنكعليك افن أول اا-عربإ بعص رأوقال تعالى؛ افه رحمه متفلور لأبن الرب لسان قي )٤، 
(.;١١٢٣الخرب) ouبمهء، أي 



^^|لضمِؤ

اكتشافلأية ا في الأحاديث تأؤيل معنى نمر الدكتور جعل وقد 
وهناالرحؤع، معنى إلى ورده للحدث، الأصلية والدلالة الأول المحنى 
تأمران 

علىمئالأ الكريمة الأية هذه المفسرين من العلم أهل يعتبر ت ول ألا 
اللهرحمه البغوي يقول ؤيصير، الأمر إليه يؤول ما بمعنى التأويل 

لأنهتأويلا محمى الرويا، تحبير يريد ينثأوبلآ'لأحادثيم ارؤتعالى! 
الأمراءعاقبة إلى يؤول ما والتأويل منامه، في رأى ما إلى أمره يؤول 
نصر،الدكتور أورده الذي الثاني المعنى إلى أقرب الأعشار بهذا فهي 
جوع•ار وهو الأول، المعنى من الأمر غاية وهو 

والدلالةالأول للمعنى اكتشافا الأحاديث -اويل اعتبار الثاني: 
نمرالدكتور ذكره كما حلمية صورة في يتشكل أن قبل للحدث الأصلية 

معنىعلى منى أنه وذلك ارويا، لتاؤيل باطل ير نفهو زيد أبو حامد 
ونمير،الأحاديث إليه تزول ما بيان هو نائحاديث والتأويل الرحؤع، 

ثأويلمن ونلمق، ؤ راوقوله: تعالى: الله رحمه الطبري الإمام قال 
الناس،أحاديث، إليه يؤول ما علم من ربك ويعلملث، يقول: آلآماد;ثيم 

تمروذلك منامهم• في يرونه عما 

حسنة:غير التاؤيل دلالة كانت، لماذا 

غيردلالة اكتب، التاؤيل أن زيد أبو حامد نمر الدكتور يعتبر 
ارالتاؤيلء،ارممطلح : يقول: متعددة، عوامل إلى ذلك، ويرد نة، ح

j(xm/l؛\ipسالم )١( 
(.S0/\T)المان جامع )٢( 



والنموالتطور عمليات خلال ومن تدؤيجثا، الحنة غير دلالته اكتب 
■وسامي® فكرى صراع من عادة يماحبهما وما الاجتماعيين 

الذيالاصطلاحي وبالمعنى اللغوي بالمعنى التأويل أن شاك ولا 
حنة،غير دلالة اكتس، ولا حلاف، مثار يكن لم اللغة عاليه دلت، 

اللغة،عليه تدل ولا معناه، من ليس ما التأؤيل في دخل حين ولكن 
يترتب،لما العلماء أنكرْ ففد المتأخرون يعرفه كما التاؤيل هو وذللف 

سبحانه.الله صفات تحريفه ومنه مرادها، يغير الصوص ير نفمن عليه 

الماويلبلفغل ويراد  ١١ت تعالى اطه رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
الوهدا المرجوح، الاحتمال إلى الراجح الاحتمال عن اللفغل صرف، 
المحابةخعناب وأما المتاخرين اصطلاح في إلا به الخط_اب يوجد 

الأولان®فيه يوجد فإنما واكابعين 

صرف،هو• المتأحرين من كثير اصطلاح في فاكاويل ١١كدللثإ! وقال 
يقترنلدليل المرجوح الاحتمال إلى الراجح الاحتمال عن اللفظ 

عازاويلأ ظاهمْ لدلالة الموافق السل ِ يكون فلا بذلك، 
وأنذللثح، التأويل يلفنل تعالى اطه مراد أن وظنوا هؤلاء؛ اصهللاح 
المتاولون.يعلمه ولا اطه إلا يعلمه لا مدلولها يخالف، تاويلأ للنعوص 

معمراد، فظاهرها ظاهرها على تجري يقولون: هزلاع من كثير ثم 

صىوحديثا، تديمآ القرآن تأؤيل إشكالية )١( 
به.يقترن لدليل المرجوح، الاحتمال إل الراجح الاحتمال عن الالمغل صرف وهو )٢( 
الأمر،عانة الأولين• بالمعلمين تيمية ابن الإسلام شخ ؤيريد )ا/وخ'آ(، الصمدية )٣( 

•والفر 



^^نييويالضٍيلأ^

وقعتناقص وهذا اممه، إلا يعلمه لا المعنى بهذا تأويلا لها إن قولهم؛ 
الأربعةالأئمسة اصحاب من المنة! إلى المنتسبين هؤلاء من كثير فيه 

(رأموغيرهم 

غيردلالة اكتسابه أو التأويل، معنى في الخلاف أن يتبين وبهذا 
الاجتماعي،للنمو نتيجة لمس ريي أبو حامد نمر الدكتور بتحبير حنة 

إيجادبقصد كان ولكنه اككتور، ذكر كما الفكري والصراع والتطور، 
تعالى.اض صفات على الواله الموص ظواهر عن للخروج مؤخ 

نيئ•أبو حامد نصر عند التاؤيل قبيل من هو الصحابة تقمر 

إلىذهب إذا الباحث، يبالم؛ لأولا زيد؛ أبو حامد نصر اككتور يقول 
أنهعلى إليه ^^٢، الذي عباس ابن خاصة ~ هم أنفالصحابة نفير أن 

موقفعباس لأبن كان فقل التأويل؛ إطار يتجاوز لا القرآن" ترحمان 
المأثورةالمرويان فى انعكس موقفا وهو تأويلهم، ومن الخوارج من 

بعضيؤول بل تأويلاتهم، على فيها يرد والك، التفسير كب ش عنه 
بهاالمقمود أن اس أمحعلى المؤولة تهاجم التي القرآن آيات 

الخوارجا(رم.

فىإشكال فلا الأمر، عاقبة أو التفسير بالتأؤيل الراد كان ؤإذا 

._UAYالحموية، )؛(
اممهلصي عباس ابن وصف الذي فإن عنهم، اف رمحي الصحابة مع الأدب سوء من هذا )٢( 

ثسةأبي ابن مصنف في كما عنه، افه رصي عود مبن الله عبد هو القرآن بترجمان عنهما 

صاكارل، فلقة )٣( 



قبيلمن عنه<ا فه ا رصي عباس ابن ومنهم الصحابة تفسير اعتبار 
المعنى•بهذا التأويل 

رصيالصحابة ير نفأن الدكتور مراد كان إذا يأتي الإشكال ولكن 
لدليل،مرجوح معنى إلى ظاهرْ عن اللفظ صرف ميل من لكن عنهم الله 

أنعنهما اف رصي عباس ابن ذكر التي يالإيات تمثيله يفيدْ الذي وهو 
الصحابةرها فالتي الإيات هزه أن والحق ، المحوارج بها المقصود 

عمومهافي الخوارج لحول بذلك مرادهم بالخوارج عنهم الله رصي 

شحرور:محمد الدكتور ثانيا؛ 

شحرور!محمد عند التأؤيل تعريف 

ررأيلأية ا إليه تنتهي ما هو فالتأويل ١١ت شحرور محمد الدكتور يقول 
مباشرة.موضوعية حقيقة أو نظري عقلي قانون من إليه؛' تؤول ما 

بالخوارجالايات من لأية تفسيرْ فيها عنهما افه رصي عباس لابن آثار عن كثيرآ بحثت )١( 
الخوارجبدحول والتابعين الصحابة بعض نال الايات من عددأ وحدت ولكني أحد، فلم 
ابننال كما تشملهم، ولكنها الخوارج في لمعناها حصرأ يعشر لا وهذا عمومها، في 

تعالى!قوله فقلت! أبى صالت، قال! صعد، بن ممعب، ُعن تعالى! اطه رحمه كثير 
همفقال! الآية، ماملآإر"آحرالقرة! ت'ورْ يي-قاته،يم بمد ين اثه عهد ينثضؤث 

علىير نففهو عنه، الله رصي وقاص، أبي بن صعد عن صح إن الإصناد وهدا المورiة• 
عليعر حرجوا الذين الخوارج، على المميص مها ؛;i،- الأية أن لا المعص، 

منمع فيها بوصفهم داخلون هم ؤإنما الأية، نزول حال يكونوا لم أولثك فإن بالهروان، 
نفيرالإسلام• بشرانع والقيام الإمام '؛ناعق على لخروجهم حوارج سموا لأنهم لحل؛ 
الحفليم)ا/ا،،آ(.القرآن 

السابق.التعاليق في المذكور تعالى افه رحمه كثير ابن كلام له يا.ل كما )٢( 





[.١٠٠]يوسف! حماه جعلهانز هد بث ين رءبى يأؤين ثذا وهاد.كم ؤ ~
المعنىحدأت هامين معنيين أعطننا يوسف محورة من لأية ا هذه 

الحقاال١،.معش الثاني والمعنى التأويل معنى هو الأول 

إلىيمها تقيمكن عديدة أحطاء سحرور محمد الدكتور كلام دفي 
الاياتعلى التطبيق في وأخطاء التاؤيل، لموضع التأصيل في أخطاء 

التالية:حظان بالملأ يشين وذلك القرآنية، 

ماهو فالتأويل ١٠سحرور: محمل الدكتور قول الأولى: الملاحظة 
حقيقةأو نظري عقالي قانون من إليه® تؤول ما ارأي لأية ا إليه تنتهي 

مباشرة١١.موضوعية 

أحد،به يقل فلم التعريماتؤ، أغرب، من للتأويل التعريف وهذا 
يجعلوالم الأمر إليه يؤول ما التأؤيل معاني من ذكروا الدين والعلماء 

بينللريهل وجه لا لم أخرى جهة ومن تأويل، كل في المعنى هذا 
فييكون قد مما لأية ا إليه تؤول وما النظرية والحقائق العقلية، القوانين 

لأبمأميئدلهزمبأف، إلابمرئي ؤهل، ت تعالى نوله خى كما القيامة يوم 
ئأز نآ تنثثوأ ننك ين لثا ش الم ثثل;ثا ث;اتُ؛، بن تن موث أك 

ورة]محنسوثه ءقاءوأ ما عمم وصل أنغمم حسروأ ف- نعل كئا عير ئسز 
[.٥٣الأعراف،: 

القرآنيةلأيات ا أن شحرور محمد الدكتور يرى الثانية: الملاحظة 
١افالدينافيقول: منها، قانون استخراج بيمكن نفلرية، بصيغة جاء ما منها 

ص؛ا،ا-ها<ا.والقرآن، الكتاب، )١( 



قانونأمنها نستنتج نوولها وعندما نظرية، صيغة جاءت التي لأبان ا
اكاليتن:الفاعينين نفهم أن علنا أي والحقيقة، العقل ْع يطق 

العقل.يناقض لا الوحي أن ~ أ 
الحقيقة®.يناقض لا الوحي أن - ب 

ثمعملية، يمينة وأحرى نظرية، بصيغة آيات بين التفريق وهذا 
كلامكله هدا لذلك، قواعد ووضع ، ذللث، على قوانين استنتاج ب، ترتي

استنتاجبإمكانية نظرية آيات وحول صلة فما أحنائه، بين العلاقة يفتفل. 
المدكورة؟.القواعد فهم بأهمية ذللث، علاقة وما منها، قوانين 

بالتأويلقضينا إذا تؤول أن يمكن عامة القرآنية الايات أن والحق 
إذابه أحبرت ما وقؤع عند ويكون تأؤيلها يمكن ايات ومنها التمسير، 

الأمر.وعاقبة إليه، تؤول ما بالتأويل نمينا 
تعالىقوله شحرور محمال. الدكتور يمر الثالثة! الملاحظة 

Iيقول حسن، ، ٧[ ن عمرا آل ]محوره آؤذه ؤ، وأؤسءم0 آث، إلا ثأو>ةأ بملم 
أي٧[ ران معآل ورة ]محآيزه ؤ، وأ}أذو0 أثث إلا ئأو>ثأ تلم 
التيالعلمية والحناتق النخلريات هي ما يعلمون الحلم في الراسخون 

وحباحتماصه حب، كل القرآنية، لأية ا من استنتاجها يمكن 
لعمره،ا.المعرفية رضيه ألا 

آخرعلى الكريمة لأية ا في الوقف، أن على أولا مبني التفسير وهذا 
Iن ءمرا آل ]محوره آدامِه ؤ، وأ)أبؤة آق إلا ملم ؤو، • نعالي قوله 

العلومعلماء هم العلم في الراسخين يجعل الدكتور ولكن ، ٧[ 

=ما ذللت، قي الأثوا)، أحن ومن الكريمة، الأية في الوقف، في المقرون احتلم، وف )١( 



التيالعلمية والحمائق النغلريات هو الايات تأويل ويجعل التطبيقية، 
القرآنية.لأية ا من استنتاحها يمكن 

أحدبه يقل ولم الكريمة، للأية العلماء لتفسير مخالف التفسير وهدا 
•منهم 

المعاصرة،العقلية المدرمة عند التاؤيل الثاني!صوادط الطالس، 
!ونقدها

شحرور:محمد الدكتور عند التأويل قواعد أولا: 

وذكرالتأؤيل، بط ومحوا فواعد عن سحرور محمد الدكتور تكلم 
مناقشتها.مم منها، محاعل.ة كل ومحأورد ، محواعل. ست منها 

المقام،هذا في ضل من الملماء ارومن ءالات حنث تعالى، اف رحمه كير ابن كا0 ح= 
تمعنيان القرآن ،ي به ؤيراد يطلق التأؤيل ^؛j،؛ 

تتعالى نوله ومنه إليه، أمر0 يؤول، وما الشيء، حقيقة يمض التآؤيل ت أحدهما 
•ه حما رف جعثها ئد نل ين رءتى ثأؤؤ ندا كآتي، وثال نثة ثم وئجأ آكرهم، عد انونه 
بهأحبروا ما حقيقة أي: [ ٠٣ؤ: ]الاعرانبجوذإلأئا/ظممنأتيظيلجه ونوله [ ١٠٠

وكنههاالأمور حقائق لأن الجلالة؛ على فالوقف هذا، بالتأؤيل  ١٧١فإن المعاد، أمر من 
دؤمح>بمبدأ ؤدأاديءمئف،ثبمه قوله■ محيكون وجل، م النه إلا الجلة عر يعلمه لا 

كقولهالشيء عن والبيان والتعيير التغير وهو الأحر، المعنى بالتأؤيل أريد ولما^إن 
فالوقفالمعنى، هذا به أؤيد فإن ، يره بتغأي: [ ٣٦]يوسف: ثأووإنجأب ؤقنا تعالى: 
لميإن الأعشار، بهذا به حومحلوا ما ؤيفهمون يعلمون لأنهم ؤوأاقسمثي،محه على: 

١(.١ )Y/ الطم القرآن نفير عاليه، هي ما كنه على الأشياء بحقائق عالتا يحملوا 
XT\T)\/اوٍان ب (، ١٠ر\/ ض سالم (، ٢١٧))،/او؛ان جا،ع ١^: 



باللسانالمميد شحرور; محمد الدكتور محي الأولى القاعدة 
القاعدةقواعده! أو التأويل ءصوابهل شحرور! محمد الدكتور يقول 
الخالة!الأسس على الويي باللسان القيد الأولى! 

اللففلةبالعكس بل الخرادف، خاصية يحتوى لا العربي اللسان إن أ— 
•أمر ت فعل مثل معنى من أكثر لها يكون أن يمكن الواحدة 
المالكةهي المعاني وأن المعاني، خدم هي لألفافل ا إن ب— 

مياستهالا،)الجرحابيآ/
قيتساهلوا حمالوها فإذا المعاني، هي العرب محي الأساس إن — ج 

*جك، رابن عنها المارة 

والمهلا؛قةالحقل يقتضه نحو عالي إلا لغوى نص أي يمهم لا د— 
تزالما التي بالأمور يتعلق فيما تقراء١٠ لام ا ٠١فقعل الحقل أو الموصوعية 

الغيبيايت،.فى 

أفعالحيث، من العربي اللسان أصالة الاعتبار بعين الأخذ — ه 
فيالأضداد وأفعال وارخفي؛؛. عبد٠١ ١٠فحل مثل المعاني في الأضداد 
أي،رضاف—فاض،ا اركتمب،—؛تلئ،،، ااءالق—قلع* مثل والأصوات، الحاني 

اللغة٠٠فقه معرفة ضرورة 

اولأغة،صغأمرار انفلر: )١( 
ترجمته.سف0 )٢( 
عليأبر عشايخه! من ، ٥٣٣٠منة مل ولد المرصالي، جني بن عتمان الفتح أبو )٣( 

مناليمري، الحين بن اللام وعبد الثبمانيتي، ثابت، بن عمر ومزتلامين.©! الفارمحي، 
الجايةانظرن تعالى، اف رحمه  ٠٣٩٢منة نوش المناعة، ومر الخصائص، كته! 

م\إص.الملأء أعلام سر (، ٣٣١)\\إ والمهاية 
.١٩٦ص والقرآن، الممام، )٤( 



وهي!الأخطاء، من عددأ تحوى القاعدة وهذه 

نواعدبمثاية جعلهأ ا أمثعمحرور محمد الدكتور حصى أولا؛ 
والاهتمامالترادف، إنكار إلى ومردها العرب، لسان مع التعامل 

العقل.مفضي على اللغوية المحوصى وفهم بالعاني، 

المميدإن يقال! أن والأصل تحديدأ، الأمس هده لاختيار وجه ولا 
بهذاتعلق له ما كل هدا في ليدحل التأؤيل، في معتر العرش باللسان 
تحكلم,وجه يغير والتخصيصي اللسان، 

التقيدينبغى التي الأمس من شحرور محمد الا.كتور يجعل ! ئانيا
الرادف((,خاصية يحتوي لا الحربي ان رراللمأن! بها 

فياللغة علماء بين كبير خلاف وجود إلى ينبه أن هنا المهم ومن 
المتقن.مينالعلم أهل من الترادف أنكر من وأن ، الترادف وجود 

محمدالل،كتور وأما صمات، ءل>اه وما واحد، اسم له الشيء يقولون؛ 
باطلامعنى به يريدون فإنهم الترادف إنكار في بقوله قال ومن ثحرور 

وعليهمتغايران، المترادفين أن وهو أصلا، الترادف منكروا به يقل لم 
أنعلى والقرآن® ®الكتاب كتابه عنوان سحرور محمد الدكتور بني 

٢،.القرآJ غير شيء الكتاب 

والتطيق،الطريت بين الكريم القرآن قي الترادف ، ١٩ص اللغوية، الفروق ت انظر )١( 
TU_

بيضةانظرت الصيداوي، يوسف الأستاذ للترادف شحرور محمد الدكتور فهم نقد وممن رى 
.■٦٠٥٦ص الديك، 



أنباللعن المتعالمة الأس من ثحرور محمد الدكتور جعل ؛ ثالثا 
المس.هو الأصل وأن الماني خدم الألفاخل 

أنجهة من مشكل هنا إيراده ولكن ه، نففي حق الكلام وهذا 
المابفمن ولذا الأصل، في الألفاخل بدلالات متعلق التأويل مبحث، 

المحتملة.وغير المحتملة بالألفافل يتمل ما على فيه التركيز يكون أن 

يقتفيهنحو على إلا لغوى نص أي يفهم رالأ الدكتور! يقول رابعا؛ 
يتعلقفيما راالأمتقراءاا فمهل العقل أو الموصوعية والمعلا؛ةة العقل 

الغيبيات®.في تزال ما التي بالأمور 
معلا؛قالغوي نص كل يكون أن يلزم ولا صحيح، غير الكلام وهذا 
اللغويةالناحية من النمي يكون فقد الكلام، عموم في العقل لمقتضى 

فيماهذا المقل، لمقتفى مخالفا كان ؤإن والوضوح، الجودة غاية في 
رعية.الالنمحوصن موى 

تخافلا فيه آية كل فان الكريم، القرآن عن الكلام كان إن أما 
شيخمحال قامحلبة، المنة أهل معتقد وهذا الصحيح، المقل مقتفى 
عليها،متفق معلومة دلالته ررالمع I تعالى اممه رحمه تيمية ابن الإسلام 

بلعليها متفقا معلومة دلالته لمست، المقل من لها معارض إنه يقال وما 
القلأءباتفياق معلومة دلالته ما يعارض أن يجوز فلا كثير، زاع فيها 

العقلاء.بين فيها متنانع له العارضة دلالته بما 

فيماولا القلية الأدلة جنس في يهلعنون لا المحق أهل أن واعلم 
يخالفأنه المعارض يدعي فيما يعلنون ؤإنما صحته، المقل علم 

نفىفي صحيح دليل — الحمد ولله — ذللث، في وليس والمنة الكتايح 



فيهيقدح لم دليل ولا العقلاء، عامة عند مقبول دليل ولا الأمر، 
١١بالعمل 

بالأموريتعلق فيما شل بالحقل يفهم لغوى نص أي بان القول أما 
ينتهيحدود للحقل إذ البطلان، بين قول فهو الغيبيات، في تزال ما التي 

أنالمحال ارومن النص، بمقتضى التسليم فيها الأصل والغيبيات إليها، 
قتفت،فا التفصيل، على ؤإدراكه ذلك! بمعرفة البشرية العقول تقل ت

ولمنداعين، وإليه محرفين، به الرمل ؛عثا أن الرحيم العزيز رحمة 
ْندريناالآ/خالفهم ومن مبشرين، أجابهم 

الإنزالبين الفرق، فهم •' نحرور محمد الدكتور عند الثانية القاعدة 
واكزيل؛

بينالفرق فهم الثانية! ررالقاعدة ثحرور! محمد الدكتور يقول 
المعرفةنفلرية أسس من يعتبر الفرق هذا أن حبن، والتنزيل الإنزال 

والوعيالتنزيل، الموصوعي؛ الوجود بين العائقة أي انية، الأن
الإنزالاال٣،.الوجود! لهدا اني الأن

بينالتفريق في ثحرور محمد الدكتور ثبهة على الجواب مر وقد 
الأمرهذا أن يبقى هنال؛،، إعادته إلى حاجة لا بما والتنزيل الانزال 

■١( ١ * )ا/ والنقل العقل درءتعارض )١( 
المتكلمينموثق العقل: حدود مسألة يان لمزيد وانفلر المرسلة)ا/*ها(، انمواعق )٢( 

الاعطادمائل عر الاسدلأل مهج ( ٢٧٦والمنة)ا/ المحاب نصوص لاستدلال اس 

.١٩٦ص والقرآن، المحاب )٣( 
والتنزيلالإنزال أن تفيد الأدلة بل عليه، دليل لا مرتجل هذا تفريقه أن الجواب وحاصل )٤( 

الكريم.بالقرآن متعلقان معا 



بمبحثله صلة لا فرق هناك يكن لم أو بينهما فرق هناك كان سواء 
محواعدْ.من قاعدة يكون أن قفلا اكاويل 

الترتيل!شحرورإ محمد الدكتور عند الثاكة القاعدة 

^^3،الترتيل! الثالثة! ررالماعدة شحرور! محمد الدكتور يقول 
السور،في متفرقة القرآن مواصسع أن بما ! ٤[ ]المزمل! نتلاه آلمتءاذ 
•أحرى وسور وطه والأعراف البقرة محورة في موجود آدم موصؤع فمثلا 

والمؤمنون.والأعراف وهود نوح محورة في؛ موجودة نوح قمة وكيلك 
هذانفهم فكيف ور المن كثير في موجودة موسى قمة وكذلك 

يرسله؟محتم لم إدا المومحؤع 
وترييلهاالواحد بالموصؤع المتعلقة ت لأيا ا أحذ هو هنا والترتيل 

قنءلء_، الصف هوت العربي اللسان في، والرتل ؛عقم،. وراء بعضها 
أن..إلى، ذكرنا.... كما التنغيم، ولا التلاوة بالترتيل يقصد ولا معين. 

بينالمتوفرة التاريخية التفاسير في إطلاقا تتبع لم الترتيل قاعدة إن قال! 
١١أيدينا 

ملاحظات!الكلام هال.ا وفي، 
الأيات)أحذ وهو! الترتيل بين تداخل هناك الأولي،! الملاحظة 

القاءدأةو؛يز، ، بعض( وراء بعضها وترتيلها الواحد بالموصؤع المتعلقة 
بقيةدون موصع أو آية أحذ وهي، التعضية، في الوقؤع عدم الرابعة! 
الكريم.القرآن في، المواضع 

الدكتورعند المذكور يالمه.نو، الترتيل اعتبار الثانية! الملاحفلة 

!٩٨- ١٩٦ص والقرآن، امماب 



وترتيلهاالواحد بالموضع المتعالمة الأمان )أخذ وهوI ثحرور، 
وهوصحيح وجه له ومحوابطه التأؤيل فواعد من بعض(، وراء بهضها 
أخطاءفي وقع شحرور محمد الدكتور ولكن المموص، بين الجمع 

لا؟.أو العلماء طقه وهل ه، نفالترتيل بمفهوم متعلقة 
تحريفافي الغلهل في شحرور محمد الدكتور وقع التالئة: الملاحظة 

Iكالتالي ذللث، وبيان واصهللاحا، لغة الترتيل 

أتبعإذا كلامه فلأن رتل قولهم! من مأخوذ مهدر لغة: الترتيل 
تاليفهأحن الكلام ررورمل ت الحرب، لمان وفي مكث، على بعضا بعضه 
بعيغير من واشين فيها التنئل القراءة في والترتيل فيه وتنهل وأبائه 

٤[<<ت ]١^٢٠، رنلأ4 ورش ؤ العزيز اكزيل وش 

لمأنه شحرور محمد الدكتور عند اللغوي التعريف، في الغلهل ووجه 
المفط•' على قصره بل الترتيل في الداخلة العاني من التلاوة يجعل 

دخولأالتلاوة فيه تدخل الترتيل أن تفيد اللغة بينما معين، ق نعلى 
أولآ•

علىشحرور محمل، الا،كتور بني ففد الاصمللاح، جهة من وأما 
ارأخذالترتيل! محنى جعل حيمثا اصهللاحيا، غالهلآ اللغوي الغلمل 

بعض١١.وراء بعضها وترتيلها الواحد بالموصؤع المتعلمة يامحت، ألا 

فيأقوالهم بل العلماء، من أحد به يقل لم للترتل التعريف وهذا 
التلاوة.عند الحروف، عن الإبانة معنى على تدور الترتيل 

لأنالرب،)اا/هآ"'آ(



اكفحسم^^ووو

•ؤويغبآشالزةه]المزمل I ومحوله ١٠ت تعالى اف رحمه الطبري قال 
/ترسلا١٠١ فته ورمل سينا، قرأته إذا القرآن وبين وعز: حل يقول ٤[، 

آلنيءانُؤورما ه: وقول ١١الى: تعف ا رحمه كثير ابن ومحال 
فهمعلى عونا يكون فإنه تمهل، على اقرأه أي؛ ٤[، ]المزمل: رتلا4 
.وتدره١١ القرآن 

بناض عبد فمن للترتيل، المعنى هذا النبوية المنة أفائت وقد 

ُريقال،ه•' الله رسول قال قال: عنهما اض رمحي الداصل'أ، بن عمرو 
منزلكفإن الدنيا في ترتل كنت كما ورتل وارتق اقرأ القرآن لصاحب 

١١تقرؤهاآية آخر عند 

الترتيلقاعدة لران ثحرور: محمد الدكتور يقول ت الرابعة الملاحظة 

.١١أيدينابين المتوفرة التاريخية التفاسير في إطلاقا نتع لم 

أحذهو الترتيل معنى أن رى محرور محمد الدكتور أن تالكرنا ؤإذا 
أنيمكن فإنه واحد، مكان في وحمعها ما مومحؤع في المتفرقة الايات 

(.٣٦٢/Yf)المان جامع )١( 
(.٢٥٠)A/ الطم القرآن تمر )٢( 
زيالمكثرين من ■منه، اف رصي الماص بن عمرو بن اف همد محمد أبو الصحابي هو )٣( 

الاصابة)أ/(، ٣٤٥الغاية)م أصد انثلر: محه، اف رصي ٥  ٦٥صنة ترش الحديثج، 
٣٠٨)

برتم؛را/يأه القراءة، في الترتيل اصتحيامب، باب الوتر، كتاب أبوداوود، أحرجه )٤( 
(،٢٩١٤• برنم )ه/مايا باب، القرآن، شانل كتاب الترمذي، وأحرجه (، ١٤٦٦

(.١٣١٧برقم )ه/ه.أ داوود أبي سنن صحيح »ي الألباني وصححه 



لهاام الايات بإيراد اعتنت يجدئ الخفاسر كب في الناظر إن يقال: 
نظائرهامن أو الواردة، للأية مفسرة كانت، محواء بالموصؤع، تعلق 

فيما بموصؤع المتعالمة الآياُت، تفسير تلتزم لم التفاسير هذه ولكن 
اعتنحاوسواء اليوم، الموضوعي التفسير كتسإ غرار على واحد موضع 

الذلك، فإن تعتن لم أو الموضوعي التفسير باملوبح القديمة التفاسير 
أصحابها.فى ولا فيها، فدحا يعتبر 

فيالوقؤع عدم ئحرور: محمد الدكتور عند الرابعة القاعدة 
التعضية:

فيالوقؤع عدم الرابعة: ررالقاعدة ثحرور: محمد الدكتور يقول 
ألنزءالجعلؤأ أئن لج^( ألمسمن ؤ أرتا ؤَةما تعالى: لقوله التعمبة 

ئرحهاوفد ا راعضزرار من حاءين، فالتعضية [، —٩٠١٩ءضنه]الخجر 
را، عفن فحل اءالزمخنري ا؛ لوارمحن، تعضية ررلأ بقوله: ه الّتمح، 

سيفاأبيهما من ذكران ورث فإذا . م ينقلا ما قمة هي والتعفيه 

تفسيرالممزة; الأية تعلق لها التي الابات بجمع المنابة فتها يظهر التي التفامير ومن  ٢١)
تعالى.اف رحمهما للتنقيهلي البيان أضواء ير وتنكير، لأبن المقلم القرآن 

(.٦٦١)ا/ اللتة أصاس انظر؛ محقن، من لا )عفي( من والتعمية حطأ، هذا )٢( 
حاتمأبي ابن وأعل (، ٢٠٢٣٣برنم: )'\اس الكبرى المنن في البيهقي أخرجه )٣( 

(٦٦٦/٣)حاتم أبي لأبن الحديث، علل انظر: ؛الإرّال،، 
ترحمته،محسقت )٤( 
انظر:عفن، عن لا )عفي( من التعمية الله رحمه الزمخشري جعل فقد حْلأ، هدا )٥( 

(.٦٦١اللمة)ا/ أساس 
علىياّل واحد أصل العتل والحرف، والضاد •الخض فقال؛ التعمية فارس ابن  ٠٠عر ٢٦١

يسمما أعضاءء، الدييحق يعضي أن والتعضيةت والعضو. العضو ذلك من الشيء. تجزتة 
(.TiV)؛/اللغة 





قوانينالقرآن إن -٦٧-٧٧( ٧٥]الراس انيلي:انَؤمبم ئظين. 
منارأي آيات عدة في حاء الواحد والموصؤع . موضوعية لأحداث 

إداوأبو . وألثنيدأ'مح . دث؛اوعثم وا فمثلا آياتاا عدة ولى 
الأربعالأيات لمأخان ا-ه[. ]المجر دلذدأكئأمحىم4 و ِم 

عنعوضا آيتين أي بلي؛ كما تصاغ أن الممكن من كان •' الأولى 
.ير( إذا واللمل والوتر والنفر ءشرءإ^ وليال والفم • رع ألا 

متكاملةفكرة تحمل، قد لأية ا أن وهي التعضية عدم ناعية أحدنا فإذا 
وتال)٠ فتصبح عشم؟١؛ ثم آية في الفكرة فكانت 
التقسيمهذا أن أي تر دلك ق نو ؤ ذلك بعد قال لذا عشمه 

حجر.ذي لكل حدأ مهم للايات 
بينالمواصلر وهي كله، اوكتاب في النجوم لموانع الأنتباْ إن 

القرآنتاويز، مفاتيح من هي ماء، الفي النجوم مواير لا الأيات، 
آياتبين جاءت النجوم مواقع، أن حيث، كله، الكتاب آيات وفهم 

متكاملة.فكرة تحملر الكتاب آيات من آية فكل وبالتالي كله، الكتاب 
ويزولعجيبة، أمحورأ رأينا بينها والفواصل الكتاب آيات إلى نظرنا فإذا 

المتكاملة<<لآ،.الفكرة مبدأ فهمنا إذا العجب 

علىقانون جمع تالقوانين أراد إن موضوعية لأحداث قوانض • بأنه الكريم القرآن وصف )١( 
الكريمالقرآن آيات أن جهة من ننلر قه كلامه، من النلاهر وطا المعاصر، الاصهللاح 

الحلالقيه حاء ما ومنها الشرك، وإبءلال التوحيد على ؛ل.ل ما منها بل قوانض، لما 
الاصعللاحفى القانون مص عليها يصدق لا وكلها ذالثv، وغر مواعنل ومنها والحرام، 
هناكفليس ما، اصعللاح على حاؤيا شحرور محمد الدكتور كلام يكن لم يان المعاصر، 

الاصعللاح.وفق على يناقش ان فبقي ياؤلل، وهدا لنقاشه، سل 
.١٩٩- ١٩٨ص والقرآن، الكتاب )٢( 



التالي:حلال س الكلام هدا على والتعليق 

بهقام ما أن يبين وهدا قبلها، القاعدتين إلى القاعدة هذه مرد أولا: 
باعادنهاكان ولو أكثر، لا القواعد تكثير هو شحرور محمد الدكتور 
آحر.بأملوب 

المذكورةالنجوم مواقع معنى ثحرور محمد الدكتور يجعل يانيا؛ 
ثمذؤ لمتثِ ولقع آلتممر.ا يتؤبمج ار اأؤئلأأم؛؛سث الى تعه قولفي 

مواقعلا الايات، بين الفواصل راهي [ U-1-U0]الواقعة: قظيئ4 
الكتابآيات وفهم القرآن تأويل مفاتيح من هي ماء، الفي النجوم 

كله«.

التفسير،أهل ذكرهما تفسيرين أحد هو النجوم لموالح التفسير وهذا 
وهما:

نجماه النبي على المللث، بها نزل التي القرآن نجوم الأول: 
فنجما.

ومغاربهارومهنالعها ماء الفي النجوم منازل الثاني: 
اللهرحمه قال منازلها، النجوم مواقع أن العلبري الإمام رجح وقد 
ذلك:معنى قال: من قول بالصواب ذللث، في الأقوال رروأولى تعالى: 

حمعالمواير أن وذلك السماء، في ومغايبها النجوم قعل يمسا م أقفاد 
معانيهمن فالأغلب ،، موقعار يقع وير من* المقبل، والموغ: موي، 

)U/العظيم القرآن ير نف(، ٢٢)A/التنزيل معالم )أآ/ا،ه'؟(، او؛ان جامع انظر: )١( 
(.٧٤٤)U/البيان أضواء  i.(y\T/A)الحيط البحر (، ٥٤٤

)ا//آ•؛(.العرب اللغة مقاييس انظر: )٢( 



معانيهأولى هو قيا: وليلك ذلك، في قالنا ما تأؤياله من والأظهر 
به«راآ.

بالأيةالامتدلأل يجعل لا هذا فإن القولض س اراجح لكن وأيا 
عنهو الكلام لأن ّمايغا، التأؤيل قواعد من قاعدة على الكريمة 

الوهذا بدليل، آخر معنى إلى ظاهره عن اللفغل صرف بمعنى التأويل 
بموصوعها.المت٠االقة الأيايتح جمع على بناء الأية بفهم له تعلق 

فهممن إليه ذهب، ما على منالأ شحرور محمد الدكتور ذكر ت ثالثا 
البما وأتى الغجر، محورة أول، من الأيالتا وهو النجوم، مواقع أسرار 

بعدررقال قولهI الآياُت، هذه أورد وله كلامه، من يهم والذي شيئا، يفيد 
حدأمهم للآيات< المقسم هذا أن أي محيىم4 مر لتلك 4 يل ؤ ذلك: 

حجرانذي لكل 

التقسيمبمعنى الأية في م الميجعل الكريمة للأية التمسير وهذا 
رحمهالبغوي قال كما الكريمة لأية ا في القسم بل صحيح، غير وهذا 

فيومكممى مقع أي: ؤمم4 ذكرت فيما أي ارؤدل4ذمحه تعار؛ اض 
ءقل((أآ/لذي ؤمحىم4 المم 

تقاطعقاعدة شحرور! محمد اككتور عند المحة ايالقاعدة 
المعلومات:

تقاطعقاعدة المادمحمة: ررالقاعدة شحرور! محمد الدكتور يقول 
كلهالكتاب آيات بين تناقص أي انتفاء القاعدة هذه تقتضي المعلومات: 

(.jU(To<{/yy\جا.ع )١( 
)م/تماا؛(.التنزيل سالم )٢( 



الإنزالفهم تم الماعدة هذه فمن النشربمات. وفي التعليمات في 
آياتفي الواردة المعلومات ومقاطعه مقارن تم حيث والتنزيل 

كلها،الايات على انهلق بحيث معناهما فهم وتم والتنزيل، الإنزال 
مورةمن  ٣١الأية نفهم أن أردنا إذا وكذللث، بينهما. المرق فهم وتم 

معفيها الواردة المعلومات نقاحلمر أن فحلينا ، الزينة آية وهي النور 
ذلكوعند ،، النساء محورة في المحارم آيات في الواردة المعلومات 

يناقضلا وبشكل والواقع، العقل ْع ينطبق بشكل الزينة محنى نفهم 
الأخر®بعضها الايات بعض 

ملاحظات;الكلام هدا وفي 

.aJlpوالرد شحرور محمد الدكتور عند والإنزال اكزيل معنى بيان مر )١( 
ماءلأ زيتهن زو.هى همثبميى يبمعئلذ ئط ثذ بمثفى للفقي، رض ؤ ت تعالى قوله يريد )٢( 

ءابآ؛أو ءاهمى أز ءلألبممكؤى زيثئن ثديك ألا جمجس ءل بمغة ولننة ظ ُير 
بمآهةأذ؛ْريهنأر -آلنديهذأزبقآ ني بمبجؤسأز بموكينىأر أنثآبمىأوأقآ؛ تمحنكار 

ُالتثاءبملمحإوعقت الْلنل عزأزل أثثهنوأكعهمك 
تدؤأمه ا يمأف إل ؤبجيؤأ زشهى ثن محبم، ما شلم جها' بمنقآ ة؛" 

[.٣١صمح4]الور: 
آدجومات وحنككم دتثم رمئا؛ءكلم ومادثي 1قهثنغكأ ءياًكلم -زنتذ ُؤ • تعالى قوله يريد )٣( 

ردببمظميثالآ=فم وآقهنت ألرصنعي بنمك دلًز؛تحف( قتنلإ' اثنخآ دلنيفطم أهن وماق 
جثاخئاد" ليرى دحلثر لم يهى يحشّ أكي، ين ئمرْظر ؤ، أكيأ 

_Li_عن. إث"٠^١ ألاهه، تمتث> قيثعوأ وآن أنفطلم اك;يمن وحثتد ه=ج' 
وأ.ءلقوكم أق كثب ميثٍم' نذكت لا٠، أليءل ثى j؟j__ ر. ■ثغورارجمئا أي'كاث إرثه 

أجؤرئنئءازس يمس ه أستتثنم ؟ ٠٥سنن،ء؛ن ضر دًنوآ ت_تمأإمثم أف هطز ذلإماورائ 
]محورةعبخاه ءد-ثا ع0 أف إة أ؟مباقامح بمد ئ يدء فيصثيّ معا عبمم جُّإخ ولا ربضة 

-؛Yr.]Yالماء: 

.٢٠٣ص والقرآن، امماب )إ(



مريةلا مقرر أمر الكريم القرآن آيات بين التعارض انتفاء الأولى! 
فهؤجدوأ أف ع؛و عند ين َكال وأؤ ألهمءال يئJبثوف ^١٠١١ تعالى! نال كما فيه، 

[.٨٢اء! أممئاص4]الم
تعلقلا أنها جهة من ابقاتها كالقاعدة لهذه يتطرق الخلل أن غير 

بهامئل التي الأمثلة وهي؛ أحرى، جهة ومن التأويل بموصوع لها 
المحارم.آيات مع الزينة وآيات والتنزيل، الانزال بين الفرق كموصؤع 

منبد لا وأنه المحارم، آيات مع الزينة باية التمثيل الثانية! 
الدكتورعبر كما أو الصحيح، وجهها على الزينة لفهم بينهما الجمع 
معفيها الواردة المعلومات نقاطع أن رافعلينا ثحرور! محمد 

نفهمذلك وعند النساء، محررة في الحارم آيات في الواردة المعلومات 
بحصيناقض لا وبشكل والواقع، العقل مع بنقلبقا بشكل الزينة معنمحا 

الاحرا؛.بعضها الأيات 

كتابهفي واللباس الزينة موضع شحرور محمد الدكتور تناول وقد 
محورةآية ذكر أنه والغربمس، ،، الإّالآمحىل للفقه جديدة أصول نحو 

زعم"التي النساء سورة آية وبين بينها الجمع كيفية إر يشر ولم النور، 
ينحمبلغ الذي بحثه في بينهما" المعلومات تقاطع من بد لا أنه 

فيشحرور محمد الدكتور عند الوجود الخلهل لتصور ؤيكفي صفحة، 
يقول!حبشا هو، كتبه كما فيه بحثه حلاصة أنفل أن الموضع هذا 

التالية!الحالات فلها المرأة بلباس يتعلق رروفيما 

وأحلك،المحارم، آيات وظلاك، الزية( )آيت الأصم بهذا الكريمة الأية محس س أجد لم ر١، 
والسة.الكاب، في الموص مجمؤع من توحد والمحارم ازينة 

.٣٧٩٣٢٩ص الإسلامي، للفته جديدة أصول نحو ت انفلر )٢( 



شخصأي حضور وبدون زوجها أمام إلا عارية المرأة تفلهر لا - أ
أحر.

الحدوهو والإليتين( )الفرج، قالية الجيوبها المرأة تستر _ ب 
لأيةا في المذكورين أمام المازالذلة بالعورة مي يما وهو للباس، الأدنى 

هذهفي المذكورون والمحارم بعلها، فيهم بما النور، محورة من  ٣١
كلهم.وليس المحارم نصف هم ية ألا 

الجيوب،تغطية هو! عام بشكل المرأة للباس الأدنى الحد _ ت 
وهوالملية، الجيوب، إلى بالإصافة الإبطين( وتحنن، )الثديين العلوية 

مفهومإلا والركة المرة مفهوم وما الاجتماعي، الطهور لماس لمس 
بحتا•فقهي اجتماص 

الأدنى،الحل، من ابتداء هو للمرأة الاجتماعي الخروج لماس _ محث، 
الزمانظروفإ وحمسبإ فيه، تعيس الذي المجتمع ؤ أعرافحسسِح وهو 

حدهيبلغ حتى ؤيتدرج الاجتماعي، للأذى لأتتحرض ؛حيث، والكان، 
فقهل.والكفين الوجه ياظهار الأعلى 

ولابإسلام علاقة له ليس المرأة أو للرجل بالممية الرأس غطاء — ح 
كا٠لاابشكل المجتمع أعرافط يتح وهو بإيمان، 

علىالمبني شحرور محمد الدكتور فهم يتبين الملام هذا حلال وس 
جميعتكثف، أن للمرأة أن إلى انتهى وكيف، يزعم، كما الايايت، جمعه 
قلية.والالعلوية الجيوب أّه.اه ما عدا ما بدنها 

,٣٧٨صن الإسلامي، للفقه جديدة أصول نحو 



تشحرور محمد الدكتور عند التأؤيل تطسق طرق 
مضتوفد التأويل، تطبيق طرق عن شحرور محمد الدكتور تكلم 
تطبيقطرق في سيراعي فإنه وعليه التأويل، في اعتبرها التي القواعد 
وسأوردللتأويل، الموصوعة قواعده لتطبيق طرقا تكون أن التأويل 
يعدها.فقرة كل مناقشة ْع شحرور محمد الدكتور أوردها التي الفقراُت، 

التأويل،قواعد شرحنا أن رربعد شحرورت محمد الدكتور يقول 
القرنأبواب، على ونحن عملي بشكل نملبقها أن يمكن كيم، نتساءل 
الهجري؟عثر الخاص القرن بداية وفي ى الميادد والعثرين الحادي 

؛التالي للمنهج طقا القواعد هذه نطبق 
الكتاب،وحاءنا حديثا، توفي ه النبي أن نعتبر أن علينا — ١ 

الكتاب،في الآيااتv ترتب أن حسث، الأن، عليه هو الذي بالترتسب، 
الحقيقة نعتقد كنا إن هذا بعدنا. ولمن لنا حاء القرآن وأن توقيفي. 

حويالقرآن وأن ومكان، زمان لكل صالح القرآن أن ونفاقا تشدقا 
صالحةالرسالة أن ونعتقد ، واحد بآن بي النوالفهم المطالقة الحقيقة 

،.التشابه١١أ غير آخر لسب، ومكان زمان لكل 

بزعموسنة، قرآنا الشرعية ليصوصى العلم أهل فهم على الطعن به يراد الفهم بتة بنالقول )١( 
الصوابيحتمل نسي وهو فهمهم هو الصوص هن،ه معاني بيان في العلماء كلام أن 

تحالين من يخلو لا النصوص لمعاني العلماء بيان أن والحق والخطأ، 
فهداآحر، معنى العلم قواعد وفق يحتمل ولا لغة يحتمل لا لنقس بيانا يكون أن •٠ الأولى 
سواه.معنى له ليس النصي معنى هو بل بي، نفهم إنه القول يصح لا المعنى 

الصوصفي وليس معنى من أكثر يحتمل مشترك لنءس بيانا العلماء كلام يكون أن ت الثاني 
أهلمن بقول فيه قائل كل يرى وهدا المين، أحد بإرادة القطع به يحصل ما الأحرى 

أدلة.من عليه وقف ما على بناء الصواب هو قوله أن العلم 
٠٢٠٣ص والقرآن، الكتاب )٢( 



^^وي|لضٍرِم

بقواعدالتأمل عند لها علاقة لا التأؤيل تواعد لتطبيق الطريق وهدم 
المهم.بنسبية القول إطلاق من فيه ما مع التأويل، 

بالنصالتمسك في يزيد لا حديثا توفي ه النبي أن واعتبار 
أدىوالرسالة لالشرع ْجالح فهو ه، وظيفته يفقه لم من عند إلا الشرعي 
حديثآ،وفاته بافتراض الاعتقاد هذا يتأثر ولا ه، الرسالة وبئر الأمانة 

الواقع.مخالفة من الافتراض ^ا في ما مع 

المعرفةفي نطرية تنتج نس ٢ رر سحرور! محمد الدكتور ؤيقول 
الأمورأهم محن يعتبر النظرية هذْ وصياغة وتصاغ. مباثرة انية الأن

منهي النظرية هده وصياغة والمسلمين. للعرب، بالنسبة إلحاحا 
الفلأسفة<<أاا.احتصاص 

أنيفيد ولكنه التأويل، تهلبيق طرق من ليس الحقيقة في وهذا 
يطالبهو بل التأؤيل، لتهلبيق طرق عنده ليس ثعحرور محمد الدكتور 
ذللئؤ.بعد التأؤيل ليتم وصياغتها انية، الأنالمعرفة في نفلرية ؛استنتاج 

النظريةصياغة ؤيجعل التأؤيل، تطبيق طرق عن يتكلم أنه ؤيلاحفل 
فيإذ باطل، وهذا الفلاسفة، اختصاص من سماها— كما — المعرفية 

المحنيفإن شرعية، نصوص في التأويل تطبيق طرق عن الحديث، مقام 
الشريحة.علماء هم به يتعلق ما بتقحيد 

الرادالقرآنية الأيامت، فهم — ®٣ شحرور! محمد الدكتور ويقول 

.٢٠٣ص والقرآن، الكتاب، 



صمنتصح بحيث اختصاصه ب حوكل العلماء، قبل من تأؤيلها 
صمنيدخل لأن قابل كله القرآن أن حيث أولا، المعمولأيت، 

"ا[®^ءفمسلوثهلاترخرفت 
لأخطاء:متفضة الفقرة وهده 

لنصوصيالفهم تخحصاتهم بمختلف العلماء يهلالم_، أنه أولأت 
شرعيبحث التأويل بل باطل، وهذا تأويلها، ثم الكريم، القرآن 

بقواعدها.الملمين الشريعة علماء من لأهله فيه يرحع 
سبقالمعقولأُت،، صمن يدخل لأن قابل كله القرآن إن ت محوله ثانيا! 

إلىمردها نة والالكتاب، محي الواردة الغيبيات أمور وأن عنه، الكلام 
فيها.للعقل مدخل ولا التسليم 

-ثئلثثؤن،عتبماقلآ==قلمسلوث4تعالى:بقوله واّتدلأله 
القرآنتدركون لعلكم المراد أن على بناه فإنه صحيح، غير استدلال 
معانيهتحفلون أي: سلزبمت<يم مصي أن والصحيح بالعقل، 

اللهرحمه الطبري الإمام يقول ومواعفل، وعقائد أحكام من فيه وما 
بالمانعربيا قرآنا أنزلناه إنا يقول: ^^١جعلثثؤءأثاعنيتاه ١١تعالى: 
ُؤقلوًًكمعربا ه محمد رهتل من به المنلءرون أيها كنتم إذا العرب، 

العجم،بلسان ينزله ولم مواط، من فيه وما معانيه يقول: 
نفقهلا أعجمي كلام وهدا عرب، نحن نحن• فتقولوا أعجميا، فيجعله 
محانه؛؛

.٢٠٣ص والقرآن، الكتاب، )١( 
)U/العظم القرآن تمر اكزيل)'ا/آ'آ(، سالم وانظر; (، ٥٤٥المان).آ/جاْع )٢( 

٢١٨.)



العلمإليه توصل ما مهنابقة — I٤٥ ثمحرور محمد الدكتور ؤيقول 
ماوهذا اختماصه، حب وكل علمية، الجازات من الموصوعي 

للأياتالعقلاني الفهم مع ات، المحومحعالم من المدرك ٠ ميه ن
كرويةمثل كاملة مهنابقة بالمعقول المحسوس معلمابقة أي ، تاؤيلها المراد 

حالوفي الجدل. وقوانين الموجودات وحركة ودورانها الأرض 
هيكلهافي تأويلها تم ففد البئر، خلق آيات مثل الجزئية، المهلا؛قة 

غيرالنغلرية هذه لكن ر يارويزأ تشارلز الكبير العالم فبل من العام 
بتصحيحالتاؤيل يتم الحالة هد.ه ففي مفقودة. حلقة على لاشتمالهإ كاملة 

،٠نواءءساال فيها كان إن ؤإتمامها أخعلماء فيهّا كان إن الفلرية 

الشرعي،بالمعنى بالتأويل له تملق لا التاؤيل لتفهم، الطريق وهذا 
منبد ولا الشؤع، مع المعاصرة التعلبيقية العلوم تعارض بعدم ويتعلهم، 
رتبة؛الغت، قد تكون أن بد لا هنا المرادة التعلبيقية العلوم أن على التأكيد 

محمل.الدكتور أوردْ الذي المثال بهلملأن يتبين وبهذا العلمية، الحقائق 
الباحثونأئست، عالمية نغلمرية فإنها دارؤين، نفلمرية وهو ثحرور، 

؛ءللأنهار٣،.

أصلكتابه ، ١٨٥٩سنة في نشر ،، ١٨٠٩ستة ولد انجليزي، ياحث دارؤين، تشارلز )١( 
فيكاك خلية الحياة أصل معتيرأ والارتقاء النشوء في ظريته ب ناقش وقد الأنواع، 

مرحلةمنها، يمراحل ومرت الخلية هاز0 نملورت ومحي السنين. ملايين نبل آسن مستنغ 
المسرةالموسوعة انفلر: م ١٨٨٢سنةتوفي انمهاءبالإنسال القرد، 

٠٢٠٣ص والقرآن، الكتاب )٢( 
؛ومنهاكب، س عدد ش يحص هارون اكرش اكاحث الطرية هدْ أبطل من أحن ومن  ٢٣)

حيثالأنسان، حلق معجزة صفحة،  ٢٥٠من أكثر فى التهلور نظرية نافش لطور ١ خديعة 
,١٨٥" ١٦١ص التهلور نفلرية صلأل ت عنوانه بمبحث التطور نظرية أفرد 



المواصعذات للايات النسمة ~ رر٥ شحرور! محمد الدكتور ؤيقول 
نظريةبوصع تأويلها يمكن نهائيا، المحي العلم مز تدخل لم التي 

عالمإلى الزمن مع تنتقل بحيث مرحليا، المعقول عالم في سقى 
•المح^ومى 

والجنةالأحر واليوم والبعث والصور \ذ\ءة آيات تؤول ~ ٦ 
طريةصمن تأويلها ويتم المعقولان، عالم صمن تدخل بحين، والنار، 

يمكنالكون فبداية المعقولان، صمن كلها تدخل بحنا شاملة، كونية 
صمنفتدخل نهايته أما معا، والمحوسات المعقولان صمن تدخل أن 

هلْقيام حين تدخل يحين، المعقولان، صمن بدايته مع شاملة ننلرية 
المحسوسان.صمن الأحداث 

تؤولأن يمكن ولكن فعلا. حدوثها هو للساعة الحمى فالتأويل 
صمنالمحهللحات هدْ لاخل وعندما حدوثها. قبل عقليا تأويلا 
-هءثث ئل ين مز، آلمتت> يمول دأوبأهُ باق، ؤن؛ • الأية تتحفق ومات المح 

ثنلَرواامح4لالأءراف:
فىسابئهما عن يختلفان لا التأويل قواعد لتطميق الطريفان وهذان 

محمدالدكتور وقع وند الشرعي، بمعناه بالتأويل لهما تعلق لا أنه 
الدينحقائق أولوا الدين الاءلنية إلا فيه يقع لم كبير غلتل في شحرور 
واليوموالبعث، والصور الساعة آيات ررتوول أنه إلى ذهب إذ عامة، 
تأؤيلهاؤيتم المعقولان عالم صمن تدخل بحيث، والنار والجنة الأخر 
المعقولان®.صمن كلها تدخل بحيحإ شاملة كونية نفلرية صمن 

عبئقال حتى العلماء، ذمه الذي الباطنية تأويل عين هو القول وهدا 

.٢٠٤ص ، ٠٧الكاب ;١( 



أصولتأولت لما الباطنية ارإن تعالى! الله رحمه البغدادي القاهر 
تولىوحوم على الشريعة أحكام لتاؤيل أيضا احتاك الشرك على الدين 

،•٢١١الشريعةرفع إل 
الباطنية!عن متحدثا تعار افه رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ وقال 

فيجيلونالباب، هدا من والنهى الأمر يجعلون متهم ^؛^١ إن ررئم 
باطنةتأويلات لها I عنها المنهي والمحغلورات بها المأمور الشراع 
الخمس،الصلوات من يتأولون كما منها، لمون الميحرفه ما تخالف 
الخمسالصلوات إن فيقولون! ، البيت، وحج رمضان، شهر وصيام 
الببت،حج ؤإن أسرارهم، كتمان رمضان صيام ؤإن أسرارهم، معرفة 

بالاصهلراريعلم التي التأويلات من ذللث، ونحو سيوحهم، إلى فر ال
لكلاموتحريم، ~ عليهم الله صلوات ~ الرسل على وافتراء كذب أنها 

تلزمالشراع يقولون وقد اتله آيات في وإلحاد مواصعه عن ورسوله اتله 
ومحققيهمعارفيهم مجن الرحل صار فإذا الخاصة دون العامة 

فييدحل وقد المحظورات له وأباحوا الواجبات عنه رفعوا وموحديهم! 
المذاهب،هذه بحفر فى يدخل محن والسلوك ، التصوفإلى المنتسبين 

أكفرأنهم على لمون المأجمع الذين الملاحية هم الباطنية! وهؤلاء 
والنصارى١١اليهود من 

تجيدابن إسماعيل I شيوخه من البغدادي، محمد بن طام بن القاهر عيد منصور أبو )١( 
القاسموأبو اليهقي، بكر أم طلابه: وس مطر، بن جعفر بن محمد عمرو وأبي 

رحمه ٥٤٢٩منة ترمح، والمنوح، والناٌح الفرمحا، بين الفرق، مؤلفاته: ومن المشتري، 
؛(.A/i)الأعلام (، ٥٧٢; ١٧)النبلاء أعلام سر انظر: تعالى، افه 

.٢٥٠ص الفرق، ين الفرق )٢( 
.iMAص اكدمرية، الرسالة )٣( 



ابوالحللبعثا سحرور محمد الدكتور تأويل أن والحاصل 
•الباطنية عن العلماء حكاه ما إلا يشبهه لا محض باطل لأحرق ا وأحوال 

أني ننلا أن علينا ~  ٧٠سحرور! محمد لدكتور ا ؤيمول 
الينمر على القص أو للتطور قابلة عهدنا في نوولها التي التأويلات 

هووهدا للحقيقة. معرفتنا نسبية أساس على تقوم عمرنا تاؤيلأت لأن 
اللكي القائمة للأجيال عليه نزكد أن وعلنا ننساه لا أن علنا بمد أهم 

عنالبحث في العلمي المنهج روح تكون ولكي تتزمت، ولا تتحجر 
القث،لة<رلا،.أجيالنا على الهيمنة هي الحقيقة 

سلكومن ثحرور محمد الدكتور لك محملورة يبين الكلام وهد.ا 
اكاويلأتلأنواع مصراعيه على الباب فتحوا لأنهم التأويل، في نكه م

والتعلور.للنقض قابلة تأويلاتنا وأن الحقيقية، نشبية بدعوى الضالة، 

فإنهوصوابطهم، انملماء قواعد وفق كان إذا الخأويل أن والصحيح 
يهللانه،دليل ظهر إذا إلا به، يأخذ أن له استبان من يلزم صحيح تأويل 

أمرهو ؤإنما الحقيقة، بية بنولا التأؤيلأت بتطور الأمر لهالا تعلق ولا 
الشرعيةالنموصى دلالات في العلم أهل من والنفلر البحث، مرده عالمي 

فيها.الصواب إلى الوصول بغية 

قبل~ القرآن حت، نأن علينا —  ٨٠سحرور! محمد الدكتور ويقول 
بمالملماءالمعروفين الوعاظ ائة المأيل.ي من الأوان"" يفوت أن 

اءالحلمامهؤلاء موقف يكون أن يجتؤ حيث الدين رحال أو الأفاضل، 
معلوماتهملأن التساليم، ! تماماالعامة كموقف هو القرآن س الأفاضل٠٠ 

.٢٠٥ص والقران، الكتاب 



^^ديءرِم

لهؤلاءلكن ؤإن بتاتآرا،. العامة معلومات عن تزيد لا للقرآن بة بالن
دحت،اوعظي فدورهم دور الناص 

اضكتاب في ليتاكالم دعوة ولكنه بحاو، له تعلق لا وهذا 
الوعاقل.أيدي من القرآن محب بدعوى ودب هب من كل تعالى 

يقومونالذين أهلها ب  ٤٠٣٠١١؛-منعلقةعلوم من وغيره والتأويل 
الشرعيةالأدلة بين التعارض لدرء إليه رريلجا التأويل فإن بها، 

أحدحمل أي بالتأؤيل وذلك بينها، والتوفيق بالجمع المختلفة، 
السابقة.الوجوه أحد على الدليلين 

والمغلرالمقهى الاجتهاد من الذروة مكان في يأتي لذللئ، وهو 
بالنصوصوالإحامحلة النصوص، نمير قواعد محرفة لأن العقلي؛ 
المجاز،وجوه ؤإدراك ومقيلها، مهللقها وحاصها، عامها الشرعية، 

يتسنىلا أمر الختلمة الترجيح بوجوه والترجيح التعارض رفع وكيفية 
الحربية؛اللغة عميقةمحرفة يتهللب لأنه ؤإتقانه؛ بزمامه الإمساك للكثيرين 

يضافاليب، والأسللألماحل استعمالهم في الحرب وعادات وأسرارها 
والة((لم.اوكتاب من بالمحوص الفقهية الإحامحلة صرورة إليه 

،^١٢غير أو لكن عالما الحائق الملم موقف هو الكريم القران ؛ي بما التسليم )١( 
ولذاالتسليم، بمافي لا التاؤيل رجحت، قرائن على ياء العلماء به يقوم الذي والتاؤيل 

فيهو الذم، اق مفي ساقه ومحي التسليم، العلماء على إن نحرور! محمد الدكتور فقول 
معلوماتعن تزيد لا الكريم القرأن في العلماء معلومات أن وزعمه ذم، لا مدح الحقيقة 

العالم.أهل من فليس كذلك كان ومن البطلان، ين العامة 
٠٢٠٥ص والقرآن، الكتاب )٢( 
.١٢٧ص المعاصرين، وقراءات الأصوليين صوابمل ين التأويل )٣( 



علىالشرب العلوم من يتمكن لم من إثدام حطررة ضن وبهذا 
الشؤع•لصوص اكأويل 

زيد:أبو حامد نصر الدكتور ثانيا؛ 

ثحرورمحمد الدكتور عن زيد أبو حامد نصر الدكتور يختلف لا 
التأويل٠١أن يعتبر فهو ، عنده للتأويل حقيقية صوابقل وحول عدم في 

أتباعجانب من قاطعا رفقا مرفوض ظاهره غير على الكلام وحمل 
الظاهريا<لا/المذهب 

يرفضونالعلم أهل من كغيرهم الذلاهري المذهب أتباع أن والحق 
يقولدليل، عليه قام إذا ويقبلونه صحيح، دليل عليه يكن لم إذا اكأؤيل 

ظاهرهاقتفاه عما اللففل نفل لاوالتأويل تعالى.' الله رحمه حرم ان 
ببرهانصح قد نقله كان فان آخر معنى إلى اللغة في له وصع وعما 
اطرحذلك، ، بخلافنقله كان ؤإن حق، فهو الaلاءة واجب ناقله وكان 

؛اطلااأ٢،.بانه المقل لذللث، وحكم إليه يلتمت، ولم 

وابتغاءتتبعها علينا فرض فيها المختلف الأحكام رارن ويقول! 
بهاراوالعمل بها والعناية فيها المحق حكمها وطلب تأويلها 

التأويلمجال زيد أبو حامد نصر الدكتور يجعل آخر موصع وش 
أقساملكل يتسع التأويل مجال  ١١فيقول؛ المص، ام أقلكل متسعا 

.٢٠٠اكاويل،ص وآليات المرآة اثكاuت )١( 
)ا/'آ؛(الإحكام )٢( 
(٥٢١)؛/الإحكام )٣( 



^^^اكفمِم

منعالية درجة على أو غامض هو ما حدود عند يقف ولا النص، 
الدلأوة«لا،.الكنانة 

أهلعند التأويل هو ليس المحن أقسام لكل يتسع الذي التأؤيل وهذا 
يصرفهالظاهر اللفظ قي مر كما يكون إنما عندهم التأؤيل فان العلم، 

ألفا دخل لا اكأرل فإن ولدا، ، لدلل آم ِ إر اهمْ ظص 
واحدأ.معنى إلا يحتمل 

عالماءتفريق ليد أبو حامد نمر الدكتور يجعل ثالث موصع وفي 
علىلا العقيدة على بي موقف وغيره المباح التاؤيل بين القرآن علوم 

تقبالواالقرآن علماء إن فلنا! )القد I يقول وصوابهله، التأويل قواعد 
أنهمحين في المباح دائرة وأدحلوها للقرآن، الصوفية القراءامحت، بعض 

هذهأن ولاحفلنا المذموم، إطار في ووضعوها الشيعية القراءة نفوا 
فىاعتمدت ؤإن المعرفي، المغزى حيث، من مشروعة تفرقة التفرقة 

،•ل أيديولوجي؛؛ موقف على التاريخي سياقها 
العلماءيقبل فلم العالمية، الناحية من صحيح غير الكلام وهذا 

لأنهاالشيعة تفامير ردوا ولا والشؤع، اللغة نخالف صوفية تفاسير 
الشرعيةالنصوصي لمقتضى مخالفا كان ما ردوا ولكنهم شيعة، سير تفا 

كانما وقبلوا غيرهم، أو الشيعة أو الصوفية تفاسير من كان مواء 
قائله.كان أيا كذلك، لأنه واللغة، للثرع موافقا 

.٢٣٧ص القرآن، علوم ش دراسة النص مفهوم )١( 
سق.نيما التأؤيل مريم، انفلر )٢( 
.١٤٥ص الديتي، الخنابؤ مد )٣( 



العماليةالمدرسة عند بغيره التأؤيل علاقة الئالثف؛ المطلب 
تونقده المعاصرة، 

فيلألفامحل ا ودلالات القرآن وعلوم اللغة مباحث ببقية التاؤيل يتعلق 
فيبمجمونما اعي نالتي المباحث هذه أحد باعتباره الفقه أصول 

والسنة.للكتاب صحيح فهم إلى الوصول 

بغرهالتاؤيل تعلق في المعاصرين العقلانيين لكلام بيان يلي وفيما 
!مزالثاحن،

زيد:أبو حامد نصر الدكتور أولا: 

منبعدد التأويل علاقة عن زيد أبو حامد نمر الدكتور تكلم 
والتشابه،كالحكم الفقه، وأصول القرآن بعلوم التحلقة الباحث 

:ذللث،بيان يلي وفيما والاحماع، والاجتهاد، 

زيد:أبو عد العقدية والخلأفات والمشابه بالحكم التأؤيل علاقة 

تأويلارتبهل حدأ باكرة فترة ارمند زيد: أبو حامد نمر الدكتور يقول 
وبالخلأفاتجهة، من والمتثابه المحكم حول بالخلاف القرآن 

احرى*جهة من والعقائدية اليامية 

الكريمة:الأية من حلا،در والتشابه بالمحكم التأويل وعلاقة 
يه؛ هء نثثبمأ ه أبجم لإ ثق محق ِنئ؛؛؛٥ أؤقث ئه أك؛ظ 

أرثإلا ئلإي؛ث7 ملم  Cjئأيييت ثأقآ؛ أكنت آ؛اآ؛ نته يقتن ث بئتدث دى محبم> 

صالم~را ؛ي الملي الاتجاه 



يي|1ضٍرسم

]آلألآك_،ه أولؤأ إلا يدمث وما رث عند نى مو يمء »امنا بملوة آلمز ي دآلقسءمن 
.]٧

بالمعنىالتأؤيل هو ليس الأية في الوارد التأؤيل أن التنبيه أهمية مع 
حملإن بل بدليل، مرجوح معنى على اللففل حمل أي الاصهللاحي، 

بعضضلال محي سبأ كان المعنى هذا على الكريمة الأية في التأؤيل 
فيكثرت ثالثة ءلاJفة ررونم ت تعالى اض رحمه تيمية ابن قال التلوائف، 

لمه الرسول أن ينقمن ما يهولون المنة إلى المنتسبين المتاحرين 
لازمبل المحقات؛ كآيات القرآن، من عليه أنزل ما معاني يحرف يكن 

معانيها،يعرف ولا الصمات باحاديث يتكلم كان أنه ت أيضا محولهم 
الصحابةمن اللف جمهور عن المشهور رأوا لما مساكين، وهؤلاء 

إلادأييفي،و تلم وما ؤ ت قوله عند التام الوقف أن بإحسان لهم والتابعين 
المرادأن فلتوا لكن الواقفة؛ هذه فى وأحسنوا لف الوافقوا ه اثن 

الذيالاصطلاحي التأؤيل هو أو ، يرْ وتفاللففل معنى هو بالتاؤيل! 
صرفوهو: والأصول، الفقه أهل حري متأ من كثير كلام في يجري 
به،يقترن لدليل المرجوح الاحتمال إلى الراجح الاحتمال عن اللففل 

هذاعندهم التأويل لمقل فصار وهؤلاء، هؤلاء كلام سمعوا قد فهم 
معناه.

لمقلأن ظنوا ه اثن إلا تلم وما ؤ تعالى: اغ قول سمعوا ولما 
منفلزم هؤلاء، كلام في التأؤيل لنقل معنى هو معناه القرآن في التأويل 

محمدولا جبريل لا اممه، إلا النصوص هذه محنى أحد يحلم لا أنه ذلك 
فيما أشرف يتلو قولهم على الرسولين من كل بل غيرهما؛ ولا 



(٠١ ٨٨رمد• رالجاز، رالتاؤيا الجكم م اواأاصر؛ القلب عرتف الأمل ٨

ذلكمعنى يعرف لا وهو وصفاته، بأسمائه الله عن الأحبار من القرآن، 
أصلأ'«لا،.

جدأباكرة فترة مند ارتبهل التاؤيل أن حامد نصر الدكتور قول، وأما 
المعاصرينالعقلانيين منهج على جار فهو والعقديه السياسية ؛الخلافات 

وكانسيامية، حالفية ذات والشرعية العالمية الخلافات اعتبار في 
العالميةائل المفي الأصل حائف لأنها هذه دعواهم يثبتوا أن المنبغي 

ّياّيلأ/لا علمي مها الخائف وأن والشرعية، 
نيد!أبو حامد نصر الدكتور عند بالاجتهاد التأؤيل علاقة 

الالنص تأويل في الاجتهاد ررإن ت زيد أبو حامد نصر الدكتور يقول، 
منالأخرى النص أقسام في عنه الأحكام ومجال، الفقه في ، يختلف
كانؤإذا النص، أعما3، إلى لاإنفاذ العقل حركة على يحتمد إنه حيث 

والتخفيفالرحمة قبيل من اختلافا الفقهي التأويل مجال( في حتالف الا 
يجبالأحرى النص ام أقفي التأويل اختلاف فإن الأمة، هذه عن 

المنظور((لنفس من إليه النظر 

اجتهادأنه إلى نمر الدكتور أثار الذي الحقيدة باب في تأويل وال
منمحلوايفج فيه وقع والذي العلم، أهل عند المذموم التأؤيل هو 

تكثر.وممقل، بين ما المبتدعة 

هوالحقيدة باب في التأويل أن زيد أبو حامد نحر الدكتور واعتبار 

(roA/\w)الخاوي مجموع )١( 
.٩٣ص اس، الفكر في العقدة للقضايا المجامي الشتر انغلر: )٢( 
.٦٣٩٦٣٨ص القرآن، علوم في دراسة الص منهوم )٣( 



الف؛يجطو

التأؤيلهذا بل صحح، غير والتخفيف ارحمة قبيل ومن الاجتهاد، من 
اضرحمه تيمية ابن الإسلام ثيخ يقول الدين، في التحريف نبيل من 

التحريفأهل تاْويل فهو والساطل: المذموم التأؤيل راوأما ت تعالى 
مدلولهعن اللفظ صرف ؤيدعون تأويله غير على يتأولونه الذين واللع 

ذلك(،يوجب دليل بغير مدلوله غير إلى 

للاجتهادمدخل ولا الأحكام المتعلق؛استنباط مجاله له والاجتهاد 
التسليم.على مناها بل العقيدة، في 

نيد!أبو حامد نص؛ر الدكتور عند بالإجماع التأؤيل علاقة 
يعتدأن يجب الذي الإجماع ررإن • زيد أبو حامد نصر الدكتور يقول 

لديمقراطي مناخ إلى متند يأن يجب، الدينية المصوص تأويل في به 
القوىعن المحبرة الأغلبية هو الإجماع معيار يكون بحيحج حقيقي شعبي 

الأغلبيةاالمصالحة معيار هو الأمة مصالح معيار ويكون المختلفة، 
تالأخطاء من عددأ يتضمن الكلام وطا 
منأحد به يقل لم وهذا المأؤيل لصحة الإجماع يشترط أنه أولا؛ 

العلماء.

حقيقةيخالف، للاجماع زيد أبو حامد نصر الدكتور وصف، ! ثانيا

)م٧٦(.اكاوى مجموع )١( 
إصدارمالطة أو السلطة أو ب الحكم يكون الذي الحكم أنفلمة من نظام ت *ي اكيمقراط؛ة )٢( 

أمد عر لنقوم الناس، جمهور أو الأمة أو الثعبإ حق من والتثريعات القوانتن 
محسةالمسا لموسوعة ١ ت انغر ، ت التشرما صغ في ومشاركتهم ، المواطنين بين ة وا المسما 

.٢٤١ص القران، علوم في دراسة المص مفهوم )٣( 



اتفاقهوت الإجماع إذ الأصول، عالماء وخاصة العالماء، عند الإجماع 
منأمر على الأعمار من عمر في وفاته بعد ه محمد أمة مجتهدى 

المختلفةالنوى عن المعبرة الأغلبية إن أحد يفل ولم الأموررا،، 
ديمقراطي.مناخ إلى يتند أن يجب الإجماع وأن إجماع، 

عابئمحمد الدكتور ثانيا؛ 

المعاصرونالعقلانيون يقوله محا الجابري عابد محمد الدكتور يكرر 
عمليةالتأؤيل واحدة! اا؛كالمة ت يقول التأؤيل، في السياسة أثر عن 

وفىوأحكامه، لغته الدين، بواسهلة للسياسة ممارمحة I قل أو محيامحية، 
بمصهليحاتهايعد، امحمتقالمتإ قد يامحة اللغة تكن لم ومجتمع زمن 

منمعين نوع فرض أعني الدينية، للنصرص التأويل فإن وقضاياها، 
فكريايامحة البها تمارس التي الاجتماعية الوسيلة هو كان لها، الفهم 

معارصة،اأو كان دولة السيامي، الخصم على صدا وأيديولوجيا، 

والسثةالكتاب في ورد محرعي مصهللح من اكأويل يتحول وهكن>ا 
عندسياسية عمالية إلى الشرعية يالموص تعلق لها حلألأُت، يحمل 

الجابري.الدكتور 

مبحئ،في الفقه أصول وكتب، القرأن علوم كتب إلى وبالرجؤع 
بقيةسان شانه المبحث، هذا أن يجزم أن الباحث، تهليع يالتاؤيل 

)١;الفحول إرشاد (، ٢١١)Y/المير الكوكب، شرح )آ/؛هآ(، المتمني انفلر: )١( 
١٠٤٨.)

٦^١.ص الاتصال، من والشريعة الحكمة ين فما المقال ضل )٢( 



كيادفيرِم

فهمإلى الوصول لتناوله العلماء دافع لكن إنما الشرعية العلوم مباحث 
بالأمر.الدين فهم في اليامية للممارسة علاقة لا به، والعمل \ذشو؛أ 

ءإيأو -؛!؛- 

الخطابفهم في ال٠حاJيثة والمناهج التاؤيل ت الرا؛ع المطلب 
المعاصرة!العقلية المدرمة عند 

اللغةفهم في الحديثة المناهج ذكر وجاء إلا يذكر التأويل يكاد لا 
المناهجهلوه ترديد من كتاباته في أكشر وممن ، الكلام وناؤيل 
أركون.محمد والدكتور نيد، أبو حامل. نصر الدكتور ! وتهلبيقها

المناهجبعفر تضع أن اللغة فهم في الحديثة المناهج حاولت وقد 
والسيم.يائياتلم،الهرمنوهليمارأ،، مثل والانجيل التوراة مع للتعامل 

واليانياتل؛ا.

محصلتها،في اللغة هدم إلى تودي أص على المناهج هن،ه وقامت 

حقيقتهافي كانت ؤإن محها، المير في أملها اصطلاح على جرا تأؤيل مامج نمتها )١( 
التأويل,بمس تتستر الشرعية للتموص تحريف مناهج 

اتياعهاالمفر على يجب التي والقواعد الدينية النصوص تأؤيل منهج ٠ الهرمينوطيقتا )٢( 
تانظر والانجيل، التوراة لتفسير استخدام أول استخدم وند الديني، النص لفهم 

.٦٧٥ص الكريم، والقرآن ال>اام1نيون ،  ١٣ص القراءة، اصكاليات 
._AYrبها الخرف مق )٣( 
.ص٨٢٣يها الخريفح سق )٤( 



كليجد بل حدود، له ليس النص وأن المعنى، نهائية بلا الفول ت مثل 
يريل٥ل١/ما فيه قارئ 

قدالمعاصرين العقلانيين أن لنا يتبين التالية التقول خلال ومن 
استغلالوحاولوا الكريم، القران على المناهج هدم تطبيق حاولوا 
بملةتمت لا الحقيقة في هي التي المناهج هدْ لتطبيق التأويل مبحث( 

اكارزرألإر 

زيد:أبو حامد نصر الدكتور أولا: 

شاملاعا متالتاؤيل باعتبار نيد أبو حامد نمر الدكتور يكتتفي لا 
والقارئالمؤول أن ذلك على يزيد بل تحبيره~ —حسب النص أقسام كل 

التأويل•مح، وأثر دور له 
عقلية،أم كانت، نقلية العلوم رُإن • زيد أبو حامد نصر الدكتور يقول 

منبد لا أدواُت، وهي للتأؤيل، أدواُت، مجرد حديثة، أو كانت، قديمة 
اللغوي.التحليل أدوايت، وأهمها استيعابها، 

التأؤيل،حركة في أماسي دور ذا المؤول أو القارئ عقل ؤيظل 
المتقبلواتجاه التاريخ بحركة أصيلا وعيا الوعي يكون أن بد لا لدللثج 
.فقيه؛ا غير حاقفل مجرد يكون أن إلى والموول المفكر يتنحول لا حتى 

المعنىبالتأويل هو ليي نمر د.كتور اليقرره الذي وهن.ا 

.-\V'T١٧ص ام؛م، والقرآن العلمايون انفلر: )١( 
العربيالفكر ني الحديثة التاؤيل ظاهرة ، ٤١٩ص الكريم، والقرآن العلمانيون اننلر؛ )٢( 

.٢٩ص المُاصر، 
.١٢٤ ص القرآن، علوم في دراسة المحن مفهوم )٠١( 



^^،ِاكفٍيِم

عقلفيه يتحول الذي المنفك الغربي التأؤيل ولكنه الاصطلاحي، 
التأويل•في أّاسي دور صاحب إلى القارئ 

هيالغربية الهرمينومحليقيأ مة يلنصر الوكتور يجعل آحر موصع وفي 
تيقول حيث ئقاضا، في القصور جوانب بعض لنا متفيء التي 

تضيءأن آملين الحديث الغربي الفكر في الهرمينومحليقا لقالقه ا)نتعرض 
للعملرؤيتنا ومحي عامة، الثقافية رويتنا في القصور جوانب بعض لما 

}حاصهءر الأدبي 
لانجيلوا الموراة نصوص لفهم أهله وضعه منهج والهرمينومحليقيا 

للاحطاءوذللن، الحديثة، الملوم مع يتفق بما وتأويلها الحرفتين، 
فيرى والمحا اليهود وجدها اكي التهلبيقية بالعلوم التعلقه الملية 
الخابتةالحديثة اللوم مع يتعارض فاد الكريم القرآن وأما كتبهم، 

أصلاعليه الناهج هذه لتطبيق معنى فلا وعليه العلمية، بالحقائق 

أركون:محمد الدكتور ثانيا: 

المحليلمناهج طبق من أبرز من أركون محمد الدكتور يعتبر 
الناهجهد0 قيمة وفي المصوص، على الألمية والقراءة يميائي، ال

التحليلبأن أقول أزال ولا موقفي، على مصرأ أزال لا ارإني يقول: 
وبخاصةيحضى؛الأولوية أن ينبغي الدلالي( الخلاماتي )أو يميائي ال

الكبرى®الهيبة ذايت، التأسيسية اكينية بالنصوص الأمر يتعلق عندما 

.١٤ص اكاؤيل،  oUUالقراءة إشك1نت )١( 
والقرآنالعلمانيون ، ٢٩ص المعاصر، العربي المكر في الحدية التأؤيل انظر: )٢( 

.٦٧٥ص الكريم، 
•"٣٤٥٣ص الخلاب، تحليل إلى الموروث التفسير من القرآن )٣( 



الشرعيةالعلوم يعتهد أن من بدلأ أركون محمد الدكتور نرى وهكذا 
•الميا)ى بالتحلل للاهتمام يدعو المرعية النصوصو بمهم التعلقه 

ورةكمتميزأ نما أن كيف نرى ررمحوف يقول! آحر موصع وفي 
البهلريفة نية لألا النراءه محتح على ا يجبرنأن يمكن الفاتحة 
٢.محدودة«ر 

الصوصنفهم الأت من ليسست نية الالالقراءة أن بق موقد 
~محدودة لا بهلريقة ستفتح كاسي إذا الألسنية القراءة أن بقي الشرعية، 

محمدوللدكتور عينها، الموصى هى فهده أركون~ الدكتور تعبير حب 
يتعلقرافيما ت يقول حيث الموصى، لهذه عي يأنه يفيد كلام أركون 
حلريقةالقراءة، في حديدة ؤلريقة عن ماداغ فإني خاص، بشكل بالقرآن 

ومن،، الأرئوذكسيةأ الدوغمائية الأحلر من معا آن في محررة 
وفسرأ.إكراها تقل لا التي الحديثة العلمية الاختصاصات 

التشرددرجة إلى حرة قراءة هي بها أحلم التي القراءة إن 
بشريةذات كل فيها تجد قراءة إنها الاتجاهات، كل في والتسكع 

٠لمة؛ا مغير أم ملمة أكانت مواء نفسها، 
صابهللا فوصى إلى القرآنية الصوص مع التعامل يتحول وهكذا 

القراءة.في التحرر بدعوى لها، 

.١١٢ص الخطاب، تحليل إلى الموروث الضر من القرآن )١، 
.١٤٠.  ١٣٩ص المصْللحات، دهل.ه التعريف سق )٢( 
ومتلالشرب، الموص ثراءة عن حديثه أئناء ني كهذه ألفافلآ أركون الدكتور يتخدم )٣( 

نمدإذا ياطه هماذأ الكفر إلى يماحبها تهل وفد الأدب، سوء فيها ما أثل الألفافل هد، 
الشممع•بنصوص الاستهزاء 

.٧٦ص اكأصل، واستحالا الأصولي الفكر )٤( 



فيالقراءة في التير لهدا نماذج أركون محمد الدكتور قدم وقد 
ذلك;ومن الخهياب، تحليل إلى الموروث التفسير من القرآن كتابه; 
وسورة، الفاتحة وسورة ، التوبة ،وسورة العلق سورة لقراءته 

—القراءة في التسكع أو نية الألللقراءة النماذج تللث، في والناظر 
حقيقيا.مضمونا تحمل لا أنها يجد أركون— تعير حب 

عنأركون محمد الدكتور كلام من ذلك مثال نختار أن ويمكن 
،;نزولهار وسبا السورة عن حديثه أول في يقول حينا العلق، سورة 

الوحيلقل المستخدمة العملية عن أدبية رواية القصة هدم في ®ونمتللث، 
محمدا؛عبر الماس إلى الأة من 

العلقلسورة الألمية قراءته في البدء أركون الدكتور أراد وحين 
للوحيالكبرى ؛الموضوعات لناتوحي ها نفالعلق سورة ارإن قال; 

وكأنهيبتدئ قاف لخهلا؛ه. اللغوي التمفمل أو اللغوية المركيثة ولكيفية 
وبلاغيا،نحويا، الخطاب ينفلم الن.ي لهو امية. الأمالفاعلة الدات 

فياثنان لاعبان أو فاعلان هناك يوحد ولكن كله. الخمناب ومعنويا 

.٣٣- ٣٠ص الخطاب، تحيل إر الخوروث التمر من الهمان انفر: )١( 
٧٠- ٤٩ص الخطاب، تحليل إلى الموروث، التفسير من القرآن انظرت )٢( 
.١٤٤- ١١١ص الخطاب، تحلل إر المرروئ، الضير من القرآن انظر: )٣( 
.١٧٥- ١ ٤ ٥ ص ب، الخلل تحليل إلى الموروط، التفسير من القرآن اننلر: )٤( 
تخريجه.مبق )٥( 
,٣٠ص الخطاب، تحاليل إلى الموروث التفثر من اكرآن )٦( 



الإنسانهو والثاني الأمر، إليه وجه الذي النبي هو الأول، الساحة! 
الأ-خيراروالمخاطس، النهائي الهدف يمثل الذي 

العالق،محورة فى الضمائر عن للحدسث، أركون محمد الدكتور وانتقل 
الكائنةالعلاقايتج على تدل للسورة القواعدية أو النحوية البنية ررإن ت فقال 

أنتمرمحمدآ، خاصتك أو للئؤ نحن، بين أي الشخصية- الضمائر بين 
بكةث إن الإنسان(. )أي هو أو الماس(، )أي هم المؤمنين(، )أي 

الأساسيالفضاء تؤسس التي هي بينها الكائنة والعلاقات هلْ الضمائر 
أولهمن القرآني الخطاب كل في والمعنى للتواصل والمتظم التواصل 

آحره«لأ،.إلى 
;اللأحذلات من ءا-د القول هد0 وفي 

قحةالملق محورة نزول سسسج إن أركون محمل- المكتور قول أولأن 
المنةإنكار في المعاصرين انمقلأنيين عادة على جار أدبية رواية 

الصحيحة.

لماتوحي نفسها الخلق محورة ارإن أركون! محمد الدكتور قول ثانيا! 
للوحيا،.الكبرى بالموصوعات 

حوتهاوكيف للوحي؟ الكبرى الموصوعات ما اككتور يبين لم 
المعلومةيقول أن عموما، الألمتية قراءته في منهجه وهد.ا الخلق؟ محورة 

عليها•يدلل ولا 

للوحيالكبرى الموضوعات على المورة احتواء في أن والحقيقة 

.٣١ص الخطاب، تحاليل إلى الموروث التفسير من القرآن )١( 
.٣١ص الخناب، تحليل إلى الموروث التفسير عن القرآن )٢( 



ييالض-£ج

بالأمريتعلق ما ومنها متعددة، القرآن موضوعات إذ التكلف،، من نؤع 
بالقمصيتعلق ما ومنها التوحيد، بتقرير يتعلق ما ومنها والنهي، 

امآزرم
أهلعددها عفليمة، مقاصد على احتوت العلق سورة أن ثلثا ولا 
تلقين! رءأغراصهات تعالى الله رحمه عاشور ابن هول، ذللث، ومن العلم، 
مل،من التلاوة ، يمرفلا كان إذ وتلاوته القرآني الزكلأم ه محمد 

العلمالبشر ألهم الذي اممه لأن ميسر بذللثح علمه أن إلى والإيماء 
إلىستصير أمته أن إلى ؤإيماء ابتداء، يشاء من تعليم على قادر بالكتابة 
اللهحلق في النفلر إلى وتوحيهه والعلم، والكتابة القراءة معرفة 

،iUJLعلقة؛من تخرحا م عجيبا حلقا الإنسان حلقه وخاصة الموجودات 

الصلاةعن ليصد0 وتحرض ه، الحم، كذب من وتهديد النفلر، مبدأ 
منبأمر عالم الله أن ه النبي ؤإعلأم والتقوى، الهدى إلى والدعوة 

منحاءه ما على الرسوله وتثبيتا رسوله، وناصر قامعهم وأنه يناوؤنه 
اممهقوة لأن أعدائه بقوة يعبأ لا وأن اممه، إلى والتقرب والصلاة الحق 

رتقهرهمءال 

المواصع.هذه أحل على ركز  ١٠٠السور فن )١( 
واكوير0م/1م؛(.التحرير )٢( 



الثالثالمحث 

المعاصرةالعقلية المدرسة موقف 

ونقده.الكريم، القرآن في المجاز من 

والانتقال.العبور وهوت الجواز، من اللغة! في المجاز 

ثأصلان والزاء والواو رُالجيم تعالى• الله رحمه فارس ابن قال 
كلفجوز الومهل فأما الشيء. وسهل والأخر الشيء، قهلع ؛ أحدهما

قالنجم، والجوزاء! ومهلها. يبيض الشاة ! والجوزاء وسطه. شيء 
قوم!وقال وسهلها. أي الماء، جوز تعترض لأنها بها سمست، قوم! 

وسطها.في اض الثلاثة لدكواكب بدلك سس، 

وقعلعته.حلفته وأحزنه! فيه، مرُتا الموصع حزمتا الأحر! والأصل 
نفدته((وأحزنه 

معلعلاقة له وصع ما غير في المستعمل اللفغل الاصطلاح: وفي 
يرينه.)٢[

(.TYU/o)العرب  ١jU(،  ٠٢ا/ )١ اسة وتهذب (، ٤٩٤)١; اللخة مقاييس )١( 
)ا/مأ1(.إرشادالفحول مخمحراض)ا/م0ا(، (، ٨٢)م اوحرالح؛ْل أنفلر: )٢( 



^^^|لضملي

العلماء؛تناولها التي القرآن علوم مباحث أكنر من والمجاز 
واللغةالكريم؛ القرآن في للمجاز مجيز بين فيها؛ أقوالهم وتعددت 
للجازومجيز العربية واللغة الكريم؛ القرآن في للجاز ومانع العربية؛ 

١،.القرآو في لا اللغة في 
العلمية؛فواعده له كاث والمجاز الحقيقة في حلاقهم ولكن 
ءاليها.يسيرون التي المهجية وصوابعله 

فىرحالها أقوال ننوعت فقد المعاصرة المقلية المدرّسة وأما 
فيماحريص فإنني هنا ومن عليها؛ يسترون بقاعدة يلتزموا ولم الجاز؛ 

أقوال!ثلاثت عالي بالمجاز القول ني تعالى اض رحمهم العلماء اختلف ,١( 
العلماء.جمهور نال وبه واللغة، القرآن ني الجاز ونؤع الأول؛ القول 
منداد،خويز وابن الإمفرايتي، قال وبه والقرآن، اللغة في الجاز إنكار الثاني• القول 
القيم.ابن وتلمين.0 يمية، ابن الإسلام وشخ 
داوودنول وهو العربية، اللغة في ؤإناته القرآن، في الجاز إنكار الثالث،! القول 

القناهرى.
،وضعية؟ أو توقيفية اللغة هل مثل- مهمة، أخرى ائل بمتعلى له الجاز في والخلاف 

هوهذا بان الجزم يمكن وعل وضعية، كانت إن للغة الأول الوضع معرفة يمكن وهل 
المتعلمةالأساب جهة من وأما اللغوية، الأسباب جهة من هذا الأول، الاستعمال 

لإنكارللفلأسفة ومدخل والصفا>ت،، الأسماء لتاؤيل باب الجاز أن ت فمنها بالعقيدة، 
المجاز.من أنها بحجة عامة الإسلام سراغ 
ومنهجيةأدلة على مبنية أنوالهم كانمح أيا العالم أهل عند الجاز في الخلاف مسألة ونقى 
الجازفي قولهم تقيم يلا ممن العاصرين للعقلأنيين خلافا معه، التعامل في مهلردة 

والتحكمالهوى الجاز! في قولهم خلاصة بل التقدمة، العلماء أقوال من قول أى على 
مختمر(، )"Y/٢٨المحيهل البحر انفلرت مجاز، أنها بدعوى الشرعية النصوص فى 

)؛/*؛n(،الفحول إرشاد (، ٦٩٠الرسلة)\إ الصواعق مختصر الحرير 
والجماعة،المنة أهل صد الفقه أصول معالم (، ٤٩٣)آ/الفقه أصول فى المهذب 

•^١١.



وقوعبمنع القائلين العلماء مع ليس المجاز في خلافهم أن أبين أن يأتي 
المجازومع يرى من قاحلبة؛ العلماء يخالفون هم بل فحب؛ الجاز 

ذلك:بيان يلي وفيما معه؛ يرى ومن 

أركون:محمد أولا: 

فهوكتبه؛ من مواصع عدة في المجاز موضع تناول ممن ويعتبر 
لخلافاتالحل هو بالمجاز القول أن الجاز لمزلة بيانه جهة من يعتبر 

صالحهاشم كتبه مترجم ماله فقد والشيعة(: )السنة الإسلامية المذاهب 
علىنائمة دامت ما تتصالح أن الإسلامية للمذاهب يمكن لا قائلا: 

وقرون..قرون مند التقليدية مواقعها 

بعمهاتفهم أن أو تتحالح، أن يمكنها بأنه لك قلت فأجاب: 
والدورالمجاز بمسألة تفكر بأن فيها تقبل التي اللحغلة من بدأ بعضا، 
أمتوراة النص هذا أكان رسواء الديني النمر فير يلعثه الذي الكبير 
الكلام؟؛هذا يمي، ماذا قرآنا(، أم انجيالأ 
منالجاز يخترقه قل: أو بالمجاز، يحيل الديني النص أن يعني إنه 
التمسربين اسية الأسالتمغمل نمهلة تكمن، وهنا أقصاه، إلى أئماه 

الشعري.\ذثص عن، أيضا أساسية أخرى نقامحل فى، وتمايزه الديتى،، 

هن-امن واحل•، ويل لتا لا تأويلات ة لعل. قابل بهلبيعته والمجاز 
هنفالأصل عن تفرعت ثل أو الإسلامية، المدامح نتجت، بالضبعل 
)القرآن(.

أنههو الكلاسيكي،( الديني، الوعي )أو الكلاسيكي، التفسير ومشكلة 
باقالفي، المجاز يجمد وهكذا كحقيقة، يأخذه ؤإنما المجاز، يعم، لا 



حر،المجاز أن حين في هذا الجانب، أحادي ير نففي أو قسري، 
الرائعةالقرآنية المجازالت، )انظر المعنوية لالت، بالاحتما موح منبجس، 

ؤإذنلمحمد...(، المعادين المكيين حتى ومححرُتج الأبصار حلبت، التي 
يولدالواحد الديني النص فان تأويلانا، عدة يحتمل المجاز أن فبما 
.مداهج،اا عدة أو حطومحل، عدة 

الأ-حمناءمن عدد في وم أركون محمد الدكتور أن نادحفل وهكذا 
التصورهن.ا على يج نرتعما قفلا المجاز عن نموره قصور المفيدة 
الإسلامية؛الفرق بين الحاصل الخلاف على ناصرة أحكام من القاصر 

!ذللث،وبيان 

يعبر)والتي الإسلامية الفرق أن أركون محمد الدكتور قول أولا! 
بعضا،بعقمها تفهم أن أو تتصالح، أن 'ريمكنها ؛ ؛المذاهب،( عنها هو 
الكبيروالدور المجاز ألة بمتفكر بأن فيها تقبل التي اللحغلة من بدأ 

الدينياا.النص في يلب الذي 

سم،هو ليس المجاز أن ذللث، يحتمله؛ لا ما للمجاز تحميل هن.ا 
منعدد هناك بل الإسلامية؛ الفرق بين الأكبر ولا الوحيد، الخلاف 
Iأبرزها ومن الإسلامية؛ المالام_ا بين الخلاف إلى أديت، اش الأمباب 

والاسدلأل.التلقي مهج في الخلل - ١ 

والظلم.الجهل ٢- 

والثبهااتج.الهوى إتباع - ٣ 

.صالغرب،، أوروبا الإسلام 



معرفتهاناعي واش العلم؛ أهل عددها اش الأسباب من وغيرها 
للخلافالوحيد السب هو جعله وعدم مكانه؛ في المجاز وصع قي 

بينللتصالح سببا المجاز جعل قد أركون محمد الدكتور إن )م 
حتىالفرق؛ بين الخلاف أسباب من كبير سبب وهو الإسلامية؛ الفرق 

أهلبها هدم التي الطواغيت أحد تعالى الله رحمه القيم ابن الإمام عده 
الديزرممعاقل التأويل 

أوبالمجاز يحيل الديني ارالنئس ت أركون محمد الدكتور قول ! ثنايا
التهفصلنمطة تكمن وهنا أقصاه؛ إلى أقصاه من المجاز يخترقه قل 

عنأيما أّ_اسية أحرى نقاط فى وتمايزه الديني التمى بين الأساسية 
الشعري،؛.النص 

بوقؤعيرى من قول على حتى أنه وذلك بالمجاز؛ جاهل قول هذا 
منالنصي يخترق المثابة؛ بهدم يرونه لا فهم واللغة؛ القرآن في المجاز 
والمجازالأصل؛ هي الحقيقة أن يعتبرون بل أقصاه؛ إلى أقصاه 

عارض•

النتسبين الفارق هو المجاز أن أركون محمد الدكتور اعتبار وأما 
غلهلفهدا الشعري؛ والتمى كلامه( يفيده كما للمجاز )المحتوي الديني 
منعند ~ الشعرية الممرص في المجاز وقؤع أن المحروق من إذ آخر؛ 
ويفئد هنا ومن الكريم؛ القرآن في وقومه من أكثر ~ بالمجاز يقول 

اللغةفي أو واللغة؛ القرآن فى هو هل المجاز مثبتي بين الخلاف 

.٣٨٣- ٢٨٩ص ؛، uJljالأم!،، قي دراّات انظر: )١( 
(.٦٩٠)\االمرملة مختمرالصواعق انثلر: )٢( 



فييحتلمون لا للمجاز— الشتض أعني ~ أنهم مفيد وهذا ؟ وحدها 
القرآنفى وقوعي يعدم بعضهم قول مم الشعر؛ وخاصة اللغة في وقوعي 

الكريم.
)أوالكلاسيكي ير التغررومشكلة ت أركون محمد الدكتور قول ت نالتا 

كحقيقة.ياحذْ ؤإنما المجاز يعي لا أنه هو الكلاسيكي( الديني الوعي 
الجانب.أحادى ير نففى أو قسري، قالب فى المجاز يجماّ وهكذا 

المعنوُةاا.بالاحتمالأت موح منجس، حر، المجاز أن حين في هدا 
علىينكر ولذا الكادم؛ أصل هو المجاز يعتبر أنه مفيد القول هذا 

العلمأهل وضعها التي بالقواعد إخلال وهذا اللففل؛ بحقيقة يأخذ من 
إذاإلا المجاز إلى يصار لا أنه أهمها ومن المجاز؛ ؛اثبايت، المائلون 

؛.ر يالحقيقة القول تعذر 

هوفالأصل بالعكس؛ الأمر يجعل أركون محمد ال.كتور قول بينما 
حر؛— تعبيرْ حب ~ لأنه إمكانه مع بغيره يقال ولا المجاز؛ 
)٣(

مبجس

ءاأةيحتمل المجاز أن رربما أركون محمد الدكتور قول ! رابحا
ملءاهب((.عدة أو حطوحل، عدة يولد الواحلو الديني النص فان تاؤيلأيت،، 
الدكتور؛عند الإسلامية الفرق بين للتمالح الخلاصة هي هذه 

(1U)؛/الفحول إرشاد (، ٠١٠ )U/ اكاوى مجموع انخلر: )١( 
)ا/يا"(.إرشادالفحول )"ا/ا،ه(، الجمل الحر انفلر: )٢( 
الوكتوركلام في يتردد كثير وأهثالها منجس؛ حر؛ العبارامت،؛ هذ0 مثل أن والملأحفل )٣( 

تناولعند المفترض العالمي التعيير عن بعيدة كلمامتج هى وأمثاله؛ أركرن؛ محمد 
متخصمة.لغويه أو شرعية؛ علمية مجالامتق 



إنمعنى؛ من أكثر بين وتردده النص؛ ض الاحتمال وجود أن والحق 
تردبل يقع؛ فلا العقائد محي وأما ساع؛ فهو الفقهية الفرؤع في كان 

الاحتمالؤيزول المحكمات؛ إلى المتشابهة النصوصى 

مجازتظرية وجود عدم 

العربالمراد — أننا له آحر كلام في أركون محمد الدكتور يرى 
نظريةلأن ا حتى نمتالك رالا كلامه— مساق من يظهر كما لمون الم

البحتاللغوي المنشأ نمهم أن لنا تتيح والرمز المجاز عن متكاملة 
والجابالطريقة. بهذه المتولد للمعنى قية الملوللمكانة للمعنى 

أنهافي يكمن التقلدية الثيولوحية للتحديدات والاعتباحلي التعسفي 
الديني.ب الخلنا فى والرمز المجاز لمشكلة حل وحول يقا متفترض 

شكليةجمالية زينة إصافة فى فقعل، يتمثل، المجاز عمل أن تعتقد فهي 
والتكياناتوالجواهر الأشياء، على مباشرة يحيل الذي الأيني للخهلاب 

٠ذاتهر؛ اف علمها بأسماء المسماة العقلية 

أمورثعدة الكلام هزا وفي 

والرمز؛المجاز بين حديثه في يقرن الدكتور أن الملاحفل أولا- 
علىالتعمية به القائل عنل. المجاز من المراد ليمن إذ فرق؛ وبينهما 
احتمالمع القارئ ذهن إلى يتبادر لأنه اعتباره ؤإنحا والرمزية؛ القارئ 

٠،٢؛الحقيقةلالقول إمكان وعدم والقرينة اللففل 

.٧٦ص واجتهاد، نقع. الإّلامي الفكر )١( 
الفحولإرشاد )ما/هه(، المحط البحر وانظر; أهله؛ عند المجاز صواط بعض هل.ْ )٢( 

(.٦٧)؛/



عسمِم

المنشأفهم تتيح للمجاز متكاملة نظرية امتلاك بعدم الفول أن كما 
الرادفهم عدم يفيد القول هذا له؛ قية الملوالمكانة للمض اللغوي 

الكلمة؛أصل تمرير المجاز بعحث من الراد فليس الجاز؛ من 
.اللغات أصل وهو! أحر؛ بحث هدا بل ها؛ ومنشأ 

بابفي ا انملماءر أقوال أركون محمد الدكتور يجعل ئانيا! 
جماليةزينة إمحافة فى فمهل، يتمثل، المجاز عمل أن ررتعتمد المجاز! 

الديني،.للخطاب شكلية 

يرنهلا أنهم نجد للمجاز المشتين العلماء أقوال إلى الرحؤع وعند 
يعتبرونهبل أركون؛ محمد الدكتور يعبر كما شكلية جمالية نينة مجرد 

مماْ.ؤإدراك النص؛ فهم إلى ؤلريقا كثيرة مواصع في 

عليهيترسب، لأنه نمام إنما الحلم؛ أهل من المجاز نفى من وحتى 
فص_،.شكلية جمالية نينة لكونه لا للنحس؛ وتأؤيل معنى؛ 

المجانية!القيمة رفضوا القدامى المقرون 

المرينأن كيم، نبين أن هل الررْن • أركون محمد الدكتور يقول 
؛^عؤمثل! من لتحابير الواصحة المجازية القيمة كليا رفضوا القدامى 
اهلكوهي َمحبمح مؤ . اذاصء إلمح4، 

ارتباطاله أن إلا عينه المجار بحث هو يكن لم ؤإن الأم؛ حقيقة قي المبحث وهذا )١( 
أطلقتااش اللغوية حقيقتها معرفة بح الكلمة أصل معرفة أن جهة من المجاز؛ بموصؤع 

تعالىاش رحمه القيم ابن الأمام فيه القول فصل وقد متعذر؛ الأمر وهذا مرة؛ أول عليها 
يعدها.وما ( ٦٩٠/ )ا الصواعق مختصر انظر؛ المرسلة؛ الصواعق في 

فقدالمدرسة- هذه رجال دأب وهذا العلم" أهل واحتيارات أقوال من التقلثل تاب ومن رآ، 
التقليديةأا.التيولوجية للتحرJداتبخ والاعتياطى التعسفي بأنها وصفها 



هناكولكن العلق. سورة أي ! هناتهمنا التي السورة في واردة تعبيرات 
القرآن.من متفرقة أحرى أماكن في غيرها كثيرة نميران 

هذهفي المجازية الكلمات أو الجمل هي ما نقرر أن يمكن فكيف 
بحرفيتها؟نأخذها أن يبي الي تلك هي وما الايات، 

أوصخمة أدبيات ولد ثد الإسلامي التراث في الباطني التيار كان 
الججم،اورازبانية ، ٠٠يرى الذي اض و® ، ٠٠®القلم مثل كلمات عن هائلة 

الخهلابأن كيف فم3؛ل يرينا هذا ولكن إليها• المشار السورة في الواردة 
أجلمن كتعلة أو كوسيلة يستخدم يزال ولا استخدم ند كان القرآني 

بالطحيستخدم إنه ثم . الغنوصية التجريدية التأملات في الاستغراق 
وهيالإلهي. مع علايتها في الموفية للتجارب ية بالنللالهام كممدر 

آ.الةرآنياار للخهلاب الاحتمالية التوسع إمكانيات مدى لما تبين 
Iالملاحظات من عدد فيه الكلام وهذا 

صوابعللهم كانت العلم أهل من بالمجاز يقول من أن الأولى؛ 
للمجازرفقهم فان ولذا يرقمونه، أو المجاز ؛مقتضاها يقبلون وقيود 

بالحقيقة؛القول هو الأصل أن في أصولهم على جار الأيات بعض في 
الكيرؤإنما بالحقيقة؛ القول تعذر مع إلا بالمجاز القول إلى بمار ولا 

قيود.ولا صوابهل بلا بالمجاز يقول من على 

الأداءمن ظابمة عر دتثتمل بالذين الفلسفة مزج إل ترس  'ض'}الخوصة: )١( 
الأولالقرنتن ر المفكرين من حناعة عر حاصة وتطلق أهلها همر على بها المضنون 

(.٦٦٤)Y/الوسط العجم انفلر: للميلاد، زالثاني 
.٣٣ص الخطاب، تحليل إلى الموروث الضير س القرآن )٢( 



هىما نقرر أن يمكن ا'فكيف I أركون محمد الدكتور قول ؛ الثانية 
ينبغيالتي تلك هي وما الايات، هذه في المجازية الكلمات أو الجمل 

بحرفيتها((.ناخدها أن 

يقولوالم الذين رين المقعلى النكير سياق في جاء الكلام هذا 
فرق؛وبينهما الاستفهام؛ سياق في وليس الايات؛ بعض في بالمجاز 

توحدلا أنه به مرادأ الكلام يكون رين المقعلى الانكار سياق ففي 
يقولمن عند — به يقال لا ومتى بالمجاز يقال متى تبين وصوابعل قواعد 

أوردهاصوابهل هناك بل صحيح؛ غير وهذا العلم— أهل من بالجان 
مضانها.في بالمجاز القائلون 

وتأويلاتهالباطني التيار عن أركون محمد الدكتور حديث الثالثة! 
يبينذلك، وأن الجاز؛ استعمال على مثال أنه على الشرعية للنموص 

القرآني®.للخهلا>ؤ_ج الاحتمالية التوسع إمكانيات راما.ى 
أقوالوبين وقيود؛ يهل بقوا بالمجاز القائلين العلم أهل بين حلهن هذا 
مثلتكون أن يصح ولا الهوى؛ سوى لها قيد لا التي وتأويلاتهم الباطنية 

أهميةعلى يؤكد أن يمكن ؤإنما الحلم؛ أهل كلام على حاكمة الأقوال هذه 
فيهوقع فيما أهله يقع لا حتى بالمجاز للقول حبة المحا الاحترازات 

علمية.قاعدة على ير نولا لغة عليها تدل لا تأويلات من الباطنية 

زيد:أبو حامد نصر الدكتور ثانيا؛ 

منعدد فى المجاز مثاحثا زيل أبو حامد نصر الدكتور تناول 
يلى:فيما ذلك، وبيان كتبهأ١،؛ 

—درامة المعتزلة عند ١^٥^، الاتجاه I موصؤع للماجستير رمالته في نصر الدكتور تناول 



عندالكريم القرآن في المجاز عن للتعبير المستعمل المصطلح 
نيئ!أبو حامد نصر الدكتور 

فييرد لم المجاز مصهللح أن نيد أبو حامد نمر الدكتور يرى 
يقول!هدا وفي المثل؛ وهو عنه؛ بديل مصطلح ورد ؤإنما القرآن؛ 

أواللغوي بمعناه لا القرآن؛ في يرد لم ه نفالمصطالح كان وإذا  ١١
مرحلةفي البديل المصهللح هو )المثل( مصمللح كان فقد الاصطلاحي؛ 

الفرقبين القرآني النص تأويل حول بالخلاف ارتبهل الذي التفسير نشأة 
إعطاءبمثابة القرآن في يكثرة المصهللح هذا ورود وكان المختلفة. 

أوللقفل الحرفي المعنى إرادة عدم على الدلالة في تخدم ليله شرعية 
آ.العبارةءآر 

المصهللحأو للمجاز؛ البديل الممهللح هو المثل ممطالح واعتبار 
في)المثل( استعمالات إذ صحيح؛ غير المجاز لمصطالح الموس 

بالمجازللمقصود مماثل استعمال منها ليس الكريم القرآن 

الموصؤع.يهدا عنايته يفيد مما القرآن؛ في المجاز قضية ًءي 
فاعتمدتالمجار؛ مباحث في المحمدي الجانب على ركزت تلك رسالته أن ملاحظة ْع 

بينوالعلاقة المعرفة؛ ومفهوم اللغات؛ لأصل ثم المعتزلة؛ لنشأة التاريخي السرد 
والتشابه.والمحكم والتأويل الجاز 

يكنلم الماحتير؛ وص العلمية؛ حياته من مبكرة مرحلة ش الرسالة تلك كانت ولما 
تلكمن نفلت لدا الأحر؛ مؤلفاته ش أءلهر0 الذي نفه بالوصوح الجاز لخوصؤع تناوله 

؛فيها واصح كلام على وقوفي لعدم رسالته من أنقل ولم ؛ موقفه نيين نقول عدة المؤلفات 
سيئا.فيها يضيف يكاد لا والرماني والجاحفل الجبار عبد للقاضي منقول كلام حلها يل 

.٢٤٣ص التفسير؛ في العقلي الاتجاه )١( 
.١٤١ص الكريم؛ القرآن في الأمثال انظر: )٢( 





مقتضىهو حقائقها على الآحرة أحوال إثبات إذ العالمية؛ المغالطة من 
قاطبة.العلم أهل وعله النصوص؛ 

ربطُإن • يقول السابق بكلامه متعلق نمر للدكتور آخر كلام وفي 
—شك دون المؤول هو والعقيده الدين بقاطرة والمجاز اللغة مركبة 

فهمفي والتشوش الارتباك حالة عن تلك— دراستنا من اتضح كما 
الظاهرة«را،.

إرباكنؤع فيه الاحرة أحوال إنبات أن يعتبر الكلام بهذا وهو 
الكريم؛القرآن وص نم تأمل من عند موجود غير وهذا وتثوش؛ 

والنموصالحربي؛ ان اللممقتفى على جارية فهي الموية؛ والمنة 
الارتباكلوقؤع وجه لا إساته في صريحه نموص الأخر بايوم المعلقة 

والمنةالكتاب نموص في المنلر يكون حين إلا فيها؛ الفلر خلال من 
يمجانيةالمسبق كالأفتراصى لهما؛ منافية فهم طراتق امحتمحاب مع 

الأخر،.أحوال 

حنفي:حسن الدكتور ثالثا: 

إلىيتعدى أن يمكن الجاز موضع أن حنفي حن الخكتور يرى 
منالصفات يعدون الين المعتزلة يوافق بهذا وهو تعالى؛ اف صفات 

المجازقبل 

اللهفي الصفات هل موال على مجيبا حنفي حن المكتور يقول 
وفيالجاز على اف في أم الجاز على الإنسان وفي ادطيقة على 

.٢١١ص الحقيقة؛ السلطة النص 



الفٍيؤ^^صووإ

إذنيبق ررلم الاحتمالات; من عدأ أورد أن بعد الحقيمة؟ على الإنسان 
افوفي الحقيقة على الإنسان في المنان تكون أن الراح الاحتمال إلا 

انالإنيسفتل ثم وكلام وبمر سمع له الإنسان لأن المجاز على 
والقهرالعجز مثل معينة واجتماعية نفسية فنروف في غيره على حمائمه 

الإطلأقااأ١،.حد إلى ويدفعها والفللمم؛ 
نفاةفول هو حنفي حن الدكتور اختاره الذي الاحتمال وهذا 
الصفاتنفاه تعليل على حنفي حسن الدكتور يقتصر ولم ، الصفات 

البامحلل؛في غاية تعليلا زاد ؤإنما التعليل" ذلكر بطادن على لقولهم 
واجتماعيةنفسية خلروف فى غيره على حمائمه الإنسان فهل رايوهو• 
الإؤللاق((,حد إلى ويدفعها والفللم؛ والقهر العجز مثل معينة 

فرعاوعلا جل والخالق أصلا الإنسان حنفي حسن الدكتور فجعل 
بالله—العياذ و— 

(.٠٠٣)Y/الثورة إلى اس' س )١( 
الإلهة؛الصفات )^إT^\(لأ والحل الطل انفز: والممزلة؛ الجهب بهم: وانراد )٢( 

•٩١ص
الخالقونمدد المخلوق؛ مثابهة يستلزم إنباتها بأنه الصفات بنفي قولهم يعللون فهم )٣( 

(٢٥)ا/ الطحاؤية شرح ؛ ١٠٣ص الاعتدال؛ منهاج س المنتقى انظر؛ 
الكامل.ن ا الأنالثورة: إلى الشدة من لكابه الفرعي الخوان كان ولذا )٤( 



الموضوعاتفهرس 

٥تقديم 

٧المقدمة 

٨الموصؤع اختيار أمثاب 

٩الموصؤع في السايقة الدرامات 

١٦البحث حدود 

١٧البحث خطة 

٢٢البحث في التع النهج 

٢٤وتقدير شكر 

٢٥. ........................المعاصرة المقية بالمدرّة التعريف التمهيد! 

٢٧.. .....أفكارها وحدور العاصرة، القلية الدرّة نثأة إ لأول ا المبحث 

٢٨.... ..العامرة العقلية الدرّة نثاة في الاصتثراق أثر الأول؛ المعللب 

٣٠. فىنشأةانملرّةاسليةالهاصة الءلالباكاني: 

٠١.العاصرة العقلية بالمدرمة المعتزلة علاقة الثالث! المعللب  ٣٩. ......١

٤٦. ...ا.ا.............العرب العقلانيين رابْلة تأسيس الراع• المْللب 



٥٥. ...............المعاصرة العقلة المدرمة رحال أبرز الثاني؛ المبحث 

٥٦نيد أبو حامد نصر ت أولا 

٠. ■....الجابري عابد محمد ت ثانيا  ١. ٠٠ ٠ ٠ ١  ٠..... ..١ .. ..١ ١  ١٦٣ .. .١ .٠

٦٦شحرور محمل. ؛ ثالثا 

٦٨أركون محمد رابعا 

٧٠حض حسن خامسا! 

٧٣البتا جمال سائما! 

١٧٧ . ١ . ١ ١ ؤ ١ . . الدين في المعاصرة العقلة المدرسة آراء أهم الثالث! المبحث 

٧٧. ........العقيدة قي المعاصرة العملية المدرمة آراء أهم الأول! المعللب 

٨١.. ......الحديث في المعاصرة العقلية ة المدرّآراء أهم الثاني! المعللب 

١٨٦ .والأصول الفقه في المعاصرة العقلية ة المدريآراء أهم الثالث! الْعللب 

٨٩. ........اليرة في المعاصرة العقلية الما.رسة آراء أهم الراح! المعللب 

٩٣.. .............المعاصرة العقلية المدرسة موكات أهم الراح! الخبحش 

القرآنعلوم من مممل.دة مباحث على المحتوية المؤلفات الأول! المعللب 

٩٤الضير وأصول 

١٠١.. ......القرآن علوم أنواع من بّوع المختصة المؤلفات الثاني! المهللتؤ 

القرآنرع,لوم متصلة مباحث على المحتوية المؤلفات الثالث،! المْللبؤ 

١٠٣عامة أحرى مباحث، صمن وردت 



بمص
١٠٩المعاصرة العقلية المدرسة أهداف ت الخامس الميححؤ 

١٠٩... .......المعاصرة الملية شمرّة العامة الأهداف الأول: الطلب 

١١٥العاصرة القلية الدرسة أ؛راد بعض ءليها نص التي الأهواف ت الثاني الخهللب 

١٢١....... ............العاصرة القلية ة الدرّأثر المادس؛ الحثه

١٢٢العامرة العقلية الدرسة راء لشر الماعية ات الوعإسناء الأول؛ الطلب 

١١٠٠. ....ؤ........الخلقة الإعلام ومانل ثي المشاركة الثاني; الطلب، 

٠.؛ ٠.؛.؛.؛والعار الخاْعي التعليم الثالث: الطلب  ٠٠٠ ١٢٠١". ....ؤ... ٠٠

١٣٥. ونقدم والقرآن، الوحي من العاصرة العقلية الدرمة موقف الأول: الفصل 

١٣١^. ...ونقدم الوحي، من العاصرة العقلية الدرمة موقف الأول: البحث 

١٣٨.. .العاصرة العقلية الخدرمة عتل الوحي مياحث، تناول مهج • الأول الهللب، 

١٤١^ ٠١ونقدم الوحي، تحريف من العاصرة العقلية ة الد.راأا موقفالثاني: الهللب، 

٠١٥٩ الوحي بدء مرحلة من العاصرة العقلية ة الدرّموقف الثالث،: الءلل._، 

٨١١^. ..ونفاوْ الوحي، أنواع من العاصرة العقلية الل.ر>محن موثق الراح: الْللب، 

اللكحقيقة من العاصرة العقلية الدرمة موقف، الخامس: العللب 

١٨٥بالوحي الموكل 

هالني حال من العامجرة العقلية الد.رسق موقف، السادس: الملل، 

١٩٠ونقد0 الوحي، مجيء عند 

١٩٨ ٠١ونقده الوحي، قواني من العاصرة العقلية الدرّة مؤنق، اح: انالهلل، 



^^الف؛يري

القرآن،تعريمؤ من المعاصرة العقلية المدرمة موقف الثاني؛ المبحث 

٢٠١. .............................ونقده وموصوعاته، تلاوته، وآداب 

القرآنتعريف من العاصرة العقلية المدرسة موشح I الأول المْللب 

٢٠١ونقل.ه الكريم، 

القرآنتلاوة آداب من العاصرة العقلية المدرسة موص الثاني؛ المْللب 

٢١٣ونقده الكريم، 

القرآنموضوعان، من العاصرة العقلية المدرسة موص ت اكالث، الهللم، 

٢١٧ونقده الكريم، 

القرآن،أسماء من المعاصرة العقلية المدرسة موئقح الثالث،! البحث، 

١٢٣ ونقده وأوصافه، 

٢٣٢. ..الكريم القرآن أسماء من المعاصر؛ القلية المدرسة موص الأول: المطلم، 

٢٥١. . الكريم القرآن أوصاف من المعاصر؛ العقلية اللأرسة موممج الثاني: المهللب 

٢٥٥ونقده القرآن، جمع من العاصرة المقلية المدرسة موشح الراح؛ البحث، 

٢٥٧النّي زمن في القرآن جمع من العملية الدرّة موص الأول؛ المهللبط 

بكرأبي زمن في القرآن جمع من العقلية الدرّة موص الثاني: المْللبح 

٢٦٣عنه اض رصي 

بنعثمان زمن قي القرآن جمع من العقلية المدرعة موص ؛ الثالث، العللب، 

٢٧٤ءظ< اف رصي عفان 



٢٩٢. ...........الكريم القرآن لجمع أركون محمد مقترح الراح؛ المطل 

٢٩٩ونقده القرآن، نزول ابتداء س المعاصرة العقلية المدرسة ، مؤنقالخامس! المحن، 

القرآن،بخلق المعتزلة نول العاصرة العقلية المدرمة تقرير الأول. الهللس، 

٣٠١طيهم وياءهم 

العقليةالمدرصة رجال عند بالسياسة القرآن خلق مسألة علاقة الثاني! المهللسر 

٣١٦العاصرة 

٣٢٣.. ونقده القرآن، غرمه س المعاصر، المقلية المدرسة موقمؤ المادس! البحث، 

٣٢٣ّ . . القرآن غريب بدراسة العاصرين العقلانيين اهتمام أسباب، الأول! الطلب، 

٠٠١العقلانيين محي القرآن رب فهم وسائل الثاني: المطلم،  ٣٢٨. ........٠

القرآنية،المراءا>.ت، من المعاصرة المقلية المدرسة موئف، الماع! الثحئ، 

٣٣٥ونقده المعة، والأحرف، 

٠٣٣٥ ٠ القرآنية القراءاُته من العاصرة المقلية الدرّة مؤنق، الأول! المهللب، 

٣٥٢. ١ . المعة الأحرق، من المحاصرة المقلية ة المدرّموقفج الثاني! الهللم، 

٣٦٣.... ونقده القرآن، نزول من العاصرة القلية المدرسة موقف، الثاني! القمل 

القرآنبنزول المراد من المعاصرة القلية الدار»«اة موقف، لأول! ا البحث، 

٣٦٧.... ............ ..٠٠١.... ....ونقده والإنزال، النزول، ين والفرق، 

٣٨١ونقده القرآن، نزول أسبابؤ من العاصرة المقلية المدرسة موقف، الثاني! البحث، 

١٣٨٢ . .٠ . . ٠. الحاصرين الخقلانن محي النزول اسباب، نشأة الأول! المهللبج 



ادضمِج^^وإ

النزول،أسباب رواة من المعاصرة العقلية المدرسة موقف الثاني! الطلب 

٤٠٨وموضوعاتها 

٤٣٣النزول أساب فائدة من العاصرة العقلية المدرسة موقف ت الثالث الْللب، 

العقليةالمدرسة عند القرآن علوم في النزول أماب أثر الرابع• الطلب 

٤٥٥العاصرة 

٠٤٧١ ونقده والمدني، المكي من المعاصرة العقلية المدرمة موقف ؛ الثالث، المحن، 

٤٨٥. ونقده نزل، ما وأحر أول من المعاصرة العقلية المارّة موقف، ازاع! المحث، 

والتشابهالمحكم من العاصرة العقلية المدرسة موهف، الثالث،! القمل 

٤٩٣ونقده والمجاز، والتاؤيل 

٤٩٥ونقده والمشابه، الحكم من المعاصرة القلية المدرسة موقم، الأول؛ البحث، 

المدرسةعند وأهميته والمشابه، بالمحكم المقصود الأول؛ المهللبج 

٤٩٥العاصرة القلية 

تعالى؛قول نفير من العاصرة القالية المدرسة موقف الثاني؛ الْللب، 

..................... .٥١٠

٥٣٧. ....ونقده ، التأؤيل من المعاصرة الملية المدرمة موص ؛ الثاني المحئؤ 

٥٣٨. .ونقده المعاصرة، المدرمة عند المراد ت الأول المطلب 

٥٤٧. ونقدها العاصرة، القلية المدرمة عند التاؤيل الثانيتصوايط الطلب 

٠٥٧٣ .ونقده العاصرة، العقيه الخدرست عند بغيره التأؤيل علانة الثالث^ الطالء-ها 






