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لها،حقيقة لا تقسمان كانت وأنها النسخ أنواع عن وتكلموا 
الكريم.القرآن في الفراغ إبان ت وتججتها 

للعناةيوضع لم وأنه المح، علم وضع أسباب لموضؤع وتعرضوا 
الفقهاء.أرادها أحرى لأغراض ؤإنما والمنة، بالكتاب 

وهوالأحكام، استنساءل باب في أهمية يقل لا آحر موضؤع وهناك 
ودلالتها.الأحكام، آيات موغؤع 
آياتهناك يكون أن المعاصرة المقالية المدرمة رجال. أنكر وقد 
الشرعية،يامة والوالجنايات الأسرة وأحكام المعاملات في أحكام 
أحكام.فيها يوحد لا المريعة أن ذللئ، صنيعهم ومولى 

التاليةالباحث، حلال من ذللئ، بيان يلي وفيما 



الأولالمحث 

محبا عند بالنسخ المراد 

ونقدهالعاصرة، العملية المدرمة 

رحمهفارس ابن قال والإزالة، القل بأنه• لغة المخ العلماء يعرف 
فيمختلف أنه إلا واحد، أصل والخاء والين ®الموز تعالى! اض 

آخرون!ونال مكانه. غيره ؤإثبات ثيء رقع قياسه قوم! قال قياسه. 
رقعمعا، الأمرين يثمل أنه والراجح ثي،ءأُل إلى شكاء تحويل قياسه 

وتحويله.، الميء 

متراخبخطاب متقدم، بخمناب اكا؛تا الحكم رفع واصطلاحا! 
عنه

(٢)

يلىوفيما للنح، مختلفا مفهوما المعاصرون العقلانيون أورد وقد 
!ذلك،سان 

(.٤٢٤الالغة)ه/.قايس )١( 
ثرح.خممرالروئ)آ/)ه/هها(، الحط المم الاظر)ا/ا،اآ(، روضة انظر: )٢( 

(.١٧٦)أ/المغاذ،ماهل (، ٢٥٦



تيلض؛رلأك
عطايا:جمال الأست1ذ أولا؛ 

فقدمومحع؛ يشكل المخ موصؤع تناولوا الاين الباحثين من وهو 
لكمفيه وسلك القرآض؛ النص ومحللاقة النسخ حفيقة ت كتاب كب 

ببحتنايتعلق فيما ذلك ومن المخ؛ مع التعامل في العقلية المدرسة 
العلماء.يفهمه كما لمص الإزالة اللغوي المخ معنى أن يعتبر أنه هذا 

الالميء زوال أن إلى ننتبه أن ®وعلينا I عتنايا حمال الأستاذ يقول 
معآخر مكان إلى الأول مكانه من انتقاله ؤإنما إعدامه، أو فناءْ يعني 

منالشيء تحريك أو انتقال هوت الإزالة بمعني بذاته...فالمسخ احتمامحله 
بذاته.محففلآ الميء ويظل مكان إلى مكان 

أي:)الإزاحة(؛ بمعنى: أنها عر ما الإزالة نفهم أن فيجب 
٢.آحرارأ مكان إلى مكانه من الشيء تحرك أو تحريك، 

،،والقلل الإزالة؛ للمعنيين: يأتي اللغة في المسخ أن والصحيح 
بينحلهل آخر إلى مكان من الثيء تحريك بمعنى هي الإزالة إن والقول 

درJلهأى نحا الميء ينهخ ررواليء العرمب لمسان وفى المعنن؛ 
مكانه،،.ويكون 

اوبن1:جمال ثانيا: 

القرآن؛لمععليل بها المعترف الصورة هو المسخ أن الثنا حمال يرى 
القرآن.تعهليل المخ: على يطلق ما وكثيرأ 

.٧٢ص القران، قي النص وحللأنة الشح حميقة )١( 
(٦١)•Y/ الرب زن (؛ ٤٢٤)ه/ الأنة ُقايس انظر: )٢( 
(.٦١)م )٠١( 





والأجرالتعبد شاء حكمة فيه حكمآ وحة المن الأيات بماء ~ ٢
،•بتلاوتها^ 

الأياتبعيد يتعلق فيما واجتهاداتهم رين المقآراء تفاوت ؛ الثالث،
القرانأن وهي! البنا؛ حمال أوردها التي النتيجة يفيد لا وحة المن 

يكونأن العلم أهل وحاثا القرآن حاشا ~ المقمرين لعبة أصبح الكريم 
القرآن-.ْع منهجهم هدا 

وحةالمنم الأيات عدد في العالماء احتهادات اختلاف يفيده ما وغاية 
الحكمفي مناهجهم وتفاوت ذللئ،؛ في قاطعة نصوص وحول عدم 

أحرى•جهة من بالنسخ 

؛البناحمال عند تعطيلا النسخ تسمية 

رروقدبقوله؛ تعهليلأ المح تسمية البنا حمال يوكل، آخر موضع وفي 
ولاالقرآزا؛ ررتعهليل التعمير هن.ا البعض يممتففلع حتى أو متعفلم، ي

بالفعلحديث، ما هو هذا ولكن التعهليل•• حد إلى الأمر يصل أن يتصور 
المسميات.احتاإفؤتإ ؤإن حى 

مائةقرابة رين المقبعض ينسخ أن — التحهليل إلا — نصم، وبم 
الحنةوالوعقلة بالحكمة تآمر التي القرآن آيات غرر من آية وعشرين 

علىالقوامة ادعاء وعدم والسماح والمسسر للصفح الماس وتوجه 
رهتوما والقائد، الأديان بين الخلاف في القمل وترك الإيمان، 

الهمان؛ض ئي ماحق (< ١٩٦٨)المفان ماظل اننلر: )١( 



فإذاالسف...؟ آية عليها أطلقوا واحدة بآية القيامة يوم إلى الضمائر، 
السخاامن أخف التعطل أن الحق يكون؟ فماذا نمليل هذ.ا يكن لم 

وحكمه؛المسح؛ بحقيقة جهل هو نمليل بأنه للمسح الوصف وهلءا 
عليه.ؤإنالها للوحي الأمة تلقي مقدار على تدل التي 

ينزلحين يتلقونه الصحابة كان تعطيل بأنه البنا حمال يصمه فما 
الحالين.بين فشتان والقبول؛ بالتسليم بنحه الوحي 

إنهاقيل! التي والايات السيف؛ باية البنا جمال تمثيل وأما 
أنكرالميف بآية العفو آيات بنسخ العلماء من فال فمن بها؛ وحة مت 

ا.والمتأحروزأ منهم؛ المتقدمون العلماء عليه 

شحرور:محمد الدكتور ثالثا: 

كماءالمخ المسخ: معرفا شحرور محمد الدكتور يقول 
باحرمابقة رسالة في ورد حكم استبدال هو  ١٠٦البقرة في تحار 
لاحقة.رّسالة فى منه أيسر 

عند، وتعن.يبر جلد إلى تحول موسى عند بالرجم الزنا حكم مثاله: 

صر؛الدين لنور القرآن علوم ؛ ٢٧٠ص المالح؛ لمحي القرآن علوم حث؛ي ما أ انظر ، ر٢ 
.١٣٠ص

القرآن،وعن تعالى، اف عن الكلام في اسخد-اعه يحن لا اف، عرفه • التمير هذا ُثل ، ٣١
وتعريفات.مصطالحات كتاب القران فليس 

المخ.آية إلى يثير )٤( 
حكمة=من ليس إذ الإملأم؛ في الحدود بمحكمه جهل هو تعذيب بأنه الجلل حد وصف، ( ٠١



^^|لض£ري

بينإلا يكون ولا الأحكام، في إلا يكون لا الخ أن أي ه، محمد 
الرسالأت«لم
إلىبه يذهب لم بما المح يعرف يجده الكلام هذا في والمتأمل 

المسخوهذا الكريم، بالقرآن المابقة الشرائع ونخ الشرائع؛ بين المخ 
الكتابفي النسخ وهو المراد؛ بالمخ يتعلق لا لكنه واقعا؛ كان ؤإن 

والسنة.

آوءاية عى ثنخ ما ؤ الكريمة لأية با نحرور الدكتور استد.لأل وأما 
أهلمن أحد به يقل فلم السابقة للشرائع النسخ بمعنى أنها على ثاسهايم 
الممر.

إلىإلا يكون لا أنه يدل ما هناك ليس الشرائع بين المخ إن ثم 
شحرور.محمد الدكتور إليه أشار كما أيسر 

إنكارعلى مثال هو نحرور محمد الدكتور ذكره الن،ى والمنال 

وجعلا النةل صحيح في نبوته مع الرحم لحل، المعاصرين العقلانيين 
بالإسلام.نخ مما الحلأ ^ا 

المحصن.لغير الجلد وحد ؛ للمحمن باق الرحم حل. أن والصحيح 

فيالجنائية السامة ت انفلر المنكر؛ عن المجتمع ارتالءاع ولكن التعذيب؛ لحدود ا— 
٠.١ ص ^الإسلام؛ الخدود ؛ ٣٣٥ص الإملأمة؛ الشرسة 

.٥٠ص الإرهاب؛ ماع تجفيف )١( 
رحمباب لم؛ موصحح (؛ ١٦٥)a/المحصن رجم باب البخاري؛ صحح انظرت )٢( 

(.١٣١٧/٣)الزنى؛ز الثيب 



الثانيالمحث 

المعاصرةالعقية المدرمة موقفا 

ونقدهالنغ، وقؤع من 

المخ؛بوقؤع القول نفد في المعاصرة المقلية المدرسة رجال بالغ 
وكتاباتهمكلامهم نتع ومن ؤإبطاله؛ القرآن تعطيل من نوعا جعلوه حتى 

الحقيقةعلى الكريم القرآن بأحكام العمل تعطيل على حرصهم المفيدة 
الملمأهل في الملمن باب من إلا فهمه يمكن لا هذا صنيعهم فإن 

مودىهو القرآن أحكام تعطيل فإن ؤإلأ المخ؛ بإثبات القائلين 
ا.ر منهم كثير وأبحاث يرامحان 

عطاياصالح حمال الأستاذ: أولا؛ 

وطلاقةالمخ حقيقة ت أسماه مستقل؛ بكتاب المسخ أفرد ممن وهو 
بإنكارالعاصرة القلية المدرسة طريقة على فيه محار القرآني؛ المصى 
توصلوقد قوله؛ على المهان من عددأ يورد أن وحاول حملة؛ المخ 

يلي:كما مراحل عدة خلال من الخ بإنكار القول إلى 

ذلك.عن شيء الكريم القرآن أحكام مبحث ني ومحيأتي 



الشرائعفي ولا شريعتنا في لا النسخ وفرع بعدم القول " ١
السامة:

المخبوقؤع نمرق لا نحن ٠١: عطاياحمال الأستاذ يقول ذلك وفي 
سبقتالتي الماضية الشراع في حتى ولا بل الإسلامية، الشريعة في 

الإسلام.

يكونلن فإنه تعالى، اممه عن صادرة كلها الشراع دامت ما أنه إذ 
الشراع«لاا.هذه بين تناقض ولا اختلاف ولا تعارض هناك 

منأحد به يقل لم المابقة الشراع في حتى للنح الإنكار وهذا 
معرضفي تعار الاه رحمه ا الزرءانى١ ثال كما الأمر بل اللم؛ أهل 

يعقلررلأ ت المخ إنكار من الأصفهاني لم مأبي عن روى ما توجيه 
حماوة،اأالمسخ وفؤع ينكر لم مكأبي همالم ص فضلا لما مأن 

أمرين:أحد يه يراد المخ إنكار أن ذللئ، 
الكلامفي الظاهر هو كما — حملة المسخ وثؤع إنكار ت ول ألا 

شريعةأن مقتضى وهو الخلين؛ من أحد به يقل لم وهذا أعلاه~ 
المابقة.الأمم لمراتع ناسخة الإسلام 

١. ١٧ص القرآن، ز الص وطلأتت المح حققة )١( 
الهجري،عشر الرابع القرن عهللع ش ولد الزدناني، العظتم همد بن عومجمد الزرتام،ت  ٢٢١

العرفانمناهل مقدمة (، ٢١٠الأعلام)٦/ انفلرت تعالى، اش بآ"آاهرحمه سنة وتوفى 
(.٤٨وتقويم)ا/مل؛- دراسة 

اجاعت كب من معتزلي، متكلم نحوى، مفر، بحرالأصفهاني، محمدبن لم أبوم ٢٣١
(.٥٠)٨ الأعلام انفلر: _، YYسة وتوفي ؛ْآ،و، وليّة اكزيل، لمحكم اناؤيل 

(Y«U/Y)العرفان .ناهل )٤( 



وهداالنبوية؛ والسنة الكريم القرآن في المخ وقؤع إنكار ت الماني 
حلافعلى تعالى القّ رحمه لم مأبى عن الخلاف فيه مل الذي هو 
العلماءبين عنه ورد ما توجيه فى 

تعالى*الأة رحمه عرفة ابن ير نفوفى 

وقوعأكر أنه ملم أبي عن الأصوليون حكى قد عرفة: لأبن ررقيل 
أصله؟من المسخ 

باعتباروأما الظنية، والأحكام الفرؤع فى ذلك إنما عرفة: ابن فقال 
بملة،ملة تنح وأئه وقوعه؛ في الملمين بين حلاف فلا الخلة 

دامت'رما ت كلها الشرائع في الخ إنكار تعليل في قوله وأما 
ولاتعارض هناك يكون لن فانه تعالى، الله عن صادرة كلها الشرائع 
الشرائع٠٠.هذه بين تناقص ولا اختلاف 

وقوعثرؤل من ليس إذ المسخ؛ بموارد معرفة عدم دليل القول فهذا 
إل5،أكثر من، أو أكثر إر أقل من يقع قد بل مخالف؛ إلى يقع أن المسخ 

اختلاف.أو تعارض وحوي منها يلزم لا وكلها أقرأ؛،؛ 

ولذاالتخصيصن؛ يميه وهو النسخ؛ التمية أنكر إنما لم مأيا أن رأى من العلماء مجن ( ١ ) 
علىالمحلي شؤح على انمنار حانية 'ا(؛ )ه/ح'المحيهل البحر ت انفلر لففلي؛ فخلافه 

؛(.YY/Y)الجوامع جمع 
 )Y( ابنير نفمجه• من ا"لماه؛ منة وك الورغمي؛ عرفة بن محمد بن محمد الله عبد أبو

ابنعبدافه أبو ثيوحه؛ ومن لرصه؛ أثناء طلابه بعفر جمعها فوائد وهو عرفة؛ 
رحمه- ٠٠٨ ٣ سنة وتوفي الأنماري؛ صلأمة بن محمد بن ومحمد ؛ الهوارمح، عبداللأم 

(.٢٢٩)؛/\فء\1 بغية (؛ ٢٤٠)\امع ١٧١!كوء ١^ -uL^ !ض 
؛(.onعرفة)؛/ابن شبر )٣( 
لقاءعند الثبات فرض ونسخ الصوم؛ وجوب إلى والافهنار الصوم بين التحبير كتخ )٤( 

أنل.هو ما إلى ألف أمام المئة من العاJو 



خكممم

هيمنةؤينافي بطلانها؛ معناه السابق للشراخ بالنح القول ~ ٢ 
عاليها!السريعة 

نحاض بان ؛اوالقول ! عطاياجمال الأستاذ يقول آخر ّْوصع وفي 
لأنعغليم، حطأ على يحتوى قول محابق، دين كل الامحادمية بالشريعة 
هذهأبطل اض بان والادعاء ايثه، محرعها محراف^ هي السابقة المراحي 
باطالة،شراع كانت الشرائع هذه أن معناه، لأن باطل، إدعاء الشرائع 

اممه.حق قي عطيم خطأ وهذا 
كتآؤأك لوحا هء وش تا الذن نى ذلإ يجبة يقول• ~ محس—حال ~ اف ق

ننهممإزلا ١^;>؛، أن ثبمثى وثوثئ ابره^لم هء وصتا وما ,١^، أوحتنآ 
نوحثراغ ~ السابقة الشراع أن على دليل مهدا [ ١٣• ا-الشورى يوه 

غيرباقية شرائع هي - جميعا والميين وعيسى وموسى ئبرام-م 
بها.ومحفوظة الإسلامية الشريعة فى لأن ا موحودة وهى منموحة، 

التيالشراغ جمح عالي احتومحتج التي الشريحة هي الإسلامية فالشريعة 
.ه عليها المهيمنة وهي السابقة، للأمم اف محرعها 

Iملاحظات عدة الكلام هذا وحول 

والعقائدالأجمار لا الأثام إلى يتجه المسح أن الأولى: 
العاصرينالباحثين بعض يجعل وهذا ينح؛ لا مما مهي والأخلاق،؛ 

بونؤعالقول أن يعتقد إذ الخهلأ؛ في يقع لأمرين ا بين يمرق، لا ممن 
والأحبار؛والأخلاق القائد نح به يراد السابقة الأمم لشراغ المخ 
٠فحبمب، الأحكام إلى متجه السح بل صحمح؛ عر وهذا 

.٣٦٨ص القرآن، في النص ومحللاقأ المخ حقيقة 



الآبمامط:الاستدلال الثانية: 

ئنثثمأؤإلأ لإبموأ ؟o ؤبمثئ ومٌى إبزقم هء رثتا نما إثك أنحتثآ ؤألذئ 
والأحكام.العقائد بين الخلهل يؤكد [ ١٣]الشورى: 

أماكلهم؛ الأنبياء بين متممة فهي العقائد هو هنا المراد فان 
فيها.اختلاف بيتهم قوقع الأحكام 
الذي®والدين لأية: ا ط، عند تعالى اف رحمه كثير ابن ثال ومد 

٠لهءا ثريلث، لا وحده الله عبادة هوت كلهم الرسل به جاءت 
منقبلها ما على الإسلامية الثربعة بهيمنة الاستدلال الثالئة: 

هوالأحكام من الشرائع تللث، في ما جمح على احتوائها على الشرائع 
لتقريره.جاء ما صد على بالدليل استدلال 

تىإؤكألكثبآلصمهدئالمابمي؛ؤدآرلا • تُالى موله أن ذلك 
ينعنا ^٥^؛ ٥١ثئغ ن؛" أس 1رد يثآ ينهر  ٢٠٤^.^==ثثه وثهثيثا الخكس 

يبلوكمدلبجن ثأجتْ أم؛ قتمكز أف ثاء وأو ومنهاحا نمعن يءكم جعتا ذيل آلؤ 
مه'كنتح لعا بؤنم جيتعا ٌرجتحظم أذن إئ الحلان ءاسئإ ن،آ 

ءننلئوف4]اوائدة:ح؛ا.
يكيفالأمم؛ بين الشرائع في الاحتادف وقوع عر دليل كلها الأية 

الاختلاف؟عدم على بها تستدل 
كثيرة،معان في عامة فهي اوكريمة؛ الأية في الواردة الهيمنة وأما 

حق،فهو منها وافقه فما المتقدمة، الكتب على أمين ®القرآن أن ومنها 
باطل((فهو منها خالفه وما 

(.١٩٤)U/ الفلم القرآن تمر )١( 
)ّآ/قأاالعفليم القرآن نمير انملر■ تعالى؛ افه رحمه جريج ابن قول ْذا ( ٢١



|كيزي^^>ووو

افهعند الأحلاقية المعايير لأن النسخ وقؤع عدم يقتضي العقل ~ ٣ 
الشح!وقؤع عدم على تدل آيات وهناك تتبدل، لا 

البه القائالين عند النسخ كان ررؤإذا ت عطايا حمال الأستاذ يمول 
فلاوالعقيدة، والأخلاق الأحبار من غيرها دون الأحكام في إلا يكون 
ثمشريعة، في حق بغير القس قتل ~ مثلا أحل قد كان اف أن يعمل 

فيحرمها نم سامة سريعة في الزنا أحل أنه أو بعدها ثريحة في حرمها 
أحرى.فيشرسة فيشريعةئمحرمهاالربا أحل أو لاحقة، شريعة 

اللهارتضاها الي الأخلاق لأن الدوام، على حرام الله عند فالحرام 
عندالأخلاقية المعايير تتبدل ولا عنه، الصائرة الأخلاق هي لحثادْ، 

افه.

فىحراما سيكون ما وقت، فى حلألأ اممه عند يكون ما أن يعقل فلا 
لخ=قاشتديل ^لأ يقول! ~ بحانه حم— فالله العكس؛ أو آخر، وفت 
ذلأكثآم نديل ءرلأ ~؛ بحانه س~ يقول كما [، I٦٤ تيونس أادهبٌ 

همإنمز من آؤ;أى.٤،' ؤح آثه ويقور: ٣[ : لالروم ٢'^^؛ أتيش 
ألمثتدث اا_اوى: تويقول [ ٦٢

ولاأقواله يبدل لا اممه أن عار تدل الأيات فهدم [، ٢٩ليىه]ق: 
يغير،ا

فيالمخ وقؤع عدم يعلل إذ الاضطراب؛ ءلاهر الجواب وهذا 
بينيغرق الكلام أول في أنه مع تتبدل لا الأخلاق بان الأحكام 
والعقائد.والأخلاق الأحكام 

.١١٧ص القرآن، ر النص وطلأتي المخ حشقة :١( 



يقلفلم والربا؛ والزنا القتل كتحريم الأحكام باصول تميا؛ه وأما 
ومنحرمت؛ ثم حلالأ لكنت وأنها النسخ؛ يدخله مما هذا إن العالماء 

بلالمحرمات؛ هذه أحلت أن السائقة الشراع في يقع لم ت الوقؤع جهة 
علىبها الاستدلال يصح لا لذا ؛ تحريمهاعلى الشراع انقمي مما هي 

النسخ.فيه وير فيما النسخ وقؤع من المغر 
التيالأخلاق لأن الدوام، على حرام اممه عند ®فالحرام وقوله! 

المعاييرتتبدل ولا عنه، الصادرة الأخلاق هى لعباده، اممه ارتضاها 
اش«.عند الأخلاقية 

ْعاتتفق لا دائم حرام هو الحرام أن وهي قررها؛ التي المقدمة 
يدخلهلا مما وهي بالأخلاق؛ متعلق التعليل لأن أورده؛ الذي التعليلر 
النسخ.يدخله مما وهي بالأحكام؛ متعلقة والمقل.مة النسخ؛ 
حراماليس الحرام أن دليل حراما لكن ما بعض نسخ وقؤع إن ثم 

الحكم.من لحكمة الإباحة إلى الحرام ينمخ قد بل، ؛ دائما 
ماوقت، في حلألأ اض عند يكون ما أن يعقل ررفلأ ت قوله وكذللئج 

تبالأيات لذلك استدل ثم العكس،١ أو آخر، وفن، في حراما سيكون 
[،٦٤ونس: ]يِساش"أسه وءذ 
هيمنة عمي. ؤثن هسل من -قؤأ أدمى ؤح أثه ٣[؛ ت روم لالألمثِه 

[.٢٩]ق: جثتذمئليى4 [؛ ٦٢تدلأه]الأحزاب: 
محله؛غير في امحتل.لأل هو الكريمة لأيات يا الاستدلال هذا ومحثل، 

سياقها.من الكريمة لالآيات وبتر 

الموية.ة الفي الوارد المور نيارة عن الهي نسخ مثل 



^^|ش-مري

مساقهافي نفروها حين تعالى؛ قوله فإن 
آلخءَمحأ® محلأوفير;لأممحرمح كاملا: 
لختقشتتويل لا آ[دجزإ وفي\ آلييا ألحيوء ف، ألآ/نح لهر وا تنموي ومحفاوأ 

الت المراد أن وهو جليا؛ يغلهر المعنى فإن آلعظي-ريم هوأدور تللد أث 
كثيرابن الإمام قال والتقوى؛ الإيمان لأهل والشرى الوعد لهذا تديل 
الالوعد هذا ت أي ^ أس ثديل ^لأ راوثوله؛ تعالى؛ الله رحمه 

لمحالة® لا كائن مثبت مقرر هو بل يغير، ولا يخلف ولا يدل 

آلإصأمحشآلمح4^لأنيئتعالى؛ بقوله الاستدلال وأما 
وتساويالفهلرة عن اوكلأم سياق في الأية إذ البطلان؛ في أحلهر فهو 

فيها.الخالق 

^آثي لحاي بديل ءرلأ رروقوله! تعالى! الله رحمه كثير ابن الإمام قال 
التيفطرتهم عن الناس فتخيروا اممه، حلق بدلوا لا معناه بعضهم! قال 

لحلمؤوس تعالى! كقوله الء؛لاوس»، بمعنى حبرا فيكون عليها• الله فطرهم 
صحيح.حن معنى وهدا [، ٩٧عمران! ك0ءامثا؟ه]آل 

بينمحاوى تعالى أنه ! ومعناه بابه، على حبر هو آحرون! وقال 
علىإلا أحد يولد لا المستقيمة، الجبلة على المهلرة في كلهم حلقه 
ذلك«لآ،بفي انس بين تفاوت ولا ذلك، 

الأياتفي قيل ما فيه يقال الأحيرتين لأيتين با الاستدلال وهكن.ا 
سياقاتهابعن للايات بترأ كونه من السابقة 

(.٢٨١)إ/ الثم الهمان تمر )١( 
(.٣١٤)\االعظم القرآن تمر )٢( 





عنهمض ا رصي الصحابة إخبار فيها التي النبوية الستة في والأدلة 
حديثمثل التنزيل؛ شهد ممن وهم الأيات؛ بعض في النسخ بوقؤع 

عشرالقرآن: من أنزل فيما رركان فاك: أنها محها اممه رصي عائشة عن 
نخز®ثم يحرمن، معلومات رصعات 

يشترحلولا إثباته؛ في كافية النسخ وقؤع على الأدلة هذه فأمثال 
الأدلةهذه وبمثل الأيات؛ بعض في المخ وقوع على نص آية ورود 

وحديثاقديما المخ في كتب ممن العلم أهل امتدل 

برأيه؛فيه شخص كل يقول أن إلى يودى بالمخ القول أن - ٠ 
رأىهو بالمخ القول كان ارؤإذا : عطاياحمال الأستاذ يقول 

كتابفي دليل هناك وليس الشخص، لهذا ذاتي فهم عن ناخ شخصي 
البابيجعل ذلك فان أوآيات، أحكام نسخ هو المسخ أن على اممه 

منسوخة.لأية ا هذه إن برأيه: شخص كل يقول لكي دائما مفتوحا 
يتمأن إلى افه كتاب آيات في يبطل الشخصية الأراء تفلل وهكذا 

تماما®الحمل عن اممه كتاب تعهليل 

القائل:جهة ومن المخ صوابعل جهة من صحيح غير وهذا 

اللهكتاب في يقول أن أحد لكل فليس اكسخ؛ صوابهل جهة من أما 
بالمخالقول يمح حتى وئروهل محوابعل له المخ باب ل برأيه؛ 

(.١٤٥٢يرقم ١ ٥^١٠ / )Y رصعات؛ بخس التحريم باب الرصاع؛ كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
.١٤٣ص القرأن؛ علوم قي الواضح (؛ ١٩٠)Y/ العرنان مناهل انفلرت )٢( 
٠٣٨٩ص القرآن، في النص وطلاقة المخ حقيقة )٣( 
٢(. ١٦)ه/اص أصول ش اسط لخر ؛ ١٢ص الرصوخ؛ أهل بأكف المصفى انظر: )٤( 





خفييني

مىءايةآوسح نعارتبقوله الاستدلال على شبهات إيراد ~ ٧ 
هدؤ4:سء َلإ، عق أف' آ0 تلم ألم ضهؤ أو ثمآ بجت ئأب ثنيها 

منجمعوها التي المعية الأدلة ررومن • عطايا جمال الأستاذ يقول 
تعالى!محوله ت أولا ،ت كنا محي الزرقاني الشيح وأوردها اش، كتاب 

ئيءؤب عق أثن أف ثلم ألم فلها أو نمآ بج- ئأت ثنثّها أز ءايف يذ ثنسح ؤما 
اُ»ااااهوؤهلاوقرة:

هذهمحي المخ أن إلى يثير ما هناك ليس ٠١ت فنقول هذا على ونرد 
•آية( حكم من تنح )ما اممهI يمل محلم أحكام، نح هو الأية 

رمامثلا يقل لم فلماذا الأحكام، نخه بالمسح يقصد اممه كان فإذا 
أمر(؟.من نشح )ما أو حكم( من نشح 

بالخيروالأعلم الخير، ومقياس بجرنم؛ايم، يقولالله إن ثم 
افيمغ الأي فما الأحكام، حيرية هي هنا الخيرية كانت فإذا افه، هو 
مرة؟.أول من إحكامه حير ينزل ن أس 

حكمبإنزال خه يننم حيرأ حكما اف ينزل لأن الداعي هو ما 
منه؟أحيررأ، 

ؤيعملأحدهما يبطل فلماذا حير، الحكمين من كل في كان ؤإذا 
الأحر؟

وكانااممه، وهو واحدأ مصدرهما كان إن معا، يعملان لا ولماذا 
خيرأ.؟كلاهما 

(.١٩٣المغان)\/ماهل انظر: )١( 
أحير.استخدام: إلى يحتاج ولا كنضيذ حير لأن حير، الصواب: )٢( 



هب؛ريمثيء َلإ، عق ه آن ثلم ^١١٠٢ تعالى• بقوله حتمت الأية إن ثم 

تعلم)ألم مثلا الأية خام لكان بالأحكام، سا محا الخ كان فإن 
يتعلقالأمر دام ما ، حكيم( عليم )واض أو حكيم( عليم اض أن 

أحكاممن والمجتمع الإنسان يناسب وبما ويالتشريع، بالأحكام 
وأحواله.فنروفه ْع نتناب 

ئإلئ1لم أث، لى ثلم ُؤآلم تقول• ا تليهتي الالآية إن نم 
متعلقغير هنا المخ أن يعني وهذا [. ١٠٧]البقرة! رآلأدْ؛و،ه 

لأن؛الكونيان، متعلق ولكنه عموما، المتلوة ؛الآياتا ولا بالأحكام، 
لأرخى.وا السّماوان مللث، وعن القدرة، عن تتكلم الأيات 

أموبمو.هآ وشت ئناء ما أث، ءاؤيما>وأ ى! الع__ته ء__ولI ا ان_يث
[٣٩ألخثش،ه]الرءد: 

المقصودأن على يدل ما فيها ليس إنه لأية، ا ه هن. فى نقول ، كن.لاث، 
محددة.وليت مطلقة ولكنها الأحكام، هو الإنامحت، أو بالمحو 

لشيءأو للأحكام، تخصيمى ذلك في وليس يشاء( رما يقول فاممه 
إذنإلا ِهايغ دلإ أن فيول كاف ُاؤوما تقول؛ نبلها التي والأية معين، 

آفيملالرءد:

منأورده وما الكريمة الأية حول عمنايا حمال الأستاذ كلام وفي 
الوقفات؛من عدد بها الأستل.لأل( على ثبهات 

١.١ ١-١ ١ ٠ ص القران، في النص وطلاقة النسخ حقيقة 



هدهفي النسخ أل إلى يشير ما هناك ررليس ت عْلاوا حمال قول ~ ١
آية(((.حكم من نشخ )ما I اض يقل فلم أحكام، نسخ هو ية ألا 

مفيدالحكم بنخ الأية نسخ تخصيص عدم إن أن والصحيح 
فييكون لا المخ أن لا معا؛ واللمقل الحكم في يكون الخ أن 

الحكم.

)مات بقول ئناوْ حل اريعني ت تعالى الله رحمه الطبري الإمام قال 
ونغيرْ«را،.فبدله غيره إلى آية، حكم من نقل ما آية(: من ننسخ 

الأحكام،حيرية هي هنا الخيرية كانت رءإذا ! عهلاياحمال قول ~ ٢ 
مرة؟((.أول من أحكامه حير ينزل أن من الله يمغ الأي فما 

الأمامفاله ما وجوابها قديما؛ العالم أهل تناولها شبهة ويرذ.ه 
من— لكم منها بخير ارنات الخيرية! معنى في تعالى الله رحمه الهلرى 

عليكم،لخفته انماحل في إما — حكمها فغيرنا نسخنا التي لأية ا حكم 
كاكيوذلك عذكم، ثقاله فأسمتل ءالسكم، كان فرض وصع أنه أحل من 

عنهم،فوضع ذلك نمخ نم الليل، قيام فرض من المؤمنين على كان 
عنهمحمله وثقل ذللئ، عبء قوحل لعاجلهم، في لهم جيرا ذللئإ فكان 

علىعمته ونقل حمله مشقة أحل من ثوابه، نمفلم الأجل في إما ؤً 
فنسخالمنة، في معدودات أيام صيام من عليهم كان كالذي الأبدان. 

صومفرض فكان حول، كل في كامل شهر صوم مكانه عيهم وفرض 
أنغير معدودات. أيام صيام من الأبدان على أثقل سنة، كل كامل شهر 
لفضلأكثر، عاله والأجر أجزل، عاله فالثواب كيلك، كان ؤإن ذلالث، 

"\(.AA/Y)jU(حا،ع 



علىكان ؤإن قولك معدودات، أيام صوم من مكلميه على مشنته 
أحره،وعظم ثوابه لفضل الأجل في الأول من حير فهو أثق، الأبدان 

)نأتهوله! معنى فذلك المعدودات. الأيام لصوم مثله يكن لم الذي 
فيأو كلفه، من على لخفته الحاجل في منها بخير إما لأنه منها(• بخير 

أجر0ااأوكثرة ثوابه لعظم الأجل 
لكانيالأحكام، محنيا هنا المح كان ®فإن ت عطايا جمال قول ~ ٣ 
حتكيم(«.عليم )واض أو حكيم( عليم ال؛ه أن تعلم رألم مثلا الأية ختام 

سمها؛بما الكريمة لأية ا حتام بعلاقة الجهل إلى مردها ثبهة وهده 
الأحكامتغيير أن وهي ظاهرة؛ قبلها لما الخاتمة هذه منامحبة أن ذللثإ 

تعالى.الله قل.رة تمام ينافي لا ونسخها 

شءمل عق أممه أف قلإ ٠^١^ قالا ®نم تعالى: اممه رحمه الراغب قال 
بالثانيآت لم ؤإن فحالأ حالأ الحكم تغييري أن بن نحلا أي 

ذلك،يظن لا شيء كل على قدرته علم من فان العجز، هو الابتداء في 
الوقتفي بهم الأليق وأن المباد، مصلحة إلى يرجع ذللث، تغير ؤإنما 

المتاخر*لآ/الحكم المتأحر الوقتر وفى التهدم الحكم التهدم 
إلأف آت ثلم ^١^ تقول: تليها التي 'رالأية : عمناياجمال قول ~ ٤ 

غيرهنا المسخ أن يعني وهذا [. ١٠٧]البقرة: محألآبجا4 هكوي ثلث 
متعلق؛الكونيان،ولكنه عموما، الخلوة بالأيات ولا بالأحكام، متعلق 

والأرصرإ(ا.ماوات الملك وعن المدرة، عن تتكلم الأيات لأن 

اكن)\/ا«إ(.جامح )١( 
)\ا٦^٦xالأصفهاني تمرالراغب )٢( 



خلفحيم

السابقةالايات قي بالظر يكون الكريمة الايات منامان في والقول 
للأية.ومنامتها واللاحقة؛ 

للأيةالسابقة الايات منامة أغفل أنه هو هنا ععلايا جمال فعله وما 
١^■^؛،.لأية ا منامة فى وأحهلآ الكريمة؛ 

ثمولوألا ءاتنوأ أكنجنث< يتآبمآ ؤ تعالى• قوله فهي السابقة لأيات ا أما 
كمزوأأدمى بجد ئا . أيق عثداب وقهفهرث ؤأنثنؤأ أنهلند١ رملوأ ;؛عثتا 

محصيأس ريطم نن -م مذ عثهءقم برئ آن أثئركي ولا ألكنف آنل ين 
آدتظيحِه,أنمصّز ذو وآفة يكآء مذ مبممنهء 

فيبهم التشبه عن وتنهى اليهود؛ حال عن سحل-ث الكريمة والايات 
والمشركينالكتاب أهل تمني عن الايات تخبر ثم ه؛ الّجي مخاطبة 

•لمين المعلى خير ينزل ألا 
النسخلأية الكريمة لأيات ا لمتامئة نظروا رين المقفان هنا ومن 

جهتينل١'من 
ذلكوفي لها؛ التخ آية قبل الكريمة لأيات ا عموم مناسبة ت ولى ألا 
أنقبلها للايات لأية ا هذه ررمناصة ت لى تعا الله رحمه عاشور ابن يقول 

ُ؛ؤم؛يندثآت بقولهم  Wyبالميء الإيمان عن إعراصهم عن اعتذروا اليهود 
فيوهم ، بغيرْ يكفرون أنهم به وأرادوا [ ٩١ت ]البقرة عشناه أتنل 

ظاهرهر ما منها القرانيه آلابات فى عامة ألمناسبات شأن شأنها المناصبات وهذه )١( 
أهلمن ونفلر اجتهاد محل الأخير وهذا خفاء؛ مناسبته وجه في ما ومنها الماسة؛ 

•الفسسر 

بهايقل لم مناسبات يفترصون حين المقادنتتن صنح هو عليه الركيز أيّيد الذي والخلل 
أقوالهم.اييد سوى لها وجه ولا المفسرين؛ من أحد 



وصفمحمدا إن ويقولون تنح لا شريعتهم أن يدعون ذلك عذرهم 
للتوراةمبهللأ شرعه يكون فكيف لها مصدقا حاء وأنه حق بأنها التوراة 

غيرتعالى اممه يكون أن لزوم وهو اليداء مموه بما الناس على ؤيموهون 
شريحةويبذل عنه يحرض ثم الأمر له يبدو وأنه تشريحه يحسن بما عالم 

ا؛بشريعة 

اJقاءيقال المح؛ لأية المسخ آية قبل المي الأية مناسة المائية: 
وكانحله بعد أؤ;أعثثثايم قوله• سبحانه حرم ررولما تعالى: الله رحمه 
بعدالحفليم بالفضل بالوصف به يتعلق ما وأنهى المح باب من ذلك 

دينأو ملك من ١^١^٠ من يكون ما نقل مقتضاْ من الذي التخصيص 
الدسهم أن يرون اليهود وكان ناس، إلى ناس من علم أو قوة أو 

هذاكون ومحي الدين هذا في عنهم مهنا من لذلك المسح فكان ينخ، 
محلعنهمعن جوابا تعالى قال ذلك كان لما للمتقين هدى الكتاب 

نكا ما المحسودين الحرب ألبس قد أنه معلما العفلمة مفلهر فى له سائقا 
وعيروهورذلوْ محياه عوا وينبتيلوه فا دهورأ الكتاب أهل به زين قد 

سببايكون النعم على اعترانحا لكونه الحد أن إلى إثارة وبذلوه 
ا؛ه ينسخ ما ؤ الحاسد: ثوب الحود لإلباس 

اككذبلوحقئ اثن آئ ^١١؛؛قلم تعالى: قوله فهي اللاحقة لأية ا وأما 
ولادك بن خب دلت بن لطم وما دألازصة 

غيرهنا المسح رءأن مناسبتها جعل حين عمنايا جمال أ-حء؛لا وقد 

(.٦٥٤التحريرواكوير)ا/)؛(
(.٩٢-  ٩٠)Y/ والسور الأيات تاب ش الدرر نظم )٢( 



الكونيان،متعلق ولكنه عموما، المتلوة لأيامحت، با ولا لأحكام، محا متعلق 
والأرض،،.ماوامحته المالك وعن القدرة، عن تتكلم الأيات لأن 

الأيةحتام على الدليل بمثابة أنها نلها لما مناسبتها أن والصحيح 
هوبما ذلك، ®أتبع ت تعالى اممه رحمه ١لبقاعي قال السابقة؛ الكريمة 

لأذواعالجامع ء؛ؤألمةذلمآ0آهيم ت ل ففا الندرة ثمول على كالدليل 
روأ'لأزْمثيماار تمحى العفلمة 

المتعالقةالشبه من عددأ عمنايا حمال الأستاذ يورد آحر موصع وُمحا 
الأتي;®نجد يقول; الكريمة؛ بالأية بالامتدلأل 

ثنسهاهآز ءاية عى لمع ما ؤ تعالى; قوله في )آية( بكلمة المقصود أن 
آيةلأن الوحي. آية أو المتلوة لأية ا وليس الحية الكونية لأية ا هو 

ؤلأمحلسيئتيلإ4•بلل ولا بدل لا الوحي، 
ولكنالتذكر، صد هو الذي يان النليس اء بالإنالمفصود أن 

النيان،هو اء الأنوليس الكونية. للأيارتv والتثبستا الترك هو اء الإن
منولأن فيه، واستقر قله على نزل القرآن ولأن يني، لا الرسول لأن 

كانت،ومن [، ٢١]النائية; ؤ،دجإتاكدجه التذكير وخليفة 
ينسى.لا التذكير وظيفته 

يهلاوّ_إلأنه عثاْ، على اممه يجريه لا النيان، بمعني الإناء أن كما 
أنمنهم يهللبج ولا ؤيتفكروا، ؤيحلموا ؤيفقهوا يتذكروا أن دائما منهم 

به.ذكروا ما يتركوا أو وا ين
لمالعرب،، لسان في الموجودة الأربعة اللغوية بمعانيه النسخ أن 

(.٩٩)Y/والور \لأوات ناب في الدرر نقلم 



وئؤععدم يؤكد وهدا الوحي(، )آية المتلوة لأية ا على تطسنها يصح 
اش.كتاب في النسخ 
علىلا تهلبيقه، يصدق لم — بالذات — الإبطال، بمعنى النسخ إن 

الحيةالكونية الأية علي ولا ~ يبطل لا الله كلام لأن — المتلوة الأية 
عمران!]آل، تطلا حلمثظ١ ؤتماما >؛ ٧٥١؛ليس اض خلمح، ن أل~ 

١٩١.]

~اس عبابن فال، كما — الإبدال هو اش كتاب في نسخ الأن 
موجود،شيء محو I وهما الإلهية للارادة فعلين علي يحتوي والإبدال 

حديد.آحر شيء ؤإيجاد 

ؤينا>وأمحماشآثتعالى قوله 0ع يممؤ، المعنى بهيا فالنسخ هدا وعلى 
[.٣٩]الرعد: 1م و;ءناو.ء7 وشن، 

؛تعالى صفاته من ينبع ، ملكوته في اممه شؤون من ان شالنسخ 
ؤيحييويحدم، يوحد مسحانه فهو والمالكا، والقدير والخلاق الخالق 
ّملكوته فى ء يثا كما وشت، ؤيمحو ، ويميت، 

لأنالوحي، آيات في وليس الكونية، لأيات ا في تكون الخيرية إن 
الخبال.صالح أحل من حير كلها عباده، على الله بها حكم التي الأحكام 

الأحكام،على انطبقت، إذا مثلها( )أو تعالى: قول في المثلية إن 
اللأنه المشؤع، في الحكمة وعدم هة غا والالجهالأ على يدل فهذا 
أحرى،.مرة الحكم هذا بمثل يأتي، ثم حكمآ ١^٢^٤ يبطل أن معتى 

)ألمتحّالى: قول بمثل لأية ا لختم.ننا أحكام، نخ النسخ كان لو 
حتمت،الأية ولكن حكيم(. عليم )وافه أو حكيم( عليم اممه أن تحلم 



يلِالض؛يم

أنعلى ذلك فدل فدير(، شيء كل علي افُ أن تعلم رألم تعالى؛ بقوله 
الأيةلاحتياج المتلوة، الأية وليت الكونية، الأية هى )آية( كالمة 

الوجود.إلى لإحراجها القدرة إلى الحية الكونية 

أنعلى دل ( ١٠٦)البقرة؛ خ النآية بعد التي الأيات مياق 
المتالو0((لأية ا وليس الحبة الكونيه لأية ا هو لأية با ود المقم 

يأتيفيما وأفتمر عنه؛ الجواب سبق مما شيء السابق الكلام وفي 
وهو؛السابق؛ كلامه في عليه التعليق يتم لم ما على 

أزءابء ين دنّخ محا ؤ تعالى؛ قوله في )آية( بكلمة ررالمقمود قوله؛ — ٥ 
لأنالوحي. آية أو المتلوة الأية وليس الحسية الكونية لأية ا هو ثنيهاه 

تبطل((.ولا تبدل لا الوحي آية 
منلأية ا معناها هنا لأية ا أن عته؛ الجواب يمكن الكلام وهدا 

؛هدا على ويدل الكريم؛ القرآن 
الأيةسياق إلى الإشارة مرت وند الكريمة؛ الآية سآق أولا: 

سبق.فيما الكريمة 

تفاسيرراجعت حيث، لها؛ رين المقمن العلم أهل ير نفثانيا; 
٠، دللبعير رها فمن أجد فلم المشهورة؛ العلم أهل 

فهوبلل٠٠ ولا تبدل لا الوحي آية ارلأن جمال؛ الأستاذ قول وأما 
تنسخهل وهو؛ النزاع؛ محل هو هدا إذ النزاع؛ بمحل الاستدلال من 

المناع.بمحل الاستدلال يصح فلا لا؟ أو وتبدل القرآنية ت يا ألا 

صالقرأن، ني الص وحللاقة المح حقيقة )١( 
(٣٨٨)Y/المان جامع القرآزت من القهلعة ت المعروف الأية،معناها فر وممن )٢( 



التذكر،صد هو الذي النسيان ليس بالإناء »المقصود قوله: - ٦
الكونة«.للآيات< والشين الترك هو اء الإنولكن 

Jالأيهلأية ا ره تممن يمه مما على مبنى اء نلأنير التموهذا 
باطل.فهو بامحلل على بني وما التفسير؛ ذلك بطلان تبين وقد الكونية؛ 

إلىمردها معان؛ ها( منت)أو تعالى: لموله المفسرون أورد وقد 
)أووقرئت: اؤثذسهاه؛ قرئت: فقد لكلمة؛ لالواردة القراءات 
ثنأغا(را،.

معناها:والثانية يان؛ النمعنى في صريحة الأولى فالنراءة 
اكأخررلإ،.

لأنهعباده، على اض يجريه لا النيان، بمعنى اء الإن ٠٠قوله: - ٧ 
يطلبولا ويتفكروا، ؤيعلموا ؤيفقهوا يتذكروا أن دائما منهم يهللب 

0،،<.ذكروا ما يتركوا أو وا ينأن منهم 

والواغ.\ذثي؛أ يخالف، أنه الكادم هذا يهللان بيان في ويكفي 

ومنالخالق؛ على يان النحريان دليل الكريمة فالأية الش-رع؛ أما 
تعالى:قوله ذك: فيها التي الأيات 

.٧١ص السع القراءات في الخوان (؛ ١٨٧)Y/البة؛ للقراء الحجة اننلر: )١( 
>آوثستا4تالي: * ijij*(: ٣٧٧r٧٦/١)شرْ في تعالى اض رص ممر ابن نال، )٢( 

وننمهاء."شاها وجهين: على غهمئ 
نوحرما...الين~فمعناه: بعد والهمزة النون "بفتح ااننساهااا : قرأهامن قاما 
ءؤتاثسحخ*امحآذنوله؛ في قتادة عن الرزاق،، مد فقال ُؤألثنيآ-ا4 قراءة؛ على وأما 

يشاء،ا.ما وينح يثاء ما نبيه يني تعالى اض كان قال: ثيهاه 



كرل|لضعِج

ورم]مه تجلسون ؛ذاهم بمتن ثغدكهم أو؛وا بما إدامحوأ حئ ّءن\ء ًكل أبؤأب 
[.٤٤الأنعام: 

ألدتآآلحتؤْ ا؛ؤألمىأقكذوادينهم^١ود_ثا تعالى: وقوله 
ورة]سيثاشنا يكازا هنذاوما يمهثِ لماء لكثائوأ ثنتنهر ثأثوم 

[.٥١الأعراف: 

منأظهر بينهم الميال وقؤع من الناس في فالمشاهد الواقع؛ وأما 
ينكر.أن 

علىانطبقت إذا ؤأو تعالى: قوله في المثلية ررإن قوله: — ٨ 
^٠١١،٤في الحكمة وعدم غاهة والالجهالة على يدل فهل.ا الأحكام، 

مرةالحكم هذا بمثل يأتي ثم حكما المث.رع يبطل أن معنى لا لأنه 
أحرى«.

حكمةعن الموال هو عطايا حمال الأستاذ من الآكلأم هذا وحاصل 
وهي:؛ ذللث، من الحكمة رون المقأورد وقد المثل؛ إلى المسخ 

الجوزيابن قال تعالى؛ الله لأمر الإجابة إلى المسارعة الاختبار؛٠فاJار 
الثوابفي أي• ، آوؤ تعالى: راقوله تعالى: ايثه رحمه 

لاختبارا؛ا بمثلها تبديلها في الحكمة فتكون والمفحة، 

البنا:حمال الدكتور ئانيات 

المخ:آثار 
وعامةبل ~ الفقهاء معظم أن ررومع البنا: حمال الدكتور يقول 

(٩٨التفسير)؛/عالم المسر؛ي زاد 



الاياتوأن تماما. المخ أنصار بدعاوى يأخذوا لم لمين— الم
أوعثرات.. بضع إلى مئات عدة من ءا.دها تقلص ءاّ خها نالمزعوم 

التشريعمحعة من ضيقت قد نمها الخ فكرة أن إلا أقل.. هو ما 
المعيين،وجه على منها واحل- بحكم الأخذ الفقهاء وألزمت القراني، 

والفلروفاال١،.والملابسات الأحوال لتغير تبعا 

تملاحظتان الآكلأم هدا وفى 

الملمينوعامة الفقهاء معظم أن البنا حمال اككتور قول الأولى! 
وأهلالفقهاء أن به أراد إن تماما الغ أنمار بدعاوى داخن.وا لم 

بهأراد ؤإن حق؛ فهذا المخ مرويات من ينقل ما يمحصون كانوا العلم 
باطل.فهل-ا بالمخ يقولوا لم أنهم 

باختيارالفقهاء وألزم الشريعة محعة ضيق الخ بان القول الثانية! 
أثقلمن كان إن فهو المخ؛ حقيقة يعرف لا من قول هو واحد؛ قول 
،.العفليمةأ الموسع أبواب من باب أخف إلى 

زيد:أبو حامد نصر الدكتور ثالثا: 

ظاهرةتثيرها إشكاليان هناك أن نيل. أبو حامد نمر الأكتور يرى 
المائياكيني الفكر وجه فى تثير الخ ررظاهرة فيقول! المسخ؛ 

مناقثتهما.يتهحامحي إشكاليتين والمستقر 

يترتببما الذ؛لاهرة هذه بين الموفيق يمكن كيف الأولى• الإشكالية 

.٣٨ص القرآن، إلى العودة )١( 
.٢٤٧ص لكلأن؛ القرآن علوم انظر: )٢( 



واستقرشاع الذي الإيمان وبين والإلغاء بالمخ للمص تعديل من علمها 
المحفوفل؟اللوح في للص أزلي بوجود 

جمعإشكالية هي• المسح محناهرة تثيرها اكي الثانية• والإشكالية 
المسخبين يربعل والدي الصديق. بكر أبي الخليفة عهد في القرآن 

بعضبأن توهم قد أمثلة من المران علماء يورده ما الجمع ومشكلة 
ائيةا(لالإنالذاكرة من نسيت قد المص أجزاء 

يلي؛فيما يناقش إشكاليان من نصر انمكتور أورده وما 

القرآنوحوي وبين النسخ بين الموفيق يمكن لا بأنه القول ت أولا 
وماالمحفوحل اللوح عن الكلام إلى مرده المحفوظ اللوح في الكريم 

فيه.يكتب الذي 

ءرلأت المسألة هد.ه مبيتا تعالى اممه رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
ءؤإناقوله: نفير في لف المن وغيره عثاس ابن عن جاء ما ينافى 

الماءفي الخزة بيت إلى أنزله أنه ١[ القدر! ]سورة أذزكهيىكلذآكدره 
أنهينافى ولا الحوادث؛ يحب مفرقا منجما ذلك بعد أنزله ثم الءنيا 

محيهوؤءان )تعالى قال كما نزوله قبل المحموظ اللوح في مكتوب 
امءانقق تعالى وقال [؛ —٢١٢٢البروج! ]سوره قنوط؟و أج ي ر.ا 
-٧٧الواقعة: ]سورة أشلهثرن4 آلا ِمم ي @ م يمي ة @ يم 
صذمحف^ ى ئ ؤه/اواةلإ؟ وقالتمالى: [؛ ٧٩

فيذلك بيان مر وفد أصوله؛ له جمعا كان بل صحح؛ غير ومشلكلة إشكالية سميتها )١( 
٠٢٢٣ص القرآن، بجمع المتعلق المبحث 

,١١٧ص القرآن، علوم في درامة النص مفهوم ٢( )



لون! [؛ ١٦-١١ت عبس ]مورة س4ِ كإم . ّرُ . ٧+،•( ُم،م-عهم 
الزخرف:٤[.]مورة شوه تئ لوثا أمحب تعالى: 

بأيديمهلهرة صحف وفي المحموظ اللوح في مكتوبا كونه فإن 
أنقبل الله كتبه سواء اف من به نزل جبريل يكون أن ينافى لا الملائكة 

العزةبيت إلى مكتوبا أنزله قد كان ؤإذا ذلك؛ بعد أو جبريل به يرسل 
أنزله((رثأن قبل كاله كتبه فقد القدر ليلة فى واحدة جمالة 

اللوحفى كله مكتوبا كان الكريم القرآن أن يتبين بق ممما 
أعلم.والله والنامخة؛ المنسوخة الايات فيه بما المحفومحل؛ 

الصديقبكر أبى زمن فى القرآن وجمع المح ين الربط ثانا: 
أننحر الدكتور زعم كما توهم آثار من جاء ما خاصة عنه؛ الله رصي 
زيدأثر إلى يثير بهذا وهو انية؛ الأنالخاكرة من سقهلت الايات يمض 
والأكتافانرقاع من أجمعه القرآن فتتثعت ررفقمت عنه! افه رصي 

خزيمةمع آيتين التوبة محورة من وجدت حتى الرجال وصدور والعب 
أئسهظممآآصقم غيره أحد مع أجدهما لم الأنصاري 

]التوبة:عنبرعث-هماعيسكذ-زبملءي==لمميم 
مكتوبةيجدها لم أنه المراد وأن الأثر؛ هذا على التعليق سبق وقد 

كانفقد لها عنهم الله رصي الصحابة حفظ أما خزيمة؛ غير عند 
)لمراقوله: تعالى: الله رحمه حجر ابن الحاففل قال كما معروفا؛ 

يكتمىلا كان أنه من تقدم لما مكتوبة، أي غيرْ( أحد مع أجدها 

:١٢٧^ Yn/\Y)الفتاوى مجموع )١( 
تخريجه.مبق )٢( 



الأن حينئذ إياها وحدانه عدم من بلزم ولا • الكتابة دون بالحغفل 
يطالبنيد كان ؤإنما ه، النبي من يتلمها لم من عند تواترت تكون 

حزيمةأبي عند زيد وحدها لما ولعلهم واسطة، بغير تلقاها عمن التثت 
.زيدا؛ تذكرها كما تدكروها 

وحوالمنالماسخ مرويات من القدماء منهج أن نصر الدكتور ويرى 
لظاهرةالفهم هذا حدود رروفى ت يقول ذلك وفي الخء؛لا؛ من لم يلا 

اتخاذعدم على حرصهم من المابع الخطأ من القدماء يلم لا  ٠١ارالمخ 
علىواعتمادهم  ٠٠وح والمنراالمامخ علم مرويات من نقدي موقف، 
والروايات،والاحتهادات الاراء بين والموفيق القدماء عن المقل مجرد 
المزولأسباب ؛معرفة ~ الأمارة سلمت، كما ~ ترتبهل فضية أنها رغم 
بينالتوفيق حدود تتجاوز احتهادات إلى تحناج ثم من وهى 

الرواتااأ٣،.

الملماءلأن يلم؛ لا اللم أهل نقد في الرسل الكلام هذا ومثل 
فلاولذا الرواية؛ باب من أنه على المسخ إلى ينفلرون تعالى الله رحمهم 
جهودهممع الرواية؛ على الأمر هذا قي الأول المعتمد يكون أن عجب 

المسخ.تأصيل في الأقوال بعض نقد في تعالى الله رحمهم 
كتاباتتتح لمن ظاهر المخ المتعلق الخلمي القد فإن وعليه؟ 

منحهين:المكاء؛

)ه/؛ا-ه>(.اظر:ذحابرى )ا(
)ا،/0؛(.)م؛(ءحابرى 

,ص القرآن، علوم في دراا النص مفهوم )٣( 





آونتنا - ٠٥٩ءابءآوتجهاتأب يى دنّخ ^٠^ ت تعالى نوله ممداقية أما 
فيفتظهر [ ١٠٦ت  ٥٠٨١١]سورة ا؛ىء َلمو عق  ٥١آف ثلم ألم عط 

جاءيم مومحى، ثريعة حرمتها محرمات هتاك إذ الشراغ. بين المسخ 
حزمأقوى بمص تحكم ؤدلآَ~ل تعالى قوله بدلالة ، لمحللها الميح عيسى 

بعضاالته برملينح محمدرص( وحاء [ ٥٠عمران! ]آل ^ علتصكم 
أحرى،بأحكام ولمتبدلها واللواط كالزنا موسى، رسالة في نزل مما 

والإرث؛,والوصية كالحاق قبل، من تنزل لم أحكاما وليضيم، 

الاياتبعدد يمل الأي اليوم، الشاع والممهوم بالمعنى الخ أما 
ويستبدلغزو، إلى الجهاد يحول والذي مئات، عدة إلى الخوحة 

بشيءا؛عندنا ليس فهو الحنة، ؛الوءظة الميفج 

القرآنفي النسخ وقؤع ينكر أنه يبين شحرور محمد اككتور وكلام 
الشراع.بين المخ إلى الواردة الخ أدلة ويمرق، الكريم؛ 

النسخعلى حمالوها الممسير أهل وأن ؛ ذللث، عن الجواب، مبق وقد 
كدلل؛،.الكريم القرآن في 

آياتووجود الكريم؛ القرآن في المسخ فوقؤع أ"مىت جهة ومن 
الإمامقال الملم، أهل إجماع عاليه انعقد قد منسوخة وأحرى ناسخة 

منسوخا!القرآن فى أن إثبات )باب، تعالى! اممه رحمه الجوزي ابن 
إليه(لص.يلتفت لا من ثذ أنه إلا هذا عر العلماء إجماع انعقد 

)ا(ءكذاىبها.
،٩٢ص الإسلامي؛ جديدة أصول تحو )٢( 
٠٨٤ص القرآن، نوامح )٣، 



الجهاديحول ررالدي العالم! أهل أثبته الذي المخ إن المكتور وقول 
أولكلامهم فهم صوء فه (ا الحنه بالموعظة يف الويستبدل غرو، إلى 

يينهم.، حلافبمحل استشهاد 

اوكريمالقرآن في الوارد الجهاد فباعتبار وكلامهم الفهم سوء أما 
أمرفهدا الشرعي بالمعنى الغزو أراد فإن الغزو؛ من نوعا الموية والمنة 

مفهومتنزيل أو الاعتداء بمعنى الغزو أراد bن فته؛ إنلكر دلا مشرؤع؛ 
ؤيكفيالعلم؛ أهل كلام في مراد غير فهذا مواصعه غير في الجهاد 

وثروطهر١،.الجهاد أحكام لحرفة كتبهم إلى العودة 
قالمن قول إلى به فيشير الحنة؛ بالوعفلة الميف استبدال وأما 

ردهقول وهو نة؛ الحالموعظة في الواردة للايات الميف اية بنسخ 
صحيح.غير يقتضيه بالمخ القول أن واعتبار الحلم؛ أهل من عدد 

المح!باية الاستدلال من صحرور محمد الدكتور موقف 

علىالأدلة محن النسخ آية يعتبر شحرور محمد الدكتور أن معنا مت 
علىتدل لا وأنها شريحتنا؛ في لا المابقة الشرائع في النسخ وقؤع 
الكريمالقرآن في المخ وقؤع 

الكريمة؛الأية في الدكتور قول كل ليس أنه إلا بطلانه مع وهذا 
الكريمة!الأية في كلامه فمن 

نأتآونضها ءاية مى ثنسح ما ؤ راقال! شحرور! محمد الدكتور يقول 
هذه[ ١٠٦لبقرة! ١ ]محورة ثإ-بحيم ثيء مل عق  ٥١آل، ثلم آلم خيها أر بمآ .بمم 

.٢٠١ص المر؛ الإّالآُي الض (؛ ٥٨٥١)A/ وأدك الإسلامي الث انظر: )١( 



^^كمٍيرإك

وليسكاملة لأية إلا الميان أو المخ يكون أن بمكن لا أنه وكد الأية 
أية.من لجزء 

المسخ،الأ'ولت النؤع ت لأحكام ا إلغاء من نوعين هناك أن سين كما 
الآياتابين والفرق نمد® عن ل لأهما ارا اء الإنI الثاني والمؤع 

الممحفدفتي بين موجود وخ المنأن هو النساة والايات وحة الن
جاءتمرحلية لأحكام آيات فهو المنى أما الكتاب، في يذكر ومازال، 
فيتثبيتها عدم ارأي نمد عن وإهمالها نسخها وتم وحيا للمي 

.الصحف،® 

أمور!فيه شحرور محمد انمكتور من الكادم وهدا 

آية؛جزء في لا كاملة آية في إلا يكون لا المسخ إن قوله ؛ ول، ألا 
المحنفةالكتب، بل العلم؛ أهل من أحد به يقل لم المخ في ثرط هذا 
قيلما صحة منه يلزم لا وهذا ؛ لأية ا وجزء لأية ا تورد المسخ في 

لكلالعلمي التحقيق إلى مرده آحر أمر هذا ز الكتب،؛ تللث، في بنسخه 
يكونأن منهم أحد يشترط لم العلم أهل أن المراد ؤإنما قيل؛ ما 

كاملة.آية المنسوخ 

مننوعان اء والإنالخ أن شحرور محمد اككتور اعتبار ت الثاني 
بالضرورة؛للحكم إلغاء ليس المسخ إذ صحيح؛ غير الأحكام إلغاء 

الحكم.بقاء •ع التلاوة نسخ ت فمنه 

.٤٧٦ص والقران، الكتاب )١( 
نوامخ، ١٤ص حزم؛ لأبن القرآن في والمنسوخ الماسخ ت في ذللت، على أمثلة اننلر )٢( 

.٢٣٨ص القرآن، 



ليسفهو أظهر؛ فيه فالأمر التأحير بمعنى هو الذي اء الإنوأما 
له.تثبيت بل للحكم إلغاء 

الإهمالبانه الإناء وصف ثحرور محمد الدكتور أن ؤيلاحفل 
نمد؛عن ؤإهمالها نسخها تم مرحلية المناه الأيات وأن نمد؛ عن 

العلماء.به يقل لم باطل معنى وهدا 

)ونولهت تعالى اممه رحمه كثير ابن الحاففل نال كما الإناء بل 

منفأما وننسها«. راسأها وجهين: على ففرئ ؤآزثذت-ها4 تعالى: 
نوحرها...ينسفمعناه: البعد والهمزة الموز ~وم؛ح ر)نناها(ا ! قرأها
^؛:١قوله: في قتادة عن الرزاق، عبد فقال بؤثضهاه قراءة: على وأما 

ماوينسم بثاء ما نبيه يني تعالى فه ا كان قال: ننسهاه آز ءايغ عن ثنم 
بثا7(لا،.
بؤ؛ثلها4المراد فيه يبين ثحرور محمد للدكتور آخر كلام وفي 

المحمرمن يتجه المربع في المعلور أن رربما فيقول. ه؛ نما بمنيد وؤ 
أنالمماثلة، في فيجب انية، الإنمير حهل مع متطابقا الجرد، إلى 

يأتيوهنا القاّيمة، وحة المنللأية ومهنايقة مماثلة الجديدة لأية ا تكون 
فيجبمنها( حالة)حير في أما الأصل، طبق نسخة بمعنى الخ معنى 

أمرين:تشمل أن 
تقتربالمامخة لأية وا مشخصة، عينية وحة المنالأية تكون أن ~ أ 

منالاتجاه في نا فالكما انية الإنتطور مع لمتناب اكجريد، من 
المرصؤع.نمى عن وتتحل.وان الجريي. إلى خصي ال

(.٣٧٧- ٣٧٦)؛/اسم القرآن -ف 



اكفمِج^^وو؛

بالعقوات،يتعلق فيما التخفيف نحو فيها التشريع يتجه أن ~ ب 
الحرام،تفق حابا على الحلال يوسيع ويحو ، يلي اللحو ولى 
لكنتإذ إسرامحل ض إلى عيسى إرسال في تعالى قوله يوكدْ الذي الأمر 

أقثؤينك بمى ؛مكح ُ؛ؤدعصثنقالما التخفيف، نحو يالتشرع الميل رسالته 
توسيعونحو [، ٥٠ن؛ عمرا ]آل عقمحفأره حزم آلك، بمص لًفم ومحج-ل 

المجتمعواكتمال الحيوانية المملكة عن المعد حالات في المحارم 
رسالةفي عددها نيادة حرى إذ لمكاح ا كمحارم المتحضر اني الأن

المتحضّرة((المجتمعات باتجاه تطورا فيها لأن محمد 

المخكون فإن الكريم؛ القرآن في المخ إنكار حقيقته الكلام وهذا 
سحرور؛محمد اككتور يقول كما الأصل طبق نسخة معناه؛ المثل إلى 

نح.وحول عدم منه يلزم 

اكجريد؛هو؛ الماسخة الأية فى بالخيرية الراد بان قوله وظلك 
المابقةالأمم سراح على قاصرأ جعله فقد الأحكام؛ في والمخفيمح 

القرآنفي المسخ وفؤع عدم هو ذللثذ وحاصل لها؛ الإسلام ونسخ 
الكريم•

الحابري:عابئ محمد الدكتور خامسا: 

فيما؛اكشكيلث، المخ عن كلامه الجابري عابد محمد الاكتور يبتدئ 
فيهناك، أن نلاحفل أن إلا نملك لا ر؛ فيقول! الباب؛ هدا في كتب، 

المسخ.موضع في وقيل كني، مما كثير في الملعن يبرر ما اليدان، هذا 

.٢٧٥- ٢٧١ص والمجممع؛ الدولة 



التكلف.حد إلى القولة هذه استعمال في المبالنة ذلك رأس على يأتي 
العاممثل أخرى مقولات وبين هذه النسخ مقولة بين خلمحل هناك ثم 

والممن•والمهم والمين، والجمل والخيل، والمطلق والخاص، 
أوالمهم أو المطلق أو العام صيغة في جاءت التي الأيات هي فكثيرة 

منهمكثير فاعتبر أخرى، بآيات بينتا أو قيدت أو فخصمستا المجمل 
•كبير" تجاوز على يطوي سيء وهذا منسوخة، وتلك ناسخة هذه 

;الملأحذلات س عدد فيه الكلام وهذا 

مماكثير في للطعن التبريرات الجابري الدكتور التماس الأولى: 
قيلمما أمران الكثير هذا س ذكر يم بإطلاق؛ هكذا النسخ؛ في كب 

إذدمصداقت<؛ الثقة ويفقد الباحث كلام يقف من وهذا فحب؛ 
للطعنْمرأ المخ باب في الفلر محل المآخذ بعض وجود يجعل كيف 

كتب،.مما كثير فى تحبيره( )هكذا 

النسخاستعمال في مبالغة هناك إن الجابري الدكتور قول الثانية: 
بالمخ؛فيه قيل ما نملت، التي الروايات به أراد إن التكلم،؛ حد إلى 

العلمونقلة الرواية لأهل لازم هر بل شيء؛ في الجالغة س ليس فهزا 
علىحفافلآ الخ، ومنها العلم، أبواب س تحمالوه ما كل ينقلوا أن 

أهلأن والمقل الرواية من يلزم ولا بعدهم؛ من إلى له ونقلا الحلم؛ 
منآخر باب، ذللا، بل صحتها؛ يرون الروايات .؛، UJنقل ممن العلم 
العلمي.الطر 

(.المآزالخكم)م٤٩فهم :١( 



هدهالنسخ مقولة اريين  QiJls-؛هناك إن الجابري الدكتور قول الثالث! 
والخاص(،.العام مثل أحرى مقولات وبين 

منالمتقدمن اصهللاح بين التفريق عدم على مبني الكلام هذا 
أنذلك المتأخرين؛ واصعللاح النسخ؛ كلمة استعمال في اللف 

والمهللقوالخاص العام وعلى معناه على النسخ يهللقون المتقدمين 
ونحوها.والمقيل. 

أنالمقل.مين كلام من يفلهر )الذي تعالى• الله رحمه الثاطى يقول 
يطلقونفقد الأصوليين؛ كلام في منه أعم الإطلاق في عندهم المسخ 

أومتصل بدليل العموم تخميص وعلى نسخا، المهللق تقييد على 
علىيهللقون كما نسخا، والمجمل المبهم بيان وعلى نسخا، منمصل 

مشتركذلك حمع لأن نسخا؛ حر متأ شرعي بدليل الشرعي الحكم رقع 
واحد(را،بمعنى في 

مشكلةحل ررإن يقول! الجابري عابله محمد للدكتور أحر كلام وفي 
امتهلعنانحن فإذا ه. نفالقرأن من ينطلق لم ما نهائيا يكون لا ®المخ،، 

صارنصوصه، في النسخ وقؤع على القرآن في دليل لا أن إثبات 
امه.أممن الشكل حل بإمكاننا 

الأفكارإلا لهم زاد لا الأين على مهلا يكون لن هذا أن ندرك نحن 
الأحطاءا،لآ،.ارتكاب إلى ارعوا لا أن فاملنا ذك ومع المتلقاة، 

ابنوتلمذْ تمأ ابن الإسلام شخ المس هدا إر أشار وقد (؛ ٣٤٤)•ا/ الوافقات )١( 
(.YYU/Y)اJونمن إعلام (، YT)؛/الأمما.ة ١^: ١)^؛ رحمهم 

 )Y( الحكيم القرآن فهم/Y"(٩٩.)



فهوالمسخ؛ موضع مع التعامل في منهجيته فيه يبين الكلام وهدا 
يقوله.ما يؤيد القرآن من دليل عن يبحث ثم ملفا؛ مشكلة يعتبره 

بلللحق؛ صاحبه يوصل لا المسالة هذه مع العامل هدا ومثل 
العلمية.المائل بحث في المعتبر هو انمليل ْع وانموران المجرد 

آوتمآ ءمح؛د ثأت نمها آز ءابك يى ثنح ؤ*ا باية؛ تدلال الاسوحول 
تتعالى فوله يأتي هذا ُايعد I الجابري . عاب،.محمل. انمكتور يقول ه نلها 

دا>الآيةااوآلمقصود ه. ضهأ 1ز نمآ عثيد ثأت آوثسها ءابة يى ثسح ا مؤ 
)اكوراة(،اليهود في المبوة المساق، حسا هي، هنا، المسخ موضع 

ظهرتالتي المبوات إلى إثارة نفلرنا- ~ذي فهو  ١١سمهاررأو فوله أما 
لطولمنسية صارُتط والتي ومدين، ولمود كعاد القرىاا، ررأهل لدى 

نبينبوة به فالمقصود مثلمها،، أو ملمها خير رريايت، قوله وأما بها• المهد 
عاليهمحملدا المبي أن فيها ورد أحرى آية نشرحه ما وهدا الإسلام. 

وفيمثلها، فهو البوات، من يديه بين لما مصدق ؛كتاب< حاء لام ال
)القرآن(ألكتف إنك •تعالمح،قوله ذلك منها■ حير هو الوقت نص 
اندة]الممه عثه ومهنعنا توراة( )الأل=كس يى يدي بمي إ1ا تمدث، بآلم، 

مهيمنةفهي المابقة المثوات من حير الملام عليه محمد نبوة [، ٤٨
لها.ناسخة عليها، 

عقآث، أ0 تلم أم ؤ ت تعالى قوله وهو  ١١. ٠٠ننسخ ررما آية تتمة إلى ونحول 
أث؛دوت لختفمنن ومآ دأ'لأنم ألكثوت ئتلئ لم افَ آت ثلم آثم . هدؤ ملشء 
المسخعملية ر؛ءل أن إلى لشتر ١[،  ١٠٧-  ٠٦]البقرة شره ولا بنوك 
الأفعالبل فحس،، الكلام،؛ لأيات ررا ليس ينامس، الغ، ادإه بقدرة 

معنىصرفح مع يستقيم لا المعنى لأن الفصول هو وهدا ، والحوادُث، 



علىتعالى ندرته إلى صرقه المساق يحتم بل الأية® ®حروف إلى المح 
}ل ا؛ القديمة محل تحل حديدة وحجج... ودلائل وعلامات بشرائع الإتيان 

الملاحظات;من عدد الجابري عابد محمد انمكتور كلام وفى 

فيالنبوة ت الكريمة لأية ا في )آية( بكلمة المقصود إن قوله ت ولى ألا 
التمسرأهل من أحد به يقل لم قول وهذا اليهود؛ 
المياقدلالة من القول هذا لنمرة الجابري انمكتور به استدل وما 

فيهاوح التي المعايب في الكريمة الأية سياق فان له؛ لا عليه هو إنما 
مناليهود فيه وقع ما لأية ا هدْ قبل الكريمة لأيات ا فدكرت اليهود؛ 

فيمهناعنهم أحد على الجواب الكريمة الأية هذه وذكرت حر؛ ال
فيه.المخ وقؤع وهو الكريم؛ القرآن 

التيالموات إلى ®إنارة اء الإنإن الجابري: الأكتور قول الثانية: 
منسيةصارت والمى ومدين، وشمود كعاد القرىاا، ®أهل لأي ظهرت 

بها((,العهد لهلول 

هوبالتفسير؛ العلم أهل من أحد به يقل لم أنه إلى إضافة القول هدا 
ماترك القديمة الشراح نالك يان بنالقصود كان إن إذ متكلف؛ قول 
منطبقفهدا شرعنا؛ في كان ما إلا قبوله وعدم الفقهية الأحكام من فيها 
،•فرقل ولا وحديثها؛ قديمها كلها؛ الإسلام قبل الشرائع على 

•؛(.A/nاسم القرآن )؛(فهم 
عنعد كما الخان؛ الملام: علمه إبرامم ثربمة أحكام س الإسلام أفرم ما أ.ثالة ومن )٢( 

اثندم اللام عله يوائم 'احتس • ه اف رسول تال • نال ى•' اف رصي هميرة أثي 
١٨٣٩مسلم)؛/ يصحح (؛ ٣٣٥٦برنم ١ ٤ ٠ الحائي)؛/ صحح بالقدوم" سنة نمامحن 

(.٢٣٧٠برقم 



منفيها ما يان نالسائقة؛ الشراغ يان بنالمقصود كان إن وأما 
الأنبياءثرائع بين عليه متفق أمر التوحيد إذ باطل؛ قول فهدا التوحيد؛ 

كلهم•
أومنها بخير ءريات نوله وأما ر؛ الجابري! الدكتور قول النالثة! 

الامحلأمء.نبي نبوة به فالمقمود  ١١مئلها 
منوالمنا وخ للمنيره نفمن مبق ما على مبني القول هدا 
كلهاوالناسخ والمنسأ وخ المنبل البطلان؛ ظاهر قول وهو الأيات؛ 

التكليفزمن في المنسوخ وقتها؛ في الخير وكلها ه؛ الني ثريعة في 
للمكلف.الخير هو به التكليف زمن في والنامخ للمكلف؛ الخير هو به 

لأيةا حتم على معلقا الجابري عابد محمد الدكتور قول إ الرابعة 
الخعملية رار؛ءل ه ذو شء َلمل عق اللة آة ثلم تعالى! بقوله اJكريمة 

الأفعاليل فحب، الكلأماا لأيات ا ١> ليس يناب الخ، الله بقدرة 
والحوادثاا.

اللهرحمه الراغب وقول مضى؛ فيما عنه الجواب سبق مما وهدا 

هؤوو ثيء عق اث، أف ثلم  ١١١١١^قال! نم  ٠٠الختام! هذا سر مبينا تعالى 
فيبالثاني آت لم ؤإن فحالا حالأ الحكم تغييري أن تحسبن لا أي 

ذلك،يظن لا شيء كل على ندرته علم من فإن العجز، هو الابتداء 
الوقتفي بهم الأليق وأن الخبال، مملحة إلى يرحع ذلك نغير ؤإنما 

المتاحر®الحكم المتاحر الوقت وفى المتقدم الحكم المتقدم 

(.YAIالأصفهاني)؛/الراغب تمر ;١( 







هويعنينا الذي أن أي الله، كتاب في الشح قضية في نبحث إننا ت نمول 
منمحفوظ اش كتاب لأن النبوية" الأحاديث وليت الله، كتاب 

والنقصان.الزيادة ومن والريف، التحريف 

فأينمعلومايتإ(، بخمس نسختا )ثم يقول! عائشة حديثا إن نم 
الله؟كتاب في موجود غير وهو النامخ هذا 

القرآن،من يقرأ فيما وهن توفي ه الرسول أن ت تقول فإنها كذلك، 
اللكمات،؟هذه ذهست، فاءين 

فيماكانمتا الكلمات وهذه صحابته عن توفى قد الرسول كان إذا 

لكتابالحاففلون الصحابة ينساها أن المحال من فإنه القرآن، من يقرأ 
لكلمات،هذه أحاوهم ي نولو كثيرأ، كان عددهم أن حيحج الله، 

عيره.كثيرون لتذكرها 

^إياكته آحر لأنه كتابه آحر لأنه كتابه بحففل تعهد قد افه فإن كذلكؤ 
قهلتلا أن الحفنل ومن ٩[، ]الحجر؛ أم.ثتنفلؤزه ألدهرؤإثا يرنا عنق 

افه.كتاب من الأيات بعض أو الكلمات بعض 

كلماتعنده من " سبحانه ~ اطه ينزل أن القبول من ليس أنه كما 
رسخاالكلمات هال.ه تنخ ثم أصحابه، ؤيعلمها ه الحم، ؤيتعلمها 

رالإزالة((اأ بمعنى 

Iملأحذلات ت الكلام هذا وعلى 

.١٢٤ص القرآن، في الص وطلاقت المح حنقة 



التلاوةغ نعلى معلقأ عط-ا؛-ا حمال الأستاذ قول الأولى". 
البرية((,الأحاديث وليت اممه، كتاب هو يعنينا ®الذي والحكم 

القرآنفي التح أقام من هو والحكم التلاوة نخ أن والحق 
ذلك.عن تخرجه لا عاليه الموية السنة ودلالة الكريم؛ 

غيروهو الماسخ ^ا ®فاين ! عيناياحمال المكتور سؤال ت اكانية 
اف؟((.كتاب في موجود 

وخالمنأما لمغله؛ نح كلاهما وح والمنالناسخ أن والجواب 
فإنوعليه حكمه؛ وبقي لمغله فنح الماسخ وأما وحكمه؛ لمغله فنسخ 

والحكمالملأوة نخ ت المسخ ام أنمن مسمين إلى إثارة فيه الحديث 
التلاوةونسخ يحرمن،(؛ معلومات رصعات ®عشر نح! في وذلك معا؛ 

حكما.يمائه مع لمفلا الخمس نسخ في وذلك الحكم؛ بقاء مع 

!)قولهاالحديث! رح ث في تعالى الله رحمه المؤوي الإمام قال 
أنومعناه: يمرأ من الياء بفم هو يقرأ® فيما وهن ه اممه رمول ®فتوفي 
الماسوبعض توفي ه إنه حتى جدا إنزاله تأحر رصعات بخص المسخ 

لقربالمسخ يبلغه لم لكونه متلوا قرآنا ويجعلها رصعات حمى يفرأ 
هذاأن على وأجمعوا ذللث، عن رجعوا ذلك بعد المسخ يلغهم فلما عهده 

لايض•

أنواع؛ثلاثة والمخ 
رصعات.كعشر ولأوته حكمه نسخ ما ! أحدها

ترجمته،مشتؤ 



تي|لضمِج

وكالثيحرصعات كخمس حكمة دون تلاوته تخت ما والثاني! 
}فارجموهمال زنيا إذا والثمخة 

.الأكثر( هو وهذا تلاوته وشمت حكمه نح ما ت والتاك 

هالرسول أن تقول! فإنها  tiUjL®؛I حمال الأستاذ قول الثالثة! 
الكلمات؟ار.هذه ذهبت فأين القرآن، من يقرأ فيما وهن توفى 

الإثارةمرت كما حكمها وبقى لففلها نم عنه؛ الجواب فى يقال 

إلثه•

صحابتهعن توفي قد الرسول كان ررإذا حمال! الأستاذ قول الرابعة! 
ينساهاأن المحال من فإنه القرآن، من يقرأ فيما كانت، الكلمات وهذه 

.٠١لله ا لكتاب الحاففلون الصحابة 

وانعنهم الله رصي الصحابة إن قال ومن يقال! أن هذا وحواب 
لممن بعض وأن وها؛ يتملم أنهم دليل الحدين، بل الكلمات؛ تللث، 
و:وفاته حتى يتلوها بقي نسخها يلغه 

يفعلهلم ما وهذا المماحفح؛ في قرآنا انباتها عن الكلام ؤإنما 
لفظه.نح مما أنها لعلمهم علميهم الله رضوان بة حمحا لا 

بابالأحكام؛ كتاب في معلقا البخاري أحرجه فيما حاء وذكرها الرجم؛ آية إلى يثير )١( 
وملم؛للخصم)ه/؟ا'(؛ ذلك، أونل القضاء ولاته في الحاكم، عند يكون الشهادة 

الأيةلفظ ذكر بدون ( ١٦٩١برقم \ T\V/T)الزنى في الشب، رجم باب الحدود؛ محاب 
برقم ٨٥٣/٢)الرحم باب الحدود، كتاب ماجه، ابن سن في الأية لفظ جاء وند فيهما؛ 
الألباني.وصححه ( ٢٥٥٣

.٢( ٩ / ١ )٠ ملم على التوري نرح )٢( 



بعضقط نلا أن الحمظ ارومن ت جمال الأستاذ نول ة؛ الخام
اممه((.كتاب من الأيات بعض أو الكلمات 

منسوخفي الكلام محله ليس ولكن ه؛ نففي صحيح القول وهذا 
بلالكريم، القرآن حفغل ينافي لا الأيات بعض نح لأن التلاوة؛ 

الكريم.للقرآن الحفظ. تمام من هو النبوية السنة في عليه والنص معرفته 

~الله ينزل أن المقبول من ررليس حمال! الأستاذ فول السادسة! 
يمأصحابه، ؤيعّلمها النبي ويتعلمها كلمات عنده من ~ سحانه 

الكلمات١١.هده تنح 

منهو ءهلايا حمال فكلام الخلاف؛ محل عينها هي الدعوى هذه 
الخلاف.بمحل الاستدلال باب 

فىكاف عنها اممه رصي عائشة كحديث، الواردة الأحايين، أن كما 
واير.ذللثج أن بيان 

التلاوةوخ منإنكار في ءهلايا جمال الأستاذ كلام أن والحاصل 
ومحاولةالأمر؛ هذا في المحاصرين الكتاب لبعض تقليد فيه والحكم 

منالنؤع هذا أنكر من على الواصح الجواب ويبقى الشبهات؛ لجمع 
عليه.تدل نصوص ورود هو النسخ 

1^1^:عابد محمد اادكتور ثانيا: 

النسخبوحود القائلون ذم، ١١الجابري! عابد محمد الدكتور يقول 
عنعبارة هى تصنيفات فوصعوا به؛ العمل فى محصيا مذهبا القرآن في 

الذيالشيء يملؤها، عما لها يبحثون راحوا ثم فارغة، منطقية قوالب، 



ورائهامن ءائدْ لا افتراضات مع ؤيتزلقون التجزيء في يمعنون جعلهم 
الإسلامي.الفقه كاهل وتثقل أثقلت ونوازل أوضاع اصطناع غير 

التالية:الأمام إلى القرآن في المخ شمهم مثلا ذلك من 

تلاوتهنخهت ررما بقولهم عنه عبروا ما هو الأول، م الشف~ 
المصحففي ررالفراغ® إثبات إلا نتيجة من له ليس وهذا منا®. وحكمه 

إلىانتهوا لقد ا النتيجة هازه تجنب بعضهم حاول وعبثا ومضمونا. نصا 
متلوعير أيقنا والتاسح متلو غير وخ المنفيه الذي م القا هل. إن القول 

القرآن.في نظير له ليس 

أءللقواما فهو القرآن في للمح تعنيفهم من الثاني المم ما أ~ 
المخمعنى إليه ينصرف ما حل وهو تلاوته®، دون حكمه نسخ ارما عليه 

لاحقا.الدعوى هد.ه نفحص وّنغلرهم. في تقرره آيات لوحود ءنل.هم 
حكمهرانخ القرآن من شيء بوجود القول أن إلى بالتنبيه لأن ا لنكتف 

هناكيكون أن يمكن كيف إذ له• حل لا تناقضا يحمل قول تلاوته® دون 
ماإن نقول: نحن واضحا؟ مفهوما معنى يحمل وهو فقهل، للتلاوة قرآن 

المقتلحةالحروف هو فقهل® للتلاوة ارإنه القرآن فى عنه يقال أن يمكن 
ارؤله®،رايس®، »ص«، ااق«، ران«، مثل ور البعض أوائل في المي 

عداما أما ررالمر®. ررالر® >االص« ررالم®، ، اركهيعص® م®، رامحل»طس®، 
علىمواء معنى، يحمل لأنه محكم فهو كله، القرآن وهو ذلك، 

الجاز.مستوى على أو الحقيقة مستوى 

فيالقرآن قيده قد به العمل أن أم مهللقا به يعمل هل ْمألة أما 





٠١١١الممسير وأصول اكرآن علوم من المعاصرة العقلية المدرسة موقف 

بوصمهالالنسح العلهاء تقسمان الجابري الدكتور ينتقد الثانية! 
الفقه.كاهل أثقلت والتي منها؛ فائدة لا التي بالأفتراصات 

وبقيحكمه نح ما معرفة إذ التميمات؛ تلك بقانية جهل وهزا 
جنلوقد وحة؛ منآية من حكما يستبد فلا الفقيه يعين مما لمفله 

وذلك،، ر والمنوح بالناسخ العلم والمفتي المجتهد شرومحل من العلماء 
بمنسوخ.الاستدلال في يقع لا حتى 

لهليي والحكم التلاوة منسوخ إن الجابري! الدكتور قول التالثة! 
الكريم؛القرآن في الفراغ إثبات إلا نتيجة 

تدرجمعرفة في فاوا.،تها لها النؤع ا هن. معرفة أن عليه والجواب 
منوهي الأحكام؛ في الناس على تعالى الله تخفيف ومعرفة التشريع؛ 

منه.ليس ما بمعرفة الكريم للقران تعالى اطه حفنل تمام 

القرآنمن شيء بوجود ررالقول الجابري! ال،كتور قول الرابعة! 
يمكنكيف إذ له. حل لا تناقضا يحمل قول تلاوته® دون حكمه ررنخ 

واضحا؟®.مفهوما معنى يحمل وهو فقعل، للتلاوة قرآن هناك يكون أن 

ذكرهافوائد له التلاوة بقاء إذ ذلك؛ في تناقض لا أنه والجواب 
حيثتعالى؛ اممه رحمه الزركشي الإمام ذكره ما ومنها الحالم؛ أهل 
وجهين!من والجواب التلاوة؟ وبقاء الحكم رفع في الحكمة ®ما قال! 

فيتلىبه والخمل منه الحكم ليعرف يتلى كما القرآن أن أحوهما! 
الحكمة.لهذه التلاوة فتركت عليه فيثاب تعالى افه كلام لكونه 

xrro /Y)\ح\م روضة (، ٣٣٢/ Y) A_\jآنظر; 



تدكيراالتلاوة نأشت للتخفيف يكون غالبا المخ أن ؛ وثانيهما 
عندكالصدقة العمل قبل المح حكمة وأما المتمة ورفع يالمعمة 
الأمراءأطاعة نية وعلى به الإيمان على فيثاب النجوى 

الموعهذا عن كلامه آخر في رجع الجابري المكتور أن والملاحغل 
حقيقتهفى وهذا لاحق؛ وقت إلى به العمل قيد مما يكون قد أنه إلى 

نسخا.يمه لم ؤإن النؤع؛ هذا في المخ بونؤع القول إلى منه رجؤع 
وبقىتلاوته نسخت ما يكون أن الجابري الخكتور ينكر ة! الخام

إنمابأنه كلامه ويعلل الكريم؛ القرآن في المسخ أنام من حكمه 
عنه.اض رصي عثمان جمع بعد المصحف عن يتحدث 

الأحاديثعاليه دلت قد حكمه وبقي لمغله نخ ما أن والحق 
فىالأمة هزه طاعن مقدار به ارليغلهر هى! معرفته وفائدة الصحيحة؛ 

طريقلعللب استفصال غير من الفلز بملريق المقوس بذل إلى ارعة الم
بمنامونمْ ذبح إلى الخليل مارع كما شيء بأيسر فيسرعون به مقطوع 
يدحلولا المارخ إلى ينتمي مما لكونه ، ٢٢الو"^؛؛،٠٠^ءرق أدنى والمنام 

محماأنه بيان مع يتنافى لا الجابري انمكتور ذكر0 كما الكريم القرآن في 
حكمه.وبقي لمفله نسخ 

ءوص- أو- 

(.٢٩٨)القرآن علوم في الرهان )١( 
)Y/٧٣(.الرهان )٢( 





الراعالمحث 

المعاصرةالعقلية المدرسة موقف 

ونقدهوالمنسؤخ، التامغ علم وضع أساب من 

هذاض التأليف فائدة عن النسخ في كتب ممن العالم أهل تكالم 
كتابر يفأن لأحد يجوز رالأ أنه وبينوا التشرح، في ومنزلته العلم؛ 

وح؛١والمنالناسخ منه يعرف أن بعد إلا الله 
مفهومهممن انطلقوا فقد المعاصرة العمالية المدرسة أفراد وأما 

فيه.التأليف وأساب فائدته؛ بيان في وأنواعه للنخ 
الدكتوروالمنسوخ الماسخ عالم لوضع أسابا هناك أن صنج وممن 

عاليه!التعليق مع كلامه يلي وفيما شحرور؛ محمد 

الماسخعلم وضع ررأسماب ت شمحرور محمد الدكتور يقول 
والمنسوخ!

العمربعد وك علم إنه وح، والمنالماسخ بحت، في فلنا لقد 
لأساب!ا من عدد ولادته حلف وكان الموى، 



والموعظةالحكمة من الدعوة وتحويل غزو، إلى الجهاد تحويل — ١
الميف.إلى 

الأخروياب، الحسسعليه يقوم الذي العمل مفهوم تعهليل — ٢ 
اطةوالوموالولاية ك_الشماءة فضماصة غائمة يمعايير تبدال واس

الهاماناتييد مفاتيحها والكرامة، 

نهائيا.الإنسان دور ومحلص الجبر مفهوم ترميخ - ٣ 

القرارات١٠باتخاذ الغير تفويض مفهوم وترميح العقل تعطيل - ٤ 
شحرورمحمد الا.كتور جعلها التي الأسباب هده أن والملاحظ 

معتتوافق احترعها أسباب هي وح والمنالناسخ علم لوصع أسبابا 
النسخ.لماهية فهمه 

الدعوةوتحويل غزو، إلى الجهاد ررتحويل وهوI منها، الأول، أما 
إلىا هن. بمل يثير أنه مر ففن. ١  ٠٠ؤ يفالإلى والموعظة الحكمة من 

تحويلاذلك جعل وقد السيف؛ باية نسخت، إنها قيل التي الأيات 
السيف.إلى والموعظة بالحكمة للدعرة غزو إلى للمجهاد 

آيةبتسخ الملم باهل قال، من قول، للوازم حتى باطل فهم وهذا 
الحسثرإن الملماء أولئك يقول لا إذ بالصبر؛ الأمرة للايات السيف، 

فيكلامه ومن العلم، باهل معرصا الكلمة هدْ شحرور الدكتور وسسل هامان، ت جمع )١( 
البخاريالأفاصل( العلماء المادة أو الدين )رجال الهاْانات، اسعمل لألقي آخر! موصع 
الدكتورلقاء ت انغلر ، ® شاووا كيفما ؤيسوثونه عليه يركبون نهلع إلى الناس لتحويل ومسلم 

هذاعر النت، عر موقعه في الأول، الجزء الحواري الشرفة منتدى •ع شحرور 
hup://www.shahr0ur.org/_%20Silcالرابط/ 

٠٨٨صن ٠ الإسلامي للفقه جديدة أصول نحو )٢^ 



أذنند الجهاد إن يقولونه* ما غاية الدعوْ؛ في وسيلة تعد لم والحكمة 
اليم،.بآية فيه 

كلامابالحبر الامرة للايات السيف آية بنسخ القول في أن على هذا 
محبق.فيما يعفه مضى 

الدكتوريرى كما وح والمنالناسخ لعم لوصع الثاني السبب وأما 
الحسابعليه يقوم الذي العمل مفهوم ررتعطيل وهوت سحرور؛ محمد 

والوساطةوالولاية كالشفامة فضماصة غائمة يمعايير واستبداله الأخروي 
والكرامة«.

الناسخعلم لوصع ببا حمالكلام هذا مثل كون في النفلر فان 
هذهتضمنته وما النسخ بين علاقة لا إذ تغرا، م يبدو وح والمن

معان.من الكلمات، 

يبينآخر موضع في شحرور محمد للدكتور كلام هناك ولكن 
التفسيركثب جميع أن المثّهور ، المحروقررمن يقول! إذ المراد؛ 

علىتقوم ، الرازي للأمام الكثير التمسير فيها بما المتداولة، 
آياتكل ينخ ، محتهلرفبين ما وتتدرج ا، بهما والقول بالمخ الاعتقاد 

والموعقلةوالصفح الحبر آيات وكل الشفاعة، باية والكس، العمل 

عنه.النقل كلامه في سق لأنه تحدودأآ؛ الضر بهذا مثل )١( 
من، ٠٥٤٤صنه ولد الرازي؛ بالمخر الملم، الحن بن عمر بن محمد .الآوه ءبالأبو )٢( 

تعالى،افه رحمه  ٠٦٠٦سنة توفى وغيرها، السنان، ولوامع الغس،، مفاتح مؤلفاته; 
الأعلام)ا'/مآام.(، ٨١)A/ المجرى الثانمة طبقات انفلر: 

به.والقول ت ولعلها الكتاب؛ فى ءكل،ا )٣( 



^^ولِالض£إي

يقصرمعتدل وبين السيف، باية الدعوة مجال في والحكمة نة الح
الحكم«لا/التنزيل من آيات بعض على المخ 

كانبالنسخ القول أن يعتبر ثحرور محمد الدكتور أن نرى وهكذا 
القولوهذا الشفاعة؛ بآية الصالح العمل على الحث آيات لمخ محيبا 
رالثماعة أنكروا الذين والخوارج المعتزلة فول هو إذ ، بجديد ليس 

علىالصالح بالعمل الأمر آيات إذ باطل؛ القول هذا أن والحق 
وهي، بابها على الثماعة وآيات ، فيها نسخ لا محكمة وهي ، بابها 

.فيها نخ لا محكمة 
عتلوح والمنالنامخ علم وصع أميامحب من لسح الن السب واما 
دوروطمس الجبر مفهوم ررترسخ وهوت شحرور؛ محمد الدكتور 
بهذاثحرور محمد اككتور مراد على نقف وحتى نهائيا® الإنسان 

هذاننقل الجبر؛ مفهوم ترميخ وبين المخ بين الخلاقة وما جب؛ ال
القائلينزعم في المسخ ارإن فيه يقول حيث مراده؛ يبين الذي الكلام 

القولهذا بأن علما لوارث«ل؛،. وصية ®لا الفقهي القول من أتى ، ؛هل 
منقطعحديث من أكثر وليس الحكبم المزيل من لمس 

•٢٢٩ص الإملأس؛ للش حديادة أصول نحو )١( 
,٢٣٦صن منها؛ السنة أهل وموقف الخمسة وأصولهم المعتزلة ؛ اننلر )٢( 
لوارث.الوصية جواز ظاهرها الش الايات نسخ عن يتحدث )٣( 
الإمامأحرجه شحرور؛ محمد الدكتور ذكره كما فقهيا قولا وليس صحح، حديث هذا )٤( 

ماباب الوماط؛ أبواب محاب واكرمذي، (؛ ١٧٦٦٣برقم ٢ ١ ٠ )٩٨ منيم في أحمد 
الطخصش حجر ابن الحاظ وحنة ( ٢١٢٠برثم  vrr/i)لوارث وصة لا حاء 

حدثمن ( ١٦٥٤برقم )٦;٧٨ الخلل إرواء في الألباني وصححه (، ١٩٨الح_ر)م/
منهماش رصي الصحابة من وغيرهما حارحة، بن وعمرو الباهلي، أمامة أبي 

إنه=الخلم: أهل من نال من قول وعلى له، الخلم أهل بعض تصحح تخريجه س تض )٥( 



نفقةمن وأكبر إرث، في نصيب مجرد من أكبر نراه كما والموصؤع 
،الإنسان لحرية حرما الموصؤع في نرى نحن مكن. أو كسوة أو 

والاختيار®التصرف في لحقه ؤإنكارأ 
منبان القول فى تند يثحرور محمد الدكتور أن نرى وهكذا 

لوارث®،وصية ررلا حديث من حاء ما إلى المخ علم وصع أسباب 
لإرادةملما كونه من يحتمله لا ما الحديث بمقتفى القول ويحمل 
وصفاهى شحرور محمل- انمكتور قول وحقيقة لحريته، وحرقا الإنسان 

جبرية..بأنهم بالنسخ القائلين العلم أهل 
ثحرور؛محمد اككتور عن النسخ علم لوصع الراع المبب وأما 

القرارات®.باتخاذ الغير تفويض مفهوم وترسخ العقل راتعطيل فهوت 
يكررشحرور محمل. الدكتور أن يجد السبب ^ا في والتأمل 

محتلمة.بعبارة ولكن الاختيار، وملم، الجبر وهو الثالث،؛ المستا 

شحرورمحمد الأكتور حعلها التي باب الأسيرل-ه استعراض وبعد 
المحث،هن.ا في الخلل مقدار يتبين والمنسوخ الناسخ علم لوصع أسبابا 

التعلبيق.عند باطلة نتاتج إلى أدى وكيف، محرور، محمد انمكتور عند 

يكونأن منه يلزم لا هذا فإن تعالى، اف رحمه اكاف،ري الإمام وهوقول منقخ، —حديث 
اكلخصواتفلر; ئمحرور، محمد الدكور يقول كما المر لتكرص وصع قد المخ 
(.Y't/Y)-الصر 

بهيريدون وهم المعاصرين؛ العقلأنين كتابات في الإنسان( )حرية تعبير استعمال يكثر )١( 
الرئةبحرية القول إلى الحال بهم وصل حتى الحريات؛ من شرعا تقرر مما أوسع معنى 

نقدية،دراصة الحرية قضايا على والمنة بالقرآن الخاض الاصتدلأل انفلر; باممه، والعياذ 
.٣٦ص الحرية، فضاءات ، ٢٨ص

١١١٠ص القيم، منفلومة والإيمان الإصلأم ر٢( 







لأف؛رِم

الكريمالقرآن أحكام محي المعاصرين العقلاسن من عدد كتب 
•عموما ومنه قرانا الثريعه تطبيق موصوعات وفى خصوصا، 

تناولهاومحي الكريم، القرآن أحكام عن كلامهم في الكلام واركز 
ررالقرآنكتابه! في بالعيد الصادق التوني الكاتب مستقل ؤ بتأليف

الأحكام((.آيات، في ة حديل• قراءة والتثرع 
حامدونصر وسحرور الجابري أمثال! العقلانيين من عدد وتناولها 

كتبهم.من متفرقة مواصع أو مقالات في نيد أبو 
•الكريم القرآن أحكام من مواقفهم أهم نعرض يلي وفيما 

العمليةالمدرسة عند القرآن أحكام ممهوم الأول! المطالب 
المعاصرة!

آياتموصؤع من التهلبيقي بالجانب القلءامى العلماء اعتنى 
منالقرآن بأحكام يتعلق ما واستخراج آية آية دراستها وهو الأحكام، 

الآات."دالث،

أحكامتحريف في المتمثل النفلري الجانب، حول كثيرأ يكتبوا ولم 
توضيحإلى الحاجة م وعل• الأمر لوصوح ذللث، كان وريما القرآن، 
الواضح

الدستوري،القانون في الخبرا، أبرز وأحد التونة، الجامعت في أستاذ ؛ بلعيل-الحائق )١( 
منالأحكام، أيان في جديدة قراءة والتشرع القرآن وكتابه؛ ئنملة، ترحمان له أحل• ولم 

أح8لاء.من فيه بما اواحث؛ن من عدد واعش كتبهم، في العقلانيون إليها أشار الش الكتب، 
آيايتؤموضع تقرئ لم كالاتقان مراجعه أهم من ءل.دأ أن يجد القرآن ءلوم كتب، في الماظر )٢( 

وقدحالتفسير، كتب على الكلام عند مخمنا تورده كانت، ؤإن مستقل، علم في الأحكام 



أحكاممفهوم رحالها تناول  JLUالمعاصرة المقلمة المدرسة أما 
فيتحيرهم تفيد لكلامهم البيئية والفلرة والتحلل، بالدراسة القر1ن 

أحاكاممفهوم غموض يحب لا القرآن، لأحكام دقيق مفهوم تحديد 
توصيميلي وفيما محتواه، من تفريغه محاولتهم يب ولكن القرآن 
ذلك،:

بلعيد:الصادق أولا: 

للفقهاءيسر مما للحكم تعريف وحول عدم بلميد الصادق يرى 
دقيقتعريم، ررانحدام يقول؛ حسن، الأحكام، آيالت، تعيين في ف، التع

القدامىللفقهاء تيممر ويدللأ، للحكم، الأساسي للمفهوم ومسبق 
تحديدفي وبالتالي الحكمية، الآياتا تعيين في التعسفي التصرف 

وربدوته((لا/الذي الوحه على الكريم للقرآن التشريعية القاعدة 
يدللبلعيد الصادق عند القرآن أحكام لتناول المدخل هذا ومثل 

الكنبوهم، ~ الفقه أصول كتب قي الماظر إذ المتوقعة، النتائج على 
الحكم،عرفوا أنهم يجد — أنواعه وبيان الحكم، يتعريفا المختصة 

للحكمدقيق تحريف بانعدام القول يبطل مما بوصوح أنواعه وبينوا 
المتقدمين.عند 

الثانيالتؤع في الزركشي صغ مثلما مستقلا، علما القرآن علوم كتب بعض ًأخردته 
الزيادةفي تعالى الله رحمه عقيلة وابن أحكامه، معرفة I الرهان من والثلاثين 

الخامسالؤع وهو الأحكام^ آياتر ارعلم القرآزت علوم من عد حيث والاحان، 
(.٣٢٤)والإحسان والراية  i(r/r)الرهان انفلر: محابه، فى والمعوز 

.٣١٧ص الأحكام، آيات في حديدة قراءة والشرح القرآن )١( 
را/ي؛آ(.الروضة مختمر شرح )\إم\(إ الفقه أصول في المحيط الحر انغلر: )٢( 



الشرفي:عبدالمحيد الدكتور: ^١^؛ 

المهتمينأكثر من وهو السرفى~ عبدالمجيد الدكتور يرى 
مصطلحأن — كتاباته في الشريعة وتطبيق القرآن أحكام بموصوعات 

السيئة.الرسالة في يرد لم الأحكام 
فقهيمصطلح  ١١لأحكام ا را ذ  ١١الشرفي! المجيد عبد الدكتور يقول 

والكروموالمجاح والنا-وب الواجب على — تنازلي ترتيب في — يدل 
الرسالة.فى لها أساس لا التمييزات وهد0 والمحفلور، 

التياللحفلة في سر هو وما حير هو با تهتم المحمدية الرسالة 
المستقيمالملوك لمعايير قاعدة إليه ترثد ما فيكون النازلة، فيها وقعت 

يتمولا منها. تنبهلها يأن الملم على يتعين التي الفاصلة والأخلاق 
عبادةمن نؤع في بحرفيتها بالتمسك سليم أساس على الاستنباط ذلك 

حتىمنها القصد ومراعاة ومغناها روحها عن بالبحث بل ، النص 
والأخيرالأول الحكم هو المسلم صمير ويكون وحده، لله العبادة تكون 

الألهيااللتوجيه الاستجابة مدى في 

مهمة!ملاحفلمات ثلاث عبدالجيد الدكتور كلام وفي 

إلىالأحكام يم تقأن الشرفي عبدالمجيد الدكتور اعتبار الأولى؛ 
الرسالة.من أمحامى له لى المحروقة ة الخمالأنام 

الشريعة،مع الأدب في السوء النهر عبادة انه: النهى دفلاهر التملث، وصم، )١( 
منإن يقال ف،ك؛ف آخر، دلل الفلاهر عن ، يمرقحتى متمن بالظاهر الأحن أن والأصل 

للنصوصى.عابد حاله هذه 
صوالخارخ، الرسالة ين الإسلام )٢( 



يكفيبل النقل، فيها يئترمحل لا التقسمأت أن عاليه ويجاب 
الاسقراءرا،.عر بي القيم وهدا الأستقراء، 

الخمسةام الأنهدْ من واحد كل إن القول يمكن أنه على هذا 
عليهوتدل مضمونه تؤكد التي الصوص من عدد هناك 

لبيانجاءت المحمدية الرمحالة أن الشرفي الدكتور يرى الثانية؛ 
فيهالكلام وهذا حرفيتها، بالاكزام ذلك يتم ولا والشر، الخير معايير 

منالخير لبيان جاءت الإسلامية الشريعة فكون بالباطل، للحق حالهل 
وأولحير~ بكل للتملئ، للدعوة كذلك جاءت وقد حق، هذا الشر 
—.الشرك الشر وأول ثر— كل واجتناب الوحيد— الخير 

بيانأن اعتبر أنه الشرفي الل،كتور كلام تضمنه الزى الباطل ومن 
سبلمن أن والصحيح ، ؛حرفيتها يالمك، يتم لا والشر للخير الشريعة 

العلل،من الموص عليه دلت، بما والعمل الص، بفلاهر المسك، ذللث، 
بالحي.الملث، ينافي لا وذلك 

لمالمضمير راويكون الشرفي؛ عبدالمجيد الدكتور يقول اكالأة؛ 
•الالهي® للتوجيه الاستجابة مدى في والأخير الأول الحكم هو 

)ا/م\إأ(.الروضة مختمر شرح )ا/آ1ا(، الفقه أصول، ني المحيهل البحر انظر؛ )١( 
علىحفغلها لأمحهل الصحاح ااتا_برت ت تعالى اف، رحمه حبان ابن الإمام قال، وتد )٢( 

حمةم تنقفرأيتها المقتسن، علك، وعيها بمب لئلا فيها الفكر وأمعنت المتعلمين 
بها،عباده اف، أمر الش الأوامر ت فأولها متنافية; غير التقسيم متفقة اؤية محثأنام 

معرفتها،إلى احتج عما إحثارْ والثالث،؛ عنها، عباده اف نهى التي التواص والثاني; 
يفعلها،انفرد الش ه الك، أفعال والخامس; ارتكابها، أبح التي الاباحامحت، والراح; 
١(.ل"'آ•  ٠٢)ا/حبان ابن صحح ترتيب، فى الإحسان 



فيهي به يتمك ولا بنص يتقيد لا الذي الضمير إلى الإحالة وهدم 
سعآلهوئشأكعنتعالى؛الله قال وقد الهوى، إلى إحالة حقيقتها 

[.٢٦تهفيأقهتسورْصت 

شحرور:محمد الدكتور ثالثا: 

آياتبين وصوح بكل التمييز ®علينا I ثحرور محمد اللءكتور يقول 
الفقهفي تعلبيقيا وتفسيرها فهمها وبين الحكم، التنزيل في الأحكام 

التنزيلفي العقيدة آيات بين وضوح وبكل التمييز علينا كما الموروث،، 
الموروث،التراث في العقيدة أصول وعلم الكلام علم وبين الحكيم، 

•بعضها صرحتا إسمكاليامحت ضوء فى قواعد© صت، وتا ثكله احد ى الن، 
بينماذاتها، في كينونة هي الحكيم التنزيل في والعقيدة الأحكام فآيات 

ليسوهذا تاؤيخية، صيرورة والكلام الحقيدة وعلوم والفقه التفاسير 
ذاك.'"

إشكالبلا متحقق وهو حق، كلام هو والفهم الايات بين والتمييز 
هذاولكن بينهما، منهم أحد يخالتل لا إذ المتقدمين، العلم أهل عند 

أنذلك، امحلل، ببه أريد حق هو ثحرور الدكتور ناله الذي الحق 
إ؛هلالإلى والفهم النص بين بالتفريق تتوصل المعاصرة العقلية المدرسة 

العلمية.القواعد ْع ويتفق الأدلة على معتمدأ كان ولو للمحي فهم كل 

بدءهى ^الكينونة بقوله: والصيرورة الكينونة مصهللحات: شحرور محمد الدكتور يعرف )١( 
الأولىالكبونة إليه انمهت ما هي والصيرورة الزمن، سر حركة هي والروية الوجود، 

.٢٧ص الإسلامي، حديدة أصول نحو السيرورةاا، يمرحلة مرورها يعل- 
صالإسلامي، للفقه جديدة نحوأصول )٢( 



يحمدالوكتور عند الزمان تطور كلما فهمها يتغير الأحكام آيات 
شحرورت

الموصوعيالواقع تغير ®مع I شسحرور محمد الدكتور يقول 
القديمةوالقراءاتل١، الدرنات قى الإشكالات تفلهر الاجتماعي 

هذهلّفي الحاجة فتخلق والقوامة، والتعدية لإرث كا الأحكام لأيات 
وقراءاتات يدرامالقديمة والفراءات ات الدراسبنفي الإشكالات 

الموصوعيالواقع يتغير ثم جديدة، معرفية وأدوات نقلم صمن جديدة 
الواقعمع التجاوب على قادرأ النفي هذا يعود فلا الاجتماعي 
جديدةودراسة لقراءة جديدة حاجة يخلق مما ، تغيرْ يعد الموضوعي 

وهكدا«لأ،.سبقها.. الذي القي تممي 
يماالموصى في الواغ تحكيم موداه يجل. الكلام ^ا في والمتأمل 

توعاليه الأيات، تلك فهم تغير الواغ تغير فإذا الأحكام، آيات فيها 
للنحوص،القديمة المماسير إلغاء يتم أن شحرور محمد انمكتور يرى 

جديدة.لتفاسير والإتيان 

ةالجديل. التفاسير ه هل. وصف فى شحرور محمّد الل؛كتور وقول 
إلغّاءهي الغاية أن يبين جديل.ةاا معرفية وأدوات نظم ®صمن I المقترحة 

وحده.للنهبموص القديم الفهم إلغاء مجرد لا القديمة الفهم آلات 

يهالأخذ شحرور محمد الدكتور يرى الذي الجديل. الفهم وحتى 

التفاسير؛ يمعتى المعاصرين العقلأسن هن عدد عند كثيرآ تستخدم كلمة القراءات )١( 

٠٣١٦ص الإسلامي، للفقه *حديده أصول نحو )٢( 



حديدفهم لياني يتمر، آحر زمن ياتي أن يمكن جديدة معرفية نظم وفق 
أنيمكن محدد معنى له ليس نص إلى الشرعي النص يتحول وهكذا 
الناسلأغهام حاصع هو ؤإنما ومكان، زمان كل في صالحا يكون 

عصورهم.باختلاف 

محمدللدكتور الكلام هذا أنفل السابق المعنى على وللتاكيد 
ارآياتسحرورت محمد الدكتور يقول حسثا آخر، موضع في شحرور 
باختلافالتطور واختلاف الزمان، في التطور لتلائم جاءت الأحكام 
المحمدية،الرسالة خاتميه تكمن أيضا وهتا المكان، 

تابعةالأحكام آيات أن يعتبر شحرور محمد الدكتور أن نرى وهكذا 
آياتعلى حاكمين والمكان الزمان يكون وبالتالي• والمكان، للزمان 

كلإلغاء إلى المفضي الطاهر اuطل هو وهذا العكس، لا الأحكام 
والمكان.للزمان مخالفتته عوى ي. للثريعة فهم 

الجابري:عابد محمد الدكتور ثالثا: 

الدينعلماء ميز القديم ارومنذ الجابري! عابد محمد الدكتور يقول 
تنؤعالتي الأحكام أما الأخلاق. ومكارم الأحكام بين الإسلام في 

الفهي الخ، وثواب عقاب من ييا يتحل وما والمعاملات للحبادات 
الحكيم.الذكر اياثن د عن. من صعيرة ثة نإلا كل ي

حولهالأآا،.تدور أو الأخلاقية والوامي الأوامر في فكله الاةي أما 

.٢٩٤ص واسع، الدولة )١( 
علىالجابري، موغ في منثور مقال النفهاء؛ عند الأحكام ودوران القرآن يي الأحلاق )٢( 

http://aljabriا.50in.com/tajdklاhtm.4الرابمل/سا 



ملاحظتان!الجابري الدكتور كلام وحول 
أنبه يفصد لا الأحلاق ومكارم الأحكام بين التمييز الأولى! 

ؤإنماالخمسة، التكليفية الأحكام من حكم فيها ليس الأخلاق مآكارم 
وثالثةعقدية وأخرى فقهية أبوابا الشرعية النصوص في أن المراد 

أخلاقية.

إلغاءوالأخلاق الأحكام بين التفريق اعتبار يصح فلا وعاليه: 
الأخلاق.بمكارم المتعلمة للأحكام 

حينم لأحكا ا آيات في كتب ممن العالم أهل لصنيع ن كا التانية؛ 
بعضأوهم ما الأحكام آيات هي أنها عالي مخصوصة آيات أوردوا 

الأحكام.آيات هي وحدها الأيات تلك أن المعاصرين الكتاب 
منهالمراد كان خاصة كتب في الأحكام آيات جمع أن والصحيح 

أنلا ونحوها، والمعاملات بالعبادات المتعلقة الفقهية الأحاكام آيات 
منكثيرأ أن بدليل ذلك، في منحصرة حكم منها تخرج يالتي يات الا 

كثيرةأحكامحا القصصي آيات من استخرج العلم أهل 

الجاسمرانفر• الأحكام، عثرات اللام عليه يوش نمة محن العلماء استخرج وير ،١( 
(،٢٤٠; ١١الترآن)لأحكام 



إكفيرِم^محووو

عندوأهميتها الكريم، القرآن أحكام منزلة الثاني! المط-لسم، 
المعاصرة!العقلية المدرسة 

المقصودةالأمور أهم من الكريم الهران في المقررة الأحكام تعتبر 
رالعلم على الترتب العمل هي إذ الكريم، القرآن من 

القرآناشتمل ررما أن ذلك إعجازْ، على ءلاهر دليل القرآن وأحكام 
كانالقرآن، نزول وقت الناس عليه كان بما ووزن إذا أحكام من عليه 

اش«رمعند من القرآن أن دليلا وحده 

المدرمةكلام كان فقد الكريم القرآن لأحكام الرفيعة النزلة ولهذه 
منزلةأي إلغاء إلى حلاله من توصلوا شديدأ، فيها الحاصرة العقلية 
ذلك!بيان يلير وفيما التشرح، في الكريم القرآن لأحكام 

بلمي:الصادق أولا: 

باعتبارالكريم القرآن أحكام آيات من أنواع عن بلمي الصادق تكلم 
والجنايات،يالأسرة، التعلقة الأحكام آيات عن فتكلم موصوعاتها، 

ونقده!منها، نؤع كل في كلامه بيان يلي وفيما واليامة، لأحلاق، وا 
الأسرة:1خكام انملقة الأذكام آيات منزلة - ١ 

لأحكام!ا آيات في الدني ارالتثرع بلعيد! الصادق الدكتور يقول 
والأحوالالمدني القانون ميدان في الكريم القرآن به أتى ما إن — ١ 

التفسيرأغراض من الكريم القرآن أحكام في الكلام تعالى افه رحمه عاشور ابن اعتبر )١( 
(,٤٠)ا/ والتنوير التحرير ت انفلر للمفسر، غرصا تكون أن ينبغي الي، 

.١٧ص إءجأزه، دلائل من القران شريعة )٢( 



القرآنيالص في مونحعها حيث من متفرقة أحكام في سمثل الثخمية 
الآي1تولا واحد محوضع في جست قد القانونية الايات راترى فلا 

كاياتنادرأ إلا مقامين، أو واحد مقام في واحد بموصؤع المتعلمة 
المكانفي المزول ظروف حيث ومن ا؛ الهللأقا<أ وآيات الميراث 
هذْتختلفا كما مدني. الأحر والبعض مكي منها فالبعض والزمان، 
فيوأعم أكبر فهو ، ١٠وح والمنررالنامخ مفعول حيتا من الأحكام 

حين،من الأيات هد0 وتختلف المكية، الأيات من المدنية الأيات 
السلوكيةوالتعليمات العمومية المكية لأيات ا على تغال_ا إذ المحتوى 
الأياتعلى يغلبا ما كثيرأ أنه حين في التعبدية )التوجيهات المخلوطة 

فيها.نزل التي الفريدة )الظروف والتأثر التخصيص المدنية 

منومتثاينة متفاوتة أنها هو الأحكام لهذه العام الطابع أن كما — ٢ 
الموادبعض حصنا حين ففي والمسائل؛ المواد بين التوزيع حيثا 

وجهعلى أو ؛اقتضاب، أحرى لمواد التعرض وير نسبيا، مفصل بتشرع 
الموادتغملية حسثا من متساوية غير الأحكام هذه أن كما التلميح، 

عامة.بصفة المعاملات لقانون أو المدني للقانون المنتمية القانونية 

أغلبيةأن درجة إلى وعديدة كبيرة ثغرات وحول ذلك على  V٣Jويتر
التثرعمن تماما غائبة المدنية بالمعاملات المتعلقة القانونية المواد 

أساسعلى استنتاجي تفكير أي إعمال الصعب، من إنه قل: بل القرآني، 
المدني،،القانون ميدان في متكامل نمور لوضع القرآنية الأيات 

_(.الخائف الزلف س )الهاش  ٢٢٩ص الإسلام، فم )١( 
.١٥٢ص الأحكام، آوأتا في جديدة ثراءة والتثرع القرآن )٢( 





لهليس وهدا نزولها، ومكان لأيات، ا نزول باحتلافح يتعلق ما ثانيأ! 
إلىمرد0 الاختلاف هدا بل أحكام، من الآيادت، تللث، تضمنته ما على أثر 

والأحداث.الوئاغ حس، مفرقا القرآن نزول 
حكمتهبيان سبق وهذا ناسخة، وايات وحة مت آيات وحول ؛ ثالئا 

الحكمعلى أثر لذللث، وليس وذادد.ته، التسمح حكمة عن الكلام فى 
الناسخة.الأيارتs تضمنته الذي الشرعي 

اسميةالفثرتين في التشريعية الأحكام مقدار في الاختلاف رابعا: 
المكية.الفترة في الأحكام وقلة والمدنية، 

تمريرفترة هي المكية الفترة أن ذللث، سبب أن العلم أهل بين وقل 
المكي،القرآن خصانمى أبرز من هذا كان لذا النفوس، في العقيدة 

،.الأحكام بيان فترة فكانت، المدنية الفترة وأما 
لهذهالعام ااالءلاع أن بالعيد الصادق الدكتور يرى الثانية: الملاحفلة 

الموادبين التوزيع ث، حيمن ومتباينة متفاوتة أنها هو الأحكام 
الموادتغهلية حيث، من اؤية متغير الأحكام هذه أن كما والمسائل... 

.عامةII بصفة المعاملات لقانون أو المدني للقانون المنتمية القانونية 

مجملعن تكالممتن، الأحكام آيات أن الشبهة هن.ْ على والجواب 
وفصالت،ونحوها، والعللاق بالنكاح متعلقة أحكام من الأسرة أحكام 
القرآنمن تؤخذ لا والشريعة الأحكام، هذه في وزادت النبوية المنة 
الأحكامتغتل لم فيه الواردة الأحكام إن يقال: حتى المنة دون وحده 

كاملة.الأسرية 

(,٥٨٧)Y/ونقد دراسة وتفسيره الكريم القرآن حول المطشرنن آراء انظرت ,١( 



فيبحثه نتيجة في بالعيد الصادق الدكتور يفرر ت الثالثة الملاحظة 
علىوالجرأة السوء في يالغتين نتيجتين الكريم القرآن في الأمرة أحكام 
Iوهما تعالى، اف كناب 

الموادأغلبية أن درحة إلى وعدبدة كبيرة ثغرات رروجود - ١ 
القرآنير(.التشرع من تماما غانة المدنية بالمعاملات المتعلقة القانونية 

الشريعةفي الأحكام بمصادر منه جهل على مبنية النتيجة وهذه 
السنة،ت ومنها المصادر، هذه أحد الكريم القرآن إذ الإسلامية، 
والقتاسر،أاا•والإجماع، 
الكريم.القرآن في كلها الأحكام تكون أن يلزم لا وعليه• 

اممهكتاب في كلها الأحكام أصول إن القول! يمكن أنه على هذا 
علىوالقدرة الأصول، بهذه العلم في الماس يتفاوت ؤإنما تعالى، 

بأحدتنزل ررفلبت، تعالى! الله رحمه الشافعي الإمام قال استخراجها، 
الهدىسبيل على الدلمل اض كتان وفي إلا نازلة اض د-ين أهل ْن 

فها«رم

الاياتاسي أمعلى استنتاجي تفكير أي إعمال الصعب ارمن ~ ٢ 
المدني®.القانون محييان في متكامل تصور لوصع القرآنية 

الدكتوراعتقد فلما بقتها، سالتي المتيجة على مبنية التتيجة وهذه 
المتيجةهن.ه قرر الكريم القرآن أحاكام في ثغرات وجود بلعي الصادق 

.٦٨ص ة، الأهل حمد الفقه أصول معالم (، ١٩٤)ا/ ازظر رومحة انظر: )١( 
.٢٠ص الرسالة، )٢( 



القانونميدان في متكامل تصور وضع المعب من أنه ت وهي الباطلة، 
القرآن.على بي 

الأسرةأحكام في قانون كل عن فئة فيهما والسنة والكتاب 
بالقرآنعلمهم عدم وسببه لأحكامهما، المنتقدين في والقصور وغيرها، 

•فيهما المقرر التثرع عفلمة معرفة لهم يتح الذي الوجه على والسنة 

الكريمالقرآن مكانة عرف ممن المستشرقين أحد قول هنا وأنقل 
المستشرقيقول بلعيد، الصادق الدكتور يقرره بما لمقارنته التشريعية 

القضايا،لجميع الحلول يجد القرآن ارإن لر ريجاك ي القرن
حلقإلى عي ويالأخلاقي، والقانون الديني القانون بين ما ؤيربط 

وةوالقبوص التخفيمإ ؤإلى الاجتماعية، والوحدة ام، الن_ذل
 vبالبر،ؤيوصي ، تصعفين المبيد الأحد على عي يإنه والحرافارت٠

للتعاونالمماصيل لأدق قواعد وضع التشرع مادة وفي بالرحمة.. ؤيأمر 
كلمحلوك حدد الأسرة ميدان وفي والمواريث،، العقود ونفلم اليومي، 

والملبس،والصحة والحيوانات والأرقاء الأطفال معاملة تجاه فرد 

واللوك:الأخلاق آيات منزلة - ٢ 

الموجيهامت،هل سؤال• على مجيبا بلعيد الصادق الدكتور يقول 
وأهميةالأيات هذه عدد كان ارمهما تشريع؟ والأخلاقية السلوكية 

نتساءل!أن علينا المدني، المجتمع لتيير بالسمة محتواها 

منأكثر ترجمة له أجد ولم باريس، الإسلامي بالمعهد وأستاذ معاصر، فرني باحث )١( 
.٦٦ص خليل، الدين لعماد الإسلام عن نالوا انفلرت ذلك، 

المابق.المربع )٢( 



أحكامء؟ااآي1ت الكريمة الايات هذه اعتبار الوجيه من هل 
الكاملبالمعنى أحكاما١١ ١٠يكون الايات هذه به جاءت ما هل 

الدقيق؟.القانوني المفهوم هذا إلى والرجوع 
حوليتساءلوا لم فهم القدامى؛ الفقهاء يعلرحه لم وال الهذا إن 
منهجيوهذا للمصهللح، القانوني بالمعنى ااالحكم،ا، ماهية 

واعتبروهالأمر يفيد ما أو للأمر الحوية بالصيغة اكتفوا إنهم بل حهلير، 
فيالعمومي وبالط_ابع بالإلزامية يتمتع ثاذونيااا وراتشريعا ؛احكما* 
الأول.عن حتلورة يقل لا ثان منهجي خطأ وهذا التهليق، 

التشريعيالهنابع لإقرار كاف غير النحوي المحيار أن هي الحقيقة 
أكبر١١^١،.أهمية لها أحرى معايير هناك إن للقاعدة، 

فيالواردة الأحكام أن يعتبر بلعيد الصادق الدكتور أن نرى وهكذا 
البأنه ذلك ويثرر الأحكام، من لست، الأخلاق عن تتحديث، آيات 
التشريعي.الطاع عليها يوجل- 

واللغويةالشرعية القواعل- وفق تفهم الشرعية النموصى أن والصحيح 
غيرها.أو القانونية العلوم مواء المعاصرة العلوم هواعل. وفق لا 

الأحكام،آيات من هي نهي أو أمر فيها التي الأخلاق فآيات وعليه 
٠،٢١كذلكالعلم أهل اعتبرئ وقد 

؛ها-هه؛.ص الأحكام، آيايت، في جديدة قراءة والتشرح القرآن )١( 
تعالى:نوله أحكام لا أخلاق آيات أنها بنمي الصادق الديور امحر اش الأيات س )٢( 

[،٨٦ال_اء: ]سورة نثه - ^يإداجتر؛؛?بقدمحأيأنسيتآآآذددوتأإةآفمحآخمقمل
فيوالأخلأب اسوكة لاقواعد انثل المثال، ص الأيه «_، بنمي: الصادق الدكتور ئال، 

الكريم•.القرآن 



ررالطايععليها ليس بالأخلاق التعلقة اوات بأن القول أن كا 
شيء.في الشريعة في القص من ليس القانونية" للقاعدة الشريعي 

مزاياالمنمقين من القانونية ات الدرامحفي المختصون أورد قد بل 
بينالاختلاف تجعل الوصعي، القانون على الإسلامي للتشرح عديدة 

الشريعةميزات من ميزة والقانون الشريعة 

تيالجنايات اامتعالقة الأحكام آيات منزلة ~ ٣ 

الجنائيللتشريع الحقيقي ءالبعد I بلعيد الصادق الدكتور يقول 
الكريم:للقرآن 

نقول:، محبق ما حوصلة أردنا إذا 

بمامقارنة نادرة الجنانية او يالمالمتعلقة القرآنية الأحكام إن ~ ١ 
دونيحول أن شأنه من ما وهو قديمة، تثريعات من الكريم القرآن محبق 

القرآنية.الأحكام إلى استنادا متكامل حنائي، ررقانون إرساء 

عليتتركز ما غالبا الجزائية المواد في القرآنية الأحكام إن - ٢ 
إءطارفي الإنسان عمل اعتبار إذا فيقع الإلهي؛ والعفو »التوبة« فكرة 

أحكامفي كتوا الذين العلم أهل حز الأحكام من فيها ما استخرج ند الأية هذه و= 
منهااستخرج القرطى والإمام مسائل، سع منها استخرج العريي ابن فالإمام القرآن، 

القرآنلأحكام الجامع (، OAA)؛/\نمي لاين القرآن أحكام مسألة، عثرة ائتا 
(AU/n.)؛

(.٢٤)؛/ الوضعي بالقانون مقارنا الإسلامي الجنائي التشريع اننلر: )١( 
فيحديدة قراءة والتشرع القرآن ت انفلر الجنار، التثرع حول، السابق كلامه إلى يثير )٢( 

صالأحكام، آيات، 



على، ١ اني إنتثريع وصع الصعب من بذلك فيكون الخالق ْع علاقته 
التصور.ذلك أماس 

بحمايةحصرية بمنة الكريم القرآن في الجنائية الأحكام تتعلق ~ ٣ 
طرقلوحود مجالا يبقى لا مما العبد،؛، ارحق بحماية أو اممه ررحق 

مكاناالعبد؛؛ حق و® اش،ا ُحق الثنائية تترك ولم المجتمع، هو ثالث، 
الجنائيالقانون تاريخ ويثبت العام؛؛ ®الحق أو المجتمع؛؛، ®لحق 

بذاتهالمجتمع بقيام مشروحل الجنائي؛؛ ®القانون أن النفلرية والدراسة 
الجنائيالتشرح به مح يمالأ وهو العامة؛؛، ®المملحة على بالدفاع 
الكريم.القرآن في ورد حسبما 

السياميالتهلور الكريم القرآن تنزيل زمن المجتمع يعرف لم - ٤ 
علىبفي إنه بل وناجح؛ متكامل جنائمح، قانون لتصور الضروري العلمي 
®قانونلتصور المجال يمتح فلم القديمة؛ القبلية ومحراحعه أعرافه 

الحرفيةالقوانين بعض يقر الكريم القرآن جعل مما ؛ حديد حنائي؛؛ 
،٠ثورية١ وأحكام تقدمية مبادئ من به حاء ما ْع تناقضها على القديمة 

القرآنلأن القرآني، التشربع قيمة من نيل الأمر هذا في ليس ~ ٥ 
موسوعةلا السوي، الدين إلى دعوة اله ورمديني كتاب الكريم 

٠٢٣؛؛^قانونية 

هوالمشؤع إذ باطل، نمر نهو التثرع مصدر يه المراد كان إن اني( إند)تثرع التمير )١، 
والمة.الكتاب 

سوءفيه توري؛ن أحكام ت بأنها الجاهلين لأحكام المخالفة الكريم القرآن أحكام عن النمير )٢( 
نمير.

.٢٢٤ص الأحكام، آيا١ت^ ني حديدة نراءة والمشرع القرآن )٣( 



الدكتورأوردها التي الخمسة الأمور ْن أمر كل ْع الوقوف ؤيمكن 
ملاحظات!حمس حلال من بلعيد الصادق 

كانالإسلامي الجنائي التشرع أن الدكتور يرى الأولى؛ الملاحظة 
جنائية.ت تشريعا من الإسلام سبق بما مقارنة نادرأ 

والتاريخيالشرعي الفلر حلال من مردود القول هدا ومثل 
مهيمنةجاءت الإسلام مريعة أن المعلوم فمن الشرعي، النفلر أما 

مصذئا^١^، تعالى! اف قال كما قبلها الشرائع على 
[.٤٨! ]المائالْ ومهتيثا ^كتف ثى ي؛-يَ بمي لما 

القرآنيكون أن قبلها ما عالي الإسلامية الشريعة هيمنة تمام ومن 
ومواعظهتشريعِاته فى السماوية الكتب من قبله مما أثمل 

الكتاب٥^١١ اض راجعل تعالى! اغ رحمه كثير ابن الإمام قال 
وأحكمهاوأعخلمها أشملها وخاتمها، الكب آخر أنزله الذي العفليم، 

غيره؛في ليس ما الكمالأت من وزاده قبله، ما محاسن فيه جمع حيث 
،.كلها،،ر عليها وحاكما وأمينا ثاهالإ.ا جعله فلهيا 

ؤإنللإسلام المابنة الأمم أن المعلوم فمن التاؤيخي، النفلر وأما 
ولاكثيرة، يتشريعات كاjلاك جاء الإسلام أن إلا تشريعاتها لها كانت، 
تعالى:اض رحمه الحجوير٢، قال وقل أقل، تثريعاته أن على دليل 

العقيم)مآ/ا/أأا(القرآن تمر )١( 
مثايخ،تعن يقاس،  ٠١٢٩١سة ولل. الفامحي، الحجوي العريي بن المحن بن محمد )٢( 

مورةتفسير بالقرآن، القرآن تفسير ت مؤلفاتي'من الخياط، بن وأحمد القادري محمد 
معجم(، ٩٦)آ"/الأعلام انفلر؛ تعالى، اه رحما<  ٦٠١٢٠١^منة توقي الحجرات، 

(.١٨٧)و/المؤلفين 



كتهملِاكف؛يلأ^

ولامماويا كافيا فقها اليربية الأمة لدى يجد لم الإسلام حاء ءرلما 
الفقه،نور عاليها فأفاصى يالحقوق، الجهل ظالمة في وحدها بل ، وصعثا 
الأمةفاصحت، وبثئها، وحررها الحقوق، وصان الأخلاق، وهدب 

القرآنآياُت، في المبين لإلهير ا بالوحي المرمى الإسلامي بالفقه فقيهة 
•ءا لم وتصلاة اقفل ~'ءليه الكريم النبي وصنن العظّم 

حققط نلا الإسلامية الشريعة في التوبة أن الثانية: الملاحظة 
فيالتوبة وحول أن يلعيد الصادق الدكتور اعتبار فإن ولدا ، المخلوق 

علىاني إنتشريع وصع الصمب، ررمن يجعل الإسلامية التشريعات 
■ءحأآح عر آآ التصور ، دللامحن سا 

لمالأحكام بعفن في التوبة ورود أن يجد الفقهاء كتب في والناظر 
الفقه.أبواب من وغيرها الجنايات لأحكام تأصيلهم من مانحا يكن 

الجنائيالتشريع أن بلعي الصادق الدكتور يذكر الثالثة؛ الملاحظة 
الحقيذكر ولم المخلوق، وحق تعالى، الله حق على اقتصر الإسلامي 

العام.

فيمندرجا العام الحق يجعلون هم يجل. العلم أهل كتب في والناظر 
الجنائيالتشريع على يرد فلا وعليه: به، للاهتمام تعالىل٣، اممه حق 

العام.الحق يذم لم أنه الإسلامي 

)ا/يا'(.الإمحلاص الفقه -اريخ في انس الفكر )١( 
(.٧٠٣الأءصام)آ/انظر: )٢( 
والواجماتالحقوق ، ٢٣٩ص والقانون، الثريعة ش القضائي الحكم نفلوية ت انثلر )٣( 

.١٩ص الإمحلأم، ز الّولة والعلاقات 



الكريمالقرآن أن بلعي الصادق الدكتور يزعم الرابعة! الملاحظة 
بعثسيقر الكريم القرآن حعل رامما فيقول! القديمة، الأعراف أقر 

تقدميةمبادئ مجن به حاء ما مع تناهضها على القديمة العرفية القوانين 
ثورية((.وأحكام 

منالكريم القرآن في إن يقال: أن الذلاهر، الباطل من وهذا 
ثدبروةيقول! تعالى واممه كيف مبادئه، مع يتناقض ما الأحكام 

[.٨٢اء: ]اJحكثئإه آحثكث\ فه ؤجدوأ أم غ؛و عند يى ماف ؤؤ أي0 

لأزتمزية كل الصادق الدنحور ألغى أن بعد ة: الخامالملأحفلة 
فيررليس ليقول: عاد الكريم القرآن في التعلقة؛الجنايات، الأحكام 

ديتيكتاب الكريم القرآن لأن القرآني، الشرع قيمة من نيل الأمر هذا 
قانونية((.موموعة لا السوي، الدين إلى دعوة ورسالة 

ومعوشريعة، وعقيدة دعوة كتاب الكريم القرآن إذ باطل، وهذا 
كافةفي إبهناله من أعفلم القرآني التشريع قيمة من نيل فاي ذللئخ 
،٠لاتهر مجا 

الة.رءية:بالساسة التعلقة الأحكام آيات ضزلة - ٤ 

المجاليخص لم الكريم القرآن ررإن بلعيد: الصادق الدكتور يقول 
المجالهذا إلى يتهلرق ولم بأحكامه، والمجتمعي؛الذ.ات يامي ال

المتجدرةالنظرية والألبان الفاهيم مع أو معه يتفاعل ولم التفكيري 

وأب<ة.وااجايأت والأخلاق الأب مجال فى الخائف الدكتور كلام س يلاحظ كا ;١( 



والفارميةالرومانية أو الإغريقية كالحضارات المجاورة الحضارات في 
١١فيها المتعددة الفكرية التيارات وفى 

بالسياسةالمتعلمة الأحكام آيات في الصادق الدكتور وكلام 
القرآنأن يرى فهو الأحتكام، آيات من غيرها" في لكدمه تابع الشرعية، 

الجانب.يهدا يعتن لم الكريم 
والتيالهامة الياسية بالقضايا زاخر الكريم ®القرآن أن والصحيح 

السياسيااأآآ،.الطام قواعد من تعد 
أككاماًالعلم أهل مها امتنبط التي الأككام آيات في المام ؤإن 

رالقولل هذا مثل بطلان يعلم الشرعية السياسة من بجوانب متعلقة 
بلعيد؛الصادق عند القرآن أحكام من الموقف حلاصة 
الكريمالقرآن أحكام من موقفه الصادق الدكتور يلخص 

القرآنيةللأحكام لدرامتنا النهائية الحصيلة إلى نظرنا ®إذا بقوله؛ 
بكليبرز الذي الأول الاستنتاج فان التقليدية، المنظومة إلى بالرحؤع 

الماس،بين للمعاملات بالأساس يشرع لم الكريم القرآن أن هو وضوح 
فانالإجمالي، المزيلي إطارها في الخاصة الأحكام هذه وضعنا إذا ثم 

الاعترافمن مناص ولا ؤيكماله الأول مع يتناسق ثانيا استنتاحا هناك 
المعاملات،إلى بة بالأسامآ يسرع لم إن الكريم، القرآن أن وهو ته، 

٢٣٤ ٢٣٣ص ١^٢، آي^ت يي جديدة بء؛ القرآن )١( 
الإسلأمةالجامعة في ماجتير رسالة ، ١١ص الكريم، القرآن ضوء في المياصي النظام )٢( 

لأبنالقرآن أحكام (، ٤٧١)Y/ الهراس لأكًا القرآن 'أحكام المثال: سل نى اظر )٣( 
(.٦٠/nس 



منمنميأ التشريع ذلك مثل من يجعل لم أنه هو ذلك في السب فإن 
ا(مقاصده 

آياتفى بحثه حلاصة يجعل بلعني الصادق الدكتور نجد وهكازا 
لامتنتاحمن!ا هدين في القرآنية الأحكام 

بينللمعاملات اس بالأمحيشؤع لم الكريم القرآن ررأن ت ول ألا 
الموضوعاتمن عدد بيان مضى فقد الباطل، أبطل من وهذا الناس®، 

ويقالبالمعاملات، تعلق ولها القرآنية، الأحكام آيات تناولتها التي 
الكلام.هدا إبطال ش كاف القرآن أحكام كتب ش الطر تقكب إن : هنا

التشريعذلك؛ مثل من يجعل لم الكريم القرآن أن الزعم الثاني! 
مقاصده.س منميأ 

الكريم!القرآن مقاصد من أن العلم أهل نص وفد باطل، وهذا 
منث، الثالالغرض في تعالى الله رحمه عاشور ابن قال التشريع، 

وءامة((لآ،.خاصة الأحكام وهو التشريع ررالثالث،: التفسير: أغراض 
القولأن فيعتبر تللث،، امتنتاحانه معنى بلعني الصادق الدكتور ويكرر 

الادعاءالمجازفة ياب، من ررإنه يقول! وادعاء، مجازفة التشّرح باكتمال 
رالم،وأنه القرآنية الأحكام في اكتمل قد الإسلام في الترع كل أن 

سبيلعلى الدليل اراو4 كتاب وفي إلا نازلة اممه دين أهل من بأحد تنزل 
،.((١٣فيها الهدى 

.٢٨٩ص الأحكام، اياُت، في جديدة قراءة والتشريع القرآن )١( 
واكوير)ا/•؛(.الحرير )٢( 
مالي.اض رحمه الشافص الإمام كلام من والمارة ، ١٩ص الرسالة، )٠١( 



؛١١الضر راصول القرآن يلوم من المعاصرة المقلة المدرسة موثق اممرلآةار،خم لآَ،/)آك 
V""——

الكثيرعنه وأخذها الشافعي الإمام بها أتى التي لمة المهم، هنْ 
أولوهاالتي القرآنية لأيات ا بعضي على لذلك استنادا الةالامى الفقهاء من 
نزولأساب وفي القرآني النص في التفحص أن إلا الاتجاْ، هذا في 

فيمغالاة هى إنما المقولة هذه أن على يدل المذكورة الايات 
ولمقاصدهاالذكورة للايات مشرؤع غير ؤإثقال والاستخراج الاستنتاج 

.٢١ ١٠١الحقيقية 

كتبخلال من العلم أهل عليه برهن وادعاء مجازفة أسماه وما 
هوالتشرح اكتمال برهان كان ذلك وقبل كتبوها، التي القرآن أحكام 

أصفُؤماترملنا4 ت تعالى قوله مثل ذلك، على الدالة الصوص نصوص 
ؤوز؛إنآت بحانه وقال [، ٣٨ت ]الأنمام ءسروى4 ريم إل سءثم ثن 

[.٨٩]النحل: محلبأث4 ودئرئ وئنتئ وئدتما '؛و(ث تقناآلكثن، عثلى 
ألكتبهك وره ؤ ارفوله! تعالى؛ اممه رحمه الهلبري الإمام قال 

مالكل بيانا القرآن هذا محمد يا نزل I يقول ثلملشوه سننا 
والمقاب((والثواب والحرام، الحلال معرفة من الحاجة إليه يالناس 

شحرور:محمد الدكتور ثانيا: 

خلالومن الأحكام، آيات أهمية ثحرور محمد الدكتور تناول 
أهميةدان صت، ليالأحكام ايات يعتبر أنه يتبين الموصؤع لهذا تناوله 

حممه.

لمإن معقلها في الأحكام آيات ررإن شحرورI محمد الدكتور يقول 

صالأحكام، آيات في جديدة تراءة والنشرع القرآن )١( 
)؛ا/س(.القرآن آي ص المان جاح )٢( 



عاشوقد يثرب، في الرسول إلى جاءت الرمحالة( )أي كلها يكن 
فير العالسنوامحتا هده فهل فقعل منوايت، ر عمده مرب في الرسول 

أرضعلى جميعها الأحكام أيان احتمالات كل لامحتنغاذ كافية يثرب 
أهللكل وجاء الخاتم، والرسول النبي بأنه عيأ المعاش؟ الواقع 

عثرإن قيا بعده رسول هناك كان فلو الساعة. تقوم أن ؤإلى الأرض 
كافية.سنوات 

الواقععلى الأحكام آيات تهلبيق كان فقد بعده رسالة لا وأنه أما 
فيالاجتهاد ويبقى القياس بمطل وبهيا 'اريخي ض تطحمق هو المعاش 

الاجتهادومصداقية العقل هو والأساس اس، الأسهو الأحكام آيات 
،.الموصسوءيةاال والإسكالية المعرفي الظام أي الموصوعي، الواغ في 

;ومنها أحطاء، عدة الكلام هذا وفي 

فىالعشر السنوات هن.ْ رافهل سحرور! محمد ال؛كتور قول أولا! 
أرضعلى جميعها الأحكام آيات احتمالات كل لامتنعاذ كافية يثرب 

آياتاحتمالات كل استنقاذ أن عنه! ويجاب المعاش؟«، الواقع 
المتربل الأيات، طك لتطبيق ثرطا لير الدكتور ذكر كما الأحكام 

منها،يتنبعل أن يمكن وما الكريمة الأيات دلالات وأما نزولها، هو 
صلاحيةمعنى وهذا النوازل، للناس تجددت كلما يتجل.د يزال لا فهذا 

ومكان.زمان لكل الكريم القرآن 

منالأحكام آيات ؤيجعل الشوة، وآيات الرسالة آيات ين نحرور محمد الد.كتور يفرق )١( 
عله.دليل لا تفريق وهو الثانية، محن المتثابهة والأيات الأولى، 

'آآُ-؛آ".ص الإسلامي، للفقه جديدة أصول نحو )٢( 



علىالأحكام آيات تطبيق ررلكن I ثحرور محمد الدكتور قول ثانيآ: 
نىتْليق ص المعاش الواقع 

المعاصرةالعقية المدرسة عند يعرف ما إلى الكلام بهيا يثير 
تغيرفإذا معين، بتاريخ مرتبعلة كانت، الأحكام آيات، وأن ، بالتاريخية 

الحكم.تغير التاريخ 

علىتنزيلها ؤإمكانية النصوص، بدلالات هى المبرة أن والأصل 
ابهنالإلى حقيقته محي يفضى بالتاريخية المول( إذ قياما، أو نصا ١^١^ 
الكريم.بالقرآن العمل 

أنعلى بناء باكلل القياس أن شحرور محمد الدكتور يرى ثالثا! 
يجعلفإنه وعليه غيره، إلى نتعداه لا معين لزمان نزلت، إنما الأحكام 
وبهذاالمقل، هوت يعتبره الذي الإجتهاد وأساس المعتبر، هو الاجتهاد 

يعدولم المعتبر، هو المقل أن إلى سحرور محمد الدكتور يتوصل 
وتجاوزهالنقل إبطال في هو بل القل، على المقل تقديم في هنا الكلام 

ا.أحيل به يقل لم ما وهرذ>ا المقل، ؛موجبا 
أخطاءمن أن آخر موصع في سحرور محمد الدكتور ويرى 
رايتبينI يقول الأحكام، آيات بحنن، في استفاصت، كتبهم أن المتقدمين 

امتفاصت(الترايثج كتّبح أن وهى منها، نعاني التي التخلف، نقطة لنا 

انظر;مطالقأ، والمخاطب والمكان الزمان لأثر النص إحفاع • باكاريخية الراد )١( 
.٣٣٢ص الص، -اريجة الكرم والضرآن العلمانيون 

التعارض،عند النقل على العقل يتقدم القول ت عنهم العلم أهل مله ما غاية المعتزلة فإن )٢( 
انفلر:قولهم، لوازم من كان ؤإن المعتزلة، حتى به بمرح فلم جملة النقل إبطال وأما 

١(.٢ ٠ )١/ للنقل العقل موافقة في والتكلمين الملم، منهج 



بحثفي هزيلة ولكنت كثيرة، مجلدات محي الأحكام آيات يبحث 
مناعتبره وما ، القرآن١١ آيات في والتاريخ والوجود الكون مواصيع 

ومحلةالأحكام، آيات بحث محي استفاصتهم وهو المتقدمين، أحط_اء 
عدةحلال من إليه النفلر يمكن والوجود الكون مواصيع في كتابتهم 

أمور:
هوالأحكام آيات في ازكتابة في العلماء اسفامحة أن الأول: الأمر 

وأحكامها.بالشريعة متهم عناية دليل وهو به، يمدحون مما 
منهجيهللان اهد شسنمها هي الأستماصة نالك أن الثاني: الأمر 
المدرسةأفراد يدعى كيف إذ الباب، هذا فى المعاصرة الحقلية الما.رمة 
عندالامتفاصة هذ0 مع أحكام آيات توحد لا أنه المحاصرة العقلية 

فيها.الكتابة فى المتقدمين 

هووالتاييخ والوجود الكون علوم جث مكان أن الثالث،: الأمر 
كتابتهملعدم العلم أهل ينتقد فلا الشرعية، العلوم لا التعلبيقية العلوم 

الشرعيةالعلوم وأهل فنهم، في فن كل أهل يكتب أن الأصل إذ فيه، 
فيها.يكتبون إنما 

.٢٢٣ص واسع، اب 









الأولالمحث 

المعاصرةالمقلية الدرّة موقف 

ونقدهالإسرائيليات، من 

اهتمامالقيت التي المواضيع من التمسير في الإسرائيليات موضع 
بالمرويات.المعتنة التفاسير بعض في ظهور من له لما العلم، أهل من 

أساطيرمن والحديث التغير إلى تهلرق ما كل هي: والإسرائيليات 
منأعم فهي نصراني، أو يهودى مصدر إلى روايتها أصل في منسوبة 
كذلكالنصارى عن؛مض المنقول فتشمل اليهود، عن المنقول 

اضرحمه كثير ابن الحافغل فال كما ثلاثة، الإسرائيليات ام وأق
للاعتقاد،لا للامتثهاد، تذكر الإسرائيلية الأحاديث، ررهده ت تعالى 

تأقسام ثلاثة على فاتها 

فذالبالصدق، له يشهد مما بايدينا مم؛ا صحته علمنا ما أحدها 

صحيح.

كبفي وأثرها الإمرايليات ، ١٣ص والحديث،، التفسير ش الإسرائيليات انظرن ]\( 
.٧٤ص الضير، 



يخالفه.مما عندنا بما كذبه علمتا ما ت والثاني 

الميل،هذا من ولا الميل هذا من لا عنه مسكوت هو ما والثالث؛ 
-حكايتهاال١،.وتجوز نكدبه، ولا به نومن فلا 

الإسرانياتمن المعاصرة العقالسة المدرسة موقف في والناظر 
ذلك.من أومع هو ما الإسرائيليات مفهوم في يدحلون يجدهم 

منواعتبروها الإسرائيليات، في النبوية السنة منهم عدد أدخل حتى 
أحكاممن غيرها عن قفلا العقيدة وجعلوا الإسرائيليات، حملة 

منالعقائد هده أن بحجة ابفة السسات الديانيمتامرة الشريعة 
الإمرانلأت.

مواقفهم:أهم نعرض يلي وفيما 

نىالمعاصرة العمالية ة المدريأنوال الأول؛ المطلب 
!ونقدهاالإسرائيليات،، 

البنا:حمال أولا: 

الإمرائياuت،عن كتبه من كتاب س أكثر في النا حمال يتكلم 
هوكان المتقدمين عند ير التغوكأن ؤيصورها التفسير، في ودورها 

وحدها٠الإسرائيليات 

مابتفصيل عنوا الذين الاثار رحال الحلبة راودحل البنا؛ حمال يقول 
فيذللئ، يلتمسوا أن بد لهم يكن ولم نكره ما وتعريف القرآن أحمله 

تمرامأناس)ا/ه(.;١( 



تفصيلا،أكثر بصورة القرآن إليه أثار ما عالجت التي القديمة الكتب 
رحالأماما هم كانوا وسواء اليهود. أحبار كتبه وما التوراة I وأبرزها 

إسلاميةغير بيئة في نشأتهم بحكم أو آبائهم من الاثار ورثوا آثار 
فإنبالقضية، جوبهوا عندما الأنار تلمسوا أنهم أم إسلامهم... قبل 

أوتاحير حدث ؤإن حتى واحدة كانت النصوص لأن واحدة؛ المتيجة 
رينالمغمن فريق نقلها التي الأثار وهذه إسهاب. أو إيجاز تقديم.. 
اغأن هؤلاء وفات ارالإسراJيالياتاا عليه أطلق ما هي كتبهم بها وحثوا 

أرادوأنه لحكمة، والأزمان الأسماء تحديد وعدم التنكير تعمد تعالى 
التحريفنالها نل. تللن، مصائرهم أن وا نكما لفعل، التفصيل 

الأحباروصعه ولكن اش، أنزل مما ليس منها كثيرا وأن والنزييفا، 
ومنمنحولة، أنها نفه القرآن أكد بأقاويل القرآن ففروا والكهان.. 

اممه،ءنل> من ا هن. يقولون ثم بأيديهم الله كلام يحرفون ين الن. وضع 
القرآن!!؛؛منه تبرأ بما القرآن... روا ففكانهم 
كالتالي.وهي ملأحفنات، عدة عليه البنا حمال أورده وما 

الإسرانيالياتإيراد إلى ير الخفأهل دعت الخي الأمور أحد الأولى: 
جاءالكريم القرآن في مهم كل أن يعني لا ولكنه المبهم، بيان هي: 

كانما المبهمات من بل الإّرانيليات، طريق من كان فبيانه بيانه، 
الخبويةالمنة وفي الكريم، القرآن في أحرى أدلة من بيانه طريق 

.٣٩ص القرآن، إلى العودة )١( 
موضعفي أبهم يكون ررأن الإبهام• أساب أحد مسنا مالي اغ رحمه الزركشي قال )٢( 

ؤوتاأدن>كبقوله: يته الديزه تعار: كقوله الأية، ساق في فيآحر سانه استغناء 
الأية.الأضلار:تم\ا[ ثاؤأالبهلّورة 



كيالض-؛رسؤك

يشيركما الإسرائيليات هو المبهمات لبيان الوحيد الطريق يكن ولم 
الكتبفي ذلك وا يالتمأن يد لهم يكن رُولم • البنا حمال فول إليه 

القديمة((.

منفريق نقالها التي الاثار ®وهدم الهنات حمال فول I الشانئة 
٠٠الإسرائيليات(عليه أطلق ما هي كتبهم بها وحشوا المسرين 

يرنففى آثار من ير التغأهمل أوردْ ٌا كل ليس بأنه • عنه يجاب 
السنةفي حاء ما منها بل الإمحراتياليات، من هو وغيرها المبهمات 
الصحيحة.

مالفمن هو لإسرائيليات من كان ما كل ليس • أحرك، جهة ومن 
كثيرابن الإمام كلام قريبا مر كما أقسام ثلاثة الإسرائيليات إذ الردود، 

تعالى.الله رحمه 

®فمروابالاثار! المرين عن متحل.ثا الها حمال قول الثالثة! 
يحرفونالدين وصع ومن منحولة، أنها ه نفالقرآن أكد بأقاويل القرآن 

القرآن...روا ففكأنهم اممه، عند من هن.ا يقولون ثم بأيديهم اممه كلام 
القرآنا(.منه تبرأ بما 

أهلعن ورد ما كل أن الها حمال اعتبار على بناء الكلام وهدا 
صحيح.غير وهل.ا الباطالة، الإسرائيليات من فهو الكتاب 

دلتالذي الصحسح م القمن هو ما ر التقاهل به فسر مما بل 
إبؤلماله،ولا قبوله على الدليل يدل لا مما هو ما ومنه النموصى، عليه 

ثآليدآيالقنثن ^تن موله: وبينه ءث4مه أشث ؤ'اقبمك قوله؛ و= 
)ا/\"ْا(.القرآن علوم في الرهان [• ٦٩النماء: نأصأنه]مرة 



كماللاعتقاد لا للأسشهاد ينقلونه رين المقفإن نقله وير إن وهذا 
تعالى.اممه رحمه كثير ابن الإمام أشار 

الكتاب،أهل عن نقل ما على الإسرائيليات يقمر لا البنا وجمال 
عنله كلام بعد يقول منها، الصحيحة السنة في ورد ما بعض يعتبر بل 

المتعالي،الركام هدا ومن المهم، قبل الأهم باب ررومن • سرابلتات إلا 
«,صورته( على آدم افه )حلق حديث! إلى نثير أن يكفي 

الأحاديث،هده مثل في الكلام أن يعتبر البنا حمال أن نرى وهكذا 
الإمرايليات.عن الكلام عن الأهم هو الصحيحة 

منوليس الصحيحين، في الحديث هذا أن عليه يرد أن ليكفي 
حمالأورده مما المثال هذا بذكر والمراد ،، شيءر في الإمرايليات 

التيرانيليات الإرا،في السنة صحيح إدخال في يتوسع أنه بيات البنا 
كلها.مردودة يراها 

لم،وم(، ٦٢٢٧ت برثم ٥ ٠ )a/ اللام، بدء بابه الإ>ساذ.اذا، كتاي، البخاري، أحرجه )١( 
<.٢٦١٢برقم  ٢٠)أ/باالوجه ضرب ص الهي باب 

معننأحان! به يراد ءؤإنما • ؛الحديث، المراد مبيتا تعالى افه رحمه عثيمين ابن الشخ قال )٢( 
وعلىالوجه، فى صورة أحن وجعلها اختارها صورة، على أدم حلق اف أن ت ول ألا 

ينبغيلا ما الإكرام محن اثتضى ه نفإلى أصافه لما لأنه يقرب أو بمح أن يبغي، فلا ؛ هدا 
يفرب.أن أو يتح أن معه 

بدليلالمانلة ذللث، من يلزم ولا وجل، عز الاه صورة على آدم حلق النه أن الثاني؛ 
علىيلونهم الذين ثم الدر، ليلة القمر صورة على الجنة تدحل زمرة أول ُإن ه؛ نوله 

صفةفي جاء ما باب الخلق، بد. كتاب في البخاري ت ]أحرجه الهاء، في كوكب، أصوإ 
)؛/الجنة، تدخل زمرة أول باب ونعيمها، الجنة كتاب في لم وم(، ٤٣٢)أ/ الجنة 
القولتعالى، اممه رحمه كلامه اه القمر، نفس صورة على يكون أن يلزم ولا ٢([  ١٧٩

)^ههب«أم(االتوحيد كتاب على القيد 



فيالسنة صحيح إدحال I خطأين من مركب خطأه فإن وعليه 
ماهناك كان مواء مردودة كلها الإسرائيليات واعتبار الإسرائيليات، 

عنها.مسكوتآ كانت، أو معناها على يدل 

حنفي:حسن ئانيات 

الدينإلى رب التحاولوا اليهود أن حنفي حمن الدكتور يرى 
رادحوليقول! لإمرائيليات، ا ومنها أمور، حلال من الجديد 

ودلكالأحبار، عن وروايات لمين المبائيي التفسير في الإّرائيليات 
اعتمدواالدين بالمأيور التفسير أصحاب عند التفسير مناهج حلال من 

المعلوماتمن ممكن قدر أكبر جمع همهم كل وجعلوا النمل، على 
الروايات.صدق من التحقق دون 

المثناةفي بعد فيما دونت، التي الروايات من كثير فيحل 
المنحول.ومنها الصح^^ منها ، والتلمود والمد.رامرإ 

مكررةوردت موصى شريعة لأن المكررة، الثّريعت ونعتي! التلمرد، نمى حد أ ت الثناة )١( 
.٣٢ص المثري، والانحراف، الإلهي الوحي ين اوهود'ية اننلر: فها، 

والتومع، وكلماته آيات4 بعض في التعمق يحاول، القديم المهد نفير في *ّّهح المدراص! )٢( 
العانيإلى وصولا والتعاومار.ت،، الإصافارت٠ في والتومحع والألفاخز، النموص تخرج في 

المعاني.شذ0 إلى للوصول مد.راثأية قواعن. وهناك أحيانا. سعين إلى تصل فد الى الخفية 
نقلأالحرفي(، )التفسير أي )يثايت،( ال مقابل دائما تذكر الخفية، المعاني هنْ دٌثل 

الرابهلتهذا على الميري، للل.كتور والصهيونية، واليهودية اليهود موموعة موأغ ت عن 
IU(p://wwwximcssiri.com/eneyclopcdia/JEWISH/E

الشفاهيةالثريعة وهو اللام، عليه موسى لشريعة اليهود عن الثاني المدر هو التلمود؛ )٣( 
البشري،والانحراف، الإلهي الوحي ين اليهودية انفلرت السائم، عليه موس نالها التي 
.٣٢٣١ص



الإمادمي،للتراث اليهودي التراث غزو من ليت فالإمحرائيليات 
٠الملمين،، عند التفسير منهج عيوب من بل 

الأصلفي الإسرائيليات حنفي حن الدكتور يجعل وهكذا 
اليهود.كتب إلى بعد فيما وانتةالت إسلاميه، 

المرادإذ يكذبه، والواقع بهللأنه، في الفناهر البامحلل من وهذا 
نقلهما لا الكتاب، أهل من ئقل ما التفسير، كتب في بالإّرائيليات 

•اللمن رين القمن الكتاتب ل ها 

اافالإمراديلياتيقول: حين اكيدأ كلامه حنفي حن الدكتور ؤيزد 
منهجعيوب من بل الإسلامي، للتراث اليهودي التراث غزو من لمت 

.لمن،، المعند ر الف

فرصوااليهود أن يرون لا العلم أشل فان إشكال، فيه بغزو والتعبير 
عنهم،المسلمون رون المقتناقلها وإنما التمسير، على إمرائيلياتهم 

محفة.إسلامية الإسرائيليات أن ه نفالوقت، في يعني لا هدا ولكن 

الجابري:عابئ محمد الدكتور ثاليا: 

موقفاش الحال هو كما واصح غير الجابري الدكتور ، موقفيبدو 
ايجابياررسنتعامل ت يقول فهو العقلانيين، من مواقفهم عرض سبق من 
قريتامن بالصحة لهما يشهد ما القرTن في نجد رواية أو اجتهاد أي ْع 
الترغيسايلءافع كان سواء الوضع صد سلاحنا هو دللث، بعيد، أو 

(.١٥ممر)V/ قى والثور؛ الدين )١( 







|وضيرسج^^يوو؛

منفليت وعليه كتبهم، من نفلا أو الكتب، أهل عن الكتاب أهل 
•أهلها وعن عنها العلم أهل نقله مما ولكنها الكتب،، ، لتللالممير 

شحرور:محمد الدكتور رابعات 

انعداميالإمرائيالياتح الأخذ بط بحمأن سحرور محمل. الدكتور يرى 
صدرفى المؤمنين أن إلى رروتوصلنا يقول! العرب، عند التاريخية المصائر 
تاريخيةمصادر لا«يهم يكن لم اللاحقة، الممامير كتابة قرون وحتى الإمحلأم 

مأثورانمن حولها وما العربية الجزيرة شبه في شائعا كان ما محوي نذكر، 
اليوناننقافة على الإمحلأمي الفضاء ينفتح أن قبل كتابية، ومروياُتح 

وجةالمتأساطيرهم حوت، ما صمن من حوت التي وكتبهم ، لإغريق، وا 
}التنزيلا(ر في القصص تناولها التي الكبرى القضايا حول 

مالتتبع يدفع بثا حمت، كانؤإن العرب عند التاريخية المصادر وقلة 
إلاالسائقة الأمم تاريخ بمعرفة تعلق له مما الكتاب أهل كتب في ورد 

ذكرهكما والإغريق اليونان وقافالّتح على بالأنفتاح له تعلق لا ذللث، أن 
ثحرور.محمد الدكتور 

فحنعنهم، التحديخ، ؤه النبي أحاز ند الكتاب أهل كتب لأن بل 
ولوعني ®بلغوا ت قال ه، الني أن عنهما، اف رصي عمرو بن اش عبد 
متعمدا،علي كذب ومن حرج، ولا إسرائيل بني عن وحدثوا آية، 

النارارمن مقعده فليتبوأ 

معاصرةيراء؛ القرآني القصص )١( 
يرثم ١٧٠)؛/ إمحرايل ض عن ذكر U باب الأنياء، أحادث محاب المغاري، أحرجه )٢( 

٣٤٦١.)





^^ثيلثيتسم
دخلتالتي اليهودية اأش*ممبميات بعفن خلال من أم كتبهم على المباشر 

فيالإسلأم«

وحولعلى بأريحية التاكيد رربامكاننا I شحرور محمد الدكتور ويقول 
نميتهعلى اصهللح وما والتلمودية والتوراتية النصوص بين وتأثر تناقل 

المميريةا(لم.والمرويات ، بالة١٢
عموماالمنة يعتبر شحرور محمد الدكتور أن يميد الكلام وهدا 

عالهاالتأكيد 3ءم الى والتأثر التامحل بحجة الإمرائيليات، فيها دخلت 
تدليل.أي دون 

بوهندير؛ا:مصطفى الدكتور خامسا: 

الإسرائيليات،يبحث المهتمين من بوهندي مصعلفى الل.كتور يعتبر 
؛ل كتب، عدة ذللث، فى وله بها، يتعلق وما 

•( ٨٥)ا/ معاصرة قراءة القرآني القصص )١( 
علىأصطلح وما ت يقول المسة على كلامه في حش شحرور محمد الدكتور أن نلاحظ )٢( 

كماالنبوية الأحاديث قى ورد الذي الأمم هدا على اعتزاصأ هناك وكأن بالسنة، ت—سه 
الخلفاءومنة بتي ءعليكم وفيه: مرفوعا، عنه الأ4 رصي -ايية بن المرباض حديث في 

٠٢ ٠ السنة)؛/ لزوم باب المنة، كتاب داوود، أبو أحرجه بعديء مجن المهديين الراشدين 
(.٤٦٠٧برتم 

(,معاصرة)ا/٦٨قراءة القرآني القصص )٣( 
منالثاني، الحسن جامعة فى الأديان مقارنة وأستاذ مغريي، باحث بوهندي' مصطفى )٤( 

أكثرالقرآن، فى المسيحي التأثير التفسير، توجيه فى وأثرها الإمراتيلية العقاثد ت مؤلفاته 
الرايهلتهدا على ترجمته انظر هريرة، أبو 

hltp://ar.wikipedia.org/wiki/% D9Yo85VoD8YoB5YoD8%B7

Y«D9Y«8IYoD9Yo89^/oD8YoA8YoD9Yo88%D9Yu87%D9%

ءولم للماجستير، رسالته وهو التفسير، توجيه فى وأرها الإمراتيلية العقائد ت كتبه من )٥( 



التأثيرت كتابه مقدمة في بوهندي ممعلفى للدكتور كلام وهذا 
حلالمن إليه توصل ما حلاصة فيه يبين الكريم، القرآن في الميحي 

منوالتراث التفسير كتب في يوحد ررما ت يقول الإسرائيليات، في بحثه 
سببهيكن لم ت، نيليا لإٌّرا ا عن خوذة ما منحرفة وأفكار ومفاهيم عقائد 

والمفاهيموالأفكار العقائد هده من الإسلامي المجتمع في راج ما هو 
وعلىنفسها، الإسلامية العلوم إلى أساسي، وبشكل يرُح ؤإنما فقتل، 

ومناهجهاوأصولها بقواعدها محاهمت، حيح< ، ير التفعلم رأسها 
وترتجهالها والترمحيج الأخار هذْ رواية في، ورجالاتها ومصادرها 

درجةإلك، بل ماء، المن النازل النص درجة إلك، ورفعها ها وتفدي
صوئها«لا/في إلا يفهم فلا ه، نفالقرآني النص تأطير 

الإسرائيلياتأن يرى بوهندي ممهلفى الدكتور أن والملاحفل 
ومناهجها.العلوم هذه قواعد هو سبها التفسير كتب، في الموجودة 
نمدالشرعية: العلوم قواعد من إذ لمواب، لمخالف وهذا 
يعتنيمستقلا عالما الأمر لهذا العلماء أفرد حتى وتمحيصها، المرؤيات 
والتعديل.الجرح علم هو 

مافي عامة قواعد العلماء وضع خاصة الإسرائيليات باب في وحتى 
التفسيركتب، في الإسرائيليات نقل يعتر ولا منها، يرد وما يفل 

علىحار هو بل باطل، من بعضها تضمنه بما التسليم باب من ة ني. الم

كتابهمقدمة ني هاو0 رسالته حلاصة ممعلفى الدكتور أورد وناد ، منه بحش •ع عليه =أف 
التأثيرت كبه ومن أفكارها، ^، لكُيق، الخلاصة هذه ملت، وند الميحي، التآير 

المغرب.الثاني الحسن جامعة قي دولة دكتوراه رصالة وأصله القرآن، قي المسيحي 
٠٥صن الأ^هان، تصمير قى الممسمحى التآيير 



أمنيررمن ; قالواولذا عاليه، إحالة الإمناد إيراد أن في المتقدص منهج 
لاف،ءةدأحالاش(<لا/

الأحبارمنه نمذت منفذ أكبر ®إن ممهلمى! الدكتور ؤيقول 
الالسالفة الأمم أهل أحبار إن قولهم• همي والمسيحية، الإسرائيلية 

عمالية®أحكام عليها تترتب، لا لكونها الكتاب، أهل عن روايتها تفر 
التفسيرأهل عند مجرده يكن لم الكتاب، أهل عن الشل أن والصحيح 

عنالتحدسث، إباحة إلى ؤإنما فحبؤ، المرؤيا'I، تللثؤ صرر عدم إلى 
المفسريناعتناء ؤإلى جهة، من الهوية المنة فى الواردة إسرائيل بني 

أحرى.جهة من أحار من ورد ما كل بنقل المتدين 
المدرمحةرحال من عدد أقوال امتعراصى حلال من نرى وهكذا 

قليلغير عددأ ليشمل الإمرائيلياُتج بابه وسعوا أنهم الخاصرة العقلية 
الإمرائيلياُتحأنكروا ثم المتمررة، والقائد الصحيحة المصوص من 

الصوصمن عدد إنكار إلى التوصل لمهل ذللث، صنيعهم فكان حمله، 
الإمراتيليامتؤ.من أنها بحجة والحقاثد 

الألفيةشرح ش بما الوب الكن، انغلر؛ تعالى، اف رحمه النائي للإمام منوبة مقولة )١( 
)ا/أبمآ(.

.١٩٥ص القرآن، تفسير في المسيحي اكأبر )٢( 



ومده١^^، ونمص الإمابمت س الخاص! النمل بمص 

العقليةالمدرسة عن الإسرائيليإت من نماذج الثاني! المطالب 
إونقدها المعاصرة 

تعالى!قوله ير نففي الواردة لإسرائيليات ا الأول! النموذج 
ولكدعدو لعمى .عإ' آمهزأ فه مناكارا ةثوإئ1\ عم آكنثلن ؤئأئإةث\ 

اهتوعلائ[، ٣٦قرة! بال]محورة جوأ'اه واؤغإفأ نهر آ'بجفيا 4، 
؛Jالأحادي٠ث،

فيسق ما حلال من حاولنا ررولقد شحرور! محمد الدكتور يمول 
التمير،كتب في وموقعها الإسرائيليات هده مكانه تبيين القمل هدا 

الذيالتناقل هدا على لأ مثا يلى ما فى ونورد داخله، إلى ريتط ت، وكيف
نكرتالتي المرأة عن عموما الإسلامي العقل نمور على أثر 

النصوص.هده مثل محللال فى الدونية صورتها 

منأنها القارئ على يخفى لا مرويان على تعتمد التفسير فكتب، 
ابتداءالمرأة عن السلبية الصورة تكريس في وءلفتا التي الإسرائيليات 

أنبعد عليه واحتيالها آدم إغواء في الأولى بخهليئتها الاعتقاد من 
.الشيهلاناا لها وسوس 

التيالإسرائيليات من محلويلة رواية سحرور محمد الدكتور أورد ثم 

المرأةعن عموما اللمن نهم بان والقول المسلمين، فهم هتا يه يراد ت الإسلامي العمل )١( 
ماإلغاء إلى حلاله من التوصل يتم الكلام هذا ومثل حدأ، فيه ^ ١٣°بالإٌرائيليامحت، متاثر 

أهلعن ورد بما الأحكام نالك تأثر ت ومنها متعددة، بدعاوى أحكام من بالرأة يتعلق 
فقهالإسلامي للفقه حديدة أصول راتحو شحرور; محمد الدكتور كتاب وفي الكتاب، 

للمرأة.والتمييز الدونيه تكريها بدعوى الشرعية الأحكام رد من كثيرة أمثلة ١لرأةاا 
)ا/٦٨(.معاصرة قراءة القرش القمص )٢( 



تعالى؛فوله ير نففي ، ر تعالى الله رحمه الهلبري الإمام أوردها 
ؤيلغز عدو لعمى أمهلوأ ^؛١ فه منا'؛اثا قمحهئا ءما آلتنئلتن 

•[ ٣٦ت البقرة ]سورة •؛مزه إك ؤقع مسم أ'اةني 

تقال ئم الكتاب، أهل كب من ينايهها ما الرواية هذه يعن• وساق 
هدهحلفية على المرأة دونية عن النمهلية الصورة تكريى تمر وي ١١

البخاريأورد ففد التعابير، من أحرى أسآكالأ لتتخذ افر الأم

بنوهب عن ءفحكي ت تعار اف رحمه الطبري الإمام يقول ت أوردها اش الرواية هي هذْ !١( 
أحبرنات قال الرزاق، عبد أحيرنا ت قال ا يحص بن المحن به حدثنا ما ذلك فى منبه 
آدمالنه أمكن لما ت ®يقول منيه؛ ن وهب سمعت ت قال مهرب، ن الرحمن عبد ن عمر 

عنونهاه وذريته، كتابه: أصل ض وهو - جعفر أبي من الثلث، - زوجته أو وذريته، 
الملائكةتأكله ثمر لها ولكن بعض، في بعضها متشعب، غصونها شجرة ولكنن، الشجرة، 
لحلبمتنلهما أن إبليس أراد غلما وزوجته• عنها آدم الله نهى التي الثمرة وهي لخليهم، 

فلماالاه. حلقها دابة أحن من يختية كأنها قوائم أربعة للحية ولكنت، الحية، ، جوفقي 
آدمعنها الله نهى التي الشجرة من فأحد إبليس، جوفها من حرج الجنة، الحية دحلمتط 

دأُلثب، ١٠٠٠٧أطب ما الشجرة، ُذ-ْ إلى اننلري فمال،؛ حواء، إلى بها فجاء وزوجته، 
انفلرت فقالت، آدم، إلى بها ذهبت، تم منها، فألكتإ حواء فأحالرت٠ لونها. وأحن حلممها، 

آدم،منها فأكل لونها• وأحن طعمها، وأطببؤ ري،حها، أطبب ما الشجرة، هذه إلى 
أنات قال، أنت،؟ أين آدم يا ربه; ذادا0 الشجرة، جوف في آدم فيحل صوآتهما، لهما فبدت 

التيالأرض ملعونة ثال،؛ رب،، يا متلث، أمتحٍي ةال،ت تخرج؟ ألا ناو(ت ربح، يا هنا 
لكنشجرة الأرض في ولا الجنة في يكن ولم نال؛ تولك• نمرها يتحول لعنة منها حالقتح 
تحملينلا فإنلث، عبدى، غررت الى أتت، حواء يا ت نال نم در؛ والاكللح من أفضل 
•مرارا المويت، على أشرفه ش؛هلنلث، ما نفعي أن أردت فإذا كرها، حمالته إلا حملا 
تتحوللحنة انتإ ملعونة مد-ى، غر حتى جوفلث، في الملعون لحل التي أنت، للحية: وقال 

أءلاؤلث،وهم آدم بتير عدوة أنتؤ التراب،، إلا رزثم، للث، يكن ولا بطلثح، ز قواتملث، 
آىعن اليان جامع رأسلث،ُ، شلخ لقيلث، وحيث، بحقبه أحد.ت متهم أحادا لقبتا حيث، 

(.٥٦١)ا/القران 



نحوهه المثي عن التالي• الحديث ماجه وابن والترمذي لم وم
أنثىتخن لم حواء ولولا اللحم، يخز لم إمرائل بنو رلولأ يعني؛ 

زوحها(«لم
ملاحظات:عدة الكلام هدا وفي 

الرواياتأن بالحكم يبدأ شحرور محمد الدكتور أن نرى الأولى• 
الأخطاءمن التعميم وهدا المرأة، من تتنقص التفسير كتب في الواردة 

يلزملا نية المالتفسير كتب في الإمرائياليات بعض ورود إذ العلمية، 
بموحبها.التمير أهل قول منه 

أنهيتبين تعالى الله رحمه الطبري الإمام ير نفإلى بالرحؤع ت الثانية 
بابمن أوردها ؤإنما محاقها، التي الإسرائيلية الرواية بموجب يقل لم 

الكريمة.الأية في الواردة والأخبار الروايات جمع 
بالنقدالرواية يتناول تعالى الله رحمه الهلبرى الإمام أن ونجد 
بعضه.ؤيرد فيها ورد ما بعض فتقبل والتحليل، 

حاءإبليس وأن الرواية في المذكورة الإمترلأل بصمة يتعلق ففيما 
اللهرحمه الهلبري الإمام قال زوجه، حواء ؤإلى لام العليه آدم إلى 

ااوقدالكريمة: الأية في والأخبار الاثار إيراد من انتهى أن بعد تعالى 
فيوغيرهم والتابعين الصحابة من عنه رؤيناها عمن الأحبار هدْ رويت 

(،٣٣٣٠برقم  ١٣٢ادم)٤;حلق باب الأنبياء، أحادث محاب البخاري، أجرب )١( 
(١٤٧٠برقم ١  ٠٩٢)Y/ زوجها أنثى تخن لم حواء لولا باب الرصاع، كتاب لم، وم

عنه•افه رض هميرْ أمح، عن 
ماجه.وابن الترماللأى عنل• الحديث، أجد لم )٢( 
(.٩٦)U/اللغة تهن.يب انغلرل ينتن، يخترن معنى )٣( 
)ا/٩٨(.معاصرة قراءة القرآني القصص )٤( 



^^لضمسم

الجنة.من أحرجهما وزوجته.حتى آدم الله عدو إبليس امتزلأل صفة 
،.١١!(موافقااغ لآكتاب كان ما محدنا، بالحق ذلك وأولى 

ماأن الطبري الإمام يرى الجنة إلى إبليس يحول بكيفية يتعلق وفيما 
الطبريالإمام يقول عقل، أو نقل من يمتعه ما يوحد لا الرواية في ورد 

أنبعد آدم كلم حتى الجنة إلى وصوله سبب ®قاما I تعالى اض رحمه 
بنووهب هماس ابن عن روي فيما فليس عنها، وطردْ منها الله أحرجه 

يدفعهلا قولا ذلك كان إذ مدافعته، فهم لدي يجوز معنى ذلك فى منبه 
الممكنة.الأمور من وهو بخلافه، حجة من تصديقه يلزم حبر ولا عقل 

حلالله أحبرنا ما على حطابهما إلى وصل فد أنه ذلك فى والقول 
بلالمتأولون؛ قاله الذي بنحو ذللث، إلى وصل يكون أن وممكن ثناؤ٥، 

ذلك«أأ،.تصحيح على التأول أهل أقوال لتتابع كيلك اض ثاء إن ذلك 
الروايةنقد على ثحرور محمد الدكتور يقتمر لم الئالنةت 
نقدإلى الإمراتيلية الرواية تلك نقد حلال من توصل ز الإسرائيلية، 

رصيهريرة أبي حديث مثل الصحيحين، في وردت صحيحة أحاديث 
الهلحام،يخبث، لم إسرائيل، بنو *لولا اض رسول قال قال: عنه الله 

•الدهر* زوجها أنثى تخن لم حواء ولولا اللحم، يخز ولم 
أنالأصل إذ ثحرور، محمد الدكتور فيه وقع منهجي حلل وهنا 

ومامبل، وافقها فما الإسرائيليات، على حاكمة النثوية السنة تكون 
الإسرائيليات.مع التعامل في العلم أهل يقرره كما رد، حالفها 

X0٦)^إ^القرآن عنآي السان جامع )١( 
Xo\A)\/القرآن آي ص المان جامع )٢( 
٥٨٨ص تخريجه سبق )٣( 



علىحاكمة الإسرائيلية الرواية يجعل شحرور محمد الدكتور بينما 
شحرورمحمد الدكتور توهم أو ~ المسنة من والقها فما المئوية، المستة 

ردْ.وافقها— أنه 

،٢١١٤وما-؛؛-^يأجوج في الواردة الأحادبمثا الثاني: النموذج 
بالإسرائيليات،:وعلاقتها 

كتبفي تبحث المي الموصوعات من المساعة أثراهل موضع يعتبر 
يأجوجخروج الساعةI أثرامحل ومن بالغيبيامحتإ، لمعلقها العقيدة، 

حفناثن محبمم ومآجؤج يأجمحج كحن إدا تعالى: فال ومأجوج، 
[.٩٦الأنبياء: 1 ينيلهمىه حدب 

ومأجوج،يأجوج لخروج بتفاصيل المئوية المة وردمتا وفد 
قبيلمن هي المة في الواردة التفاصيل وهذه خروجهم، عند وأعمالهم 

العقيدة.أبوايب، من وهى الغيبيايتح، عن الإحثار 

الماييركتابه: في الموصؤع هذا بوهندي ممطفى اككتتور أورد وقد 
منومأجوج يأجوج أجار أن واعتبر ،، القرآزأ في يحي الم

مباحث،حلال من لما ءاتبين : فيهاقال حلاصة إلى وانتهى الإسرائيلياهمتج، 

هداعن المتحدثة القرآنية الآيارتs أن المختلفة ومأجوج يأجوج 
قضيتين!عن تتحديث، جلية واصحة الموصؤع 

السرعة،وص؛ الأج، س مثتقان عريان ونل؛ أعجميان، اسمان ومأجوج يأجوج )١( 
منقوم ومأجوج ويأجوج اضطرب، أي محاج: ومن التهجتإ، إذا النار أجتا من وقيل؛ 
.rnnrioص الساعة، أشزاٍل اننلر: الشر، 

.T>y-X00ص القرآن، نى المم اكأير انفلر: )٢( 



بعضهموتركهم عليهم السد ؤإقامة الأرض في ادهم إفالأولى؛ 
قي.صض^•يموج 

ماحزاء ليلقوا الون ينحدب كل من الفتح يوم خروجهم ت الثانية 
يع٠Lلونل٢/كانوا 

(٣)- اوساعةلم،أشراؤل أنه يدعى ما القرآنية ة القمفي وليس 
يقتلونهمالناس على ؤيخرحون المد يحفرون أنهم فيها وليس 

ملأن يمك -مئ لأي ينرءنتل ألأرم محددذؤ ثبمحح يأمح ؤ»ازأ،نداألمهاإن ت تحار قوله إلى يش؛ر  ٢١)
[.٩٤يث1وظأظيملامف; 

حدسح=قفي ين نيم ئبممج يأجلح فنحن إدا ت تعالى قوله إلى يشير  ٢٢١
[.٩٦سأوكه]الأنياء: 

صريحةأحاديث وردت ند بل الكريم، القرآن في إلا ترد ألا ^ ٧١اشرامحل شّرمحل من ليس )٣( 
الغفاري،أسطو بن حاويفة حديث ومنها: الساعة، أشرامحل من ومآحوج يأجوج أن في 

ازعة،نذكر : لألواذاكرون؟( )ما فقال: تذاكر، ونحن علما ُ# الني اطلع قال: 
أحرجهومأجوج" يئاجوج " •فذكرمنها عشرأبات نلها ترون حك، تقوم لن "إنها • قال 

٢٢٢٥)؛/  ■_تل تكون الي الفتن في باب اعان، ايوأثراط الفتن كتاب الم، م
٠٢٢٩٠١برقم 

اُإنالله رسول قال تال• عنه الله رصي هريرة أبي حديث ش ورد للي حفرهم )٤( 
الذيقال النص، شعاع يرون كادوا إذا حش يوم، كل يحفرون ومأجوج ياجوج، 
اللهوأراد مدتهم، بلغت إذا حش كان، ما أشل. الله فيعيده غدا، تحفره فارجعوا عليهم: 

عليهم:الذي قال الثمس، شعاع يرون كادوا إذا حش حفروا، الناس، على يعثهم أن 
حينوهوكهيته إله، فيعودون واصتثتوا، تعالى، النه ثاء إن غدا، فستحفرونه ارجعوا، 

فيمنهم الناس ؤيتحمن الماء، فينشفون الناس على ييخرجون فيحفرونه تركوه، 
قهرنافيقولون: اجففل، الذي الدم عليها فترجع الماء، إلى هامهم بنرمون حصونهم، 

قالبها•، فيقتالهم أقفائهم، في نغفا اممه فيثعن، الماء، أهل وعلونا الأرض، أهل 
ص=شكرا، وتشكر لتسمن، الأرض دواب إن بيده نفي )والذتم، الله يمول 



فييجدونه شيء وكل الأشجار ويأكلون والبحار الأنهار ويشربون 
رشهمل١،•
،،الأقفاءل في ، دالنغف١ الدنيا في منهم ينتقم أنهم فيها ولجى 

الطيورواخذهم وتثكرل؛ا، من تحتى لحومهم من المواشي واكل 
اعةأْ،.لالشرطا اعتبر مما ذلك وغير البحر في وتلقيهم 

ابنوسن ١(،  ٠٦٣١برثم  ٣٦٩/١٦)المسد ز احمد أحرجه —لحومهم(، 
صححإساده الأرنووط وغال ٤(، • ٨٠"ايرفم  ٠٧)م/ الدجال فتة باب الفتن، كتاب 

الثيخض■شرط على 

الروايةتحدد )لم وجدوا ما وأكل المحار، وشرب الناس، على ومأجوج يأجوج خروج را، 
اعنه اش رصي سمعان بن النواس حديث من ملم صحح في ما إليها أنار الأشجار( 

إلىاممه أوحى إذ كيلك، هو ارمنما الملام; عليه عيسى نزول حبر فى ه قال نال؛ 
الخلور،إلى عبادي نحرز بقتالهم، لأحد يدان لا ر، عبادا أحرجتإ ند إني عيس• 
طريةبحترة على أوائلهم فيمر لون، يتحدب كل من وهم ومأجوج، يأجوج اش ميعنإ 

عيسىض ا نيئ ويحصر ا ماء مرة بهده كان لقد ت فيقولون آخرهم ؤيمر ، فيها ما فيشربون 
نبيفيرغب اليوم، لأحدكم دينار مائة من حيرا لأحدهم الثور رأس يكون حتى وأصحابه، 

نفسكموت فرصي فيصبحون رقابهم، في النغف عليهم اممه فيرسل وأصحابه، عيسى الله 
موصعالأرض في يجدون فلا الأرض، إر وأصحابه عنى اف ذي يهبط ثم واحدة، 

حليرااض فيرصل اممه، إلى وأصحابه عيي الله نبي فيرغسج ونتنهم، نهمهم ملأه إلا شبر 
وأشراطالمتن كتاب لم، مأحرجه اض® شاء حيث، فتملرحهم فتحملهم البخت، كأعناق 
(.٢٩٣٧برقم  ٢٢٥٠)؛/ اكجال ذكر ؛اب، المائ، 

عندرالننم، تعالى؛ اممه رحمه الأزهري نال والغنم، الإبل أنوف في يكون دود • النغف )٢( 
منالخياشيم عراصيف وفى وعيرهم الناس من الخوان أجواف في تولد ديداذ المب 
;١٨لم)معلى الروي شرح اللغة تهدم، انفلر؛ زالإيلء، الماء نؤوس 

٦٩.)

صالحيط.، القاموس (، ٢٤٦اللغة)و/تهدم، انفلر؛ العنق، حر مؤ وهو نفا؛ جمع )٣( 
١٣٢٥.

إذابالت،حراوك، فكرآ سكن بال،ك>ت.ر الماه سكنت شحما. وتمتاليء تمن أي تشكر؛ )٤( 
(.٤٩٤الحديث)٢;غرب فى المهاية انفلر؛ لما، صزغها وانتلأ نث 

للبحر(=ذكر الرواية في ايله)ليس شاء حيث، ت<حمالهم العلير وأن أقفاتهم، في النغم، أما )ْ( 



أهلهم ورواتها النورانية، النصوص مصدرها الأحبار هدْ وكل 
سةاذهم«لا/وتقف، عليهم تلمي أومن الكتاب 
تحفنات ماد عدة عليه بوهندي مصهلفى الدكتور قاله وما 

النصوصسن الجمع حلال( من يفهم الدين أل، الأولى؛ الملأحفلة 
ؤإهمال(وماحوج يأجوج عن الكريم القرآن في ورد ما إلى والنظر كلها، 

للدكتورحدث كما صحيحة غير نتائج يثمر السنة في الواردة الأحاديث، 
هزا.كلامه في مصطفى 

بانوماحوج يأجوج في الواردة الأحبار وصم، الثانية! الملاحظة 
التيالأحبار تخريج في بيانه سق ما يبهلله النورانية، النصوَر مملورها 

أولم، مصحيح في إما أنها سين حيث مصطفى، الدكتور إليها أثار 
توجدلا أنه يعني لا وهدا صحيحة، بأسانيد والخسانيد المنن كتب فى 

عدمالمراد ولكن ومأجوج، يياحوج تتعلق إسرائيليالت، أو صعيفة أحبار 
بالإسرانيليايتؤ.المنة في ورد ما كل وصمؤ 

وصماحيث، بوهندي مصطفى الاJكتتور صنع في الثالثة؛ اللاحفلة 
يجعلأنه يؤكد ما ومأجوج بياجوج المتعلمة الصحيحة الأحاديث، 

أنإلى الإنارة سفت وفد العكس، لا المنة على حاكمة الإسرائيلياُتؤ 
المدرسةغاية أن يفيد مما ه، نفالمساللثإ مللثؤ محرور محمل كنور الو 

أنوأما تريا، تخريجه السابق سمعان بن الواس حدث ني ملم، صحٍح =غفي 
منتأكل مصطفى( الدكتور ذكره كما المواشي لا الدوابج الرواة ني )ورد الدواب 
وصححهأحمد، مند ني هريرة أبي حديثا ففي وتشكر، من تحش لحومهم 

كيلك.تريا سق وند الأرنووط، 
.٣٠٦ص القرآن، ير نففي المسيحي التأثير )١( 







الثانيالمبحث 

العاصرةالعقلية المدرسة موقف 

ومد0القرآن، بقصص الراد من 

والأممالأنبياء نمص من نمص عدة التكريم القرآن ض وردت 
لأولءآره هتصهن ف '؛اى ؤآس ! , تعالء قال كما عقلة المم و ة للم المامة 

\\\آألأب\يونف:
يقستقإناأنس^أسمر٠يةأؤيأإقكهذاآلثرءاث>سحانهتوثال 

٣[.ت ]يومحف آقفإابمث<ه ملهءنن حقثين ؤإن 

محيالعلماء تتابع فقد الكريم القرآن لقمص الرفيعة النزلة ولأحل 
وتفصيلا.تأصيلا القرآن نمص محي الكتابة 

دفعتالكريم القرآن لقمءس الأهمية هد0 فان المقابل، وفي 
ففدحوالما، عدة من وتناولها فيها، للكتاية الحاصرة العملية المدرسة 

وأنباءأساطير، إلى العاصرين العقلانيين عند القرآني القمص تحول 
رأىمفد هنا ومن النبوة، زمن في للعرب الديني الخيال عن تحبر 

معاصرة،فراءة القرآني القصص قراءة إعادة العاصرون المقلأنيون 
!ومنها عجيبة، Jأحaلاء القرآني للممص العاصرة القراءة تلك وجاءت 





مكتوب،ترامحث، إلى أيضا تحيلنا الأنبياء تخص التي الممحص ولكن 
التوراة.ت حيدأ ومعروف، 

بحسبمختلف القرآن امعي موعي، علك، القصمحى هذه تأثير إن 
ؤإماالدوغمائي، الوعي ؤلريق عن تتلقى أن إما إنها أي التلقي؛ ؤلريقة 

فإنأمر من يكن مهما التاريخية،• )استدعاء التاريخي الوعي، ًلريؤا عن، 
منأتت، التي الموثراُتح عن الكنف، في تتركز لا التاييخي التحليل مهمة 

الأ->_هلاءإدانة وبالتالي، التوراة، هو وصحيح موثوق محير 
النسخةفي توحد أن يمكن التي والإصافاُت، والإلغاءامت، ا والتثوهارتحأ 

،، معروفهو كما يكمن، هنا التوراتية، النسخة إلى بالقياس القرآنية 
نبينأن العكس، على ليبني، إنه ،• الفيلولوجي١٢س الأساسي، الهم 
أن)بعد القرآني للقصص الأدبية( )الصياغة الأدبي الإحراج كان إذا فيما 

منها(التحقق الممكن أو الحقيقية، التاريخ ؛معطيات، مارناها مل. نكون 
عننفلرة وشكلتإ للوجود، ة موصكينونية حقيقة توصيل من تمكنت، هل، 

المحارصينلرفض الجالالية ؛المحاجة شل اكتفت، أنها أم ان، الإن
الميءمون(ا(رم,اليهود، العرب، )الجاحدون 

ملاحظات!عدة فيه الكلام وهنأا 

النموذجيالشكل القصة ®تعد 1 أركون محمد الل.كتور هول ولى! ألا 
الأمهلوريا<.الفكر عن للتمير الأمثل 

مارتنوله يخالف، كفرى، أمر وأحaلاء تنوهايت، فيه بأن الكريم القرأن وصف، )١( 
[.٨٢؛ ]النساء صقثماه ؤبدوأيوا-ئننثا أف ض؛و عقد '؛اذيى وثن ألم،ال بممٌة 

.ص٤٣تعريفه سيق )٢( 
.١٣٠ص _، نراءة الإملار الفكر )٣( 











أحسالقرآنية القصص مى نوليلك الشر، عن قفلا فيه حير لا عما 
القصص.

الأحرىالكتب في المعدود المعهود بخلاف للقران ميزة وهده 
وشرهايخيرها كاملة القصة تعرض حيث والإنجيل كالتوراة 

فيالقصص أسلوب تميز الش الأمور من عددأ هاك أن نرى وهكالا 
القعمىعلى أركون محمد الدكتور كلام يهللان ؤيتبين الكريم، القرآن 

وصياغة.تاريخا القرآني 
قمصجمع عن أركون محمد الدكتور يتكلم آخر موضع وقي 

)نصصيدعى شيء الإسلامي التراث، في رايوحد I فيقول الأنبياء، 
مهايالدكر وتخص القصص. مجن الحديد على تحتوى وهي الأنبياء(، 

الأحبار،كعس، I وهما الإسلام اعتنقا يهوديان حممها التي تللقؤ 
مبه«لأ،بين ووهب، 

هماالأنبياء قصص جمع الذي أن أركون محمل- الدكتور أورد وقد 
.١١منبه ين ووهبا الأحبار، كعب، ! وهماالإسلام اعتنقا رايهوديان 
عدة!حهاُت، من منتقد الكلام وهدا 

ذللثؤوأصل الأنبياء، قصص مصدر ذكر فى نمور فيه جهة: فمن 
لكمك،علاقة لا المصل-ران وهذان النبوية، والسنة الكريم القرآن 

يعصرويا أنهما هناك ما وغاية فيهما، ما يجمع منبه ين ووهبا الأحمار 
جمعمن هما يجعلهما لا وذلالنا القصص، المتعلقة؛هن-ه الإسرائيلياُتؤ 

٠٣٨٣ص إعجازه، وبيان القرآن تفسير إلى مدخل القرآن علوم )١( 
٠٣٠ص الخطاب، تحليل إلى الموروث الضير من القرآن )٢( 



فيالقمص هذه من ورد فيما التشكيك منه يلزم ولا الأنبياء، قصص 
والسنة.القرآن 

منبهبن ووهب الأحبار كعب بشله اشتهر ما فمع أحرى، جهة ومن 
قلدهمومن والمقلأييين رفين تالمبعفس واتهام الإمرائيليايته، من 

Iأمرين على التنبيه يمكن أنه إلا بالكذب لهما 

إلىندوْ يلم إسرائيل، بني أحبار من روو0 ما أن الأول: 
ؤإنمالمين، الممن أحل. على فيه يكذبوا ولم —، ه — اض رسول 

بلله، ممدقين غير ويحكونه الإسرائيليات، من أنه على يروونه كانوا 
وفقعلى حاء فما عنهم، الله رصي الصحابة كموقم، منها موقفهم كان 

شرعنايخالف أو يوافق لم وما كل.بوه، خالفه وما صدقوه، شرعنا 
وجل•عز اق* إلى علمه فيه وردوا فيه توقفوا 

الوصاعوناحتلق فقد صحيحا، إليهم ينب ما كل ليس أنه الثاني: 
التامحي،بين ؤإداعته الكذب لترويج مهلية وهم فاتحل. كثيرة، أشياء عليهم 

الكتابأهل كنب، في بما الواسعة العلمية شهرتهم تغلين م

بنوهب، عن متكلما تعالى الله رحمه شهية أبو محمد الشيح قال 
ارونحنالأنبياء: وقصمي الإسرائيليات، بوصع اتهمه من واتهام منبه، 

بوامحلل،وقص۵مئ إسرائيليات، التفسير كتب في لحل بسببه أن ننكر لا 
عندمن واحتلقه ذلك، وضع الذي هو يكون أن ننكره: الأي ولكن 

محملةوا كان أن والمواحذة التبعة، من نخليه لا : هذامع ولكنا ه، نف

(.الإسلام)\\إ٤٣أعواء ثسهات على الرد ني الضل )١( 



إلصاقا،بالشسير وألمقت لمين، المإلى هذا نقلت، التي الوسائهل من 
فعل"ما لمه ويا بريء، منها والقرآن 

كانإن الإص_لأماا اعتنقا رريهوديان أنهما تكرير ثاك^ت جهة ومن 
منعدد فعل كما ~ يهوديتهما على بشائهما التعريض I به المقصود 

منبعدهم ومن لف، الأن رذ0 في ؤيكفي يامحلل، فهدا المعاصريزرأ،- 
توثيقهمافي كلتهم تتابعت والتعديل الجرح علماء 

أركون!محمد الدكتور عند القرآنية القصة أهمية 

'•الأنبياء قصتس أهمية عن متكلما أركون محمد الدكتور يقول 
'ست،لنا ر تفالمي، لأمطورية ا الخلفية تشكل المديدة القصص اروهده 
ماأو الشفهية القهلعة تحني هنا )والأية القرآن آيات، من آية كل نزول 

■النصا>يةآ بالوحدة ت، نيا للا ا علماء يدعوه 

وبينالقرآن، تفاسير بين القوية الملاقة لنا تبين القصص هده إن 

٠١ ٠٥صن آلتصسر، كب في والموصوعات الإسرائيات )١( 
كتبفي وأثرها الإسرائيليات ت انفلر ريه، أبو ومحمود رصا، رشيد الشخ ت ومنهم )٢( 

٠٧٤ص والحديث، التفسير في الإسرائيليات ،  ١٦٩ص التفسير، 
لعلماالحميرية ابن عند إن عنه! اش رصي الدرداء أبو عنه قال فقد الأحبار، كعب أما )٣( 

(٣٣٣)ه/اكات في حبان وابن (، ٤٦١)ص التهدم، تقرب في حجر ابن ووثقه كثيرا، 
يايءمن الديانة متتن الإسلام حس وكان )مبم\>ئ-.هأ(: الير في الدهي وقال 

العلماء.

حاتمأبي لابن والتعديل الجرح ٠ انغلر زرعة، وأبو النار وثقه فقد منيه، بن وهب وأما 
النبلأء)؛/أ؛ه(.أعلام سير )بم/؛مآ(، 

,٣٢٨صن بها، التعريف سبق الالانياتت أو ألألنيات )٤( 
الكريم.القرآن أسماء بم، في عليه التحليق سبق نمية وحدات الكريمة الأيات تسمية )٥( 



قيالأولى الثالثة الهجرية القرون قلة اد ّالذي الدينىل١، المخيال 
الأدنيءار^الشرق لمنملقة \ص{ )الوسط- 

تهي أركون محمد الدكتور عند الأنبياء قصص أهمية أن نرى وهكذا 
منآية كل نزول سب تمر التي لأمطورية ا الخلفية تثكل أنها ~ ١ 
معا،القرآن وقصص المزول، لأسباب خاطئ لهم وهذا القرآن، آيات 

قصصوليت القرآنيةل'آ،، الأيات لأغالب نزول أسباب هثاك فليس 
القرآنية.الأيات نزول سبب ر يفمما الأنبياء 

باعتبارعلاقة له لأسهلورية ا بالخلفية القرآن قصص وصف أن كما 
فيبيانه ميتم ما وهو التاريخ، عليها يلءل لا أسهلورة الأنبياء قصص 

القادم.المبحث 

الأنبياءقصص أهمية على ل يل. مما أركون محمد الدكتور يجعل — ٢ 
حينها.ئد السا الديني ل والمخيا سير، التفا بين القوية قة العلا تبين أنها 

الدينيالمخيال تنقل كانت وألها يالتفاسير، طعن حقيقته فى وهذا 
المرادكان إن بأنه عليه ويجاب الأولى، الهجرية القرون فى السائد 

منالكتاب أهل أخبار من التفاسير نقلته ما آتخاك المتداول يالمخيال 
يلزميكن ولم العلم، أهل عند محروق منهج له كان فقد الإسرائيليات 

؛تكدسهار أو تصديقها لها نقلهم من 

علىساقلها السائقة الدانات لكنت التي والخرافات الأساطير الدس! بالمخيال المراد )١( 

٠.٣ ص ب، LiasJاتحليل إلى الموروث الممير من ألقران ( ٢ ) 
بجلأءؤذلك له سين الزول أساب كب من كاب أي إلى الناظر )٣( 
المابق.البحث فى ذلك ييان سق )٤( 



يمي

موصىعليه دلت ما حينها السائد الديني بالمخيال المراد كان ؤإن 
الحقمن فهي الأنساء، نمص بعض نوصح التي الصحيحة النبوية السنة 
القرازتير نفمصادر فمن به، الكريم الفران ر ويف؛بوله، يجب الذي 

النبوية.بالسنة يرْ تف

أركون!محمد الدكتور عند القرآنية القصة فواتي 

خلالمن القرآني القممى فوائد عن أركون محمد الدكتور تكلم 
تعالى:قوله 

ومعظهآلحى ؤ(هنذ، وماءئ ؤادق يدء شن ألثسل،ما أبأ؛ عن عثك مص وثخؤ 
القممىفوائد من أورد وفد [، ١٢٠هود: ]محورة ومحئّئ 

القرش:
القواد:تثبيت إ لأولى ا الفائدة 

صمنالتعبير هدا يعني قوادك! ارتثبيت أركون: محمد الدكتور يقول 
الصورتلقي أجل من العامحلفي الموقف )وترسيخ( تقوية القرآني السياق 

قبلمن الموجهة والنواهي والأوامر والتحديدان يمات والتقو المثالية 
علىافه حلقه الذي للمؤمن الحيوي المركز هو القلب أن ذلك اممه، 

صورته«را،رأ،.
تثبيتمحنى حول أركون محمد الدكتور كلام على التعليق وقبل 

أحرجهصررته« على آدم ااد4 *حلى : مريوعامحه الله رصي ميرْ أبي حديث ش ورد الذي )١( 
البرمحاب ومسالم، (، ٦٢٢٧برثم ٥ ٠ )A/ اللام بدء باب الامثدان، كتاب البخاري، 
ذكرالأحادين، في وليس (، ٢٦١٢برثم  ٢٠ ١٧الوجه)؛/صرب عن الهي، باب والصلة، 
أركون.محمد الدكتور أورده كما عموما المؤمن 

٠١٣٠ص علمة، قراءة الإسلامي اممر )٢( 



ءزادك؟هيدء نثلت ؤ، تعالى! يقوله المراد نبين الكريمة لأية ا في القواد 
العلم.أهل محي 

آلثبننرماأئت ثى عثك مص رر^ؤلأ تعالى* اض رحمه الغوي الإمام همال 
منأي! الرسل، أنباء من إليه تحتاج الذي وكل معناْ! ش،ددءؤادلفه 

يقينالنزيال.لث قوادك، به لث؟تا عليك نقمها أممهم وأحبار أحبارهم 
لقلبهتقوية ذلك في كان سمعها إذا المثي أن وذللث، ، نلثلث، ونقوي 

ةومه«لآ،.أذى على الصبر على 

الكريمة!الأية ير نففي ثمالى اف رحمه كثير ابن الإمام وقال، 
المتقدمينالرمل أنباء من عاليلثف، نقصه-ا أخار وكل تعالى؛ اريقوله 

وماوالخمومات، المحاجات من لهم حرى وكيف أممهم، مع قبللثح 
المؤمنينحزبه اش نصر وكيف، والأذى، التكدييؤ من الأنبياء احتمله 
~أي!محمد ~يا قوادك به نثبت، مما هذا ~كل الكافرين أعداءْ وخذل( 

أسوة؛'المرملين من إخوانك من مضى بمن للث، ليكون ، ءلبلث< 

زيادةهو الكريمة لأية ا في المراد القواد تثثيت، أن نرى وهكذا 
أخبارمن تعالى الله يقمه بما المشركين؛ أذى على والصبر اليقين، 
أممهم.مع السابقين الأنبياء 

تثبتحول، أركون محمد الدكتور كلام إلى نعود ذللث، معرفة وبعد 
ملاحظات;كلامه وفى القواد، 

القوادتثبيت، معنى أركون محمد الدكتور يجعل الأولى! الملأحفلة 

(.l^(Y«U/iسالم )١( 
(.T-XT/l)العظم القرآن تمر )٢( 



هوترأيه— حسب — ّساقها عليه يدل والدي الكريمة، الأية في الوارد 
المثابالعور نلقي أحل من العاطفي الموقف )وترسيخ( ارتقوية 

الله((.قبل من الموحهة والنواهي والأوامر والتحديدان والتقييمات 
ومنالقواد، معنى حيث من صحيح غير القواد لتثبست المعنى وهذا 

القواد.تثبيت غرض حيث 

بممى:المزاد بجعل الكلام فهذا المزاد، معنى حيث من أما 
القلب.هو القواد بل صحيح، غير وهذا العاطفي، الموقف 

أصلهذا والدال والألف ارالماء تعالى! اممه رحمه فارس ابن قال 
البابقياس من هو ومما حرارة.... وشدة حمى على يدل صحيح 

١ا( لمحرارنه بذلك محمي القواد! ت عندنا 

غيرللمواد معنى من أركون محمد الدكتور أورده ما فإن وعليه، 
صحح.

أركونمحمد الدكتور فيجعل المزاد، تثبجت، غرض حيّثح من وأما 
والتحديدانوالتقييمات المثالية الصور تلقي أحل 'امن تثبيته غرض 

اممه((.قبل س الموحهة والنواهي والأوامر 
قصصحلال مجن هؤ قواده تثبيت، لأن صحيح، غير الغرض وهذا 

عليه.هو بما ويقينا صبرأ يرداد أن لأحل كان القرآن 

والتقدماتالمثالية الصور تلقي قواده! تثبيت، محن الغرصى وجعل 
المثاليةالصور إذ له، حقيقة لا مبهم على الإحالة من هو والتحديدات 

(.٤٦٩/٤)مماسرالدنة )١( 



فيلها صابط لا مرسلة كلمات مجرد هي والتحديدان والتقدمات 
الاصطلاح.

منهو القرآن بقعمى ه خوائه تثبيت من الغرض أن ت بها أريد فان 
الشرعيةالمراتب ؤيطلب الله، حدود ؤيلترم والنهي يالأمر يقوم أن أجل 

يتناسبلا المعنى فهدا المثالية( بالصور ذلك وصف صح رإن العالية 
اربعدأنه يبين سياقها فان الأنبياء، بقصص المتعلق الكريمة لأية ا وسياق 

ماهنا بين الماصين، أممهم مع الأنبياء أمهر قصص وجل عز قص أن 
والعظةالمواد تثبيت، وهى وللمؤمنين لرسوله قائده من لدلك 

والأعتثار<^١،.

الحقيقة!الثانية! الفائدة 

كانالقرآن(؛ )بالغة الحق ارالحقيقة؛ I أركون محمد الدكتور يقول 
وثابتالمحنى أحادي بشكل ممر قد للقرآن "المفتاحى الممهوم هذا 

كلامه،حلال من ه نفهو يتثدى كما الله أي الواقعي~الحقيقى1 بمعنى 
القصصرفى ه( نفمط يكتراو ه نفعن يكهسفا الدي إدن هو إنه 

الأحداث.وسير الأشخاص على يمارسه الذي الفعل طريق عن القرآني 
اذجالنم-هرات كمحل، عندئل. الاه، قبل من المروي التاريخ يبدو 

أنينبغى عليا نماذج بمثابة أو والوجود للتاريخ المحركة الكينونية 
للشرالعادي التاريخ أمهلرة في اهم يإنه البشري. الوجود بها يقتيءي 

الأسهلورة(.بواسهلة الروحي )التحريلث، 
لهذهمكة( أهل رمن المعارصين السامعين يخص فيما لكن، 

;١٢انراغى)تمر :١( 



الجدابالمماحكة معنى يتخذ للحق المفهوم هذا فإن القرآسة، القصص 
السابقالعريي الديني الوعي بنية تعديل على يجبر أنه مقياس صمن 

والإنجيلالتوراة في الموجود النجاة اقتصاد من يعدل أنه كما للقرآن، 
فيالمعارضة تفلل هكذا الآحرة( في الخلاص أسلوب من يغير )أي 

مناقشاتهناك أن من زبالرغم النجاة لتاريخ الأسطوري المستوى نفى 
فيمالكن المصوص(، تحريفا موضع حول دارت قد كانت تاريخانية 

تنغرسالمتنافسة الأمحهلوري الوعي أنواع فإن الحديث، المؤرخ يخصى 
رل ١١تمامامحددة تاريخيات فى 

فيالحق( معنى ش أركون محمد الدكتور كلام على التعليق وقل 
معناْ.في العلم أهل كلام نورد ؤوعءثفيسئآلءد(يم تعالى• قوله 

ؤر.جاءلنفيذذْاروقوله! تعالى؛ الله رحمه كثير ابن الإمام يقول 
منوحماعة ومجاهد، عباس، ابن قاله السورة. هزه في أي؛ 

الدنيا.هن.ه في —وقتادة؛ عنه رواية ~في المحن وعن لف• ال
وكيفالأنبياء قصمي على المشتملة السورة هذْ في والصحيح؛ 

حق،قصص فيها حاءك الكافرين، وأهلك بهم، والمؤمنين الله نجاهم 
بهايتوقر وذكرى الكافرون، بها يرتيع وموعنلة ص_دلأق، ونبأ 

.الّْومتون® 

الراغبيقول عليها تأتي التي لأوجه وا الحق، كلمة معنى وفي 
البابرحل بقة ١١٥٠؛والموافقة، المهلايقة الحق؛ ارأصل الأصفهاني؛ 

استقامة.على لدورانه حقه في 

.١٣١ص علمة، قراءة الإسلأس الفكر )١( 
(.٣٦٣)؛/العفلم القرآن تمر )٢( 



أوجه!على يقال والحق 

قيلولهذا الحكمة، تقتضه ما سسبا الشيء لموحد يقال ت الأول 
موننهئإدأف تعالى؛ اض نال الحق، هو تعالى؛ الله في 

بمدأش١^^١ رغ أس ذك؛ و3ذبعيد [، ٣٠تيوس؛ آللإ،4 
[.٣٢إلاأمحلةفمحمح4]يوض: 

فعليقال؛ ولهذا الحكمة، مقتضى بحم، للموحد يقال والثاني! 
ونالحق، والهمنا حق، الموت I نولنا نحو حق، كله تعالى اض 

نوله:!لى ٥[، تدوس؛ ؤؤأقكاظألئشو-بموالممرهمرا4 تعالى؛ 
القيامة؛فى ونال ٥[، ]يونس؛ ه ألص إلأ أس ئؤ؛ ا مؤ 

^ثثو0أمحيى4لالهشره:[، ٥٣تبوس؛ لءحم،4 إثم يرف، ئتم، ئو م لُيى 
ؤوإ؛زألص[، ١٤٧ؤالءيىبنزكه]ايقرْ؛ وحل: عز وقوله [، ١٤٦

[.١٤٩]البقرة: من 

فيالشيء ذلك عاله لما المْلادق للشيء الامحقاد في والثالث،؛ 
والناروالجنة والعقاب، والثواب البمثإ فى فلأن اعتقاد ؛ كقولناه، نف

منءامرألناأ•حثJماس لهلكاأممه ؤ ى؛ العتاض ال قحق، 
[.٢١٣]البقرة: ألو4 

وفييجبا، محا وبقدر يجبا ما بحسستا والقول للفعل والرابع؛ 
تعالى؛قال حق، وقوللئح حق _[-]؛، كقولنا؛ يج-،، الذي الوقت، 

د>ثئا؛ئزلبجلآلآن[، ٣٣س: ليسون
.٠١ا^'١٣]الجرة: •بمنثم4 

.٢٤٧ص القرآن، غريب، في المقرئات، 





يرادالحق أن ليقرر أركون محمد الدكتور يرجع الثالثة! الملاحظة 
منالمروى التاريخ اريبدو ت يقول للمثل، العليا والماذج الأساطير به 

المحركةالكينونية النماذج لتذلاهران كمحل ، عندئذ اف، نبل 
الوجودبها يقتدي أن ينبغي عليا نماذج يمئابة أو والوجود، للتاريخ 

اوثري«.

والديالكريم، القرآن نمص في الوارد التاريخ أن نجد وهكذا 
يجعلهءؤوماءكفيسءآلخىيم، تعالى؛ فوله في الحق لمغل عليه ينطبق 

يةوبمثا للتاريخ، المحركة النماذج ت Jذلاهرا من أركون محمد الدكتور 
بها.الاهتداء ينغي عليا مثل 

تلكم2لابقة تقتضي والتي حق، كلمة بدلالة يلتزم لا حتى وهذا 
ل،لوالح.القصص 

والذكرى:الموعظة الثالثة: الفائدة 

هذانيفترض وذكرى: ®موعنلة أركون: محمد الدكتور يقول 
الخالدة،القيمة زمن هو وثالتا جم منّْثالمم، زمن وجود المفهومان 

معاننحو وحماسته القالب اندفاعه توجه )الحكاية( أو القصة أن ذللث، 
أا، ولتقبله الإنسان لحاصر مسايرة تبقى المعانى هذه ولكن ماضية، 

الموصؤعهذا العميدة كتب تناوك وتد والمنة، الكتاب ني الواردة تعالى اش فات ص— 
،٣١ص للأسماعيلي، المة أهل اعمماد اننلر: بتفصيل التوحيد- صميم محو الذي - المهم 
.٦٩ص والمة، الكتاب نحوء ني العقيدة (، ٢١الطحاؤية)\إ ثرح 

ازبق.الكلام * Ae■ (Jjbكما القصص حلال، عن لمه تعالى اش كثف، أنه فهم عند أي )١( 
.١٣١ص علمان، تراء؛ الإّلأس الفكر )٢( 



^^كس؛رري

العالمأهل كلام نورد أركون، محمد الدكتور كلام مع نقف أن وقبل 
هى ٤٤٤٨^?ت تعالى قوله معنى في 

يمول!ه ؤومؤعئة I رروقوله تعالى! اممه رحمه الطبري الإمام يمول 
وكذببه كفر ممن عبره لهم وتبين بالله الجاهلين تعقل موعظة وحاءك 
كىورمحاله باينه المؤمنين تذكر وتذكرة يقول! إالمؤإم؛يراه ر؛ؤونؤإئ رمحله، 

عاوهم،ارا،.دث4 الواجب عن يغفلوا لا 
الموعفلة،مفهوم بأن كلامه ابتدأ فقد أركون محمد الدكتور أما 

القيمةزمن هو وثابت منسجم مثالي زمن رروحود يفترصان والذكرى 
توجهالتي يالقصحى يتأثر القلب أن الكلام هذا على بتى وقد الخالدةاا، 

فىللإنسان مسايرة تبقى الحماسة هذه ولكن الماصى، نحو حماسته 
ومستقبله.حاصره 

هذاكلامه في يتعرض لم أركون محمد الدكتور أن والملاحفل 
أثربقاء عن كلام إلى انصرف بل والذكرى، الموعطة من لمراد ل

النفوس.فى يالقصمى الموعظة 

الجابري:عابد محمد الدكتور ثانيات 

وقدالقرآني، القصص موصؤع الجابري عابد محمد الدكتور تناول 
أنحلالها من حاول ، القرآن إلى مدحل كتابه في تطبيقية بدراسة قام 

نزلت،التي السور نزول حب القرآني بالقصص المتعلقة الآياتا يورد 

)^\إس.القران آي عن المان جامع )١( 
.YOOص القرآن، إلى مدخل انفلر: )٢( 



الدعوهبحال علاقة لها متفرقة موضوعات باعتبارها عليها ؤيعلق ، فيها 
بقصةتتعلق آيات سياق من آيات باعتبارها لا لأيات ا هدْ نزول وقت 

الأنبياء.من ني 
علىللتعرف مناسب الكريمة لأيات ا دراسة في لك الموهذا 
آياتودور المحمدية، الدعوة زمن في تناولها نم الي الدعوية الجوانب 

قمصآيات تناول يتم أن الإثكال ولكن ذلك، في الأنبياء قمص 
تعلقهاحمست، على دراستها أن ؤيعتبر وحده، الجانب هذا من القرآن 

للاسراسليات،التكرص من أو الأسطورة من نوع هو الأنبياء بقصص 
نردلم ارإننا ت فيه يقول الجابري عابد محمد للدكتور كلام إليه يثير كما 
الاعتمادمن المحالJون، وكذلك القدامى، المؤلفون فعله ما نكرر أن 

سردوبالتالي والإنجيل، التوراة في ما تحكي التي الإسرائيليات على 
الكتاب((لا/أهل كتب في كما واحد قول ضمن القرآن في قصة كل 

الجابريعابد ^?٠،■ الدكتور عند القرآني المحمى فائدة 
بمثابةهو القرآني ®القمص الجابري; عابد محمد الدكتور يقول 

ومستقبلها،وحاضرها ماضيها ها، نفالمحمدية الدعرة فيها ترى مرآة 
قدكنا فإذا وهكذا والرسل، الأنبياء تاريخ ا، المقدس(ر )التاريخ عبر 

الدعوةبين التساوق اعتبار أهمية ا؛قةرم، الالفصول في مرارأ أكدنا 

.٤٢٠ص الكريم، القرآن إر مدخل )١( 
القمصبموافقة القول من ليتخلص الجابري \ذدمجو يطلقها عبارة المقدس التايخ )٢( 

التاليخهوت التاؤخ من خاص نوع القرآني القصص أن يزعم إذ للتايخ، القرآني 
المقدس.

.٧٢ص الكريم، القرآن إل مدخل انغلر: )٣( 



^^كف£ري

يسمرالتساوق هذا فإن للقرآن( والتكوين الكون و)مار المحمدن 
ترتيبحب القرآني القمص تطور تتبع حلال من صورة بأوصح 

الزولا<لا/

القصصقائده في الجابري الدكتور يعتبره ما أبرز أن نجد وهكذا 
علىمبني للقصص الفهم وهذا المحمدية، الدعوم مرآة أنه هو القرآني 
السور.نزول حب الأنبياء قصصر يم تقفي طريقته 

نزولترتيب يوجد لا بث الدقة، لتمام افتقاد من فيه ما مع وهذا 
كله،لا القمص فائدة من جزء كذلك، فهو صحيح، بنقل منقول للسور 
إليهايشر لم العلماء أوردها للقصص عديدة فواتي وتبقى 

فيالأنبياء قصص تتونع لماذا الجابري عابد محمد ال.كتور ويبين 
جرترالقد فيقول! واحد، موصع في الواحدة القمة تجمع ولا القرآن 
قصصبوصفه القرآني القصص مع التعامل على وحديثا يما قل. الحادة 

.٢٥٧ص الكريم، القرآن إل )ا(ءدخل 
يأتي!فيما أعمها نجمل قواني القرآل للقمعس )٢( 

نبي.كل بها >اث الص الشرانع أصول، ويان اش، إر الدعو؛ أسس إيضاح ١" 
افدين عر المحمية الأمة وقلوب وسلم- عليه اف -صلى اش رصول، تلب تبت ٢" 

وأهله.الثاؤلل وحدلأن وجنده، الحق بنمرة المومين ثقة وتقوية 
آثارهم.وتخليد ذكراهم ؤإحياء السابقين الأنبياء تمديق ٣- 
الماصين.أحوال، عن يه أحير بما دعوته في وسالم- عليه اض -صلى محمد صدق إخلهار ٤- 
فيكان بما لهم وتحلويه والهاو.ى، البيناهمث، محن كتموه فيما بالحجة الكتاب أهل مقارعته ٥- 

والبديل•التحريف نل كبهم 
النفس•في ءيرْ وترّخ مع، الإليه يصغي الأدب، صروب من صرب والقصص ٦- 

.٣١٨ص القرآن، علوم في عباحن، اننلر؛ 



القرآنأن وبما الأمم، هذا تحمل المؤلفات من وكثير ،، أنبياءل 
فانذاته، في القص أحل من وليس الدعوة، لأهداف القص يستعمل 
يخضعلا حكيه فإن فعلا، أنبياء قصص أنها من الرغم على قممه 
مامرة كل فى، بعرض بل قصصهم، يورد الذين الأبياء حياة لمار 
المراحلءامن مرحلة فى المحمدية الدعوة يناب 

لكلامهتأكيد أنه الجابري عابد محمد الدكتور كلام من ؤيتسن 
بيانمبق وقد دعوية، لأهداف يستعمل القرآني القصص كون في السابق 

الوحيدة.فائدته وليس القرآني، القصص فوائد أحد هو الأمر هذا أن 

شحرور:محمد الدكتور ثالثا: 

القرآنيالقصهس لها عنون كتب سلسلة ثسحرور محمد للدكتور 
موضعفي تأصيلية دراسة منها الأول الجزء ومي معاصرة، قراءة 

العربيالحقل أمماْت ما نقد على فيها ركز غالبها القرآني، القصص 
بعضنوبقيت ، لفئة الالماصوية اه. أسمسوما ، التنزيل رمن 

القرآني.القصهس من موقفه منها نأحد أن يمكن التي الكتابات 

القصصأنواع معرفة ش القصور هوس فحب أناء قصص بأنه القرآنى القصص وصف )١( 
أنواع؛®ثلاثة لص القرآن، في 

بها،اف أيدهم التي والمعجزات قومهم، إلى دعوتهم نقمن وقد ، الأساء قصص " ١ 
والمكديين...المؤمنين وعاقبة وتهلورها الدعوة ومراحل منهم، المعاندين وموقف 

أحرجواالدين كقصة نبوتهم، تثبتا لم وأسفاص غابرة، بحوادث، يتعلق فرآني قمص ٢" 
•الكهف• وأهل آدم، وابني وجالوت، وحنالوت الموت. حدر ، ألوفوهم ديارهم من 
كغزوةوسلم" عليه الله -صلى اش رسول زمن في وقعت، الض بالحوادث يتعلق قصص ٣" 

•٣١٧ص القرآن، علوم في مثاحن، حنين..اا وغزوة عمران، آل محورة في وأحد يدر 
.٢٥٧ص الكريم، الهمآن إلى مدحل )٢( 
٤.-• ١٩ص معاصرة، قراءة القرآني القصص )٣( 
.١٦٧-٤٣ص معاصرة، قراءة القرآني القصص )٤( 



اكيرِم^^رمحووو

محمدالدكتور عند المرآني للقمص المعاصرة القراءة أص 
شحرور:

مائيان!عالمان والشهادة الغيب عالم أن إ لأول ا اس الأس
القرآنيللقصص المعاصرة القراءة أص من الأساس هذا ولتقرير 

تبنىأن يجب القرآني القصص هراءة ررإن شحرور! محمد الدكتور يقول 
نقلنهما وأن ماديان، عالمان الشهادة وعالم الغيب عالم أن أساس على 

لهاإدراكا غاب سنن إلا هو ما القصص في للحالة وحاريا معجزأ 
يدخللا شيء فكل تأويلها، يأتي أن يد لا ومستقباية معرفية وقفزات 

إعجازأ((لا،.يرام الإنسان معقولان صمن 
الواردةالمعجزات إنكار هى! الأساس هذا حقيقة أن نجد وهكذا 

مائي،ير نفلها زعمه في لأنها ازكريم، القرآن في الأساء نمص في 
الشهادة.كعالم مائي الغسب، وعالم 

القمصقراءة أس من اما أسليس الأنبياء معجزات ؤإنكار 
رحمهتيمية ابن الإسلام سيخ قال الفلاسفة، للثج مهو ؤإنما القرآني، 

الأولياء،وكرامات الأنبياء معجزات ®وجعلوا الفلاسفة! عن تعالى اض 
الأنفس«لأآ،.قوى س هي الحرة، وحوارق 

إنكارفي الفلاسفة وافق ممن هم الشيوعيون ومنهم والملاحية 
عندبقي الذي الفكري الأثر تبين هذا مثل ومعرفة ،، المعجزاتل 

فيها.الشيوعية قوة أيام في روسيا في دراسته س سحرور محمد الدكتور 

.٣٠ص معاصرة، ثراءة القرآني القصص )١( 
.٩٩ص الشيهنان، وأولياء ارحمن أولياء بين القرنان )٢( 
(.٨٠٣)Y/المعاصرة والأديان الن.ام، ثي المسرة الموصومة انفر• )٣( 



وبينت، وبابياته الإنسان وعي بين الربط الثاني•' الأساس 
تشريعاته!توليد عر قدرته 

علىللهصص المعاصرة القراءة راتقوم ت شحرور محمد الدكتور يقول 
نضجوبين وبالمقدس، وبالاحر بياته الإنسان وعي بين الربهل فهم 

معالذاتي الوعي هذا حلال من ريعاته تث توليد على القادرة كينونته 
ومنالوعي، هذا انحرافات تصحيح في دور من للوحي كان ما معرفة 

اليالتاريخية التشريعية النماذج علاقة لفهم محاولة في القصص نقرأ ثم 
فيسجلت أحداث من حولها وير ما حضم في الرسالات بها جاءت 

القصص((لا/
محمدعند للقصص المعاصرة القراءة أسس من الأساس هذا وبمثل 

للأنبياءوتصديق وتثبيت، عبرة، مواصعر من القصص تتحول سحرور 
وعلامةأممهم، مع الأنبياء بها قام تشريعية تجارب، إلى السابقين 
توليدعلى القادرة كينونته ررنضج في هي القرآني القصهس س الاستفادة 

الداتياا,الوعي هذا حلال س تشريعاته 
الحفليمة!فوائده س يكون أن س بدلأ القرآني القصص يجعل وهذا 
معالأنبياء أحوال من لم الميرام بما تعالى اف أمر على التثثست، 
إرثحرور محمد الدكتور س الفهم هذا وفق القصص يتحول أممهم، 

توليدعلى القدرة بدعوى الشريعة، عن الانحراف، أسباب، من مسبا 
.— باض والحياد التشريعات— 

.١٨٤-١٨٣ص معاصر؛، قراءة القرش القصص 





الثالثالمحث 

المعاصرةالعملة المدرمة موقف 

ونقدهالقرآني، القصص حقائق من 

يكنلم إذ حادثآ، بحثا القرآني القصص حقيقة في البحث يعتبر 
واسر،حق وأنها الكريم، القرآن قمص صدق في يشكون المتقدمون 

هنيءق وثآءئ ؤادلف يمء قت ما وء أئ؛ ثذ عثك مص ^ؤلأ تعالىت ءاو<كما
[.١٢٠ت ]هود إلثوين\بمه ردؤئ وموعئد آلص 

لقصصالسابقة الكتب تحريف من وقعر ما يبينون العلم أعل كان بل 
ا3كريملا،.مخالفتها حلال( من الأنبياء 

بلادمحي وأذنابهم تشرئينل٢ا، الممن ظهر الحاصر العصر وفي 

اليهودلأجوية الحيارى هداية (، ٣٧٥)Y/ المح دين لمن الصحح الجواب انغلر؛ )١( 
.٢٦٠ص والممارى، 

الألمانيالختئرق ت القرآني القصص صدق في ؤلعنوا اذ.ين ١ تثرثين المومن )٢، 
الاضراشالمطور من الكريم القرآن انظر؛ قرآنية، مامحث، كتابه؛ »ي هوروفيتس 

.٣٤٤ص القرآن، ر الطاعنين دعاوى ، ٣٠١ص نقدية، يرامحان 





الزمانإطار أن نعلم أن اريبني ت أركون محمد الدكتور يقول 
عصتالتي القديمة فالشعوب أسطوري، إطار هو القرآن في والمكان 

منفلورصمن أي النجاة، تاريخ منظور صمن القرآن في مذكورة افه 
للأحداث،المعروفة الزمنية التسلسلية يتجاوز الذي الأحروي المتقبل 
حققد الإسلام على المابق العربي اّصي أن نجد وهكذا الأرصية. 

نورأزالها التي الجاهلية ظلمات؛ باسم وسمه القرآن في عموما قدره من 
والشعوبالمجتمعات لماصي ه نفالشيء حمل وقد الإسلام. 
والإهماليان الندائرة في رمي فقد الإمادم، فيها انتثر التي الأحرى 

بالوثنيةااألعلاقته نفلرأ 

;مادحظات عدة الكادم هذا وفي 

إطارأن تقرير في أركون محمد الدكتور يبدأ الأولى! الملاحظة 
أسطوري.القرآن في والمكان الزمان 

وحدها،الكريم القرآن قصص دأس3لورية يقول لا أنه يعني وهذا 

لت،الأسطورة ت له يقول إذ القارئ، حداع من نؤع أركون محمد من الكادم هدا و— 
الشعوب،ثقافات في أساس لها حرافايتح هناك إن أي؛ لها، أساس لا اش الخرافايت، 

حينالأحر، كادمه الفهم لهدا ؤيدل يالقصص، القرآن في عنه الممر وهم، وقممهم، 
مجردوليي يالفعل حصل قد ما حدثا أن أساسا نض، ؛نها التاييخية؟ تحك، ررماذا قال؛ 

ااتركيبارت.اأو الخيالية، القصص أو الأساؤلير، في الحال هي كما ذهني تصور 
نرىوهاكدا [، ٤٨ص الخلماب، تحليل إلى المورويثه التفسير من ]القرآن الأيديولوحيةاا 

وأنهم،كة، اللام عليه ابراهيم مجيء عن وكلامه ذهنية، أمورأ الأساطير يعتبر أنه 
القراءلع حان من نوعا هناك أن يدل كله هدا التاؤيخي، للوم، ثبتا ي*ك، ولا أسملورة، 

الملمين.عند مقبول غير كلامه أن شعر إذا أركون به يقوم 
.١٣٩ص واجتهاد، نقد الإسلامي الفكر )١( 



بالمكانيتعلق ما وكل الأحر، كاليوم بالزمان يتعلق ما كل بأن ؤإنما 
الملاحيةنول إلى ماله القول وهذا الأساطير، من هو والنار كالجنة 

النكرينللأدان١١/

تخالفالتاريخية أن أركون محمد الدكتور يعتبر آحر محوصع وفي 
تعنيإنها التاريخية؟ تعني ررماذا فيقول• ذهنية، الأماطير لأن ماطير ألا 

هىكما ذهني نمور مجرد وليس بالفعل حمل فد محا حدثا أن أساسا 
اتادكأ, ة، الالخالقمص, أو الأماطب، ز, الحال 

الأيديولوت((لأ/
القرآنقصص ذلك في ~؛ما الأساطير يعتبر أنه بوضوح نرى وهكذا 

حقيقةلا ذهنية تصورات مجرد والنار" والجنة الأحرْ، وأمور الكريم، 
فيالواقع•لها

يتعلقما أن أركون محمد الدكتور قرر أن بعد الثانية؛ الملاحظة 
النعوب،أحبار من ذكرْ ورد ما أن ذكر الأساطير، من القرآني بالقصص 
تاريخمنظور صمن القرآن في رامذكورة تعالى اض عصت، التي القديمة 
التسلسليةيتجاور الذي الأخروي المستقبل منفلور صمن أي النجاة، 

الأرصية((.للأحداث المعروفة الزمنية 

اسماهما وهناك الحقيقة، وهو فعليا، تاريخا هناك أن معناْ وهذا 
بالكتبحاصى تاريخ وهو النجاة، تاريخ سحرور! محمد الدكتور 
الخارج.في وقوعه يلزم لا الماؤية 

X\TA^/T)وي الحداثة أدب ئي المدى الانحراف اننلر: )١( 
.٤٨ص الخلاب، إلى؛تحاليل الموروث النمير من القرآن )٢( 



الماصةالشعوب أحسار إذ بامحلل، التاريخين بين التفريق وهذا 
مصادركانت ؤإذا التاريخ، وافقه مما هي الكريم القرآن في الواردة 
الفكيف الكريم، القرآن من وثوقا أنل مصادر تعتمد المختلفة التاؤيخ 

الكريم.القرآن تعتمث. 

®لاالتاريخ! مجال في المتخصص بيومي محمد الدكتور يقول 
المصادرأصدق هو إنما تاريخي، كمصدر الكريم القرآن أن في ريب 

وبعده،ذللت، قبل هو نم ند، الموثوق فهو الامحللاق، على وأصحها 
>كم_نن ثتيل، "ّليه■؛* ثن ولا ديَ بتن ثن اٌذ ن)يَ لا ؤ ذي الاف اب تك

[.٤٢محد4]فصات: 

لأنهالأحوال، من بحال نصه صحة في الشك، إلى محبيل فلا ثم ومن 
ا.الجدل؛؛ر تقبل لا تاريخية وثاقة ذو 

أسماهما بين تفريقه أركون محمد الدكتور يثرر الئالئة! الملاحظة 
الكريمالقرآن بأن التاريخ، وبين اوكريم، القرآن في الوارد النجاة تانيخ 

الإسلام.لحلها التي الأمم وتاريخ الجاهلية، تارخ من حق 
والأممالجاهلية لأهل التاريخ ذلك أن يرى التعليل هذا بمثل وكأنه 

التاريخ،بمقل كتابا الكريم القرآن كان لو عليه الثناء حقه كان السائقة 
التاؤيخ.ذللث، نقد كان فقد الجاة( )تاؤخ فيه ما كان لما لكن 

أبهللعموما والإسلام الكريم القرآن أن ذللث،! على والجواب 

ممورص القا.يم، والشرق مهر تاؤيخ أمتاذ مهران، يوعي محمد الدكتور ، ١١
الإّكدرة.الآدابح-حاسة كلية والإّلأمة، المرية والاثار 

)ا/ه(.الكريم القرآن من تاؤيخية دراسات ( ٢١



^^رزوإصوي|كييج

وهكذاالتوحيد، وقرر الجاهلية، ش كانت، التي والمحرمامت، الشرك 
الملمون.شحها التي الأمم في الحال( 

بمحرم،أو بئرك له تعلق لا مما الأمم تللث، بتاريخ يتعلق ما أما 
أهلكان صحيحة أحلأثا الدين أفر قد بل ، بشيء له يتعرض فلم 

اللهونذرونجدة الضيافة، ككرم بها ينحلون الجاهلية 

يلغيها؟هل أماهلير، كانت، إذا القصص مع أركون يتعامل كيف، 

الالحديثة القراءة أن كيف بينا قد اءكنا أركون محمد الدكتور يقول( 
الحكاياتاعتباحلى أو فى نعيشكل نحيف، أن الأن بعد ينبغى 

دعا0لما بة بالنطويل لزمن الوضعي الحقل فعل كما الأسطورية 
أنعلينا ينبغي ؤإنما الشعبية، الحكايات أو والخرافات، بالأكاذيب،، 

التاريخيالنفس علم يقوم موضوعا بمقتها المادة هده ندمج 
والخيال،المقل، يتاؤيهتية الملم أحذ أحل من وذللث، ؛دراسته، 

تغنيالمؤمنة القراءات حميع أن نعلم أن ينبغي الجماعية، والا،اكرة 

ه;افه رمول قال ت قال عنه، افه رصي عوف بن الرحمن عيد حديث ذلك وس )١( 
أحرجه1وكثهه ؤأتي النعم حمر لي أن أحب فما المهيثن، حلف عمومص ْع ®شهدت 

فيهحير ذكر باب الأيمان، كتاب حبان، وابن (، ١٦٥٥برقم ١  ٩٣! ٣٦المني قي أحمد 
فيالأرزوط وصححه (، ٤٣٧٣بريم  ٢١٦/١٠)حلف M اسلقي شهود 

المني.تحقيق 

ثمئضليندرك ؤيحز يرغب حن كائن م حث من الإنسان موصومه علم النفس: علم )٢( 
اكاؤخي،الفص علم كثيرة،ومها: فرؤع وله ووناتحها، النقص انفعالات في محث 

العربيةاللغه معجم انفلرت الإنسانية، بالنفس تعلقه حيث من التاؤخ يدرس الذي 
٠٣٠٦ص الفلسفية، والشواهد المصهللحات معجم (، ٢٢٥٤)T/ المعاصرة 



بالأنتربولوحياالإلمام أجل من المؤلف يحتاجها التي الوثائقية الراجع 
اجتماعى~تاريخى،١مياق بأى الخاصة الدينية 

وحويأن يرى أركون محمد الدكتور أن يتبين الكلام هذا حلال من 
فييدرس مما يكون أن يمكن أساطير بأنه يعفه الذي القرآني القصمى 

المجتمعات.في والخيال العقل تطور لمعرفة التاريخي، النفس علم 

الموائدتلك من فائدته تتحول القرآني القمص أن نرى وهكذا 
تطورمقدار حلالها من يقاس أساطير إلى• العلماء يذ"كرها التي العظيمة 

المجتمع.في والخيال الحقل 

منأركون محمد الدكتور اعتبره الذي القرآني القصص من نماذج 
الأساطير:

الكهف:صوره في الواردة القصصر أولا؛ 

الكهفسورة فى، الواردة القصم.رر أن أركون محمد الدكتور يعتبر 
مسورةإن القول رايمكن يقول: ذلك وفي ، النمانية للتداحلمية مثال 

الواسةالمصانية التداحلية ظاهرة على ساطعا مثلا تشكل الكهف 
هى:قمقمر ثلاث فهناك القرآني، الخهلارّ_، في الشغالة أو الوجودة 

٠٧٣ص الخطاب، تحاليل إلى الموروث التمسير من القرآن )١( 
ما.نصا أن اتعتي بأنه! النصانية التداحلية صالح هاشم ت محمدأركون كتب مترجم عرف )٢، 

والنصالوراتي كالص له السامة الصوص من بالعديد يتأثر قد مثلا- القرآني كالص 
مقاطعالموص-أو س تتداحل وهكذا والإنجل، التوراة نل ما وحش بل الإنجتلي، 

]القرآنء منه يتجزء لا جرءأ تصح حتى الأحير هدا ويتوعبها القرآني، المن ْع منها" 
إ؛ا.٠ ص تحليل إلى الموروث التغير من 





القرآنعنها نقل التي الأساطير أصول أنها أركون محمد الدكتور ادعى 
•ذلك بطلان تين الكريم، 

دليلهاك ليس الكريم القرآن في الواردة الكهف أهل قمة - ١ 
التراثعن المنقولة القحة بينما دننهم، مكان تحديد على صحيح 

محمدالدكتور جعلها التي السبعة( )النوام بقمة المعروفة المسيحي 
محددرمكان فى وقعت فقد القرآنية للقصة أصلا أركون 

اعتبرهاالتي القمة عن كليا تختلف لام العليه الخضر قصة - ٢ 
كماجلجامش أو غلغاميش قصة وهي أمحلا، أركون محمد الدكتور 

•وجوم من وذلك التاريخية، الممدر توردْ 

بعداللام عليه موسى ٌع برحلته قام اللام عليه الخضر أن أولا! 
ثيامهفيها التي حلجاص لقمة حلافا اللام، عليه موسى إليه رحل أن 

ابتداء.طويلة برحلة 

اضعلمه مما لام العاليه موسى تعليم الخمر رحلة سب ! ثانيا
إحياءدواء عن للبحث، كاست، التي جلجامش رحلة لسبّتح حلافا تعالى، 
الميت.صديقه 

تعالىاض عباد من عبد أنه فيها لام العليه الخمر قمة ثالثا! 
فىالخلود سر عن يبحثا كان أنه ففيها حلجامش قصة وأما الصالحين، 

الدنا.

منأتمكن لم تعليق إلى بحاجة أمور وتبقى القمة، هدم على به التعليق يمكن ٌا هذا 
القمةأووديت، عل مثل• التماري، كب من القصة على المباشر وقوفي لعدم إيرادها 

الش\دخ\ت عدد ذكرت، وهل الكهف،، أهل قمة فى الواردة الفاصيل عدهم المذكورة 
الكهف•إلى إيوائهم وسب ناموها، 



اكف£ريكل؛

فيالواردة لام العليه الخضر قصة بين علاقة لا أنه والحاصل 
والأباطلبالخرافات المليثة •جلجامش أمهلورة وبين القرآن، 

الأكبر،الإمكدر قمة وبين بينها صلة لا القرنين ذي قمة - ٣ 
؛وجوم من وذلك 

عدةا مفي أسهم مصلحا، ملكا كان أنه القرنين ذي قمة قي أولا؛ 
أعرقتل أنه لإسكندر ا قمة في بينما ومأجوج، يأجوج محي وبناء الناس، 
حاله.هده من الناس اعد يفكيفا إليه، الناس 

رحمهالشهرمناني قال كما بينهما، بالفرق العلم أهل تصريح ت ثانيا 
هووليس الملك،، القرنين ذو وهو ت الرومي ارالإمحكندر I تعالى اض 

المللث،«رفيلبوس ابن هو بل القرآن، في المذكور 
مكة!إلى اللام عليه إبراهيم مجيء قمة ت ثانيا 

مكةإلى الخليل إبراهيم مجيء ررإن I أركون محمد الدكتور يقول 
الخيالفي المنغمس أو الأمحهلوري للوعي بالنية تناقش لا حقيقة يعتبر 

الحدسثاالتاريخي للوعي ية بالنيذكر شيئا يمني لا ولكنه الأمحمْلوري، 
.٢٢محققاارأتاريخيا صبملآ الوقاغ يفبهل الذي 

كثيرأترددت ماكة- إلى لام العليه إبراهيم مجيء ~ القضية وهذه 
الولذا حصولها، وأنكروا العقلانيين— من وأتباعهم المستشرقين عند 

التالية!الأمور حلال من عليها التعليق من بد 

إبراهيمأن في صريحة الكريم القرآن في آيات عدة وردت أولا؛ 

)أآ/ا"ا<ا(.والحل اسل )١( 
.٧٥ص السّيطرة، ؤإرادات المعنى رهانات الغرب أوروبا الإسلام )٢( 



منألمواعد إمتهث،ر تنئ وإذ ؤ ت محبحاف، قوله : ومنهاماكة، لحل لام العليه 
١[. ٢٧]١^: ١^؛أيره نولِمأاظثأت أتت 

ا.اوهدى مباغ ^؛٤؛ لثنى لبكايى وتيع يبت أرو إة ؤ تعالى: وقوله 
آسغثخمن ال-يس جج :؛>، ٥٢عد وه  ٢٤٠١٠^j، إمل>لإ وش إ؛؛هيث ممام ءعتآ؛_ فه 

•ن: عمرا ]آل ئ اثت■ لإ0 َةر وش سيلآ إله 
آسكمحتايناق ُؤزئنا لأم: العليه إبراهيم لدعاء حكاية تعالى وقوله 

؛^،١٤١١يزنث أفده ءآ-بممل ألصلزْ شنؤأ ربما ألثاح،ا يينش عند رنع ذى ع؛ي ماد يؤبى 
[.٣٧]١^١هيم:ثمحدا4 لعلهم ألقرن ين محأرريهم ^^٠؛ مؤكآ 

الأمرهذا حصول بيان ش كافية الصريحة الكريمة الأيات هده ومثل 
تعالى.افه لكلام المصدق لالمساام 

مجيءعلى تدل التارخ أهل يوردها كثيرة تاريخية قرائن هناك إ ثانيا 
:ومنهامكة، إلى اللام عليه إبراهيم 

إلىينتمون الذين النيمل ولغة العرب لغة بين اللغوي محل لارتبا ا — 
الحجاز.إلى التبهلية الكتابة وانتقال إبراهيم، بن اسماعيل بن نبات 

فارانبرية ررسكن إسماعيل أن التوراة فى نصوص رود و— 
بالحجاز((

الجابري:عابد محمد الدكتور ثانيات 

القمصصدق بإنكار يتعلق ما الجابري عابد محمد الدكتور يمرر 

،١٣٨)ا/الكريم القران من ت\وودثة دراسات ، ١٩١ص أبوالأنساء، إبراهيم انظرن 



^^ِ|لفمِج

محمدالدكتور من تحفظأ أكثر ذلك في طريقته ولكن التاريخي، القرآني 
ذلك.في صريحا كان والغ.ي أركون، 

مننؤع هو القرآني ررالقصص I الجابري عابد محمد الدكتور يقول 
أحلمن بل ذاته، أجل من ولا لذاته، يضرب لا والمثل المثل، صرب 

التيالقضية صحة على البرهنة أجل من العبرة، أجل من البيان، 
بالمل.فها يمتهد 

دونمن بجنتين أو برجلين المثل القرآن يضرب فكما وهكل.ا، 
لموالقيامة المار، وأصحاب الجنة أهل بين حوارأ يجري وكما تحديد، 

إنهايذكرها، المي الأنبياء( )قصص في الشأن فكذلك، بعد...الخ، تقم 
القصةصحة عن أل نلا أننا فكما وهكذ، والعبرة، للموعفلت أي للل.كر 
المقصودلأن حال...الخ، أو لموقم، تضرب التي الأمثال وراء اش 

نظرنا،في القرآني القصص فكذللث، مغزاه، بل أشخاصه ليس بالمثل 
البالقصة، أو بالمثل الأمر تعلق مواء المجال، هذا في والصد>ق 

للواقعوالمثل القصة شخصيات، مطابقة عدم أو مهنابقة في يلتمس 
ومعهودْ،االمستمع مخيال مرجعه فيه \مدق بل الماريخي، 

مادحفنات!عدة فيه الجابري الأكتور ذكره وما 

القولإلى الجابري عابد محمد الدكتور يتوصل الأولى؛ الملاحظة 
المثل،صرب من نوعا اعتباره حلال من القرآني القصص حقيقة بعدم 

العبرة.من فيه لما يراد المثل وصرب 

المالي!في ذلك، ويتضح صحيح، غير الاستدلال وهذا 

.٢٥٨- ٢٥٧ص الكريم، ، jl^lإلى مدخل 



قالآيات، عدة في الكريم القرآن في التعسر هدا ورد المثل، صرب 
ؤوصريات سبحانه وقال [، ١٧! ]الرعد آمح؛مثاله ه يض/نب تعالى• 

الآات.من وغيرها مُألأقاله]إبراهم:ه؛[، 

ءؤَكثإكشيآست الى عتض ا ه رحمري طبالام الإمال ق
والكفر،للأيمان المنل هذا مثل كما يقول: [ ١٧]الرعد: ألآظل4 

الأئال(^١/بمثل كيلك 

قولعن عبارة رءالمثل: تعالى: اممه رحمه الأصفاني الراغب وقال 
الأحرأحدهما ليبين مشابهة، بينهما آخر شيء في قولا ينبه شيء في 

ويصوره(\م.

الأمثالكون في وأنه والقصص، المثل بين الفرن، الُلماء أورد وقد 
اعتبارفإن وعاليه: ،، للقص_صل حلافا واقعة تكون أن يشترمحل لا 

صحيح,غير المثل صرب من نهمع القمة أن الجابري الدكتور 

القصصفي المدن( أن الجابري الدكتور يرتم، الثانية: الملاحظة 
والثلالقصة شخصيات مطابقة عدم أو مهلا؛فة في يلتمس رالأ القرآني 
ومعهوده((.المتع مخيال مرجعه فيه الصدق، بل التاريخي، للواني 

)T\إ^^^Xالقرآن آي عن اليان جامع )١( 
الكسر،التمر مؤلفاته: من الأصمهاتي، المفضل ين محمد ين الحسن القاسم أبو )٢( 

(،٢٥٥)Y/ الأعلام انظر: تعالى، النه رحمه  ٠٥٠٢سنة نوش القران، ألفاظ ومفردايت، 
(.٥٩)؛/الولضن معجم 

.٧٥٩ص القرآن، غريب، في المقرئات )٣( 
.١٩٥ص القرآن، علوم ش منهجية ؛حوُث، ،  ١٩٨ص القرآن، علوم في الواضح انفلر: )٤، 



الفمِج^^و

فيهو تعالى، الله أحبار في المدق إذ البطلان، ظاهر الرأي وهذا 
القصص.ذلك ومن سثحاه، اممه به أحبر ما على وقوعها 

والزجر،والحث،، والوعظ، التذكير، I١١ منها فالغرض الأمثال، وأما 
صورةفى وتحويره للعمل، المراد وترتيب والتقرير، والاعتبار، 
٠المحعومن؛أ 

القضية، illx؛هنا )هتم رالن ت آخر موصع في الجابري الدكتور ؤيقول 
الحال.بمث،العمر في القرآني للقصص الدارمين وتشغل ثغلت التي، 

والحقيقةالقرآني القصص بين العلاقة مسألة دللال؛ج أعني والمعاصر، 
الفنيالأدبي بالمعنى قصص كتاتحح ليمن أنه كما القرآن، إن التاريخية. 

المعاصرالعلمي بالمعنى تاريخ، كتاب ليس أيضا فهو المعاصر، 
القمصمن الهدف، أن وبما دينية، يعوم كتاب ت أخرقا مرة إنه للتاريخ، 
مسالةلهلرح معنى فلا العبرة واستخلاص المثل صرب هو القرآني 
العبرة،هي القرآني القمص يهلرحها التي الحقيقة إن التاريخية، الحقيقة 

استخلاصه.يجب، الذي الدرس هي 

يتحدثقمص هو بل خياليا قمما ليس القرآني، القصص إن نعم، 
أعراباالعرب يكن ولم ، العرب، معهود صمن تدخل، )تاريخية( وقاع عن 

وشمال،ويثرب مكة فير ونمارتح( يهود منهم كان بل كلهم، )أميين( 
الأنساب،في )حبراء( منهم وكان وغربها، وشرقها العربية الجزيرة 

بنيوأنبياء وفرعون، والعلوفان نوح قمص القمصت في و)مختصون( 
والفكريالثقافي، العرب معهود صمن يدخل، كان ذللث، كل، إمرانيل،، 

الرهان



فيذكرهم يرد لم ممن آخرين وأقوام وثمود محاد قصص إلى إضافة 
الوراة«را،.

يلي:كما وهي ^٢٥٧^،، عدة الجابري الدكتور كلام وفي 

بقضيةيهتم لن بأنه كلامه الجابري الدكتور بدأ الأولى: الملأحفلة 
شأنمن بتقلمله يشعر التاريخية، والحقيمية القرآني القصص بين العلاقة 

منهيلزم لا القرآني القمص بأن القول أن مع الخهلير، الأمر هذا 
الكريمللقرآن صريحة مخالفة التاريخية الحقيقة 

تاريخكتاب ليس القرآن إن الجامي الدكتور قول الثانية: الملأحفلة 
ليسالقرآن أن الحق من إذ بامحلل، به أريد حق هو العلمي بالمعنى 

إلىللتوصل الحق هذا استخدم الجابري الدكتور ولكن تاريخ، كتاب 
بامحلل.وهذا للتاريخ، موافقة تكون أن يلزم لا الكريم القرآن نمص أن 

بأنقوله يغلهر أن الجابري الدكتور يحاول الثالثة: الملاحفلة 
أنيرى من بمظهر له، حقيقة لا الأمثال بمثابة هو القرآني القصص 
معهودصمن راتدحل عبارة: يضيف ولكنه تاؤيخيق، حقيقة له القصص 

العرب«.

قالوبمثلها القرآني، القصص في قوله حقيقة هي الإضافة وهذه 
أركون.محمد الدكتور كلام في سق كما العقلانيين من عدد 

الحقائق:من نوعين بين يفرقون المعاصرين الحقلأنيين أن ذلك 

.٢٥٩ص الكريم، القرآن إر مدخل )١( 
.٢٦٩ص الكريم، القرآن إلى مدخل محاب، قي الأسنرانة الثب انظر: )٢( 



إلض؛زمتيمل؛

التاريخت هنا الجابري يعبر كما أو المقدس والتارخ التاريخية، الحقائق 
العرب.معهود صمن 

حقيقة،وثموعه يلزم لا مما العرب معهود صمن التارخ ؤيجعلون 
العرب،عند المنتشرة لأماطير ا مع يتوافق أن تاريخا لاعتباره ؤيكفي 

الأحر.بحفها يمح ولا بحفها يمح التي التاريخية والأحبار 

شحرور:محمد الدكتور ثالثا: 

اتفاقلزوم عدم حول بقه سمن مع شحرور محمد الدكتور يتفق 
التاريخية.الحقيقة مع القرآني القممى 

هنفيهلرح قته فلفي ررالقصص شحرور! محمد الدكتور يقول 
عنالنفلر بغض مما.اةيته حول التاريخي بالدليل التثست، على للعرض 

الممدرارقدسية 

ورودأن يفيد بما كلامه يمهد شحرور محمد الدكتور أن وتلاحفل 
للتثبتيخضع بل ثبوته، وحده منه يلزم لا الكريم القرآن في القمص 
المصدر.قدمية عن النظر بغض التاريخي 

•رحلين أحد يقوله ازكلأم وهذا 
للتارخ،وموافقته فيه، ما وصحة الكريم، القرآن بمدق مؤمن 

غيرمن لل—مشككين الكريم القران صدق ليفلهر ذللث، يقول ؤإنما 
عليه.غبار لا حق وهن.ا الملمين، 

يتمثلالقول بهيا أنه يقلن اوكريم، القرآن قصص صدق في ومشكلث، 

.١٧٨ص معاصره، قراءة القرآني القمص !١( 



الدكتوركلام عليه نحمل أن يمكن الذي وهذا والموضوعية، الحيادية، 
أحرى.مواضع في كلمه ءا-ليل شحرور محمد 

فيثكلث، سحرور محمد الدكتور أن على الدالة المواضع هد0 ومن 
المبأمعنى بين نفرق أن وجوب رانرى ث قوله القرآني، القصص صدق 

تتعالى يقول أحبارأ، وليس الإنباء من القرآني فالقصص والخبر، 
إةندا،صز مل بن مثقا ولا أنم، ملثهآ َمحث ما إكك مجمآ آثش أناء يى ؤيلا-ك 
Cعإي هميِوأ من رنث َؤنتئ وكد ؤ [، I٤٩ ود ]هئنقيرك>يم أكمه 

؛اىبن جاءلئ وقآ آس ويثنت تدل رلأ صرأ حق وردوأ َكي-بوا 
وعاؤه ه تيهن ين أولخك ثأ ¥او،؛بجم [، ٣٤ت ]الأمام 

Gإكثت ثثام ص محئ تمحى ثأممب اتثهبمَ ض بمط 
[٧٠]التوية! '؛امرأ وثكن إظلثهم أثه ح=قان 
هوورأينا ذللثح، غير والنبأ والكذب المدق يحتمل ما هو الخبر إن 

مخبرأ،له لأن والصواب والخيلآ والكذب الصدق يحتمل الخبر أن 
والوهمارالحقيقة يحتمل والنثأ 

الخبربين العلاقة ل لغه، صحيح غير والنبا الخبر بين التفريق وهذا 
وهماالخن، ررالمبأ •نعالي: اش رحمه الز؛يديرآ، فال كما والبا 

بعضا؛بينهما وفرق مترادفان، 

صمعاصرة، قراءة القرآني القصص )١( 
الملقبالزبيدي، الحيتي الرزاق عبد بن محمد بن محمد ين محمد الفيض، أبو )٢( 

المن،ومختصر الفاموس، شمح العروس تاج • مؤلفاته من ، ٥١١٤٥سمنة ولد بمرتضى، 
/١١)ال>افين محجم (، )U/٠٧الأعلام انفلر: تعالى، اش رحمه  ٥١٢٠٥سة توفي 
٢٨٢.)

)ا/'؟؛أ(.العروس -أج )٠١(



»المأ:أن الفرق في أورد اللغة أهل من والخر المبأ بين مق ومن 
نباللخبر يمال ولا فلن، غلبة أو علم به يحمل عظيمة فانية ذو حبر 
الثلاثهءرا،.الأشياء هدم يضمن حتى 

حبرلمجيء هو الكريمة، الأيات في بالنبأ التعبير فإن وعاليه؛ 
أوردكما والكنب، المدق يحتمل لا النبأ إن المراد؛ أن لا عفليم، 
شحرور.محمد الدكتور 

موصؤعفي المعاصرة العقلية المدرسة رحال كلام من المدر بهذا 
لممن وغالب أكتفي، التاريخية والحقيقة القرآني القصص بين العلاقة 
منكلامهم ذكرت من إليه أشار ا ميكررون كلامهم أنافش 

العقلأنيين١٢/
٠٠٠

.٥٢٩ص اللغوية، الفروق وانظر؛ ، ٣٢١ص العاريم،، مهمات على التوJف )١( 
وهرالداني، الصدق العصر ءروح كلامه: ومن حممي، حن الدمحور : ٨٢ومن )٢( 

•٢[ * ٥ )ا/ العمل إلى الممل زمن التاؤيخيت" وصحته رواياته ولت الماشر الصدق 
الكثيرينأن في تكمن الكبرى المشكلة ءإن آ كلامه ومن العزب،، محمود الا.كتور ومنهم 

]ملامح٠ وخالص حقيقي تاريخ هو النديم العهل. في القصص أن يعممدون رين المقمن 
مرالتفسير، مناهج فير التنوير 



حسم

السائسالمصل 

صرةالط  fluLaiJIالدرسق موقف 

ونف<  jljsJIوهاقاصح ناسات من 

حسم





الأولالمحث 

المعاصرةالعقلية الدرّة موقف 

ونقده.الكريم، القرآن في انمامحبامت، من 

تالحتى المناسبات، علم الكريم بالقرآن المتعلقة العلوم أشرف من 
والروارهل،،أالترتيبات قي مودعة القرآن لهتاض ررأكثر الرازي! 

علمالمناسسة أن اراعلم تعالى! الله رحمه الزركشي الإمام ونال 
؛القادلُأ قدر به ويعرف العقول به تحرر شريف 

وهي!متحدية، أنواع وللمنامحسات 
الإيات.بين الناميان أولا؛ 

الواحدة.السورة أحزاء بين المناسبات ثانيا! 

،•٣٧١محن المنامان : ثالثا
وركزواالقرآنية، الناسبات علم العاصرون المقلأنيون تناول وقد 

الغبمفايح ا ر١ 
اورئن)ا/هم.)٢( 
.٨٨ص والسور، الكريم القرآن آيايت، تناب ش الدرر ممابح - انظر )٣( 



السور،ترتسم، توقيفية عدم على كحرصهم منه، تأصيلية حوانمط على 
فيالحال هو كما للمسألأ علمي تأصيل من نابعا الاختيار هذا يكن ولم 

اختيارلأنه ؤإنما القول، بهذا محال ممن المتقدمين العلماء اختيارامتج 
اليوم،عليه هو كما المصحف، ترتسم، أهمية بعدم القول عليهم هل ي

غير0.أو النزول وفق ترتيبه اعادة ؤإمكان 

هذافي التو__، مفهوم عن المعاصرون العقلانيون تكلم كما 
علىاستقر الحرف، أن المراد بمعنى حنفي حن الدكتور فجعله ، الباب، 
ذللث،.

أنزيد أبو حامد نصر الدكتور اعتبر فقد المناسبات، أهمية عن أما 
ْعهو جدله خلال من العي أجزاء جدلية يكتشفؤ I خلالها من ر المف

للقرانالمنهلقي للتسلسل مبينة الجابري الدكتور واعتبرها النعي، 

ص
التالية!المaلالما خلال من ذللث، بيان يلي وفيما 

المتار>سات،بعلم وعلاقته والآداُت، السور ترتسم، الأول؛ المطيج، 
ونقده!المعاصرة، العقلية المدرمة عند 

المرتثهلةالموصوعات أهم من ور والالايايتظ ترتسم، موصؤع يعتبر 
ترتسم،هل مسألة؛ في العلمي الاختيار أن ذللث، المناسبات،، بعلم 

القولفي أررْ عليه يترنم، مما اجتهادي أو توقيفي ور والالأيات، 
تر.سبا لمنا با 

فيالمعاصرة العقلية المدرسة رحال كلام عرض قبل الهم ومن 
والور!الأياته ترتسم، في العلم أهل كلام نبين أن الأمر هذا 



العالمأهل من عدد نقل فقد السور، في الكريمة الآيات، ترنسس، أما 
رل نونمي ترتيها أن على الإجماع 
ترتيب،وجوب على الأمة ررواتففت، I تعالى اممه رحمه الباملأني قال 

الكتابة((قي وتغييرها بحض، على يحضها تقديم وحظر الأيامحتؤ، 
هوهل العلم، أهل بين خلاف فيه وقع فقد ور الترتيب وأما 

احتهادي؟رم.وبعضه توقيفي بعضه أو اجتهادي، أو توقفي 
،،؛،،١ النموص ورئين، توقيفي بعضه أن أعلم— وافه والراجح— 

عليهامتفر وقد عنهم، الله رصي الصحابة من اجتهاد وبعضه 
مخالفةالمصاحم، كتابة في الترتسب، هذ«ا مخالفة وأصبحت، إجماعهم،— 

هعنهم• الله رصي الصحابة لإجماع 
لأناللفغل، إلى يرجع رروالخلأف ت تعالى اممه رحمه الزركني قال 

Iيقول عنهم[ الله رصي الصحابة باجتهاد الترتسب، أن ]أي بالثاني المائل 

)Aالإتهان )ا/آ"هآ(، ايرهان انظر: والسيوطي، الزركشي الإجماع: نقل وممن )١( 
.٣٤ص اعرى، المجرة )ا/لأإم(، المءان مائل (، ٣٩٤

(.٢٨١الانتصار)ا/)٢( 
أنوال:نلأنة ١^ طْ في )٣( 

والJانى،الحصار، وابن النحاس، جعفر أبى قول وهو نونفى، الور ترف أن الأول: 
والكرماز.

الجمهور•إلمح، وال؛وطمح، الزرّكثى ونب اجتهادتم،، السور تربب أن الثاني،: 
عطة،ابن قول وهو اجتهادي، ترسها وبعضها نومحقي، ترسها الود بعض أن الثالث: 

الإتقان)؟/)ا/ا*هآ(، البرهان انغلر: والسيوطي، حجر، وابن الزبير، بن جعفر وأبو 
٣٩٤.)

البحوثمجالة في منشور بحثج ءاJارين، طه الدكتور القرآن، صور تريث، اننلر: ^٤( 
التامع.العدد القرآسة، والدراسات 



قالولهدا كلماته، ومواقع نزوله بأساب لعلمهم ، بذللئ، إليهم رمز إنه 
هالمي من يسعونه كانوا U على القرآن ألفوا إط مالك: الإمام 

ذلكهل أنه إلى الحلاف فال منهم، اجتهاد ور الترتيب بأن قوله مع 
مجالفيه لهم بفي وبحيث فملي استناد بمجرد أم قولي بتوثيق 

لكثلر(<را/

الاياتترتيب موصؤع المعاصرة العمالية المدرمة أفراد تناول وفد 
ونقده:كلامهم، عرض يلي وفيما الشبه، من عددأ وأوردوا ور، وال

حتفي:حسن أولا: 

و)قرآنالعيادة( )قرآن بين فرق ®هناك حنفي: حمن الدكتور يقول 
ماالايات من وهناك للأحكام، والثاني للتلاوة، فالأول التشريع( 

قرانتاريخيا المرتب فالقران تادوتها، تنخ ولم أحكامها، خنت، ن
القرآنلألفافل الفهرسة المعاجم مثل وهو عبادة، قرآن وليس تشريع 

يكونلا ولكنه القرآن، على والدراسات الناهج من غيره أو الكريم 
.٢٢التثرعلأحكام في دراسة بل مصحفا 

)ا/به:ا(.الرهان )١( 
لمامخاك أنه إلى إصاية التزول، حب وآياته الكريم، القرآن لمور الترسب، إعادة )٢( 

الحقيقةعلى متعذر فهو محيرة، إشكالات خفيه عنهم، اض رصي الصاحبة عمل عليه استقر 
منأن كما الزول، حسب كلها المور ترتيب على صحيحة صريحة أدلة وجود لخدم 

وعليهأخرى، سور نزولها تخلل وربما ا سوات في تنزل كانت السور بعض أن المعروف 
ترتيّباصعوبة ش يزيد وهدا تزول، تأخر مما وبعضها ا نزول تقدم مما آياتها بعض فتكون 
النزول.حسب المور 

المكيعلى المور نقلم ومن كرت أبو القاصي ُقال نعارت اف رحمه الزركشي تال 
=الآية تأخير إلى ويفملر نزولها موضع في لاختلافهم الفاتحة يفع أين يدر لم والمدني 



الطوالوالسور المكي، قبل المدني ثراءة السادة محرآن في ؤيجوز 
أوالبداية قبل والوسعل الماس، محورة قبل البقرة وسورة ، القصار قبل 

تباركجرء ثم عم جرء المدارس في نقرأ كنا وقد عبادة، فكله المهاية، 
ّْع.قد جرء ثم 

قارئكل ليس اليمين، إلى اليسار من القرآن قراءة ذللث، يعني، ولا 
هيالملمين عامة وقراءة الفقهاء، عمل فدللثج منه تشريعا يبغى للقرآن 

قراءةالقرآن لم مكل يقرأ أن صير ولا ، تثريع قراءة لا عبادة قراءة 
جديد.مصحفا طبع إلى حاجة ما دون تاريخية 

ب،ترتيدون اكوقيمط على فقهل الأيامت، ترتسح قمر ولماذا — ٨ 

فلاالمزول ميقاُت، ص، كله القران ترسب، هو المقصود كان إذا المور؟ 
واحدة،مرة كلها تنزل لم محورة فكل والور الآيااّتج بين ذللث، في فرق 
التوقيف.في الحكمة فا أحيانا، مفصلة آياتها نزلم، إنما 

علىالتأكيد النحو هدا على ور الترس؛، في الحكمة تكون قد " "٩ 
بتهلوريتطور لا للحياة المام الخمور وأن اف، من وحي ذللث، أن 

الحكمةتكون وقي. الماكي، قبل ني الن. قراءة فيمكن نم ومن التشريع، 
الخورفي الكية الآيا>ّت، أو الكية الخور في الدنية الآيادت، إدخال في 

المحوربين والخريعة، العقيدة بين فرق لا بأنه الأكياللأ هو المدنية 

ئدالقران أفد:فلم ومن الأربمن رأس إلى القرة من وماشن وثلاثين محس رأس =في 
(.٢٦٠)ا/الرئن به«،ممر 

ونهيه،تعالى اف أمر وامتثال( التلاوة، ثواب طلمح الملمين س للقرآن هارئ كل بل ، ١ ■ 
وامحتخراجبالأصتنٍاءل مأمور تارئ كل أن منه يلزم لا ومدا القرآني، التثرع حقيقة وشذ» 

أملها.عند المعرونة واللغوية الأصولية آلته ءلال.لائ، الأحكام، 



رباطفي الأحر من أحدهما ينبع متداخلان، كليهما وأن والنظام، 
عنيبححج فالتفسير بالمدني، المكي نمير فيمكن داخلي، عفوي 
أحدرا،الإنسان يقمر أن وب فلا الأحكام، عن وليس والدلالة المعنى 

التتاليبالضرورة يعني لا فالتارخ مكة، بمجتمع المدينة ومجتمع ببدر، 
الماضي.ر يفأن للحاضر يمكن بل الزمان، في 

علىالناس تعارف وقد الشؤع، مقاييس من مقياس العرف أن ~ ١ ٠ 
مورمالشريف؛ترتيب، المصحفج ^ا على قرنا وعشرين أربعة مدى 

العرف،على خروحا يكون اول التموضع ذلك وضع وأن وآياته، 
،.آخر«ر شيء التقليد ورفض ء مي العرف وقول 

ملاحظات;عدة حنفي حن الدكتور كلام وفي 

السورترتيسب، عن الكلام تمهيد الدكتور يبدأ الأولى• الملاحظة 
للتلاوة،الأول وأن تشريع، وقرآن عمادة، قرآن هناك بأن والأيات 
النزول،باي، أسحسمم، )أي تاريخيا لمرتسس، وا للأحكام، والثاني 
التشرع.قرآن هو المدني( ثم والمكي 
الميادةقرآن بين التفريق منها: باطل، من أكنر الكلام هدا وفي 

وللتلأوةمحا، والتشريع للتعبد حاء كله القرآن بل باطل التشرع وقرآن 
الأحكامر٤،.استنباط 

أحدأ.والصواب; كايه، يى مكيا )١( 
قرنأ.عشر اريعة ت والصواب كتابه، في هكذا )٢( 
والثورةالدين )٣( 
النساء،صورة مثل الأحكام، كثيرة صورأ صلاته في . المح، قراءة قي ظاْرة النصوص )٤، 

حديمهءحديث ذلك ومثال التشريع، قرآن لا والتعبد التلاوة قرآن من إنها ت أحد يقل ولم 



أنفيه تاريخيآ المرتب هو الشرع قرآن أن الزعم أحرى! جهة ومن 
التلاوة قرآن يجعله المصاحف في ما على الكريم القرآن ترتيب 

وأنالكريم، القرآن أحكام في القالآنيين قول حقيقة وهذا تشريع، 
لتقريرحنفي حن الدكتور مدخل ولكن أحكام، فيه ليس الكريم القرآن 

أسابث، حور الوترتيب الممحم،، ترتيب هو كان الأمر هذا 
•النزول 

ترتيبقعر رالماذا حنفي! حمن الدكتور يتساءل الثانية! الملاحظة 
 vالمور؟®.ترتبس، دون التوقيف على فقهل الآيارت

ذللث،أن على ررالتأكيد الترتبس،! في ، التوقيفمن الحكمة أن ويجيب، 
ومنالشرع، بتهلور يتهلور لا للحياة الخام التصور وأن اممه، من وحي 

إدخالفي الحكمة تكون وقد المكي، قبل المدني قراءة فيمكن ثم 
هوالدنية ور الفي الكية الأياُتؤ أو الكية ور الفي الدنية الأياُتؤ 
وأنوالفنام، التصور بين والشريعة، القيدة بين فرق لا بأنه التأكيد 
متداخلان®.كليهما 

ترنحت،في للتوقيم، حكم ثلاُث، أورد حنفي حن الدكتور أن نلاحظ 
الآياث،والور:

حق،الأيامحته في وهذا تعالى! افه من وحي أنه على التأكيد — ١ 

عنديركع ت سلت، القرة، فافتح ليالت، ذات س الحم، ْع راصلبت، فال،؛ _، اش ًًرصي 
افتحثم بها، يركع ت فقلتح فمضى، ركعة، في يها بمالي ت فقلت، مضى، نم المائة، 
لم،م]أحرجه .يثؤ الحادمترملأ..أا يقرأ فقرأها، عمران، آل افتح يم فقراها، الماء، 

٥٣٦)\إ الليل صلاة ش القراءة تطويل اسحباب، يامح ونمرها، المسافرين صلاة كتاب، 
([٧٧٢برقم 





والاحتمابنوالحربية والجنائية المدنية القوانين وأنواع الأحكام 
.التخصية® والحقوق والدولية 

المآكيةالسور أن منه يالزم لا ور الحمائص في العلم أهل وكلام 
فىتأمل وأدنى عقائد، فيها ليي المدنية أن أو تشريعات فيها ليس 

ذلك.بمللأن في لكف الكريم القرآن 
بينوقع العرف أن حنفي حس الدكتور يعتبر ت الثالثة الملاحظة 

ورللالمصاحف في المدكور الترتيب هذا اعتماد على الناس 
العرف،على حروحا يكون التماولط موصع ذللث، ءاوصع وأن لأيايتح، وا 

آخرا(.شيء التقلد ورفض شيء العرف ونول 
التيالصحيحة بالأدلة للامتدلأل وترك دليل، بغير استدلال وهذا 

أوردهاالتي والأدلة توقيفي، الأيات ب، ترتيأن على الإجماع منها 
ور.الترتبب في بالتوفيق قال ممن العلماء 

حجةشفإ بالعرف الاسدلأل إلى والذهاب، الأدلة تلك فترك 
ترتيبوفي منقول، إجماع وهو الأيايتإ، ترتيب ض بالتوفيق القائلين 

السور.

الآياُتحتوقيفح مسألة وصع إن ت حنفي حمن الدكتور قول أن كما 
العرف:عن خروج التاول موصع 

علىجار فهذا ومعرفتها، المسألة هل.ه أدلة يحث، به: الراد لكن إن 
هنا-.المعتبر العرف وهو - العلم أهل عرف 

المغان)ا/يىآ(.ماهل 



^^و؛وضمِم

صحيح،استدلال دون الايات بتوقيم، التشكياك، المراد؛ كان ؤإن 
ليسفهذا الشؤع، ائل مجل؛ في العقلأسن من كثير حال هو كم1 

الدالةوالنصوص للاحماع مخالفة ولكنه وحب، العرف عن خروجا 
عليه.

زيد:أبو حامد نصر الدكتور ثانيا؛ 

ورالترتيب جعلوا العلماء أن زيد أبو حامد نمر الدكتور يرى 
اللوحفي للتعس السابق الأزلي الوجود نمور مع اقه لأنتوفيقيا 

أسبابعلم كان ارإذا يقول؛ ذللث، وفي ، تعبير0~ ب —حالمحفوفل 
فإن،، التاريخي سياقها الأيات من المجمومة أو الأية ير؛هل المزول 

لأجزاءالتاريخي الترتبك، يتجاوز ور والالايايت، بين به لمتاسا علم 
الحاليالترتبك، في والسور الأيات بين الترابهل أوجه في ليبصث، المحي 
•النزيل( )ترتبب مقابل في اللأوة( )ترتبك، عليه يهللق ما وهو للنص 

داخلالأياُتج ترتبك، أن إلى انتهى قد القرآن علماء فهم كان ؤإذا 
داخلور الترتبك، في اختلفوا فإنهم »توئيفي<، ترتبكج السورة 

يميلونالمتاخرين العلماء ولكن توفيقي أم توقيفي هو هل المصحم،، 
اقلأنوذللث، أيضا، توقيفي \ذسحف داخل السور ترتبك، جعل إلى 
اللوحفي للنص السابق الأزلي الوجود نمور مع الفهم هدا 

المحفوءل((ل

يرددهكلام وهذا التاريخي، بيانها الايات يربط النول، أساب علم أن صحح ء؛ر )١( 
يتعداه،لا معين تاييخي سياق ؛ي جاء وأنه الص، تاؤيخية لممرير المعاصرون العقلانيون 

•٤٧٣ص الص، تاؤيخية الكريم والقرآن العلمانيون انخلرت 
.١٥٩ص القرآن، علوم ش دراسة الص مفهوم )٢١( 





للقولإصعاف القوية، الأدلة وترك الأقوال، من فول على صعيف 
إيرادنرك فئد ، هنا زيد أبو حامد نمر الدكتور صنع وهكدا ه، نف

تعليلاوأورد السور، ترتيب بتوقيف القائلون بها استدل التي الأدلة 
لقولهمعليلا 

شحرور:محمد الدكتور ثالثأ: 

القرآنفي الأيات ترتيب إن تقول ت شحرور محمد الدكتور سئل 
إيفاحه؟نرجو تريده، معنى من )اكوقيفي( ال لهذا كان إن توقيفي، 

 I،فينوفق أن وأرجو والأية، الجملة بين التمييز علينا بداية فأجاب
النقطة.^٥ ثرح 

ويتحدانا[، ٢٣]المقرة;من ايتحدانالأن إلى اممه 
مضىوند [، ١٣;]هود ه طلب سهمر منم [ yLi^؛3، مور بعثر 

نحرورمحمد يأتي المدة هذْ بحد قرنا، عثر أربعة المحيي هذا على 
الفنيةالمواصفات، إءء؛لائي عليكم لكن اكحا-ي، قبلمنتا أنا ويقول; 

آية، ٢٨٢من مكونة سورة الكتاب، في ثمة ورة؟ الهي ما للسورة، 
،يعرفأحد لا أصولأ السورة؟ مقومات، هي فما آيات! ^^، من وسور 

مثلا;جملة، لمت، الأية مقوماتها! هى ما 

كلهاث ا•-■![، صوانصمو5من؛و4لاس 
مفيدة.جملا ليسستا لكنها صحيحه عربيه يالغه ايات 

،توقيفي ترتيبها بأن القائلين أدلة القرآن محور ترتيب عن بحثه في عابئين طه الدكتور جمع )١( 
"٣٢ءس التاسع، العدد القرآنية، والدراسات البحوث مجالة القرآن، سور ترتيبر انفلرت 





مايعرف لا ثسحرور محمد الدكتور كان فإن صحيح، غير وهذا 
العلم.أهل عند للسورة تعريف وجود عدم يعني لا فهدا السورة، صابهل 

فارسابن قال( كما اللغة في بأنها السورة العلم أهل وقد 
علوعلى يدل، واحد أصل والراء والواو ين ®التعالى! اض رحمه 

وارتفاع((

بهشبهت المدينة، محور من منتقة تكون أن إما السورة! فإن وعليه 
السور!من أو بالسور، البيويت، كاجتماع واجتماعها باياتها لإ-حامحلتها 

قارئهاوثان شانها لعلو والتركبب،، التصاعد بمعنى 

وأقلهاوخاتمة فاتحة ذي آي على يشتمل قرآن الإصهللاح! وفي 
}١^٣٢.ثلاث 

عنفتكلموا عديدة، جوانب من السور عن العلم أهل تكلم وفد 
والمدني،والمكي والمصر، الهلول حيمث، من امها وأقأّمائها، 
كله!هذا يعد شحرور محمد الدكتور يقول لكيف ذلك، وغير وعددها، 

مقوماتها؟.هي ما يعرف أحد لا 

الاياتفواصل أن شحرور محمد الدكتور يرى الثانية! الملاحفلة 
النجوم.مواير نمى! الكريمة 

أقوالأن ذلك العلم، أهل من أحد به يقل لم باحلل القول وهذا 

)مه\\ا.الاغآ .ماص )١( 
(.rtn/Y)الإتقان (، ٢٦٤)ا/ اJرمان (، ٢٣٤)١/ لاواُلأتي الأنممار \تخم: )٢( 
)أ/أ؛م(االإتقان (، ٢٦٤)ا/اJرUن \م: )٣( 
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رحمهالجوزي ابن قال قولين، إلى ترجع بالجوم المراد في المضرين 
قولازتا؛ ررالنجوم رروفي ت تعالى الله 

الأكثرون...قاله ماء، النجوم أحدهما! 

عباسابن عن -محررا، بن سيد رواْ القرآن، نجوم أنها و.الئانيت 
Iومواقعها متفرقة، لنزولها نجوما سيت هذا فعلى عنهما، الده رصي 

نزولها(\أ/

إنت شحرور محمن. اككتور قول أن رين المقأقوال من والملاحظ 
إنهايقول: من قول على أما القولين، أي في يدخل لا النجوم مواقع 

القرآن،نجوم يراها من قول على وأما فظاهر، ماء، الفي النجوم 
الآيات<.فواصل لا المتفرقة القرآن نزول أوقاات، بها فالمراد 

هذهمبرر ما برأيلثا ثحرور؛ محمد الدكتور يسأل آخر موال وفي، 
التوقيفية؟

علىوللبرهان الوحي! كتبة إلى الرسول من أمر لأنها فيجمب؛ 
الرسولأن المعروف )من الوحي كتبة على يدقق كان الرسول أن هذا، 

مالثحرور( المعاصرة القراءة حب، المتد.اول، بالمعنى أميا يكن لم 
والعنكبوتالبقرة بداية فى الأمنلمة بعض ماصريط يكتبونه، 

بدايةفي ^١^^ ت أما آية، وتعتبر نجمة ها يعل. يوحد ولقمان والروم 
أدرىالذي ما ترى آية. تعتبر ولا نجمة بعدها يوحد فلا الحجر، سورة 

منهما،اف رصي عباس ابن تلاميذ كبار من الوالبي، هشام ين حبير بن معيد محمل. أبو )١( 
والهاينالبداية (، ٣٢١)أ/ المبلأء أعلام ّير انظر: تعار، اش رحمه ، ٠٩٥توفىّة 

)ه/ا"اا(.
(.١٥١)A/السير زاد )٢( 



يقولآخر: مثال ذاته؟! الرمول من أمرأ يكن لم لو بهذا الوحي كاتب 
الكبيمحها [. ٢٢١مح©ن؛'ومأمحيموس: ض: ّددة ش اغ 

تعالى:ئوله في ياسين كلمة فترد الصافات سورة في أما والين، بالياء 
الينويبالثل وكتوئ [، ١٣٠ؤتلتمءآلمح4]انمافات: 

الكلمةأن الوحي كتبة أدرى الذي ما السؤال عليه. والتعارف، المتداول 
أمرهم؛ذلالث،ا؟الرسول يكن لم لو ذاك على لا النحو هذا على ترد 

النجوممحنى نشرح أن بداية فحلينا المجوم، مواني يخحز ما في أما 
منجمة.له فرددتها ليرة، المئة أعهلاني العربي: اللسان في يقال لغة، 

التنجيم،هو هذا يهل. بالتقرددتها أي مقظعة، هنا، منجمة ومعنى 
الاياتلأن بل نجمة، يرسمون لأنهم البعض، يعتقد كما ولين 
،.١١مقثلعة

عي،ي-ألدا وما علا. وما صابقي صل ما وا نلأ ئدا محإثم- ؤ • تعالى ئال 
بينالعلاقة هي ما ترى ا-؛[. : ]١^٠٢إذئوإلأوحميمح،4 روا آللأ 

ؤأئئوإلأجممح،يم؟وقوله؛ ١[، ]الجم:ؤمالج؛دإذاهومح<ه قوله؛ 

النجمين العلأنت مسأ الميوُي نالء ناقص، لغأ النجوم لمعي اللغوتم، الممير هذا 
وأفلسفلس مثل ونجوم أنجم والجمع الكوكب •النجم ؛ تمعلهاأتم( للديون واكجيم 
ؤإنماالحساب، كانوا ما لأنهم النجوم، بمللؤع نونتا العوب وكانتا وفلوس، 
تجوزا،نجما الأداء ف. يحل ١^^، الوقت، سموو< وكانوا بالأنواء، نة الأوقايت، يحففلون( 

الأصلفي لوثوعها نجما الوظيفة سموا حش توسعوا تم بالنجم إلا يعرف لا الأداء لأن( 
حعثإذا بالتشل الدين نجمت، : فمالوامنه وانتقوا النجم، فيه يطلع الذي الوثن، في 

(.٥٩٤)Y/ المير المباح نجوما، 
نفاهالذي المعنى وهو ماء، القي المعروفة النجوم مي بالنجوم المراح فإل، وعليه، 

مقسمة.أداوما أي الديون تنجيم وهو به، المرتبط المعنى نا وأنبشحرور، محمل. الل.كتور 



غيروهذا واليازك، الشهب هي الهاوية الجوم رون: المقيال 
التنزيلبأن والجرم يهوي حض المجم بين تنعدم العلاقة لأن صحيح، 

يوحمح،•وحكا 

وفي،، IjV<>1؛بين المواقع هي النجوم إن قلت! ذكرت مما انطلاقا 
آنياليكون لبعضهما آيتين بين ووصلتا نجمة هوت أو نزك حال 

مؤلف!لا يمعل، لا وهذا صادقآ، الخبر 

يلي:ما نلاحفل الكلام هذا خلال من 

القولمبرر أن شحرور محمل الدكتور يرى الأولى: الملاحظة 
فقدصحيح، وهذا ه.أ الرسول أمر أنه القرآنية الأيات ش باكوقيم، 

ه"الني من هو السور في لأيات ا ارترسسا العلم: أهل قال 

صحيح،غير الكلام هذا على شحرور محمد الدكتور تدليل ولكن 
ماالوحي كتبة على يدقق كان ه الرسول أن ذللث، دليل جعل فقد 

يكتبون.ما يقرأ كان لكونه يكتبونه 

علىالداذ الكريم القرآن لمص مخالغ، باطل، تدليل وهدا 
'•ومنها ذلك،، في الواردة الصوص هو الصحيح واكليل ، ه أميته 

ويذروفبمدمذبنكم ؤوآدن؛و( عفان: بن لعثمان : قلت،الزبير ابن حدين، 

موئعهفي منثورة شحرور محمد للدكتور مقابلة الإنسانية، للمعرفة نظرية يقم القرآن )١( 
hltp;//shahrour.0rg/?p= 1408لرابط/هذا عار 

لأنيأبإدا ،يسيى عمثم ه كثف من ئلوك ين ثئمأ كث ت تعالى 'مص>داةا وديك )٣( 
[٤٨امم!رنه]اسوت: 



أوتكتبها؟ يلم الأخرى، الأية نسخها مد نال: [ ٢٣٤ص]\ّ-: 
مكانهءارا،.من منه شيئا أغير لا أخي ابن رريا مال؛ تدعها؟ 

الأياتتوقيف على شحرور محمد الدكتور استدل ت الثانية الملاحظة 
الكريمة.الأيات رمم باختلاف 
سبقوف. يفرأ، كان ه الّكا بأن موله على مبني الاستدلال وهلءا 

عليه.الله صلوات أميته على منعقد الإجماع أن بيان 
هأمره بب يليس الممحم، في الكلمات رسم اختلاف إن ثم 
 ،.UL^ ، القراءاتالممحف يتممن كي الصحف كتبة اجتهاد ولكنه

الواردة.

السبعن سأل رافان ت تعالى اممه رحمه الداني عمرو أبو الإمام مال، 
المصاحف.في الزوائد الحروف هذه مرسوم لاختلاف الموجب 

رصيعفان بن عثمان المؤمنين أمير أن ءنا.نا ذلك في السبب قلت! 
واحدة،صورة على وسخها ، الصاحم، في القرآن جمع لما عنه الله 

للأمةنظرا يثبت ولا يصح لا مما غيرها دون مريس لغة رسمها مي وآثر 
عزالله عنل. من الحروف هن.ه أن عنده ويبت الملة، أهل على واحتياحنا 

فيجمعها أن وعلم موعة، مه الله رسول ومن منزلة، كذللث، وجل 
مرئين،الكلمة باعادة إلا متمكن غير الحال تللئ، على واحد مححغإ 

به،خفاء لا ما للمرسوم والتغيير التخليهل من كيلك ذللا، رسم وفي 
فىومحذوفة بعضها فى مثبتة فجاءت لذ.لك، الماحق في فقرنها 

٢٩/٦)اراو-ثاه بغكم يتيمن باب القرآن، تمر كتاب البخاري، أحرحه )١( 
(.٤٥٣٠برتم 



J^v Aأي )آآ  ٨٨وتد• القرآزا رعلاصد مامحات من المعاصرة السالية الميرّة عوتف الادص! الصل ٨

ماوعلى وجل، عز الله عند من نزلت كما الأمة تحفظها لكي بحضها 
مصاحففى مرسومها اختلاف سب فهذا ه، الله رسول من سمعت 

لأمصار«لماض 

النجوممراغ عن شحرور محمد الدكتور كلام الثالثة! الملاحظة 
التعلثقالسابق كلامه في سق وند الايات، بين الفواصل ت معناها وأن 
ذلك.على 

التوقيفأثبت ؤإن أنه سحرور محمد الدكتور كالم من والحاصل 
غيرطريفا ذلك لإنبات سلك أنه إلا القرآنية، الازت ترتبب في 

أعلم.والله صحيح، 

الحابري:عابد محمد الدكتور رابعا؛ 

اعتمادأهمية هنا نبرز ررعندما الجابري؛ عابد محمد الدكتور يقول 
ترتيباب حعلى ذللث، نفعل لا النزول، ب القرآن سور ترتيب 

لدولةالأنب هو كان الأخير ط؛ بأن مقتنعون فنحن الممحف، 
أنذللث، الرسول، وفاة بعد المدينة في حطواتها تخهلو وهي الإسلام 
والاقتصاديةالاجتماعية الميادين، حميع في الدولة، لهذه التشريع 

قرآنفهو المدني، القرآن إلى الرحؤع فحلا يتهللب كان والسياسية، 
مورأأدرحوا قد الممحفإ جامعوا كان ؤإذا اما، أمالدولة مرحلة 

مقياساالسورة طول الغالج، فى معتمدين المدنية، السور صمن مكية 
تثريعاتعلى تشتمل المكية السور تللثه من كثيرأ فلأن للترتيس،، 

المع،)١( 



وعلاقاتالشخصية الملمين حياه تنفلم الغالب، في أخلاقية وأحكام، 
كمامعناهما( في وما ونوا0 )أوامر متاشر يخطابأ إما بثعض، بعضهم 

القصحهلاد-< مباشر، غير بخهلاب وإما ولقمان، الأنعام سورة في ورد 
أهل)أنبياء السابقين، الأنبياء رائع ث من كثيرأ يعرض الذي القرآني 

بعضفي إلا القرآن في ورد عما نختلف لا وهي خاصة(، الكتاب 
بها، يعترفوالقرآن والعصر، البيئة اختلاف إلى ترجع التي، الجزئيات 
يجبوما منها به حتفاخل لا ا يجب ما يبين الوقت نفس وفى ؤيصدقها، 

تركه.

الراشدين،الخلفاء دولة زمن )العمل( يبرره إذآ، الصحف، ترتيب 
الدولةار مذكرياتهم في معهم يحملون أحياء الصحابة معفلم كان وقد 

فييكونوا لم فهم وبالتالي القرآن، سور نزول ترتيب، فيها بما المحمدية 
إءلارأكان الذي المار ذللث، يفهموا حتى الترتيب، هد.ا وضع إلى حاجة 

منحديدة أجيال أخدن وعندما ذللثج، بعد أما الشخصية، لحياتهم 
أوالقرآن فهم يريد من وكل طثيعتا كان فقد الساحة، تعمر الملمين 

مامعرفة إلى بالحاجة يشحر أن المستجدات، تغئلي منه أحكام استنثاهل 
ورالترتيب يقتفي الذي الشيء النزول(، أسباب ب) عليه هللح صا 

نزولها((حمسبخ 

ملاحظات؛عدة الجابري عابد محمد الدكتور كلام وش 
الجابريالدكتور بمنهجية متعلقة ملاحظة وهى الأولى؛ الملاحظة 

الدكتورأن يبين المنقول الكلام هد.ا أن ذلك، اكسالة، هده بحنح في 

صالكريم، الهمان إلى مدخل :١( 



ترتيببتوثيق القائلين العلم أهل لكلام أصلا يتعرض لم الجابري 
فيرأيه كان محا ومن بالاجتهاد، ترنيها أن على مض كلامه بل السور، 

الترولءحمسإ الور نزنبإ إعادة 

اختلافإلى الإشارة والموصوعي! العالمي البحث مقتفيات، ومن 
يختارهما بيان ثم السور، ترتسإ حكم في وحديثا قديما العالم أهل 

الكأنه المسألة يحرض أن لا الاختيار، أساب، ْع الأقوال من الباحث، 
الصحابة.من احتهادأ كان إنما للسور الترسب، أن حلاف يوحد 

حولالجابري عابد محمد الدكتور كلام يدور ت الثانية الملاحظة 
•زمنين بين التفريمح، 

Wjالسي، عهد في، الأولى الإسادم دولة زمن النزول زمن الأول: 
بعده.الراشدين والخلفاء 

أنالجابري الدكتور ويرى الراشدين، الخلماء عهر بعد ما الثاني! 
منءلكل الأصلح أنه ذللئ، النزول، حب، السور ترتسب، لهم الأنسسب، 

يشعرأن المستجدات،، تغهلي منه أحكام محل استتبا أو القرآن فهم يريد 
الذيالشيء النزول(، درأسساب عليه اصهللمح ما معرفة إلى بالحاجة 

ولهاه.ز حب، السور يرسبا يقتضى 

*كانالمصحف ترتيب، أن الجابري الدكتور فيرى الأول، الزمن أما 
وفاةبعد المدينة في حهلواتها تخملو وهي الإسلام لدولة الأسسب، هو 

الاجتماعيةالميادين، جمح في الدولة، لهده التشرع أن ذللق، الرسول، 
٠٠١ني الم. القرآن إلى الرجؤع فحلا يتهللب، كان والسياسية، والاقتصادية 

زعمحكا المدني للقرآن الرجؤع تطلب، إذ صحيح، غير وهذا 



السورثم أولا، كلها المدنية ور اليقعوا أن منه يلزم الجابري الدكتور 
مورالفي تتجاور المصحف ترتسم، بل يحصل، لم ما وهذا المكية، 
ذكرهبما له تعلق لا المصحف ترتسم، أن يبين مما والمدنية، المكية 
المدني.الةرمح إلى الرحؤع أهمية من الجابري الدكتور 

معيتناسسم، لا الكلام هدا أن ه نفالجابري الدكتور لاحفل وقد 
أنإلى فرحع والمدنية، المكية السور فيه تتجاور الذي المصحف، ترتبم، 
علىارتشتمل كانت، المدنية السور مع وردمت، التي المكية الور 

الشخعبميةلمين المحياة تنغلم العالم،، في أخلاقية وأحكام، تشريعامتط 
بعضهموعلاقات، 

،صرعية أحكام منها تفاد يكلها السور إذ تقم، معير قد وهن|ا 
مال.نية.أو كانت، مكية 

اكتفىلأنه الجابري الدكتور كلام في الاصهلراب، هذا وقع ؤإنما 
إلىأصاد يشر ولم اجتهادي، المور ترنيم، إن المائل: القول بعرض 

منأوردها التي الإثكالأيت، تنحل وبه توقيفي، ترتيبها أن الثاني، القول 
المدنية.السور بجوار المكية السور بعمى ورود 

الدكتورفيقول الراشال«ين، الخلفاء بعد ما وهو الثاني، الزمن وأما 
لمينالممن جديدة أجيال أخدمتق وعندما ذللثإ، بحل، ررأما الجابري؛ 

استنباحلأو القرآن فهم يريد من لكل محلبيعتا كان فقن، الساحة، تعمر 
اصطلحما معرفة إلى بالحاجة يشهر أن تجلءاتؤ، المتغتلي منه أحآكام 

حم،السور ترنيم، يقتضى الن،ي الشيء النزول(، ثا'م، ي)أمعليه 
نزولها((.



^^ِِإولا/رلآررص• الارآن. رقاصي سمامإت العاصر؛ القلن الدرّة ُونف السائس: اكمل ٨

ترتيبوبين النزول، أسباب لمعرفة الحاجة بين تلاوم هناك وليس 
لمعرفهفالحاجة ، الجابرى الدكور عر يكما ، )زولها عثا حور ال

كتباالنزول أسباب في وكتبوا العالم، أهل أدركها فد النزول باب أم
النزول،حب، ور الرر0ب يعاد ان يعنى لا وهذ،ا ، تقلة م

مدنيهو ما السور من إذ متعن.ر، النزول حب السرر ترتب إن ثم 
،،فيه١١الياء امحلف ما ومها آيات، إلا مش أو آيات، إلا المزول 

متعدر.النزول حسبا ترتيبها يجعل مما كله وهدا 

السور.ترتسب معايير 

التيالمعايير هي ما رءأما ت الجابري عابد محمد الدكتور يقول 
محموىعنه نماللئ، لا أمر فدللن، السور، ترتيبح في اللجنة تلملئج اءتمد|تها 

تحالترتيهذا دراسة من امحتخلاصه يمكن ما وأهمها المؤشرات، بعض 
الأعملأغلبح ا في مرتبة المص_حم، في القرآن محور أن وهو ه، نف

إلىالأطول من الترتيمب، وهادا القمار، إلى الملوال من تدرجها حسسبج 
منكان ؤإذا امحتثناءات، هناك أن بمعنى العام، المنحنى هو الأقصر 
الكتاب()فاتحة بوصفها اكرتيثج إطار من المانحة محورة إحراج الممكن 

الال.ينة،في نزلت، محورة أول باعتبارها )البقرة( من البداية لتكون كله 
اعتباردون من عنها ناحرت أو غيرها تقا.متا أحرى محورأ هناك فإن 

والقصر«لأ،.للطول 

علىوأما ور، الترتيب في بالاجتهاد القول على مبني الكلام وط؛ 

(٦٠ا الإتقانانظر؛ ٌورة، عثر اش في الخلاف تحار اش رحمه ال؛وءلي أورد را، 
صاوكربم، القرآن 1ر سخل )٢( 



سهاوالمناسات ترتيبها، خصائص فان السور، ترتب بتوقيف القول 
لجنةالجابري; الدكتور عتر كما أو الصحابة إن يقال؛ ولا تلتمس، 

المعايير.هده على بتاء السور رنوا المصحف، 

العماليةالمدرّسة عند المناّساتؤ علم أهمية • الثاني المطلب 
ونقده؛المعاصرة، 

قالالكريم، القرآن بلاغة يظهر التي العلوم أهم من الماستان علم 
مهلا؛قةتحقيق إلى لأدائه البلاغة؛ سر لاوهو تعالى; اذإة رحمه القاعي 
مقصودمعرفة على فيه الإحالة وتتوقف، الحال، من اقتفاه لما المعانى 

حم؛عمن المقصود معرفة ذللث، ؤيقيد فيها، ذللث، المعللوبج ورة ال
علممن نسبته وكانت، القامة، غاية فى العلم هذا كان فلذللث، حملها؛ 

٠الحوآآ من لبيان ١ علم نسبة ر الف

بأعناقآحدا بعضها الكلام أحزاء جعل *وفائدته الزركشى; وقال 
المحكمالبناء حال حاله س، اكاليفويصير الارتبامحل، فيقوى؛دللث، بعض، 

الأحزاءءرآ،.الملائم 

علمأهمية فى المعاصرة الحقلية المدرسة أفراد من عدد تكلم وقد 
عليه;حفنامت، الملأ مع كلامهم يلى وفيما الخاّباينتج، 

)؛/I"(.الدرر نظم )١( 
اورمان)؛/ا"آ(.)٢( 



زيد:أبو حامد نصر اJهكتور أولا: 

•بالنص ر المفعلاقة على مثال والسور لأيات ا بين الناسبات 

والسورالايات بين الناسبة ررإن I نيد أبو حامد نصر الدكتور يقول 
الفرومهمة الأجزاء. مترابطة بنائية وحدة النص أن أساس على تقوم 

والأيةالأية بين الرابهلة )الناسبات( أو اللامحات هال0 اكتشاف محاولة 
اكتشافأن وبديهي أحري. جهة من والسورة السورة وبين جهة، من 

اقتحامفي بصيرته نفاذ وعلى المفسر قدرة على يعتمد قات الملأ هدم 
^ذاقالصر١،.

ذهنيةعقلية تكون قد خاصة، تكون وقد عامة تكون قا_ الناسبة إن 

كانمواء التلازم على الخلاقات تعتمد وقد ، خيالية أو حسية أو 
والمناسباتالخلاقات أن ذلك ومعنى خارجيا. حسيا أم ذهنيا تلازما 

كلفير وتحديدها اكتشافها يحاول أن الممر على ممكنة احتمالات 
النص.أجزاء من جزء 

تقرةمعائقات بيان معناه ليس ور والالأيات علاقات اكتشاف إن 
وبين،ر المفعقل بينر علاقة تأسيس معناهت بل النصي، في ثابتة كائنة 

إلىالمصحف أول من لبعض بعضها الايات ررعناس؛ة تعالى; اض رحمه عقيلة ابن قال )١( 
وجهفي أفهامهم تخلف النامر ولكن منوال، وأكمل وجه أحن محلؤر تامة حاصلة آحره 

نوى،حسن مض له يظهر وبعضهم صعيف، بحيد مضر له يفلهر فعقهم الناسبة، 
أملم"واش الأفهام، حن، إلؤر راجع وصعقه ذلك وحسن حاصلة، الايات فالمناممة؛ين، 

(.٢٩٩)آ•/والإحسان الزادة 
الزادة(، )\/orاJرUن \نم: ب، وان الزركثي،، الأنواع: هدم إلى أثار ممن، )٢( 

(.٣٠ t/n)والإحسان 



يعتملقد هنا من النص. أجزاء علاقات اكتشاف يتم حلالها من النص، 
خاصة،علاقات خلالها من ليكتثف النص معهليات بعض على ر مف

منآخر نمهل عن فيكشف أخرى معطيات على آخر ر مفيعتمد بينما 
بعبارةلنقل أو النص أحزاء بين المناسبات أو العلاقات إن الحلاقات. 

معهو حيله خلال من النص أحزاء جدلية يكتشف الممر إن ت أحرى 
النص•

علمعلى الاعتراض إلى العلماء بعض دعا الذي هو ذلك ولعل 
ارتبامحلبحد وهو للنص )التاريخي( البعد من انعللاقا وذللث، المناسبة 

هخاص بست، الأية 

Iبانها القرآنية بات المناسأهمية نمر الدكتور يلخص وهكذا 
®إنقال! كما وأنها التحى،؛ وبين الممر عقل بين علاقة ررتاميى 

العي؛؛.مع هو جدله خلال من النصر أجزاء جدلية يكتشف ر المف
القرآنبلاغة كشف فير المناسبات لدور إلغاء هو حقيقته فير وهذا 
علوممنر علم بات المناسباعتبار ، ومحور© اياته بين والعلاقة الكريم، 

وصوابهله.قواعده له القران 

الممرعقل بين علاقة إلى نمر الل،كتور عند المناسبات تتحول إذ 
معجدلهما لاختلاف لأخر ر مفمن، تختلفا أن ويمكن، النم،، و؛يز، 

النص•

سماهاوالتي، التمر،، أجزاء بين، العلاقة ، يكتشفإنما ر المفوأن 
المتم،.مع هو جدله خلال من، الهسر، أجزاء جدلية نصر! الدكتور 

١٦٠م، القرآن، علوم في دراسة النص مفهوم )١( 



يناديالتي بالتاريخية متأيرأ علما الماسات علم يجعل يدورْ وهدا 
رمفكل يوردها التي الماسبات إذ كثيرأ، العاصرون العقلانين بها 

منيلزم لا ت\ووخي أمر وهذا معه، وجدله النص مع علاقته هي إنما 
)عده.

الجابري:عابد محمد الدكتور ثانيات 

تبينالور نزول ترتيب معرفة أن الجابري عابد محمد الدكتور يرى 
ترتبهفي تظهر القرآن منامحبات فإن وبالتالي: للقرآن، المتلقي التسلسل 

فقدولهذا المصحف، ترسبا في ظهورها من أكثر النزول أمحبابج على 
•النزول ترتيب على الكريم للقرآن ير0 تف؛ترتيس، الجابري الدكتور قام 

منجما،نزل القرآن أن رامع الجابري: عابد محمد الدكتور يقول 
النزول"ترتيب "حب محوره ل تلفإن محنه، عشرين من أريد وحلال 

الذيالموصؤع إلى ننتبه عندما نكتثفه ما سرعان منعلقي تسلسل سامحننه 
وبالرحؤعتسلسلها؛ في تلك أو ور المن المجموعة هدم عليه تركز 

ورالتسلسل يبامحلن الذي المعلق، ذلك أن نكتشف، المرة وقاع إلى 
الشيءالوقائع؛ هذه تسلسل مع مضمونه في Jتعلابق مجموعق، كل داخل 
اللءوة،المرة فعلا مساوق التنزيل ار مأن بوضوح منه نتبين الذي 

النزولترتيب أن يقرر أنه نجد الجابري الدكتور كلام حائل ومن 
التنزيلار مأن: ؤيفلهر النبوية، المرة تبينه منطقيا، تسلسلا يتضمن 

الدعوة•ره لموى ا م

الحكمالقرآن فهم :١( 



النبويةالسيرة وبين وآياته، القرآن محور من نزل ما بين علاقة ووجود 
ترتيبمن بدلا السور نزول ترتيب اعتماد منه يلزم لا أحداثها، وتسلسل 

القرآنومحور آيات بين الموجودة القرآن مناسبات يلغي ولا المصحف، 
الممحف.فى ترتيبها على 

والدكتورزيد، أبو حامد نصر الدكتور عن النملين حائل ومن 
إمحلهارت وفائدته المناسبات علم أهمية من يذكرا لم أنهما يتبين الجابري 

أجزائه.وترابعل الكريم، القرآن بلاغة 
بجل>ليةتعلق له مما نؤع ذللثج أن يرى فلأنه نمر، الدكتور أما 
لمفريظهر فما رين، المقبتغير متغير أمر فهو ولدا المص، مع المفر 

يظهرلا قد المناسبات علم حلال من الذلاهرة القرآن يلاغة من أنه 
صوابهلولا له قواعد لا علما المناسبات علم يجعل بهذا وهو لغيره، 

بطلانه.أو فيه المفر كلام صحة وتبين تحاكمه، 
منالقرآن بلاغة اؤلهار كلامه! في يظهر فلا الجابري، الدكتور وأما 

اجتهادي،القرآن محور ترتيب، يعتبر لأنه بات، المناسعالم حلال 
ترتيب،هو تعبيره- __، — للقرآن المنطقي ل لللتالنفلهر والترتيب 

النزول.



الثانيالمثعصثه 

المعاصرةالعقلية المدرمة موقف 

ونقده.الكريم، القرآن مقاصد من 

أومطالبه، أو الكبرى، موضوعاته أو الكريم، القرآن مقاصد تعتبر 
وحديثأ.قديما، العلماع به اعتنى مما ، ءالوم4ل أو أقسامه، 

منفمنهم الكريم، القرآن مقاصد بيان في العالماء طرق تنوعت، وقد 
تعالىاممه رحمه الغزالي الإمام فعل كما أنواع، متة إلى قسمها 

القرآن،بمقاصد عنها يعبرون فتارة القرآن، مقاصد عن المختلفة العلماء تعييرات هده )١( 
انظرتالقرآن، بعلوم ورابعة ، القرآن دمهلاب< وثالثة الكبرى، القرآن بموصوعات وأخرى 

مقدمبحث ، بودوحه مسود الدكتور الكريم، القرآن مقاصد استنباط في العلماء جهود 
.٩٥٧- ٩٥٦ص وعلومه، الكريم القرآن في بماحشن الأول الخالس للمزنمر 

أنواع!ستة في وآياته القرآن سور ءانحصّرت ت القرآن مقاصد حصر بيان في فال حيث )٢( 
المهمة.والأصول السوابق هى ؛ منهالاثة ث~ 
المتمةالمغنية والتواع الروادف هي ت ثلاثة و- 

تجبالذي المستقيم الصراط وتعريمج إليه، المدعو تعريف ت فهي المهمة، الثلاثة أما 
إليه.الوصول عند الحال وتعريف إليه، السلوك ر ملازمته 

التمة:المنمية الثالثة وأما 
=ومقصود0 وسنه فيهم؛ الله صغ ولaالاJفج للدعوْ المجيبين أحوال تحريف ت فأحدها 



^^_الض؛يلي

أقامفي غيره أوردْ ما حوت ام، أقثلاثة إلى قثمها من ومنهم 
زتعالى١ اش رحمه الررقاني فعل كما كثيرة، 

مقصدعلى اتفقوا حميعا ولكنهم ، ذلك ض قسمها من ومنهم 
هذاعن التعسر في عباراتهم تعددت ؤإن وعبادته، تعالى، الله توحيد 

وتنوعت.المقصد، 

فيالمهم الموصؤع هدا المعاصرة العقلية المدرّسة أفراد تناول وقد 
الكبرى.الكريم القرآن محوصوعات عن حديثهم 

التفصيل:من بشيء ذك بيان يلي وفيما 

أركون:محمد أولا: 

)وهوللوحي الكبرى الموصوعات عن أركون محمد الدكتور تكلم 
سورةوأن وغاياته(، القران مقاصد لبيان يستخدمها التي التعبيرات من 

لهماش فع وكمه الإحابة عن والناكلض الناكسن أحوال وتعريث والترغب، =التشويق 
والرهيب•الأجاد ومقصوده ومره لهم؛ وسك؛له 
عاليوالمحاحة بالمجادلة وجهلهم ضائحهم وكئش الجاحدين، أحوال حكاية ت وثانيها 
الإيضاحالحق حب وني والممر، الإفصاح البامحلل جنب ؛ي وضوئه ومذه الحق، 

والممهير.والتثست، 
حواهروالاسعدادا والأمة الزاد أحذ وكيفية الطريق، منازل عمارة تعريف ت وثالثها 

القرآن،صمأ1؛أ.
لأصلا مقاصد تتناول أن بد لا عرفا الترجمة أن بما الكريم القرآن ®مقاصد نال حين، )١( 

يكونأن ت رئيسية مقاصد ثلاثة المزين كتابه إنزال محي تعالى ل أن على نقفلث، فإنا جميعا 
الهلرازمازا بتلاوة حلقه الله يتعبد وأن .، الّمح، لتأمحا آية يقوم وأن للثقلين، هداية 

(.١٢٤)Y/ الخرفان مناهل القدس« كلامه من الأعلى 
ثمانيةإلى عاشور ابن ونسمها مقاصد، عشرة إلى القرآن مقاصد رصا رشيد ننم )٢( 

(.٤١-)ا/هّآ والتنوير التحرير ، ١١٩ص المحمدي، الوحي انفلرت مقاصد،، 



لناتوحي نمها العلق محورة ءان يقول! حسثا تضمنتها، العالق 
التمغصلأو اللغوية التركيبة ولكيفية للوحي الكبرى بالموصوعات 

فهواّيةلا،، الأّالفاعلة الذات وكأنه يبتدئ فاض لخطابه، اللغوي 
هناكيوجد ولكن كله، الخطاب ومعنويا وبلاغيا نحويا ينظم الذي 

الساحة:في ائان لاعبان أو فاعلان 
الأم.إليه وخه الذي المي هو الأول: 

الأخيروالمخاف المهائي الهدف، بمثل الذي ان الأنهو والخاني: 
القرآنفي عنها المعبر والوصايا الأواص أو المبادرات إليه وحهن، الن.ي 

الأفعال...من العديد بواسهلة 

والموصوعات،المعايير، أو والأحكام القصتس كل إن 
حلالعنها المعبر والأحدارث، والتعاليم، والإيضاحات، والمجادلات، 

هرميةمراتبية حلال من نحويا مركبة ض ا كلام بصفتها منة عشرين 
شخصين:حول تدور صارمة 

الهائيوالمرجع الأنطولوجي الأصل بمثل الذي الله هو ت ول ألا 

صفةولا اسبمأ تستمم لا الأسامية، الفاعلة الذات ت تعالى اممه عن النميران هذه مثل )١( 
محمدالدكتور كلام قي الإخبار. باب من استعمالها يصح ولا فيهما، التوقيف لأسترامحل 
ؤإنمااصاسية، فاعلة ذات وحول وهو باحللأ، معنى السياق هذا فى لتضمنها أركون" 

أركون.الدكتور يقول كما الفاعلة، الذات وكأنه تعالى اطه يبتدئ 
الأصلالخلمات؛ بهذه تعالى اش عن سره توضيحه، سبق وقد الوجودي، الأصل أي )٢( 

لمنافاتهتعالى لله صفة أو اسما يصح لا مما وأمثالها النهائي، والمرمع الأنملولوجى، 
المصهللحاتهذه لأن تعالى اش عن خبرآ يستقيم ولا والصفات، الأسماء فى التوقيف 

عيرمعناه وحقيقة عريية، غير بلعة بعضها كون ومبهمة مجملة )التهاش( رالأنهلولوجى( 
تفصيلا.يحتاج مجمل وبعضها حناهرة، 



^^لضمني

علىتقع التي والأحداث والمعاني، والنثاءلات، المخلوعات، لجمع 
الأرض.هده 

اللهبين الوممهل يمثل الذي محمد الرسول أو النبي هو الثاني؛ 
والإنسانرم

يخضعلأن مدعو وهو الله، اصعلفاْ الذي المخلوق فهو لأنان ا أما 
الله®؛إلى حياته يلم أو 

عنأركون محمد الدكتور بعد مقدار نجد الكلام هذا حلال ومن 
الملاحظاتفي ذلك وبيان الكريم، القرآن ومقاصد موضوعات فهم 

الخالية:

تحويالعلق محورة أن أركون محمد الدكتور قرر الأولى• الملاحفلة 
موضوعاتيذكر أن المتبادر من كان وقد الكبرى، الوحي موضوعات 

ذلكعن خارج أم عن الحديث إلى انتقل أنه إلا \ذكرب'خ ورة ال
السورة.محي الواردة الكبرى الوحي موصوعات هو أنه ادعى كليه 

فهذاتمار، ض ا عن المّع أنه طته بوسا المراد ن لك فإن تفصيلا، يحتاج لإطلأق ا هذا ، ١ ) 
باطل.فالمعنى الذنوب كغفران تعالى اف حمائص من هو ما بالوماحلة أريد ؤإن حق، 

٣١ص الموروث التفر ص القرآن )٢( 
تت العلق سورة أغراض ميينا تعالى الاه رحمه عاشور ابن تال )٣( 

نل.من التلاوة يعرف لا كان إذ وتلاوته القرآني الكلام ه محمد تلقين 
تعلمعر نادر بالكتابة العلم الثر ألهم الذي اش لأن سر بذلك علمه أن إر والإيماء 
ائداء.اء 

والحلم.والكتابة القراءة معرفة إر منتصير أمته أن إر ؤإيماء 
مستخرجاعجيبا خلقا الأسان خلقه وخاصة الموجودات الله خلق فى النفلر إر وتوجيهه 

=النفلر. مبدأ فذلك علقة من 



الوحيموصوعات أن أركون محمد الدكتور يرى الثانية: الملاحظة 
هنبيه وحول وتعالى، سبحانه اممه حول تعبيره-تدور حب — اوكبرى 
الإنسان.وحول 

~الكريم بالقرآن المخاطب هي• ؤإنما موضوعات ليت وهده 
الإنسان—.وهو — والمخاطب وتعالى— سبحانه اممه وهو 

موضوعاتبين يخلمل أركون محمد الدكتور أن يتبين هذا مثل ومن 
بالوحي•الخطاب وبين القرآن(، )مقاصد الكبرى الوحي 

الجابري:عابد محمد الدكتور ثانبات 

يعثركما — التنزيل مراحل عن الجابري عابد محمد الدكتور تكلم 
المدنية.والمرحلة المكية المرحلة في قضاياها وأهم عنها— 

مراحلأو المكي القرآن مقاصد جعل فقد المكية المرحلة في أما 
التنزيلار مفي *ميزنا يقول ذلك وفي مراحل، ستة المكي القرآن 

مراحل؛ست، بين المكي، العهد حلال الدعوة، ومسيرة 

والألوهية.والربوبية المبوة في الأولى: لمرحلة ا— 
القيامة.ومشاهد والجزاء البعث في الثانية: لمرحلة ا— 

الأصنام.عبادة ونفيه الشرك إ؛ه؛لال في الثااثة: لمرحلة ا— 

والقوى.الهدى إلى والدعوة الصلاة عن ليمدْ وتعرض ه النيء كدب من تهديد و= 
رسوله.وناصر نامعهم وأنه يناوونه من لآمر ءالم اممه أن ه الضء ؤإمحلأم 
اه.إلى والتقرب والصلاة الحق س حاء0 ما عالي الرّول وست 

(.٤٣٤/ والتنوير)٠Vالتحرير تقهرهم،١، افه قوة لأن أعداته بقوة يعبأ لا وأن 



•، الأولءار القسم هدا محتوى تشكل التي هي الثلاثة المراحل وهدم 
كتابهمن الثاني المم في الجابري عابد محمد الدكتور أورد وند 

•وهي المكي، القرآن في الراحل بقية الحكيم، القرآن فهم 
؛القبائل.والاتصال بالأمر الصيع الرابعة! المرحلة 
وهجرةمحنالب أبى شعب فى وأهله النبي حصار ة! الخامالرحلة 

•ه الحثإلى اللمن 

الالأتممواصلة الحمار! بعد ما ة! ائمانالمرحلة 

المدينةل٢،.إلى للهجرة بالقبائل...والاستعداد 

المراحلبين حلظ الجابري عابد محمل، الدكتور أن والملاحفل 
هيالأولى فالثلأنة المكي، القرآن مراحل كلها واعتبرها والأحداث، 

اعمموفقل، ا هاو وْع الميرة، في كبيرة أحل،اوا نقاز وهي القاصل،، من 
متعلمةأحادث الأخيرة الثلاث والمراحل الأحداث، لا الموضوعات 

تقابلها.موضوعات يل.كر ولم اعتمدها النبوية باليرة 

الثلاثالراحل أنها على الن.كورة القاصد فإن أخرى؛ حهة ومن 
بطالؤ! القيامة، ومشاهد والبعث والألوهية، والر؛وبية )المبوة الأولى 
المكيةالفترتين في الكريم القرآن مماصاس من هي فيهه( وتالشرك 

التوحيلأباعتبار الكية الفترة في أكثر ظهرُت، ؤإن المواء، على والدنية 
الرصلين.دعوة أساس 

الهمآ0فهم كناه: س الأول الجزء الأول: بالقسم ؤيريد )ا/حا(، الحكيم القرآن نهم )١( 

(.٢٠٩، ١٤١، ٢٣)\احرل الحكيم الهمان فهم انظر: )٢( 



أغفلالكريم للقرآن عفلمة مقاصد هناك فإن جهة ومن 
وتقريرالكريم، بالقرآن الإعجاز I ومنها ذكرها، الجابري الدكتور 

بالسيرةيتعلق ما على التركيز مع المقاصد هد0 مثل ؤإغفال الأحكام، 
بلففلصاحبه يمرح أن دون النعى ؛تاريخية القول، من نؤع هو فحسسّ-، 

/١١التاريخية

المدني؛القرآن مقاصد 

يثكلفهو المدني، القرآن رءأما الجابري! عابد محمد الدكتور يقول، 
توىم على سواء و)اللحفلامحتإ(، المراحل فيها تتداخل واحدة، مرحلة 

معهااحل وتتل ترافقها صارت، التي الدعوْ مسيرة أو التنزيل، ار م
}الدولة((أ تشييد مسيرة 

مقاصدمن مقصد على يركز لم الجابري الدكتور أن والملأحقد 
كلامهكان بل الكي، القرآن في ئعل كما بخصوصه، المدني القرآن 

عندالكريم القران يجعل مما الدولة، تشييد ومسيرة الدعوة مسيرة عن 
الدعوةمسيرة يورخ كتابا الجابرتم، الدكتور 

كتاباتهمش المتحفظين من أنه الجابري الدكتور كتابات عر العامة الملأحغلات من وهدا )١( 
التحفظهذا مع عظيمة أخطاء في وغ ند كان ؤإن الجدل،، تثير يمصطلحات التصريح عن 
الكريم.القرآن إر مدخل لكتابه: القارئ يلطه كما 

(U/rالحكيم)القرآن فهم )٢( 
بعضأبرز ند الجابري الدكتور أن نلاحظ قانتا المدينة في الدعو؛ ميرء ني وحتى )٣( 

تناولهعند كتبها عناؤين وهدم أحرى، وأغفل العملأنتض بطرح ت"الئ لها الحم، الجوانب 
الاجتماعي،التكافل مسألة عليه: ركز ما بعض ثظهر المدينة في الدعوْ مسيرة 

أمية،بتي إر الزعامة وانتقال، بدر غزوة فريش، مصالح صرب وامتراتيجية والتعايش، 
)مص\(.الحكيم القرآن فهم انظر: 





القرآنالإعجاز ومقصد التوحيد، مقصد إغفال مقابل كتاباتهم في 
منهجهم،يناسب ما ينتقون فهم الأحكام، تقرير ومقصد الكريم، 

وجهه•غير على ويفهمونه بل ويروونه، 

الملمونوأصبح الأن، حش الاجتهاد باب وأغلق الهجري، الرابع القرن نى =تجمد 
.٢٢ص القران، إلى العودة عاليه ألفوا ما يتبعون جميعا 
ذمإلمح، آباءهم عليه ألفوا ما باناع الكريمة الأية في الوارد المثرين ذم تيول، وهكذا 

٠لليال4من 
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،عموما المران بعلوم المتعالمة ممنماتهم في انملماء أثار لقد 
وذلكالكريم، القرآن إعجاز علم أهمية إلى حموك القرآن ؤإعجاز 

فيالأمور بأهم تتصل عظيمة فوائد من الشريف الملم هدا يفيدْ لما 
العقيدنوهو الإسلامي الدين 

الكريم،القرآن بتعرشج ظاهر تعلق له الكريم القرآن إعجاز إن بل 
تحريفأثناء في اض رحمهم الخلماء يثير إذ تحريفه، في داخل فهو 

الكريم،القرآن تعريف، وبين الإعجاز، بين الملاقة إلى الكريم القرآن 
الوحيعلى غالما اسم I )والقرآن تعالى! اممه رحمه عاشور ابن قال( 

وتعبدمنه ؤرة بللإعجاز محمد إلى به أوحي، الذي اللففلي 
ألفاظه(لم

القرآنإعجاز موضع المعاصرة القلية المدرمحة أفراد تناول( وقد 
القرآنإعجاز من المشركين موقف جهة فن جهات، عدة من الكريم 
جهل،عن يعارصوا لم المشركين أن أركون محمد الدكتور مءر الكريم 

فاعتبرنيد أبو حامد نمر الدكتور وأما الاقتناع، يطلبون كانوا إنما 

بألفاظه.والمد ... انمادة:صواب ولعل (، ٢٣٢)UA والخوير اكحرير في هكذا :١( 



ي-مسج

وأنهمالمعاصرين، الدين رجال من للدين فهما أقرب قريش مدكي 
الواغصد حريا يشنون كانوا إنما حر والبالكهانة للتبي باتهامهم 
الجديد.

راحتتبجية أدبيات أنه! بينوا الإعجاز مفهوم عن تكلموا وحين 
مقاييسعليها نهلبق أن يمكن لا لاهوتية نظرية وأنها المعتزلة، هرم حين 

يرىكما الإعجاز م يدركوا لم القدامى وأن أركون، يقول كما البلاغة 
جمالاJنا.

إلاغالبها، وأنكروا القرآن، إعجاز وحوم عن المقلأنيون وتكالم 
المعتزلة.قول هى اش الصرفة 

التالية:الهلاو_ا حلال من أقوالهم لأهم عرص يلي وفيما 



الأولالمبحث 

العاصرةالعملية المدرمة موقف 

ونقده.القرآن، معارصة من المشركين موقف من 

(٢

الإتيانعن العجز أشهم من يعلمون . اليي زمان المشركون كان 
أحجمواأنهم إلا التحدى آيات تعدد مع فإنه ولدا الكريم، القرآن بمثل 

ذلكفي رروالأمر تعالى! اض رحمه الخهلاJي يقول الأمر، هذا عن 
المستمرالقائم الوجود من بأكثر عليه ندل أن إلى نحتاج أن من أبين 
فته،نحن الذي الراهن الزمن إلى نزوله عمر لدن من الدهر، وجه على 

مثلهمن ؤرة بيأتوا بأن قاطبة الرب تحدى قد ه المبى أن وذلك 
عشرينمدة به و. اليكا بقك، يفد دونه، وانفطعوا عنه فعجزوا 

وأحلامهم،آراءهم نها مأديانهم، على زاريا الدكير، لهم مفلهرأ منة، 

منةالمولود الخطابي صليمان أبو الخطاب بن إبرامم بن محمد بن حمد ص; الخطابي )١( 
وص(، ٣٩٤ل/١ والنهاية) البداية انظر؛ تعالى، اف رحمه  j،rAAمحنة والمتونى ، ٠٣١٩
.arfwالبلاء)أعلام 

القرآن.إعجاز ز أي )٢( 





لمالعرب أن زيد أبو حامد نصر الدكتور يرى الأولى• الملاحظة 
وخطبشعر من لديهم الموجودة والنصوص القرآن بين الفرق يعرفوا 
ولحوم

التحدى،في الواردة النصوص ترده المهللان، ظ-اهر بامحلل وهذا 
أوعندهم، لما مشابه بأنه القرآن على الاعتراض عدم من حالهم ويردْ 

التحدى.وقؤع مع بمثله الإتيان 

نئيي،مورومن منارلئاوعيثائاوأ رس ق حقنم ؤوإن ت نمالى يقول 
[.٢٣: لاJقرة َمحئن إن أس دون من شهدآقم وأذعوأ 

النبوةتقرير في تعالى راشؤع تعالىI اممص رحمه كثير ابن الحافغل فال 
يتتغنلإيُأؤوإ0 ت للكافرين مخاطبا فقال هو، إلا إله لا أنه قرر أن بعل 
بهحاء ما مثل من موروه محمدا. ت يعنى ■مدثاه عق رلئا مما رما 

واستعينوابه، حاء ما بمثل فعارضوه الله، غير عند من أنه زعمتم إن 
ذلك((لاآ.تقون تلا فإنكم اممه، دون من شئتم بمن ذللث، على 

الثبوئا ئابت، القرآن هدا بمثل يأتوا أن عن العرب ررعجز فإن ولهن*ا 
إلافيه يمارى ولا يجحده، ولا مؤمن فيه يرتاب لا فيه، للريب مجال 

تواترتذللث، فعلى المفكرين، اب حمن قعل ويعقله، يهمل من 

وولي؛؛عدو بين فرق لا الأممار، واتفقت، الأحبار، 

القرآنبمثل الأتيان عن الفلاهر الحجز من حالهم هذ0 كانت ؤإذا 

العفليم)\إلأ\(.القرآن تمر )١( 
.٥٦ص القرآن، الكبرى المعجزة )٢( 



يكونوالم أنهم في حامد نصر الدكتور كلام بطلان ظهر فقد الكريم، 
نصوصهم.وبين القرآن بين الفرق يعرفون 

بينيفرقوا لم العرب أن كلامه نمر الدكتور يعلل • الثانية الملاحظة 
جذبررعلى حريصين كانوا بأنهم عندهم المعروفة النصوص وبين القرآن 
شاعراالنبي عن فقالوا المحتادة، النصوص أفق إلى ررالجديد® النص 
عالي— عندهم — قامت الأوصاف هذه أن شك ولا كاهنا عنه وقالوا 

الشعراءونصوص القرآني النص بين ررالممانلةاا إدراك من اس أم
وادكهان((.

ولابالشعر القرآن عليهم يلتبس يكن فلم صحيح، غير التعليل وهذا 
رصيالغفارير١، ذر أبي حديث ذلك: أدلة ومن بالسحر، ولا بازكهانة 

قولّمعت، ررلقد القرآن! سماعه بعد أليس أحيه قول وفيه عنه، اض 
يلتئمفما الشعر، أقراء على قوله وصعت، ولقد بقولهم، هو فما الكهنة، 

}لكاذبون((ل ؤإنهم لصادق، إنه وافه شعر، أنه بعدي، أحد لسان على 
مخبرأتعالى اطه قال كما سحر إنه القرآن! عن بعمهم قول وأما 

إلاسترهتدآ أ0 َُوأ آيث كاد إأييت؟م قسوه تيلا؛ترا ؤا لإ؛ا عايش لرنا ^وؤ عنهم! 
ذلكأن تعالى اش رحمه كثير ابن الحاففل بين فقد ٧[ ]الأنعام: ين4 

JL«Jوقيل ثلاثة، بعد ت قيل نا؛-يما، أسلم عنه، اممه رصي الغفاري جناية بن جنل.ب ذر أبو ( ١ ) 
الإصابة(، ٢٥٢)\إ الاستيعاب انظرن عنه، افه رصي  ٥٣٢ّتة بالربذة وتوفي أربعة' 

ْعأسلم منه، أكبر كان ذر، أبي أحو عنه، افه رمحي الغفاري سفيان بن حنادة بن أنيس )٢( 
(.٢٨٤الإصابة)ا/)ا/ماا(، الأسباب انظر: الإسلام، أول في أحيه 

برتم ١٩١٩عنه)؛/اممه رضي ذر أبي قفل باب الصحابة، فقاتل كتاب لم، مأحرجه )٣( 
٢٤٧٣.)



تعالىرريقول I تعالى الله رحمه قال المحسومان، في مكابرتهم من 
ومباهتتهمللحق ومكايرنهم وعنادهم المشركين كفر عن مخرا 

عاينوه،ت أي ثيسوه ■يمؤآة يردا٤،؛^، ؤ)وؤ' •' فيه ومناوعنهم 
وهذا٧^٠ خ ءالأ م إذ ؤكادٌجمثأ ذس اشروا وبنزوله، ورأوا 

بابا ٢٠٢٠ثحنا،لإمحسوساتت مكابرتهم عن مخبرا تعالى قال كما 
إلض ثل أمحج ءث إنما لثاوأ . ثتمإ نه ظنا آنتء تن 

[((أ ١٥—١٤; ]الحجر ضملأه 

الجاهليونالعرب كان ارولقد زيدت أبو حامد نعر الدكتور وقال 
رجالمن كثير من وغايته ولوخليفته النص لهلبيعة فهما أقرب يبدو فيما 

شنهاالتي الحرب كاست، فقد ، النص يجزئون الدين المعاصرين الدين 
حلقهالذي الجديد الواقع صد حربا حقيقتها في النص صد العرب 

ثانيا.الوافر في ان بالإنحققه ئم أولا، اللغوي بنائه في النص 

كانوافإنما والكهانة حر وال؛الشاعرية محمدأالعرب وصفا وحين 
وكانواجهة، من المألوفة النصوص إطار إلى النص رد يحاولون 
للكهانةالاجتماعية الوظائف إطار في والرسالة الدعوة احتواء يحاولون 
أحرى•جهة من الرائع في والشعر والحر 

علىاعتراصا يكن لم الوحي على الاعتراض أن لنا يمر وهن>ا 

(.٢٤١)•ا/ العظم تمرالقرآن )١( 
دلالةاعلم كانوا الجاهلية في العرب مئركي أن تقرير في إثكال هناك يكون لا فد )٢( 

عاصرواوممن ّاليقة اللغة أهل أنهم جهة من المعاصرين العلماء بعض من النصوص 
والعمل.العلم في ؤإنما وحا.ْ، العلم ش لت المرة ولكن أسمائه، وعرفوا التنزيل 





لدلالةالأقرب وهذا — ذللئج بعد الكلام في فنرْ ما به أراد ؤإن 
إطارإلى النص رد يحاولون رركانوا قريش مشركي أن عليه~ الكلام 

والرسالةالدعوة احتواء يحاولون وكانوا جهة، من المألوفة النصوص 
منالوافر في والشعر حر والللكهانة الاحتماشة الوظائف إطار في 

يمكنالذي الكلام من القرآن يكن لم إذ باطل، فهذا أ-حرى؛؛• جهة 
ثمنمر— الدكتور عبر —كما المألوفة النصوص إلى ليردوْ بمثله الأتيان 

،لفعلوا عندهم لما مماثل أنه ادعاء أو يمثله الأتيان أمكنهم لو إنهم 
يفعلوا.لم ولكنهم 

الدكتورعنه عتر ما فهي الجديد، اني الأنالواقع صد حربهم وأما 
الوظائفإطار في والرسالة الدعوة احتواء يحاولون رركانوا بقوله! نمر 

أحرى"'جهة من الواغ في والشعر والحر للكهانة الاجتماعية 

والجاهالزعامة بها أراد إن حر والللكهانة الاجتماعية والوظاض 
فقدالعرب، عند بها يقوم لمن تكمله الأعمال هذْ كانت، الذي والمال 

دعوته.أول من ذللث، طلب من وه الني نرأ 

علىارالاعتراض أن إلى نمر الدكتور يثير الئالنة: الملاحظة 
،ومللث، ان إنبين ذاتها الأنمال عملية على اعتراصا يكن لم الوحي 

إليه،ا.الموحى نخص على أو الوحي مضمون على إما اعتراضا كان بل 

يةبالنمعجزأ يكن لم القرآن أن على يدل لا ناقص، كلام وهذا 
الكريم!بالقرآن للإيمان المشركين معارضة أساب أبرز من إن بل لهم، 

إلىلهم ودعوة الشرك، من آباءهم عليه وجدوا ما لترك لهم دعوة أنه 





ومعناه،١الدين دلالة عن وحديد مجيع فكر ارتأسيس الهدف؛ ؤإنما 
كلاممن يلي، وفيما تاريخيا، الوحي من المشركين موقف درامة يتهللب 

يهدفالأي والجديي المملع بالفكر المراد سميتسن أركون اككتور 
توأنه ه، لتامي

قرونمنذ والمرمخ المكرس للموقف نقدية بمراجعة ارالقيام "" 
الاعتقادت لأمر ا حقيقة في هو والذي يةاا الأرJوذكمل من عديدة 

يرى؛بينما والإعجاز، للتعبد النزل، تعالى اض كالم الكريم القرآن بأن 
المعتزلةبقول الأحد هو• الفدية المراجعة مقتضى أن أركون الدكتور 

كلنطاق، ررحارج منه المشركين وموقف، القرآن إعجاز مسألة مث، ب— 
ارايتجالمنتتبع لكي منه بد لا الذي الشرمحل هو فهذا تبجيالية، غاية 

المعاصرا،.الحالم داخل الإسلامي للوعي العميقة 
غيرأو الكفار حطاب حلف نفع التي، الفكرية ررالخلفية بان لقول ا~ 

عنأو الجهل؛، عن، ناتجا ليس رفضهم أن على تبرهن المومنيني 
العكسوعلى الوقف، ذللئ، للمشركين يبرر فإنه وبالتالي! معارصة<ا 

الثقة.دافعه تاليميا موقفا كان المؤمنين موقف، أن يعتبر منه 

والقيامالوحي، من المشركين موقف فهم إعادة على المعينة الأمور 
أركون؛عند نقدية بمراجعة 

المتعلقةالأمور من عددأ هناك أن أركون محمد الدكتور يرى 
الحديثالإسلامي الفكر تحث، والتي، الوحي،، ٌح، المشركين بموقف، 

للوا ا ًلرح إلمح، نهدفإ ُرإذنا ذللئج! في يقول نقدية، بمراجعة القيام على 

المعتزلأ.مقابل في السنة أهل عن للتعير أركون كلام ش ال«مطااح هذا تكرر !١( 





م|هأ؛<
مسألةولغويه انية، ونفتاؤجية، نفلر وجهة من نطرح أن يمكنا 

الدينيالوعي فعالية داخل والانقطاع الامتمراؤية 

إشكاليةعلى عمليا قضى قد الحديث( الفكر أن نعلم أن يبني — ٣ 
العالمإلى المظرة ١^١،مع أو العلوي أو السماوي الكاب 

عليها.تنهلوي التي والسياسية والأخلاقية، الشعائرية، والهمارمحايت، 
-انية النفالوظيفة يتفييم الأن حتى يقم لم الفكر هدا ولكن 

الكابمجتمعات، في الإشكالية هدْ طعبها التي الثقافية الاجتماعية- 
محي.المقل. 

الالوحي ^-١هرة المعارصين مسألة فإن هذه النظر وجهة ومن 
نهلرحهاأن ينبغي وإط ، صرف( تاؤيخي يتفحص القيام إلى فقلل تحتاج 

بدلا الذي الشرحل هو فهل.ا تبجيلية، غاية كل نهلماق خارج أبعادها بكل 
العالمداخل الإ-سادمي للوعي العميقة المسارات( نتتبع لكي منه 

الاصراارآ،ب

ملاحظات!عدة أركون محمي. الدكتور كلام وفي 
معارصةأن أركون محمد الدكتور يعتبر الأولى! الملاحظة 

معاصرواأثارها التي ؛المشكلة عنها عبر التي وهم، ~ للقرآن المشركين 
على!الحدين( الإسلامي الفكر تحش أن ينبض! — الني

أوأركون، ئاباُت، في إلا والعالوى ال-طوى الكتاب إيكاله : اممهاإشكاله محاك لهى )١( 
سلمهممحل الكريم القرآن نإن المسلمين محائر محي وأما المسالمين، غير محابات في 

.٩٦- ٩٥ص الوروث الشير من القرآن )٢( 



^^^ل؛ديولِاكيرسج

عديدةقرون متذ والمرمحخ المكرس للموقف نقدية لمراجعة لقيام ا~ 
ستلالأ/ثوذكة.

الحالية.العلمية الأس على بتاء حديد س المناقشة تح ف- 

التيالكريمة والأيات الكريم، للقرآن المشركين معارصة أن والحق 
العلمبأهل الدفع في أسهمت ئد معارصته، عن المشركين عجز بينت 

إعجازه.وأوجه بلاغته وبيان القرآن، إعجاز بعلم الاعتناء إلى 

المعارصةتاللث، أن يرى أمور من أركون محمل. الدكتور يرام ما أما 
المطالبة: حفيقتهافي فهي عليها، الإسلامي الفآكر نمث، أن ينبغي 

أنهبحجة الكريم القرآن إعجاز من العلم أهل عند تقرر ما يمراجحة 
الأرثوذكية.من ومرصح مكرس موقف 

موقففي المناقشة فتح ت أركون محمد الدكتور يهللبه ما أبهلل ومن 
وهدهالحالية®، العلمية الأسس على رربناء القرآن محارصة من المشركين 

منكثيرأ كتبه في به ينادي ما هي أركون الدكتور ين.كرها التي الأس 
٠٢١٧١في الحديثة والنفلريات الألمان، علم 

العربية،اللغة بيئة غير في نشأت المي العلوم هنْ مثل وتهلبيق 
حقيقةفي منه يراد إنما أحرى؛ لغة لمشكلأت حلول، تقديم ولأجل 

جمالةمن واعتبارها هيبتها، ؤإلغاء التموصى، تعظيم عدم I الأمر 

مقلأمةوقي أركون، محمد الل.كتور مشرؤع هو الكريم البمران على الألمان تطيق إن بل ،١( 
فىشرعت ارلقال- ت يقول ، ٥ ص الخطاب، تحليل إلى الموروث التغير من القران كتابه 

مالأأوائلالقرآني الخهلاب لتحليل بميائيات والاللسانيات ومناهج إثكاليات ممليق 
الاصياا,القرن من العينات 







تبجسلدون ابتداء يبحث نهو الملم، غير الباحث به أراد ؤإن 
للباحثكاف إعجاز أوجه من القرآن في ما أن إلا للقرآن، وتعقلتم 
منزلته.ليعرف الصادق 

معارضتهم;وأساب الكريم، للقرآن المعارخين أنواع 

يكونوالم الكريم للقرآن المعارصبن أن أركون محمد الدكتور يرى 
يعارضهمن منهم بل عقيدتهم، يخالف لأنه للقرآن المعارضين من كلهم 
معارصيأن على عادة المؤرخون ®يتفق ذلك! في يقول ذلك، لغير 

يميزونلا ولكنهم المكيين، من هم كاثوا لحمد يريه بالالدعوة 
باسميعارضون كانوا الذين أولئائا بين الكيين هؤلاء داخل بوضوح 

Jaj ،، /الإسلام،على المابق الحربي بالدين الخاصة واللاعقايد الحقائد
فينشرت التي الملكية الإيديولوجيا يعتنقون كانوا الذين أولئلث، وبين 

واديوأديان الإيرانيةر٣،، الأدان مل من القديم الأومْل الشرق 

تعال:اض قال كا ونديرأ الميىهكان لاثكأن ( ١١
[.١١٩َولأقثلصآضب]ابم: 

امحللقإذا ألتبثّير لفظ لأن إشكال، فيه التبشيرية بالدعرة دعوته عن التعبير ولكن 
قىدراسات انفلر: تبثّيرآ، التنصير يمون النصارى لأن التنصير، دعوة إر انصرف 
.٣٧٩ص والنصرانية، اليهودية الأديان 

سمتداول مصطلح وهو الملوك، تفدس الش الأديان يعي الملكية؛ الإبديولوجتا  ٢٢١
تجدوترى الملوك تعغلم كانت، الي القديمة الفارسية الل.يانات على وينطبق النصارى، 

الرابط:هدا على الالكترونية، العربية السمية اووّوءة موقع انظر: فتهم، الإله 
http://w\vw.albichara.com/

dictionary.php?op = bGVOdGVyPU5UQTVOZz09Jmt3b3JkPUlqUTO.&libro =

076a0c97d09cfla0.3cc3el9c7f2529f2b

إيران=حدور سبقت الص القديمة الأديان وهي الفرس: أديان أو الإيرانية الأديان  ٢٣١



امنادكيفترض الميز وهذا إلح، السامةأى.. والأديان ا، الرافJين١١
المكيةيميغته العربي الدين بين قائمة كانت الش ؛الخالقات دقيقة معرفة 

بشكلمنتثرة كانت التي الملكية لإيديولوجيا ا هذه وبين خاص بشكل 
الشرقمنطقة تكن كانت التي الخديدة الجماعات أوماهل في متفاوت 

الأوسلرص

تقسمين إلى للمعارصين التقسيم يرى أركون الدكتور أن نلاحقل 
القائد/نظام أركون الدكتور أمماْ ما منهللقهم معارصون الأول؛ 

وهداعقيدتهم، بهدم جاء الكريم القرآن أن منطلقهم أي واللاعقائد، 
المشركين،من الزكريم القرآن معارصي عامة عن المعروف الأمر هو 
نآنتجإ تق ةاوأ أس أى تآ أبنزأ م نن >وئذا عنهم: تعالى اض قال كما 
بهتاJوثهولا سء١ تنلوث لا ث١باوbJلم كامحى أوين ءازآ»دا عله ألثنا 

وإناعقأمة ٤اتاأداعق ؤجدتآ إما ثاو بل ؤ سبحانم: وقال ]المائدة؛؛»ا[، 
[•٢٢]الزخرف: 

إماؤجديائالوا ررثمق١ل:تعالى: اش رحمه كثير ابن الحافغل قال 

ومها;الأفليات، حائل من إلا الأديان هذه تمارس لا الحاصر الوهمّنا وش —الكبرى. 
الإسلاموموقف المقدمة مصادرها في الوضعية الأديان انظر! والمزدكية، الزرادتشية، 

.٨٩ص الشعوب، لدى الدينية المعتقدات ، ١٦١ص منها، 
اللك،لمج السومريين نمد اليك،، تقدس يأتها كذلك تتصف كان>تا العراق بلاد أديان )١( 

المعتمدات، ١٠٠١^ص الإمادم، قبل العرب أديان انظر؛ الديتي، الحاكم أي )البايسي( 
٠٨٩ص الشعوب، لدى الدينية 

تانظر نوح، بن سام نسل من المنحدرة الشعوب على الأصل في التسمية هذه تطلق )٢( 
,٤٥١^ص السامية، الحضارات معجم 

٠٩٦ص الموروث التفسير مجن القرآن )٣( 



فيههم فيما مستند لهم ليس ت أي مهثدؤزه ءاميم عق وإيا أئؤ هق ^؛؛؛^، 
والمرادأمة، على كانوا بأنهم والأجداد، الأباء تقليد سوى الشرك من 
هاها(\ا/الدين بها 

أركون!بتعبير )أو محيامي ديني منطلقهم معارصون الثاني! 
الدينيةلهلتهم لهدما ال١كريم القرآن في يرون فهم ملكية(، أيديولوجيا 

السيامية.

أفردهحين بجديل. أركون الدكتور يأمت، لم المعارصين من النؤع وهذا 
فيفيدخل دينية، ناحية من الكريم للقرآن معارض هو إذ سبقه، عمن 
وأديانهم.معتقداتهم بهدم جاء لأنه للقرآن المعارصين عموم 

أركونمحمد الدكتور فيرى للقرآن، المشركين معارصة أصبامح—، وأما 
جهل،على بناء القرآن يعارصوا لم أنهم تدل للكفار الفكرية الخلفية أن 
خؤلمابحلم، تقبع التي الفكرية الخلفية ارهده يقول! معارصة، أو 

الجهل،عن ناتجا ليس رفقهم أن على تبرهن المؤمنين غير أو الكفار 
أوة منافعقيدة بامم المقدس الكتاي، لذلاهرة منتفلمة معارصة عن أو 

الكتابإشكالية داخل يتموصعون إنهم العكس، على ، مضادة 
. ١١يؤمنوا أن غير آحر شيئا يهللبون ولا المقدس أو السماوي 

أنأركون محمد الدكتور يبين قريس لمشركي الاعتذار من نؤع وفي 

(.٢٢٤)V/ الفلم القرآن تمر )١( 
منمنهم وأن المعارصين، أنواع عن كلامه سق فقد ه، نفأركون الل١كتور يناقفر هنا )٢( 

يعارمحوالم المشركين أن يرى النقل هذا وفي واللاعقاتد، المقاند نظام لجل يعارض 
منامة.ءقيل.ة لأحل 

.٩٨ص الورويث، التفبر من القرآن )٣( 



^^ِاكضِزي

حاولالقرآني البراهين، طاوسا على قائم المشركن احتجاج 
للوحي.النفس تسليم فرض 

مكةفي يوحد كان أنه نلاحظ ارإذن ت أركون محمد الدكتور يقول 
باسمالبراهين وطلب المحاجة على قائم واحتجاحي حيلي موقف 
مواجهةوفى الوحي، كتاب، أو السماوي الكتاب، عن آنذاك رامح تعور 

موقف،أي الامايم، فرض يحاول القرآني الخط-اب راح الموقف، هذا 
}محمد٠٠ر إلى فعليا د؛ئإ؛ الذي الوحي إلى ثقة بكل النفس تسليم 

إلىانتهى أركون محمد الدكتور أن نرى النقلض هدين حائل ومن 
ذللث،بأن ه، المبي ومن القرآن من موقفهم في للمشركين الاعتذار 
يهللبونلأنهم كان ؤإنما منافسة، عقيدة ولا جهل، عن يكن لم الموقف 
الإيمان.

كانالقرآن على الاعتراض في المشركين موقف، أن لكلمه مودى بل 
موقف،بينما والبرهان، الحجة هللسإ منهج مع المتفق الموقف، هو 

ثقةبكل النفس بتسليم يهنالبهم قرآني( لخءلاب استسلاما لكن المؤمنين 
للوحي-

.٩٨صن الموروث التفسير ْن القرآن ,١( 





^^|لضٍيلي

عنالخالق عجز القرآن ارإثبات I بأنه تعالى افه رحمه الزرياني وقال 
به٠١تحداهم يما الإتيان 

دعوىفي ه المي صدق إظهار إنه؛ الإعجاز تعريف في قيل ومما 
وهيالخالدة، معجزته في معارصته عن العرب عجز ياظهار الرسالة 
}ذلكرأ عن يعدهم الأحيال وعجز القرآن، 

ماحلال من الإعجاز يعرفون العالم وأهل متقاربة، التعريفات وهد0 
فيالإعجاز وجه أن رجح فمن القرآن، إعجاز وجه في لديهم ترجح 

ذلكإلى أثار الإعجاز أوجه تعدد رجح ومن تحريفه، في أبرزه البلاعة 
تعريفه•في 

القرآنإعجاز مفهوم في كلام المحاصرة العقلية المدرسة ولأفراد 
•لأمر ا هدا من موقفهم بيان يلي وفيما الكريم، 

أركون:محمد الدكتور أولا: 

وقدكتبه، من عدد في القرآن إعجاز عن أركون محمد الدكتور تكلم 
الحجسب،أسماه! ؛مثحمث، علمية قراءة الإسلامي الفكر كتابه! في أقرئه 

القرآزرم/في الخلأب 
عاليتضغهل القرآن إعجاز نظرية أن يرى أركون محمد والدكتور 

للمجاز،المعادي التيار انتصار بس_، وذللث، لمين، المالمفكرين 
نظريةأن المعلوم ®من يقول! القرآن، بخلق القول يرى لا والذي 

المظن)آ/\ّم1(.ماهل )١( 
.١١٥١^٧، ض في الواضح )٢( 
.٢٤٣-  ١٨٧ص علمة، قراءة الإملأس الفكر )٣( 



هسثأ<
تزاللا حولها كتبت التي الغزيرة التبجيالية الأدبيات تلك وكل الإعجاز 

يتناسوناو ون ينولكنهم الوم، حتى الملمين المفكرين على تصغهل 
أناستتئاع قد ،، ل القرآن حلق لنفزية كما للمجاز، المعادي التيار أن 

النهاية٠٠فى ينتصر 

بيناتفاق محل القرآن إعجاز بل صحيح، غير الكلام وهدا 
المعتزلةوحتى به، يقول لا من أو بالمجاز يقول من سواء الملمين 

،الإعجاز وجوه مجن بوحه بإعجازه قالوا القرآن بخلق يقولون الذين 
المجازمسألتي في المنتصرين قول القرآن بالإعجاز القول فليس ولهذا 
أركون.الدكتور يرى كما القرآن وحلق 

شارحاالسابق كلامه على صالح هاشم أركون كتب مترحم علق وقد 
هيالإعجاز نفلرية فإن الحديث الأدبي للنقد بة اا؛النله، 

القرآنمجازات أن فى ريب لا علمية، نفلرية ولبت، لاهوتية عقيدة 
اللغةهى بشرية لغة حروف من مثكالة ولكنها العقول، وتبهر رائعة 

رائحةمجازات على يحتوي العربي الشعر أن ذلك إلى يضاف الحربية. 

اشكلام القرآن إن يقولون: الدين والجماعة الة أهل هم حلق لطلرية )١( 
القرآن.خلق المائلتن للمعتزلة حلأفأ يعود، ؤإليه بدأ مه تعال 

.٦٢ص اكأصل، واسحالة الأصول الفاكر )٢( 
كلامغلهم هدا وسمر المعتزلة، من المرتضى والثّريف والجاحفل الرماني أن المعلوم محن )٣( 

صالقرآن، إعجاز في رّانل ثلايث، انغلر: وملمه، لمته جمة من امريم القرآن عجاز إل 
١٦٩، ٥٥ص القرآن، إعجاز فكرة ، ٧٥

متقوالمولفين، الممرص سمر المعاملر في غربية فلسفية نغلرية الخدين،: الأدبي القي. )٤( 
الأدب،فى الخديثة الاتجاهات وورامهة وتعنتي والواقعية، المثالية، نمين: إر الأدات 

الأدبيالقد نفلرية ، ٢٧٧ص غنيمي، محمد للدكتور الخدين،، الأدبي المقد انفلر: 
٠٦ص عومحل، نور يومفلأ للدكتور ، الخدين، 





علىفرخا مفروضة لاهوتية ملمة أو لاهوتية عقيدة هي الإعجاز نظرية 
رالأدُياار القد في نظرية وليت الوعكب، 

نتلمن أركون محمد الدكتور كلام على والتعليق الشرح وهذا 
فيعليه التعليق محبق ما لبعض تكرار فيه صالح، هائم I كتبه مترجم 

كلامهفي يلاحفل ومما لتكراره، حاجة ولا أركون، الدكتور كلام 
كذلك:

القدإلى الكريم القرآن بإعجاز القول محاكمة الأولى: الملاحظة 
أدبية.نغلرية لا لاهوتية عقيدة ذللئ، على بناء واعتباره الحديث،، الأدبي 

والعربيةالشريعة علوم من علم يحاكم ألا الأصل بان عليه ؤيجاب 
نظريةالحديث، الأدبي والقد مختلفة، بيتايتح في نشارّت، علوم مناهج إلى 

غربية•

نظريةأن عامة بصفة حفل ارويلا عوخى: نور يوسف، الدكتور فال 
المفكرينأن بالهلبع ذللثؤ يعني ولا خالص، غر؛ي، علم حقيقتها في القد 

يدكر؛بشيء العلم هذا في يسهموا لم الأخرى الثقافايتخ في المفاد أو 
فإنهابعينها، غاية يخدم توجه هي حيث محن القد نظرية أن فقعل يعني بل 

الدراسةمن يجعل أن اس الأسفي ا فاستهل خالص، غربي إسهام 
١٠١الحياةمن مواقفنا به نثري مجالأ الندية 

حروفمن مشأكلة القرآن مجازامحتف بأن القول المانية: الملاحظة 
فيما ومساواة القرآن، بخلق القول إلى الموصل من نؤع هو بشرية 

.٦٢ص التأصل، واّتحالأن الأصولي الفكر )١( 
٦.ص الحدين،، الأدبي القد ننلريه )٢( 



سمم—ءرِم

الباقلانيالإمام محال وقد معا، بهما جهل الشعر في بما الكريم القرآن 
مطع،ممكن وأمر تدرك، م ملتمس قبيل رروالثعر I تعالى اض رحمه 
يعلمعأو الفكر، إليه يسمو أو الوهم، به يعلق أن عن عال، القرآن ونظم 

ءلالب<،ليهللبه أو ءلاْع، فيه 
فيه(;المدهش )وانممت، القرآن إعجاز عن الحديثح صعوبة 

)الذيالقرآن إعجاز عن الحدين، صعوبة أركون محمد الدكتور يرى 
صعوبةأمامنا تظل لأولكن فيقول• القرآن(، في المدهش العجس-، ميه ي

نتحدث،عندما أننا فى الصعوبة هذه تتلخص تجاهلها، يمكن لا كبرى 
عاليهنطبق ّأننا يعنى ذلك، فإن القرآن فى المدهش العجست، عن 

علىاعتمادا إنجازها تم التي والأدبي ني الألالتحليل مناهج بالضرورة 
الكتويه•النصوصر 

لغةأولا هو والإنجيل~ كالتوراة —تماما القرآن أن حين في هدا 
دسه«

المحبرةوالصياغايت، التذلاهراتا )مجمل الدينية باللغة قصدنا ما ؤإذا 
التيكتابة، من بحد فيما ثم وشعائر وكلام حركات، من الدينيةI للروح 
وتخولتعيشه الذي بالمهللق المهللمة علاقتها بوسامحلتها الروح تترجم 

نيات،الألتنقصنا تزال لا بأنه نعترف، أن ينبغي فإنه أيضا( الحلاقة هذْ 
لغةبدقة حلل أن أجل من )ميميوتيك،( الملائم الدلالات وعلم 
كهذه.

.٢٤٣ص القرآن، أعجاز )١( 
منة،أو كتاب في يرد لم الأصم وهذا وتعالى، معحانه اف هنا؛ بالمهللق المراد )٢( 

توقيفيه*والأسماء 
الدلالات.عالم يمض وهي ( Simutech)لكلمة النهلق هو السمويك )٣( 



تتجاوزناالتي العلاقة هذه ونعيش نمرأ لأن تدعونا الدينية اللغة إن 
سلسعة—انمجبالخارق —المقدس— الأمهلورة بين تربلل والتي 

المهللقاابالآكاين الخاص الغيب المدهش— 

إعجازعن الحديث صعوبة حول أركون محمد الدكتور قاله وما 
تملأحظات عدة فيه القرآن 

كماالقرآن إعجاز عن الحديث صعوبة سبب ت لأولى ا الملاحظة 
والأدبي.لألمي ا التحليل مناهج تهلبيق إلى الاصعلرار هو أركون يرى 

وعليه،غربية، وبيئة بعلوم تتعلق المناهج هال«ه أن قريبا معنا مر وقد 
صعوبةوهي أصلا، صحيح غير الآكريم القرآن على تعلبيقها فإن 

متوهمة.وصرورة 

مناهجتعلبيق عدم عن أركون محمد الدكتور يعتذر الثانية! الملاحفلة 
اللغةوأن دينية، لغة بأنه الكريم القرآن على والأدبي ني الألالتحليل 

تترحمالتي كتابة، من بحد فيما ثم وشعائر وكلام ررحركات ت هي الدينية 
هذهوتخون تعيشه الذي بالمهللق المهللقة علاقتها بوسامحلتها الروح 

أيضا١١.العلاقة 

~الكريم القرآن يكون أن إلى يودي أنه بطلانه ومن بامحلل، وهتنا 
يمكنلا روحية لغة — أركون عنها يتكلم التي الدينية اللغة من وهو 

غيرها.ولا العربية اللغة حلال من لا إعجازه معرفة 

الد.ينيةرراللغة أن أركون محمد الدكتور يرى الئالثة؛ الملاحظة 

١٩٠ص صب، قراءة الإسلامي الفكر ]١( 



^^ِ|لتيرري

بينتربط والتي تتجاوزنا التي العلاقة هذه ونعيش نقرأ لأن تدعونا 
الغيبالمدهش— للطيبة—الص>س؛ا الخارق —المقدس— الأسطورة 

.المطالق١١ بالكائن الخاص 

ماعلى مجني معجز الكريم القرأن بأن القول يجعل الكلام وهدا 
بالأمهلورة.الشخص تربهل علاقة من الدينية اللغة إليه تودي 

الكريمالقرآن إعجاز دلائل إذ العالم، لمقتضى مناف باطل وهذا 
بعلوميتعلق وما اللغة علوم لإتقان ترجع معرفتها وطرق متعددة، 

الإعجازإدراك يجعل فانه أركون محمد الدكتور ذكره ما أمجا ، القرآن 
—.يعب كما — الروحية العائقة من نؤع هو ؤإنما له، صابهل لا أمر 

القرآنإعجاز طبيعة أن أركون محمد الدكتور يرى آخر موضع وفي 
مؤمن.غير أو مؤمنا القارئ حب تتغير المدهش( )العجبب، 

تتغيرووظيفته المدهش العجسبا طبيعة ١١ت أركون محمد الدكتور يقول 
رجليخمر فيما مؤمن، غير أو مؤمنا رجلا المتلقي كان إذا ما بحب 

العلويللعقل تجليا إلا ليس المدهش العجسب، أن نجد الإيمان 
إن؛الغبء_ا(. لمون المميه يما )هذا سره يمكن لا الذي المتعالي 

بها.يحاط لا وكبرى قصوى معرفية وظيفة إذن له 

اممهكلام بجمال — تخترق أو — تندمج ه نفيترك إذ الإنسان إن 
عاطفيبشكل عندئذ يتمثل الأءظمر٣، للخلق الإعجازية وبالقيمة وغناه 

)\إ٥(الأثران ممرك ، ١  ١٣ص القرآن إعجاز انظر: )١( 
كانفان المتعار، العلوي العقل بقوله؛ الغبب يصف أنه بملهر العبارة محياق حلال من )٢( 

الغب.علم عن للتمثر فلسفية لمصهللحات امحتعمال فهذا ذلك 
أصول=وعي المعتزلة" أصول على جار الأعفلم الخلق بأنه؛ الكريم القرآن وصف )٣( 



يوميالقرآن أن كيف نرى هكذا الخالق، الحي اف وجود واسسهلانى 
العجيبفول على منية وعي - إدراك أو وعي - تحس علاقة 

لانبثاقفضاء أو مكانا ممته واللأنهائي والخير الجميل أي ت المدهش 
نقولكما الوصعية الروح أو اللأمومن يخص فيما الإلهي، النخءس 

مؤقتاتنازلأ إلا ليس المدهش العجسب، أن العكس على نجد فإننا اليوم 
الخيالةااروالظواهر لالآثارات العقل يقدمه 

الملاحظات!من عدد الكادم هذا وفي 

المدهشالعجيب أن أركون محمد الدكتور يرى الأولى• الملاحظة 
ووظيفتهطبيعته تتغير القرآن إعجاز عن به يمر الذي المصطلح )وهو 

المحاطين.باختلاف 

الإيمانفي المخاطبين باختلاف القرآن إعجاز وظيفة بتغير والقول 
منفالغرض واضح، الغرض، هنا! بالوظيفة المراد كان عن والكفر 

إيمانه،زيادة هو المؤمن به يخاطب حين الكريم القرآن إعجاز إدراك 
ابتداء.إيمانه فالغرض الكافر به يخاطب حين وأما 

باختلافتتغير القرآن إعجاز طبيعة إن إ أركون الدكتور قول ولكن 

نيذلك عن الكلام سق وند القرآن، بخلق القاثين الباب" هذا ني أركون —الدكتور 
١لقرآن.ايتلاء بحث 

هيالقينية المعرفة أن يرى ملحد فلفي مذهب الوضعي: الذهب أو الوضعية الروح )١( 
الملميتيحها التي تلك سما ولا التجريبية، الوقائع على تقوم اش الغلواهر معرفة 

فيماولاسيما الحسية، التجربة تتجاوز معرفة وحول إنكار على الذهب وينطوي التجريي• 
(.١٨١ )Y/ الميسرة الموسومة انثلرت وجودها، وأمثاب الماد وراء بما يتعلق 

صملمة، قراءة الفكرالإسلامي )٢( 



المتغير؛ؤإنما واحد، أمر القرآن إعجاز إذ صحيح، غير الخاطبين 
بالأعجاز.الخاطسن من حصوله المراد الغرض 

بالمةالقرآن إعجاز أن أركون الدكتور يرى الثانية: الملاحظة 
محبرْيمكن لا الدي التعالي الخلوي للخفل تجليا إلا رألس للمؤمن 

نمويمعرفية وخليفة إذن له إن دالس_ا(. المسلمون ميه يما )هذا 
بهارا.يحامحل لا وكبرى 

للمؤمنية بالنالقرآن إعجاز يحمر أركون الدكتور أن نرى وهكذا 
أوجهأهم ترك وقد واحل.، جانب وهذا الخيب، بأحبار الأعجاز في 

اللغوي.الإعجاز وهو الإعجاز 

القرآن،بخلق قوله ْع متسق اللغوي للاعجاز المقصود الترك وهلءا 
منونايعة بشرية القرآن لغة أن العاصرون الخملأنيون عليه يرتب إذ 

وبلاغي.لغوي إعجاز م فليس وعليه مجتمعه، ثقافة 

هنفيترك إذ ان >االإنأركون: الدكتور يقول الثالثة: الملاحظة 
للخلقالإءجازية وبالقيمة ومحاه اممه كلام بجمال - يخترق أو ~ تندمج 

الخالقاابالحي الله وجود وارا«تبهلاني عامحلفي بشكل محييل. يتمثل الأعفلم 

جانبله الإعجاز أن يرى أركون الدكتور أن موداه الكلام وهذا 
الخالق.بوجود الإيمان إلى يودي تأثيري 

المخاطبالمؤمن عن يتكلم أنه يتبين الكلام مياق في التأمل وهل 
إعجازلمرة هي هذه كانت فإذا المؤمن، غير عن لا القرآن بإعجاز 

الله،وجود وامتبهلانى عاطفي بشكل يتمثل أن للمؤمن، ية بالنالقران 



النسمةللاعجاز فائدة كل ننب قد يكون أركون محمد الدكتور فإن 
تعالى.الله بوجود آمن حتى مؤمنا يكن لم إذ للمؤمن، 

اللأمومنيخص رافيما أنه أركون الدكتور يعتبر الرابعة؛ الملاحفلة 
العجيبأن العكس على نجه- فإننا اليوم نقول كما الوصعية الروح أو 

والفلواهرللإثارات العقل يقدمه مؤقتا تنازلأ إلا ليس المدهش 
الخيالة((.

أنمنه يلزم المؤمن لغير بالنسبة الكريم القرآن إعجاز أن يعني وهذا 
بمقتضاه.يقبل حتى الخيالية والفلواهر للاثارات عقله عن يتنازل 

بإعجازهالكريم القرآن أن بهللأنه في وكفي البامحلل، أيهلل من وهدا 
عددإسلام في محببا كان منه، محورة بمثل الإتيان عن المشركين وعجز 

بمختلماالغربيون زال ولا وكبارهم، قريش كفار عقلاء من كبير 
فكيفبالإسلام، يقنعهم ما الآكريم القرآن في يجدون تخمحاثمم 

اتللأثا١ , الحقا شيمه قتا مد لأ تنا١ الا , لمس , المدهش ررالحجم، ان شال؛ 
الخيالة((.والظواهر 

القرآن،إعجاز يعتمدون لمين المأن يرى أركون محمد والدكتور 
الحدي.آيات إلى أصلها يرجع العقيدة تلك وأن 

الأدبيةبالدراسة نشؤع أن نستطع ارلأ أركون! محمد الدكتور يقول 
المسلمينللمتفلرين الضخم الإنتاج بذلك نحهلدم أن دون للقرآن 

الصفةعلى تنص التي العقيدة أن نعلم نحن الإعجاز، بمسألة والمتحلي 

هذاكذلك،، معه والتعامل دراسته تتم أدبيا نصا القرآن اعتبار أو للقرآن الأدبية الدراسة 
النفوس.س الكريم القرآن هيبة لاصقاحل العقلانيون له يدعو الأمر 



خلضحيؤ

الخطابتهاليد إمكانية بعدم تقول والي للقرآن والرائعة عجائية المحض 
أنفي للعرب عديدة مرات الموجه التحدى إلى أصلها يرجع الهرآني 

وممتلمنةومتمامكة ليغة وبواصحة واحدة ارة عبينتجوا 

فيجاء البشر، كل إلى ومنه محمد إلى المنقولة بالمعنى...كالرسالة 
الجيلثنجديابمي عندضرأف ين كال ولو ألهمءال مدبثول ^١٤^" ت رآن قال

ث؛اه]الماء:

تملاحظات عدة فيه الكلام وهدا 

الأدبيةالدراسة أن أركون محمد الدكتور يرى الأولى: الملاحظة 
معجزا.الكريم القرآن اعتبار مع تتم أن يمكن لا للقرآن 

حلالهامن الموصل يتم صحيحة مقدمة عن عبارة هو الكلام وهذا 
الأدبيةالدراسات كانت إذا هي: الصحيحة المتيجة إذ باطلة، نتيجة إلى 

تحلبيقعدم ذلك على يتبني فانه القرآن القول؛إعجاز مع نتم لا 
الكريم.القرآن على الأدبية اكرامات 
نتيجةمن الصحيحة الق.ال.مة هذه على أركون الدكتور بناه لما حلافا 

الدراساتتطبيق يتم كي القرآن القول؛إعجاز إلغاء وهي؛ حامحلمة، 
عليه.الأدبية 

تقول؛إعجازالمي العقيدة أن أركون الدكتور يرى الثانية: اللاحفلة 
يالمحيى.التعالقة الأيات إلى أصلها يرجع القرآن 

علىدليل الرب عجز وثؤع ْع المحيى إن يقال: أن والصحيح 
وأحلاقهاالأمم، عواند في عرف مما راليس إذ الكريم، القرآن إعجاز 

.١٩٨ص علمة، نراءة الإملامي المكر 



طالعاحميعها وتجيء ، صحتها تعتقد أديانا كثيرة عظيمة قبائل تنبذ أن 
رتولم ناد، فيه يجمعهم لم الوفود عام من أشهر حلال، في دينه نابذا 

لهذامتهشن كانوا أنهم لولا مجمع، حشرهم ولا سمراء، سنهم 
المكابرةوهو صعيف، صاد إلا عنه يمدهم لا الاعتراف، 
والمعانده((ل

ثىمال ولو ألئثءا0 مدبروك ٠^١٠؛؛ ت تعالى قوله أورد أركون الدكتور إن ثم 
آياتمن أنها •يلي [. ٨٢اء: ]النحكشراه أ->ناكئا فه يجدوأ أف عندؤ 

الاياتحملة من لست، الكريمة والأية صحيح، غير وهذا التحدى، 
ومراتبهلالتحدي في الواردة 

شحرور:محمد اادكدور ثانيات 

أنببيان القرآن إعجاز عن كلامه شحرور محمد الدكتور يمهد 
النبيومعجزة المعقول،، على المحسوس فيها سبق الأنبياء معجزة 
الأنبياءمعجزات كل جاءت لقد ١٠فيقول،! القرآن، وهي فحمستا، معقولة 

الهلثبعيةا١الذلاهرة المحوس عالم إن بحسث، مادية ه محمد قبل 
زمنيةفترة أو قصيرة، زمنية بفترة إما المحمول، عالم بق حمللمعجزة® 

المحوسعالم كان تطوره مراحل في الإنسان لأن وذللث، الأمد. طويلة 
سبقت،ات المحمومأن مع المعقولان عالم من أهم عنده المباثر 

المعقولان.المجردات 

واكويرالتحرير )١( 
ي\تو، ٥٩ص للقرآن، الساني الإعجاز ، ٢٥١ص ^;_، ljaالقرآنإعجاز انظر: )٢( 

.٣٦ص القرآن، إعجاز 





الحالهو كما وغيره، الحي فيها الأنياء معجزات أن والصحيح 
ثقتهأنها العلم أهل من واحد غير ذكر فقد اللام، عليه هود بينة في 

قومهكيد من يحفظه وأنه تعالى باف 

وأنهافحسب، عمالية ه معجزته بان القول الثانية! الملاحظة 
معا!الجهتين من صحيح غير وهدا وحده، القر1أن 

وهذاحسي، فيها وليس فحكا، عقلية ه معجزاته كون جهة فمن 
انشقاقمعجزة ! أظهرهاون عليه، الله صلوا>ؤت، معجزاته من كثير يردم 

باعينهمالمشركون رآه حي أمر وهي النمر، 
صحيح،غير وهذا وحده، القرآن ه معجزته كون جهة ومن 
أنإلا الباقية، المعجزة وهو ه، معجزاته أعغلم هو الكريم فالقرآن 

النوةدلائل كتب، في العلم أهل أوردها كثيرة حية معجزات هناك 
فيكان لو الإعجاز أن ثحرور محمد الدكتور يرى آحر موضع وفي 

فقعلالإعجاز كان لو *إنه ذلك! في يقول وحدهم، للعرب لكان اللغة 
الأدبيةالناحية من القرآن صياغة تقاليد يمكن لا أنه وافترضنا أدبيا، 

لأنغيرهم دون فمهل الحرب على واقع الإعجاز أن يعني فهذا الفنية، 
كانلو إنه يقول! ه نفوالقرآن الرب. بلسان جاءت القرآنية الصياغة 

صياغةللناس لأمكن المضمون دون ففعل الصياغة يالإعجاز المقمود 
ماوهدا فمهل المنعية الناحية من القرآن تثبه التي الأدبية القعلمر يعص 

\<(.U/\Y)واكوير اكحرير انظر: )١( 
XolT)\/الشفا (، ٢٦٢)Y/صض الهوة دلائل انفز: )٢( 
ازبق.انغز: )٣( 



دونين آنتظعتر من وآدعوأ م-ابء مورم ذ1لوأ ش أنرُنه بمولود ^أم • نوله في جاء 
منالأول نوع الجاء الأية هذه في [ ١٣أؤلنمشبم4لمود: 

قرآنية١٠والصياغة قرش غير الموصؤع يكون أن وهو التحلي 
محيعليها التعاليق ميتم التي الأخطاء من عدد الكلام هدا ومحي 

التالية:الملأحفنات 

الإعجازكان ءالو شحرور: محمد الدكتور يقول الأولى؛ اللاحفلة 
الأدبيةالماحية من القرآن صياغة تقليد يمكن لا أنه وافترضنا أدبيا، فقْل 

لأنغيرهم دون فقهن الخرب على واقع الإعجاز أن يعني فهذا الفنية، 
.١٠العرب ان ييجاءت القرآنية الصياغة 

محيالأصل بأن يقولون الذين اللم أهل فحتى صحيح، غير وهذا 
هلءالمعرفة طرقا هناك أن يرون اللغوي، الإعجاز الإعجاز: أوجه 
:ومنهاالخرب، غير مل من الإعجاز من النوع 

ممارمةأهمية بيان وفي كلامهم: بلخ ومعرفة الرب، لخة ممارسة 
يقولالكريم القرآن إعجاز معرفة يريد لمن كلامهم وبلخ الرب، لخة 
إدراكفي الرب خاصة يشارك ف- *ثم تعالى: اض رحمه عاشور ابن 

البلاغةأئمة من وآدابهم كلامهم بلخ ومارس لختهم تعلم س كل إعجازه 
٠٠الصور مختلف فى الخربية 

الخربيةعلوم من الكافي الحد تعالى الاله رحمه محن آحر موصع وفي 
منفإن رروبعد تعالى: الله رحمه يقول حينا الإعجاز وجه معرفة لهيالما 

سعلميشتغل أن إلا عليه فما الرب أدركه كما الإعجاز يدرك أن ثاء 

صوالقرآن، الكاب )١( 
واكوير)ا/ْ«ا(.التحرير )٢( 



لغتهمذوق محي العرب يقارب أو يساوي حتى وخصائصها وأدبها اللغة 
منعصر يخل ولم بلغايهم كلام من القرآن بة نفي ذلك بعد ينظر نم 

علماءوهم القرآن إعجاز وأدركت، العربية البلاغة بفهم اصطالمت، فئة 
الصحيح^العربية وأدب، البلاغة 

الخْلا؛يقال كما أجمعين والخلق الحرب وعجز التحدي وثان 
عليهندل أن إلى نحتاج أن من أبين ذللث، في راوالأمر تعالى! اممه رحمه 
•الدهر،؛ وجه على المستمر القائم الوجود من بأكثر 

الصياغةأن على سحرور محمد الدكور يستدل ت الثانية اللاحفلة 
أثمينهبقولول ^١٢ تعالى• بقوله بالإعجاز، مقصودْ لبت، )اللقفل( اللغوية 

[،١٣ت ]هود ءتندخر،ه كم إن أس دون ين آستتلنتر محي وآدعوا يثوروينئي، أنوأ فش 
عجزعلى العلم أهل بها امتدل إذ له، لا عليه دليل لأية ا وهذه 

ؤيكونالعاني، يلتزموا لم ولو القرآن مور بمثل الإتيان عن المشركين 
اممهإلى بته نفي وكذب القرآن، افترى محمد تقولون ٠رأنتم لأية؛ ا معنى 

صوربعشر فاتوا رائع، فصيح بلغ بيان أنه تعترفون ذللث، ومع تعالى، 
فيالقرآن مثل لكنها مكذوبايته، مفتريات هي وبيانكم، تأليفكم، من 

أسلوبه،وروعة بتانه، سمو 

واكوير)ا/ه؛'ا(.التحرير )١( 
.ص١٢القرآن، إعجاز يان ش القول )٢( 
يونس•صورة ش فوله 'ٌعك، المجرد• ئال عن•؛ وبنحو ، ٥٩ص الياني، الإعجاز )٣( 

نمجزواوالوعيد، والوعد والأحكام الغيب، عن الخبر في ض أي: 
والرعدوالأحكام الأحبار ش مثله ؤرة بالإتيان عن عجزتم إن هودت صورة ني لهم نقال 

امجردالبلاغة ؤإنماهي غيرحبرولاوعدولاوعيد، من بعثرصورمثاله فآتواوالوعيد، 
اكزيل)إ/ها"ا(.معالم 



البنا:حمال الأستاذ ثالثا: 

عدمهو الإعجاز ر لالقدامى معرفة عدم سبب أن البنا حمال يرى 
للقرآن(.والمعنى اللفظ بين )أي والرسالة القرآنية، الصياغة بين ربملهم 

القدامىل١،الكتاب عجز أسباب اكبر من *وكان I البنا جمال يقول 
القرآنيةالصياغة مابين ربطهم عدم الإعجاز: سر إلى الاهتداء عن 

الاسهداية وهي نزل، أجلها من والتي القرآن استهدفها التي والرسالة 
هناكإذ جديدأ؛ إيمانيا حلقا البشرية النفس حلق من هذا يعنيه وما 

أهممن مفتوحا ه جعلنا ما وهو والغاية، الوسيلة مابين قوي ارباط 
إءجازها(لأآ،.ؤإدراك القرآني الخطاب مفاتيح 

فيالقرآن إعجاز في المتقدمين الملماء كلام بل صحيح، غير وهدا 
يحصر.أن من أكثر المواء على معانيه وفي ألفاغله 

معناهفي ارفالإعجاز تعالى: الله رحمه تيمية ابن الإسلام سيخ قال 
عنعاجزون الأمم عقلاء وجميع لففله، في الإعجاز من وأكثر أعفلم، 
لفظه((رم.بمثل الإتيان عن العرب عجز من أعفلم معانيه بمثل الإتيان 

وأ .

العلماء،لقاماث، صاحبه فهم عن مخبر القداس بالكتاب التقدمض العلم أهل وصف )١( 
بحقيقةاحبار فيها التي الألفانل س ونحوها أوالعلماء العلم يأهل ت عنهم التمتر والأولى 
ذاتها.حد في الكتابة لا العلم وهي تميزهم، 

٤•٠ ص والحدين، القداس بض القرآن ير نف)٢( 
(.٤٣٤الصحيح)؛،/الجواب )٣( 



الثالثالمحث 

المعاصرةالعقلية المدرسة موقف 

ونقده.القرآن، إعجاز أوجه من 

أوحهآالكريم القرآن لإعجاز تعالى افه رحمهم العلماء يدكر 
نهايةلا أنه رروالصواب تعالى! الله رحمه السيوطي قال حتى متعددة، 

إعجازه٠١لوجوه 

تالكريم القرآن إعجاز في القول عليها بني التي الوجوه أهم ومن 
أوجهفى اختلفوا ؤإن تعالى النه رحمهم والعلماء اللغوي، الإعجاز 
أهمهامن اللغوي الإعجاز كون في يختلفون لا الإعجاز 

الكريم،القرآن اعجاز أوجه عن المحاصرون العقلانيون تكلم وقد 
إعجازأوجه من موقفهم بيان بلي وفيما اللغوي، الإعجاز وخاصة 

ونقده؛اتكريم، القرآن 

الأهمان)ا/ه(.سترك )١( 
كلامعن مزيئ الكريم للقران يرون لا فهؤلاء الصرفة، القائلض من لكن ما إلا اللهم رى 

الصرفة.إلا الكريم القرآن ش الإعجاز وجه يرون لا وباكالي العرب، 



^تيويالفمِم
زيد:أبو حامد نصر الدكتور أولا: 

القرآنفى المعجز هى الصرفة أن نيئ أبو حامد نمر الدكتور يرى 
الخارقةالإلهية المدرة هو العجز كان ®ؤإذا I يقول ذلك وفي الكريم، 

منأي - ذاته في فالنص يمنله الإتيان من انمرب لتمغ تدخلت التي 
بينهمحلى لو بمثله الإتيان للبشر مقدرا كان ~ لخوى نمى هو حيث 

الادية«لسمقدراتهم وبين 
بالفهمالنص ربهل جاهدين المعتزلة حاول ررلقد ت أيضا ويقول 
والتحليل•الشرح على الإنسان قدرة من الوحي وتقريب الإنساني، 
أشرناالذي العجزة معنى من تتضمنه بما ررالإعجازا، فكرة أن ؤيبدو 

أناللغوي التمر بناء في بوجودها سلموا لو يمكن كان سبق فيما إليه 
الإنسان،لقدرة - لغوى نص هو حنث من - الوحي مفارقة إلى تندى 

الفهمعلى تعص م »مغلقاا نص إلى الوحي تحويل إلى ثم من وتولى 
واسلرم.

محاالوحي فهم وعلى الفعل، على ان الإنسيقدرة التسليم كان لقد 

صرفتيقال: وجهه، عن الثيء رد وهوت مض عر يدور العرمحة اللغة ش المرق )١، 
الحرلانصراف بذلك مميت، القمر، منازل من منزل والصرفة فانصرف، عتي الرجل 
يدلبابه معظم والفاء والراء ®الصاد فارس؛ ابن نال كما اللغة في والصرفة الرد، ؤإنال، 

اننلر:فرجعوا•، رجعهم إذا وانصرفوا، صرفا القوم صرفت ذللث، من النيء• رجع على 
١. ٠٦٨ص المحيط، القاموس )؟/؟A\(، العرب لمان (، ٣٤٢)م/اللغة مقاييس 

.١٤٦ص القرآن، علوم في دراسة النص مفهوم )٢، 
يصورنصر فالدكتور فهمه، ؤإمكانية الكريم، القرآن يإعجاز القول ين ظاهر حلعل ^ا )٣( 

اعتبارههو فهمه سبيل وأن فهمه، عن العجز بض الكريم القرآن بإعجاز القول، وكأن الأمر 
يشريا.متتجا 



ررالتوحيد٠١مفهوم حلال من ررالإعجازا، ير نفمحاولة وراء الدائر هو 
خاصةيصفة وررالعلماا راالقلرةاا صفتي حلال ومن 

سلبهمإلهك، ندحل من نابع الوحي بمثل الإتيان عن الشر عجز إن 
ان،اللأذيتاح لا والمستقبل باّصي  ١١علم  ٠٠من وتابع القدرة، 

خلاصتهالدي زيد أبو حامد نصر الدكتور كلام على التعليق وقبل 
الصرفة.معاني بيان من لأبد الصرفة هو القرآن إعجاز وجه أن 

ثلاثةعلى عنها تكلموا الن.ين العلمام كلام في الصرفة معاني دارت 
وهي!معان، 

المعارصة،بواعث توفر لعدم الكريم القرآن معارصة عدم — ١ 
توفرتولو الدواعي، تلك سلبهم تعالى الله لأن الحرب، عند ودواعيها 

لعارصو0.لله.ارصة الدواعي عندهم 

للمعارضة،الل.واءي وجود مع الكريم، القرآن معارصة عدم — ٢ 
بماالإتيان في منها لأبد التي اللوم الخرب ملم، تعالى اممص لأن وذلك 

القرآن.يشاكل 

كيرابن ئال قديما، الخلماء ينه أم العمدية بأصولهم المعزلة س بالفرقة القول ارتباط )١( 
دواعيصرف من هو إنما الإعجاز أن المتكلمن من زعم من ءاوأما I تعالى الله رحمه 

وهوباطل فقول ذلك، على قدرهم سب هو أو ذك، إمكان مع معارصته عن الكفرة 
ينعندهم فرق ولا الأجرام، بعض في اغ حلقه مخلوق، القرآن أن اعتقادهم على 

بحث،النهري عبدالرحمن وللدكتور ([، ٥٤٧)a/والنهاية ]الجاية ومخالوقاا مخلوق 
فيبالمرفة القول انفلرت بالفرقة، القول لنشأة المودية الثرية الأسباب حول حيد 

•؛"U؛ ٠ ص ونقد، عرص القرآن إعجاز 
.١٤٧ص القرآن، علوم في دراسة النص مفهوم )٢( 





؛اكثإئةيقول فهو تناقض، نصر الدكتور كلام في الئانية! الملاحظة 
بمثلالإتيان عن البشر عجز ®إن يقول• الغيب، أحبار في وبالإعجاز 

بالماضي»علم« من ونابع القدرة، ملهم إلهي تدخل من نابع الوحي 
.١١ان للأتيتاح لا والختقبل 

فىأن يعنى القرآن إعجاز وجوه من وجه الغيب أخبار بان والقول 
يستلزمبالصرفة والقول حاولوه، لو الشر عليه يقدر لا ما الكريم القرآن 

.بتن تناقض وهدا حاولوه، لو القرآن بمثل الإتيان على البشر قدرة 
غيرالقرآن إعجاز وجوه من وجها ؛الصنمحة القول الثالثة! الملاحظة 

أمرفي ؤإنما ذاته، القرآن في ليس الإعجاز أن إلى ويودي صحيح، 
عنه.خارج 

المخالف،لحاجة الإعجاز أوجه عددوا حين العلماء ذكرها ؤإنما 
لمؤإن الطريقة ®وهده الصرفة! عن يقول تعالى الله رحمه كثير ابن فهدا 
كمامعارضته البشر تطح يلا معجز ه نففي القرآن لأن مرضية تكن 

عنوالمنافحة والمجادلة اكزل سبيل على تملح أنها إلا قررنا 
الحق«رم

أركون:محمد الدكتور ثانيا؛ 

خاضعاكان المربي اللغوي الوعي أن أركون محمد الدكتور يرى 
للقرآن.الإعجازية الصفة على البرهنة أجل من الدينية للحاجة 

صىالبلاغي، الإعجاز ت انظر موسى، أبو محمد الل.كور التتاثفن هذ.ا مثل على نبه وقد راآ 

٢(.٠ ١ )ا/ الطم تمرالقرآن )٢( 



غ|)ضٍرِج

أنمن الرغم على أنه الواقع رامي ت أركون محمد الدكتور يقول 
علىالبرهنة أجل من الدينية للحاجة خاصما كان العربي اللغوي الوعي 
عنإما جيدأ لاحفل قد كان فإنه المقدسلا،، للكاب الإعجانية الصفة 
التركيبفى للمادة نقضأ البلاغية التحليالآت بوامهلة ؤإما الحدس طريق 

/الصرف١١ل الكلاسيكيين( بلغة الفلم )أي القرآني للخناب اللغوي 
خاصمااللغوي الوعي يجعل أركون الدكتور أن نجد وهكذا 

إلىيحتاج مجمل، أمر وهذا القرآن، إعجاز لإثبات الدينية للحاجة 
الوعيأحدث الذي هو القرآن إعجاز أن المراد كان فإن تفصل، 
إعجازبل صحيح، غير فهذا يحدث، لم به الاهتمام ولولا اللغوي، 

وهذاالعربية، اللغة إلى الرحؤع إثباته طرق من كان الكريم القرآن 
كاشفادليلا كانت، البلاغة علوم وخاصة العربية، اللغة علوم أن يعني 

القرآن.لإعجاز 

ارقدالصناعتيزت كتابه مقدمة في تعالى الله رحمه المكري يقول 
لمالفصاحة، بمعرفة وأ-حر؛ البلاغة، علم أغفل إذا الإنسان أن علمنا 

التأليف،حسن مى به الله حصه ما جهة من القرآن بإعجاز علمه يقع 
".١١١التركمي،وبراعة 

ب)الكتابالتمير ترك أن إلا طهر( )سعتي مقدس كتاب الكريم القرأن أن شك لا )١( 
الضاري.محي الإنجل عر خنن\ أصح لأنه أور، القرآن عن المقدس، 

.١٩٩ص _، نراءة الإسلاص الفكر )٢( 
ترجمته،سفت، )■٢( 
١.ص الهنامحض، )٤( 



حشالبلاغة بعلم للعناية باعثا كان القرآن إعجاز أن المراد كان ؤإن 
صحح.فهدا الإعجاز، دلائل ت العلم هذا سئي 

شحرور:محمد الدكتور ثالثا: 

يتفقبما الكريم القران اعجاز أوجه ببيان شحرور محمد الدكتور قام 
إلىالكريم القرآن إعجاز أوجه فتحولت الإعجاز، لحقيقة فهمه مع 

الٌلمكاأا،•الإعجاز من أنواع 
القرآنهى التي ه محمد نبوة ®١— شحرورت محمد الدكتور يقول 

المحسوسمن المدرك عن المعقول الهلرح فيها سبق ، المثا والسع 
صمنالقرآن طروحامت، تدخل الزمن تقدم فكلما متشابهة. بصياغة 

المدركة....المحسوسان 

هو!القرآن إعجاز من الثاني الوجه 
فهمانمهم ؛حيمث، للوجود المهللئة الحقيقة القرآن حوي لقد ~ ٢ 

فهوفيه. القرآن فهم يحاول الذي للعصر المعرفية الأرصية حب بيا ن
وهذاواحد، بآن الحقيقة لهذه المسي والمهم المطلقة الحقيقة حوي قل 
يفعله...أن كان أيا لإنسان يمكن لا 

أنتهاحقيقة النبوية المنة أو الكريم القرآن إحبار هو ت أهاله يعريه كما العلمي الإعجاز )١( 
انفلر:ه، ادي زمن في البشرية بالوسائل إدراكها اماكانية عدم وثبت اكجريي العلم 

عدةالعلمي الإعجاز وفي ، ٢١ص ومحوايهله، تاريخه نة والالقرأن في العلمي الإعجاز 
الجملةطْ في العلم اعتبار جهة من العلمي، الإعجاز اسمه: من أولها يبدأ إشاكالالت، 

الكريمالقرآن دلالات، في يندرج ما أمر اعتبار شرويل إلى فحسب،، التهلتشة العلوم بمحتى 
إعجازأ.

شحرور•محمد بالدكتور حاص اصطادح المئاني، والع القرآن آيات، هي; التبوة جعل )٢( 



^^آنِويويإكيردلأيم

أنالأن نعلم أنا فهو الإعجاز أوجه من الثالث الوجه أما - ٣ 
الموضوعيةالعلمية الصياغة ! همااللغوية الصياغة من نوعين هناك 

لمفلرياتهم،١^٠٢^٣، وابن انشتايزرى وآلبرت نيوتنل١ا إسحاق كصياغة 
كصياغةالفنية بالصور الغنية والشعرية الخطابية الأدبية الصياغة وهناك 

هوIالأن ه نفيهلرح الدي والسوال والمتنبئ. وبومحكين شكسبير 

وأحدوهو ، ٣١٦٤٢محة ولد والرياصات، الفيزياء في إنجليزي عالم نيوتن، إسحاق )١( 
الأصولكتابه أس المالكية، الجمعية رئيس منمسيا في نيوتن عمل العلمية. الثورة رموز 

المياكانيكامبادئ لمعظم ،  ١٦٨٧عام مرة لأول نشر الذي الطبيعية للقلقه الرياضية 
.٢١٧٢٧سة توفي الكلاسيكية، 

٠بعدها وما مجره العلمية، والثورة نيوتن إسحاق ت انفلر 
توفيالفيزياء، في العلماء أهم أحد الديانة، يهودى ،، ١٨٧٩سنة ولد أينثّتاين، ألبرت )٢( 

،٢١٩٥٥نة 
.بعدهاوما ص١٣ وعالمه، حياته أيتنتاين انفلرت 

أهلمن مهدس ، ٥٣٥٤نة ولد الهيثم، بن الخن بن الخن علي أبو الهيثم؛ ابن )٣( 
ه. ٤٣٠منة نوش الهند.سة، فى نصانيف له الثاني. ببطليموس ت يلقؤت، البصرة، 

(.٨٣٨)الأعلام (، ٣٢١; ١١)الوافي؛الوفيات انظر: 
كاعظميصفس، الذ.ي الإنجليزي والكاتب الشاعر ، ٢١٥٦٤سنة ولد شكسبير، ؤيليام )٤( 

.٢١٦١٦ستة توفي الإنجليزية، اللغة في كاتب 
انغلر:

http://ar.wi kipedia.org/wi lci/%D9%88%D9%8A%D9%84%D

^ه%3ة»/"8ه»/"ت8%وه%4ة%8ه7%90%58%

يونيو٦ في موسكو في ولد ومرحي، رواش وكاتبا روسيا شعراء أمير بومكين ألكندر )٥( 
.٢١٨٣٧وتوفي ، ٢١٧٩٩عام 

٠بعدها وما ١ ص* الشرقية، القصائد انظرت 



صياغةالهيثم وابن محبنا وابن وانثتاين نيوتن نظريات صياغة يمكن هل 
علىالصياغة هده توير أن دون بير ونكوبومحكين المتنبي كمياغة 

هذانر لم هذا يومنا إلى ابها؟ حعلى تكون أن ودون العلمية الدقة 
الإعجاز.من الثالث الوجه هو وهدا الصياغة من التؤع 

بالجزءيتعلق إنما لف العند القرآن إعجاز عن كتب ما كل إن 
للإءجاز«لا،.الثالث الوجه من الأدبي 

محمدالدكتور ذكرها التي القرآن لإعجاز الثلاثة الأوجه هذه ومع 
التالية!الملاحظات خلال من وقفات شحرور 

الأولالوجه في شحرور محمد الدكتور يثير الأولى! الملاحظة 
يقول!حيث الحديث، العلم في تفرر لما القرآن آيات سق إلى! 

المحسومحساتصمن القرآن طروحات تدخل الزمن نقدم رافكلما 
المدركة®.

العلمأهل عند الغيب بأحبار الإعجاز في داخل حقيقته في وهلزا 
،المستقبل غيب من نؤع هو إذ الإعجاز، في تكلم ممن المتقدمين 

العلمي.الإعجاز ! عصرنافي نميته على اصهللح ما وهو 
الدكتورعند القرآن إعجاز أوجه من الثاني الوجه الثانية! الملاحظة 

لهذهبي النوالفهم المهللمة الحقيقة حوي  ٠١القرآن أن هو شحرور محمد 
يفعله®.أن كان أيا لإنسان يمكن لا وهذا واحد، بان الحقيقة 

الإعجازإلى إشارة فيها التي الأيات عن الكلام إلى مرده وهال.ا 

.١٨٧ص والقران، الكاب )١( 
.٢٧٧ص القران، إعجاز في حث، ما ، ٢١٠ص لا1خطابي، القرآن إعجاز انغلرت )٢( 



الضيرِج^^و

نؤعمستقلا وجها وذكره السابق، الوجه مع يذكر أن ويمكن العلمي، 
ام.للأيالتكثير من 

ذكرهالذي القرآن إعجاز أوجه من الثالث، الوجه الثالثة؛ الملاحظة 
والصياغةالعلمية الصياغة استخدم القرآن أن هو شحرور محمد الدكتور 
أسلوبفي الإعجاز من متفرع حقيقته في الوجه وهذا معا، الأدبية 

الأسلوبخصائص فى فال حيث الزرفانى، إليه أسار وقع. القرآن، 
أنهذا ومعنى والعامحلمة الحقل إرمحاوه الثالثة! راالخاصة القرآني! 
عدتراوهل قال؛ أن إلى معارا والقلب الحقل يخامحلب القرآن أسلوب 

العقلبحق وفى إن كلامهم بل لا ئم لا البتر؟ كلام فى( هذا بمثل 
ماوبمقدار حقه العقل بخس العامحلمة بحق وفى ؤإن حقها العاطفة بخس 
يقمالعام العرف بايتإ لقد حتى الأحر عن يبحد أحدهما من يقرب 

أدبيوأسلوب علمي أسلوب لهما ثالث لا نوعين إلى البشرية الأسالس-، 
يرضيهملا الأدب وطلاب الأدب أسلوب يرضيهم لا العلم فطلاب 
الجفاءمن فيه والمحققين العلماء كلام تجد وهكذا الحلم أسلوب 
الأدباءكلام في وتجد النفوس ويحرك القلوب يهز لا ما والعري 

الحقولويفع الأفكار يغذي لا ما العلمي والعقم الهزال من والشعراء 
ذلك(الا،.

إعجازأوجه عن حديثه في شحرور محمد الدكتور أن لأحذل وهكذا 
أسلوبعن حديثه في حتى العلمي، الإعجاز عن يخرج لم القرآن 
بالأمورعلاقة لها القرآني الأسلوب خصائص من حميمة أورد القرآن 
التهلقةالحلمة 

jUyJi، (XT\o-r\r/yمناهل )١( 





ئفمِري

فنونمن هذا إلى وما وطباق ومجاز استعاره من فيه ما هو القرآن إعجاز 
<،.البلاغة 

هوالقران إعجاز إن العلماء يقل فلم إطالقه، على صحيح عير وهذا 
باطلاق.وطباق ومجاز استعارة من فيه ما 

فيالأعلى الحد بالغ هو مما وغيرها الأنواع هذ0 من فيه ما بل 
الإمامقال وقد البشر، مئله على يقدر لا الذي والبلاغة، الفصاحة 
وهي:الإعجاز، جهات من الرابعة الجهة في تعالى الله رحمه الخهلا؛ى 
فىجروا قد المقالة، هذه أهل عامة ووجدت ٠١قال! البلاغي، الإعجاز 

الفلز،غلبة من وصرب التقليد، محن نؤع على للقرآن الصفة هذْ تسليم 
به.العلم ؤإحاطة له، التحقيق دون 

بهااحتمى التي البلاغة هذه تحديد عن سئلوا إذا صاروا ولذللث، 
الموصوفالآكلأم أنواع سائر عن به يتميز الذي المحنى وعن القرآن، 

بهنعلم ظاهر بأمر تحديده ولا تصويره، يمكننا لا ت قالوا ~ بالبلاغة 
صرباسماعه عند به العالمون يعرفه ؤإنما الكلام؛ من غيره القرآن مباينة 

أنواعلم الأن، فتفهم ٠١قال: أن تحديدهاا...إلى يمكن لا المعرفة، من 
نفلومأحن في الألفاظ، بأفصح جاء لأنه معجزا صار أنما القرآن 

~قدرته عزت ~ له توحيد من المعاني: أصح مضمنا التأليف،، 
منعبادته: بمنهاج وبيان طاعته، إلى ودعاء صفاته، في له وتنزيه 

بمعروف،وأمر وتقويم، وعقل ومن ؤإباحة، وحغلر وتحريم، تحليل 
مساريها؛أرالعن وزجر الأخلاق، محاسن إر ■ ^'؛-١١٠منكر، عن ونهى 

.YU-Ytص القرآن، إعجاز 



القرآنينزل لم تعالى اممه ءإن الما: حمال يمول الثانية; الملاحظة 
بنودهملكي ولا بالإعجاز، له وليعترشوا خاصة، البلاغيون لم لي

والأدلة((.إالشواهال 

لغيراGكريم القرآن إعجاز لإدراك طرقا محاك بأن : هذاعن ؤيجاب 
واللاغة.الفصاحة أهل عجز معرفة ; ومنهاالبلاغة، أهل 

غيرلسانه كان لمن يتهيأ ارلأ تعالى; اض رحمه الباقلاني قال 
بأنإلا القرآن إعجاز يعرفوا أن وغيرهم، والترك العجم من العربية، 

ذلك.عن عجزوا قد العرب أن يعلموا 

بمثله،يأتوا أن إلى تحدوا قد أنهم علموا بأن ~ هدا عرفوا فإذا 
عنه.عاجزون أنهم تبينوا ~ به يأتوا ولم يمئله، الإتيان ترك على وقرعوا 

أعجز.عنه فهم اللسان، ذلك أهل عجز ؤإذا 
ليسأنه إلا ~ الحربي اللسان أهل من كان من إن ، نقول;وكيلك 

ووجومالكادم، أساليب معرفة إلى يتناهى الذي الحد الفصاحة في يباغ 
فهو~ غيره من بارعا بليغا فصيحا يحدونه وما اللغة، تصرف 

.٢١١((كالأعجمي 
فاتهمإذا الدين الحرب راغير أن الثنا جمال يعتبر الئاكة: الملاحظة 

يهديهمما مقاصده وسمِو معانيه إعجاز في لهم كان اللغوي الإعجاز 
للأملأم((.

وهوالقرآن، لإعجاز العرب غير إدراك أوجه من صحيح وجه ويرن.ا 

١• ١٣ص للماقلانى، القرآن اعجاز 



تيِ|لفٍرِم

تيميةابن الإسلام شيخ نول بق سوقد الكريم، القرآن معاني معرفة 
فيالإعجاز من وأكثر أعظم، معناه في ررفالإعجاز I تعالى اممه رحمه 
منأعظم معانيه بمثل الإتيان عن عاجزون لأمم ا عقلاء وحميع لفظه، 

لفظه(ابمثل الإتيان عن الحرب عجز 

معرفتهمالكريم القرآن لإعجاز العرب غير معرفة أوجه من وكيلك 
فمناللسان أهل عنه عجز فإذا معارصته، عن البالغاء العرب بعجز 

ذلك.بيان قريبا المنقول الئاقلأني كلام وش أعجز' سراهم 

الجابري:عابئ محمد الدكتور خامسا: 

وجههو العميق القرآن أمر أن الجابري عابد محمل. الدكتور يعتبر 
خارجهمن معجزه إلى يحتاج لا فالقرآن ررؤإذأ يقول• ا هن• وفي أعجازه، 

برهانمعه يحمل ه نفهو بل اف، عند من منزلأ وكونه صاسقه تويلء 
موقفامسبقا منه يتخذون لا الدين قلوب في العميق التأثير إنه إعجازه، 

ا.مكيبآ٠١أ راففسا 
أوجهمن الجابري، عابد محمل. الدكتور ذكره الأي الوجه ا وهل. 

ُازاذكر من أقرم ومن قل>يما، العالم أهل عند المعروفة القرآن إعجاز 
تيقول حيث تعالى، اف رحمه الخهلا؛ي الإمام الإعجاز من الوجه 

إلايعرفه يكاد فلا الماس، عنه ذهب آخر، وجه القرآن إعجاز في ن راقلت، 
فإنكالمقوس، في وتأثيره بالقلوب، صنيعه وذلك آحادهم، من الشاذ 

حلصمع المع إذا - منثورأ ولا منفلوما — القرآن غير كلاما تسمع لا 

(.٤٣٤اف>؛ح)ه/الجواب )١( 
.١٨٤ص القران، إلى مدخل )٢( 



فيوالمهابة الروعة ومن حال، محي والحلاوة اللذة من القالب إلى له 
الصدور،له وتشرح النفوس، به تستبشر إليه، منه يخلص ما أحرى 
الوحيبعراها ند مرتاعة إليه عادت منه، حفلها أخذت إذا حتى 

لهوتنزعج الجلود، منه تقنعر والمرق، الخوف وتغشاها والملق، 
فكمفيها، الراسخة وعقائدها ومصرانها النص بين يحول القلوب، 

اغتيالهيريدون أقبلوا ومحتاكها العرب رحال من . للرسول عدو من 
أنمسامعهم محي وقعت حين يلبثوا فلم القرآن من آيات معوا قوقتله، 

دينه،في محنيحلوا المته، مإلى يركنوا وأن الأول، رأيهم عن يتحولوا 
ا؛إيمانا وكفرهم موالاة، عدوانهم وصارت 

الجابريالدكتور أن إلا ه، نفمحي صحيحا كان وإن الوجه وهذا 
اللغوي،الإعجاز يعتبر لا أنه معناه وهذا القرآن، إعجاز وجه هو اعتبره 

أهللعامة مخالفة منه وهذا صراحة، لهذا يدل ما كادمه من وسيأتي 
المعتزلةيعص لقول وموافقة اللغوي، القرآن إعجاز يثبتون الذين العلم 

بالقصمحة.القائلن 

للصنهةفيه يورخ الصرفة عن كلام الجابري عابد محمد وللدكتور 
يالصمإهة!ررالقول ت فيه يقول القرآن، إعجاز محي المعتزلة دور عن ويتكلم 
وبدأواستقرت الإسلامية الحربية الدولة توسعت ما فبمجرد وهكذا 

الذيالإسلامي، المجتمع داخل الثقافي والصراع الحضاري الاحتكاك 
حديدمن طرحت مختلفة، إثنية وجماعات دينية أقليات يقم صار 

.٧٠ص القرآن، اعجاز بيان القول؛ي )١( 
ءرءا~إلى انتمائها اس أسعلى انية الأنالجماعات تصنيف إلى يرمي مذهب الإثنية؛ )٢( 







اكفمِجسم؛

إعجازلإنكارهم تبرير هو باللفظ لا بالمعنى القرآن ربطوا بأنهم والقول 
اسمه.بغير ونميته القرآن 

المعتزلةأن كلامه نهاية في الجابري الدكتور يقرر ت الثالثة الملاحظة 
عدموهوت سابقا، المذكورة الحاني من الثالث، بالمعنى بالصرفة، قالوا 

الحلموموتوفر للمعارصة، الدواعي وحول مع الكريم، القرآن محارصة 
عنالعرب، منع تعالى اممه لأن وذللثج للمعارصة، منها لأبد التي 

والإلجاء.ر، القجهة على العارفة 

يفيدبما ؛التثندة القول موصؤع يتناول الجابري الدكتور أن ونلاحفل 
اللعوي،الإعجاز عن تكلم عندما بينما ، المتعرلة صنيع تويغ أو تبريره 

الإعجازمن النؤع هدا يجعل ، نظمه في ازكريم القرآن إعجاز وخاصة 
كانفقد العكس، هو حصل الل.ى أن مع ، وحلاف، حيل، بعد مت 

uلصندة.حلافا العلم، أهل قبول محل عامة اللغوي الإعجاز 

منالنؤع هذا يكن لم بالنظم؛ راالقول الجابري! الدكتور يقول 
الدائرةداخل فعل، ردود يثير أن دون من ليمر القرآن إعجاز في القول 

أمر؛الغيوب،( )إخبار من القرآن فى بما ، الاعترافإن الإسلامية، العربية 

أنيزعم المردار هذا ،لكن :  ١٥١ص الفرق، ين الفرق قي ١^١^ نال =اوعتزلة، 
ه، ٢٢٦متة ش توفي متهء أفصح هو وبما القرآن هذا بمثل باتوا أن على قادرون الناص 
البلاء)'\إ\أ0(.أعلام سر اننلر: 
قالبفي أحواتها عع وصبكها وحماله، وكلماته، حروفه، الق، طريق* القرآن بقلم يقصد 

ئممحكم، نالب، في أخواتها الأغراض،ع في الراكيت، هذه استعمال ؤلريقة نم محكم، 
العانيعلى للدلألأ محها، الي؛تكدم الأ>اص في اكراتمي، هذْ اتسال >يقة 

.١٣١"ص اكرآن، إعجاز في مباحث انفلر! نقلم، وأحمل ساق أءذب، في عبارة باوضح 



)تأثيرهحاب على ذلك يكون أن يجوز لا ولكن مرغوب، بل مقبول 
خصوصاحرأ(لاأ لالبيان من )إن ت يمول والرسول ~ انلاغي( الياني 

منلمون المتعلم فقد عائقا، بالعرسة المعرفة عد فيه يعد لم وقت في 
مراحعصاروا الدين علمائها صار حتى العريية اللغة الحرب غير 

وهكزا)الأعاجم(، مجن والبلاغة...إلح، النحو مجال في فيها، علمية 
القرآنيالإعجاز ودلائل ككل؛ العربية البلاغة أمرار في الحث أصح 
بلاغيينمن البيانيين وعموم للمتكالمين شاغلا شغلا خاصة، بصفة 
علوممولغات في أساسيا ما نغدأ ثم وفقهاء...إلح، ومفسرين ونحاه 

القرآن(^٢؛.

القرآنإعجاز حول حيل وثؤع إلى يثير الجابري الدكتور وكلام 
القولنلهور مبررات عن كلامه محر وقد ولغته، نثلمه في الكريم 

حصل.محا هو العكس أن والعحح بالصرفة، 

كتابوسالم، (، ٥١٤٦برمم  ١٩)U/ الخطّة باب الكاح، كتاب البخاري، أخرجه )١( 
وعمارعمر، ابن حديث، من ( ٨٦٩برقم  ٠٩٤)آ/ والخطبة الصلاة تخفن، باب الجمعة، 

عهما.اممه رصي 
.١٨٦ص الكريم، القرآن إل مدخل )٢( 









Iله ؤيريدون التمسمر مصادر ممطلح المعاصرون ستخدم 
افلكتاب يره نفعند ر المفإلمها يرجع التي الأولية الراجع 
تعاررأ،.

بعضهم!وسماها ، التمسير طرق •' اللم أهل بعض أسماها ومل 
ومصادروحدها، ثور بالما ير النفمصادر ذكروا وربما التمبر مآخذ 

٠وحدها بالرأي الشبر 
يرىمن فمنهم عددها، في كذلك وقع اسمها، في سوع وقع وكما 

،jU^Iش الزركثى ولا الإتقان، في الموطئ عند مصلا الممطالح سا أجل لم )١( 
تعاراف رحمه الذهي حسين محمد الدكتور المصطلح؛ هدا يستخدم رأيته من أقدم ومن 

(.٧٦، )ا/١٣والقرون الضير كتابه: في 
.٢٦٩ص التفسير، أصول في مقدمة ثرح انخلر! )٢( 
•انقل. التمر، طرق أحن أورد حض تعار، اممه رحمه يمنة اض الإسلام شخ صغ كما )٣، 

١٥٧ص يمية، اض مقدمة ح رث 
ماحيأمهات ر •افصّل أمحماْ: فملأ أورد حينا تعار، النه رحمه الزركشي صغ كما ، ٤١

:ماحن؟أربعة فيه وذكر القرأزرا في لكاظر التمسير 
الأحدوالثالث،: الصحابي، يقول الأخذ والثار: ه، افه رسول عن النقل الأول: 
المع،قوة من والمقتم، الكلام معنى من بالمقتمى التمسير والراح: اللغة، يمهللق 
)آ/آ-0ا-اآ"ا(بالرهان انفلر: 

٠١٥٢ص القرآن، علوم ر دراسات انخلر: ، ٥١



وأقوالالصح_ادة، وأقوال والسنة، القرآن، هي• المصائر هذه أن 
،.اللغة١٢يضف، من ومنهم ،، وتا!عيهمأ التابعض 

فيجعلبعض، دون العصور ببعض خاصة مصادر يورد من ومنهم 
وسنةالكريم، القرآن I أربعة الصحابة عصر في ير النفمصادر 

اليهودالكتاب، أهل عن ورد وما الامتنباحل، وقوة والاجتهاد ه، الك، 
رالمارى■".

مصائر!أربعة حول تد'ور التفسير مصائر أن والحاصل! 

الكريم.بالقرآن القرآن ير نفالأول! 
النبوية.بالسنة القرآن ير نفالثاني! 

الصحابة.بأقوال القرآن تفسير الئالث،! 

العربية.اللغة بمقتضى القرآن نفير الرابع! 

ما!.ىحيمث، من المصادر ٥^١٥ عن المعاصرون العقلانيون تكلم وقد 
سقثل الحربية باللغة التفسير موصؤع إن وحيمشر بها، للتفسير صلاحيتها 
والتأويل،والمجاز، القرآن، يبيح ! مباحث،حلال من عنه الحديح، 
مباحح،!ثلاثة حلال من الفصل هدا فيكون 

القرآنتفسير من المعاصرة العقلية المدرسة موقف الأول! المبحح، 
ونقده.بالقرآن، 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

.٢٦٩ص التمر، أصول قي عقيمة نرح 
(.١٦٠اورقن)آ/

(؛)ا/١٣واJفرون التمر 



القرآنتفسير من المعاصرة العملية المدرسة موقف ت الثاني المبحث 
ونقده.بالمنة، 

القرآنير نفمن الحاصرة العقلية الل.رمحة موقفا ! الثالث،المحنح 
ونقده.الصحابة، بأقوال 

مص م 





الأولالمبحث 

العاصرةالعقلية الدرّة موقف 

ونقده.بالقرآن، القرآن تفسير من 

بالقرآن،الكريم القرآن ير نف، الكريم القرآن ير نفمصادر أهم من 
والإؤلناب،الإيجاز على اشتمل قد أنه يجد الكريم القرآن في وارالناختر 

المحموموعلى والتقييد، الإطلاق وعلى والتبيين، الإجمال وعلى 
فيأحمل وما آخرا ن محكا في ثل ينقد مكان في أوجر وما والخصوص• 

فيالتقيد يلحقه قد ناحية في مهللقا حاء وما آخر، موصع في يثن قد موضع 
أحرى.آية في التخصيص يدخله قد آية في عاما كان وما أخرى، ناحية 

فيينغلر أن تعالى اف كتاب لتفسير يعترض لمن بد لا كان ولهذا 
الاياتويقابل واحد، موضع في منه تكرر ما فيجمع أولأ، القرآن 
وبماموحزأ، حاء ما معرفة على هبا محاء بما ليستعين ببعض، بعضها 

المقثد،على المئللق وليحمل مجماد، حاء ما فهم على مبينا حاء 
مرادوفهم بالقرآن، القرآن م قد يكون وبهذا الخاص، على والعام 

. ٠١ف ا عن حاء بما اغ 

(.)ا/٠٣الضيروالمقرون 



موصوعفي تكلم من أكثر من بوهندي مصطفى الدكتور ويعشر 
القرأننمير فى المسيحى التأثير كتابه! فى وذلك النمير، مصادر 

المتعلمةالأمور محن عدد عن بوهندي مصطفى الدكتور تكلم وقد 
المنةمن التخلخى على معينا ناره فاعتبره ، بالقرآن القرآن بتمير 
لأنممكن، غير أنه اعتبر أحرى وتارة التاريخ، من أنها بحجة النبوية 
ذلك!بيان يلي وفيما أحيانا؛ ل إحما وفيه أوجه حمال القرآن 

بالقرآن!القرآن ير نفعن متحدثا بوهندي مصطنى الدكتور يقول 
تعتمدلم منهم القدماء وخصوصا المفسرين حل عند التفسيرية العمالية ١١

المقمرة،لأيامت، ا فى الناس قاله ما تذكر كانمتؤ ؤإنما ،، الخهجيةر هذه 
بالقرآن،القرآن ير نفحساب على والأراء بالأنار مغلوبا التفسير فجاء 

كثيرأأحيانا، أحرى وبين القرآنية القاطع بعض بين ر؛هل من ذكر وما 
قراءةأو شعر بيت أو لقولة تشهد يكان رأي، أو باثر مختلطا كان ما 
حينهافتكون المفسر، النص بيان صمن القرآن من بمقطع رأي أو 

للنصمفمرأ ولمت، والأراء للاثار عاصدأ بها المتشهي الآياتا 
الدراسة.موصؤع 

القرانتفسير الفلري المستوى على يجد عندما الباحمث، يحجمسآ ولقل. 
قليلانجده التطبيمي المستوى على ولكنه لأولى، ا الرتبة يحتل بالقرآن 
ونادرأ.
قبلالقرآن فى حقه الثحث، إءءلاء يلزم الفلري المستوى على إنه بل 

٠١ ٢٨~١ ٠ ص القرآن، مير قي الميحي التأنير انفلرت )١( 
لهموحدت ولكن التمير، عمائر من المصدر هذا في صريحا كلاما لغيره أحد ولم )٢( 

الصحابة.وباقوال بالسنة، القرآن نمير في سيأتي كما الأحرى المصادر في كلاما 
بالقرآن.القرآن نفير ريقة أي: )٣( 



استوفواثد المفسرين إن بل يفع، لم أمر وهو ، غيرْ إلى الأذتق١ل 
كلهاالمذامس، أقوال ذكروا حتى القرآن عن الناس كلام مي البحث 

الموصؤع*في واحدة آية ولا يذكروا لم الأحيان أكثر في لكنهم 
!ومنهاعدة، ملأحفلات بوهندي مصْلفى الدكتور كلام ومي 

العمليةأن بوهندي مصهلفى الدكتور قول الأولى• الملاحغلة 
اقتصرتؤإنما بالقران القران بتفسير تهتم لم المتقدمين عند التفسيرية 

فحب.الواردة والأيار الأحايين، نقل على 
العقلانيين،عن فضلا العلم ؤللبة بين منتشر كلام حقيقته في وهدا 

بالقرآنالقرآن بتفسير المعتنية التفاسير أن من اشتهر ما وسببه 
ب'"

بهذاعناية التفاسثر أكثر من بالإسناد المروية التفاسير أن والحق 
وأتباعهموالتابعين الصحابة تفسير من تورده ما خلال من وذلك الباب، 

منبالقرآن للمقزآن يرهم نفأن شالخ، ولا ،، بغيرها الكريمة للايايته 
التفسيرلأ،.هدا أنواع أعلى 

.٢٣ص القرآن، تمر ني المحي اكآير )١( 
ابنللإمام العفليم القرآن تمر ت بالقرآن القرآن بتفسير انمتتية التفاسير تلك من يوردون  ٢٢١

يرونفالرضوان، مفاتح ت المعمى اف رحمه الصنعاني وتفسير تعالى، اف رحمه كير 
إلابالقرآن، القرآن بتفسير عناية أكثر كانن، ؤإن التفاسير وهذ.ه البيان، أضواء •' الننقيْلي 

الأمر.بهذا العناية سير التفتحب عن يفي لا ذلك أن 
حريرابن الأمام نمير ش بالقرآن القرآن ضير المعلقة الأنار حرديت، أن لي سق وثل. )٣( 

أثرأ،وحمين نلاثماتة من قريبا فجمعتا الناس، سوره إلى الكهف سورة من اتجري 
\لم\ب.بهذا يعني لا انجري الإمام إن قال،: يص 

الثاءل؛ي،الإمام معهن• مجلة في منثور ؛حن، نأصيلية، دراسة بالقرآن القرآن تفسير ام؛ ( ٤١
العدد)آ(.



لقولةيتشهد ١> من هناك أن مصطفى الدكتور قول اكانية: الملاحظة 
النصبيان صمن القرآن من بمقهلع رأي أو قراءة أو شعر بيت أو 

والاراءللاثار عاصدأ بها المتشهي الايات حينها فتكون ر، الف
الدرامه((٠موصؤع للتصر، مجهرا ولك 

تتفصيل فيه وهدا 

منفهو القرآن من بآية ست أو مقولة لمعنى الاستشهاد أما 
سيء•فى القران القران ير نفمن ولى الامتهاد 

ولاالاستدلال— من فهو القرآن، من باية لرأى الاستدلال وكذلائج 
يوهندي—٠مصهلفى الدكتور فعل كما استهادا يمي 

منفهو الآيات،، من بآية القرآنية القراءات من قراءة محنى بيان وأما 
يعفى.على بعضها القراءات حمل ومن بالقرآن، القرآن نفير 

الطريالمستوى ارعلى ممعلفى: الدكتور قول الثالثة: الملأحفلة 
لمأمر وهو غيره، إلى الانتقال قبل القرآن فى حقه البحث، إعطاء يلزم 

.١١يقع 

أولأ،التفسير من النؤع لهذا العناية إعهناء به أريد إن صحيح وهاوا 
التفسير.أنواع ببقتة القرآن ير بتفالعناية •ع 

وعدمالتفسير، من النؤع لهدا العناية إعهناء به أريد إن صحيح وغير 
يها.للاعتبار مبْلل وجودْ بل التفسير، أنواع بقية من الأفادة 

ومحاولةبالقرآن القرآن ير نفأن بوهندي مصهلفى الدكتور ؤيرى 
فهمحب المنة فيه يدخل )والذي التاريخ رواسب، من للتخالصى 

أمامخيار مجن وليي ٠٠يقول: للأمة، بالتقدم كفيلان العقلانيين( 



إلاالمنشود دورهم واستعادة المكشوف وهنهم من للخروج لمين الم
وتجاوزالوانمة المشاكل لحل منه والمهل اشر١،، كتاب إلى بالرحؤع 

والتقدم.المحرر من المانعة والقافية والاجتماعية الماريخية العوائق 

الماريحرواب من الخالص ومحاولة بالقرآن القرآن ير نفأن وظني 
إلىالقاطرة بإعادة كفيلان لم، المالعمل على راتت المي والمقافة 

بها«رمالقيام الأمة هازْ على المي الماريخية المهمة لإكمال سكتها 
وأنهبالقرآن، القرآن ير نفلأهمية بيان من فيه ما مع الكلام وهانا 

الممرمن الموع هذا إيراد أن إلا الملمين، مشاكل حل طرق من 
فهيصحيح، غير ياق الهذا في الأحرى ير المنأنواع دون وحده 
للرواسبممهلفى اككتور ذكر إن ثم الغاية، تاللث، في تشترك كلها 

فيداخل كذللث، المبوي ير المنأن إلى المنييه الهم من يجعل المارجية 
الملمين.مشاكل حل أسباب 

التدوين•عصور في بالقرآن القرآن نفير مواغ 
منعتالتي الأمور من عددأ هناك أن بوهندي ممهلفى اككتور يرى 

إلىراجع هو ما منها المدوين، عصور في بالقرآن القرآن ير نفمن 
يرنفمنع في والأثار المنة أثر إلى راجع هو ما ومنها ه، نفالقرآن 
؛وهنل.ى~.مصطفى انمك؛تور زعم حب بالقرآن" القرآن 

أمورأربعة أورد فقد ه، نفالقرآن إلى يرمع ما فأما 

-مار.اش محاب إلى ازجوع تمام س بها والأخذ المرين، الة إر الإثارة الدكور ترك )١( 
٧[.الحثر: ]صورة عنم تنذم وتا ثمديآ ألق-وأ، شآ نالاسار؛ كما 

.٢٤ص القران، تفسير ر الميحى التأثير )٢( 





محتلمة،ومذهبية وسياسة واجتماعية تاريخية فلروف أنشأتها دعاوى 
ذلك:ومن 

أوجه.حئال القرآن أن ادعاء - ١ 

وباطن.ظاهر وله - ٢ 

إلايعلمه لا ما ومنه الله، إلا يعلمه لا ما منه أقسام، وهو ~ ٣ 
يعال.رلا ما ومنه العرب، تعلمه ما ومنه العلماء، يعلمه ما ومنه رموله، 

بجهله.أحد 

أهلهم به يجادلون والوين بالقرآن، المجادلة يجوز ولا ~ ٤ 
السنن؛دللث، وأصحت، والاثار، بالسنن تكون المجادلة ؤإنما الزيغ، 

بالقرآن،القرآن نمير فانحسر القرآنية، للمعاني المحددة هي والاثار 
٠؛المأووراا«ثااا بلألهالناس واهتم 

منعدد فيها بالقرآن القرآن ير نفموانع موضع في الأقوال، وهذْ 
وهى:الملأحفناينج، 

منعددأ هناك أن بوهندي ممهلفى الدكتور يرى الأولى؛ الملاحظة 
ماالموانع نالك ومن بالقرآن، القرآن ير نفمن منعت التي، الموانع 

أمور:أربعة وص ه، نفالقرآن إلى يرجع 
يرنفموانع من أن بوهندي مصحلفى الل.كتور يعتبر الأول: الأمر 

ء.أوجه حمال القرآن أن ررادعاء ير: النفأهل عند بالقرآن القرآن 

ابنحديثر ومنها: وجوم، ذو القرآن كون عن تحدستا آثار وهناك 

.٢٥ص القرآن، ير تنالمسيحي،ي التأثير 



علىفاحملوه وجوه، ذو ذلول القرآن I١٠ مرفوعا عنه اض رصي ■ماس 
صعيم،.حدث وهو ، وحوهها، أحن 

يحتملوجوه( )ذو I راوفوله I تعالى اممه رحمه اpركشى قال وقد 
•معمحن 

التأؤيل.هن وجوها يحتمل ما ألفاظه من أن ت أحدهما 

ب،والترغيوالنواهي الأوامر من وجوها جمع ئد أنه ت والثاني 
،•ل ا؛ والتحريم والتحلل والترهب 
القرآنير نفوبين بينها نافي لا أنه نجد المعاني هدْ حلال ومن 
منبوهندى مصطفى الدكتور اعتبره مما الأول الأمر فإن ولذا بالقرآن، 

يعتبرهولم صحيح، غير التمسير أهل عند بالقرآن القرآن تفسير موانع 
مانعا.رين المقمن أحد 

وباطن.ظاهر له القرآن أن الثاني! الأمر 
يرنفمن مانعا بوهندي مصطفى اككتور اعتبره الذي الأمر وهذا 

عالمبه يقول ولا الباطنية، قول من هو العلم أهل عند بالقرآن القرآن 
معتبر.

بظاهرالأحل. رفضوا قوم الباظنية ١١تعالى! الله رحمه الزرقاني قال 
،٠ظاهرها١١ دون باطنه منه والمراد وباطن ظاهر للقرآن وقالوا القرآن 

حرأ،ضعيف اص■■ وقال، (، ٤٢٧٦برقم  ٢٥٥)ْ/ الوائد كناب الدارقطي، أخرجه )١( 
١(. ٠٣٦برقم  ١٢٧)م/القبة الأحاديث ّدالة انظر: 

(.١٦٣)٢;الرهان )٢( 
المخان)آ/؛ب(.ماهل )٣( 



٢١٨)S ار )؟f  ٨٨وص مشالدرااساسم؛سماماب الثامن: القمل ٨
٧

القرآنتضمير موانع من أن ممطمى الدكتور يرى ت الثالث الأمر 
الما ومنه افه، إلا يعلمه لا ما منه ام! ارأقأنه الممسرين عند يالقرآن 

ومنهالعرب، تعلمه ما ومنه العلماء، يعلمه ما ومنه رسوله، إلا يعلمه 
ءجهالهُأحد يعذر لا ما 

رصيعباس ابن أثر إلى هذا في أشار مصهلفى الدكتور أن حفل ويلا 
منالعرب تحرفه وجه I أوجه أربعة عالي راالتفسر قال! عنهما الله 

يرونف، العلماء يعلمه ونمير بجهالته، أحد يحذر لا ير ونفكلامها، 
ادلها(را،.إلأ يعله لا 

الما )ومنه مصئلفى الدكتور أوردها الي الزيادة فيه ليس الأثر وهذا 
رسوله(.إلا يعلمه 

ااوهذاالأثر! هذا على معلقا قال تعالى اممه رحمه الزركثي إن ثم 
ذللث،.في العلم أهل ووافقه ،  ١٠صحيح يم تق

اعتبرهولا بالقران، القران ير نفمن يمغ ما التقيم ذلل في وليص 
مانحا.المفسرين من أحد 

القرآنير نفموانع من أن مصطفى الدكتور يعتبر الرابع! الأمر 
والذينبالقرآن، المجادلة يجوز ر'لا إنه قولهم المرين عند بالقرآن 

والأتار®.نن بالتكون المجادلة ؤإنما الزيغ، أهل هم به يجادلون 
منأحد ولا صحيحة، غير العلم أهل إلى القول هذا ية ون

ثريبا.تخريجه سبق )١( 
 )٢(x^إ^٦y(^ب



تيووِ|كييلي

بالقرآنشبههم ودحض الباطل أهل مجادلة جواز بعدم يقول المغرين 
المرآزرا،.جدل في كتبا العلماء ألف وقد اتكريم، 

كالخوارجالبيع أهل بعض بمناظره المتعلقة الاثار وردت ؤإنما 
ننبالمناظرتهم فكانت القرآن بمتشابه كون يتم وأنهم ، خاصة 
أهلمجادلة يجوز لا أنه لا والتشابه، المحكم تبين لأنها كذللث، 
سللقا.الباطل 

فيبالقرآن القرآن نمير ارموانع ت بوهندي مصهلفى الدكتور ويقول 
تالتيؤين عصور 

ولكنأولا، بالقران القران يفر أن التفسير طرق أحن إن نحم، 
علىبل القاعدة، هذه تعتمد لا التفسير كتب جئ الشديد للأسف، 
~١ هو؛ ا إنم.منهم كثير يعتمده الذي الترتسب فإن دللث، من العكس 

الأصولمن وغيرها الصحابة بكلام ثم — ٢ بالمنة. القرآن ير نف
الأخرى«م

تعتمدلا التفسير كتبا جل بوهندي مصهلفى الدكتور يجعل وهكيءا 
ألاالهلرق أحن اعتباره من فهم لأنه وذلك، بالقرآن، القرآن تفسير 

وحوله.حال غيره معه يكون 

بالقرآن(القرآن ير )نفمن يفهم لا بوهندي مصتلفى الدكتور إن ثم 

اليونانأماليي، ■صلى القرآن أسالم، ترجيح •' وكتاب، للهلوش القرآن، جدل ت كتاب، مثل )١( 
الولير•لأبن 

وغيرها،القرآن علوم كتب في منقول أنه وبتان قريتا، ذلك في الوارد الأثر تخرج ستق ، ٢١
نيا.مأجده ولم 

.٢٤ص القرآن، ير نفز المص التأثير )٣( 



الكريمالقرآن معاني بيان بذلك المراد أن من العلم أهل عامة يفهمه ما 
يبينوالقراءات آخر، في نمل مرصع في أجمل فما الكريم، بالقرآن 
يعفا.يحضها 

للقرآنالتفسيرية ررالعملية فوله في يبينه النفير لهذا آحر فهم له بل 
الذيالغيب مفاتيح من مفتاح هي يل تنفضي، أن يمكن لا بالقرآن 
والوجود.والكون الكتاب أمرار على يهللعلئ، 

ماإلى حقائق من وراءها ما إلى تهللت حقيقة إلى وصلت، وكلما 
إنهاوالإيمان، والفهم العالم في ؛ذلك، الإنسان فيزداد نهاية، لا 

وتقديرأ.وقريا معرفة إليه ليزدادوا ءباد0 يها اممه أمر الش التدبر عملية 
يجمععنها لانشغالهم التدوين عصر في العملية يهزم الناس يهتم لم 

الاهتماماتمن ذلك وغير وتأصيلها، وتمحيصها وتدؤينها المأثوران 
والمقدسالختر الماصى لصورة وكان التاريخية، المرحلة فرصتها التي 

والماثورالقديم في ترى التي أهلها وعقلية ، المرحلة تللث، على أنر 
،.والخهلاا،أ الانحراف والمحديث، الجديد فى وترى والخير، الصواب 
ملأحذلاتثاللكدم هذا وفي 

غلط.وهو ورائها، ما الأصل! فى ( ١١
سوعي في حاصرأ كان الذي الماضي هو هنا والماضي . حيرا كان الماضي كون أما ، ١٢١

بدلالةحيرأ كان فنعم، . ممعلفى الدكتور كلام إله ينير كما الملماء س الأثار جمعوا 
أمتي*حير ■ه•' اف رمول، نال، نال،ت عنه، اممه رضي معود بن النه عبد فعن الحديث،، 

أحدهمشهادة بق تنوم يجيء نم يلونهم، الذين نم يلونهم الذين ثم يلوني، الذين القرن 
قفل؛أب، عنهم، افه رضي الصحابة فضائل كتاب، لم، مأحرجه 1، شهادته ؤيمينه يمينه 

(.YoTY"برقم  ١٩٦٢)؛/يلونهم الذين ثم يلونهم الذين نم الصحابة 
.٢٥ص القرآن، مسير في المسيحي التأثير ( ١٢١



تقضىلا عمالية بالقرآن القرآن ير نفبان القول ت لأولى ا الملاحظة 
إذله، أساس لا الذي المرمل الكادم من هو الغيب مفاتيح من ومفتاح 

الغيببمفاتيح له علاقة ولا شك، ولا محصور بالقرآن القرآن ير نف
أحدها.ليكون 

مصطفىالدكتور أن يدل بالقرآن القرآن ير بنقللمراد النمور وهذا 
جرالتفإلى أقرب شيء عن يتكلم ؤإنما تفسير، عن يتكلم لا 

التفسير.إلى منه الإثارير١، 
التدبرارعملية هو بالقرآن القرآن ير نفبأن القول الثانية! اللاحظة 

المهطالحات.بين حلتل فيه ءباده<ا، بها الله أمر التي 
النظرعن راعيارة الجرجاني؛ قال كما معناه القرآن تدبر فمصطالح 

القالبتمرق التفكن أن إلا التفكر، من قريب وهو الأمور، ءوائ_ا في 
،١العوام_ااار في بالنلر تصرفه والتدبر الدليل، في بالفلر 

فيماوالتفكر ألفاظه، معاني تفهم هو القرآن! تدبر تعريفح في وقيل 
العانيتلك تتم ومالا صمتها، في دخل وما مطابقة، آياته عاليه تدل 

وانتفاعوالتنيهات، الإشارات من ذكره على اللففل يعرج لم مما به إلا 
المبرةوأحد لأوامره، وحضوعه مواعظه، عند بخثوعه يدلك القلبا 
ِ ()٣
مه

بمقتضىمنها ينلهر ما حلاف على الكريم القرآن آيات تأويل هو الإثارى! النمير )١( 
مناهل(، ٢٦١)T/ والمفسرون التفسير انظر! وأمثالهم، الصوفية ود.عيها حفية إشارات 
(.UA/Y)العرفان 

.٥٤ص التعريفات، )٢( 
صرا١.المآن، -bJير انظر: )٣( 







الثانيالمحث 

المعاصرةالعقيه الدرّة موقف 

وى|«هبالة، القران نمير من 

شارحةفانها ، الٌثي ّّة همو ير التغمصادر من الثاني المصدر 
نال:حيث كتابه فى بذلك عنه اغ أحبر كما له، وموصحة للقرآن 

[٤٤هناورإييه؛;مح4لاص: 
أنيعلم أن رريجب تعالى! الله رحمه تيممة ابن الإسلام ثيغ قال 

تعالى:قفوله ألفاظه لهم بين كما القرآن محاني لأصحابه بين ه النبي 
وهدا«أا/هذا يتناول ؤإث؛بمبمايدامارلياي4 

ياليوفيما بالسنة، القرآن ر تفعن المعاصرون العقلانيون تكلم وقد 
نقدم:مع كلامهم 

بوهندي:هصطفى الدكتور أولا: 

فيالنبوية الأحاديث ْع ارالتعامل بوهندي: ممهلفى الدكتور يقول 
والصواب،معرضة معقدة، اجتهادية عمالية القرآني النص ير نف

.١٧ص التمر، أصول مقدمن 



منالحديثي المرمى ئدراك جهة، من القرآني السياق تحكم إلى تحتاج 
منبد فلا ذلك ومع ثالثة، جهة من معا النصين وتناسب ثانية، جهة 

أحوالهأحن في الحديث يكون بحسث، المعنيين، بين الدائم التمييز 
صالحاالقرآني النص ويبقى العكس، وليس القرآني النص تجليات• أحد 

٢.العصورارر مر وعلى الأحوال مختلمإ في الأحرى تجلياه ، لاكتشاف

تملأحفلاُت،عدة الكلام هدا وفي 

ْعالتعامل أن بوهندي مصهلفى الدكتور يرى ت لأولى ا الملاحفلة 
تفصيل!وفيه معقدة، اجتهادية عملية التمير في الأحاديث، 

البه تفسيرها فان الكريمة، لأية ا نمير فى ءلاهرأ الحديث، كان فإن 
-  .)٢(
هيهصعوبه 

عام،سياق في جاءيت، التي الأحاديث، من الحديث، يكون وقد 
يعتبرالنؤع وهدا ، ما بآية الحديث، تعلق بيان في الصحابي فيجتهد 

الضر.في الاجتهاد من 

.١٠٢صن ، القران مسر فى المسسحى التأير ( ١ ؤ 
تيقول المنير، على وهو الله رسول سمعت ت يقول عامر، بن عقية حديث مثل )٢( 

القوةإن ألا الرمي، القوة إن ألا [، ٦٠ت ]الأنفال ووه تن أسثلنث> ما لهم ارؤر١علمرأ 
عليهوالحث، الرمي قفل باب الإمارة، كتاب مسلم، أحرجه الرمي® القوة إن ألا الرمي، 

 /T(١٥٦٦  ،)بمثاله،الشيء شتر هومن اكوي الضير هدا ملأحفلةأن مع بردمباا،ا
الرمي-سوى أحرى أنواعا القوة من أن يلغي ولا 

الرابعة،السماء إلى ينا عرج ُرثم • وفيه المعراج، قصة في عنه اش رصي أنس حديث مثل )٣، 
تقال معك؟ ومن ت محيل جريل، ئالت هدا؟ من ت قيل الملام، عليه جبريل فاسفتح 
=ودعا فر-ما يادريس، أنا فإذا لنا ففتح إليه، بعث قد ت قال إليه؟ يعت وقد ٠ قال محمد، 



تجعلأسباب عدة بوهندي مصطفى الدكتور ذكر الثانية: الملاحظة 
تعبيره—:-حب معقدة عملية التفسير في الأحاديث مع التعامل 

القرآني.السياق تحكيم الأول؛ جب ال
اجتهادعلى المبني بالسنة التفسير حال في صحيح السبب وهذا 

والحديث.الكريمة، لأية ا معنى بين علاقة بيان فى ر المف

ذلكيرد فلا ه، المي عن صريح ير نفورود حال في أما 
ال، بحالتفسير، يامتضحايا الكريمة لامحامحت ١ محياق ويفهم ر، التق
العقلانيونذلالثا يمسغ كما يقبله لا السياق أن بدعوى النبوي الخفير يرد 

كثثرأ•
الحديثي\ووص إدراك الخاني: المسب 

فصحيح.والأية الحديث، بين العلاقة إدراك يه قصد إن السبر وهذا 
معا.الصين تناب اكالث،: بك، ال

علاقةوحول > فيه المميز بتناب المراد كان إن ثم، الوهذا 

فصحح.تفسيرية 

يرونفبالقرآن القرآن ير نفٌبين • محوهندي ممهلفى اككتور ؤيقول 
فإنهابالمنة فعليلث، ذلك، أعياك )فإن تيمية: ابن قال بالسنة: القرآن 
أحنأن كلامه من تيمية امحن الإمام يقمد له( موضحة للقرآن شارحة 

كتابالبخاري، أحرجه ؛[• ٥٧]مريم; ءؤوزستتثقا1اءلأ1ه وحل: عز اممه غال بخير، =لي 
محابومسلم، (، ٣٣٤٢برنم  ١٣٥)؛/ اللام عليه إدرص ذكر باب الأنياء، أحاديث 
(.١٦٢يرقم اشةق)ا/ه؛ا برسول الإسراء باب الإيمان، 

.^١٥صن الضّمير، أصول مقدمة ,١( 



التجأذلك الممر أعيا فإذا أولا، يالقرآن القرآن يمر أن التفسير طرق 
درامتناحلال ومن بعدم، الثانية المرتبة في أنها بمعنى السنة، إلى 

نجدلم الطري جرير ابن ير نفرأسها وعلى القديمة، التفاسير لعض 
هزايول لم أكثرهم بل بالقرآن، القرآن ير نفأعياهم قد رين المقأن 

الباحث،إن بل إذن؟ يه يعيى فكيف، ، اهتمام كبير ير الفمن المؤع 
إلىنهما سيزداد بل ينقضي، لا بحثه فان القرآن دراسة في اجتهد مهما 

ومنلأعماقه، حدود ولا كلماته، تنفذ لا الذي الكتاب، أسرار اكتشافه 
بحره((من بعد يرمم، لم فإنه ذللث، غير ادعى 

بينكلامه في يخالهل بوهندي مصهلفى الدكتور أن الملأحفل ومن 
معبالقرآن القرآن نمير بعد الأانية المرتبة في بالسنة القرآن تممير كون 

مما.بهما والأخذ العناية 

بالسنة.القرآن ير بنقالأخذ عدم يعني بالقرآن القرآن ير نفأن وبين 
رينالمقأن مع بالسنة القرآن فسرمتج المد.يمة المماسير إن I فالقول 

يرنفلمعنى! الخاطئ الصور ط؛ يقيد بالقرآن القرآن ير نفيعيهم لم 
الثاني.المصدر هو بالة القران 

السنةهل موال' على مجيبا بويرنا.ي مصهلفى الا.كتور ؤيقول 
لهوموصحة للقرآن سارحة السنة أن ءأما للقران؟ وموضحة مارحة 

بيانوهو مبين، عربي بلسان نزل القرآن لأن دقيق، غير كلام فهو 
يكونفإنما وتوضيح، رح ث ثمة كان ؤإذا سيء، لكل وتبيان للناس 

السابق.المبحمثح قي الكلام هدا عن الجواب مبق )١( 
٠١ ٠٣ص القرآن، شير ر الميم التأثير )٢( 





تتعالى *نوله I تعالى اش رحمه الثنقمهلي الأمين الشيخ نال 
لأيةا هدم في ~ وعلا حل ~ ذكر ثىوه بمننا الكثب عقلف ركا وؤ 

وبينشيء• لكل ئيانا العفليم الكتاب هدا رموله على نزل أنه ت الكريمة 
منألكتف ة ؤلنا بب ; ه كقولموصع، الهذا غير في ذلك 

أماالقرآن. فيها بالكتاب المراد بأن القول على [، ٣٨ت ]الأنعام 
فلاحال كل وعلى بالأية. بيان فاد المحفوحل. اللوح بأنه القول على 
منه؛واحده آية في تدخل كلها والسنة شيء. كل بيان فيه القرآن أن شك 
:]الحثر هأننهوا4 عنق متم وما ثحسدؤأ اليود ء؛ؤوآ؛١^؛^ تعالى؛ نوله وهي 

لأآ\^}

الكريمةبالأية الاستدلال على تعالى اف رحمه الثنقيهلي وجواب 
عمومها.على ببقائها القول على هو 

عمومؤيكون حينئذ، إشكال فلا مخموصى عام بأنها القول على أما 
السنةبينتها التي تفاصيله دون الدين كليات إلى متجها الكريمة الأية 

وحمله.الدين كلياتي من سيء لكل تبيانا أي• ، النبويه 
أنشيء لكل تبيانا كونه ارومعنى تعالى! اممه رحمه الشوكاني قال 

ولدالثنقطي، الجكتي نوح بن محمد بن القادر عبئ بن المختار محمد بن ١لأم؛ن محمد )١( 
الكتاب،آي عن الإضئلراب إيهام ويجع التمر، في اليان أضواء ت مؤلفاته من ، ٠١٣٢٠

السانأضواء تحقيق مقدمة ت ش منملة ترجمته انظر تحار، اممه رحمه ، ٠١ ٣٩٣سه تور 

خحمؤلفاته! من ه،  ١١٧٣ولدسة الخوكاني، عداش ن محمل 
ضا رحمه  ٥١٢٥٠سنه توفي الأخبار، منتقى شؤح الأوطار ونيل التفسير، علم في القدير 
(.٢٩٨)٦;الأعلام الطالع الدر انظر: تعار، 



Ka(s)وار  A/Lومد، مصاودرااساسمةسطماهم، ا)فصلاكاس; ٨
٧

السنت،على منها بفي فيما والإح-الة الأحكام، من لكثير البيان قيه 
فيكما وهناعنه الأحكام، محن به يأتي فيما ه رموله باتباع وأمرهم 
أفلهر.الأول والخير ذلالث،((لا،، عر الدالة القرآنية ١؟^^، 

نة!بالالقرآن نفير مواغ 

فىير النفأحادبمث، على معلقا بوهندي مصطفى الدكتور يقول 
مااءإن عامة! بالسلمة القرآن تقبر يعترض وما البخاري، صحيح 
!منهاكثيرة أمور يكرنا، ما على ؤيادة ئة، يالالقران ير نففي يعترصنا 

ومنهاوالقحف، المحة درجات فى تتفاوت السنن أحجار إن ِ ١ 
وغيرمحاوالخرافات الإمراتيليات من هو ما ومنها منكر، موضع هو ما 

بحال.عاليه الاعتماد يمكن لا مما 

فقن.الألوف، مئات من آلاف يبفعة تعد الصحيحة والأحبار ~ ٢ 
سبعةمن قريبا فجاء ، حديث، أك ستمائة من صحيحه البخاري نخل 
رل بدونه آلاف وأربعة بالمكرر، آلاف 

ثلاثمائةيتجاوز لا التفسير في البخاري الإمام أورده وما - ٣ 
أربعينفي يورد لم بينما سورة، وسعين بضع على موزعة بابا، وأربعين 

المرفؤعمنها أوردها التي الروايات وهزه واحدأ، بابا ولا سورة 
فيرأينا وكما المني وغير والمنقهلمر والمقعلؤع والمرسل والوقوف 

(.YYt/rالقدير)ضح )١( 
ومائتانآلاف سعة ت البخاري في ما *جملة أن تعالى اف رحمه الصلاح ابن عن المنقول )٢( 

االحديث علوم انغلرت آلاف،،، أربعة المكررة ويحدق بالكررة حديثا وسعون وحمسة 



^^^|لفمِؤ

عثرةإلا منها برفع لم حدينا عشرين بين فمن عمران، آل سورة 
ظاهرىتشابه علاقة إلا الممنر، بالص له علاقة لا وأكثرها أحاديث، 

الحديث،بمضمون ويقارنها الأية ساق إلى يرجع لم الذي يوهم 
ذلك،.عكس والحقيقة ، بينهما ؛التماثل 

لتطرحأيدينا بين التي القليلة بته ونالنبوي النفير مشكلة إن ~ ٤ 
النبوي،ير النفاعتمدنا إذا هل وهوت محونيا سوالأ الأصل هذا على 

مبينا؟القرآن عندها ؤبمبح القرآني البيان مشكلة تزول 
أيدينا،بين التي القليلة الروايات، هذه تناصره لا كهذا ادعاء إن 
واحدأ،حديثا ولا البخاري فيها يورد لم المي سورة ;الأربعين وكيف 
الهلويلةالمور من وغيرها والعنكبوت والنمل المؤمنين سورة ومنها 

وغيرهاوالسجدة والروم والمحل الرعد سورة في نجد ولم والقصيرة، 
والعلقوالصر المسد مثل قصيرة سورة في نجد بينما واحدأ، بابا إلا 

أ؛واب،.سبحة —مثلا— الليل مورة في ونجد أبواب، أربعة وغيرها 
وقضاياإشكالات يثير أكثرها أن اكتشفنا الرؤيات هذه تأملنا وإذا 

فيبها المفنرة للايات علاقة لا والأحبار والعقيل،ة الشريعة ائل مفي 
تفهمعالي اعد ممن المرويان تللث، تتحول ويخللثج الأحيان، أكثر 

؛المقمرينيودي ما وهو ذللث،، أمام معرفي عائق إلى وتدبر، المص 
نةاليعتمد منهم كل كان ؤإن والمحارنم، الاحتلأف، إلى عموما 

والأحاديث،.

محورة ١١ت تعالى اش رحمه عاشور ابن قال المؤمنون، محورة والأشهر؛ هال،، كدا 
المرمتينإلى المورة إصافة اعتبار على محالأول، المؤمنون، محورة ؛ ومال،المؤمنين، 
٥(./ ١٨)والتنوير التحرير أفلحوا، بأنهم عنهم بالإحار لامحتتاحها 



فكيفبالقبول( الأمة تلقته الذي )الصحيح اعتمدنا وقد هذا ~ ٥
دونالصحيح بانتخاب ها نفتلزم لم التي ير التغكتب عتمدنا إذا 

مرْ«رم
ملاحظات!عدة موانع من مصطفى الدكتور أورده ما ومع 

أنبالسنة القرآن ير نفموانع من بأن القول ت لأولى ا الملاحظة 
والضعف٠١.المحة درحات فى تتفاوت السنن ررأحبار 

بالسنةالقرآن ير نفنترك أن يعني لا السنة في الضعيف ووجود 
بالمحح.ؤيفسر الضعيف على ينبه بل مطلقا، النبوية 

افرحمه الزركثي فال قديما، العالم أهل له تنبه قد الأمر وهذا 
تأربعة أمهاتها كثيرة مآخذ التمسير رالطالب ت تعالى 

يجبلكن الأول الهلراز هو وهذا ت ه اممه رسول عن الفل الأول؛ 
كثيرا،فانه والموضؤع فيه الضعيف من الحذر 

الصحيحةررالأحثار فإن المحيحة، الأحاديث، يلة الثانية! الملاحظة 
.٠١آلاف ببضعة تعد 

يرنفهو المقصود فإن بالسنة، القرآن ير نفمن مانحا ليس وهذا 
إلىانتقل ر المفيجد لم فإن تفسيره، في السنة من حاء لأا به,القرآن 

الأحرى.المصائر 

بوهندتماممهلفى الدكتور تام وقد تعال، افه رحمه البخاري الأمام صحيح إر يثير )١( 
منه.التفسير كتاب في الواردة الأحاديث، يبعفر بالتمثيل 

صه*ا"آ''ل.القرآن، نفير في الممحي التأثير )٢( 
اورئن)أ'/آ"ها(.)٣( 



النميرنجد لم وإذا I تعالى اف رحمه تيمية ابن الإسلام ثيح قال 
فإنهمالمحابة؛ أقوال إلى ذلك في رجعنا السنة في ولا الفرأن في 

ولمابها، اختموا التي والأحوال القرآن من شاهدوْ لما بذلك أدرى 
وكبراوهم١١علماؤهم لاسيما الصحيح، والعلم التام الفهم من لهم 

الدكتوريقول ؛ نلهاالتي بالملاحنلة متملة وهي ت الثالثة الملاحذلة 
يتجاوزلا التفسير في البخاري الإمام أورده ررما ت بوهندي ممطفى 
يوردلم بينما سورة، ومعين بضع على موزعة بابا، وأربعض ثادثماية 

واحدآءا.بابا ولا سورة أربعين في 

فيالواردة الصحيحة الأحاديث قلة من قبله لما مشابه الكلام وهذا 
تعالىالله رحمه البخاري الإمام صحيح حصمز أنه إلا القرآن، ير نف

قيذمالمبوي التفسير من فيه ورد ما وأن بالذكر، 

آيةكل تفسير يرد أن يشترمحل لا أنه من سابقه في قيل ما فيه ويقال 
الأحرى.المصادر إلى الانتقال يتم بل الستة، في 

بلكله، الصحيح يحو لم البخاري صحيح فان ت أخرى جهة ومن 
فىالنبوية نة بالالقران بتفسير تحلق لها صحيحة كثيرة أحايين، هناك 
المنية.ر التقوكتب، والمساند والسنن المّحاح كسب 

إذاراهل I بوهندي مصهلفى الدكتور يال ت الرابعة الملاحظة 
عندهاويمبح القراJي البيان مشكلة تزول النبوي، التفسير تمل|نا ءا 

مثيتا؟«بالقرآن 

٠٥٨ص التفسير، أصول مقدمة 



بتضيرالقول من المقصود ليس إذ محله، غير فى الموال وهذا 
الايات.من آية لكل يرأ تفالة تكون أن بالمنة القرآن 

وقبوله.التفسير مصادر من الممدر هذا صحة هو الراد بل 

تأملناررؤإذا بوهندي! مصهلفى الدكتور يقول ت الخامسة الملاحفلة 
مسائلفى وقضايا إشكالات يثير أكثرها أن اكتشفنا المرويان هذه 

أكثرفي بها المفئرة للايات علاقة لا والأحبار والقيدة الشريعة 
الممستفهم على ماعد من الرؤيات تلك تتحول وبن.لك الأحيان، 

ذللث،اا.أمام معرفي عائق إلى وتدبر، 
تثيرتكن~ لم أو للقرآن يرأ تقكانت، سواء ~ الأحاديث بأن والزعم 
يتعلقما وخاصة بالمنة، الجهل من نؤع هو وعقديه، شرعية اشكالأت 

أهلرده قد بل بجديد، الزعم هذا وليس ، الحديث مختلف بعالم 
إلىؤيضهلر الأنواع، أهم من فن راهذا أن؛ وبينوا ،، قديمار انملم 
الهلوائف((من الحلماء جمع محرفته 

والمنةاوكتاب في أمر عليه أشكل إذا الصادق الماحث، فإن ، ولذ.ا
وأنفيهما، مرية لا حق والمنة الكتاب أن موقنا للمثكل حل عن بحشر 

فيهما.لا الماؤلر ذهن في حاصل نى الإشكال 

أوينهما، فتوفى ظاهرا، المعن فى منقادان حديثان يأتي أن هو الحاويث، مختلف )١( 
الراويتل.ريب< ، ٢٨٤صن ين، الحل.علوم انظر• الأحر، دون يه فتعمل هما أحل. يرجح 

(٦٥٢-٦٥١/٢.)

ثمالحدين،، احتلافذ ت كتابه في تعالى اف رحمه الناقص الإمام • ب ألف س أول، ومن )٢( 
الدنيوري.فتنبه بن لم مبن اثثه عثل. محمد أبي للإمام ين، الحل. مثكل 

(.٦٥١)آ/الراوي تدرب )٣( 



الينا:حمال الأستاذ ثانيات 

حينالتمسير أهل فيها وقع وأحهلاء مآخذ هناك أن البنا حمال يرى 
لتتعرفالأئمة أمام يكن 'رلم ت يقول ذلك وفي بالسنة، الةرأآن فسروا 

الطبيعيلك الموهو السنة، إلا أحمله ما وتفاصيل القرآن مقصود على 
أوقديمة كب إلى كالالجاء أحر، ملك أي يقفل والذي والمنتفلر، 

ذلك.غير أو قبلنا من نؤع استلهام 

•لأئمة ا على يؤخذ ما ولكن 

أخءل1همما كثيرا القرآن من السنة لمكان تكييفهم فى أنهم ت أولا 
علىالحالات من كثير في آثروها إذ الدنق موضعها وضعها في التوفيق 
القرآن.

صحيحةالسنة وصول لقمان وضعوها التي الفوابهل أن •' وثانيا 
الضماناتمن فنونا وأيدعوا ار، أءم_بعد أعمارا فيها وأقترا وثابتة 
المنافذد نبحيث الإحكام من كله هذا بعد تكن لم اليب، والأس

صلىالني وفاة بحد قرن لمدة الستة تدؤين لتأخر حدثت؛ التي المتعددة 
الراتق،اعلى الخرق اتسع بحيث وسلم علية اف 

عدةفيه ~بزءمه~ لأئمة ا على ماخن. من البنا جمال ذكره وما 
;ت ملاحقنا 

مقصودعلى لتتعرف الأئمة أمام يكن ررلم قوله ت لأولى ا الملاحفلة 
السنة،١١إلا أحمله ما وتفاصيل القرآن 

القرآن،إلى العودة 



المبويةالمة حلال من الكريم القرآن في أحمل ما على التعرف أما 
النبويه*يالسنه الهران ر تمفواد من وهو فحق، 

مقاصدعلى ليتعرفوا يكونوا لم تعالى اش رحمهم الأئمة أن وأما 
علىصحيح غير فهدا يالستة، القرآن نمير حلال من إلا الكريم القرآن 

رحمهمالأئمة من العلم أهل عرفها الكريم القرآن مقاصد بل إطلاقه، 
الكريم.القرآن حلال من تعالى الله 

اأمره وامتثال تعالى، الله وتعفليم التوحيد، إلى الدعوة قمقمي 
وصوحاالمنة وتزيدها الكريم، القرآن من تعرف كلها ونحوها، 

المنة.من إلا يحرفونها يكونوا لم الأئمة إن يقال! لا لكن وجلاء، 
أنهايرى التي الماحي من مأحدين البنا حمال يكن الثانية! الملاحظة 

بالمنة!القرآن تفسير مجال في تعالى الله رحمهم الأئمة على حاو نؤ 
ورراثروهاموصحها، غير في الستة وصحوا الأئمة أن الأول! الماحن. 

ؤالقرآن<ا على الحالات، من كثير في 
همشاكلته على كان ومن البنا حمال أن الصواب، بل باطل، وهذا 

فقدالعلم أهل أما ، الصحيحة منزلتها المبوية السنة ينزلوا لم من 
جأتيوثسوةنثاتعالى! ١^، لقول امثالأ ْنزلها في أنزلوئ 

٧[.يىنآمحأآق4]الحثر! 

يحجةالسنة أقسام من قسما عشر اثنا رد أنه منزلتها لينة الينا جمال تنزيل عدم ومن )١( 
خسرتالتي الأحاديث المغيبات، عن جاءت الش الأحاديث ت ومنها للقرآن، معارصتها 
يالمرأة،المتعلقة الأحاديث من كثير آية، نزول ستب أو نخ بتان فتها أو المبهمات 
فقهحو انفلرت الأنواع، هده وغير ه، الرسول معجزات من معجزة فيها التي الأحاديث 

صالجديد، الفقه قي ودورها السنة جديد 



دتث_ج
فيهاتذد ما على الصحيحة الأحاديث صوابط أن ت الثاني الماحي 

المتعددةالمنافي ند بحيث الإحكام من كله هذا بعد تكن اءلم جهد من 
حدك«.الش 

جهلعلى تدل النبوية السنة خدمة فى المبذولة للجهود تهمة وهذه 

الجهودتلك يحقيقة 

رأيه،في السنة صوابهل على للتعرف البنا حمال كتبه فيما وبالبحث 
الأنه وجدت المتقدمون وصمها التي للضوابمل نقده وجه فهم لمحاولة 

العامةالسيرة هي عنده السنة بل ، أصلا ستة اسمّه سيئا هناك أن ى يه 
السنةمن يعتبرها فلا أقوال من عنه ثقل ما وأما ه، لليي 

يحكميكن لم النبي أن البنا جمال عند دليل البري الممير ندرة 
القرآن!في رأيه 

فرْما ندرة وأعني الثابتة، الوثاح هذه ررإن ! البناحمال يقول 
أوه نفالقرآن إلى يرجع كان المادرة الحالات هذ0 ش وأنه الرسول، 

تسريهما كل تبعي تتكاد لأنها الأهمية منتهى في قرآني.. وحي إلى 
المقرونإليه ذهب، ما وتخالف لمة مقفية كانه سردأ التمسير كتب 

إلىفتحود تجد لم فان القرآن، إلى تعود أن هي التفسير طريقة أن من 
بالصحابةيلحمون وقد الصحابة، إلى فتعود تجد لم فإن نة، السّ

اكابمن•

، ١٦٧ص الحديث، تدؤين انظرت المسة، -حفظ قي المتقدمن العلماء جهود بعص ليان )١( 
(.U/Y)المرية المنة من العقلة المدرسة موقف 

٠٢٦٨محس الجديد، الفقه فى ودورها المنة جديد فقه نحو انظرت )٢( 



والأحاديثالركيكة الأخبار تحكمون كيف السادة! أيها هذا ما 
من~ عمرو أو زيد من بكلام تأتون ثم اش، كلام في الموصوعة 

اممهكلام جعلتم هل التابعين؟ إليهم تضمون بل تقفون لا ثم — الصحابة 
اتقيتمألا يشاء؟ا كما يشاء من فيها يذهب ومجالات ونمارين نجاريب 

يعرفكان كيف رأيتم وقد حنة، أسوة الله رسول في لكم وجعلتم اممه 
الذيوهو أسوة بكر أبي في جعلتم أو برأيه؟ فيه يحكم لا قدره للقرآن 

وأنتمبرأيه؟ القرآن في نال إذا تقلله سماء ولا تقله أرصا يجد لم 
تهيمون«را؛.واد كل وفي نهرعون 

وهي!ملأحفتات، عدة البنا جمال كلام وفي 

منالتفسير كتب ترويه ما أن البنا جمال يزعم ت لأولى ا الملاحظة 
نادرأ،إلا القرآن ر يفلم و. الخم، لأن ئتبعد أن يبغي بوية تفسيران 

نفسه.القرآن إلى وبالرجوع 

من. الّكا عن ورد ما بأن همو الباطل، الفول هذا على والجواب 
تعالى!بقوله بها بالأخذ أمرنا التي صنته جملة في داخل للقرآن نمير 

٧[تتمحانأمح؛هسملافسب: 
؛استبعاده.يقال فكيف 

هونادرأ إلا القرآن ر يفلم ه بأنه القول فان أخرى: جهة ومن 
تعالى:قال كما للوحي، المبين أنه. المعلوم فمن نغلر، فيه قول 

]اف__ح__ل;ولعلهم ءانجم نرل ما للنا؛ثق لثهث اليً=قر إقك 

٠.١ -• ٩٩ص والمحل.ثين، القداعى ين الكريم القران ير نف)١( 



منيحتاجوه ما عنهم اممه رصي الصحابة تعليم • اليان تمام ومن ؛، ٤٤
■تمسبمر 

يرنفلتلقي بحاجة يكونوا لم عنهم الله رصي الصحابة أن على 
اكزيلل١،.لأحوال ومشاهدتهم عربيتهم بمقتضى كلها الأيات 

علىاعتمادهم على العلماء البنا حمال يلوم الثانية؛ الملاحظة 
يعتبرأنه مبق وقد والموصوعق— ؛الركيكة يصفها الي والاثار الأحاديث 

.— رأيه فى القران تخالف لأنها موصوعة الصحيحين أحاديث 

ادل4رسول في لكم وجعلتم افه اتقيتم ررألأ العلماء؛ مخاهلبا يقول ثم 
فيهيحكم لا قدره للقرآن يعرف كان كيف رأيتم وقد نة، حأسوة 

برأيه((,

آيايت،يمر يكن لم ه الّثي أن يعمر إذ الفلاهر، الجهل من وهذا 
وهذا، — . حاشاه برأيه— القرآن في يحكم لا حتى كلها الكريم القرآن 

@بحانه؛ قوله يجهل من قول 
T-؛[.]الجم؛ يئ4 

وسلامهالله صلوات هو  ١١تعالى؛ الله رحمه كثير ابن الإمام قال 
والاعتدالالاستقامة غاية في العفليم الشؤع من يه اممه بعثه وما عليه، 

هوىعن قولا يقول ما أي* آلؤكاه مب يطق ؤوبما قال؛ ولهذا داي؛ وال
إلىيجلغه به، أمر ما يقول إنما أي؛ إلاوبماشوأه م ُؤإة وغرض، 

}ر نقمان(، ولا زيادة غير من موفرا كاملا الناس 

هه-هه,ص وصوايطه، أصوله الكريم، القرآن تفسير انفلرت )١( 
XitrMالخلتم القرآن تمر )٢( 



شحرور:محمد تالثأ: 

هالنبي اجتهاد هي البوية الستة أن سحرور محمد الدكتور يرى 
الكتاب.تهلبيق فى 

هيالنبويه السنة أن نفهم راوهكذ.ا شحرورت محمد الدكتور يقول 
وأخلاقوعبادات حدود من الكتاب أحكام تطبيق في و. البي اجتهاد 

بينمتحركا فيه يعيش الذي الموصوعي العالم الاعتبار بعين آحدا 
تردلم التي للأمور مرحلية حدود ووضع أحيانا، عليها وواقفا الحدود، 

الدينرا،يوم إلى لما الحنة الأسوة لرسول كان هزا وفي الكتاب. في 
هوبزمانه ملتزم الأحكام تقلبيق في اجتهاد المبوية السنة بأن والقول 

مواضعفي بطاعته المأمور الوحي جملة من الموية الستة بل باطل، قول 
الكريم.القرآن من كثيرة 
]آلثيلخكم وأفيول، أكن الى! عتاض ول قي

لمحاأؤة أق أثلتخأ ءامتوأ ت سبحانه وقال 'أمأا[، ءمرانت
دجكآلام وأثوب أس مويندث َقبم إن ثألرسول أد إل  ٠٥سو ؤ، َثرعم ينؤ؛ن ألأمج 

[.٥٩اء: ءُنلخنمة4]ال
تفرقولا ه، الّكا عن صدر ما لكل الطاعة توجبا الأيات وهده 

واجتهادأم•وحي محن 
أحاديناأنواع أن سحرور محمد الدكتور يرى آخر موضع وفي 

تنوعان بالقرآن تعالقها حيث من النوة 

المحوس«المائي العالم ث هنا والمراد الموصرعية، معنى يان بق حم)١( 
٠٠٠٣ص والقرآن، الكتاب )٢( 
صالموية، المنة علوم ني بحتية إصاءايت، انفلرت )٣( 



الكتاب.تفصيل يشرح تتعلق وأحاديث يالغيبيات، تتعلق أحاديث 
•نوعين إلى م وتقI النبوة ®أحاديث شحرورت محمل الدكتور يقول 

بالمهموتتعلق ، القرآزر بشرح أي بالبيان تتعلق أحاديث ~ أ 
التأويل.عن ممتعا كان ه الّبي أن إذ التأينل؛ وليس للقرآن العام 
إنحيث للقرآن، العام الممهوم مع أن يجب الأحاديث هذْ 

فتهمل.تتطابق لم ؤإذا والعقل. الحقيقة 0ع يتهلابق العام المفهوم 
القرآن)أونسن كقوله الكتابر٢، تفصيل بشرح تتعلق أحاديث ~ ب 

ليلة)في إ وقوله كالقرآن هي المثاني السع أن يشرح هنا معه( ومثله 
تتهلادقأن يجب الأحاديث طْ الدنيا( ماء الإلى القرآن أرل القدر 

ت((((متشابهة١١ولا محاكمة ®لا الكتاب تفصيل آيات مع 

مجمؤعت به ؤيريد القرآن، يطلق أنه سق وقد سحرور، محمد باصْللاح هنا القرآن )١( 
والكواكبالنجوم تحكم التي الكونية القوانين عن تتحدث التي المتشابهات الايات 

الإرهاب،مناع تجفيف انظر؛ والبحار، والأنهار الينايح ني والمنام وال7ّياح والزلازل 
.٤٥ص

فييقول حاصى، لمعنى شحرور محمد الدكتور يستخدمه مصهللح الكتاب تفصل )٢( 
اللأوالأيات ونواه( أوامر فيها ليس الي )أي محكمات اللأ الأيات مججمؤع ت تعريفه 

.٤٦ص الإرهاب، مناع تجفيف ت انفلر قوانين(، فيها ليس الي رأى متشابهات 
الكنديكرب معدي ن المقدام ث برقم ٤ ١ ٠ / ٢٨)أحمد أحرجه )٣( 

عبدعير الصحيح، رجال ثقات رحاله صحح، إستاده الأرنووهلت وقال عنه، الله رصي 
ثقة،وهو والناني، داود أيي رجال فمن الحرثي، عوف أيي بن الرحمن 

تبلفغل عباس ابن عن محوثوخآ اللففل هدا بنحو مروي وهو مرفوعا، اللفظ هدا أجد لم )٤( 
المسقي اليهقي أحرجه الدنيا• سماء إلى واحدة جملة القدر ليلة في القرآن ءأنزل 

فيوالحاكم (، ٨٥٢١برقم  ٥٠٤)؛/ القدر ليلة فضل باب المس، كتاب المرى، 
وقال( ٣٧٨١برقم الوانعة سورة شير باب التفسير، كتاب المستدرك، 

ومسلم.البخاري شرمحل على ت الن.هيي 
.٥٥٤ص والقرآن، الكتاب )٥( 



الثالثالمحث 

المعاصرةالمقية المدرمة موقف 

ونقدهالصحابة، بأقوال القرآن نمير من 

القرآنتفسير بعد المصادر أهم من التفسير في الصحابة كلام يعتبر 
الميزاتمن فيهم اجتمع لما وذلك يالمة، القرآن ونفير ي-القرآن 
التفسير.في تقدمهم في المؤثرة 

فينجد لم ءافان اض رحمه ثهبة أبو محمد الشيخ فال 
ماإلى ذلك في رجما ه المي عن والأحاديث المة في ولا القرآن، 

بتفسيرمنا أدرى فإنهم عليهم؛ اض رضوان الصحابة عن ودستج صح 
مجمله،لهم وشرح القرآن، معاني المي لهم بين ففد الكريم؛ القرآن 
القرائنمن شاهدوه لما ؛ منا بتفسيره أعلم هم ت وأيضا مشكله، وأزال 

التام،الفهم من لهم وّ الكريم، القرآن بنزول أحاطت، التي والأحوال 
والمقلالخستضيء، والقلب المالح، والممل الصحيح، واللم 
١وعلماؤهم* كبرازهم، ميما ولا اككي، 

٠٥٢صن التفسير، كتب في والموصوعات الإسرائيليات 



بأيوالالكريم القرآن ير نفمن موقف المعاصرين وللعملأسن 
نقده؛مع عرصه يلي وفيما الصحابة، 

بوهندى:مصطفى الدكتور أولا: 

تتعلقالملأحذلات من عددأ هناك أن بوهندي مصطفى الدكتور يرى 
الصحابة.باقوال القرآن بتفسير 

•التفسير في الصحابي قول ررمكانة ت بوهندي مصهلفى الدكتور يقول 
السنةفي ولا القران في التفسير نجد لم إذا رروحينئذ، ت تيمية ابن قال 

منشاهدوه لما بذلك أدرى فإنهم الصحابة، أقوال إلى ذللث، في رجعنا 
والحلمالتام، الفهم من لهم ولما بها، اختصوا التي والأحوال القرآن، 

لأئمةكا وكبراوهم، علمانهم سئما لا المالح، والحمل الصحيح، 
بناممه عبد مثل المهديين؛ والأئمة الراثا٠ين، الخلفاء الأربعة 

أعودا، م

يرنفبعد الثالثة المرتبة في يأتي الصحابة نفير أن تيمية ابن يرى 
ومعرفتهمللتنزيل لمعاصرتهم وذلك، بالمنة، ونفيره بالقرآن القرآن 

لها،وفهمهم القرآن بلغة ولمحرفتهم المزول، هذا وقرائن اكازل بأحوال 
والعمل.العلم توى م على نزل ما اتباع من به امتازوا ول 

القول!هذا على اللأحف؛لاات.ا من مجموعة إبداء ويمكننا 

منحقه توف، يلم أمر فهو القرآن، في ير النفتجد لا أنلث، أما 

.٥٨ص التفسير، أصول فى مقدمة )١( 





جرالتفسير وأصول القرآن علوم من المعاصرة العقلية المدرست موقف 

القرانير نفعلى مقدم يالقرآن القرآن نمير أن الأولى؛ الملاحفلة 
الكفايةفيه بما القرآن فى بحت أنه يدعى أحد وررلأ الصحابة، بأقوال 

نحد((,فلم للمر المهلروحه المواصسع فى 

التقديم؛ممهوم في أحهلأ مصعلفى الدكتور أن الأمر هدا وجواب 
الالأول، المصدر هو بالقرآن القرآن ير نفإن العلماء! يقول فعندما 

وؤ-خذبل قرآني، ير نفوحول حال فى الصحابة تفسير إلغاء يريدون 
بأقوالأو بالسنة أو بالقرآن القرآن تفسير من ورد ما مواء كله، بالتفسير 

بدلت الترتيمسا بهذا ير النفمصادر يرتب من يريده ما وغاية الصحابة، 

التعارض.عند بعض على بعضها وتقلءيم مرتبة، فيها الومحع 

Iالصحابة ير نفرُمن أن مصْلفى الدكتور يرى • الثانية الملاحظة 
بينالرايهل المفئر بدور الصحابي يقوم حيث بالقرآن؛ القرآن ير نف

الأحاديثبين يربهل تفسير ومنه ببعض، بعضها القرآنية الأيات 
وتهلبيقاتالنازل وءلروف، النزول ثاب أمعن شهادات ومنه والأيات، 

للصحابة؛١.مختلفة وفهوم ت اجتهادا ومنه الماس، واقع في الوحي 

بأقوالالقرآن نفير في يندلج مما المذكورة الأنواع ه وهن، 
ميزاته.من هي بل المؤع، هن،ا قدر س تنقص لا الصحابة، 

حهةمن الصحابة ير نفمن هو بالقرآن للقرآن الصحابى فتفسير 
الحالوهكن.ا المفير، نؤع جهة من بالقرآن القرآن نفير ومن المفتر، 

لاحاليمن.ا يثعفى للمران الصحابي ر تمفى 

رضيالصحابة مل ص القرآن تفسير في والاحتهادات الفهوم وهكذا 



هذهحلال من شحرور محمد الدكتور أورده ما على يعلق أن ويمكن 
;الملأحفلات 

الأحاديثفي ثحرور محمد الدكتور فول الأولى؛ الملاحظة 
للقرآنالعام المفهوم مع أن يجب أنها بالغيسات المتعلمة 

بالغييياتالمتعالمة الأحاديث أن في الينا حمال كلام كبير حد إلى يشابه 
مأحذمن يأحذان أنهما يفيد مما القرآن، توافق حتى المردود من 

الدجالأحاديث مثل كثيرة أحاديث رد إلى مفض القول وهذا واحد، 
الساعةرآ،.اشرامحل من وكثير وماحوج محنأجوج 

أيالكتاب( )تفصيل تشرح التي الأحاديث، الثانية: الملاحظة 
قوانينمن ليس وما والوامي، الأوامر من ليس ما تنرح ام الأحاديث 

أنشحرور محمد الدكتور فيه يشترط الأيايتق من النؤع وهذا الكون، 
كذللش.الكريم القرآن مع 

السنةينكر الأمر حقيقة في شحرور محمد الدكتور فإن وبالتالي؛ 
ويتهل١بقالقرآن يوافق ما يقبل من بمفلهر هذا إنكاره يفلهر ولكنه النبوية، 

للسنةحاحة لا أنه مثل لكي القرآن مع السنة تتهلا؛ق أن معنى إذ معه، 
شحرور.محمد الدكتور كلام مودى هو وهذا أصلا، 

هلالسؤال؛ على شحرور محمد الدكتور يجبي، آحر موصع وفي 

يردلا أنه ذلك ومعنى الغسات، ني والقرآن النبوي الحدين، ين التطابق يشترط أنه لاحظ )١( 
مايرد ؤانما فحّتج، الكريم القرآن في مذكورة غير غيبيات عن تكلمت ألش الأحاديث، 

مثلا.الجنة في الجنة أهل كحال بتفصيله السنة وجاءت الكريم القرآن في أصل له كان 
يأجوجأحاديث، العقلانيون رد كتثلأ بيان الإمراتيليات مبحثا في معنا مبق وقد )٢( 

.٥٩٣ص ومأجوج، 



القرآنر يفلم ، المي)ص(ل إن الجواب!  ٠٠ت بقوله القرآن ه الني فثر 
ؤإذاه، بنموحانميته وعالميته نبوته على لقضي ذئرْ ولو إمحللاقأ، 

أنوأود التمسير، عدا ما شيء كل فيها وجدنا ير التفكب فتحنا 
مورةأو هود مسورة أو الأعراف، محورة النبي فثر ه كيفأسأل. 

والرسولقائل، قاف شيء، لا الجواب! الأنعام؟ محورة أو المؤمنون 
وأدواتها®المعرفة نظم تطور حب تنتج وتتفكر والناس نامحلى، 

محمدالدكتور موقف مع يتمق أنه يجد الجواب ا هن. في والنافتر 
إذ، صراحة- إنكارها على ينمى لم ؤإن - السنة إنكار إلى المودي شحرور 

جاءتآيات هناك أن بالسنة القرآن ير نفإثبات معنى أن المعلوم من 
الدكتوريقرره لما مخالف وهذا ألفاظها، أو معانيها ببيان البوية السنة 
تقبل.كي القرآن مع السنة نهلهابق لروم من شحرور محمد 

تفسيرعلى بها اعترض أمور ثلاثة شحرور محمد الدكتور أورد وقد 
وهي:ه، الني 

نبوتهعر لقض ٠٠القرآن: فثر لو ه الثي إن قوله الأول: الأم 
بنفسه١١.وحانميته وعالميته 

فيظاهرة الترع أدلة بل عقل، أو شرع من عله دليل لا باْلل وهذا 
يبينأن البليغ تمام من إن بل الكريم، القرآن من لايامتج و. تفميرْ 

ألفاظه.بين كما الوحي معاني من محين إلى يحتاج ما ق المح، 
أنيعلم أن رريجب تعالى: الله رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

ه.والأكل: )ا(هكازا، 
٠٢• A-Y ٠٧ص جديدة، رؤيه النبوية والسنة الرصولية السنة )٢( 



A\و( ٠١.\تمر رآ(٨٨وص مصاسرااساسص؛سماصاض، القملالتام: ٨

تعالى!قفوله ألفاخله لهم بين كما القرآن معاني لأصحابه بين . الّتي 
وهالا((را/هدا بماول ثيرنصناوري4 ل>

كتبفتحنا راؤإذا ت ثحرور محمد الدكتور يقول الثاني! الأمر 
التفسيرادعدا ما شيء كل فيها وجدنا التفسير 

المتقدمينكتب من التفسير كتب وهذه الواقع، يبهلله القول وهدا 
أوالفعسفة الأثار بعض ووجود القول، هذا ترد خربن والمتا 

شحرور.محمد الدكتور ذكر كما التفسير كتب، أن يعني لا الإسرائيليات 
كيفأمال! أن رروأود إ شحرور محمد الدكتور يقول ! الئالث، الأمر 

أوالمؤمنون محورة أو هود محورة أو الأعراف محورة النبي فثر 
شيء®.لا الجواب! الأنعام؟ محورة 

يقللم إذ بالسنة، القرآن ير نفمعنى نمور في قصور أن دليل وهذا 
المرادؤإنما آية، كل . الّكا ر يفأن المراد إن • العلم أهل من أحد 

ه.الّم، فقرها آيات هناك أن 
التيالثنائية مة القإلى القول بهذا يعود شحرور محمد والدكتور 

لكليكون أن إما النوى التفسير أن يرون بثؤ هنا، العمادنيون يوردها 
باحلل.كله المبوي فالتفسير ؤإلأ القرآن في آية 

نفيرلها آيات وجود وهي! الثالثة، الصورة يتركون بهذا وهم 
النبوي.بالتمير العلم أهل عند المراد وهي نبوي، 

•؟•ء

.١٧ص التفسير، أصول مقدمة !١( 





الصحابةبأئوال القرآن ير بتفالمراد في أوليا دحولأ داخلة عنهم اف 
عنهم•اف رصي 

ولكنهالتفسير، من ليس فهدا النزول، لأمحباب، الصحابة نمل وأما 
ذللئج.غير ومنه المرفؤع، حكم في هو ما ومنه القرآن، علوم من 

عنهماف رمحي الصحابة مل من القرآن نمير في والاجتهادانؤ 
اضرضي الصحابة بأقوال القرآن ير بتغالراد في أوليا يحولا داحلة 
عنهم

أحديدعي ُرلن أنه يوهندي مصطفى الدكتور يرى ^! ١٠١١الملاحظة 
تجاوزما كثيرأ إذ إجبارأ، الثالثة الرتبة في بأني التفسير في روي ما أن 

أصوبلرأى أو كلامهم في لهم ظهر لخطأ الصحابة كلام المضرون 
غيرأو توجيههم من القرآني للمياقا ملأءمة أكثر لتوجيه أو رأبهم، من 

ذلك<ا.

الصحابةير نفمصدرية شروط من ليس بأنه الكلام هذا عن ويجاب 
علىأحدها وترجيح الصادر مجمؤع إلى النظر دون ير نفكل يقبل أن 

الأخر.

كلأن منه يلزم لا التفسير مصادر من مصدرآ الصحابة ير نففاعتبار 
قبوله.يجب، يرهم نفمن ورد ما 

فإنالصحابي؛ ير نففي راينفلر I تعالى الله رحمه الزركني يقول 
ر0فؤإن اعتمادهم؛ في شالث، فلا اللمان أهل فهم اللغة حينا من مرْ 

فيه((شك فلا والقرائن الأسباب من شاهده يما 

(.١٧٢اورهان)'ا/:ا(





الصحابةمدح أن بوهندي مصطفى الدكتور يرى آحر مرصع وفي 
معودابن كون ُرإن ؛ يقول عالية، درحة يرهم لنفيعطي لا بالتفسير 

ولميعطي لا القرآن، ترحمان عباس وابن القرآن، من نزل، بما ءالما 
التيالعالية المرتبة — الأوقات من وفت، أي في — يرهما لتفيمهل 

حدأ(،قليل منه )الموجود الموجود غير المزعوم يرهما نفلأن ، تبوأها 
عنهدا ، عليهما محمول أكثره إليهما متسوب ير نفمن يوجد ما ولأن 

إذن،<رمالمقلين الصحابة لبقية ية بالالأس فكيف، المكثرين، 

مبالغة،فيه الكتاب بمعاني أدرى الصحابة بأن القول أن يرى كما 
—علىالكتاب في المرادة بالمعاني أدرى الصحابة أن ®أما ت يقول 

أوالصحابة من أحد فلا الغلو، من ثيء ففيه غيرهم، من الإطلاق— 
ومشقوالعلم، الفهم في بينهم فيما يتفاوتون وهم هدا، يدعي غيرهم 

أنافترصنا إذا هذا زمانهم، أهل معرفة حدود يتجاوز لن معرفتهم 
ركاملةاا١ إلينا وصلت، قد معرفتهم 

الملاحظات:من عدد مصطفى الدكتور كلام وفي 

بماعالما حول مابن كون ®إن الدكتور: يقول الأولى• الملاحظة 
يمهلولم يحعلي لا القرآن، ترجمان عباس وابن القرآن، من نزل 

تبوأها®.الي العالية المرتبة — الأوقات من وقت، أى في ~ لتفسيرهما 

أعلمكان كلما تزيد الصحابي تفسير منزلة بل صحيح، غير وهذا 

.١١٨ص القرآن، نمير الميحي،ي التأثير )١( 
.١١٩ص القرآن، تفسير يى المسيحى التأثير  ٢٢)



يرنفتعالى اف رحمه الزركثي جعل ففد هنا ومن ، غيرْ من بالتفسير 
فيمنزلته لعلو المحالة تفاسير من غيره على مقدم عباس ابن 

١^١٢.

يرنفاعقناء عدم فى لرأيه مصطفى الدكتور يعلل ت الثانية الملاحظة 
ريمفكبار من وهما عنهما، اممه رصي عود موابن همام ابن 

•بأمرين التفسير في عالية مرتبة الصحابة، 
حدأ.فليل فهو وحد ؤإن يوجد، لا يرهما نفأن ت الأول 
فيمرؤياتهما جمع في ألفت، التي الكتب في النظر يبطله وهذا 
افترضنالو يم ، المرؤيات من قليل غير ءا-دأ حممر ففد التفسير، 

أوهو كما منها صح ما بطلان يحني لا فهذا ير النففي مروياتهما ملة 
رتبته.وارتفاع أهميته عدم 

عليهما.محمول أكّر0 إليهما منسوب، نفير من يوحد ما أن ٠ اياني 

المروييرهما نفأكثر أن صخ لو حتى أنه الأمر هذا وجواب 
منهصح ما بل منه، الصحيح بطلان يعني لا فهدا ضعيف، أو موصؤع 

صحابي.تفسير أنه حين، مجن عالية مرزبة في وهو به، يوحذ 
أنيرى من بوهندي مصطفى الدكتور ينتقد الناينة! الملاحظة 

اورئ0)'آ/آ'\ا(.انذز:)ا(
بنع؛دالعريز للدكتور السنة، كتِح من التمر ني ومرؤياته هماص ابن تمر ت ذلك من )٢، 

رمحاتلفي مجمؤع همه اف رضي عود مابن وتمر مجلدين، في الحميدي، عبل-اش 
القرى,أم جامعة قي علمية 

تبعمن بد لا بل فلن، على مجيا مرتجلا يكون أن ينبض لا التيجة بهدم الجرم أن علمآ ، ٣١
واطلاع.بحث على بناء علتها والحكم ، عليها الحديثتة القواعد ومملبيق المرؤيات 



نيئالكلمه محي أن ويعتبر منا، تعالى اش كتاب يمعاني أدرى الصحابة 
را.هدايدعي غيرهم أو الصحابة من أحد فاد الغالو، ءامن 

بهالكن من ثروءلا رين للمقأن المعلوم من إذ باطل، القول وهاوا 
تعالى.اه كلام بمعاني أدرى لكن ، غيره من أكثر فته وتحقمت، أعلم 

التنزيلؤإدراك اللسان، عربية من حاز الصحابة حيل أن شاك ولا 
اللهكلام بمعاني أدرى يجعلهم ما ه، الرسول حبة ومما ومشاهدته، 

بعدهم.ممن تعالى 

كلاملمعاني والمهم المعرفة في عنهم الله رصي الصحابة وتفاوت 
المعانى.بتللث، منهم أدرى بعدهم من أن يعني لا تعالى الله 

البنا:حمال الأستاذ ثانيا؛ 

~الرسول إلى منويا بالمأثور النفير لكن ®فاذا ت البنا حمال يقول 
،بالتحمظ.أحدر الصحابة عن يورد محا فإن — عاليه تحفظاتنا أوردنا وقد 
يرأتفكان إذا إلا أحد فيه ينظر لا أن فيفرض التابعين عن أما 

منيكون بحبثح والتابعين الرسول مابين بعدت ند الشقة لأن بالرأي 
بالماثورير نفت عته يقال أن هؤلاء يرويه ما على الصم، 

بهيؤحن> وأنه الصحابة، ير نفعن رون والمقالفقهاء ياسر وند 
أمامتثبت، لا دعاوي لهذا وادعوا والسنة. القرآن فى يوحد لا عندما 

الصحابة،عن تلقوا لأنهم الصحابة تمر ج رنيعة منزلة التابعين نمير العلم أهل ينزل، ( ١ر 
البنا.جمال من عليهم الثديي الحتل لهذا حلافا 

وأماالمأثور، من الاعتبار ونفيرهم؛هذ.ا التابعين، عن المنقولة الأتار بمعنى هنا المأثور )٢( 
بالرأيير نففهو فبلهم( عمن النفير من ينقلوه لم )فيما الفلر فى اجتهادهم باعتبار 



في— كانوا مهما — البشر من آحاد تحكيم يمكن لا لأنه السليم القد 
كانؤإذا عنه، الاعتذار يمكن ولا أصولي حطأ فهذا المعجز، المحي 

افكتاب، فى قلت، إن تقلنى أرصي وأي تظلمي صماء رأي يقول• بكر أبو 
إذاخاصة الصحابة آحاد بأقوال ناخذ أن يجوز فكيف أعلم( لا بما 

ماقاول الله. بتعديل عدول جميعا الصحابة أن المحييين بقاعدة أخذنا 
ثمالقلويل، السند عبر الصحابة إلى ينب ما نسبة صحة الاعتراض يثير 

يحكمواأن الماس آحاد من لغيرهم ولا للصحابة ليس إنه ت يقال ما يأتي 
يتريث،الرسول رأينا وقد وحده، فللمرسول لأحد أبيح إذا فهذا ، روا ويف

قليل.نذر عنه صح ما تم بالقرآن القرآن ر يفأو وحي، علمه ينزل حتى 

تمرقبولهم في الممهاء مع فكري صراع في ندحل لا نحن 
فنحنالمقاش، عليها يدور التي المناهج لاختلاف، والمابعين الصحابة 

والمنطق،والعقل القطعي المابتج والأمر الأشياء طبائع بمنهج نأخذ 
الا وهن. ~ بالمرويا١>;!، المرويان، عن فيلءافعون بالأقوال يأخن،ون وهم 

وقال((قيل هو ؤإنما أبدأ، فكرهم أو ذهنهم يعملون ولا — يستقيم 

;الملأحذلات من عدد الينا حمال الأستاذ كلام وفي 

ماكل قبول عن يتحففل الجتا حمال أن البين من الأولى• الملاحظة 
منأو الصحابة ير نفأو المبوي ر اكفمواء الماور، ير المفمن هو 

بعدهم.

برقم ١٣٦/1)القرآن يمر أن كره من باب، القرآن، ضاتل كتاب، نسه، أبي ابن أحرجه )١( 
٣٠ ١٠٣.)

١.ا-ا٠ ٠ ٠ ص والمحدتض، القوامى ين الكريم القرآن تمر )٢( 



منسفهم بمن أمحوة — المعاصرين العقلاسن بعلاقة تعلق له وهذا 
•عقولهم وافق إذا إلا بالقبول له تلقيهم وعدم بالفل، العقلأنسن— 

يرنفلرد الأسباب أهم أحد البنا حمال يجعل الثانية! الملاحثلة 
•المعجر الهي في المر تحكم يمكن لا أنه الصحابة, 

القرآنلفهم هو الصحابة ير بتفالأحن. أن I هدا على والجواب 
ردمن بل القرآن، في للبشر التحكيم من ليس وهذا معانيه، ومعرفة 

•أهله إلى العلم 
عنه!اض رصي بكر أبى بقول الثنا حمال ل تل. يالئالئة! الملاحظة 

أعلم(لا اض؛ما كناب في إن مملي أرض وأي تقللي سماء )أي 
الصحابة.بتفسير الأحد جواز عوم على 

عنهالله رصي الصديق بكر أبي فكلام محاله، غير في استدلال وهزا 
علم.بغير تعالى افه كتاب في القول في 

وآثارالأثر هن.ا على معلقا تعالى اممه رحمه الطبري الإمام قال 
منكان ما أن من قلنا، ما صحة على لما شاهدة الأحبار ااوبىل.ْ أحرى! 
أو.، اف رمحول بنص إلا علمه، يدرك لا الذي الهمآن آي تأويل 

ذلكفي القائل بل برأيه، فيه القيل لأحد جائر فغير عليه، الولألة بنصبه 
برأيه،فيه بقيله فعله من كان فيما فمخهلئ فيه، الحق أصاب ؤإن برأيه، 

حارصإصابة هو ؤإنما محق، أنه موقن إصابة ليت! اصابته لأن 
يعلم®لا ما اممه على قائل بالغلن الله دين في والقائل وظان، 

الصحابةير نفمن به يوحد مما فهو بحلم، المفسير في القول وأما 

(.U\/\)dU\جامع 





عدالتهمعلى المحاه ير نفمنزلة العالم أهل يبن لم ئانيأ: 
معللتنزيل ومشاهدتهم العربية، باللغة عالمهم على بل فحسب، 
عدالتهم•

معخلاف في يدخل لا أنه البنا حمال يقرر ة: الخامالملاحفلة 
ويكرالمناهج، لاحتادفح الصحابة ير بتفيتعلق فما رين والمقالفقهاء 

الفهلعي"والعقلالثابت، والأمر الأسي_اء حلبايع >ابمنهج يأخذ أنه 
والمنءلق(ا,

يتحلمرويا ا على القائم الفقهاء لمنهج مقاباد يعتبره المنهج وهذا 
—بزءمه~.العقل إعمال وعدم 

والفل،العقل بين يجمع العلم أهل منهج فان الأمر حقيقة وفي 
بصريحعلم راما تعالى: الله رحمه تيمية ابن الإسلام ثيخ فال وكما 
الأنبياء١؛عن الصحيح بالقل علم ما يناقض لا العقل 

شحرور:محمد )لدكتور ثالثا: 

منأفهم نحن هل وال العن ثحرور محمد الدكتور با يجي
إلىنعيشها زلما ما التي ١^ المشكلة ارإن بقوله: للكتاب،؟ الصحابة 

عليه،والتأكيد — حديث، أي — الحدين، مفهوم تكريس بسب اليوم 
يلي،تفتما تكمن 

هذاعلى الجواب، في الكتاب؟؟ فهم في الصحابة من أفهم نحن هل 

(.YY'A/Y)'انمحتح الجواب، ;١( 



تي|لض؛يؤ

نعمهو الجواب خوف. بدون الحق في جريئين نكون أن يجب السؤال 
واحد.آن فى ولا 

فيالعشريزرا، القرن أواحر ش بأننا يقين على نحن نعم؛ فالجواب 
الكتابوبوجود شيئا. عنها الصحابة يعرف لا والتي المعاصرة مشاكلنا 

إلىالمطالق عالم من نقله على قادرون أيدينا، بين فيه ريب لا الذي 
بشكلالحدود صمن نتحرك أن وقادرون نحن نعيشه الذي بتة النعالم 

أبداالضروري من وليس متهم أقدر نحن هذا وفي عصرنا، مع يتناسب 
أقوالهمكانت إن هوت منهم فوصعنا وتحريها أقوالهم على الاعتماد 

تركاها.تناسينا لا كانت ؤإن أخذناها، تناسينا 

وفروقهمشروطهم حب الإسلام فهموا لألهم لات والجواب 
السابعالقرن ظروف مع متفاعل وهو للأسلأم التاريخي فهمنا من أفضل 

،.العرب((أ حزيرة ثيه في 
محلأحذلات1عدة فيه سحرور محمد الديور وكلام 

عنالنظر بغض ابتداء السؤال هذا طرح إن الأولى! الملاحفلة 
الفهمفي عنهم افه رصي الصحابة مقدار معرفة عدم يفيد الجواب 

معا•والدين 

والحملالحلم في عنهم الله رضي الصحابة بمقدار الحلم فان ولذا 
السؤال.هذا مثل سؤال قبل النفس قدر معرفة على معين 

عنالكلام قي الأولى أن إلا سعة فيه لكن ؤإن وهدا الميلادي، التاؤخ الدكتور يستعمل )١( 
الفقهية.الأمور بعفى في يتمن وفد الهجري، التاريخ استعمال الشرعية الأمور 

.٥٦٦ص والقرآن، المحاب )٢( 



بمهمأدرى أننا شهمحرور محمد الدكتور برى • الثانية الملاحظة 
يعرفونلا وهم العشرين، الفرن أواخر في لأننا الصحابة من الكتاب، 

شيئا.قرئنا مشاكل عن 

المرنأواخر في كوننا علاقة وما يقال! أن الكلام ا هن. وجواب 
ونحوهاالنزول أمساب ومعرفة اللغة من المهم آلأيتؤ بامتلاك العشرين 

الكربم•القرآن فهم على يعن مما 

هو!منهم ارفوصعنا ثحرور؛ محمد الدكتور يقول الثالثة! الملاحظة 
تركناها،؛.تنامينا لا كانت، ؤإن أخل.ناها، تنامينا أقوالهم كانت، إن 

منهوانا وافق فما الهوى، تقديم إلى رجؤع حقيقته في وهدا 
بامحللوهدا رددناه، خالفه وما أخذناه الكريم للقرآن وفهمهم أقوالهم 

حلييآ لا عن المنقول بق ا نا التفصيل ن، حمعتتبر يرهم نفيل هر، حنا 
تعالى.الله رحمه 

بهاالتي الجهة أن ثحرور محمد الدكتور يرى الرابعة! الملاحظة 
محب،الامادم رافهموا أنهم هي فهمنا على للقرآن الصحابة فهم يقفل 

معمتفاعل وهو للأملأم التاريخي فهمنا من أفضل وظروفهم شروطهم 
(ا.العرب جزيرة شبه في الماع القرن ، ظروف

بهمللأقتل.اء يدعو فهمنا على لفهمهم تفضيلا ليس حقيقته في وهذا 
فهمهملاطراح شحرور محمد الدكتور محن دعوة ولكنها فهمهم، في 

حديدفهم ؛اّّتءحدارئؤ هو بهم الاقتداء وأن تاريخي، فهم أنه بحجة 
عمرنا. ١٠٣ينا



فهممن التحذير في شحرور محمد الدكتور تمر يآخر موصع وفي 
عصرنا.في وتطسقه الصحابة قرن بفهم الكريم القرآن 

أننريد أننا هي الكبرى المغالعلة ءإن ت شحرور محمد الدكتور يقول 
طريقةفي السابع القرن إلى العشرين القرن من فنرجع الإسلام نفهم 

بعدثم تحيل. موهذا هم فكروا كما نفكر أن نريد أننا أي تفكيرنا. 
القرنإسلام م لنقل العشرين المرن إلى الساع القرن من ننتقل ذلك 

والتطورالتاريخ تشويه يتم العملية هذه في العشرين. القرن في الساع 
خارجفراغ في يمش خيالي إسلام لدينا وينتح والمكان. والزمان 

لمإن العملية هذه ّ الحياة خارج بل بالحياة له علاقة لا ودين التارخ 
منوالخروج الملمين تقدم في أمل فلا ونصححها إليها ننتبه 

مازقهمٌلم
عنهمالله رصي الصحابة فهم أن من سبق لما تكرار هو الكلام وهذ.ا 

وبينالإتاع واجب الدين محن حلط وفه تاريخي، فهم لأنه معتر غر 
الماس.فيها ويختلف المعلوير، تقبل المي الدنيا بالحياة التعلقة الأفكار 

ثرعآاللازم فهو ينهم اف رصي الصحابة من الأول الجل فهمه كما الإسلام أحذ أما ، ١١
دينإلى عنهم اف لصي الصحابة بمهم فهمناْ إذا الإسلام سيتحول أنه وأما ملم، لكل 

(.١٣١)ا/ الميسرة الموسومة اننلر؛ اللمانية، تريده ما حقيقة هو ءهذ.ا الحياة، حارج 
صوالقرآن، اومماب )٢( 



التاسعالمصل 

صرةL^Jااكهلمق موقف 

ونقدهواوهصأردن< اكغسر هن 

جسم





الأولالمحث 

المعاصرةالعملية المدرمة موةما 

ونقده.إليه، الحاجة ومدى التفسير تعريف من 

بشرفالعلم وشرف واشرفها، العلوم، أهم من التممر علم 
تعالى.الله كلام موصوعه التفسير وعلم موصوعه، 

الحاجةومقدار وأهميته تعريفه معرقة العلم هذا مداحل أهم ومن 
اله.

تعريفمن المعاصرة العقلية الما.رمة موقف، الأول؛ المهللّث، 
ونقدم.التفسير، 

اللغةفى تعريفه أما واصطلاحا، لغة التفسير لتعريف، العلماء اعتنى 
فرالمقلوب هو I ومحيل واليان، الكشف، بمعنى القسر مجن مشتق فهو. 

حمارهاألمت، إذا سفورا المرأة وسفرُت، أنحاء، إذا الصحح أسفر نقول؛ 
وصفاتأحوال عن فر يلأنه مفرا فر الوسمى وجها، عن 

•رجال 

)ه/هه(العرب  jU(، ٢٨٣-٢٨٢/١٢)اللغة تهدب انفلر: 



خلف؛يإي

واحدهكلمة والراء والسن ءالناء تعالى! الله رحمه فارس ابن قال 

الشيءرت فت يقال ر، الفذلك من ؤإيفاحه. شيء بيان على تدل 
ذهاال١،.وحكمه الماء إلى الطبسِ، نظر والتمرة: ر والفرته. وف

له:العلم أهل تعريفات تعددت فقد لاهطالحية ا الماحيت من أما 
عنفيه يبحث ررعلم تعالى: الله رحمه ى الأذد،لحيان أبو قال 

والتركيبية؛الإفرادية وأحكامها ومدلولاتها؛ القرآن؛ بألفافل النطق كيفية 
١١ذلك ت وتتما التركسب،؛ حال عليها تحمل التي ومعانيها 

المنزلالثه كتاب به يفهم ررعلم تعالى: الله رحمه الزركشي وقال 
وحكمه١١رأحكامه واستخراج معانيه وبيان ه محمد نبيه على 

وعلومالنفير بين يفرقا لم النحريفين هذين أن الملاحفل ومن 
التفيررتعريف، في القرآن بعلوم يتعلق ما بعض أدخلا بل القرآن، 

الكريمالقرآن عن فيه يبحث، راعلم تعالى: اممه رحمه الزرقاني وقال 
البشريةااأ٦،.الطاقة بقدر تعالى اممه مراد على دلالته حيث، من 

رتعالى الله كلام معاني معرفة التفسير أن يجمعها التعريفات وهن.ه 

اس)إ/؛«ه(.)؛(مقاسي 
الجيانى،الأندلس الغرناطي حثان ابن يوسف بن على بن يوصف بن محمد حيان أبو )٢( 

سنةتوقى الحر، مختمر والنهر الضير، فى المحيعل البحر ت مؤلفاته من ، ٤٥٦٥ صنة ول. 
)Y؛/١^^، معجم ؛(، 0Y/U)الأعلام انفلر: تعالى، افه رحمه  ٥٧٤٥

(.٢٦)؛/اوحيْل البحر )٣( 
البرمان)؛/"؟؛()٤( 
.٦٨ص والتأؤيل، التفسير مفهوم انظر: )٥( 
(.)Y/٠٢العرفان مناهل )٦( 
.٦٤ص والتأؤيل، التفسير مفهوم انغلر: )٧( 





^^كف؛يري

رالمفشروط بذكر امحتوا العلم أهل فان التفتر، صحة ثروط أما 
علىر الفشروط أورد وبعضهم بالتفسر، يقوم الذي هو باعتباره 

التفيررمعلم إليها يحتاج التي الشروط أنها؛ 
إنإلا بلفغله، نمر الدكتور ذكره الذي هذا المفسر شروط من وليس 

عالمايسع لا فهذا والمنة، الكتاب هي• ء ما المي• ملهلة أن يرى كان 
وغيرهالتفسير في به الاستدلال ترك 

صحةفى المنة أهل يشترطها التي ماء القل■ لطة بالراد صيهل وأما 
الملطة؛تلك، الراد كان إن فيقال; نصر—، الدكتور يرى كما — التفسير 

فهذاالتفسير، في الصحابة وأقوال والمنة الكتاب أدلة إلى الرجؤع 
صحيح.

ينكرهفهدا وبرهان، حجة بلا لهم تقليدأ القدماء إلى الرحؤع وأما 
سكاثرة.إنكارْ وأدلة الطم أهل 

المبنىالتفسير أن زيد أبو حامد نمر الل4كتور يرى اكانية; الملاحذلة 
والإطارالعملي بالأفق النص دلالة ر؛هل إلى رريودي القدماء! سلطة على 

السليناا.من الأول الجيل لعصر الثقافي 
التفسير— الحديث على المبني التمسير عن يتكلم أنه يتبين وبهذا 

عنهم.اض رصي الصحابة بأقوال القرآن وتفسير النبوي— 

يحتاجالتي أرالعلوم ت ١  ٤٤صى التمير، قواعد'علم في اليستر في الكافيجي ٌماها كما )١( 
الممّسراا.إليها 

التفسيربمصادر التفسير الإعتقاد، صحة ! ومنهاللمفسر؛ كثيرة شروحنا العلماء أورد )٢( 
علومني حث ما (، ٢٢٧٤)آ"/الإتقان انفلر؛ والأصول، باللغة، العلم المعتبرة، 

.١٠٦ص القرآن، علوم في منهجية ؛حوُئ، ٤"٢، ٠ ص القرآن، 



للجيلالثمافي والإطار العقلي بالأفق الص دلالة يربتل بأنه والقول 
رصيالصحابة بمهم الصوص فهم ير؛ءل أنه به; المراد كان إن الأول، 

ومعللوبه، نففي حق فهذا للملمين— الأول الجيل وهم ~ عنهم الله 
•ل شرعي، 

فهمربهل أن زيد أبو حامد نمر الدكتور يرى الثالثة: الملاحفلة 
القدماءلهلة بهو عنه عبر الذي ~ لف، اليفهم يره ونفالقران 

دلالةأن من الثقافة في نقر المالمفهوم مع حذريا تعارضا لايتعارض 
والمكان((.الزمان حدود تتجاوز الص 

يتعارضلا لف البفهم الكريم القرآن فهم بل صحيح، غير وهذا 
فهمعلى معين للنموص لفح الفهم بل النصوص، دلالة عموم مع 

ر0.وتمالهران 

بعمومقولهم مع للقرآن لف، الير نفينقلون رون المقزال ولا 
،■بلا النص 

٧٠^أبو حامد نصصر الدكتور عند واكأؤيل لتمسير ا بين اكرق  ٠

إلىدائمأ تحتاج لآالشسيراا ارعماليه زيد- أبو حامد نصر الدكتور يقول 
اكتثاف،إلى فيصل المفسرلأا فيه ينغلر الذي الوسيهل وهي ررالمرْ،ار'اا، 

الفهم.قي اللف منهج الترام وجوب إلى الإشارة سبقت )١( 
بضتمر في لف، ألأقوالا فيها أورد ام الواضع من عدد اممري الإمام نمير في )٢( 

ا/)٠ (، ١٢٢)a/ البيان جامع انظرت الأية، مموم القول، بعدأهوالهم وأورد الايات، 

(.٤٥٠ الفتة)إ/ مقاييس انظر: فه، وحكمه ألاء، !ر نفلرالفتة: فى \ب )٣( 
الإن=بقوله: المراد الوسيط هو ما نيد أبو حامد نمر الدكتور يبين آخر موضع ش )٤( 



بلالوسيط، هدا دائما تحتاج لا عملية ارالتاواJلاا أن حين في يريد، ما 
تتحفي أو الظاهره، ارأصل® اكتشاف في الدهن حركة على أحيانا تعتمد 

عامتها.

العلاقةمن نؤع على رُالتاويلا' يقوم أن يمكن أحرى! وبكلمات 
عمليةفي العائقة هدم أن حين في وراالموصؤع١١ ررالذات١١ بين المباشرة 

يكونقد ومحيهل خلال من تكون بل مباشرة، علاقة تكون لا يرا، ررالتف
وميهلمن لابد الحالتين كلتا وفي دالأ،  ١١شيئا١٠يكون وقد لغويا، نصا 

جانبمن الموصؤع فهم عملية تتم حادلها من علامة١١ ١١يمثل 
الJاتاار١،.

وعلومالقرآن علوم حدود عند يقف، الممر اران ! أيضاويقول 
الثانيةمعرفة في ويحتمي ؛ الرواية١١١١على الأولى محرفة في يعتمد اللغة، 

أنالممر علي يتحتم ولدللث، . المتخصصين اللغة علماء حهد على 
إلىتحتاج أعمق دلالية أبعاد النص في تفلل العلوم....لكن بهدم يبدأ 

إلىتحتاج التي الأبعاد إنها النص، إزاء رراإعةلا١، أو راالذهناا حركة 

دلالةعن للكشف المفسر إليها بمحتاج الي واللغوية الديّية الُلوم ٠ هي هنا لالتفسر0ء ا= 
حركةخلال من النص أعماق في للغوص ٠االمؤولاا منها ينعللق اش الدلالة وهي النص، 

[.٢٣٧ص القرآن، علوم في درامة النص ]مفهوم الاحتهادء أو ٠لالدهناا 
٠٢٣٢ص القرآن، علوم في دراسة النص مفهوم )١( 
المجال-هذا في القرآن وعلوم اللنة ين والتفريق الرواية، على تقوم كذلك العرية اللغة )٢( 

كالصياعتيادأ اللغة ءاتوخذ تعالى؛ اش رحمه قارص ابن قال صحيح، غير الرواية" 
منتلمنا وتوحذ الأوقات، مر على عنهم اللغة يأحذ فهو وعيرسا، أبويه يسمع الُريي 
اتفلرتال٠فلتون٠، ؤيتقى والأمانة، الصدق ذوي الثقات الرواة مجن سماعا ونوخذ ملقن، 

،٣٤ص الصاحي، 



إمكانياتكل العلمية بأدواته المفسر ستنفذ أن بعد ١االتأويلاأ حركة 
العلومءهذه بواسطة اكتثافها يمكن التي الدلالة 

التفسيربين فرق من ريي أبو حامد نمر الدكتور أورده وفيما 
Iملاحظات والتأويل 

الزىالمعنى يميد لا اللنة في التمرة معنى أن الأولى! الملاحظة 
ر.المفيحتاجه الذي الومبهل تعني ! أنهانمر الدكتور ذكره 

علىبلونه يستدلون الأطباء فيه ينظر الزى للبول اّم اءالتنسرة! بل 
رنه((نففهو ومعناه الشيء نمير به يعرف شيء وكل العليل؛ علة 

الميءعن الكامحض ولكنها ، للتمير الوّمهل ح!ا الءفالتمره 
الدليل! أيضا نمى ولدا ها، بق

بيننفريق من التمرة معنى على نمر الدكتور بناه فما وعليه، 

الأساس.منتقفى والتاؤيل التفير 

بانوالتأويل التفسير بين نمر الدكتور يفرق الثانية؛ الملاحظة 
ويلالتا بينما واللغوية، الدينية العلوم وهو وسيط، إلى يحتاج ما التفسير 

الذاتبين الم؛-اثرة الحلاقة على يقوم بل وسيعل، إلى يحتاج لا 
والموصؤع.

ولاالعلماء، من أحد يورده لم الفرق هذا أن ذلك! عن والجواب 
والتاؤيل.للتفسير اللغوي المعنى عليه اعد ب

.٢٣٧ص القرآن، علوم قي دراسة النص مفهوم )١( 
الالخة)آا/ضآ(.تهذبي، )٢( 
(.٤٩١)١; والعلوم الفوز اصْللاحات كشاف انفلر: )٣( 



^^|كفيرِأي

والتأويلالشسير بين العلاقة في أقوالهم ترجع العلم أهل أن وذلك 
إر:

عرفاربحب واحد بمعنى ا يجعلولهمالدين i لأول ا المول 
هداتعالى اض رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ نسب وقد الاستعمال*، 

المقرينلقدماء القول 

} ١١٣٠١١^تنوعت وهؤلاء بينهما، يفرقون الدين ت الثاني القول 
منأكثر له التأويل أن يرى من قول الصواب إلى الفروق أقرب ومن 
التمر،مع آ معنا٥ وبسان يء ال)تمر معنى، فى ترل يمعنى، 

٢.)العاقة(ر بمعنى؛ التأويل يأتي حين ويختلمان 

الجابري:عابد محمد الدكتور ثانيات 

القرأن(،)فهم بعبارة التمسير عن الجابري عابد محمد الدكتور يعبر 
فهماسماه* الرول، Jرتذبا حي، الكرسم للمران تمرا كتم، وقي* 

الحكيم.القرآن 
الدكتورعند سببه له فهم كلمة إلى ير نفكلمة من الانتقال وهذا 
•الجابري 

مجردهو ليس القرازا؛ ررررفهم الجابري! عابد محمد الدكتور يقول 

محيالاسعمال إلى يطر القول وهن.ا  UT-^W/\W)الفتاوى مجموع )'آ/ا<إا(، انرهان )١( 
تمسر.يريدون: تعالى، نوله تاؤيل فى القول يقولون؛ يهم المقرين، من عدد 

(.٢٢٦١)A الإتقان اورئن)آ/ا<؛ا(، انذلر:)٢( 
انظر؛بينهما، التفريق في تحار الله رحمه تيمية ابن الإسلام شخ كلام حاصل هذا )٣( 

(.٢٦٤)A/ الجهمة تلمس بيان (، ٣٦٧/١٧)الخاوي مجموع 



يراتالتغمن يحصى لا بما وحواشيه هوامشه مالئت نحى فى نفلر 
الهوامشتلك عن المص هذا أيضا هو بل والتأويلات 
أجلْن بل المهملات، ملة في بها الإلقاء أحل من ليس والحواشي، 

،عصرنا في نحن بيننا، ررالوصل١١ لنا يتاتى كي ، ومكانها بزمانها ربهلها 
• ١١الدائمة أصالته فى هو كما ه نفررالمرر(ا وبين 

القرآن()فهم كلمة لاستخدام الجابري الدكتور تعليل أن نرى وهكذا 
~يران نممن به يتمل عما القرآن فصل على اعي نأنها على يقوم 
—حامحلتأ أو كان صحيحا ير نفكل ليدخل الجابري الدكتور أطلق هكذا 
بعهرنا.ذلك بعد القرآن ور؛هل 

الجهدإهمال ْع بعصرنا الكريم للقرآن ربظ حقيقته في الربهل وهذا 
للقرانفهما يمر ان يمكن ولا رون، المقبه قام الذي الكبير ري التق
القرآن.فهم تحريف ت ثمرته ل العبارة، ظاهر هو كما 

مدىمن المعاصرة العمالية المدرمة موقف، الثاني! المهنالمح 
ونقدم!للتفير، الحاجة 

وأوجبهاوأفضلها الإطلاق، على العلوم أحل ير النف■علم أن رراعلم 
والاهتداءمعانيه، في والتفكر كتابه، يتدبر أمر اممه لأن اض، إلى وأحبها 
الراتب،،أعلى في وجعلهم ؛ذللث،، القائمين على وأثنى باياته، 

الفن،هذا في ءمرْ جواهر العبل. أنفق فلو الواهب،، أمحنى ووعدهم 
كثيرأا^٢،.ذلالث، يكن لم 

)ا/«ا:اسإالهمان فهم )١( 
٧.ص الحان، القواعد )٢( 



العقلأسنولكن إليه، الحاجة ومقدار ير، التفمنزلة هلْ كانت 
جهةمن وأهمي، للتفسير، الحاجة مدى موضع تناولوا المعاصرين 

تقريرفي استغلال يمكن حين هي أهميته جعلوا حيث مختلفة، 
عليه.التعليق ْع كلامهم يلي وفيما مبادئهم، 

الشرفي:المجيد عبد الدكتور أولأت 

إلاالتفسير على يقبل يكن رالم الشرفي: المجيد عبد الديور يقول 
يتمكنلم ناقمة التفاسير من الخديد كانت ولف،ا السن— به تقدمت من 

القر^آن(،رعلوم في رامخة قدم ل كانت ومن ~ إتمامها من أصحابها 
القواعدغير على الامتنسامحل من تمنع التي المعارف تلك في أي 

اللغةوعلوم الممحما تاريخ عن قفلا فيه، تحشر وأن المقررة، 
إلىالفقهاء وتخريجات المتهافتة والأحبار )الإسرائيليات( والقراءات، 

الساذجة،الشفوية الشعبية الثقافة إلى مردها التي التأويلات جانب 
أونحلة النص ويضحى الأسمى الرسالة هدف ذلك كل حفم في فيضع 
يقتضيهاهو ولا متينة علاقة دائما به لها ليت قيم عن مناسبة 

اقتضاء.

الإلهي،الكلام إزاء والتواضع الوثوقية بين مترددأ العلبري كان ؤإذا 
النحوعلى إياها يره نفلأية ا إثر فيوري ناحية، من الله باسم النهلق بين 

التحابير.من ذلك أشبه ما أو ..( ٠٠ذكرهتعالى ريقول التالي! 

•لأية ا معنى في الصواب أل يرجح بما ثانية ناحية من والإيحاء 
هوالأول المنهج فإن يماثله، ما أو بالصواب...( عندي الأقوال )وأولى 



والإنماءالمفرطة بالوثوقية م قات، وعد0 من ير النفعلى طغى الذي 
الفكرية((مدرسته واختيار اختياره عن خارجا ر المفيراه ما لكل 

ت!ملأالجيد عبد الدكتور كلام ولي 

يجعلالمجيد عبد الدكتور أن الملاحغل من ت لأولى ا الملاحظة 
ثمنزوله؛ من الأسمى الهدف تحقيق هوت منه والغرض التفسير أهمية 

فىرين المقأسلوب بنقد يكتفى يل الهدف، هذا هو ما يبين لا 
الملومهزه أن ْع المربية، واللمة القرآن بعلوم واهتمامهم يراتهم، تف

النص.فهم على مساعدة 

اضرحمه الطبري أن عبدالمجيد الدكتور يزعم الثانية: الملاحنلة 
والتواضعجهة، من والإنماء الوثوقية بين تفسير© في كلامه يتردد تعالى 

أحرى•جهة من 

اممهرحمه الهلبري عبارامحنح بين تعارض لا بل صحيح، غير وهذا 
الدكتورزعمه ما على البارات تلك تدل ولا جهة، من تعالى 

أخرى.جهة من عبدالمجيد 

الأياتير نفمهللع في تعالى الله رحمه قوله بين تعارض لا أنه أما 
الأقوال:بين الترجيح في قوله وبين ذكر©..( تعالى )يقول الكريمة: 

بيانسياق فى الأولى البارة فلأن بالصواب(؛ عندي الأقوال )وأولى 
بينالترجيح سياق في النانية والب-ارة الكريمة، للأية المام المعنى 
الأقوال.

صواكارح، الرسالة ين الإسلام 





انيتبين الغاية تلك لتحقيق وصعتها التي المقترحات خلال ومن 
تنثهلهيفهم لكل العنان إطلاق يعني القرآن لهدي المستمر الأتباع 
الكريم.القران من صاحبه 

تقاليدمجرد عالي نقتصر أن يمكن ارفلا ت تقول آمنة الدكتورة أن ذلك 
الرسمية١٠.الدينية الشعائر حالة بامتثناء ~ السابقين 

بهالذي المنهج إذ يره، ونفالقرآن لمهم إو3؛لال حقيقته في وهدا 
منقولةها نفالعربية اللغة بل المتهدمين، عن منقول الكريم القرآن نفر 

إبلنالهو الدينية الثعائر سوى فيما تقليدهم عدم إلى والدعوة عنهم، 
والفهم.التفير لمناهج 

حيننفسها الفهم طرق إلغاء هو المراد أن توكيء آمنة والدكتورة 
علىالقرآن في الموجودة السابع القرن خصوصيات محمر راينبغي ت تقول 
هدأْمن متمي والتهلبيق للفهم أومحع أساس وضع يتم لم ٌا البيئة تلك 

٠ ٠٠ان الط^موص

إلتزامبغير يرْ وتفالكريم القرآن فهم لأحد يمكن لا أنه والصحيح 
القرن؛خصوصيات الدكتورة عنه عبرت الذي ~ الأول المجيل منهج 
والاستدلال.الفهم ^١،-في ٧١

حنفي:حسن الدكتور ثالثا: 

الكريمالقرآن مير تفإعادة موصؤع عن حنفي حن الدكتور تكلم 

تتكالمكانت لأنها والتقالد؛ العادات الكريم القرآن بخموصيات مرادها إن هنا يقال ولا 
العاداتإن العلم: أهل من أحد يقل ولم عالميته، على والحقاخل القرآن فهم سياق في 

فيه.محكمة بالقرآن لها تعلق لا اش القديمة الحرية 



والتنمية،الاجتماعية، العدالة نقية خدمة لأجل مهمة وأنها اليوم، 
والاسقلأل.

حنفيحن الدكتور تشغل التي القضة ث حنفي حن الدكتور سئل 
الكريم.القرآن تفسير إعادة هي 

صد،؛ الإجتماءية١ العدالة لقضية خدمة هذا قي *لأن فاحاب! 
صدوالاستقلال التحالف، صد للتنمية خدمة الهJقات٠، بين الفورق 

^JLUأتى فقد ،، iUJbمح يالإسلام فإن الحفل ولحسن الاحتلال، 
والشخصية،، الأمتقلأل١٣على حل وللحقا ،، الجماهيرر ممالح عن 

الموروثإعادة تخدما م وطنية، ثقافة تاكون أحاول وأنا ، القومية 
القديم،الديني التراث في أراها والتي الجماهير، عند الحضاري 

الشحبيةلأْ،.والأمثال 

لإعادةحنفي حن الدكتور أوردها التي الأهداف، أن الملاحغل ومن 

الأنتماديةالفوارق إزالة إلى يهدف اجتماعي اثممادي، عي الاجتماعية.' العدالة )١( 
العربيةاللغة معجم انغلرت المدنية، العدالة أحيانا نعى المجتمع، طنات بين الكييرة 

(.١٤٦٨)Y/المُاصر؛ 
نيت يقال أن والصواب لها، فمابمل لا التي المعاصرة الاستخدامات من التعبير عدا مثل )٢( 

كان.وأ حقه حق ذي كل إطاء الإسلام 
ثهثونهبإدارة وانفرد ميادئه ءامحستكمل ت اليلد وامتقل مساسي، مفهوم ت الاستقلال )٣( 

الأراضيسلامة يحترم أحرى دولة لرنابة ذلك ر يخضع ولا والخادجتة، الداحلتة 
(.١٨٥٣العاصرة)"ا/العربية اللخة معجم اننلر: الياّتي«، واستقلالها 

فيللنخصبة المثتركة العامة الخمائص عن بالكشفج يهتم *فهوم • القوب ال—خصية )٤( 
غيها،يعيثون اش الثقافة داحل وأحوالهم ومعتقداتهم أفرادء سلوك حلال من المجتع 

٠٩ص الجماني، عبدالعلي والتربوية، الاجتماعية ومملبيقاته القس علم انفلرت 
(.٢٧٦)U/واكورة الدين )0( 



الكلامسق وند لاشتراكه، با صلة لها مبادئ تعتبر كلها القرآن ير نف
المعاصرين.العقلأنسن نثاة على الاشتراكية تا'ثير عن 

والاستقلال،الاجتماعية، العدالة الذكورة: المبادئ أن كما 

إنيقال: فكيف كبير، باطل فيها القومية الشخصية على والحقامحل 
تقريرها.لأحل القرآن ير نفويعاد عنها، للدفاع حاء الإسلام 
لأحلير نفيوحد لا أنه حض حن الدكرر يرى آخر موضع وفي 

باعتبارللصواب، محتملا كلاما الأولى للوهلة بل.ا ؤإن وهذا التفسير، 
كلامبقية أن ألا الكريم، القرآن بهدي الاهتداء منه يراد التفسير أن 

باطلة•مرامي إلى يرمى أنه نين حنفي حسن الدكتور 
أءتقل.ْفالذي الكريم للقران بة لنيا ررأما حنفي: حن الدكتور يقول 

لقدالنفلرية، أحل من ننلرية ولا التفسير أحل من ير لتفوحوي لا أنه 
ولكنهؤ تعني ماذا المؤمنين أمير يا له: فقال عمر إلى رحل حاء 
عمرإليه الأبا؟فنفلر هذْ مجا ولكن عالماU فالفاكهة [، ٣١عبس: ]ه 
ذلكسيغير فماذا تفهمها لم أو فهمتها أنك أخي يا افرض : تقريباوقال 

الملمينحال من 

تساعدنيالتي للايات إلا أهتز لا القرآن أقرأ عندما يجعلني وهذا 

عنه،اف رصي أنس عن ورد ؤإنما ا حنفي حن الدكتور ذكرها التي يالصيغة الأثر يرد لم 
الأيةهذه على أتى فلما ١[ ]عص; ؤت1و'ومكه عنه اف رصي الخناب بن عمر قرأ تال: 

ابنا ^ قال: الأب؟ فا الفاكهة، عرفنا ند نال: [ ٣١ؤزثبجةنأةه]ءس: 
البيانحا،ع غي الطبري أحرجه لهدا، ممارية ألفاظ وله التكلمج، لهو هذا إن الخطاب 

/Yمنالضمير انفلرت طرق، عدة من منصور بن معد تفسير محقق وصححه (، ١٢٠)؛
(,١٨٣منصور)ا/بن سعيد سنن 



الحريةإلى تدعو التي الآبات وهي المعلروحة، القفايا حل على 
لهلوالتالأغنياء صد الموجهة والأيات التعقل إلى تدعو التي والأيات 
٢. ١١١الملمين أراضى على واليطرة للامتعمار الوجهة 

بهقام الذي التفسير يجعل حنفي حن الدكتور من الكلام وهذا 
هواه،يوافق نمير عن يبحث لأنه رأيه، في قيمة له ليس العلم أشل 

للحرية.والدعوة الاشتراكية، مبادئ تقرير في يستخدمه 

القرآنىالنص من الماحوذ المحنى أن الكلام هذا منل يفيد كما 
رجؤعحقيقته في وهدا له، وجود لا غيره أو الظاهر أو النمى بدلالات 

وأنهذاته، فى له معنى لا النص أن ترى التي الحديثة النفلريات إلى 
القارئر٢،.باختلافح معناه ويختلف التأؤيل، نهائي 

أركون:محمد الدكتور رابعات 

كيفمعرفة هى التفسير دراسة فائدة أن أركون محمد الدكتور يعتبر 
بينالخلهل إلى الإسلامي للعقل والتاؤيخية اللاهوتية الملمات أدت 

بالقرآن.الخاصة والمعنى الدلالة ويات ت م

العقلممارسة ثروهل ندرس أن راينبغي أركون! محمد الدكتور يقول 
الأهميةمن أنه ذلك معاصر، أو قديم ير نفكل في لنفسه الإسلامي 

لهذاواللغوية والتاريخية اللاهوتية الملمات أن كيم، نبين أن بمكان 

(.٢٨٥)U/انمينواكورة )ا(
١. ٠٧ص العاصر، المري الفكر ز الحديثة اكاؤيل فناهرة انظر: )٢( 



الخاصةوالمعنى الدلالة مستويات بين الخالهل إلى أدت قد العقل 
بالقرآن«لا/

أركونالدكتور يزعم التي والمعنى الدلالة تويات م مراجعة وعند 
نالكأن نجد فيها التفاسير حلتلت كيف لمعرفة ير النفدراسة أهمبة أن 

ماأركون محمد الدكتور أورد فقد ، لها معنى لا المذكورة المنويان 
فيهافنم رسوم عدة فأورد القرآن، فى الدلالة تويات م أصماه 

■توين مإلى تويالتا الم

مدونةقرآنى، حطاب الله، كلام فيه! )أورد العمودي التوى 
رة(.المقالأمة تفسيرية، مدونة مغلقة، 

•، الخلأص(ل تاريخ أرصي، )تاريخ الأفقي والمستوى 
ولابدلالة لها علاقة لا الذكورة المستويات هذه أن ونلاحفل 

القرآنيالمص أن من أركون الدكتور يطرحه ّ تكرار وهي معنى، 
مكتوية.مدونة إلى شفهية مدونة من انتقل 

الينا:حمال الأستاذ خامسا: 

يتكلموهو ميها؛ يهكذا ~ المقليدية المفاسير أن الجنا جمال يرى 
قبلمن ومهنالعتها صرويية لبت، ~ كلها قديما الولفة التفاسير عن 

مضاعفة.اءة إستسيء العاصرة الأجيال 

لبت،المقليدية المفامير أن الخاص اءورأينا ! البناجمال يقول 

٩-٠ ٨٩ص واجتهاد نقد الإسلامي الفكر )١( 
.٨٥ص واجتهاد نقد الإسلامي المكر ني! اننلربجا )٢( 



والصياغةالنسق في آية القرآن إن تفيد. مما أكثر تسئ إنها بل محرورية، 
وإعجازفيها نائبة لا محكمة وسيكة معقود( )مكر إنه والمضمون، 

كانلما حدث لو إذ يرأ، تفيلتمس لا والإنسان وأدبي. فني 
الإنسانبه يقس الجمال في الثان هو ها.ا في القرآن وشأن إعجازأ. 
لهويخنع به يؤخذ لأنه جران، تفإلى يحتاج ولا يراه، أن بمجرد 

المطلوب.الأثر يتحقق ما بقدر ا، هن. يحدث ما ويقدر منه. تزيد وي
يميعهلأنه يفسده، فإنه العاطفة وهده القارئ بين يدخل ثيء وأي 

مستوىدون وهو أصحابه فهم عليه ويفرض ؤإحكامه، بترابطه ويذهب 
الأعرابمن مجاهيل وربما عمرو، أو زيد بشعر عاليه ويستدل القرآن، 

اان.يوالعمر والمناخ الفهم أن عن قفلا منكرة، أو مرسلة أحاديث أو 
علىأثر وبيلا ومناخا سقيما فهما كان التفاسير هذه معظم فيه وضعن، 
وابنوالطبري كالغزالي، فيه عاشوا الن،ين الأئمة أعظم وذهنية )نفسية( 

وإخلاصهموفهمهم ذكائهم في يشك، لا الذين الأئمة فهولأ•، تيمية، 
وأملىالعمر روح من التخلصي أبدا سمتهليحوا لم الموّوعية ومعرفتهم 

العسيرمن كان بأنه إلا عنها الأءتن.ار أو تبريرها يمكن لا أحكاما عليهم 
ومنمحوطاته من الإنسان يتخلص أن - المستحيل من يكن لم ن إ- 

فيه.يعيش الزى المناخ 

مضاعفة،اءه إميسئ التفاسير لهذه المعاصرة الأحيال ومaلالعة 
وعصرهعالمه عن الجيل بإبعاد تتملق ؤإماءة القرآن، بفهم تتعلق إساءة 
نتيجةوستكون منه، الفرار أو تجاهله يمكنه لا والل.ى فيه، يعيش الذي 

٠١النكوص أو ، الانحرافأو التعقياJ المطالعة هذْ مثل 

,١٣٧-١٣٦ص لمحدين، و! القداس ين الكريم القرآن متر 



الملأ-حظاتثمن عدد البنا حمال كلام وفي 

ليتلتقليده ا سر ررالتفا I البنا حمال يقول الأولى؛ الملاحظة 
تفيدا؛.مما أكثر تسئ إنها بل صرورية، 

التفاميركتب أن يرى إذ ، الينا حمال عند التفاسير أهمية يبين وهدا 
تفيد.مما أكثر تسيء 

أنبحجة حملة، ير النفرد إلى به التوصل يتم الكلام هذا ومثل 
تيء.التفاسير 

الإماءة؛ه هن. نؤع مبينا كلامه آخر في البنا حمال يقول ا ولهن. 
وعمرهعالمه عن الجيل بائعاي تتعلق ؤإساءة القرآن، بفهم تتملق ارإّاءة 

فيه؛؛.يعيش الذي 

فكيفالفهم، سبل من سيل هي التفاسير إذ بين، باطل وهذا 
يعينمما تعالى اف كلام معاني محرفة أن كما منه؟ مانعا الدكتور يجعلها 

تعبيرحسب الجيل- تبعد أنها لا المعاش، الواقع على تنزيلها على 
عالمه.عن — لبنا ا حمال 

الحاجةعدم فى الباطل رأيه البنا حمال يعلل الثانية: الملاحظة 
لماحدث لو إذ يرأ، تفللاعجاز يلتمس لا ان راوالإنبقوله: للتفسير 

إعجازأ.؛؛.كان 

يبطله المي عن الأيات بعض تفسير بون بل صحيح، غير وهذا 
الكلام.هذا 



وصوحايزيده بل إعجازها، يبطل لا المعجزة الايات ير نفإن يم 
،•وجلأءر 

يرالنفأهمية من يقلل مما أن البنا حمال يرى الثالثة؛ الملاحظة 
بالرواياتالقرآن معاني على والاستدلال فيه، المرؤيايتن، دخول 

يصح.لا وما يمح ما ومنها والأشعار، 
أوالمرويان، من بصحيح ليس ما وحول أن ؛ ذلك، وحواب، 

بلير، النفأهمية يبطل لا الأشعار ببعمس المحيح غير الاستدلال 
الدخيلمن تتقيتثه وأهمية التنفير أهمية تبقى 

الذيوالعصر والمناخ الفهم ٠٠أن البثا حمال يرى الرابعة! الملاحظة 
علىأثر وبيلا ومناخا سقيما فهما كان التفاسير هذه محفلم فيه وصحسننؤ 

وابنوالعلبري كالغزالي فيه عاشوا الدين الأئمة أعظم وذهنية ية( )نف
٠(( سمه 

ماوهو ر، المفعلى والزمان المكان أنر معرفة يثطالّب، الأمر وهن.ا 
الثاحنؤ.بيئة بدراسة الباحثين عند اليوم يعرف 

ير،النففي الكتثابة جودة على اعدأ معاملا البيئة تلك، تكون فقد 
الجوانبمن حانب، على يركز يحيثؤ ر المفاهتمامات، فى توير وقد 

أكثرمنّواهرم.

وجهجلاء في سأ لكن ذللث، أل يجد إعجازها وجه العلماء ين اش الاياتؤ إلى والاخلر )١( 
الجزري.لأبن ابلعي( أرض )يا آية ني الألمعي كفاية ث مثالا انظر فيها، الإعجاز 

العلمية.الرمائل من عددأ القرآن في الدحل عن الباحثين من عدد كتب، وند )٢( 
أهلملتقى على أنموذجا الْلرى الأمام تفسيرْ على المفسر بيثة أنر عن مقال انفلرث )٣( 

littp://vb.tarsir.nct/tal"sir24459/ث الرابهل على التفسير 



وحروب،ض أيام في التفاسير نفائس العلم أهل من عدد كتب وقد 
٢•كتابتهم على توثر المتن تلك تكن ولم 

هي حمه 

تلطوفترة العاصية، الدولة قوة فترة أواخر في تمره اتجري جرير ابن الإمام كب كما 
مليالتفسير أهل ملتقى على نفيره، على المفر يثة أثر مةال< ام؛ علها، الموالى 
http://vb.tafsir.net/tafsir24459/الرابط: 





الثانيالمحث 

المعاصرةالعقلية المدرسة موقف 

ونقده.عليها، يقوم التي والمبادئ التفسير، مناهج من 

مناهجمن العاصرة العقلية الدرّة موقف الأول،؛ المطييج 
ونقده.التفسير، 

أيئابعدهم من الناس ولا عنهم— الله —رصي بة المحا يكن رالم 
ذلك،في يتفاوتون كانوا بل الكريم، القرآن فهم في واحدة درجة على 

الأحر.بعضهم على يثكل لا ما بعضهم على يشكل كان فقل. 

بنزولبممط ما ومعرفة اللغة معرفة في تماوتهم إلى ذللئ، ويرجع 
فيتماوتهم ذلك على زد النزول، كاسباب ات وملأبأحداث من الأية 

كلهم١٠البشر ثان العملية المالرة 

آلاتمجن ونحوها والأمار اللغة معرفة فى التماوت هذا وبسبب 
دمت.وتعل. ، للمر الب وأٌمناهع^ عدة حلهرم فمد ر التم

٠١٥٠صن ا القرآن علوم في درامحات ( ١ ) 
التزامءدون عموما، وأصالييه واتجاهاته التفسير مناهج في العقلانيين كلام ّأعرمحرر )٢( 



هذافي المعاصرين العقالآنسن لكلام استعراض يلي وميما 
Iنقده مع الموصؤع، 

البث:حمال ا/أس1ذ أولا: 

التمرطريقه ملكوا حمن القدامى رين المفأن البنا حمال يرى 
الالتشريح من نؤع التحيالي التفسير لأن الصواب، حالفوا التحاJاJير١، 

ميستا•لجم إلا يتأنى 
مفةواحالأة طريقة القدامى المفسرون رارعسلالثا ت البنا حمال يقول 

السورْع يسيرون ثم الفاتحة، ير بتفيبدؤون فهم التمسير، في عامة 
يرنففي يثدءون وهم ؤالنامري(، الأحسرة ورة الحتى يترتيمبا 
السورة،فى لترتيبها تبعا فآية آية لأيامت، ا فيآخدون آياتها بترتيمب، السور 

يكنولم ترابهل، هناك كان إذا لبعض بعضها الآيادت، بعض يضمون وقل• 
ذلك،.عن معلوي 

لاحظنافكما القرآن، لفهم انملى الطريقة يكون لا قد التربيط وهدا 
الذيالتشريح من نؤع هو فآية آية ور الير نفأن القرآن،ا راتثوير في 

بأنوالاتجاهات، والأساليب، المناهج بين ألبا>ثين بعض يورده الذ<ي —للتفريق 
الشمر،إليها تجه اش الأهاو.اف والاتجاهات: ،، _،jjاJؤدي الميل الماهج: 

تانفلر ، للهدف، المودي المنهج تهلميق عند مر المقيمالكها التي الهلرق والأساليسمح: 
.٥٥صن ومناهجه، ير التفسأصول فى بحوث 

تمرعلى القائمة التفسير قى المتقدمين لطرفة المعاصر المسمى هو التحليلي التفسير ( ١ ر 
الناس،ش ؤيتتهي الفاتحة من المفسر يبدأ المصحف، ترتيب حب الكريم القرآن 
٠٥٧صن ومناهجه، التفسير أصول فى بحوث انفلرت 

القرآن.تثوير •' كتابه إلى يشير )٢( 



متلاحمة،متوثبة حية الصياغة كانت، إذا أما ميت، لجم إلا يتاتي لا 
السورةقراءة عند تتجلي اش وفعاليتها بحيويتها تذما الطريقة هذه فإن 
تجزئة((دون واحدة مرة آياتها من عدد - الأقل على — أو 

المتقدميناللم أهل طريقة هو التحليلي التمسير أن المعروف ومن 
آياتويمتثلوا تعالى، الله حكم يبينوا أن اسطاعوا حلاله ومن قاطبة، 
•حياتهم في ؤيطبقوه الكريم، القرآن 

إهدارفيه اليت، للجم تشريح بانه التفسير من النؤع هذا ووصمط 
بخلافينشغلون كانوا وأنهم قاطبة، السابقين المفسرين لجهود 
الثنا.حمال عبارة تفيده كما منه فائدة لا بما بل الأولى، 

:٢٢اسوي الضر 
اللغويينلحول هو اللغوي التفسير ظهور مجب أن البنا حمال يعتبر 

القرآن.إعجاز ليوصحوا التفسير مجال فى 

باستشهادهمالكريم القرآن إلى أساؤوا اللغة أهل من المفسريين وأن 
ٌام رد إلك، الحال بهم وصل حتى الشعر، بأبيات كلماته معاني على 

قواعدهم.حالف 

إيضاحالتفسير؛فكرة حلبة اللغويون لحل رافقي : البناحمال يقول 
النحومن بصمتهم فإن والخبراء، الفنيين وكشأن اللغوي. الإعجاز 
يرهمونفللقرآن معالجتهم طريقة حكمت، إلخ والبلاغة••• والقواعد 

.٦٣صى والمحديين، القدامى بين الكريم القرآن شسر )١( 
التفسيرت انغلر العرب، لغة قي ورد بما القرآن معاني يان هو ت اللغوي التفسير )٢( 

.٣٨ص



القرآنبلاغة على استدلالهم ذلك صور أسوأ من كان وند لأعجازه 
الشعراءمن عمر أو زيد قول إلى محتاج القرآن كان الشعر، من بأييات 

مماكثيرا أن عن فضلا ا المعنى! ملامة أو الكلمة صحة ثبات لا 
نحوهللقرآن أن وحدوا ولما منحول! أو ركيك معرية أبيات من يوردون 
عنيختلف ووصمها ونحتها الكلمة صياغة في المميزة وءلريةته الخاص 

فلمافواعدهم، مع يتفق بما ذلك تاؤيل الْلرق بكل حاولوا قواعدهم 
النحويوجه وظهر الممر قناع ممهل التطويع يقبل لا بما حوبهوا 
اللغويون - ا امأم- أنهم وظهر؛ذللث، !<، القرآن!رالحن ت فنالوا 

قواعدهميخالف، عندما القرآن؛اللحن يرموا أن فى حرجا يجدون 
اوقدّة!«را/

ملاحظات;البنا جمال كلام وفي 

المفسرينودخول ظهور، أن البنا جمال يزعم الأولى؛ الملاحظة 
القرآن.إعجاز لتقرير كان النفير مجال اللغويين 

العربية،اللغة علوم وعموم خاصة، البلاغة علم بتن حلق وهذا 
الكريم،القرآن نزول ْع نشأ العربية باللغة الكريم القرآن ير نفأن ذللثؤ 

زمنفي نم ، العرب، كلام بمقتضى القرآن ر يفه النبي كان إذ 
بعدهممن والتابعين عنهم، الله رصي الصحابة 

يقولالبلاغة، علم فهو خاصة، القران إعجاز لتقرير نشأ الذي وأما 

صالقرآن، إلى العودة )١( 
.٥٦ص الكوي، الض انغلر: )٢( 



أنعلمنا )ئد المسناءتضت كتابه مقدمة فى تعالى اممه رحمه العسكري 
علمهيقع لم الفصاحة، بمعرفة وأحل؛ البلاغة، علم أغفل إذا الإنسان 
وبراعةالتألمما حمن مس به الله خصه ما حهة من القرآن بإعجاز 

؛التعلمالعلوم أحي أن يرى كتابه في المكري إن بل ، التركسب،( 
الفصاحة،ومعرفة البلاغة، علم باممه، المحرفة بعد بالتحففل وأولاها 

بالحكمة١٢/الاٍلق تعالى اممه كتاب إءجا3 يرف الذي 

البلاغةعلى الاستدلال( أن البنا حمال، يعتبر الثانية! الملاحظة 
ذلكأن ؤيرى البلاغيين، أعمال( أسوء من هو الشعر من ؛ايياتر القرآنية 

صحةثبات لا الشعراء من عمر أو زيد قول( إلى ررمحتاج القرآن أن يفيد 
و.المعنى سلامة أو الكلمة 

القرآنغريب على بها والاستشهاد الشعر بلمة العناية أن رروالواقع 
عصرفي العلمية الحياة على محنارئة مسألة ليمسنا وبيانه، ومفرداته 

اممهرخوان الصحابة عند مألوفة العناية هذه كانتا ؤإنما التابعين، 
عنبهم،<>م.

حفيفإذا العرب ديوان ارالشحر ! عنهماالله رصي عباس ابن قال( 
ديوانهاإلى رجعنا العرب بلغة افه أنزله الذي القرآن من الحرف علينا 
منه؛آلذللث، معرفة نا فالتم

١.ص الهطعين، )١( 
ازيق.)٢( 
.٣٨ص ام؛م، للقرآن خدمة العرية باللغة السلمن محاية )٣( 
الإنةان)م/ي؛ح(.(، ٢٩٤)ا/افرهان انغلر: )٤( 



وغريبهالقرآن معاني على بالشعر الاستشهاد أن البنا حمال وكلام 
أهلعليه رد نديم، كلام هو للشعر، محتاجا القرآن يكون أن إلى يودي 
مصنفامفي العلم 

الشواهدمن عددآ أورد أن بعد تعالى الله رحمه الأنباري ابن قال 
القرآن!محاني بيان في بالشعر عنهم افه رصي الصحابة استشهاد على 

ذكرنايما نجتزئ أنا إلا والتابعين الصحابة عن الحديث، في كثير ااوهدا 
لهمعلم لا جماعة أن هدا ذكر إلى دعانا ؤإنما الكتاب،، لتهلويل كراهية 

علىأنكروا العربه، بالغة لهم معرفة ولا — هت — اطه رمول بحديثه 
جعلتمذللثح فعلتم إذا ! وقالوابالشعر، القرآن على احتجاجهم المحويين 

القرآن...على بالشعر يحتج أن يجوز ، وكيف؛ وقالوا للقرآن أصلا الشعر 
أصلاالشعر جعلوا أنهم من النحويين على العوم ما وأما قال! أن إلى 

القرآنمن الغريب، الحرف، يتبينوا أن أرادوا إنما كدللث، فليس للقرآن 

ررلماواللغويين المحويين أن البنا جمال يزعم الثالثة: الملاحظة 
الكلمةصياغة في المميزة وطريقته الخاص نحوه للقرآن أن وجدوا 
ذللث،تأويل الهلرق بكل حاولوا قواعدهم عن يختالف ووصعها ونحتها 

•نيوحه من ، ٥٢٧٢محة ولد الأنبارمح،، بن بشار بن عحمل. بن الماسم بن محمد بكر Iبو )١( 
أيبن الواحد همد تلأمل.ْ: ومن القاصي، ؤإسماهمل الكديمي، يونس بن محمد 

منعلى والرد والأ؛تد.اء، الويفج إيضاح مؤلفاته! من الدارثعلني، الحن وأبو هاشم، 
(.٣٣٤)٦; الأعلام <، ٢٧٤)يا/النلأء أعلام سر انفلر: ينمان، ممحف، حالفط 

.١٠-•٩٩ص والابمداء، الوقف إيضاح )٢( 





القرآنعن قفلا الكلام في يلحنون أنهم أولا بالصحابة يقلن وكيف 
منتلقوه الذي القرآن في ثانيا بهم يظن كيف نم اللي، الفصحاء وهم 

ثالثابهم يظن كيف، ثم واتقوه وصعلوه وحفظوه أنزل كما ه النبي 
تسههمعدم رابعا بهم يقلن كتف ثم وكتابتها الخهلآ على كلهم احتماعهم 
يظنكيف ثم تغييره! عن سهي أنه بعثمان يظن كيف ثم محه ورحوعهم 

حلفابالتواتر مروى وهو الخهلا ذللث، مقتضي على استمرمحت، القراءه أن 
عنالعلهاء أجاب وقد وعادة. وشرعا عقلا يستحيل مما هل،ا سلف! عن 

تأجوبة بلاثة ذللث، 

مضطربصعيف إساده فان عثمان عن يصح لا ذللث، أن : أحدها
لحنافيه يرى فكيفا به يقتدون إماما للناس جعل ان ءنم_ولأن منقْلع 
لموكتابته جمعه تولوا الذين كان فإذا ا بألسنتها العرب لتقيمه ويتركه 
يكت—،لم فإنه وأيضا ا غيرهم يقيمه فكيف، الخيار وهم ذلك، يقيمسوا 
مصاحف،عدة كتبا بل واحدا مصحفا 

فيأو ذلك، على اتفاقها فبعيد جميعها في وقع اللحن إن قيل: فإن 
اللحنأن الناس من أحد يذكر ولم البعض بصحة اعتراف فهو بعضها 

فيماإلا مختلفة قهل المصاحفح تامحت، ولم مصحف، دون مصحف، في كان 
بلحن.ذللث، وليس القراءة وجوه من هو 

الرمزعلى محمول ذللث، إن الرواية صحة تقدير على الثاني: الوجه 
أشبهوما ار ابرين اروالصّ، ١٠الكتب، ا؛ نحو: الحن،فج ومواضع والإشارة 

ذلك،.

كتبواكما رسمها لففلها حالف، أشياء على مؤول أنه ! الئالث، 



البعد بألف [ ٢١>س4لاسل: ؤنلأمحأ4]اب:ب؛[را، 
وألفءبواو ٢[ ٩ ت ]المائدة 

والتفسيراللغوي التفير عن لبنا ا حمال يتكلم احر موصع وهمي 
أنلنا يتضح رين المغلعالجة العرصمى هذا ررمن I فيقول ، بالمأيور 
وأرادوافهمه، وأمحاءوا وأسلوبه، القرآن لغة على افتأتوا منهم اللغويين 

قواعد•من وضعوه وما صناعتهم تحكيم 

جاءما وبكل بالإٌّرائيليات، كتبهم صفحالت، مولوا الإخباريين وأن 
رأفة.تأحن،هم أن دون النسخ سكين وأعملوا القرآن في )لغو( من 

أوصالتقهليع إلى عمدوا أنهم المعالجة في الخطأ هذا ويماثل 
يحققأو أثره يحدث لا القرآن أن حين في حدة، على آية كل القرآن 
كانالقرآن أوصال وتقطع ببعض، بعضها آياته لتادحم نتيجة إلا رسالته 

دليلفى المارغنى يال ؤرمحربمعوأه، ألف؛ بدون الكلمة رمحت المدية مصحف قى )١( 
احتلفتوفد يكإك؛ه، ؤوؤوحأأوا ؛ ٠التوبة١١ففي ءلأوصعوا،ا، ءاوأمأ الحيران؛ 

دليلألف؛'، بغير بعضها وفي ألف، لأم يعل بألف بعضها فقي فيه، المصاحف، 
(.٢٦٩)ص؛ القلمان مورد على الحيران 

محمدالشيخ القراء؛ تلًين في المحاة اتقد وممن (، ١٢٤٢.  ١٢٤١)؛/الإتقان )٢( 
القرآن)ا/ها~ةة(.لأسلوب، دراساين، كتابه؛ فى عقيمة، عياّالخالق 

عنيقل وما آياته، لعقي والمفصيل البيان من ه نفالقرآن فى حاء ما هو المأثور؛ المفير )٣( 
ماكل من المابعين، عن ضل ومجا عليهم، اممه رضوان الصحابة عن مل وما هت، الرسول 

رونوالمقير المفانفلر؛ الكريم، كتابه نصوصي من تعالى الاه لمراد وتوضم بيان هو 
)ا/أاا(.

للأدب،مناف، باللغو الإسراتيليايت، من كانت، لو حتى القرآن ير نففي الواردة الأنار وصف، )٤( 
القائمغير الخام القد إلى الآىر كلك، الخلمة للمافئة وترك حكمه، كان أ1 الخلم مع 

دليل•>، 



ماوهو أثلائه. من ثلو كل دراسة على العكوف ثم قتاله، يعني 
يثيرولا حياة، يقدم لا ولكنه معلومة، أو مادة لنا يقدم أن يمكن 

هداية.إلى يودي ولا عمل، علي يبعث ولا عاطفة، 

•Jوريتهاا من القران لتفرخ الحقيقي المضمون هو وهال.ا 

اللغويين،نقد عن كلامه مثل تكررت،، أمور البنا حمال( كلام وفي 
مرينالمقتقعليع عن وكلامه القرآن، في النحو قواعل, حكموا وأنم 

التحليلي.ير النفعن كلامه في مثله سق والذي القرآن، لأوصال، 

بالأحباريين،أهله وصم، وقد يالمأثور، التمسير ت إليه أثار ومما 
سيأتي.كما العقلانيين عند متكرر وهدا 

تكلّمواممن العقلانيين بقية وكذا — البنا حمال، أن الملأحفل ومن 
ومنسوحات،إسرائيليات، بأنه تصويره يحاولون بالمأثور— التمسير عن 

ضعيفة.وأحاديث 

يرنفوهو بالمأثور، التفسير به يتميز ما لأهم إغفال( فيه وهذا 
والتيالباب، هذا في الواردة الصحيحة والأثار ؛الأحاديث، الأيات 

ير.التففي كبيرا قدرا كل ي

يدلواحد أصل المعتل والحرف واللام •رالنين فارس: ابن قال والشة، العضو النالو; )١( 
'٦,(،٩  fyاللغة)مقاسس انظرت ■ا، نفه الجد يقال وقد الأعضاء، من عضو عر 

(،٢٨٤الال0)اا/تهوسه
•مآا-اّ\ا.ص والحدئ؛ن، القدامى ين الكريم القرآن تمر )٢( 



fs،Aزق ونقده والمفسرين، الشم هن المعاصرة المقلية الدرّة موقف ت اكاّع الفصل ٨

عرب:محمود الدكتور ثانيا؛ 

وقديرا التفمناهج بموصؤع اهتم ممن عزب محمود الدكتور يعتبر 
التفسير.مناهج في التنوير ملامح وهوت الموصؤع، هدا عن كتابا أفرد 

وبعضومبادئه، التفسير، ؛مناهج متعالمة موصوعات تناول وقد 
القرآن.علوم مباحث 

بالراى.والتمر بالماJور التمر عن عرب محمود الد.كتور يقول 

التفسيرو) بالمايور( )التفسير المصطلحين وحوي إلى أشرنا أن مبق ررلقد 
القرآنلنص والمحدثين بل القدماء، ير نففي )بالتأويل( أو بالرأي( 
ام.م•

محلريقعلى ير ي)بالمنقول( مي يقد الذي )بالماثور( والتفسير 
فهماالنص فهم إلى تودي التي واللغوية التاريخية الأدلة جمع 

عاشواالذين أولئا.ث، الأختس وعلى ء، ما القل.، فهمه كما موصوعيا، 
هؤلاءعند وتراكيبها مفرداتها ومفاهيم اللغة حلال ومن الوحي•■ مرحلة 

الأوائل•
مخالفةطريق في يسير )العقل( أو )الاجتهاد( أو )بالرأي( والتفسير 

يرأتفليس فهو المنقول أو بالماثور التفسير فيها يسير التي، لتلك تماما 
الملحة،ازلاته ونؤإشكالياته الواير، تناول من يبدأ إنه بل موضوعيا، 

القرآن.نص داخل من لمتاكله حل أو إجابة، عن باحثا 
انفصالامنفصلين دائما التفسير في الاتجاهان هذان يوحد ولم 

بالمأثورالتفسير ؤيكون المائور، من لا بالرأي، ير التفمن التفسير العلماء يجعل 
والقرونالتفسير انثلر: انرؤات، ش الوارد على مقتمرأ 



تداخلثمة كان ؤإنما الأخر، عن منهما كل تقلمين مولا كاملا، 
ذكعلى الدال والمثال بالرأي، أحيانا المأثور أهل ر يففقد بينهما، 
كماللقرآن ممر أول ه، نفعباس بن عبداف هو رين المقمن الصنف، 

)الرأي(أهل إن نمول أن يمكن لا الأحر، الصعيد وعلى قلنا أن ّبق 
المتصلةالرواية وجانب والتاريخية، اللغوية الجوانسا تجاهلوا قد 

بالص((را،.

التمميرأهل تسمية على درج التاريخ ٠' ' آحر موصع في وقال 
ذاتهاحد في تسمية وهي المالح، لف والالسنة أهل باسم ثور بالما 
أهلمن غيرهم على والأفضلية بالصحة، لهم حكم من وراءها بما تشي 

صوفية،أو شيعة أو اعتزاليين أو معتزلة أو فلاسفة، المميز الرأي 
والثلث،الريبة إلى القارئ يدعو حكم عن تكشف تسمية بدورها وهي 
تقريبا،هذا، يومنا إلى تتحكمان ميتان التهاتان ومازالت، يقرأ، فيما 

وءواطفه((أى.القارئ عقل نوحيه في 
الملأحفنات!من عدد عزنمح محمود اليكور كلام وفي 

بالتاويلير التفعزب محمود الدكتور يجعل الأولى! الملاحنلة 
القدماء.رين المقعند بالرأي للتفسير مرادفا 

شيخوهو تعالى، الله رحمه العلبري الإمام إن بل صحيح، غير وهذا 
يستدلوقد ، لأية ا بتأويل لأية! ا محنى عن يعبر ما كثيرأ رين المق

.٥١ص التمر، عناهح في التنوير ملامح )١( 
.٠٢ص التفسير، مناهج ني التنوير ملامح )٢( 
في)القول عبارة استخدام كزر تعالى اف رحمه الطري الإمام أن وجدت يبر يحث، )٣( 

يستدل؛الأحاديث،=المواضع ط، جز وفي مرة، آلاف، حمسة من أكثر تعالى( قوله تأؤيل 



التأويليورد أنه يفيد مما والآثار، والستة بالكتاب التأويل لذلك 
بمعنئ.بالمايور والضير 

يوريالمأ ير النفأن عزب محمود الدكتثور يعتبر الثانية؛ الملاحفلة 
فهمإلى تودي التي واللغوية التاريخية الأدلة جمع طريق على ير رري

الذينأولتك الأخص وعلى القدماء، فهمه كما موصوعيا، فهما المص 
الوحيءءمرحلة عامحوا 

بالقرآنالقرآن ير نفهو إذ ؛المأثور، ير بالفبالمراد جهل وهذا 
والآ'ار.والأحاديث 

عنهماف رصي المحابة أو ه، المبي ير نفنقل منه لمراد يا 
يرهم.نفعلى أدلة جمع لا القرآنية، لالآيادتنج 
البالرأي ير اكفمحي داخل اللغوية الأدلة بجمع يتصل ما إن ثم 

يور.لمأ با 

بالرأيير المفأن عزب محمود الدكتور يرى الثالثة؛ الملاحظة 
وإشكالياتهالوامحع، تناول من ءايبدأ وأنه تماما، بالمأيور الشير يخالف، 

نمىداخل من لمشاكله حل أو إجابة، عن باحثا الملحة، اولاته ون
القرآنء.

•جهتين من الكلام هذا وجواب 
بالمائورير المنيخالف لا بالرأي ير المنأن الأولى؛ الجهة 
تداخل،علاقة بينهما الضير، اللئح ممن لكان مهما بل ؛الضرورة، 

كماللماثور ومقابلا للرأي، مرادفا يكن لم تاؤيل يكالمة النمير أن يفيد مما الاثار، و أ— 
عزب.محمود الدكتور يدكره 



تعتبروهدم عنهم، الله رصي للصحابة اجتهادالتخ منه بالماثور التفسير إذ 
باعتباربالرأي التمسير ومن منقولة، أنها باعتبار بالمأثور التفسير من 

،.الأسشاط١١على قيامها 

الواقعتناول من يبدأ بالرأي التمسير بأن القول الثانية! الجهة 
وبتمرته.التقسيم، بهذا بالمراد جهل ؤإشكالياته 

مجنكان فمد بالرأي ير ونفيور بالما ير نمإلى يالتميم الراد أما 
كمابه، المعتد التفسير بينا القسمين هذين إلى ير التفقثم من مراد 
جمهورعند به المعتد ®التفسير تعالى! الله رحمه الذهبي الدكتور قال 

فسمين!إلى م ينقوحالفا مطلقا الحلخاء 

بالماثور.التفسير الأول! 

الصحح((والاجتهاد المديد، بالرأي التفسير الثاني! 
وقدالكريمة، الأيات محاني بيان قى فهي النوعين، هذين نمرة وأما 

إصلاحالملم! أهل قنرها المي الكريم القرآن مقاصد أهم من كان 
أبالشريعة الأمة وسياسة تعالى، يثه الماس وتعييد الاعتقاد، 

بالرأيير الفأن من عزب محمود الدكتور أورده ما فإن وعليه، 
بلير، المفلوعي قاصر فهم هو إشكالاته وحل الوالم، تناول من يبدأ 

عموما.الممير من الراد هو هذا إن 

مفهومكتابه في بالرأي والنفير بالمأيور التفسير بين الفرق الطياو صّاعد الاأكتور تناول )١( 
.٤٣ص والتأرل، التفسير 

.٤٣ص التمر، كتب في والوصوعات، الإّرائيلياُت، )٢( 
واكوير)ا/س.التحرير )٣( 



هذانيوجد ررولم ت عزب محمود الدكتور يقول الرائعة! الملاحفلة 
كلمسممين ولا كاملا، انقصالأ منفملّن دائما التمسر في الاتجاهان 

المأثورأهل يمر فقد بينهما، تداخل ثمة كان ؤإنما الأخر، عن منهما 
بالرأيا؛.أحيانا 

تمبمراوتص<من بالما)ور ر الممفإن الأصل، ، حمن صحيح وهدا 
المأثورعن ينفك لا والاجتهاد بالرأي ير رروالتغقريبا، مئ كما بالرأي 

واتجاهاتهءأألوانه، كاست، أيا الجملة في 
التغيرمحن ؛اللغة التفسير يعتبر كان لما عزب محمود الدكتور ولكن 
الجوانبيتجاهلوا لم بالرأي المفسرين بأن كلامه علل فقد المأثور، 

والتاريخية.اللغوية 

يرالتغأهل أن عزب محمود الدكتور يرى ة: الخامالملاحفلة 
يسمون:بالرأي التفير أهل وأن السّنة، أهل يسمّون: ؛المآقور 

الصوفية.أو الثبعة أو المعتزلة أو الفلاسفة 

أجل.لم الهلرفين من رين للمفالل.كتور أوردها التي التميات وطْ 
عنيتآكلمون أنهم يوردونه ما غاية ؤإنما العلم، أهل من بها مماهم من 

هزاوأن المازموم، بالرأي ير التغوهو• بالرأي، التعمير أنواع من نؤع 
التفاسيرويردون بدعهم، بها ينصرون بها التي اللخ أهل الك ممن 

المأ)ورمن ردوها التي الصحيحة التفاسير هل.ه كانت، )سواء الصحيحة 
الصح؛ح(أآ،.الرأي من أو 

.٤٣ص التمر، كتب، يي والوصوعاّت، الإرائلأن، )١( 
)\إ\0ى.والمقرون اشر انفلر: )٢( 



^^ثاكف؛يزي

تالتفسير فى التجلادية المدرمحة 

التمسير،فى تجديدية مدرسة هناك أن عزب محمود الدكتور يرى 
العفادنيينصنيع يعتبر أنه يتبين كادمه في وبالتأمل تظهر، بدأت 

•التفمر محي المطلوب التجديد هو المعاصبمرين 

نتشكلودأ>>ت، ررلقد المدرسة! هذه عن عزب محمود الدكتور يمول 
الإسلامي،للمكر مدرمحة ميلاد حديد، بميلاد وتبشر ملامحها، 

،التاويلي( التفسير )مدرسة مي محتالي، هما للقرآن، حديده ولدرامات 
التاؤيلية(.القراءْ )مدرسة نمها هى مى نكما أو 

ومحمدمصر من نيد أبو حامد نصر المدرسة هذه رموز أهم ومن 
جزائري•أمل من القرني، أيكون 

الأولالتباين، أشد متباينان المدرسة لهذه انتمائهما على وهما 
تكونوالأخر الترايثح، داخل من آتيا القاهرة حامعة في مصر، في تكون 
الأستشراقطريق على أتى باريس. جامعة في فرنا في الجامعي تكونه 
وطريقهوشاق، حرج حديثا المدرسة هده عن والحديث، تثرمحين، والم

أهمهاكثيرة، لأسباب شائلث، 

رغم— بدألتؤ ونابضة، حية معاصرة زالتا ما المدرسة هده أن ~ ١ 
بدأتعبدالرازق" وعلي، ومصحلفي حين طه جيل إلى جذورها امتداد 

وتنتجتتشكل ومازالت ~ فكرى تيار عمر في حدأ~ وجيزة فترة منذ 
للغاية.صعّ_، عليها فالحكم وتتفاعل، 

منواحد؛ آن في طرفين من مزدوجا تهميشا يلقى إنتاجها أن - ٢ 
طرفمن ثم الإسلام، بلاد في الإعلام وأجهزة والأنغلمة الدولة طرف 



أنلنا صح إن الرسمي الدين أو الدينية، ات الموسفي يتمثل ديني 
الإمحلاميالعالم مازال بتيار مباشر يثكل نواحه إنها ثم ذللث،، نمول 

الدينيةالجماعات، أو الدينية، بالحركات مي يما وهو منه، يعانى 
ل ٠٠ملحة غير و لحة مالمعاصرة، 

أوالتأويلية، القراءة مدرسة أن عزب، محمود الدكتور يعتبر وهكذا 
للتمىالمعاصرة القراءات ومدرسة هو، سماها ا كم.التاويلي ير النف

هىكما المحاصرة العقلية والمدرسة الباحثين، من عدد ميها يكما 

التجديديةالمدرسة هى أنها يعتبر البحث،، هذا اعتمدها التي حقيقتها 
٠ف|رٍ لر

المدرسةهذْ موقمؤ على حلاله من مررت محي البحثؤ هذا إن وحيثؤ 

يمكنمحإنه التفسير، في والمويرة الهمة القرآن علوم أبواب، من عدد من 
صريحهدم هي بل بملة، للتجديد تمتإ لا المدرسة هذه إن ت القول 

الحياةنواحي في به للامتدلأل محل ؤإسقا القرآن، وعلوم التفسير لثوابت، 
تكونأن فضلا تفسيرية مدرسة لتسميتها وحه فلا هنا ومن الختلفة، 
ية.يد مدرسةتجد 

أحكاممن للتخالص مدخلا التفسير اتخذوا أنهم الأمر في ما كل 
التفسير؟.في تجديدية مدرسة يكونون فكيف، الكريم، القرآن 

الدرّة!هذه رموز أبرز من أن يعتبر عزب محمود الدكتور إن ئم 
أنإلى ؤيشير أركون، محمد والمكتور زيد، أبو حامد نمر الدكتور 

صالتفسير، منامج في التنوير ملامح 



^لألض-؛رري

العالميتأسيسه كان والثاني التراث، داخل من علميا تأسس أولهما 
٠ترقن الميد على 

علومأبراب مختلف في للرجلين كتابات من مبق مجا إلى وبالمنلر 
حالهذا كان فإذا الكبيرة، وانحرافاتهما أحطائهما مقدار يتبين القرآن 

المدرسة؟.هده حال هو فما الرموز أبرز 

ودود:آمنة الدكتورة ئالئا: 

ائيالنالضير يمينه! بما يطالبن الكاتبات من عدد زمننا في فلهر 
الكريمالقران أن وة النهؤلاء ؤيعتقد للقران، النموي التيسير أو 

أيمرنالتمسير على الرحال قبل من وهيمنة ذكوري، لتمير تعرصى 
ربالمرأة^ المتار.الةة للأحكام رجاليا فهما 

الشرعيالعالم أعل من العلوم تلك أهل غير على الدراسة تعتبر لا الشرعية العلوم ؛ي )١( 
الشرعيالعالم أهل ■على دراصة دون فحب المستشرقن عند أركون دراصة بل ممدحة، 

الشرعية.العلوم مجال في الكيرْ أحaلاJبم أصاب من صببا هي 
الفترةفى أسبانيا فى موتمرأ عقدت وناJ الإصلامية(، )التسوية ت حركة النسوة عولأء أتام )٢( 

٠نوفبر ٥ إلى ٣ من  أدىالإسلامية للشريمة ٠ذكورياا نأؤيلأ يعترنه ما جهة لوا ، ٣٢ ٠٦
المؤتمرتقليم وتولى الزوجات، صد العتق شمع ؤإلى حقوقهن من الانتقاص إلى 

مؤتمرقي شارك ومحي الكاتالرنية(، الإسلامية )الهيئة ت اسمها إسبانية إسلامية جمعية 
مشاكلفي المتخصصة ئي ّردار شاهين الباكستانية مثل. يلدا  ١٨من ناء برشلونة 

كماريونيسيف(، للطفولة المتحدة الأمم منفلمة لدى والمستثارة الجدية العقوبات 
فيالإسلامي والتيار المايةا الحركات قي نشطت الش توحيدي نايرية الإيرابة شاركت 

المتحدةالأمم منفلمة في التمسر ومكافحة المساواة قم مديرة مقدم وفالنتين ايران؛ 
أمثالفي ينشطن الإيرانيات النساء أن الملاحفل ومن )يونسكو(، والعلوم والثقافة للتربية 

الرابْلتهدا على الإنترنت شكة على أمان موغ ت انظر المؤتمرات، مد0 
.5272  =htlp://www.amanjordan.org/a-ncws/w



آمنةالدكتورة التفسير! من النؤع بهذا طالبن اللاتي النساء أبرز ومن 
منظورمن القرآني النص قراءة إعادة والمرأة القرآن كتابها! فى ودود، 

بالمرآةتعلقها باعتبار التفسير مناهج آمنة الدكتورة قمت وقد ائي، ن
مناهج.ئلاثة إلى 

إلىبالمرآة التعالمة التقيامحير ررصنفمت ودود! آمنة الدكتورة تمول 
يرو»التفالتفاعلي* ير وارالتفالتقليدي*، ير ررالتفقئات! ثلاث 

الكلي*.

وهذاالتقليدي، ير بالتفالقرآن ير نفمن الأولى الفتة سميت، وقد 
محواءبأسره، للقرآن محير تفا يقدم التفسيرية( )الأعمال التفسير من النؤع 
معينةأهداف وصع إلى بالإصافة الحديثة، أو القديمة العصور من كانت، 

أوقانونية أهاو،افا الأهداف هذه تكون أن الممكن ومن الاعتبار■ في 
هذهأن ورغم تاريخية. أو بلاغية أو نحوية أو معينة فئة على مقصورة 
فينبه وجه نمة أن إلا التفسير، في اختلافات إلى تودي قد الأهداف 

الأولىلأية يا تبدأ فهي المتناسق• غير النهج في يتمثل الأعمال هذْ 
-الأولى المورة من الثانية الأية حتى وتستمر الأولى المورة من 

علىللتعرف حهل• أي يبذل ولم القرآن• نهاية حتى ~ آية يعد آية وهكذ-ا 
تموربما موضوعية. مناقشة بذاته القران علاقة مناقشة أو الموضوعات 

قاعدةبدون عارصة هذه أن بيد أخرى، بآية آية لعلاقة موجز ذكر تفلءيم 
القرآنيةالأفكار لر؛هل منهج وجود م ينعد ويكاد مستخدمة• ير نف

معا.الموضوعات أو البادئ أو النحوية التركيبات أو المتشابهة 

كتاباتفي يغلب الفقهية عن يالقانونية التعسر ولكن الفقهية، التفاسير • بها المراد 
المعاصرين.العقلأنين 



^^|لض£رءك

يالتفاسريتعلق فيما غالبا بالي يشغل الذي الأمر فإل ذلك، وْع 
وحبراتهمالرحال أن يعني وهذا فقعل- رجال كتبها قد أنها هو التقليدة 

يرهانفتم أو ، تبعدة مكانت وتجاربهن الماء بينما متضمنة، كانت 
إليها.حاجته أو المرأة في رغبته أو مطوره أو الرحل روية حلال من 

منقمنا التي الأماسية~ المماذج صياغة تمت المهائي، التحليل وفي 
تمثيلهاأو المرأة مشاركة دون ~ ونفيره القرآن ومناقشة بدراسة حلالها 

المطورمراحل حلال المرأة صوت غياب يمر ولم هدا المجاشر. 
علىمساواته تمت أنه غير ملاحظة، بدون القرآني التفسير فى الحاسمة 

ذاته.القرآني النص فى بصمت حاكلئ نحو 

المرأةبمألة اهتمت، التكى القرآنية التفاسير من الثانية الفئة أما 
القاسيالتكبيل على ومخهلهم المعاصرين العلماء فحل ردود من فتذكون 
المصإلى لم، والأي المجتمع، أعضاء من عفو أو كفرد للمرأة 

الأشخاصأو اء الممن العدين. نجد الفئة، هذه وفى ذاته. القرآني 
واستخدموا، الإسلام( بالأحرى )أو القرآنية الرسالة عارضوا الأين 
ولكنفعلهم، لردود كمبرر المسلمة المجتمحات في الميئ المرأة وضع 
والتفسير.القرآني التحى بين التمييو عن بدورها عجزت هده الفعل ردود 

مثلمن غالبا المستخدمة ومناهجهم المشوية غاياتهم نثعث، وقد 
الحركاتهد.ْ أن ورغم المرأة. حقوق مناصري حركات وأحلاقيات 

للقرآنالشامل المحاليل انعدام أن إلا ، مشروعة بقضايا غالبا مهتمة 
القرآنموقف، مع متعارضة أسمى على المرأة محاحة تبرئ أحيانا جعلها 

منمنهجا اعتبارهم يمكن تكيف الإٌالآما عارض ممن كانوا فإذا الغراب، من وهن.ا )١( 
القسر*مط 



وسيلةمن للاستفادة الماحي هذا على التغلب من ولابد بالرأة. التعلق 
إظهاروهي ألا الملمة، المرأة لتحرير فعالية الوسائل أكثر من تعد 

المدروهذا له يدعون الذي الفلاني التحرر ذلك بين الوصل همزة 
الإسلامية.للأواسيولوحية الرئيسي 

للتأؤيلالكلي المهج تعرض نالتي التفاسير فهي الأخيرة الفئة أما 
واقتصاديةسياسية من الخنوعة العاصرة ؛الاهتمامات المعلق القرآني 

هذاعملي وصمت وقد المرأة. الة مذلك في بما واجتماعية— وأحلاقية 
دراسةإجراء يتم لم حيث بيا، نجديل.ة فئة تعتبر وهي الفئة، هذه صمن 

مبادئهصوء وفي ناحية من ككل القرآن صوء في المرأة لمالة جوهرية 
احرؤ^.حه نا من ه ريلا 

وبدونأنثوية تجربة ذهل-اق في للقرآن را؛فراءةاارا، القيام بصدد إنني 
فيأنه إلا الرجال،. تفاسير من لمديد الإًلمار نمثل الي التقليدية الأنمامحل 

موفالتمحا النتائج بعض القراءة هذه تواجه سوف المهائي، التحليل 
عنيختلف، المسألة لهذ.ه تناولي إن حيث، الموصؤع، هن.ا اليها يتوصل 
أقوملأني، نفلرأ الموصؤع بهذا المحلقة الموجودة الأءمال( من الا.يال 
،.الص٠١٢ذللئ، تفامير لا القرآني المص بتحليل 

حلال،من عليه التعليق يمكن طول— -عالي آمنة الدكتورة وكلام 
بالرأة!المعلمة التفسير لخاهج أوردتها التي الثلاثة الأنواع 

صنعهر كما التمر بمعتى )القراءة( ممعللح ستخدم امة الدكتورة أن الملاحظ من )١( 
ماأن دءوتم، وشروطه، التمر صوايط من تخلصا المعاصرين العقلانيين محن عدد 

قراءة.ؤإنما ، تفسرآ ليس يمارسونه 
٠١٩- ١٧ص سائي، منظور من النص قراءة إعادة والمرأة القرآن )٢( 



التهفدي:التفسير منهج ت لأول ا النؤع 
عنتتكلم أنها يتبين النؤع هذا في آمنة الدكتورة كلام حلال ومن 

مثلالتفسير، من النؤع لهذا وصفيآ عرصأ تقدم وهي اكحليلي، التفسير 
الفقهيةمن رين المقاهتمامات تتؤع ومثل بأمره، للقرآن يرأ تفكونه 

والبلاغية.النحوية إلى 

عدةمن ير التفمناهج من المنهج هذا تنتقد الدكتورة أن غير 
جوانب■

جهدارأي فيها وليس متناسق، غير التفاسير هذه منهج أن الأول! 
مناثثسةبذاته القرآن علاقة منانثة أو الموضوعات على للتعرف 
. ١٠موضوعية 

ومحققمهلرد، التفاسير هذه منهج بل يقال! أن هذا عن والجواب 
لكلإن ثم كاملا، الكريم القرآن ير نقوهو كتبت، له الذي للهدف، 

مناهجفي كثيرة كتبا الباحثون كتب وقد به، الخاصى منهجه منها ير نف
٠الممسرون 

موضوعاتفى تثحمت، أن التفاسير تللث، ئرمحل من ليس فإنه ولهذا 
بذاتهل٢/القرآن علاقة مناقشة أو الكريم، القرآن 

كانتوخيراتهم ررالرجال وأن رجاد كتبها التماسر هذه أن ت الثاني 

،الدهي للدكتور والمفسرون التضسير ٠ مثل ال٠ضرين من عدد مناهج عن تكلم ما منها )١( 
كثين.النؤع وهذا حدة، عر ممر كل بمنهج متعلمة كتب ومنها 

الموضوعي،التمم س نهدا القران عن القرآن كلام بذاته؛ القرآن بعلاقة المراد كان إن )٢( 
عنالقرآن حديث وهو ا ذلك قي كتابا تعالى الله رحمه الراوي محمد الدكتور كتب وفد 

القرآن.



منيرها نفتم أو تبعدة، مكانت وتجاربهن اء النبينما متضنة، 
اليها®.حاجته أو المرأة قي رغبته أو منظوره أو الرجل حلال 

هويحكمها كان الذي أن يجد التفاسير تلك، في الناظر أن والجواب 
يكنفلم هنا ومن لفيها، مؤ جنس لا عليه، تسير الذي العلمي المنهج 

•ره تمفى المفر لجني ير ا هنال 

التفاعلي!النفير منهج • الثاني النؤع 

عنتتكلم أنها يتبين النؤع هذا عن آمنة الدكتورة كلام حلال ومن 
بالتفسير،الصالة عن شيء أبعد الغالب فى وهؤلاء المرأة، حقوق دعاة 

٠للقرآن تفاسير لهم يكون أن فضلا 

تثيركتابات ؛هي القرآن في المرأة حول كتابايتؤ من لهم كان ؤإن 
الكريمةالآيااتv بعض حول الثبهايت، 

التمسيرمناهج من النؤع هذا عالي امنة الدكتورة أورد'ت، وقد 
ملاحفلتان؛

منتنبع التفسير من النؤع هذا في يكتس، من دوافع أن الأولى! 

بنتعانثه الدكتورة فعلتا كما ، السور بعضي تفيرأ المعاصرات النساء كت-تا وقد ، ١ ) 
لالشتر، في محور امرأة كونها يسر ولم للقرآن، الياني الضير : كتابهافي الشاطئ 

الرحال.تفاسر في الحال وهكذا الضسير، منهج إلى النغلر 
فيالمرأة على العدوان ث المرأة حقوق دعاة حقيقة ييتت، الش الكتب أحسن وٌن رلإآ 

العبدالكريم.عيدالكريم بن فواد للدكتور الدولية، المؤتمرات 
ملأتفقد ملمة، حيرة • كتابها فى يوصف ألفة الدكتورة التونسية الكاتبة فعلت كما )٣( 

والتعدي.والنكاح، المواريث، آيات حول ت بنيها الكتاب 



^^كسٍرزي

وأحادقياتمثل من غالبا تخدئ الم ومناهجهم المنشودة وغاياتهم 
المرأة((,حقوق مناصري حركات 

فيالمرأة ثقابا تناول في المنهج لهدا نقد الأمر حميقة في وهذا 
كماالمرأة حقوق يعتبر ؤإنما الأصل، هو القرآن يعتبر لا لأنه القران، 

الأصل.هو الغريبة النفلريات في مقرر هو 
مناهج)أي جعالها للقرآن الشامل التحاليل ررانعدام أن الثانية! 

أسىعلى المرأة ساحة تبرئ أحيانا المذكورة( التفاعلي ير التف
بالمرأة((.المتعلق القرآن موقف مع محتعارصة 
دعاةعند الأصل كان لما إذ قبلها، لما يمرة هي النتيجة وهذه 

ؤلهورعند فإنهم الغربية، المرأة حقوق وقوانين قواعد هو المرأة حقوق 
بحجةالقواعد لتللثط ينتصرون الكريم القران مع القواعد لهذه تعارصى 

للمرأة.الانتصار 

الكلي؛التفسير منهج الثالث،! النؤع 
عنتتكلم أنها يتبين النؤع هذا عن آمنة الدكتورة كلام حلال ومن 
تعرصىتالتي، التفامير  ١١عن تتحديث، فهي ، الموصوعي التفسير 
المتنومةالعاصرة هتمامات لا يا المعلق القرآني للتأويل الكلي المهج 

المرأة((.مسالة ذلك في يما واجتماعية— وأحلاقية واقتمادية سيامية من 
التفسيربقوايهل ينفبهل أن الهم من التفسير مناهج من النؤع وهزا 
عنديايا أصبح فقد يخالفها، ولا الملم، أهل عند المقررة ومروؤله 

أوسورة حلال، من النرآنة المقاصد حب القضايا يتناول طإ ت الموصوعي الضير )١( 
٠١٦صن الموضوعي، التفسير ت انخلر أكثر، 



ونقدءراJمرJن، الضر من المعاصرْ الملة الدرا مؤنق اياّع: القمل هر 

والخروجبالتفسير، المتعلمة الضوابط من للتخالص المعاصرين بعض 
للقرآن.الموضوعي التفسير من ارستمل>ادها يدعوى للشرع مخالفة بنتاج 

منالمرأة عن للكتابة تدعوها أمحباب عدة امنة الدكتورة أوردت وقد 
وهى؛الموضوعي، التفسير حلال 

ضوءفي المرأة الة لمجوهرية دراسة إجراء يتم لم  ١١أنه الأول؛ 
أحرى"•ناحية من الرئيسية مبادئه ضوء وفي ناحية، من ككل القرآن 

منبالمرأة المتعلقة الدرامات من قليل غير عددأ هناك أن والجواب 
هدافي حديدة دراسة كتابة من يمنع لا وهذا ، الكريم القرآن حلال 

النفيهذا في الكلام ؤإنما وقواعده، ير التفبقوايهل تلتزم المجال 
علىالدكتورة ستقدم الذي ؤع بالموض الكافي الإلمام عدم يفيد الذي 

فيه.الكتابة 

عبرتكما قراءة ~ أو موضوعية قرانية دراسة ستثكتيا أنها ؛ الثام، 
تمثلالتي التقليدية الأنماط وبدون أنثوية، تجربة ررنط_اق فى — عنها 

الرجال®•تفاسير من لعديد الإطار 

لتفاسيرالإطار تمثل التي التقاليل>ية الأنماط ما الدكتورة توضح ولم 
القرآنوعلوم للتفسير العلمية والقواعد الضوابهل هي كانت فإن الرحال، 

مننوعا كان ؤإلأ عنها، الخروج اء النولا الرحال يع لا فهده 
بالهوى•التنسير 

مجالفي للكتابة لها الداعية الأسان من أن الدكتورة ترى اكالث،؛ 

جامبرسالة القرش، التصور في والمرأة للعماد، القرأن ش المرأة الدراسات; هده من !١( 
الجميلي.إبرامم للمسي القرأن، في المرأة وأحكام الحوال، سومن لياحتت; 



الموجودةالأعمال من العديد عن رريختلف تناولها أن القرآن في المرأة 
تفاسيرلا القرآني النص بتحلل أقوم لأني نظرأ الموضع بهذا المتعلقة 

الصا(.ذلك 

وقواعدعامة، الشرعي العلم قواعد على منيا كان إن التحاليل وهذا 
التيالكتب وبين بينه الاختلاف وجه فما خاصة التفسير وصوابهل 

القرآن.في المرأة تناوك 

حنفي:حسن \صو رابعا: 

الدينكتابه في الموصؤع هذا في حنفي حمن الدكتور تحدث 
فىأورده ومما ، الأمة وممالم التفسير مناهم عنوانه بحث والثورة 

ذلك:

القديم:التراث في التفسير مناهج 

حب،التراث في ير التفمناهج عن حنفي حن الدكتور تكلم 
منهجبكل يتعلق ما أذكر يلي وفيما مناهج، ثمانية فجعلها لها، تحليله 

:عاJيه التعليق ْع 

تاللغوي المنهج 

المنهجهطوا ؤلهر وقد اللغوي: المنهج  ١١حنفي: حن الدكتور يقول 
وبلاغةلغة عمر كان العصر لأن نفلرأ لغوية، نضيران عدة في 

را؛ وبتان وفصاحة 

والثورةالدين انفلر: )١( 
(.والثورة)U/٩٧الدين )٢( 



المعنىان مثهو ر التقإل ، ر الفاة يمع ا اللعوى ر والتق
العرسةللغة الرحؤع يتهللب ما معنى وبيان والمراد، 

تاللغوي المنهج عثوب من 

التفسيرفي اللغوي المنهج عيوب بعض حنفي حس الدكتور أورد 
يفلهرعيوب إلى كذلك أثار ولكنه الباحثين، بعض يوردها قد التي 

اللغويالمنهج تعلبيق ررامتحالة ت قوله ومنها إيرادها، في الكبير حعلوه 
حركاتفي ربما بل اللغة، في يعد لم الأن العرب إبداع لأن نظرأ اليوم 

وبدايتهمللوحدة، وسعيهم الامتعمار صد وثوراتهم الوحلني التحرر 
تتميهلم التي وهويتهم وتميزهم لإبداعهم، كشرمحل وأصالتهم للنهضة، 

ر؛عد،اأ تتغرب أو 

التاريح هو اللغوي المنهج أن حنفي حن الدكتور يعتبر وهكذا 
منانتقل الإبداع بان ؤيحلل اليوم، القرآنية الدرامات في تعلبيقه يمكن 
بمنهجهالظاهر ناثره الكلام هذا وقي الوطني، التحرر حركات إلى اللغة 

بغصالثورية الحركات وتبتي الثورات على القائم الاشتراكي اليساري 
انحرافها.من استقامتها عن النفلر 

.١٤٩ص اللغوي، التغير انغلر؛ )١( 
ستكريةوءسامية فكرية نارات تقم جماهيرية تنظمان الوطى؛ التحري حركات )٢( 

المحلةالوطتة الأراضي تحرير بهدف والعكري السياسي الكفاح تمارس واجتماعية 
انظرتالتحرير، بعد ما لمرحالة الدولة لبناء مشرؤع ولديها والاستقلال السيادة ؤإعادة 
تالرابط هذا على متنور مقال الوطني، التحرر حركات مفهوم 

96883  =?،iittp://www.dlial3.corn/vb/sliowtlircad.piip

(.)U/٢٨والثورة الدين )٣( 



اكايخي؛المنهج 

النهجص المأثور الشتر أن حنفي حن الدكتور يعسر 
المنهجوهر التاريخي• ®المهج ت حنفي حن الدكتور يقول ذلك وفي 
النقلمنهج عاليها غلب والتي الضخمة التفامير كتب في ائي الم

هذاؤلهر وقد بالمأيور( )التفسير يامم القدماء عند ومعروف والرواية، 
والرواية،النقل طريق عن تأتي فيه المعرفة كانت عصر في الاتجاه 
علىالأوائل واهمين التابعين، وتابعي والتابعين الصحابة وبجيل 

وذكرالتدوين، على والحرص الخلف، على لف الوقفل الأواخر، 
اكراث«أا/وحفغل الخآر 

يلي؛ما ض حن الدكتور كلام في ؤيلاحظ 

هيالتاريخي النهج ت بالمأتور التفسير تسمية ت لأولى ا الملاحظة 
بالأحاديث،الاستدلال لإلغاء العاصرون انمقلأنيون يستخدمها تسمية 

التارخ.من أنها بحجة الكريم، القرآن ير نففي الواردة والاثار 

الدكتورأوردْ كما لبسست، بالمأيور التفسير نشأة الثانية! اللاحظة 
الصحابةتبجيل عمر في نشأ التفسير من النؤع هدا أن من حنقي حن 

الأوائل.وأمية 

عهدففي ه؛ نفير النفبغلهور مرتبهلة بالمأتور التفسير نشأء بل 

النوعرهدا في يندرج القرآن آيات من رم يفما كان ه النك، 

(.)U/٢٨والثور؛ الدين )١( 
يالماثور)ا/خ(.الضر من المسور المحح )٢( 



اّي:المهج 

الغالبالمنهج وهو الفقهي• لمنهج ررا حنفي؛ حن الدكتور يقول 
فينشأت وفد الشريعة، أحكام لرصد للقرآن الفقهية المسيرات على 
الفرقفقه وظهور الذاهب، بين الخلافات وذكر الشريعة تدوين ونت، 

سامحينظام إلى حاجة في مدهبية دؤيلأت تأسيس ومحاولات الدينية 
واجتماعي®

معنشآ الفقهي ير النفأن يرى حسن الدكتور أن والملاحظ 
إذمبكرة، التفسير مجن النؤع هدا ؤاة أن والصحيح الفقهية، الداهب، 

الأمةهدْ ْع بدأ الذي وهو الفقه بداية إلى الفقهي التفسير ة نشا ررتحود 
العلميوالتردي التخلف، فترات أحللئ، في حتى يوجهها وظل نشأتها منذ 

بدايةالحياة.و ير لالضابهل هو إذ إليه الملحة الحاجة إلى راجع وذللثإ 
الكريم«رم.القرآن نزول ْع كانت، الفقهي التفسير 
التيالعلريقة إلى وصل حتى بمراحل مث الفقهي التفسير أن شلث، ولا 

أنمنه يلزم لا هدا ولكن ،، الأحكام^ آيات كتب، عليها استقرت 
الدامت،.ْع إلا ينشأ لم الفقهي التفسير 

U(AO-A.)/؛و\)محوأ الدين )١( 
اسماطكيب وبيان الأحكام آيات بدرامحة فه يعنى الذي الضر محو الفقهي: الممير )٢( 

١ ٠٣ص الكريم، القرآن علوم اظر: مها، الأحكام 
محياعلى التفسير، أهل ملتقى ني متنور مقالط والخمائص، الشأة الفقهي: التفسير )٣( 

l1ltp://vbا.afsir.net/la٢s•اا3539الرابaل//
)أا'/ا،ام(.اشيروالقرون انظر: )٤( 



تالصوفي التفسير 

المنهجهزا ظهر وقد الصوفي! ررالخهج حممي: حن الدكتور يقول 
يراتالتفهده ظهرت وقد الجزئية، أو الكلية الصوفية التفسيرات في 
وانتهاءالملبية، الرقص جماعات تكوين بعد خاصة تاريخية ظروف، في 

والشيمةالبسن، آل مقاومة واستئصال وتمنيتها الفعلية الرفض جماعات 
ؤإنقاذهاالأعين، عن تخفيا والإشارة الرمز إلى ولجوئها والخوارج، 

،الإلهي١١الص_، في ووقوعها الظاهر، دون والباطن الغير، دون القس 
١١اني لإنا الكره عن كتعويض 

منالنؤع هدا حول حنفي حن الدكتور كلام على التعليق ونل 
نؤعلا نوعان، الصوفي التفسير أن إلى التنبيه من لابد ير النفأنواع 

وهي:تعريفه، له نوع وكل واحد، 

نزعةعلى مبنية التمسير في طريقة وهو الفلري: الصوفي التفسير 
هدايمثل من وأهم ، نظرياتهم على الأيات أصحابها يحمل فلسفية 

ابن،الأتجاْث 

الهيولأنةالعلائق عن التجرد  Aiيراد صوفي ممعللح الإلهيت العشق أو الإلهي المحب )١( 
.٦٤١صن الإسلامي، الممون، مصطلحالت، موسوعة انغلرت لها، يمكن حسبما 

)U/٧٨(.والثورة الدين )٢( 
(،٢٥١واسرون)أ/التمر انظر: )٣( 
ابنةالاه،، ٥٦٠سنة ولد الحاتمي، الهناش عريي بن محمد بن علي بن محمد بكر أبو ر٤( 

ظاهرهاكشرة أشياء نه الحكم١٠ انموصن و المسمى الكتائب، اوله تعالى: اف رحمه كشر 
الوفاثح)T/فوات، (، ٢٥٢/ ١٧والمهاية)الداية انظر: ، ٠٦٣٨سنة توفي صرح•، كفر 

٤٣٥.)



علىالكريم القرآن آيات تاؤيل هو الإثاري؛ الصوفي ير النف
السلوك،لأرباب تظهر حفية اثارات بمقتضى منها يظهر ما خلاف 
المرادةالظواهر وبين سها المملبيق ويمكن 

ظهورسبب يعتبر أنه حنفي حمن الدكتور كلام في حفل الملأ ومن 
جماعاته ما أمما قمع في يتمثل سياميا، ير التغمن النؤع هذا 

والإشارة.الرمز إلى واصعلرارهم ، وتصفيتهاالرفض، 

معيتفق يجده ير التغمن النؤع هدا في الصوفية كلام في والاءلر 
وأحدهمالتغير من المؤع بهيا اهتمامهم ر يفأن أمكن ؤإذا عقيدتهم، 

حاجةلا السيامي الجانب، إلى الأمر ، صرففإن عقيدتهم مقتضى بأنه به 

تالفلسفي المنهج 

المنهجهذا ؤيفلهر الفلسفي: المنهج  ١٠حنفي: حن الدكتور يقول 
النمل،دون المقل على تقوم التي والاعتزالية الفلسفية يرات التغفي 

منهجفي معه تختلف، كامت، ؤإن التاؤيل في الموفي النهج وتشارك 
عصربعد التفسيرات هذه ظهرت وند الباطني، أم المقلي التأويل 
وفهمهاتمثلها ثم المجاورة، الثقافات على الملمين واطادع الترجمة 

الحرفي،الص على وليس والمظر المقل على بالاعتماد عليها والرد 

(.٢٦١)T/ ون واس التمر انفلر: )١( 
 ٢( C العقلانينمن عدد لك مهو ميامئة يمميرات عقاثاو من النايعة الأمور تمر

السياميالتفسير وهوت كتابا، ذلك في الصيري ّالعلان الدكتور كتم، وقد المعاصرين، 
العربي.الفكر فى الشاوية للقضايا 



منبينهما لما نظرأ ىو1 الفلاث ثم أولا الممزلة ذلك ض وتارك 
؛والظر(اأ العقل منهج حول اتفاق 

حيننشأ حنفي حن الدكتور عنه يتكلم الذي الفلاسفة وتفسير 
الدولةأيام العربية اللغة إلى المختلفة اللغات من قة القلكب ترجمت 

انمامية١٢/

منعدد في التمسير كتب بعض به تأثرت الفلسفي المنهج وهذا 
رالحةيدةأ أبواب 

يلحفلالكريم القاريء ررلعل ت تعالى الله رحمه الذهبي الدكتور قال 
الصوفية،ومتهلرفى الإسماعيلية، والباطية عشرية الإثنا الإمامية أن معي 

لمقاصدهدام واحد نمهل على يسيرون كلهم الإسلامية، قة القلورجال 
الباؤلن.أو الإثارة، أو بالرمز، عنه يعبرون ما هو ذللث، ومراميه، القرآن 

ثمالفلاسفة، قدماء من لمين المإلى سرت عدوى أنها لما ؤبفلهر 
فيهارأوا لأنهم حن، بقبول وتقبلتها رحب، بمدر الفرق هذه تلنتها 

الخلين«رأا.بين صلألاتهم ونثر بدعهم، ترؤيج على لمرأ عونا 

(.٩٠)U/واكورة الدين )١( 
«"\(.A/Y)والشرون التمر انخر: )٢( 
تعالى،افه وجود على الفلاسفة بأدلة المقرين بعفر امتع-ل حيث الإلهيات، أبواي، مثل )٣( 

فيفنمفية •معللحات المضرين بعض واستخدم ذاته، عين تعار اممه صفات وجعلوا 
فيالفلسفي الأر • انفر تعار، اف رحمه ارازي الفخر ذلك صغ من أكثر ومن كتمهم، 

.UOU-U،>_5،5الشر، 
)آ/غامآ(.والمقرون اشر )٤( 



العقائدي؛المنهج 
المائيالمهج وهو العقائدي؛ ؛رالمنهج حنفي؛ حن الدكتور يقول 

والفرق،الخقائد وكتبا الدين أصول وعالماء الخكلمن يراث، تففي 
أحيلت،والتي السياسية المعارك من كجزء يرات التفهده )شألتا وقد 

تقومالإملامية المجتمعات في المقيدة كانتج محنالما عقائديا بحا محلل 
اليامية®الأيديولوجية بوظيفة 

،ردافعوند كثيرة، لفرقهم أصحابها انتصر التي التفاسير أن ثالثج ولا 
وميالة.بكل وعقائل.هم مذهبهم عن فرقة كل عالخاء 

إلىوالفرق المداهبا مخْ أربابح بعض الذهبي التحمسبط وحمل 
مذاهبهمأصول مع يتنااأسبا بما الكريمة القرTنية الأيات بتفسير تأييدها 

عنوصرفها لذللثج، القرأنية النصوص إخضاع بطريق ولو وقواعدهم 
وتعددلت،آراءهم، توافق لم إذا الأحرى التفاسير جمع ؤإنكار معارضته 
القيدةاافى الذاهثح بتعدد ير التفمذاهبؤ 

كانمتطالقدية الخلافات  sULiiإن حنفي؛ حن ال«كتور قول وأما 
المقيدةكانتخ طاّ عقائديآ طابعا أخذت والني يامية، الالمعارك رامن 

اليامئة؛ا.الأيديولوجية يوظيفة تقوم لامايمئة ا المجتمعات في 
باطل،منهج وهو الماسي، التفسير منهج إلى تند يباطل قول فهو 

الالقائد فرقتهم إنما أهلها أن العقدية الخلافات في والأصل 
الاّاترم.

Mوالثور؛ الدين )١( 
(.٥١)ا/ عشر الراح القرن في التمسير اتجاهات )٢( 
=الضيرا منهجية على المياسة أثر إلى  ٠٥١وفقه العميري سلطان الباحث أثمار وتد )٣( 



الضحيري^^و؛

العلمي;المنهج 
الذيالمنهج وهو العلمي؛ 'رالمنهج • حنفي حن الدكتور يقول 

النائيةالحمارية دورتها الإملامية الأمة بدأت أن بعل أحيرأ ظهر 
هذهحضارته أنام قد الغرب كال ولما حديد، من الغرب عن فترحمت 

للنظرياتوالترؤيج العلمية الكتس، ترحمات بدأت فقل العلم على المرة 
الثقافيةحياتنا في الجديدة المحاور أحد العلم أصبح حتى العلمية 

فكانالقديم، للعلم تأصيلا وليس العلمية لنفلرياته وتمثلا للغرب تقليدأ 
العلمنظريات بعض متبنية للقرآن العلمية التفسيرات تنشأ أن الطبيعي من 

الأحر١١^١،.البعض ورافقه 

عندمعروف هو كما العلمي التمسير أو العلمي والمنهج 
عبارةفي العلمية الاصطلاحات ئخمخأ الذي النفير هو المعاصرين* 

منهارأ/الفلسفية والأراء العلوم مختلف استخراج في ويجتهد القرآن، 
المقمريناستعمال به محمد إن ظهوره فان ظهوره، زمن وأما 

أثارفقد قديم، فهذا القرآنية، الأيات فهم في العلمية للاصعللاحات 
القرآنعنها تكلم التي العلوم من أنواع إلى المتقدمون المسمرون 

آياتهبعض ير نفمصهللحاتها حائل من ؤيمكن الكريم، 

المكرفي العقدية للقضايا السياسي التفسير ت كتابه في التفسير، منهجية تسيسس و— 

منهجهحياته، معالم التفسير انظرت الذهي، الدكتور عنه ونقله الخولي، أمتن تعريف هذا )٢( 
و١س^)٦إ^^rxالضر الوم، 

انظر؛تعالى، اش رحمه الغزالي المتقدمين من العلمي التفسير في تكلم من أول من )٣( 
٠١٧ص العلمي، التفسير في نظرات (، ٣٥٠)Y/ والمفسرون التفسير 



المصطلحهدا ظهور زمن الخلي ير التفبفلهور أريد إن وأما 
بينبالملة تعلى وله متأخر، محهدا ير، التغمناهج من منهجا باعتباره 
•وغيرهم لمين المحفارة 

الإصلاحي:المنهج 

الذيالمهج وهو الإصلاحي: ررالخهج حنفي: حن الدكتور يقول 
عنتعبيرأ الماصى القرن مند الدينيين المملحين تفسيراُت، فى ظهر 

بهاوالنهوض تغييرها ومحاولة مئة يا والالاجتماعية الأمة أوصاع 
وقفروتسلمل وتمكاشا احتلال من فيها التخلف مفلاهر على والقضاء 

وتجاوزأؤإرهامجا وتقدما صياغة المناهج آخر وهو وفتور، وجهل 
ء((القدما لماهج 

إصلاحيين:لمفسرين أمثلة من حنفي حن الدكتور ذكرهم وممن 
منير التغهدا أصحاب رركان ٠ يقول رصا، ورمسيد ، عبده محمل 

وبالتاليرصا ورميي ءبد0 محمد مثل مجتمعاتهم في سياسيا النشهلين 
حبراتومن والاجتماعية المياسية تجاربهم خضم من نفيراتهم نشأيت، 
٠١والتجزئه والتخلف لاستعمار ا صد ل ونما طويل كفاح 

فيالإصلاحي المهج اعتبره مما حنفي حن الدكتور أوردم وما 
العقليةالخدرمة بمنهج الله وفقه الرومي فهد الدكتور فه عث ما هو التغير 

ومحمدالأفغاني، الدين جمال رجاله: أهم من أن واعتبر الحديثة، 
■رصا ورملس عبد٠، 

X^Mوالثورة الدين )١( 
والثورة)م'/ا،ا،-ىا(.الدين. )٢( 



ئض؛رري

عنررتعبيرأ ظهر بأنه المنهج هد عن حنفي حن الدكتور ومحول 
بهاوالنهوض تغييري ومحاولة يامئة والالاجتماعية الأمة أوصاع 

وقمروتسلط وتمكاك احتلال من فيها التخلف مفناهر على والقضاء 

وفتور؛'•وجهل 

بينالتوفيق محاولة ظهوره أصل كان ؤإن المنهج هدا أن والحقيقة 
هذانشأة صاحبت كبيرة انحرافات أن إلا والدين العاصر، العلم 

المنهج*
الغربيةالحضارة من العلماء موقف عن الرومي فهد الدكتور يقول 

والعلمالدين بين التوفيق منهم فئة ررحاولت ت الماضي القرن ممللع 
ينافيولا العلم، يحارب لا الحق الإسلامي الدين أن للناس وبينت، 
والفكر,والحرية العقل دين وأنه العقل، 

المقلعلى الإسلامي الدين وتقيم النهج ذلك للناس بين وذهبت 
محيليس أن وبتئت ~ حكما غيره الغربية الثقافة أرباب يقر لا الذي "" 

هذاعلى الكريم القرآن تمر أن وحاولت، العقل، يفرم لا ما الإسلام 
لهمكان رحال المقلية المدرسة لهذه وكان الأساس، وهذا النهج 

الهجومومقاومة لاستعمار، ا ومكافحة الثقافة هذه نشر في واسع نشاط 
الحضاري.التخلف في عليه التبعة ؤإلقاء الدين على 

الأفغاني،الدين حمال لها المؤسسين المدرسة هده رحال س وكان 
رشيدومحمد المراعى، محهلفى محمد وتلاميذه عبده، محمد وتلميذه 

كثير.هؤلاء وغير رصا، 

اراءالمدرسة لهذه وكان الإصلاحية، بالمهضة هده نهضتهم وسميتا 







بمقتضياتالوفاء على الأقدر هو للقرآن الموضوعي والضير - #٢ 
القرآنير نفبه ونعني الهلولي، ير النفوليس الاجتماعي، المنهج 

لفف؛لاآية، بعد آية محورة، بعد سورة حزب، بعد حزبا حزء، بحد جزءا 
العلقسورة حتى والبقرة الفاتحة من ابتداء حرف، إثر حرفا لففل، وراء 

والاس«أآ/

ملاحقنات!عدة تنلهر حنفي حن الدكتور كتبه فيما وبالنظر 

حنالدكتور بقررْ كما الاجتماعي التفسير الأولى' الملاحظة 
بحبارةأو ه، نفالتمسير لا الواقع هدفه انتقائي، ير نفهو حنفي 
١^١^.يحكم ولا الواير يحكمه ت أحرى 

فهممن المفر ينهللق أن الأصل إذ التفسير، في منهجي حلل وهدا 
يقدملم الواقع من انطلق فإذا الواقع، مشكادت لحل تعالى اممه كتاب 
هنفللواغ صدى عمله يكون بل فعلية، حلولأ 

حنالدكتور يقرره كما الاجتماعي التفسير ت النانية المالحفلة 

لهاويقدم العمرية، الموضوعات يعتمد موضوعي، ير نفهو حنفي 
تبريرات"•حقيقتها مح، هم، " حلولا 

جرتباعتبارها عامة القديمة التفاسير كتمب، يغفل فإنه هنا، ومن 
كامالأ.الكريم القرآن نفير طريقة على 

(.١٠ iMوالثورة الدين )١( 
منهزمة،بروح الشسير ْع تعاملوا الذين المعاصرين العقلانين من عدد حال( هو وهذا )٢( 

المارعن يكتب من فيهم فظهر ، tjالقرافي يؤيدها عما والأفكار للمداهب بحث 
اللأنها والأسرة المواريث أحكام ينتقد ومن حنفي، حن الدكتور يصغ كما الإمحادمي 

سمحرور.محمد الدكتور صغ كما الواغ تناسب 



كيالش£ري

لهاوالستة الكتاب خلال من المعاصرة الموضوعات دراسة أن ومع 
العلماءجهود الباحث يغفل أن يعني لا ذلك أن إلا الكيرة أهميتها 

العمر.روح تناب لا أنها بدعوى كلها المنقدمن 

الاجتماعي:التفسير غايات 

عمليةغاية له المحو هذا على رروالمفير حنفي: حن الدكتور يقول 
إلىوليس لمين، المأحوال تغيير إلى يهدف نفلرية، غاية وليس 

^٥١^١^والأثر الغير هو ير المغفي فالصدق نظرية، حفائق اكتشاف 
[.١٧: ٦لآظيملارءد أش لأناثاثج -ثمة سئث 

الإسلامعن يبحث ولا الماريح، في لمين بالممرتبعل فالمفير 
بطونفي إلا توحد لا الحقيقة فهده الماريخ خارج أبدية كحقيقة 

الالمين((لا/

الذ،ىالمسير لمتهج حنفي حن المكتور ذكرها التي الغاية وهذه 
ولكنصادقة، غاية هي لمين، المأحوال تغيير وهي إليه، يدعو 

إلىالدعوة صوره: من والذي يريدونه، الذي المغيير في هو الإشكال 
كما— القرآنية والظاهرة الإسلامي العقل ونقد ، الإعنقاد حرية 

اكرااث،أأا.كتابة ؤإعادة —ر"آ،، يمرون 

والثورةالدين )١( 
٣.ص والاعتقاد، الفكر حرة ممابه: ؛ى الماجمال مرْ كما )٢( 
,٦٩٠٦٨ص الديتي، المقل نقد في شايا كتابه! في أركون محمد الدكتور قرره كما )٣( 

(.٢٥٤)a/ مصر في والثورة الدين كتابه! في حنفي حسن الدكتور قرره كما ، ٤١



اركون:محمد الدكتور حامسأ: 

•يميه الذي التحليلي النمير أن أركون محمد الدكتور يرى 
القراءهونفلريات الحديثة، الألمان يجهل كان الكلامزكي ير الخف

فيه.عيا هدا أن ويعتبر المعاصرة، 

الكلاسيكيالإسلامي ير الخفرركان I أركون محمد الدكتور يقول 
القراءةنغلرية ؤيجهل للنص، التحاJااية الحديثة الألخيات بالهلع يجهل 

بكلسق أن يستطيع مثلا، الطبري، كان فند أيضا، المعاصرة 
لكانهاممه، يقول ت التالية بالعثارة تفاسيره من ير نفكل ، محاJاحةأ 

حرفيآ.ويشرحه كلامه من الله مقصد بالفبهل يعرف أن يستطع 
يرالخفبتن تام تطابق وحول صمتيا يفترض المماذج الاعتقاد ا وهن. 
والمضمونالمقترح ير الخفبين بالطبع نم وال.لألة، المعنى ومقصد 

يرالخفأن والواقع آية، كل في لخكلمات )المءنوي(لآ، يْانتي ال
علىالمداحة، هل،ْ من الأن، حتى يتخلص، لم المعاصر الإسلامي 
الفترةفي حاصلا كان مما أكبر مدى يبالغ لدية الخلهل فإن العكس، 

الاستقلال؛عن. الشعبية الجماهير تعاليم أن هو ثب والالكلاسيكية، 
فيللنشر المتاحة الإمكانية ئم أوساطها، في وتعميمه الكتاب وانتشار 

متناولفي ير الخفظاهرة وضع ذلك كل والمجلات، الجرائد 

تعالى.اف رحمه الملبري الإمام مع الأدب سوء من التعبير هذا )١( 
تعريفه.سبق وقد الدلالات، بعلم يعرف ما يه المراد ت المعنوي أو الميماض المصون )٢( 
٠٩٠ص واجتهاد نقد الإسلامي الفكر )٣( 



دفمِري

ملاحظات؛فيه هزا أركون محمد الدكتور وكلام 
التقاللفي كادمه يبدأ أركون محمد الدكتور أن الأولى؛ الملاحظة 

فياليوم يعرف فيما التمثل التفسير كتابة في المتقدمين منهج أهمية من 
التحليلي*بالمنهج مير التفمناهج كتب 

المعتمدةالكتابة في العلمية للمنهجية مناف المبدئي الحكم وهدا 
فيالنمير لأهداف تحقيقها ومدى المفسرين، منهاج في النثلر على 

بعده.وما عمرها، 

يرالنفمنهج على أركون محمد الدكتور يعيب الثانية؛ الملاحظة 
للنص،التحليلية الحديثة نيات الألبالهلع رريجهل كان أنه القديم، 
أيضا((.المعاصرة القراءة نفلرية ويجهل 

بيئةفي كتست، نيات بالألالمتعلمة الناهج هده إذ عييا، ليس وهزا 
الباطلومن ،، بهار الكريم للقرآن علاقة لا إشاكالأت لحل عربية غير 

العلوم.هذه إلى الكريم للقرآن العلماء ير نفمحاكمة 
العلمأهل بينها فد للتفسير اللازمة والشروط المعتبرة، العلوم بل 

شروطهم،إلى تفاسيرهم محاكمة يستدعي المليم والمهج كتبهم، في 
العلماء.قنرها التي التفسير وصوابهل 

منجهل أنه يرى لما أركون محمد الدكتور يمثل الثالثة؛ اللاحفلة 
اللهرحمه الهلبرى الأمام كان بما الحديثة، اللسانيان يمناهج المفسرين 

ويرىتعالى(، اه )يقول الكريمة؛ للايات تفسيره مقدمة ش يقوله تعالى 
ومقصدالتفسير بين تام تهلا؛ق وحول ضمنيا رريفترض كان القول بهذا أنه 

٠٩٥، ٧٥ص المعاصر، العربي الفكر قي الحديثة التأؤيل ظاهرة انغلرت 



نمانمةساكيروالخّرني،ت الناصع الأصل  ٠٨

يمام،الوالمضمون المقترح التمسير بض بالهلع ثم والدلالة، المعنى 
آية«.كل في للكلمات )المسوي( 
الطبريالإمام فقول النتيجة، مع القيمة فيه تتوافؤر لا المثال وهذا 

محمدالدكتور عليه رتبه ما منه يلزم لا الله( )يقول •' تعالى الله رحمه 
الأمربل العني،، ومقصد التفسير بين التام التء؛لاووا افتراضه من أركون 

تفصيل!فيه 

ير،نفمن أكثر يحتمل لا الذي الم، قبيل من الأيات من كان فما 
ولامعناه، مع متفهم، يره نففهذا معناه، على الإجماع انعقد مما أو 

ذلك.في إشكال 

فتعديرالمرين، بين خلاف محل هو مما لأيات ا من كان وما 
محمدالدكتور أورده ما منه يلزم لا البارة هذ.ه بمثل له التلبري الإمام 
فيهما غاية بل والمعنى، التفسير بين تاما تهلا؛قا افترض أنه من أركون 

كلامه.من تعالى الأة مراد عن البحث، فير الممر اجتهاد أنه 

عبركما الٌيمايتى والمهموز ير التفبين الته؛لابق ماله أما 
الحديثة،اللسانيان علوم مع التطا؛هم، به! ويريد أركون، محمد الدكتور 

حتيرأصلا الخربية اللغة علوم ولا التفسير، علم مباحث، من لمم، فهن،ا 
المقرون.يقعده أن فضلا ذللئ،، يهللم، 

اسرإفي، أركلن منهج 
يرنفرأي المم، قراءة في، منهجه أركون محمد الدكتور بين 
الأيذللث، فهو للقراءة والأخير الثالث، البروتوكول ءأما فقال! القرآن(، 

عوممحني فإننا أقفل مية تنمتللث، لا أننا ا ويم؛عه، نيا ا منحاول 



لغويهأو نية ألقراءتنا تكون ومحوف النقدي، ني لألا بالبروتوكول 
المحفةاللغوية القيم تبيان إلى الإمكان، بقدر تهدف؛ لأنها أولا 

لهتكون لن ستقوله ما كل أن بمعنى أيضا نقدية ستكون ولكنها للنص، 
نفلرنا.في ائثراصية أو اسشكامة قيمة إلا 

المعلومومن غيرها، على نية ألمدرسة أية نقفل لن إننا الواقع قي 
وسوف،والبلورة، التشكل طور في الأن هي تيايتت، الألعلم مدارس أن 

مضمونمصير تقرر التي ائل الموهي مفتوحة، الأمامية ائل المننثرك 
ومسألةالرمز، الة ومالعلامة ألة مبها ونقمي وتوجهها، قراءة كل 

التارخ..الخ.— الفكر اللغة— بين العلاقة ومسألة الداُتج، 
عبارةوالأناحيل، التوراة مثل ذللث، في مثله القرآن، أن نحتثقد فنحن 

لأنهااول، والتالبحث، روح حلال من تقرأ أن ينبغي نصوص عن 
الإنسان®معرفة يخص ما في الحاسم التقدم حصول تحيد أن يمكن 

القرآنير نففى منهجا يسلك، أركون محمد الدىثور أن والملأحفل 
حسنالدكتور منهج عن يخت\ف — يعبر كما النص قراءة إعادة و أ— 

الدكتوريرى الاجتماعي المنهج على حنفي يركز فبينما مثلا، حنفي 
لكه.ميالذي المنهج هو لألتي ا المنهج أن أركون 

قراءةأن يرى حيث بين، حلل أركون محمد الدكور منهج وفي 

توصحدبلومامئون، ممثلون يجريها محادثات محقر على تحتوي وثيقة البروتوكول؛ )١( 
أنهاإلا حكومية وثيقة فالبروتوكول مهمة، ائل معلى اتفقوا قد الديلومامسين أن الوثيقة 
العربيةالموسوعة ث انفلر المعنية.، الحكومات تقزهّا حتى المعاهدة توى م إلى لأترقى 

(.rvAالعالمية)؛/
\.y\-\y'ص الخلاب، تحليل إلى الموروث الضير من القرآن )٢( 



كماللنص المحفة اللغوية القيم بيان هدفها نقدية، لغوية نية ألالقرآن 
يقول.

محاذيرتعدة لها أركون الدكتور بها يتادي التي نية لألا ولالقراءة 

والشرجالتشكل طور في لعلم مدارس من تنطلق نراءة أنها أولا: 
لهاتهالعلمية القيمة >ايقاول الأمر وهدا ه، نفالدكتور يقول كما 

١١عبرهاعليها المحصل النتاج سلامة في ويشكك القراءات، 

تخلىالألسنيات علم لمصهللحات بتْلييقه أركون الدكتور أن ثانيا; 
ممصطلحا علم لكل أن مع الأصيلة، القرآنية المصعللحات عن 

بأنالقول على تغهلية حقيقتها في هي نية الألالقراءة أن ثالثا; 
.الأدب، مقاييس عليه تهلبق أدبي نص القران 

المبادئمن المعاصرة العقلية المدرسة موقف، الثاني! المطالب، 
ونقده.التمر، عيي تقوم التي 

ر،المففي توافرها يجب، التي العلوم من أنواعا العلم أهل ذكر 
الفقه،أصول وعلم البلاغة، وعلوم ق، والمرفوالمحو اللغة ومنها! 

محملعند الءس لإشكالية نقدية تحليلية دراسة الحداثية، والقراءة الكريم، القرآن )١( 
٠٢٥٢ص أركون، 

محمدعند \ذثص لإشكالية نقدية تحليلية درامة الحداثية، والقراءة الكريم، القرآن )٢( 
٠٢٥٦- ٢٥٢ص أركون، 



والمنسوخ،والماسح والقصص، الزول،، أسابا ومعرفة الوحيد وعلم 
العلومأ١،.من وغيرها 

للتميرأن يفيد علوم من الممر يحتاجه ما بائراد الاهتمام وهدا 
الخللإلى ,>دى بها الالتزام وعدم بها، الألمزام سغي وشروؤلآ مالئ 

المسير.فى 

التمسيرمبادئ عن العاصرة القلية المدرسة أفراد تكلم وقد 
•الأمر هذا من مواقفهم بيان يلي وفيما وثروؤله، 

عزب:محمود الدكتور أولا: 

ررإنفقال! اليوم، المقمر سروط عن عزب محمود الأكتور تكلم 
أطره،له كانت، وفكرى فلسفي حو في _t^، للقؤان الأولى المفاسير 

علماءفعدد وأحداث،، وتهلورات ظروف تراكمت، ثم وخصوصياته، 
فيتوافرها الواجمب، الشروط الزركشي قبله ومن يومحلي المثل القرآن 

للمتمير،التعرض قبل بها يتزود أن يجب، المي واللوم المفسر، 
عاله.إلى والدحول، 

أهممن وأساسيا أوليا ثرطا وعلومها باللة المعرفة كانت، ؤإذا 
مجالأن على اليوم نوكل قانتا المفسر، في توافرها الواجب، المروط 

مدارسه،احتالفتا وقد الطور، قمة وفي الأتساع، غاية في أصبح اللغة 
اللةبعلم وافية بمعرفة التزود إذن المروري من قمار وتنوع^تا، 

علمولكن صرورته، على التقليدي، المربية اللعة علم ليس ا، الحدي

(٥١العرغان)٢; •ناهل (، ٢٢٧٤hالإتقان)(، ١٧٣)٢;؛^uo انفلر: )١( 



٣،،الأنةوعلم ، ١^^٢٢الأنة وعالم ،، ١٣١الأنة 
فيوالاخيل المعرب على التعريج له يتسنى حتى ، امية المساللغات، 

التعريجثم ١^٧، غريب وفهم القرآن، في الحرب وعلى المربية، 
والإنجيل.بالتوراة تقليديا العروق، المقدس، الكتاب على 

ومنهاالقديمة المامية الحضارات بمعرفة الجديد ر الفلح تإن 
ومعرفةالمربية، ومنها المامئة، واللغات الإسلام، قبل الخرب حضارة 

،ونموصها القديمة المرية الحضارة ومعرفة ، المامئة النموص 

لحممنه، مهرب ولا عنه، محيص ولا ضروريا أمرأ أصبح ذللث، كل 
يرالتغكتب به تعج الذي والقافي والتاريخي اللغوي التشابك، قضايا 

والأول(٠^٦،.القديمة 
Iت حظا ملأ عدة عزب محمود الدكتور كلام وفي 

وبنيةالكلمة، وبنية الأصوات يشمل علمي، نحو على اللغة دراسة هو العام! اللغة علم اآ 
عالما  ٤٣ص حجازي، فهمي لمحمود العربية اللغة علم انغلر! والمردان، الجملة، 

.٣٠ص الضّامن، لحاتم اللغة 
عالمI انظر القرون، عبر الواحدة اللغة تطور يدرس الذي العلم هو • التاؤيخي اللغة علم ٢، 

.١٢٧ص الضامن، لحاتم اللغة علم ، ٣٩ص حجازي، فهس لمحمود العربية اللغة 
واحد.0،لغوية أسرة إلى تنتمي لغات مجموعق يتناول الذي العلم هو المقارن؛ اللغة علم ٣، 

الضامن،لحاتم اللغة علم ، ٣٥ص حجازي، فهمي لمحمود العرية اللغة علم انظر؛ 
.١٢٥ص

-والبابلية والمنية والعربية والعيرية والفينيقيية الأرامين الشعوب على الثوم الخلماء يطلق ٤، 
انظر؛مئة، الما اللغات هي' ولغاتهم ا نوح ابن ّام إلى نسبة السامتين لقب الأشورية، 

٠٤٧صن اللغة، فقه في دراسات ،  ١٣١صن حجازي، فهمي لمحمود العريثة اللغة علم 
نصوصنوحش و١لأوغاريتية والفينيقية الأكادية الأثار كنصوصن اإقد،يمة المامية النصومحن ٥( 

١٣١صن حجازي، فهمى لمحمود العربية اللغة علم انظر؛ العبرية، التوراة 
٠٦٢محن التفسير، مناهج في التنوير ملامح ٦( 



عنحديثه بدأ عزب محمود الدكتور أن يلاحظ الأولى؛ الملاحفلة 
فلسفيحو في نشأت للقرأن الأولى التفاسير راإن بالقول ير التغثروط 

وتهلوراتظروف تراكمت يم ، وحموصياته أطره، له كاث وفكري 
وأحداث®.

الطبريالإمام نمير أمثال فيه نشأ الذي الفلسفي الجو ما يبين ولم 
المتقدمين؟المقمرين من وأمثاله 

الخطوةكانت أن فبعد خطواته، في تا«رج جر التفاءأن والحق 
الخطوةكانت، والرواية، التلقي طريق عن المقل هي للممجر الأولى 

بعدجاءت ثم الحديث،، أبواب من باب أنه على تدؤينه وهى له، الثانية 
هذهفكل وانفراد، استقلال على تدؤينه وهى الثالثة، الخطو٥ ذلل؛، 

بعض®إلى بعضها إمحلام تم الخعلوات، 

سبقت،،لمراحل امحتدادأ كان المدونة التفامحير نشأة فإن هنا، ومن 
عزب.محمود الدكتور ذكر كما ذللئ، في أمحهم قيا فلجوأ هناك أن لا 

فياللغة شرط عن عزب محمود الدكتور تكلم الثانية! الملاحفلة 
؛مختلف،الحديثة اللغة علوم فيه ألحل حتى الشرط هنلأا فومحع المقمر، 

والإنجيل.التوراة معرفة فيه؛ ألحل وحتى تخمماتها، 
رالمفإذ للمفسر، يشترط لا قامر الحديثة، اللغة علوم معرفة فأما 

الحديثة،اللغة علوم لتعلم حاحة فلا مبين، عربي نمى بتفسير يشتغل 
مستقالهأأاكتبا الحلم أهل لها أفرد فقد والدخيل، المعرب وبخصوص 

معرفتها.على تعين 

)ا/ه«ا(.والمفسرون الشتر )١( 
تعالى.اف رحمه النور للإمام العرب من القرآن في وير فيما المهذب ت مثل )٢( 



رلمفذلك ياثتراط أحد يقل فلم والتوراة، الإنجيل معرفة وأما 
معرفةمنه يلزم لا إمرانيليات من التمسير على لحل وما الكريم، القرآن 

هذهموافقة مقدار تحقيق الغرض لير إذ والإنجيل، التوراة 
عليهما.التحريف لحول ْع حاصة فيهما، لما الإسرائيليات 

الضروريمن عزب محمود الدكتور يجعل ت الثالثة الملاحفلة 
الإسلام،قبل العرب حفارة ارومنها القا«يمة، الحفارات محرفة للمفسر 

ومعرفةالسامية، النصوص ومعرفة العربية، ومنها السامية، واللغات 
القديمة١١.المصرية الحضارة 

منأحد به يقل لم ر للمقالحفارات هذه معرفة بضرورة والقول 
ذكرهاالتي العرب عادات لفهم معرفته المهللوب والقدر الحلم، أهل 

تفاسيرهم.في العلماء بينه قد الكريم القرآن 
فلاالقديمة والممرية السامية، الشعوب أحوال تفاصيل معرفة أما 
التكريم.القرآن بفهم له علاقة 

أركون:محمد الدكتور ثانيات 

أحلمن أساسية ركائز ثالث هناك أن أركون محمد الا.كتور يرى 
وهى:،، القراءة(أ )إعادة 

صنارحال س تمير عدد ؤيتخدب أركون، \ذوكذو ستخد0 الذي الممعللح ص هذا  ٢١■
ة،دالل.راسالمرصؤع هنل|ا تناولت عديدة ونيران مؤتمرات عقلءت وتد اليوم، التيار 
المعاصرةلالقرا،ات الدولي المؤتمر المفهوم؛ هذا نقدت التي المؤتمرات تلك ومن 

طنالأولى جمادى  ١٧-١٥من انعقد والذي الجديدة، مدينان ;المغرت الكريم للقرآن 
١٤٣٢.<



يمني

ومآ"اا*ملا، ٢٠٠٠عار ين المرية اللغة تحديد - "١ 

أنللبحث يمكن امتدلألمين نقطتين إلا ا ليالتاريخان هذان 
حولغزيرة أديان توحد أنه فى ريب لا لاحما. يعدلهما أو يوكلهما 

نقومأن علينا بقي ولكن الوحي، فترة وحلال الإسلام قبل العرب 
تحديدأحل من كقاعدة تستخدم سوف التي للوثائق موثوقة نقدية بجودة 

للقرآن.,..المعاصرة المرية اللغة 

القديم:الأوط الشرق في والأديان والثعائر، الأساطير، - ٢ 

هيما بقدر غزيرة علمية بحوثا أثار قد كان صخم موضع هذا 
يمعرفةالإسلام مثل معنيتان والمسيحية اليهودية أن هو والمبب رائعة، 

كثيرةتمهيدية يرامحان تنقصنا تزال لا ولكن واستكشافه، المجال هذا 

استعارهاالتي الملائمة، أو الفعلية، المناصر ماهية بدقة نحدد لكي 
عليه...والمابق حدأ القديم الترايث، هذا من القرآني الخطاب 

القدس:الكتاب مجممع مفهوم ~ ٣ 

)أهلمفهوم من وتعقيالأ اتساعا أكثر الكتاب( رمجتمع مفهوم إن 
أوالمكونات يشمل فهو القران، قبل مجن سابقا التخل.م الكتاب( 
والإسلاميه،والمسيحية، اليهودية، المجتمعات لدى المشتركة الناصر 

التالية:هى المشتركة الأفكار أو المكونات وهذه 

لييهلهر فلم ميلادي  ٥٥٠عام وأما ه، وفاته لعام الموافق فهو ميلادي  ٦٣٢عام أما ,١( 
المرةانفلرت ميلادي،  ٥٧١أو  ٥٧٠يوافق ه مولدْ عام فإن بالذكر، تحديده وجه 

الصحيحة)ا/^(.البوية 





^^لض-تيري

أولهو لس أركون محمد الدكتور به و3لالب الذي التحديد وهذا 
فىالعرب أشعار بل السابقون، العلماء عنه يغفل ولم يه، أتى من 

الإسلام.قبل العرب لغة حففل على مثال هي الجاهلية 
وبهالعرب، ديواو راوالئعر ت تعالى الله رحمه فارمحي ابن نال 
فيماحجه وهو اللغة. ثعلميثإ ومنه المآثر، وءرفتv اب، لأنا حمقك 
سالله رسول حديث وغريب ثناؤه حل الله كتاب غريّ_، من أسكل 

والتابعين١١صحابه وحديث 

لإعادةالثانية الركيزة أن أركون الدكتور يرى الثالثة: الملاحظة 
الأوسعل.الثرق في والأديان والثعائر الأسامحلير معرفة ت هي القراءة 

الكريمالقرآن فهم في أثر له ما لل٠مرل٢، منها معرفته المراد والقدر 
الكريم.القرآن ذكرها التي العرب عاداتؤ كمعرفة 

أهميةفى بقوله يقول ومن أركون محمد الدكتور عند فناهر والخلهل 
منيءلاوّ_، فما والمورخ، المقمر بين وتفاصيله القديم التاريخ معرفة 

يتملا ما مر المقمن يهللب ؤإنما المقمر، من كله يقللب لا المؤرخ 
والعارف.العلوم من به إلا ونفيره الكريم القرآن فهم 

منالثالثة الركيزة أركون محمد الدكتور يجعل الرابعة: اللاحفلة 
أهلومفهوم الكتاب مجتمع مفهوم بين التفريق هي؛ القراءة إعادة ركائز 

الكتاب.

معايير:ثلاثة منها لكن معايير، له الكتاب مجتمع مفهوم أن ؤيرى 

اكاحى)ا/:آا:ا(.)>(
اكارحيتعرف أن مجاله، فهل.ا المؤرخ وأما خاصة، والتمر المفر عن الكلام )٢( 

محمله.ذفا 



هوالكتاب هدا أن يدل وأنه به، موحى سماوي كتاب على يدل أنه 
وصوابهن.معايير الكتاب هاز.ا لفهم وأن الأعلى، اامر-ءع 

)مجتمعأركون الدكتور استخدمه الذي التعبير هذا في النظر وعند 
اليهودمن الكتاب أهل الحال منه الغرض تعبير أنه نجد الكتاب( 

واحد،تعبير لمين الممع يجمعهم بحث المفهوم، هذا في والمارى 
للمسلمين.مغايرين يجعلهم الكتاب أهل مفهوم كان أن بعد 

يرالتفأو القراءة إعادة بموصؤع المفهوم هدا علافه تكاد ولا 
كماقراءته إعادة أو — الكريم القرآن ير نفالمراد! كان إذا إلا تفلهر، 

المعاصرونالعقلانيون يفعل كما مشتركة، فهم يفوابعل — أركون يعبر 
الحديمه.ان.اأّت، باللمالمران ممرون حن 

ثراءتهتحكم التي التوجيهية المبادئ مبينا آخر موصع في وقال 
التيالتوجيهية المبادئ نعدد لكي الأوان آن ررلقد الكريم! للقرآن 

يلي!كما عليها ننص أن يمكن مبادئ حمسة وهي ؛قراءتنا، ستتحكم 
عبرللإنأسانتلقد بة بالممحومحة مشكلة يمثل ان الإنإن — ١ 

وحدمت،وقد محال. عندما مشابهة بكلمات المبدأ هدا عن التوحيدي 
ازرم...الإنعليه أشكل الإنسان أن 

ذلكالقرآن، ثراءة لاعادة أوردها الش الأساسية الركائز غتر المادئ هذه أن نلاحفل )١( 
الألسنة.اركون قراءة خاصة فهي التوجيهية المادئ هن0 وأما قراءة، لكل الركائز 

Iشيوحه من مولده، سنة المصادر تحدد لم ا التوحيدي حيان أبو أحمد بن محمد بن علي )٢( 
اشعد أبو تلاميذْ: ومن اJرزباني، اطه عسي وأبو الهرواني، زكريا بن العاش 

نالواJصامو١كحام، والصيانة، الصديق ت مؤلفاته ومن فارس، ين إبراهيم بن محمد 
البلاءأعلام سر انفلر: ، ٥٤٠٠سنة توفي اسد، الضال : صئ 

حيان.أبي كتب من عليه وقفت فيما العبارة أحد لم )٣( 









يقوماءالذي الموفي ار مفي سير للأركون الدكتور دعوة أن كما 
اقدرا.نحو السلوك مراحل من مرحلة أي في تستقر لا روحية بحركة 

فيالموفي مصهللح امحتعمال أن جهة من غلهل، فيها الدعوة هذه 
صحيحغير وهدا تعالى، الله إلى والمتقرب العابد معنى 

ولهمالأولياء، ومحققي الولاية، كاعلي على يطلقونه اسم الصوف: أمل عد الصوفي !١( 
الإسلامي،التصوف مصطلحات موسوعة اتفلرت تفصيل، المراتب عذ0 يبع فيمن 

ص؛هه.





الثالثالمحث 

المعاصرةالعقلية المدرسة موقف 

ونقده.المرين، من 

مناهجهموبيان المضمرين، بذكر تعالى اممه رحمهم العلماء اعتنى 
٠المفسرين طفات في وألموا تماسيرهم، ومحاسمن 
رين؛المقهلبفات بيان في تعالى فه ا رحمه السيوطي الإمام قال 
أنواع-أنهم "واعلم 

•التابعين وأتباع والتابعين والصحابة السلف من رون المقالأول! 
مسندّءالتفاسير صنفوا الدين وهم المحييين، من رون المقالثاني؛ 

تراحمهمالوعان وهذان بالإسناد، والتابعين الصحابة أقوال فيها موردأ 
الفقهاء.طبقات فى مذكورة 

إلىصموا الذين السنة، أهل علماء من رين المقبقية الثاك؛ 
وغيروإعرابه وأحكامه، المرمح، محاني على والكلام التأويل التمسير 

أكثر.الزمان هذا في به الامحتاء الذي وهو ذلك، 

منوغيرها اش، رحمهما وللداوودي، السيوطي، للإمام المقرين طقات ت ومنها !١( 
الكث،



والشيعةك-المعتزلة المبتدعة، من تفسيرا صنف من الرابع* 
و1صرابهم«أا،.

يرنفعن الكلام عند والتابعين الصحابة حال عن الكلام سبق وند 
لها.والتابعين الصحابة ونقل النزول أسباب قي الكلام وعند الصحابة، 

ثناءرين المقعلى يثنون أنهم العلم أهل كلام في والملاحظ 
العقلانيونأما والعمل، الحالم من أهله هم بما ويدكروتهم عاطرأ، 

ووصفوهمرين، المقعن كلامهم في تهJاولوا فقد المعاصرون 
القبيحة.؛الأوصاف 

أننيعلما المفسرين، في المعاصرين العقلانيين كلام يلي وفيما 
أتعرضولا عثهم، كلامهم وسوء للممربن وصفهم على أركز 

سياقها،في العقلانيين عبارامتؤ وودت التي العلمية ائل للمبالتفصيل 
فيبإيجاز عليه أنبه منها يمر لم وما الثحمث،، في مر غالبها لأن 

الهامس؛

البث:حمال الأستاذ أولا: 

يريدأنه القرآن ®وحكمة القرآن مبهمان عن الثنا حمال يقول 
وأنخاصة، تكون أن المبهمات بهذه تتعلق الش للمعاني الإصمار بهذا 

ولكنبما->_؛-l^^، مخصوصة تكون أن دون جميعا بها الناس يتعقل 

.٢١ص للسوطى، المقرين طبقات )١( 
باسمهتعالى افه يمه لم من ذكر عن الكريم القرآن ورد؛ي لفظ كل القرآن: مبهمان )٢( 

(.)ا/٠٣القرآن تمرمهمات انظر: النلم، 
=الملم، أهل ذكرها وأسباب حكم ءاو0 للإيهام بل فحسّب،، الإبهام حكمة هي هل.ْ ت، لب)"١( 



الطلعةوغلبتهم القرآن، على افتأتوا — اش ّامحهم — الممرين 
صنعايحنون أنهم واعتقدوا المقصود، المعنى فاتهم أو والقفول، 

بالتعسنا،

بأنهمالممسرين يصف البنا حمال أن الكلام هدا في والملأحفل 
المعنىفاتهم أو والفضول، الهللحة وغلبتهم القرآن، على ررافتأتوا 

٠ه يالتعن صنعا يحنون انهم واعتقدوا ، الممصود 

أهملبمجهود البنا حمال جهل على دالة الأربعة الأوصاف وهده 
ثخاصة رين المقوجهود عامة الحلم 

حاءما منه الإبهام لأن يمح فلا القرآن، على ؛الافتئات وصفهم أما 
أوالسنة في حاء ما ومنه الكريم، القرآن في آخر موصع في بيانه 

أنفسهم.عند من ذلك المقرون يقل فلم ذلك وعلى ،، الأثارل 
ظاهر،فباطل والفضول، الهللعة غلبتهم بأنهم المقرين وصف وأما 

القرآنفهم إنما الأحرى المموص في حاء بما المبهمات فثر من لأن 
بالفضول.يوصف فكيف ه، النبي ومراد تعالى اممه مراد على 

الإبهام،من المقصود المحنى فاتهم بأنهم المقرين وصف، وأما 

وقصدلاشتهاره، يتعين وأن آحر، في ببيانه استغناء مرصع في أبهم يكون أن ت نها م= 
وذكرواالعلم أهل ذكرها الش الأساب من وغيرها اسعطانه، في أبلغ ليكون عاليه المتر 

)ا"/ما»أ(.الإتقان اورهان)ا/ا"0ا(، \نم.■ أْثاكها، 
.١٠٩صى والمحدثين، القدامى بين الكريم القران ير نف( ١ ) 

مجاللا المحمى النقل مرجعه المهمات علم أن ®اعلم • تعالى الله رحمه يوحلى القال )٢( 
٢(. ٠٢٢الإتقان)٦; ب« للرأي 



بمسييم

موضعفي بوروده الاكتفاء ومنها حكما، للإبهام لأن صحيح، فغير 
آخررم

بالتعيينصنعا يحنون أنهم اعتقدوا بأنهم رين المقوصفا وأما 
بأنهمالجواب، يمكن المتعددة، الإبهام باب أممإلى فبالنفلر للبهم، 

الصنع.إحان من وهذا فسرته، النصوص أن يرون ما فروا إنما 
بالمسخقالوا الأين المقرين أن البنا حمال يرى آخر موضع وفي 
تقواهممن روي وما الأمر هذا يتفق، لا كبهم في الإمرائيليات ووجدت 

وإخلاصهم.
المقرونفحله فيما مليا الإنسان يفكر رروعندما ث البنا حمال يقول 

عليهمهان كيفإ تتملكه الحيرة فإن ل؛ التلوا القرون عليه عكفوا وما 
والمزاعمقيمة الوالأقوال الركيكة، القول ^٥ يقحموا حتى القرآن 

بترأالنسخ مكين تعمل وهي أيديهم تتوقف، لم ، وكيفالمسفة؟! 
تقوىمن رين المقهزلأء عن روى ما مع ذلك يتفق وكف وتقعلمعا؟ 
y'^b شيءقلوبهم في حاك أو نقومهم في تحرك قد يكن لم فإذا ،؟

هؤلاءجعلتا الغلق عمرهم روح قوة أن على فدأ دليلا يكون هدا فإن 
أنهمبون يحوهم القرآن حق في ثنعاء جريمة يرتكبون الأملأفا 

.ءا ه^نع^ ن نو وح^

رين:المقفي قالها سيئة أوصاف، عدة البنا جمال كلام وفي 
الركياكة،القول فيه فأقحموا القرآن عليهم هان بأنهم وصفهم فقد 

المنة.والمزاعم المقيمة والأقوال 

الإتقان)ا/ا"0ا(، اJرئن انظر: )١( 

•١٣١ص والمحدثض، القدامى ين الكريم القرآن تمر )٢( 



صحيحهاالمرؤيات أورد ممن التفسير أهل صنع فهم عدم من وهذا 
مقروناالمروى اريذكر أن على مبنيا منهم ذلك كان ففد وصعيفها، 

أمامهمؤيوصح النقد، مهمة الحدين، لنقاد هل يهذا وكان بإسناده، 
الرداالأو بالقبول عليه والحكم الروي درجة لمعرفة الرؤية 

تعملوهي أيديهم تتوقف لم بأنهم المفسرين النا جمال ووصف 
مامع المنع هذا يتفق ا كيفاءل وت، وتقطيما بترأ النسخ سكين 

ؤاحادص.تقوى من عنهم روى 

ير،النفأهل عن الكلام في الأدب سوء مقدار يظهر التمير وهذا 
الاحادصمع يتنافى بالمخ قولهم وأن فاتهم، في لهم اتهام ولمها 

•والتقوى 

وعلى^٤، ٣٧١على مداريا والتقوى الإحلاصى بأن ت عنه ويجاب 
تمامومن تقوى، أكثر كان للشرع التزاما أكثر كان فمن به، الالتزام قدر 

القولعدم بل بنسخه، المع حاء ما ينخ القول ت ؛البع الالتزام 
الثكل.هو الناسخ ظهور ْع بذللئؤ 

النسخ،سكين أعمالوا بأنهم رين للمقالبنا حمال وصف، ؤيشابه 
القرآن.حق فى شنعاء جريمة ارتكبوا بانهم كلامه آحر في لهم وصفه 

النموصلهم نهدمت، الأين القرون حير حق في يقال الكلام وهذا 
منزلةعلى يدل وهن،ا ورعا، وأكثرهم فهما، الأمة أصح وهم ؛الخيرية، 

العقلانيين.عند رين المق

.٢٠ص والخوث، الضر في الإماناواُت، )١( 
تصيرمحوء بينا هنات والمراد به، يتعلق وما النسخ، عن الكلام الراح الفصل قي محبق )٢( 

عيه.أركز لدا القرين، عن حديثهم في القلأسن 



^محووِالفٍيج

عندللتجديد إثارة توحد لا أنه البنا حمال يرى آخر مرصع وفي 
يرونير نفأي سين وهدا ، عبده محمد عقلانيات في إلا رش المف

ؤيطلون•

والابداعالتجديد ملحفل هو يعنينا الذي ررولكن • البنا حمال يقول 
وسهلعبده محمد الشيخ عقلانيات في إلا إليه إثارة نجد لا قد الذي 
منحفلها اختلف محاولات ستجد فإننا حال كل وعلى المرؤيات. ركام 

ذلكا،تحقيق في التوفيق 

البامحلل وصف لابداع وا التجديد بعدم رين للمقالوصف وهذا 
قالما لكل الهدم هو والذي البنا حمال عند التجديد مفهوم مع إلا يتفق 

العلموأهل التفسير أهل فإن التجديد هو هذا كان فإن الأسلاف، به 
صفته.هذه تجديد عند الناس أبعد عامة 

،عاليهما المبني والسنة الكتناب دلائل من المستمد التجديد وأما 
التموصنمن كرة ن معا ستثبهلوا ا فقد ، رمن المفكسستا في كر فهذا 
تعار.اف كتاب في نفلر وحن فهم عمق على تدل 

حنفي:حسن الدكتور ثانيات 

وأنهارين، والمفالتفسير طشات عن حنفي حن الدكتتور تكلم 
العلبقات.لتلك الخاصة المصالح حسب طبقات ثلاث 

طبقات،ثلاث المجتمع في كان رافإذا I حتفي حن الدكتور يقول 
تفسيران!ثلاث لدينا تكون الخاصة مصلحته منها لكل 

.٢١٣ص والمحدين، القاوامى ين الكريم القرآن ير نف



عنبه يدافع ما النحوص من ؤيتتقى العالسا، الطبقة ير نف— ١
دبجؤ4بمغف مث بمممم ؤورسا مثل؛ للممتمع الطبقي التركيب 

[،١٦٥سام؛]الأن—مدد؛جنمه يممير مى [، ٣٢]ال__زح__رفت 
العلمدرجات هنا الدرجات تعني ففد السياق، من المص مخرجين 

المردية،الملكية عن يدالمر الأي المسير وهو ، الربح درجات ولمس 
ويخرجبالحلال، كي، الإنسان دام ما الحر الاقتصادي المثاحل وعن 

الأيير المفوهو وتجاوزه، المليون إلى ريحه وصل ولو حتى الزكاة 
ودعاةالمساجد، بناة الأموال، رووس وأصحاب الأعمال رجال يتبناه 

الأينالقرآن ير ونفوالإيمان العلم برامج وأصحاب والإيمان، القوى 
والحليالمجوهرات الجنيهات من الألوف بعشرات منازلهم من رق ي

الثمنه!

حمفلإلى يدعو الأي المسير وهو المتوسهلة، الهلمقة تضير — ٢ 

ءؤأفواأقوأفوأأفيولالقائم الوضع على والإبقاء التغيير، وعدم الفلام، 
تبغيانتهانية، بطيعتها التوسهلة والهلبقة [ ٥٩]الماء ينؤ^ آ'لآتِ، نقب 

الذيوهو والخى، بالمال الدرجات رغ هو تفسيرها الزخرف سورة في الكريمة الأية )١( 
دمحثتيمسن مذ بمممم تعالى• الله رحمه البغوي تال الأيت، سياق عليه يدل 

الأغنياءفيسخر بعضا بعضهم ليستخدم نحرأ^ بمضا بمضمم والمال، بالغنى 
وهذابماله، هذا المعاش، سب ليعص بعضهم فيكون بالعمل، الفقراء الأجراء بأموالهم 
العالمء.أمر قوام فيكم اعماله، 

ؤر;ج•' ءوتوله تعالى؛ الله رحمه كبر ابن الإمجام قال كما تفسيرها الأنعام محورة في والأية 
والخحامسوالأخلاق، الأرزاق في بيتكم فاوت ت أي درحنمؤآه تنير قوى 

المزيلمعالم انفلر: ذإك«، في الحكمة وله والألوان، والأشكال والماظر والخاوي، 
(r)r/U ،) العظيم القرآن ضير/Y(٣٨٤.)



تيميالض-تيج

والمبررةلأوامرها المنفية فهي العليا، الطبقة من تستفيد مملحتها، 
كمكاهأةسلمية صاعدة حركة في سلوكها لأنمامحل والتهللية لأفعالها، 

تقضيالتي فهي الدنيا الهلثقة من أيضا وتستفيد الخدمات، بدل على لها 
القوانين،لها تعلبق لا أو وتهلبق الرغبات، لها وتحقق الصالح لها 

علىوتعيش الناس، حاجات وتستغل وانممولأت، الرشاوي فتاحد 

لاحرين•اض 
وهودحة، العلبقة الأغلبية، طبقة وهي الدنيا، الطبقة ير نف- ٣ 

وأنصارهقليلون، دعاته الأغلبية، حق إبراز على يعتمد ير نف
وبالكفروالإلحاد، ؛الشيوعية ومتهمون محاصر، وفكره مضهلهاJون، 

الحكمنغلام و؛قلمب، القانون، على والخروج وبالدموية والأنحلاور١،، 
المؤامراتوبمنفذي السوفيتي، الاتحاد ويعملاء المرية، بالتنفليمات 

يقرركما للتشريع كاصل الماس محمالح إلى يعودون الذين وهم المولية، 
منأمان بالله فالإيمان الماس، بحياة متصلة القائد ؤيرون الشؤع، 

بمجتن أطعمهم أؤزت ألتنب ^^-١ ؤيبدوأ ؤ والخوف، الجؤج 

ءؤؤيزالعطلة الأبار فوق المصور المجتمعات؛تشييد تنهار 

أنعلى يدل الكلام هذا والانحلال؟! بالالحاد، الناس يتهمه الذي هذا ممر أي )١( 
نحاياتله ممن والثبوعيض الاثتراكض من المعاصرين بعض يجعل حض حن الدكور 

للقرأن.محقرأ يجعله حوله، الشبهات فيها ير القرآن مجال فى 
الذيالمعنى عن لا وآبارهم، نمورهم وبقاء القصور أهل غناء عن تتحدث الكريمة الأية )٢( 

افرحمه الطري قال المعطلة، الايار على القصور بناء وهو حنفي، حن الدكتور نهمه 
بمردمن أهلكناها، نرين من فكأين ت تعالى يقول معيلوه ؤريمّ رونوله: تعالى: 

شاربةًولا لها، واردة فلا وتحهللت،، فاندفنت، وارديها، وهلاك أهلها، بإفتاء ءطالناها، 



بملكيةيقول الذي التمسسر وهو [، ٤٥لحج!ا ت ه ٌيتاٍ وممم نعْللؤ 
والإصلاحوالنار( والكلأ، )الماء، الإنتاج لوسائل الدولة 

علىوبالاعتماد العمل، في الجهد مع تتناسب للأجور ياسة وب
الأغلسة.لصالح و؛التخءلهل الذات، 

وكانالمحيح، التمسير لمعرفة نظري مقياس يوحد لا كان ولما 
المصالح،في اختلاف الحقيقة في هو الفلرية يرات التغفي الخلاف 

ويكونالاجتماعية، القوى صراع عن ينتج إنما الصحيح ير التغفان 
الهلبقةالاجتماعي، الصراع حم يتم حليقة أية لصالح هو! السؤال 
الاجتماعيةالقوى هي وما الدنيا؟ الطبقة أم لمتومهلة ا الطبقة أم العليا، 
الصراع(الاا.هذا حم على القادرة 

ملأحفلات|عدة هناك أن نجد حنفي حن الدكتور كلام حلال ومن 
ثلاُث،إلى رين المقحممي حن الدكتور فثم الأولى! الملاحفلة 

أماماالاقتصاد جنل بحيث قتمادية، لا ا النفلرة على بناء طبقات 
الاشتراكي.اري الييتوجهه تعلق له وهذا يمه، لتق

كونبين العلاقة ما إذ ير، بالتغتعلقه لعدم باطل الأساس وهذا 
يره.نفوبين اقتصاديا، الدنيا أو المتومهلة أو العليا الهلبقة من المفسر 

الدكتورأوردها التي الكريمة لأيات ا بتفسير المفسرون قام قد إنه ثم 

أهلهأذقنا بما سكانه، من حاد قد والجص، بالصخور رفع ءاؤودن.رثشجده ومن =منها، 
السانجامم منهمءا، حالية المشيدة نمورهم وبقى فيالوا، فعالهم، وء بعدابنا من 

(.٥٩٠)أ"ا/
)'ا/اِاا-آاا(اوالثورة الدين )١( 



بهيتصفون رون المقكان ما مع ، العليا الهلبقة تفسير محي حنفي حن 
والقثفر١،.الزهد من 

هدهمن رين للمقأمثلة حسن الدكتور يورد لم الثانية؛ الملاحفلة 
لأنوهذا لهم، أمثلة دون طبقاتهم ببيان اكتفى ؤإنما الثلاث، الطبقات 

التقسيم.هن>ا حلل به يفلهر أن يمكن الئال( 
منرين المقحنفي حسن الدكتور وصفا الثالثة: الملاحظة 

عنكلامه معرض فى قوله ومنها: سيئة، ياوصاف النأكورْ الهلبقات 
انتهازية،بهلبيعتها المتوسهلة الهلثقة ١١المفسرين: من الوسهلى الهلبقة 

مصالحتها،ا.تبغي 

قدالصحيح التفسير أن حنفي حن الدكتور يرى الرابعة: اللاحفلة 
الاجتماعي.الصراع على يعتمد وأنه الهلثقات، إحدى في يكون 

بينالمرجحات من مرحح إلى الاجتماعي الصراع يتحول وبهذا 
بغيرها٠لا بالأدلة الترجيح إذ البمللأن، بين ^ ؛١٣وهذاالمرين، 

أركون:محمد الدكتور ثالثا: 

العلبري،جرير ابن رين المقشيخ عن أركون محمد الدكتور تكلم 
يثكلالطبري كتاب ررإن فقال: تفسيره، عن اللكلم معرض في وذلك 

الطبريحرير ابن نمة ( ٢٧٠النبلاء)٤ا/ أعلام صير في تعار اف رحمه الن.هي أورد 
رحمهفنر فقد هذا وْع المع، س يأكله ما الطلب فترة في يجد لم حين تعار اش رحمه 

المقرينإن يقال: فكيف العالم، أهل فسرها بما الرزق ر التفاضل آيات تعار اش 
الطقةأهل من هم المال بها المراد بان ه دنهن سن مذ بمممم تعار• لقوله 

(.oAo/Y)•البيان جامع انظر؛ العليا، 



ونقدهوالمفسرين، اكمير من المعاصرة القلية المدرمحة موقف ا)فصلاكا،،اعت هم 

حتىيتعرض ولم ،، لعلم بة بالنالأولى الدرجة من وسمة 
ولكي، وأبعادْ مفامينه لنا تشرح لكي مؤثمة أكاديمية لدراسة الأن 
حماعمجرد بأنه والقاJالة الطبري عن الشائعة الصورة لتلك حدأ تضع 
المنقولة.الأحبار نجا0 يبديها التي اللامبالاة بسبب ، وموصوعى شرم، 

لمواقفهطبقا معلوماته ونظم وحيف وانتخب انتقى إنه الواير في 
والدينية.السياسية 

زيديتهاس أسعلى لمين المبين المصالحة إلى هدف وقد 
إضفاءأحل من الجهد بنءل حلال من د تتجالتي المعتدلة 

والتشيعالأمويين موقف فيه وتالعباسية لطة العلى المشروعية 
معا.ان فى الميس أو السيامي 

النهسنسخ مختلف بين التوفيق على إلحاحه محبب لنا يفسر ما وهدا 
سهلةوبلغة تشبهها بعبارات الأيات ير نفنم القراءات(، )أي المرآني 

أومدروس بحذر عليها المختلف ائل المم حثم وواضحة، 
معا،آن فى والتوفيقية التوضيحية المجريات هذه وبفضل ، محسوب 

ؤإنماتاريخه، عن لا حرير ابن ير نفعن يتكلم أركون محمد الدكتور أن الملاحظ من ( ١ ) 
التارخ•مل من المرئيات  rr*iلأنه التاريخ، علم ني ويمة القي',, اعجر 

الدكتورأورد وند مختلفة، حوانب من الطري ير نفتتاولت، اكراسات عثرات هناك بل )٢( 
تعنوانه له مقال ني الطري حول دراسة أربعين من أكثر تعالى اممه وفقه القرش حمال 
llttp://vb.lafsi^.net/tafsاr29463الرا؛ْل//هدا على الطري، الإمام عن الباحتين جهود 

عندالدين أصول انغلر تديم، بالتشح أو بالزيديه تعالى الثه رحمه الطبري حرير ابن اتهام )٣( 
اتهامبعنوان; العويشز، على ؛ للباحن،مقال وهناك ، ٤٨- ٣٤ص الهلبري، الإمام 

http://www.saaid.net/balioth/27.htmالرابمل/هدا على بالتشيع، تعالى الله رحمه الطبري 
وأن=السيامي، التثع نمار من أنها على اركون محمد اللءكتور أوردها الى الأمور هذه )٤، 



قوةبكل المقمرى المراث على نفسها الطبري شروحات فرصت 
لمالتي الأحرى والمواقف التيارات كفت أنها حد إلى وديمومة 

علىتكرس لم حتى أو نلملأ، إلا ~ الأصل-الموذج في ثكرس 
الإطلأق«لسم

Iحظات ملأ عدة أركون محمد انمكتور كلام وفي 
يدعوكان الأى أن أركون محمد اككتور يرى الأولى! الخلاحنلة 

كانأنه تفسيره، في والانتماء ، للحدفتعالى الله رحمه الطبري الإمام 
الممسالحةإلى ، هدفوفد واكينية، ياسية اللمواممه ارطبقا ذللث، يفعل 
ا٠؛ ا

رحمهالطبري الإمام مثل تدنير التي هي يامية الالمواقف وحعل 
الأمامبين ند بل الباطل، من يره، نففي حيف، أو لانتفاء تعالى اش 

وشرحهاختمر، ن واختماره تأليفه، سب تعالى الله رحمه الملبري 
فيهما وبيان تأويله، ثرح في ررونحن تعالى! الله رحمه بقوله شرح، لما 
مالكل توعبا مكتابا ~ دلاثا اض شاء إن ~ ئون م• — معانيه من 

ذلك،فى غيره الكتب ائر سومن جامعا، عالمه من الحاجة إليه بالناس 

فيماالحجة اتفاق من إلينا انتهى بما ذلك، كل فى ومخبرون كافيا، 
كلعلل ومبينو منه، فيه اختلف!، فيما واختلافها الأمة، عليه اتفقت، 

والتمرالقراءات، ين )جمعه وهي• فرها، تعالى الله رحمه الهلرى —تشح 
التمرت اننلر تعالى، الله رحمه مهجه من هى ائل( المين والترحح الواصح، 

-والقرون
كشفت.ولعالها: الأصل، ني )١( 
).OY^O)ص الخلمابء، تحليل إلى الرروث التمر من القرآن )٢( 



ماباوجز ذلك، من لدينا المحيح ومرصحو مذاهبهم، من مذهب 
واففيه. الاختمار من أمكن ما وأحصر ذلك، في الإيجاز محن أمكن 

اخطه'اممن ؤيثعد محابه، من يقرب لما وتوفيقه عونه أل ن

الطبريحرير ابن أركون محمد الدكتور يصف الثانية; الملاحظة 
علىالمشروعية إصغاء أحل ررمن الجهد ل ين. بأنه تعالى اش رحمه 

يسالمأو السياسي والتشع الأمويين موقف فيه وتالعبامية السلطة 
محا®.آن في 

قديم،بالتشيع أو بالزيدية تعالى اف رحمه اتجري حرير ابن واتهام 
عنهاوالجواب التهمة، هذ.0 أصباب وبينوا عنه، الباحثون تكلم وقد 

أننجل، سرين المففي المعاصرين العقلانيين كلام خلال ومن 
وقبلومناهجه، سير، التفحقيقة في كلامهم مجمل مع يتفق كلامهم 

علومأبواب من بابا يتركوا فلم أبوابه، بمختالف القرآن علوم في ذلك 
والأقوال.الأراء بشاذ وأتوا فيه، العالم أهل كالم وانقدوا إلا القرآن 

اوان)ا/'\(.جامع )١( 
عندالدين أصول ■' كتابه في اش ونقه نجار محمد هله الشح ذلك في كب من أحن ومن )٢( 

مقالوهناك ، ٤٨- ٣٤ص الطبري، الإمام عند الدين أصول الط؛ري،اظرت الإمام 
هداعلى بالتشح، تعالى اش رحمه الهلبرى اتهام بعنوازت العوينز، على للجاحث،; 

http://ww^v.sauid.ne/اbahoااhtn١.1/27ارابaل./





الخاممة

خلالومن البحث، هذا نمام من به مى ما على تعالى اف أحمد 
أوالمعاصرة، العقلية المدرسة أن لي تبين محيه قضيتها التي المترة 

مدارأسهى إنما أهالها ميها يكما للنصي العاصرة القراءات مدارمحر 
مواء، فهمها مناهج ابطال خلال من رعية الالنصوصن رد ٠ موداها 
فهمبطرق أو المرويان ْع العامل بطرق متعلقة الناهج تللثا كانت 

وأصوليا.لغويا، المرؤيات تللث، 

الخالي!خلال من البحث، هدا نتائج أهم وألخص 
يلي!ما إلى فيه خلصت، وقد التمهيد، أولا؛ 

العمليةالمدرسة نشأة في أثرت الخي المحاصرْ الأمور أهم من ~ ١ 
الاشتراكية.والحركات والمتثرقين، بالمعتزلة ناثرهم المعاصرة! 

يمختالفللثريحة هدما تعتبر العاصرة العملية الد.رسة آراء ~ ٢ 
وحديثا.ونميرآ وفقها عقيدة أبوابها 

القرآنحول ؛الخأليمخ ظاهرة عناية المعاصرة العقلانية للمدرسة — ٣ 
علمفي تملة ممؤلمات بين ما تاليمهم تنوعتإ بحبثا وعلومه، الكريم 

ومولماتالقرآن، علوم من أبواب عدة في ومؤلفات القرآن، علوم من 



^^^|لضمري

منمباحث فيها أدحالوا ذلك وْع القرآن، علوم عن محتلمة مجالأُت، في 
القرآن.علوم 

Iأهمها من أهدافها؛ لتحقيق المعاصرة العقلية المل.رمة وسائل — ٤ 
خصوصا،منهم المستشرقين ومناهج الغربية، العلمية بالخاهج الأحد 
وتقديممنفالتة، حرية إلى والدعرة الشرعية، يالضوابهل الالتزام وعدم 

العقل،إلى النصوص ومحاكمة بل الشرعية، النصوص على العقل 
الشرعية.التهوصس بمعاني والتلاعب 

نواحيمن عود فى الكسّر أثرها المعاصبمرة العقلية للمدرسة ~ ٥ 
الما.رمةآراء لنقر السماعية ات المومإنشاء ! ومنهاالمخت.لف.ة، الحياة 

والتعليمالمختلفة، الإعلام وسائل في والمشاركة المحاصرة، العقلية 
والعالي•الجامهما 

يليما إلى فيها حلحت وقد ت البحث فحول ! ثانيا 

متحددة،جوانب من الوحي على المعاصرون العقلانيون تكلم — ١ 
به،الموكل المالك وحميقة وأنواعه، و؛\.ئه، تعريفه، I جهة من 

فىوقعوا كلها الجوانب هن.ه وفى وفوائده، الوحي، عند ه وحاله 

كبيرة.أحهئاء 

الحقاليةالما.،رسة عند الكريم للقرآن محدد تحريف هناك ليس ~ ٢ 
وماعندهم، الكريم للقران محا.دة موصوعات يوجد لا كما المحاصرة، 

كتابلا تقنية كتاب الكريم القرآن تجعل غالبها موصوعات من أوردوه 
وتشرع.هل.اية 

جمعمبحح، في العلم أهل المحاصرون العقلانيون حالف — ٣ 



يالنحريماتتناولوها التي المباحث أهم من وهو الكريم، الهران 
~الكريم القرآن في التحرق يوئؤع تفضي إليها انتهوا التي والنتائج 

—باش والعياذ 

أسوةالكريم القرآن بخالق القول المعاصرون العقلانيون يقرر ~ ٤ 
ثقافيا.منتجا القرآن يرون حين ويتجاونونهم بالمعتزلة، 

لمونثرها بشعرها العريية اللغة أن المعاصرون العفادنيون يزعم ~ ٥ 
اللغويةالمناهج دراسة من بد لا بل القرآن، لغة فهم في كافية تعد 

القرآن.لغة فهم لتحقيق الغربية 

فىءلهرت< القرآنية القراءات أن المعاصرون العقلانيون يعتبر - ٦ 
تؤكدبعة الالأحرف وأن العثماني، الممحص نخ توزيع زمن 

لالوالحّالوحي استجابة 

العقلانيونتناولها التي الكريم القرآن علوم مباحح، أبرز من ~ ٧ 
،نثاتها ت منها حوانبج عن تكلموا وقد النزول، أسباب ت المحاصرون 

الجوانبه هن. وفي القرآن، علوم بقية على وأثرها وفائدتها، ورواتها، 
النص•تاريخية عن تمر النزول، أياب أن إلى انتهوا كلها 

التيالقرآنية المباحث، من والمجاز والتأؤيل والمشابه المحكم — ٨ 
اعتبرواحينا تناولوها، حين كبير حلمل في المحاصرون العقلانيون وقع 

فيووقعوا ذلك،، سوى ما والمشابه الكونية، بالايات خاصا المحاكم 
زمألكنف أز ئى محتمأئ تاينت قنث تعالى: قوله عن كلامهم أحطاء 

الشرعي،بالمعنى التأويل بين وحلهلوا عمران:٧[، ]آل 



منأنكروا الذي الأصل هو المجاز وجعلوا الحديثة، التأويل ومناهج 
عامه.الغيبيات حلاله 

بونؤعالقول نمد في المعاصرة العملية المدرسة رحال بالغ ~ ٩ 
ؤإبطاله.القرآن تعطيل من نوعا ححلو0 حتى النسخ؛ 

موصؤع!تناول حلال من المحاصرون العقلانيون يتوصل — ١ ٠ 
يتعلقفيما إلا بالشريعة العمل إلغاء إلى الكريم، القرآن أحكام 

خاصة.بالعبادات 

الإسرائيلياتمن المعاصرة العملية المدرسة موقمح في النامحتر " ١١
ذلك.من أوبمع هو ما الإسرائيليات مفهوم في يدخلون يجدهم 

منواعتبروها الإسرائيليات، في البوية السنة منهم عدد أدخل حتى 
أحكاممن غيرها عن فملأ الحميدة وححلوا الإسرائيليات، حملة 

منالعقائد هذه أن بحجة ا؛مة الالديانات ؛متامرة الشريعة 
الإسرائي0ت.

إلىالمعاصرين العقلانيين عند القرآني القصص تحول " ١٢
الثوة.زمن فى للعرب، الديني الخيال عن تعثر وأنباء أساطير، 

مننوعا يبين المناسبات علم أن المعاصرون العقلانيون يعتبر ~  ١٣
النص.تاريخية 

الكريم،القرآن إعجاز عن المعاصرون العقلانيون تكلم — ١ ٤ 
اللغوي.الإعجاز وأنكروا للاعجاز، وجها بالمرفة القول قرر وغالهم 

والمفسرينر التقمن والموقف، ، التقر بمصادر يتعلق فيما ١ ٥ 
إلىأدت والتطبيق التأصيل توى م على كبيرة أ-تممتاء في العقلانيون وقع 



المعروفة،ير التفمناهج وإنكار للتفسير، ممدرأ المنة تكون أن إنكار 
رين•المقفى والطعن 

البحث!توصيات 

متعددة،جوانب في كثيرة دراسات إلى يحاجه زال ما الموصؤع هذا 
!ومنها 

العاصرونالمقلأنيون عنها تكلم التي للايات التهلبيقية الدراسة ءأت- 
ممالمقارنة امحة محالدن لأيات ا نالك ن الماحثه ل يتنا٠ )حث آية، آية 

إذنقدية، دراسة العاصرين المقلأنيين عند الموصوعي التفسير أو- 
حلالهامن قرروا بطريقة القرآن موضوعات من عددأ تناولوا 
الباٍللة.آراءهم 

وباطناوظاهرأ، وآحرأ، أولا، تعالى ف والحمد 





|لخهار|س

محسؤْ





الحدثفهرس 

١٩٠. ...................علي أثيم وص الجرمحي،  iLaLsمثل يأتسي أحيانا 
٢٥٦. ............ ..........عمر وعنده اليمامة أعل مقتل بكر أبو إلي أرسل 

١٧٠نة عثرة ثلاث بمكة M الني أنام 
١ ٦٧سة عشرة حمس بمكة الني أقام 

٣٣٧. .............ؤيزيدني أسزيده أزل فلم فراجعته حرف عر "مريل أقرأني 
٥١٠منه وروح الاه كلمه أنه تزعم أك 

٠.. .....حناح سمانة له جمريل رأى ه الّثي أن  ١٨٦. .......... ....... .٠
٨٥٩لحرأ البيان من إن 

٠١٠٥٣ ّ . ٠ ٠ . ١ ١ . ٠ . . ١ ٠ ّ ١ منه سر ما ناقرووا أحرف سعة عر أنزل القرآن *ن.ا إن 

٢٠٧٠. ......١ . ...١ .. ؟ القدر ليلة قي الدنيإ ماء الإل واحدة حملة القرآن أنزل 
١٦٠. ......... ......المالحة الرؤيا الوحي من ه النه رمحول به بدئ ما أول 
٩١٢تقلني أرض وأي تظلني مماء أي 

٨١. .......٠ .. ٠ . ٠ ٠ . .ّ ... ..٠ . الن أعداء الرأي أصحاب فان والرأي إياكم 

٧٠٢• •••••••••••••••••حرج ولا إ-رائل بمي عن يحدثوا آية، لي. عني ؛^١ 
٤٦١ماء المحن صوتا محمعت إذ أمشي أنا بينا 



^^ِاكفمري

٢٥٥. ................الأنصار من كلهم أربعة ه الني عهد على القرآن جمع 
٦٩٧صورته على آدم اف حلق 

١٨٦نور من الملائكة حلقت 

١٩٥. ..............فزغو راحلته، على لأنه ه الني على ينزل الوحي رأت 
١٦٦أربمن ابن وص علته أنزل رجل 

٨٩٨.. ........................الدنيا ماء الإلى القرآن أنزل القدر ليلة قي 
٠٨٧٤ . ......ّ ١ . ّ . ...... وجوهه أحن على فاحملوْ وجوه، ذو ذلول القرآن 

١٩٦س وقز الوحي عله نزل إذا كان 

١٩٦••••••••••••■•••••••••••••••••••••••نحوين على انبي الوحي كان 
١٨٠. ..٠......شفتيه يحرك مما وكان ندة التنزيل من يعالج اممه رمحول كان 

١٩٦. ........١............وجهه وتربد له كرب الوحي عليه نزل إذا ه كان 

٢٨٩. ................هْاشآية الني 3طن في تقرأ الأحزاب ّورة كانت 
٣٠٦الخالق معمية في لمخلوق ٍلاءة لا 

٦٦٠لوارث وصب لا 

١٨١^. ....٠٠١..........المرتين هاتض غير عليها حلق التي محورته على أره لم 
٢٠٨والخاب الكتاب علمه اللهم 

٧٠٩اللحم يخنز لم امرابل بنو لولا 
U ١٧٥قلاك إلاقد رباك أرى

٠؟...مات قد محمدأ فان ه محمدأ يعبل. كان من   ٠٩٢
١..ذللك فاعجيهم المصاحف عثمان حرق حين متوافرين كانوا   ٠.١١ ٠ ٢٧٩. ... ٠١

١٨٠لخادق إني بالحق بعثك والدي 



٣٨٤...... ........................سورة أنزلت U غيره إله لا الذي واش 

٤٧٧....... ...........نزلت وأين نزلت فتما عالمت وقد إلا آية نزلت ما والله 

٠٧٨ مكانه من منه شيثا أغير لا أحي ابن يا 
٢٧٤..... .................يختلفوا أن نل الأمة هذه أدرك المؤمنين أمير يا 

٠١متثابهه عثد ؤيهلكون بمحكمه يومتون  ٤٩٨ ٠٠





^؟^١١ا فهرس 

٥٣١إسحاق بن 

٩٤٨بزالأفاري 

٣٣٧الجزري بن 

١٥٥الجودي بن 

٨٤٨الهيثم بن 

٥٤٨جتي بن 

٩١٤العقلاني حجر بن 

٧٢حزم بن 

٣٠خلدون بن 

٥٨رثد بن 

١٩٥سعد بن 

٣٥٩؛نالم؛ي 

أوالأول الاسم كان مواء العلم، به اشتهر ما على الأعلام فهرس ترنب ش اعتمدت ١( 
النسبة.أو الكنية، 



٩٧٢انءربي 

٦١١ايزعرفة 

٢٩٩ضلت ابن 

١٤٧فارس ابن 

١٥٧كبر ابن 

٣٤٥مجاهد اين 

١٩٥الدوّى أروى أبو 

٥١٤الأشعري الحس أبو 

٠٧١ .. ........ ٠٠.* .....*•*•*•*•*••••ء**■المعتزلي البصري الحسين أبو 
٥١٥الأصم بكر أبو 
٩٢٢الأندلسي حيان أبو 
٨٠٨الغفاري ذر أبو 

١٦٢شامة أبو 

٦١٠الأصفهاني ملم أبو 
٢٣٥السكري أبوهلال 

٢٨٦كب بن أبي 
٨٤٨إسحاق 

٥٧رونقك وتتودور إلثانور 

٩٣٢ودود آمة 

٨٨٦الشقيطي الأمن 
٢٥٥مالك بن أس 



٨٠٨جناية بن أنس 
٢٩٥نير بلا 

٨٤٨بومكن 

٥٦٦دارئين تشارلز 

٩٩٥التوحيدي 

٢٠٧الجاحظ 

٣٢شابي جاكلين 

٣٦٨محمد( بن الجرجاني)علي 
٤٣الأفغاني الدين جمال 

٤٧جورج'لرامحشي 
٢٧١المحاسي الحارث 

١٩٠هثام بن الحارث 

٢٧٤اليمان بن حديقة 

٨٧الترابي حن 
٩٩٧الحنالعاني 

٦١غزال خالد 

٨٠٥الخطابي 

٩١٤البغدادي الخطيب 

٦٠حلل أحمد خليل 
٣٤٨أحمد بن الخليل 

٤٦الخور 



^^كممني

٦٠٩الرازي 

٧٥٥الأصفاني الراغب 

٠١٠البكري أنى بن الربيع 
٤٧سلامة بن رجاء 

٠رصا رسيله  ٠٠ ٠ ٤٥. .....ء.......٠ 

٦١فيلاند روتراود 

٧٥٩الزييدي 

٢٩٠بش بن زر 

٦١٠الزرقاتي 
٢٥٦الأنماري ثان بن نيي• 

٣٥٤الخاوي 

٢٧٥العاص بن معلل 

٧^١٧سيدبزحمر 

٣٨٨الفارس سلمان 

١٢٧أمن بر 

٢٨٥الميوْلي 
٤٩٧الثاطي 

٤٥عيال كرى ش

٨٤٨نكير 

٨٨٦الثوكاني 

٢٠٢النيهوم المادق 



٦٦٤يلعيد الصادق 

٤٧اسإ جائل الخالق 

١٢٦إبرامم اف صنع 

٤١٥الطبرسى 

١٥٧اممري 

٤٥حسين طه 

٨٩تيزيتي الطيب 

١٦٩اليي 
٢٧٥هثام بن الحارث بن عبدالرحمن 

٥٦٨البغدادي القاهر عبد 

٢٧٤الزبير بن اش عبد 

٥٥٤العاص ين عمرو بن افه همد 

٠الشرش المجيد عبد   ٠.....٠ ٠.. ,..٠  ٠٠ ٠  ٠...٠ ٠ ٠.. ٠ ٠.. ...... ...٠  ٠٠  ٠١١٠

١٢٦بشارة عزمى 

٠العظمة عزيز   ٠٤٨

١٢٦الهادي عد عصام 

٧٩>،حرب 

٩٧الرازق عبد علي 

٤٢حثم لهى علي 

٥١٤هميد بن عمرو 

٠.... ..الهردار صسثح ين عيسى  ٠ ٠٠ ٠ . *٠ ٠٠... ... ٠ ٠. ٠  ٨٥٧... ....٠ . ..٠  ٠٠٠



١٢٧أجمد فاطمة 

٧٥البتا فونية 

١٧٣الفيروزآبادي 

٥١٢يومي الدعامة ين قادة 

٨٥القرطي 
٨٢٣الكفوي 

٣٩لمن 

٣٨ماركس 

٣١٩اJأمون 

٨٢٦المشي 

٣١٩الموكل 

١١١الشرفي محمد 

١١٠الaلاJي محمل 

٤٢٤امملبي الماب بن محمد 

٤٨الهونى المثللب عيد محمد 

٠عبد0 يصد  ٠  ٠•.٠ ٠. ٠٠. .٠ ٠  ٠.. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠٠...٠ . ٠  ٠٤٣ ٠ ٠

١.الرزاق عبد امماعيل محمود  ٠٠ ١ ١  ٠٠ ٠١ ٠٠ ٠٠١  ٠٠  ٠١ ١  ٠٠ ٠  ٠٠ ١  ٠٠ ٠٠١  ٠٠١ ١ ١ ١  ٠٥٩

٦٠العالم امض محمود 

٣٢٤عزب محمود 

٧٠٤هندي بو مصهلفى 

٢٨١سعد ن مصعب 







المصظيحاتفهرس 

٣٣الأسولوج1 

٣٥٢السعة الأحرف 

١٣٩الأرثوذكسية 

٢٨الاستراق 

٨٥١الاسعارة 

٩٣٤الأطلال 

١٤٣الإمرانيات 

^٢٠١الأمطورة 

٢٩٣الأساعيلية 

٣٥الأنمراكية 

٣٨٨الأئعرية 

٣٠٩الخسة الأصول 

٨٤٧العالمي الإعجاز 

١١٨الأنتربولوجية 

٤٦٦اوراغما;ية 



^^مم-مري

الردتوكول ٩٨٦

٠البيلوجية  ٠-. ٠٠ ٠  ٠, ٠,٠٠ ٠, ٠٠٠  ٣٠٥, ,٠ ., ٠

اكامتن ٤٠٩

القدسازرخ  ٧٣٧

التارخة ٦٨٨

احاJتاضاب  ٧٤٩ Jاك

الترادف ٢٤٥

الضرالإشارى ٨٧٨

اسرالتمر  ٩٤٤
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الأولى،العلعة! الشرف، المصحم، لعلباعة فهد الملك مجمع الناثر؛ 

والتاؤيخ.العلعة بدون الماونية، المكتثة الصيداوى، يومف الديك، بيضة -  ٨٢
العلليعة،دار بوهندي، ممعلفى الدكتور القرآن، مسير في المسيحي التاثير -  ٨٣

.٢٢٠٠٤الأولى، العلثعة بيروت، 
الرزاقعبد ين محمد بن محمد القاموس، جواهر من العروس تاج - ٨٤

مجموعةالمحقق؛ الزييدى، ؛مرتضى، الملم، الفيفي، أبو الحسني، 
الهداية.دار الناثر؛ المحققين، من 

بنأحمد بن معيد بن الرزاق عبد بن صادق ممبمعلفى ، الحرب، آداب، تارح -  ٨٥
العربي،الكتاب، دار الاشرث الرافعي، القادر عبد 

الأملي،غالمج بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد والموك، الرمل -تاريح  ٨٦
~الثانية العلبعة؛ بيروت، ~ التراث دار الاثر؛ العلبري، جعفر أبو 

ه.١٣٨٧

الطليعة،دار جعيعل، هشام الدكتور مكة، في المحمدية الدعوْ تاؤيخية ء ^١٨ 
•٢٢٠٠٧الأولى، الهلبعة ؛يرويت،، 

صالح،هاشم ترجمة؛ أركون، محمد ؛ اليم، لإسلامي، ا الفكر تاؤيخية -  ٨٨
.٣١٩٩٦الثانية، الطبعة بيروت، القومي، الإنماء مركز دار 

الماصرين،وقراءات الأصوليين فوابعل بين التأؤيل -  ٨٩
الإسلامي،الفكر فى التجدbل -  ٩٠



،Nالضر وأصول القرآن ملوم من المعاصر؛ القلة المدرسة مؤنق )؟( ٨٨

دمشق،الأهالي، دار شحرور، محمد الدكتور الإرهاب، مناع تجفيف — ٩١
.٠٠٢٠٠٨الأولى، الطعة 

والتورع"للنشر سحنول دار عاشور، بن الطاهر محمد والتنوير، التحرير - ٩٢
تارخ.بدون تونس، 

القرآن،تدبر . ٩٣

حلالبكر، أبي بن الرحمن عد الواوي، تقريب ثرح في الراوي -تدينب  ٩٤
طبة.دار الماشرت الفاريايي، محمد نظر قتيبة أبو حققه! السيوطي، الدين 

عبدبن اللام عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي التدمرية، -  ٩٥
المحقق!الدمشقي، الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن القامحم أبي بن الله 
الهلبعة!الرياض، - العبيكان مكتية الناشر! حوي، العودة بن محمد د. 

^١٤٢١الأئمة 

وحرجراجعه الكلأني، أحن مناظر اليد اليف! الحديث، تدؤين -  ٩٦
الأولى،الهلعة بيروت، الغرب، دار عواد، بشار الدكتور أحاديثه! 

الجابري،عابد محمل الدكتور ومناقشات، دراسات والحداثة التراث _  ٩٧
.٢١٩٩١الأولى، الطبعة العربية، الوحدة يرامحان مركز الناشر! 

الديننور محمد الدكتور والتهلبيق، الطرية بين الكريم القرآن في الترادف، ِ  ٩٨
اه. ٤١٧الأولى، الطبعة بيروت، المعاصر، الصكر دار المنجد، 

الثحولث،مجلة في منشور بحن، عابدين، طه الدكتور القرآن، محور ترتيب  ٠٩٩
التاسع.العدد القرآنية، والدراسات 

دارالغانم، غانم ودراسة، عرصا القرآن علوم في الزركني ترجيحات - ١ ٠ ٠ 
•م؛اه.الأولى، اشبيليا، كنوز 

عودة،القادر عبد الوضعي، بالقانون مقارنا الإسلامي الجنائي التثرع س ١ ٠ ١ 
والتاؤيح.الطعة بدون بيروت، العربي، الكتاب دار 



محمدايراهيم محمد الإسلامي، الفقه في وأثرهما والترحيح التعارض _ ١  ٠٢
ه.١ ٤ ٠ ٨ الثانية، الطعة القاهرة، دارالوفاء، الحفناوي، 

بدونالإسلامي، الفكر دار البنا، حمال إسلامي، مجتمع في التعددية ِ ١  ٠٣
والتارخ.الهلبعة 

 ١ ٠ ٤ ،sدارالناثر: الجرجاني، الشرف الزين علي بن محمد بن علي -التعريفا١ت
الأورم.؛اه.الطيعة: -لمان، بيروت العلمية الكب 

مكتبةالجار، زغلول الدكتور الكريم، القرآن في الكونية الأيات ير نف- ١٠٥
^١٤٢٨الأولى، الطبعة الدولية، الشروق 

العميري،سلطان العربي، الفكر في العقدية للقضايا اليامي القبر ِ ١  ٠٦
ه.١٤٣١الأولى، حدة، الاصيل، مركز 

لالحو'نا،الخليل حامعة مجلة أبحاث من والرد القبول بين العلمي الضمير - ١ ٠ 
الأول.العدد اكاني، المجلد 

الطثعةطيبة، دار الملأمة، محامي تحقيق: كثير، ابن العظيم، القرآن تقبر - ١ ٠ ٨ 
الأولى،

الشروق،دار البنا، حمال والمحدتين، القدامى بين الكريم القرآن نفير - ١ ٠ ٩ 
.٢٢٠ ٠٨القاهرة، الأول، 

دارالوبة،المبيد، عالي الدكتور وصوابطه، أصوله الكريم، القرآن نفير — ١١٠
.٥١٤٣٠اكانية، الطبعة 

الإماممعهد مجلة في منشور يحث، صيلية، تا دراسة بالقرآن القرآن نفير — ١ ١ ١ 
الدد)آ(.الثاطبي، 

الرياض،الجوزي، ابن دار الهليار، مساعد الدكتور اللغوي، الضير . ١١٢
^١٤٢٢الأول، الطبعة 

ومهلثعةمكتبة محركة الاشر: المراعى، ممعلفى بن أ>ما• المراعى، —تقبر  ١١٣
٠٥١٣٦٥الأول، الطبعة: بمصر، وأولاده الحلبي الثابى مصعلفى 



بنحنيف ت تحقيق ، البلني عبداغ أيي للإمام ، القرآن مجهمات ير نف- ١ ١ ٤
الأولى،الهلعة بيروت، الإسلامي، الغرب، دار القاممي، حن 

شعبةبن منصور بن سعيد عثمان أبو متمور، بن سعيد سن من التفسير - ١ ١ ٥ 
العزيزعبد بن اممه عبد بن محعد د وتحقيق! دراسة الجوزجاز، الخراساني 

الأولى،الهلعة! والتوزيع، للنشر الصميعى دار الماثر! حميد، آل( 
١٤١٧^

لفية،الالمكتبة نونع الدهثى، حين محمد د/ رون، والمقالتفسير — ١  ١٦
^١٣٩٦الثانية، ائثعة 

مدبولى،مكتبة نثر زيد، أبو حامد نصر الدكتور التكفير، زمن قي التفكير - ١ ١ ما 
.٢٠١٩٩٥الثانية، الطبعة القاهرة، 

القزوينيالرحمن عبد بن محمد الدين حلال البلاغة، علوم في التلخيص - ١  ١٨
بدونالعربي، الفكر دار البرقوقي، الرحمن عبد شرحه/ الخعليب، 

تادخ•
الحسنبن على بن محمد اض عبد أبو السياسة، وترتست، الرياسة تهديب، - ١ ١ ٩ 

مكتبةالناشر! عجو، مصعلفى يوسم، إبراهيم المحقق! الشافعي، الملعي 
الأولى.اسة: الزرقاء، الأردن - النار 

الدارالنجار، علي محمد تحقيق! الأزهري، منصور أبو اللغة، _تهذ.س_،  ١٢٠
الممرية.

إمحاؤ،بن محمد بكر أبو وحل، عز الربط صفات ؤإثبات التوحيد كتاب، - ١ ٢ ١ 
عبدالمحقق! اليابوري، لمي البكر بن صالح بن الخيرة بن حزيمة بن 

الرياصى،~ السعودية ~ الرشد مكتبة الناشر! الشهوان، إبراهيم بن العزيز 
ه.١ ٤ ١ ٤ ة، الخامالعلبعة! 

الردوفحبعثد المدعو مهحمد الدين نين التعاريف، مهمات على التوقيقا - ١ ٢ ٢ 



القاهري،الماوي ثم الحيادي العابدين زين بن علي بن العارفين تاج بن 
^١٤١٠الأولى، الطعة: الكتب-اكامة، عالم ازثر: 

عبئبن ناصر بن الرحمن عد المنان، كلام مستح في الرحمن الكريم ير -تي١  ٢٣
مومحسسةالناشر: اللويحق، معلأ بن الرحمن عبد المحمق: المعدي، اض 

^١٤٢٠الأور الطعة: الرسالة، 

مليمانبن محمد الدين محيي تأليف. ر، الفعلم قواعد ني، —التيسير  ١٢٤
القدسي،دار الذهبي، حسين محمد مصهلفى تحقيق: الكافيجى، 

.١٤١٩الأولى، اتجة القاهرة، 

التميمي،معبل.، ين محاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد -الثقات،  ١٢٥
بحيدرآبادالعثمانية العارف دائرة الناشر: اللمتي، الدارمي، حاتم، أبو 

•ْ  ١٣٩٣الأولى، النة: الهند، الدكن 
اف،، حلفمحمد : عليهاوعلق حققها القرآن، إعجاز في رسائل ئلأث —  ١٢٦

الثالثة،الطبعة بالقاهرة، العارف، دار سلام، زغلول محمد والدكتور 
تاينح•بدون 

الدينعز التار عيد بعداي، معتزلة فكر في فية قلدراسة الحقل ورة —  ١٢٧
الراوي،

د/تحقيق: الهلبري، حرير بن محمد القرآن، آي تأؤيل عن البيان حاْع - ١  ٢٨
والنشر.للهلباعة هجر دار التركي، المحن عبد ن اطه عبد 

البخاريعبداض أبو إسماعيل ن محمي. المختصر، المحح الجامع -  ١٢٩
كليةفى وعلومه الحديث، أستاذ البخا ديّبإ مصعلفى د. تحقيق: الجعفى، 
الثالثة،الطبعة بيروت، - اليمامة كثير، ابن دار دمشق، حامعة الشريعة" 

٣١٩٨٧- ١٤٠٧.

الترمن.يعيي أبو عيي ن محمد الترمل.ي، محنن الصحح الجامع —  ١٣٠



العربيالتراث إحياء دار وآحرون، شاكر محمد أحمد تحقيق؛ السلمي، 
روني" 

القرطي،الأنصاري أحمد ين محمد اممه عيد أبو القرآن، لأحكام الجاهع —  ١٣١
الطعة، ييروُن، ~ العربي الكتاب دار المهدي، الرزاق عبد تحقيق/ 

;.٥١٤٢٣الخامة، 

،٠٢٢  ٠٠٧ -اريخ  ١٠٤٦العدد الأدبي الأسرع جريدة -  ١٣٢
،٠٢٢ الأر؛عاءمآ/ الراية، جريدة .  ١٣٣
،٢٢٠١٠يناير  ٢٨الخميس، المدينة، جريدة -  ١٣٤

محمدالدكتور الإسلام، وفيلسوف الشرق موقظ الأفغاني الدين جمال -  ١٣٥
١ه.٤ ٠ ٨ الثانية، الطعة الشروق، دار عماره، 

عبدالغفورعبدالقيوم الراشدين، الخلفاء عهد في الكريم القرآن جمع -  ١٣٦
هاوص.إسلام ثبكة على منشور بحث ندي، ال

بدونالإسلامي، الفكر دار البنا، جمال الخضر، في الصلاتين بين الجمع -  ١٣٧
والتاريخ.الطعة 

بودوحه،ود مبكتور الاJالكريم، القرآن مقاصد استنثاط في العلماء جهود — ١٣٨
وعلومه،الكريم القرآن في للياحثين الأول العالمي للمؤتمر مقا.م بحث 

.٩٥٧- ٩٥٦ص

تيميةبن الخليم عبد بن أحمد المح، دين بدل لمن الصحح الجواب -  ١٣٩
إبراهيمالعزيز د.عبي• ناصر، حن تحقيق/د.ءلي العباس، أبو الخراني 
الأولى،الهلعة الرياض، - العاصمة دار محمد، حمدان د. العكر 

;.٥١٤٢١الفكر، دار الهاشمي، أحمد يد الالبلاغة، جواهر - ١٤٠
المحقق؛العلومحي، الغزالي محمد بن محمد حامد أبو القرآن، جواهر . ١٤١



العلوم،إحياء دار ت الناشر القبانى، رصا رشيد محمد الشخ الدكتور 
ه.١ ٤ ٠ ٦ الثانية، الهلبعة! ، بيروت، 

الأصل،الفارسي الغفار عيد بن أحمد بن الحسن السبعة، للقراء الحجة - ١  ٤٢
دارالماشر: حويجابي، بشير - قهوجي الدين بدر المحقق: علي، أبو 

ه.١٤١٣الثانية، الهلبعةI ييرويت،، / دمشق للترايث،" المأمون 
عيدالعزيزبن محمد ت إعداد عقدية، دراسة العربي العالم في الحداثة —  ١٤٣

قيالإسلامية سعود بن محمد الإمام لجامعة مقدمة دكتوراه رسالة العلي، 
الرياض•

نقدية،دراسة الكريم والقرآن الأحيرة الثلاثة العقود قي العرب، الحداثيون - ١ ٤ ٤ 
اه.٤٢٧الأولى، الهليعة دمشق، النهقة، دار مفتاح، الجيلأني د. 

الحديثة،المهلبوعايتح مومة يهني، فتحي أحمد الإسلام؛ في —الحدود ١٤٥
والتاريخ.الهلبعة بدون 

معناهفي العلماء واحتلافح ومتته لإّناده السبعة)دراسة الأحرق، حديث، -  ١٤٦
الرسالة،ة مؤّناري، عبرالعزيز الدكتور القرآنية(، ؛القراءات، وصلته

^١٤٢٣الأولى، الطعة بتروت،، 
الإسلامي،الفكر دار الما، جمال الإسلام، في والاعتقاد الفكر حرية -  ١٤٧

والتاريخ.الهلبعة بدون 
رأفتحمحمل. د. الإسلام، في اثمولية والعلاقاته والواحبات، الحقوق -  ١٤٨

.٣١٩٩١الربعة، العلبعة الضياء، دار عثمان، 
الوفاء،دار عمتايا، صالح جمال القرآن، في النص وطلاقة المح حقيقة - ١  ٤٩

٠٢٠٠٥القاهرة، 

ييانار،ّبدون الفكر، دار الممنهوري، أحمل. الممون، اللم، حلية —  ١٥٠
العربيةالمؤسسة حنفي، حن اككتور والغرب،، المشرق حوار -  ١٥١

،.١٩٩٠الأولى، العلبعة ييروت،، والشر، للدراسات 



^^فٍرِم

الدين،شهاب العباس، أبو المكنون، الكتاب علوم ني المصون الدر -  ١٥٢
تالمحقق الحلبي، بالسمين المعروف، الدائم عبد بن يوسما بن أحمد 

لمنق.الةالم، دار ت الناشر الخرامحل، محمد أحمد الا.كور 
بنالحليم محي بن أحمد انماس أبو الدين تقي والفل، العقل تعارض -درء  ١٥٣

الصليالحراتي سمة ابن محمد بن القاسم أبي بن اض همد بن السلام همد 
الإمامحامعة الناشر! محالم، رشاد محمد الدكتور تحقيق؛ الدمشقي، 

الثانية،الهلثعة! السعودية، الحربية المملكة الإسلامية، محعود بن محمد 

هادىتيمية، ابن الإسلام شخ مؤلفات في والنحوية اللغوية الدراسات —  ١٥٤
آآ؛اه.الأولى، بيروت، دارالثنائر، الثجيري، 

النهقةدار مهران، بيومي محمد الكريم، القرآن س تاريخية دراسات -  ١٥٥
١ه.٤  ٠٨الثانية، الهلثعة بيروت، العربية، 

نثر!الخلف،، سعود الدكتور والنصرانية، اليهودية الأديان فى دراسات —  ١٥٦
الأولى،الطبعة اللف،، أضواء 

العقل،ناصل الدكتور منها؛ لفح الوموقفح والبيع الأهواء في يرامحان - ١ ^١٥ 
الأولى،الطعة الرياض، دارإشبيب، 

ضياءمحمد الدكتور الهثد؛ وأديان والميحية اليهودية في دراسات —  ١٥٨
ه.١ ٤ ٢ ٤ الثانية، الهلبعة الرياض، الرشد، دار الأعفلمي، الرحمن 

سليمانبن الرحمن عبد بن فهد أ.د/ الكريم، القرآن علوم في دراسات —  ١٥٩
٠٠٥١٤١٦التوبة، مكتبة الرومي، 

للملأيين،العلم دار صالح، صبحي الدكتور اللغة، فقه في دراسات -  ١٦٠
الثالثة.الهلثعة بيروت، 

الحلءيث،دار عقيمة، الخالق عبد محمد القران، لأسلوب يرامحان —  ١٦١
القاهرة.



تحمق/قلأنى، العحجر بن أحمد ١^^، أعازالأة ش اللكت -الدرر ١٦٢
-همّااه الثانية، الملبعة الحديثة، الكتب دار الحق، حاد سيد محمد 
،؛.١٩٦٦

واردالهجرى عشر اراع القرن في الكريم القرآن في اكناعنن دعاوى -  ١٦٣
البشائردار النامحر. المهليري، متعب بن زين بن المحن عبد عليها، 

ه. ١٤٢٧لأولى، ا I العلعة لبنان، " ؛يرون،مايمئة، الا 
بنموسى بن إسحاق بن أحمد ين الله عبي. ين أحمد نعيم أيو النوة، دلائل -  ١٦٤

البرعبد حي، قلعه رواس محمد الل.كتور حققه؛ الأصبهانى، مهران 
ه. ١٤٠٦الثانية، I العلثعة بيروت، التفائس، دار الماشر؛ عباس، 

الحتزوجردىموسى ين علي ين الحض ض أحمد النوة، دلائل -  ١٦٥
قلعجي،المطمح، عبد د• المحقق؛ البيهقي، بكر أبو الخراساني، 

-الأولى الهلعة: للترايث،، الران دار العلمة، الكب دار الائر: 
١ه.٤  ٠٨

سليمانين أحمل. بن إيراميم إسحاق أبو القلمان، مورد على الحيران دليل . ١  ٦٦
القاهرة.الحديث،- دار ازشر: ^،، ١٧١التونسي ازرمحي 

زيد،أبو حامل نصر الدكتور المرأة، ب  ١١٥-؛?فى قراءة ، الخوفدوائر _  ١٦٧
٠٢٠٢٠٠٤الثالثة، الهلعة المنرب، العربي، الثقافي المركز 

يدوندمشق، الأهالي، دار ثحرور، محمد الدكتور والمجتمع، الدولة —  ١٦٨
ؤلثعة.

يدونمديولى، مكتبة حنفي، حن اياوكتور مصر، فى والثورة الدض -  ١٦٩
العلمة.

بنعثمان ض العباس ين إدريس بن محمد الله عبد أبو الشافعي الرسالة، _  ١٧٠
المحقق؛الكي، القرشي المعللي مناف عبد بن انمللب، عبد ض ثالمر 
ه.١٣٥٨الأولى، مملإر،العلعةت الحلبي، مكتبه شاكر،الماشر؛ أحمد 



تي|كسمِج

تاريخية،لغوية دراسة المصحف رمم —  ١٧١
الدكتورالحديثة، والاصطلاحات التوقيم، بين وصبطه المحق، رمم -  ١٧٢

.٢٠٠١الثانية، الطعة القاهرة، اللام، دار امماعيل، محمد ثعبان 
تقيبن الوهاب، عبد الدين تاج الحاحّتح، ابن مختصر عن الحاحجا رفع -  ١٧٢٠

عبدأحمد عائل معوصس، محمد عليا ت المحقق المبكي، الدين 
الأولى،I الهلبعة بيروت، / لثنان " الكتب، عالم ت الناثر الوجود، 

١٤١٩^

افعبد بن الرحمن عبد القاسم أبو النبوية، السيرة شرح قي الأنف، الروض -  ١٧٤
Iالaلبعة بيروت، الربي، التراث إحياء دار I الناشر الهيلي، أحمد بن 

ير١٤١٢٠الأولى، 
الجوزي،محمد بن علي بن الرحمن عبد التفسير، علم ش المير راد ~  ١٧٥

ه.١ ٤ ٠ ٤ الثالثة، الطعة بيروت، " الإسلامي الكتب، 
الباحثين،من مجموعق ت تحميق الكي، عقيلة ابن والإحسان، الزيادة —  ١٧٦

ه. ١٤٢٧لأولى، ا الهلثعة الشارقة، جامعة والبحوث الدراسات مركز 
نبوتهوأعلام فضائله وذكر العباد، حير سيرة في والرشاد، الهلءى سبل -  ١٧٧

الشامي،الصالحى يوسف، بن محمد والحاد، البدأ فى وأحواله وأفعاله 
محملعليي المنح الموجود، عبد أحمد عادل، الشبح ت وتعليق تحقيق 

الأولى،الهلبعة؛ لبنان، ~ بيروت العلمية الكتب، دار التاشرت معوض، 

عبدأبو الأمة، فى السيئ وأثرها والوصوعة المعيقة الأحاديث، سلسلة —  ١٧٨
آدم،بن ُجاتي، بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن 

المكلة" الرياض العارف، دار ت النشر دار الألباني، الأثقودرى 
ه.١ ٤ ١ ٢ الأولى، I الخلعة المحودية، العربية 

أبوالرائي علي بن خليل محمد عشر، ال-اذي، القرن أعيان م، الدرر سللث، -  ١٧٩



حزمابن دار )تصوير ببولاق العامرة الميرية المطعة الماشر! القفل، 
والبثاتر(.

الهلبعةالمعرفة، دار النجار، زغلول الدكتور الكريم، القرآن في ماء الِ  ١٨٠
^.١٨٨الرابعة، 

دارشحرور، محمد الدكتور جديدة، رؤية النبوية والسنة الرسولية الستة -  ١٨١
۴٢٠١٣الأولى، اتجة يرون، \واو، 

محمدعبدالموحود العلم، وأدعياء الفتنة دعاة ين النبوية السنة _  ١٨٢
ه.١ ٤ ١ ١ اكاية، الهلعة القاهرة، حليبة، مْلثعة ،، ءبدالاله1يف

العلبعةالقاهرة، وهبة، دار الخهلسب،، عجاج محمد التدؤين، قبل السنة _  ١٨٣
^١٤٠٨الثانية، 

سما وماجة ويني، القز يزيد بن محمد اض عبد أبو ماجة ابن ماحه، ابن سنن - ١ ٨ ٤ 
الكتبإحياء دار الناثرت الباقي، عبد فواد محمد تحقيق! يزيد، أيه 

العرية.

الأزدى،الجتاني داود أبو الأشعث بن سليمان داود، أيي صنن -  ١٨٥
الفكردار الحميد، عبد الدين محي ملأ^مد تحمى* 

الحسروجردىموس بن علية بن الحين بن أحمد اممرى، المن -  ١٨٦
شر؛لنا ا ، عطا القادر عبد محمد ت المحقق أيوبكراليهقى، الخراصاتى، 

الخالة،الطيعة: لمات، - بيروت اسه، الكتب دار 

بنمسعود بن مهدى بن أحمد بن عمر بن علي الضن أبو الدارقعلني، سنن -  ١٨١^
الاشرأالارنوومحل، شعيب حققه؛ الدارقعلنى، البغدادي دينار بن العمان 
ه.١٤٢٤الأولى، الهلثعةI لبنان، - يرون الرسالة، مؤسسة 

داربهتي، فتحى أحمد الإسلامية؛ الشريعة فى الجنائية السياسة -  ١٨٨
^•١٤٠٣الأولى، الطعة الشروق، 



الأرنووط،تعيب تحقيق! الذهي، أحمد بن محمد النبلاء، أعلام _مير  ١٨٩
آ،؛اه.الثانية، الطبعة الرّالة، ة مؤّّ

والحكم،الخلوم دار مكتبة العمري، ضياء أكرم المحيحة، النبوية السيرة - ١ ٩ ٠ 
١هر.٤ ١ ٥ السادسة، الهلثعة المنورة، المدينة 

أحمد،اف رزق، مهدي الدكتور لأصلية، ا الصادر ضوء في النبوية اليرة — ١ ٩ ١ 
آا؛اه.الأولى، الطعة فيمل، الس، مركز 

القامصملفى تحقيق! هشام، بن عبا.اللك محمد أبو النبوية، اليرة -  ١٩٢
تاريخ.بدون وجماعة، 

أبوسويلم بن محمد بن محمد والمنة، القرآن ضوء على النبوية الميرة _  ١٩٣
اهف. ٤٢١^" الثامنة الهلثعة! دمشق، ~ القلم دار الناشر! سهبة، 

المنفلمةالمهعى، أحمد د, ترجمة! أمبرتوإيكو، اللغة، وفلقة الميميائية — ١ ٩ ٤ 
.٣٢٠٠٥الأولى، الهلتعة للترجمة، العربية 

عبداللأمتأليف،! الكريم، القرآن إلى مدخل كتاب، فى الأس؛.,راءية الشبه _ ١  ٩٥
،؛يروُت، ناشرون، للعلوم العربية الدار بوعلأم، والصديق البكاري، 

الأولى،الطبعة 
العمادبن الحي عبد الفلاح أبو ذهب،، من أحبار في اكم_ج شذراُته _  ١٩٦

الطبعةبدون والتونع، والنثر للهلثاجة التجاري المكتسؤ الحنبلي، 
U0والتا.

الكتب،الألباني، تحقيق الخز، أبي ابن الطحاؤية، الخقيدة شرح -  ١٩١^
١٣١٣٩١الرابعة، الخلثعة ، بئرومت، " الإسلامي 

الخزيزعبد بن أحمل. بن محمد البقاء أبو الل.ين تقي الخمر، الكوكب، ثرح - ١  ٩٨
محمل.المحقق! الحنبلي، النجار بابن العروق، الفتوحي علي بن 

الثانيةالخلبعة الخلبعة! الخثيكان، مكتبة الناشر! حماد، ونزيه الزحيلى 



بنحلف بن علي المحن أبو بطال ابن طال، لأبن الخاري صحتح -ثرح  ١٩٩
الرثدمكتبة ت النثر دار أبوتم>مياصرينإبرامم، تحقيق؛ ءثدالمالاك، 

الثانية،الطبعة: الرياض، الودية، 

بنيحتكا الدين محنكا زكريا أبر الحجاج، مح، لم مصحثح ثرح المنهاج - ٢ ٠ ٠ 
الطبعة:بيروت، - العربي الترايثح إحياء دار الماثر: الووي، ثري، 

ه.١٣٩٢الثانية، 

ابندار الطيار، اعد مالدكتور شرحه: التفسير، أصول قي مقدمة نرح - ٢ ٠ ١ 
الأولى،اطثعة الجوزي، 

أحمدين مههلفى بن أحمد بن محمد ، إعجازه دلائل من القران صريعة — ٢ ٠ ٢ 
النثر:عام القاهرة، " العروبة دار الناثر: زهرة، بأبي المعروف 

١٣٨١^

البغدادي،الأحرى اف، عبد بن الحسين بن محمد بكر أو الشريعة، —  ٢٠٣
دارالناثر: الدميجي، ماليمان بن عمر بن الله عبد الدكتور المحقق: 

.٠١٤٢٠الثانية، الهلثعة: السعودية، / الرياض - الوطن 

المكتبةفارس، بن أحمد كلأمها، فى العرب، ومحتن اللغة فقه فى الماحثي - ٢ ٠ ٤ 
\/أماه.عام السلفية، 

حاتمأو أحمد بن حبان بن محمد بلبان، ابن بترتيبا حبان ابن صحيح - ٢ ٠ ٥ 
بروينا،— الرمالة مومة لارمحووط، ا سحيب، ٠ تحقق تي، البالتهمى 

١٩٩٣-١٤١٤الثانية، اطثعة 

السلميبكر أو حزيمة بن إسحاق بن محمد حزيمة، ابن صحح -  ٢٠٦
بيروت،- الإسلامي المكتب، الأعظمي، مصهلفى محمد د. اوري، الني

٢٠١٩٧٠-  ١٣٩٠.
المكتب،الألباني، الدين ناصر محمد ونياياته، الصغير، الجامع صحيح -  ٢٠٧

^١٤٠٨الثالثة، الفة الإسلامي، 



يامين،بن يشير بن حكت د. أ. المأثور، التمر من بور المالصحيح - ٢٠٨
تالعلة النوية، المدينة - والطباعة والتونع للنشر الماثر دار ت الناشر 

^١٤٢٠الأور، 

دارالماثر; الألباني، الدين اصر محمد داود، أبي ض ، وتجف-صمح ٢٠٩
الرياض.العارف- 

المابوري،القشيري الحسن أبو الحجاج بن لم ملم، مصحيح —  ٢١٠
بيروت.- العربي الترامثا إحياء دار الباقي، عبد فواد محمل ت تحقيق 

الغفورعبد القيوم عبد طاهر أبو ئ. ت الؤلف< القراءات، علوم في صفحات - ٢ ١ ١ 
>١٤١٥الأولى- اس: الأمداديت، المكب الناثر: المندي، 

بنالملأم عبد بن الحليم عبد بن حمد أ العباص أبو الدين تقي الصفدية، - ٢ ١ ٢ 
الدمثقي،الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن اص عبد 

الطبعة؛مصر، تيمية، ابن مكتية الناثر؛ سالم، رشاد محمل. المحقق؛ 
ا"،؛ايرالثانية، 

بنبمحمح( بن سعتي سهل؛ن، اض؛>، مد بن المحن >لأل، أبو الصناعتض، - ٢  ١٢"
الفضلأبو ومحمد البجاوي محمد علي المحقق؛ ااعلإأ5ري، مهران 

.٠١٤١٩النشر؛ عام بيروت، - الخنمرية المكتبة الناشر؛ إبراهيم، 

الرحمنعبله بن محمد الدين شمس التاسع، القرن لأهل اللامع الضوء - ٢ ١ ٤ 
.٢١٩٩٢- ،^ ١٤١٢الأولى، الطعة بيروت، الجيل، دار الخاوي، 

الولي،بنيونس الأصوليين، عند التعارصى وقؤع عند الترجيح صوابعل —  ٢١٥
>•١٤٢٥الأول، الملمة الرياض، لف، الأضواء مكة 

المبكي،الدين تقي بن الوهام—، عبد الدين تاج الكبري، المافعية طبقات - ٢ ١ ٦ 
الناثر؛الحلو، محمد الفتاح عبد د٠ العلناحي محمد محمود د. المحقّق؛ 

>.١٤١٣الثانية، الطبعة؛ والروع، والنشر للطباعق هجر 



صالحين ن مبمليما تحقيق، الادروي، محمد ين أحمد المقرين، مت طبقا — ٢ ١ ٧
١٩٩٧الأول، ااطباُة المنورة، المدينة - والحكم العلوم مكتبة الخزي، 

بنالرحم همد الدين نين المقل أبو التقرب، شرح في التثريب ُلرح -  ٢١٨
دارت الناثر العراني، إبراهيم بن بكر أبي بن الرحمن عد بن المن 

العربي،التراث إحياء 

اليف،حالد الدكتور المعاصر، العريى الفكر فى الحديثه التاؤيل ظاهرة - ٢ ١ ٩ 
م٤٣٠الأولى، الفة .ركزاصيل، 

عمانبن احمد بن محمد القه عيد ابو الدين ٌمس عير، من حير فى —العير ٢٢٠
زغلول،يوتي ببن عيد المحمد هاجر أبو المحقق! الذهبي، فالماز بن 

بيرويتح." الخلية الكتي، دار I الناشر 

الص.ياُي،دار الجدع، عبداف البرية، رب كلام قي لفية الالعقيدة —  ٢٢١
١ه.٤ ١ ٥ الثانية، الهليعة 

الشيخ،حمن بن ناصر الدكتور الكرام، الصحابة في المنة أهل عقيدة -  ٢٢٢
ما؛امالأولى، الملمة الرياض، الرشد، ،كتية 

إدمحيربن محمد بن الرحمن مد محمد أبو حاتم، أبي ابن الحدث، -علل  ٢٢٣
مطاعالناشرت حاتم، أبي ابن الرازي الحنفللي، التميمي، الخذر بن 

.jtMyvالأولى، الطبعة: الحمضي، 
والنشرللطباعة غريب دار حجازي، فهمي د.محمود العربية، اللغة علم - ٢٢٤

دالتونيع•
العراق"العالي، التعليم مطعة الضامن، صالح حاتم اللغة، علم -  ٢٢٥

.٣١٩٨٩الوصل، 

العظمة،عزيز و الخيري عبدالوهاب الدكتور الجهر، تحّتا الخم.انية —  ٢٢٦
.A\iy\الأولى، الطبعة بيروُنف، انماصر، الفكر دار 



^^يثيتسج
حزم،ابن دار الطعان، إدريس أحمد الدكتور الكريم، والقرآن العلمانيون -  ٢٢٧

^١٤٢٨الأولى، اممعة 
دارصالح، هاشم I ترحمة أركون، محمد تآليف، والدين، العلمنة —  ٢٢٨

.٢١٩٩٦الثالثة، الطبعة بيروت، الاقي، 
الهلعةالعلية، الكتب، دار المراعي، ممعلفى أحمد البلاغة، علوم -  ٢٢٩

;.٥١٤١٤الثالثة، 

دارمكتبة حيدر، معيد حازم د/ والإتقان، البرهان بين القرآن علوم -  ٢٣٠
;٥١٤٢٧الثانية، الطبعة الزمان، 

المباحمهلبعة الماشر الحلي، عتر محمد الدين نور الكريم، القرآن علوم -  ١٢٣
٠٠١٤١٤الأولى، الهلعة؛ -دمشق، 

ءا.نانالدكتور إعجازه، وبيان القرآن تفسير إلى مدحل القرآن علوم -  ٢٣٢
^١٤٠١٠الأولى، الطبعة بيروت، الإسلامي، الكتب، زرزور، 

العلبعةالأمير، دار د.حسنحنفي، المحمول، إلى الحامل من القرآن علوم -  ٢٣٣
;.٥١٤٣٠الأولى، 

سليمانالل.كترر الكريم، للقرآن خدمة العربية باللغة لمين المعناية -  ٢٣٤
١ه. ١٤٢ الأولى، الهلبعة المورة، بالمدينة ^جمعالمللثإب.لأ العاد، 

المقرئمعيد بن حلفط بن إسماعيل طاهر أبو المع، القراءات قي -العنوان  ٢٣٥
خليلالدكتور - زاهد زمر الدكتور المحقق؛ المرنسعلي، الأنصاري 

ه.١ ٤ ٠ ٥ النثر؛ عام بيروت، الكتب،، عالم الناشر؛ العهلية، 
ه،النبي وفاة  JUuالصحابة موايفج تحقيق في القواصم من العواصم -  ٢٣٦

الإشيليالمحافري العريي بن بم أبو الله عد بن محمد القاصي، 
الاصتابولير،مهدى ومحمود - الخهلتب الدين محب ؛ المحقنرالمالكي، 

٠٠١٤٠٧الثانية، الهلعة؛ لبنان، - بيروت الجيل دار الناشر؛ 

•٢٢٠٠٨الأولمح،، القاهرة، الشروق، دار ح٠الالثنا، القرآن، إلى -العودة  ٢٣٧



محمدالجزري، ابن الخير أبو الدين شص القراء، محلبقات في النهاية غاية -  ٢٣٨
ه. ١٣٥١عام ت الطعة تيمية، ابن مكتبة ت الناشر يوسف، بن محمد بن 

أحمل،بن عمرو بن محمود القامم أبو الحديث، غربمث، في الفائق —  ٢٣٩
الفضلأبو ~محمل البجاوي محمد علي ت المحقق الله، جار الزمحثري 

الثانية.الطبعة: لبان، - المرية دار اكاثر: إرامم، 
دارالعقلاني، حجر بن أحمد البخاري، صحيح نرح الباري فتح -  ٢٤٠

الأولى،ائثعة اللام، 
بنمحمد التفسير، علم من والدراية الرواية محني بين الجامع القدير فتح -  ٢٤١

الثالثة،الهلثعة المؤيد، دار الغوش، ، يوسفتحقيق/ الثوكاني، علي 
٣١٩٩٧^١٤١٧.

الرحمنعبد بن محمد الدين نمس الحديث،، ألفية بشرح الخبث، فتح -  ٢٤٢
..٥١٤٢٦الأولى، الهلثعة المنهاج، دار الخاوي، 

القاهرة،وهبة، دار المغربي، عثدالفتاح علي الكادمئة، الامايمئة الفرق - ٢  ٤٣
الثانية،الطعة 

محمدبن ؤئاهر بن القاهر عبد الناجية، الفرقة وبيان الفرق بين الفرق -  ٢٤٤
الثانية،الهلبعة بيرويتط، - الجديدة الأفاق دار منصور، أبو البغدادي 
٣١٩٧٧.

غالبالدكتور منها، الإسلام موقف وبيان للامحلأم تنتسبإ معاصرة فرق — ٢ ٤ ٥ 
٠٥١٤٢٢الرابعة، الهلثعة جدة، الذهبية، العصرية المكتبة العواجي، 

,،.٠٢أ العباس أبو الدين تقي الشيطان، وأولياء الرحمن أولياء بض الفرقان - ٢  ٤٦
تيميةابن محمد بن القاسم أبي بن الله عبد بن المسالم عبد بن المحلمم عبد بن 

الأرناووط،القادر عبد أحاديثه: وحرج حققه الدمشقي، الحنبلي الحراني 
٠٠٥١٤٠٥ءامالمث.رت دمشق، البيان، دار مكتبة الماشرت 

يحنىبن سعيد بن سهل بن اه عد بن الحسن هلال أبو اللغوية، الفروق - ٢  ٤٧



^^ا)فٍرِج

دارالناشرت محليم، إبراهيم محمد ت عاليه وعلق حققه العكري، مهران بن 
مصر.~ القاهرة والتونع، للنئر والثقافة العلم 

رثد،ابن الوليد أبو الاتصال، من والشريعة الحكمة بين فيما المقال فمل ِ  ٢٤٨
الثالثة.الهلبعة المعارف، دار عمارة، محمل تحقيق؛ 

رشد،بن الوليد أبو الاتمال، من والشريعة الحكمة بين فيما المقال فمل - ٢٤٩
الوحد.ةدراسات مركر الناسر؛ الجابري، عا؛ل. محمل. الدكتور تحقيق؛ 
(.٠١٩٩٧الأولى، اممعة العربية، 

انية،الأنللدراسات العربي المركز الحميري، ّلهلان الحرية، فضاءات ِ  ٠٢٥
والتاريخ.الهلبحة بدون القاهرة، 

دارالناشر؛ الزحنلي، ممهلفى بن وهة د. أ. وأدلته، الإسلامي الفقه - ٢٥١
١^١يعة.الهلبعة؛ دمشق، - سورية - الفكر 

مهديبن أحمد بن ثابن، بن علي بن أحمد بكر أبو والمتفقه، الفقيه ِ  ٢٥٢
يوسفبن عائل الرحمن عبد أبو المحقق؛ البغدادي، الخطيب 

الثانية،الهلثعة؛ حولية، ال- الجوزي ابن دار الماشر؛ الغرازى، 
٠١٤٢١.

التاريخفي حلدونية نفلرية معالم والدولة الحمبية حاليون ابن فاكر ِ  ٢٥٢"
دراساتمركز الناشر؛ الجابري، ^ ١٠محمد الدكتور الإّادمي، 

٠٣١٩٩٤السادسة، الطبعة العربية، الوحدة 

هاشمترحمة؛ أركون، محمد تأليف؛ علمية، قراءة الإسلامي الفكر - ٢٥٤
.٣١٩٩٦الثانية، الهلبعة بيروت، القومي، الإنماء مركز صالح، 

هاشمترحمة؛ أركون، محمد ؛ تاليف، واجتهاد، نقد الإسلامي الفكر _  ٢٥٥
والتاريخ.الهلبعة بدون الجزائر، للكتاب،، الوطنية الموّسة صالح، 

ترحمة؛أركون، محمد اليفط؛ التأصيل، واستحالة الأصولي الفاكر ِ  ٢٥٦
.٣١٩٩٩الأولى، الْلثعة بيروت، السافي، دار صالح، هاشم 



بن١^^، بن الحسن بن محمد الإسلامي، الفقه تاليخ في المامي الفم -  ٢٥٧
-العلمية الكتب دار الناشر; القاسي، الجعفري الثحالبي الحجوي محمد 

١ه,٤ ١ ٦ - الأولى الهلعة؛ بيروُت،-لبنال، 
وتعليق،نقد مع الحاصر عصرنا محي المئوية المعثة مند القرآن إعجاز فكرة ِ ٢  ٠٨

.٢١٩٨٠المانية، العلعة الرسالة، مؤسسة الحمصي، نعيم
،بيروُن، المنوير، دار نشر زيد، أبو حامد نصر الدكتور المأويل، فالمة -  ٢٥٩

.٢١٩٨٣الأور، الطبعة 
المغربية،الشر دار الجابري، عابر محمد الدكتور الحكيم، القرآن فهم — ٢٦٠

.٢٢٠٠٨الأولى، الهلعة 
صادر.دار عباس، إحسان تحقيق! الكتثى، شاكر محمد الوفيات،، -فوات ٢٦١

القاسم،دار الغامدي، ابراهيم أحمد، الإمام محنة من وشواهد فوائد -  ٢٦٢
اآ؛اه.المانية، الهلعة 

العلعةبيروت، المنوير، دار محقي، حن الدكتور المعاصر، فكرنا فى —  ٢٦٣
.٢١٩٨١الأولى، 

ءبل.اشمحمي. الدكتور ؛ تاليف، ودراسات، ؛حويث، الأديان مقارنة فى —  ٢٦٤
الشرقاوي،

تحقيقمكتس، تحقيق؛ آبادي، الفيروز الدين مجد المحيعل، القاموس —  ٢٦٥
؛اه. ٠٧المانية، الطعة الرالة، مزسسة الرسالة، مؤّسة فى المرات 

مصردار اسماعيل، محمود المعاصر، العربي الفكر فى نقدية قراءات -  ٢٦٦
.٢١٩٩٨الأولى، العلعة والونع، للمشر العربية 

محمدّ محمال؛ تأليف، نقدية، دراسة لأستنراش ا المنغلور س الكريم القرآن — ٢  ٦٧
ه.١٤٢٣الأولى، اممعة القاهرة، المشرللجامعات، دار لملمة، أبو 

عندالمص لإشكالية نقدية تحليلية دراسة الحداثية والقراءة الميم القرآن -  ٢٦٨
.٢٢ ٠٠٩ّوريا، للنشر، صفحات دار الحبافى، الحسن أركون، محمد 



محمدت تالف الديتي، الخطاب تحليل إلى الموروث التفسير من القرآن -  ٢٦٩
الثانية،الهلبعة بيرويت،، الهلالي«اة، دار صالح، هاشم ترجمة! أركون، 
٠٢٠٠٥.)

بلعيد،الصادق الأحكام، آيات في جديدة قراءة والتشريع القرآن -  ٢٧٠
.٢٢٠٠٤الثالثة، الطعة الحقوقية، الحدي منثوران، 

آمنةالا>كتورة ائي، نمنظور من القرآني النص قراءة إعادة والمرأة القرآن -  ٢٧١
القاهرة.مدبولى، مكتبة ودود، 

فهيم،حسين للدكتور ان، الإنعلم تاينخ في فصول، الأنثروبولوجيا قصة -  ٢٧٢
الكويت،٠المعرفة، عالم 

الساقي،دار شحرور، محمد الدكتور معاصرة، قراءة القرآني القمص -  ٢٧٣
.٢٢٠١٠الأولى، الهلعة ُيروُت،، 

الطعةدارالإيمان، اJيدالوصيفى، بن على ،، لفالعند والقدر _القضاء ٢٧٤

الأور•
كليةنشر الجطلأوي، الهادى الدكتور التفسير، كتب، في اللغة قضاا -  ٢٧٥

.١٩٩٨الأولى، الطعة تونس، سومه، ياب ألا 
هاشمترجمة! أركون، محمد ،! تآليفالديني، الحقل نقد في قضايا —  ٢٧٦

.٢٢ ٠٠٠الهلبحة، بدون ييرومت،، العلليعة، دار صالح، 
البشير،دار عباس، فضل الدكتور البريهنانية، الموسوعة في قرآنية قضايا -  ٢٧٧

والتاؤخ.الهليعة ،لوون 
الجبارعبد بن محمد بن منصور المفلفر، أبو الأصول(، في الأدلة قواؤغ —  ٢٧٨

المحقق؛الشافعي، تم الحنفي التميمي معاني الالمروزكا أحمد ابن 
الكسب،دار الناثر! الشافعي، اصماعيل حن ءحملأ حن محمد 

١ه.٤  ١٨الأولى، الطعة! لبنان، بيرويتج، العلمية، 
^١٤٢٠الأولى، الطعة عفان، ان دار المنح، حالي التفسير، قواعد . ٢٧٩



عيدبن ناصر بن الرحمن عبد أيوعبداض، القرآن، لتفسير الحسان القواعد -  ٢٨٠
Iالهلعة الرياصن، مكتّةالرثد، الناشر! ^اصرينحماJآلسعدى، 

^.١٤٢•الأيد، 
العشمين،محمد بن صالح بن محمد التوحيد، كتاب عالي المفيد القول —  ٢٨١

الثانية،الطثعةت السعودية، العربية ال٠ماإكة الجوزي، ابن دار الناشرت 
ه.١٤٢٤

الرحمنعبد الدكتور ونقد، عرص القرآن إعجاز في بالمرفة القول -  ٢٨٢
اه.٤٣٢الأولى، الطبعة الرياض، الجوزي، دارابن النهري، 

رسائلثلاث، صمن الخطابي، سليمان أبو القرآن، إعجاز بيان في القول -  ٢٨٣
زغلولومحمد أحمد، اض حلم، محمد تحقيق/ القرآن، إعجاز فى 

تارJخ.بدون الرابعة، الهلبعة المعارف، دار سلام، 
سهلبن اف عبد بن الحسن هلال أبو والشعر، الكتابة المناعتين كتاب -  ٢٨٤

الثانية،الهلبعة العلمية، الكتنمح دار قميحة، مفيد د/ تحقيق; السكري، 
.٢١٩٨٤؛•؛اه- 

الأثعث،بن سليمان بن اض عبد داود، أبي بن بكر أبو المصاحف،، كتاب -  ٢٨٥
الحديثةالفاروق الناسر; ، ءثد.0 بن محمد المحقق; جتاني، الالأزلي 

.jtMirالأولى، اتجة: القاهرة، -مصر/ 
بدوندمشق، الأهالي، دار سحرور، محمد الدكتور والقرآن، الكتاب —  ٢٨٦

الملبعة.

ابراهيمئخ صفاء محمد التفاسير، مقدمايتح حالآل من القرآن علوم كتب، —  ٢٨٧
.٥١٤٢٥الأولى، الهلثعة بيرويتح، الرسالة، مومة حقي، 

د/تحقيق; التهانوي، علي محمل والعلوم، الفنون إصهللاحايت، كثاف -  ٢٨٨
٠٣١٩٩٦الأولى، الطبعة ناثرون، لبنان مكتبة دحروج، علي 

القاسمأبو التاؤيل، وجوه في الأفاؤيل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف -  ٢٨٩



مكتةالحمادى، يوسف صبهل/ الزمخشري، عمر بن محمود اف جار 
تارخ.بدون مصر، 

مهديبن أحمد بن ثان بن ض بن أجمد بكر أبو الرواة، َ في -الكفاية ٢٩٠
حمديإبرامم السورقي، عبداف أبو المحقق! البغدادي، الخهلمب، 
المنورة.المدينة ~ العلمية المكتبة الناشر؛ المدني، 

درويش،عدنان تحقيق! الكفوي، موصى بن أيوب البقاء أبو الكلياين،، —  ٢٩١
ه،١ ٤ ١ ٩ الثانية، الطبعة الرسالة، مؤسسة المصري، ومحمد 

عبدعادل تحقيق! عادل، ين علي بن عمر الكتاب، علوم قي اللباب -  ٢٩٢
اه. ٤١٩الأور، الهلعة ١لخلخية، الكتب، دار معوض، وعلي الموجود، 

-صادر دار المصري، الأفريقي مغلور بن مكرم بن محمد العرب، لسان -  ٢٩٣
الأولى.الهلعة بيروت، 

الصباغ،لطفي بن محمد د/ التفسير، واتجاهات القرآن علوم قي لمحات -  ٢٩٤
.٢١٩٩٠الثالثة، العلبعة الإملاص، المكتب، 

عقدفي الخفية الدرة لشرح الأثرية الأسرار ومحوامحلمر البهية الأنوار لوامع -  ٢٩٥
سالمبن أحمل ين محما_ العون أبو الل.ين، مص المرضية، الفرقة 

تالعلعة دمشق، ومكتتها" الخافقين مؤسسة ت الماصر الحنبالى، فاؤيتى ال
اكانية-آ»؛اه؛

الطبعةالإسلامي، العالم رابعلة عطار، عبدالغفور أحمد المامحونية، -  ٢٩٦
;.٥١٣٩٨المالمة، 

المانية،الهلعة الملم، دار لم، ممصعلفى القرآن، إعجاز في مباحث، -  ٢٩١^

للملأيين،العالم دار الماسر! المالح، صبحي القرآن، علوم في مباحث -  ٢٩٨
والعشرون.الرابعة العلبحة ت العلبعة 



مكتبةالناشرت الجواد، عبد رأنت أحمد للدكتور ئمالأحتمااع، مبادئ س  ٢٩٩
■القاهرة الشرق، نهقة 

الدكتوررثد، ابن ونكبة حنبل ابن محنة العربية الحضارة في المثمفون -  ٠٣٠
الهلبعةالعربية، الوحدة ات دراممركز ت النامر الجابري، عابد محمد 

.٢٠٢٠٠٠الثانية، 
٠٧ العدد دمشق فى العرب الأكتاب اتحاد عن الصادرة العربي التراث مجلة ِ ٣ ٠ ١ 

والأمهلورةالتاريخية الحقيقة بين الجيلأني القادر عبد اه، ٤  ١٨مضان ر- 
(سحلولحن د. ترجمة. شابي، لجاكلين مقال الأدبية 

الأول،العدد آ.م_مجالةاكامح، 
البلاط.بنهح التونسية الطعة الزيتونية، الجلة -  ٣٠٣

،؛،U..1/U;٣٠بتاريخ المرىاليو،؛، إ.م_ءجالة
الفتاوى،مجمؤع - ٣ ٠ ٥ 

الحقق!الحراني، تيمية بن الحلي»أ عبد بن أحمل العباس أبو الدين م؛ 
لعلباعةفهد اللك، مجمع ت النامر فامم، بن محمد بن الرحمن عبد 

عامالسعوديه، العربية المالكه النبوية، الالينة الشريف، الصحف 
اه. ٤١٦الشر: 

النووي،نرق بن بممحى الدين محي زكريا أبو الهدب، ثرح الجمؤع - ٣ ٠ ٦ 
الفكر.دار الماشر: 

الحليمعبد ين أحمد العباس أبو الدين تقي والمسائل، الرمحائل مجموعة — ٣ ٠ ٧ 
العربي.التراث لجتة الناشرت الحرانى، تبمية بن 

بنحمد بن قدوري بن غانم الله عبد أبو القران، علوم في محاصرات —  ٣٠٨
عمان،~ عمار دار الناشرت التكرينى، الناصري فرج موسى ال صالح، 
^١٤٢٣الأولى، اسة: 

بنالحق عبد محمل- أبو القاصى لعزير، ا ب لكتا ا تسير لوجير؛ى ا لمحرر -؛ ٣٠٩



واليدالأنصاري إبراهيم بن اف عبد تحقيق/ الأندلسي، عطيه بن غالب 
التأيح.بدون الثانية، الهلعة العريي، الفكر دار إبراهيم، اليد العال عبد 

الدراساتمركز المليار، اعد مالدكتور القران، علوم في المحرر —  ٣١٠
.٢٠٢٠٠٨الثانية، الهلبعة حدة، اكرآنية، والعلومات 

جامعةالرازي، الحين بن عمر بن محمد الأصول، علم في المحمول . ٣١١
فياضجابر طه I تحقيق الرياض، ~ الإسلامية معود بن محمد الإمام 

**؛اه•الأور،الملمة اللواني، 
بنالكريم عبد بن محمد بن محمد •' تآليف، الرسالة، الصواعق _مخته,.ر  ٣١٢

العلوي،الحن •' تحقيق الوصلي، بابن لشهور ١ العزيز عبد بن رصوان 
الأولى،الهلثعة المش،، أضواء دار 

دارحياط، أسامة الفقهاء، والأصوليين الحدثين بين الحال.يث< مختلف ِ  ٣١٣
اه. ٤٢١الأولى، الهلثعة الرياض، الفضيلة، 

الصريةاكار حفاحي، النعم عبد محمد ، الحديث، الأدبي القد مدارس  ٠٣١٤
٠٥١٤١٦الأولى، انملبعة اللمانية، 

مركز؛ المامر الجابري، عابد محمد الدكتور الكريم، القرآن إلى مال|حل _ ٣ ١ ٥
.٢٢٠٠٦الأولى، العلبعة المربية، الوحدة دراسات 

النجار،عبدالحليم ترحمة زيهر، حولد الإسلامي، التفير مدام، س  ٣١٦
ه.١٣٧٤القاهرة، ْكيةالخانجى، الماثر: 

الفكودار النا، جمال لفقهاء، ١ ن. تق٠ آن اك د نح _• اللمة أة الء _ ٣ ١ ^١ 

الد.ونشهاب القاسم أبو المزبز، بالكتاب تتعلق علوم إلى الوجيز الرشد - ٣١٨
بأبيالعروق الدمشقي القدسي إبراهيم بن إسماعيل بن الرحمن عبد 

ستةبيروت، ~ صادر دار التاشرت قولاج، آلش طيار شامة، 
0\،سالشر: 



بكرأبي بن عدالرحمن الدين جلال وأنواعها، اللغة علوم في المزهر -  ٣١٩
منصور،علي فواد تحقيق؛ يرونا، - العلمية الكب دار يومحلي، ال

.٢١٩٩٨الأولى، الفة 
الحاكمعبداض أبو عبداف بن محمد الصحيحين، على المستدرك _  ٣٢٠

القادرعبد مصطفى ت تحقيق بيروت، - العالمية الكتب دار ابوري، الي
٣١٩٩٠-  ١٤١١الأور، ائبعةعطا، 

حمرهتحقيق/ الغزالي، محمد بن محمد الأصول، علم من المستصنى -  ٣٢ ١
وتاريخها.الهلبعة بيانات بدون حاففل، زهير 

د/الخاريخ، لعلم الإسلامي اكأصيل في دراسة التارخ وكتابة الملمون -  ٣٢٢
الإسلامي،للفكر الحالي العهد نثر حفر، الرحمن عبد العليم عبد 

٥١٤١٥.

الرسالة،مؤسسة مرثي، وعائل الأرنووؤل، ثعيب تحقيق! أحمد، -مسند ٣٢٣
^١٤١٦الأولى، الطعة 

دارجبري، د.ءثدالنعم والمسلمين، والمصارى اليهود عند المسح —  ٣٢٤
والتاؤيخ.الهلثعة بدون والنثر، للدراسات صفحات 

•الرياض اللام، دار مير، ساجد وتحليل؛ دراسة المسيحية -  ٣٢٥
أبومحمد بن عائل ور، والالكريم القرآن آيات تناسب في الدرر ممابح —  ٦٣٢

٢١ العدد؟ الهلثعة! المنورة، بالمدينة الإسلامية الجامعة الاثر! العلاء، 
.٥١٤٢٥- ٣٧المنة -

عليبن محمد بن أحمد للرافعي، الكبير القرح غريب، في المنير المباح -  ٣٢٧
بيروت.- العلمية المكتبة الفيومي، المقري 

مركززعقان، الهيثم الإسلامية، الهوية على وأثرها الوافدة الممهللحات - ٣٢٨
۴٢٠ ٠٩الأولى، الطعة والبحوث، للدراسات الرسالة 

أبوالدين جمال والمنسوخ، الاّخ علم من الرسوخ أهل بأكف المنى -  ٣٢٩



^ك|لضمِم

صالححاتم ت المحقق الجوزي، محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج 
ه. ١٤١٨الثالثة، الهلعة الطبعة! الرسالة، ة موممالناصر! الضامن، 

شيبةأبى بن محمد بن افه عبد بكر أبو والاثار، الأحايين، فى المصنف، -  ٠
العلثعةالرياض، ~ الرشد مكتبة الحوين،، يوسم، كمال، تحقيق! الكوقى، 
١٤٠٩الأولى، 

بنأحمد بن حاففل لأصول، ا علم إلى الوصول ملم بشرح القبول معارج - "٢٣ ١
القيمابن دار الناثر! عمر، أبو محمود بن عمر المحقق! الحكمي، عالي 

اه. ٤١٠الأولى، العلبعة! اليمام، -
النمرالده عبد محمد تحقيق! البغوي، نة المحيى التنزيل، معالم —  ٣٣٢

-٠١٤٠٩الأولى، اس دارية، بالاشتراك، 
د.تحقيق/ الزجاج، ري البن إبراهيم أبوإسحاق ؤإعرابه، القرآن معاني _  ٣٣٣

-اهر ٤  ٠٨الأولى، الهلبعة الكتسا، عالم دار ثلمي، عبده الجليل عبد 
٢١٩٩٨.

الدين،شمس أحمد تحقيق! اليومحلي، القرآن، فيإعجاز الأقران -معترك ٣٣٤
..٠١٤٠٨الأولى، الطبعة العلمية، الكتب، دار 

دارعبدالحليم، وطارق اسده محمد والحديث،، القديم بين المعتزلة —  ٣٣٥
الأولى،الطبعة الأرقم، 

عوادتأليفه! منها، المنة أهل وموقف، ة الخموأصولهم المعتزلة -  ٣٣٦
١ه.٤ ١ ٦ الثانية، العلبعة الرياض، الرشي.، مكتة المعتق، 

الأولى،ائبعة الأuلى، دار الحوا، uدل الحر، والفكر العتزلة .  ٣٣٧

■•■٢٢•
حليفةمحمد الدكتور ، والصفامت، الأسماء توحيد في السنة أهل معتقد -  ٣٣٨

الكويت.والتوزع، للمتثر الدولية إيلاف دار التميمي، 



الفتاحعبد إمام ترجمة يارندر، حمري الشعوب، لدى الدينية الممقدات -  ٣٣٩
الكويت.المعرفة، عالم دار إمام، 

بدونالعريي، الفكر دار زهرة، أم محمد الإمام القرآن، الكبري العجزة -  ٠٣٤
والتاريخ.الهلبعة، 

الروميالله عبد ين ياقوت الله عبد أبو الدين شهاب البلوان، معجم -  ٣٤١
•، ١٩٩٥الثانية، I الهلبحة بيروت، صادر، دار ت الناشر الحموي، 

لبنان،برس، جروس همودي، ص هنري السامية، الحفارات معجم -  ٣٤٢
الثانية،الملمة 

الأولى،الخلثعة ناشرون، العلوم دار الأحمر، فيصل اليميائيات، -معجم ٣٤٣

السلفي،عبدالجيد حمدي حققهI الطبراني، القاسم أبو الكثير، —العجم ٣٤٤
تيمّية.ابن مكتبة الناشرأ 

الأولى،الملمة الرسالة، مؤسسة كحالة، رصا عمر الولفين، معجم -  ٣٤٥

العاصر،الفكر دار سانو، قطب الفقه، أصول مصطالحات معجم -  ٣٤٦
١ه. ٠٤٢ الأولى، الخلبعة بيروت، 

طاهرعبداممه ، والفقهاء رين القاحتلاف في وأثرها النزول أمثاب معرفة -  ٣٤١^
هلين.فلالنجاح، حامعة في عالمية رسالة زيد، إسماعيل محمود 

Iالناثر قولاج، آلي طيار • تحقيق الذمي، لإمام ا الكبار، الفراء معرفة - ٣ ٤ ٨ 
ه.١ ٤ ١ ٦ امتاتبول، ~ الإصالآميق البحوث مركز 

الدينتقي أبوعمرو، الرحمن، عبد بن عثمان الحديث،، علوم أنواع معرفة - ٣ ٤ ٩ 
~الحاصر الفكر دار عتر، الدين نور ت الحقق الصلاح، بابن العروق 

١ه.٤ ٠ ٦ I النشر سنة بيروت، 



الدينصياء العلامة ابن الدين فخر الرازي محمد الإمام الغثب، مفاتيح -  ٣٥ ٠
۴١٩٨١- الأور، الهلعة الفكر، دار عمر، 

بالسنة،حتجاج لا ا في الجنة مفتاح - ٣ ٥ ١
الراغبمحمد بن الحسين القاسم أبو القرآن، غريبؤ في المفردات -  ٣٥٢

الهلعةبدون المعرفة، دار كيلأتى، سيد محمد ت تحقيق الأصفهاني، 
والتا

دارالماشرت علي، جواد الدكتور لإّلأم، ا فبل العرب، تاينخ ش المفحل - ٣ ٥ ٣ 
^١٤٢٢الرابعة العلعة: في، آ ال

سليمانبن اعد مد والمفسر، والتدبر والاستنبامحل والتاؤيل التفسير مفهوم — ٣ ٥ ٤ 
الممالكةوالخونع، للشر الجوزي ابن دار الناثر؛ الثليار، ناصر بن 

الثانية،العلعة؛ السعودية، العربية 

المركززيد، أبو حامد نصر الدكتور القرآن، علوم في دراسة المي مفهوم -  ٣٥٥
٠٣٢ ٠ ٨ السابعة، الهلعة المغرب، العربي، الثقافي 

تحقيق؛الأشعري، الحسن أبو الممالين، واختلاف الإسلاميين اُهم-مقالأت 
ه.١٤١١الحمرية، المكتية الحميد، عبد الدين محيى محمد 

الفكر،دار هارون، لام العد تحقيق؛ فارس، ين أحمد اللغة، مقاس — ٣٥١^
١٣٩٩^

ينعيسى بن يوسم، بن اض عبد القرآن، علوم في الأساسية المقدمات —  ٣٥٨
-ليدز الإسلامية البحولث، مركز اكاسر؛ العنزي، الجدع اليعقوب يعقوب 

^١٤٢٢الأولى، اتجُة؛ ؛ريaلانيا، 
دارتيزيني، العلسب، الدكتور الباكر، المحمدي لإسلام ا في أولية -مقدمات ٣٥٩

٣١٩٩٤الأولى، العلثعة دمشق، 
بنالحليم عبد بن حمد أ العباس أيو الدين تقي التفسير، أصول في مقدمة — ٣ ٦ ٠



الحنبليالحراني تيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن الله عبد بن اللام عبد 
ه.١ ٤ ٩ ٠ الهلثعة! لبنان، بيروت، الحياة، مكتبة دار الناشر! الدمشقي، 

أبوعمر بن عثمان بن محعيد بن عثمان الأممار، حف، مصا رمم في المقغ - ٣ ٦ ١ 
الكاليايت،مكتبة الناشر! قمحاوي، العائق محمد المحقق! عمروالداني، 

القاهرة.الأزهرية، 
المصريةالهيثة عزيؤ، محمود دكتور التفسير، مناهج في التنوير ملامح _  ٣٦٢

.٢٢٠٠٦لالكتاُب،، 
والتورع،للنشر لخريف دار حنون، نائل الدكتور حلجامش، ملحمة -  ٣٦٣

.٢٢٠٠٦الأور، الطعةدمشق، 
الكريم،القران في العلمي الإعجاز محن -  ٣٦٤
الهلثعةالقاهرة، فباء، دار حنفي، حسن الدكتور الإبداع، إلى النقل من -  ٣٦٥

.٢٢٠٠٠الأولى، 
الهلبعةبيروت، التنوير، دار حتفي، حسن الدكتور الثورة، إلى العقيدة -من ٣٦٦

١٢١٩٨٨الأولى، 
أركون،محمي. تأليف،! والشر، الخير وراء ما بغداد إلى منهاتن من -  ٣٦١^

الأولى،الهلبحة بيروت، السافي، دار حسين، الشيخ عقيل ترحمة! 
٢٢٠٠٨.

للنشرعفان ابن يار ، بت، العثمان بن حالد وتقويم، درامحة لعرفان ١ مناهل - ٣ ٦ ٨ 
تاريخ•بدون والتوزيع، 

-الفكر دار الزرئاني، العظيم عبد محمد القرآن، علوم في العرفان مناهل - ٣٦٩
١٢١٩٩٦الأولى، الئلثعة بيروت، 

شمسوالاعتزال، الرفض أهل كلام نقض في الاعتدال منهاج من المنتقى -  ٣٧ ٠
المحقق!الذهبي، محايماز بن عثمان بن أحمل. بن محمل. الله عبد أبو الدين 
الخهليب،.الدين محب 



تيادف؛يزي

الرند،مكتبة ءااي-صن، عثمان الامماد، مائل ض -٣جالأسدلأل 
الثانية،الطعة الرياض، 

أمر،عالي إدييس جابر ليقل، العقل موافقة في والمتكلمين لف ال-ضؤج ٣٧٦
١هر.٤ ١ ٩ الأولى، الهلبعة الرياض، السالم،، أصواء دار 

بإذنطح الرومي، ُهاّ الدكتور التفسير، في الحديثة العقلية المدرسة منهج -  ٣٧٣
هر.١٤٠٣الثانية، الطعة الرياض، العلميه، البحويث، رظمة 

حالياممه، توحيد في الأشاعرة ومنهج والجماعق المنة أهل منهج —  ٣٧٤
الطعةالمنورة، المدينة الأيرية، الغرباء مكتبة نور، محمد عبداللعليفه 

-٠١٤١٦الأولى، 
الغرنا٠لياللحمي موسى ين إبراهيم الفقه، أصول في الموافقايتح -  ٣٧٥

درازالله عبد تحقيق؛ يثرون، " المعرفة دار المالكي، 
العربيةالمؤسسة حنفي، حسن الدكتور الإسلامية، الحضارة موّوعق —  ٣٧٦

.٠٦٨الأولى، الطعة ؛يرون،، والشر، للدراسايت، 
بيروت،بالملامن، العالم دار بدوي، حمن عبدال المتثرفين، موسوعة —  ٣٧٧

٠٢١٩٩٣الثالثة، 
العاليةالنال>وة العاصر، والأديان اللاهوّ_، فى الميسرة الموسومة —  ٣٧٨
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الدكتوروالسة، الكتاب بنصوص الاستدلال من المتكلمين موقف -  ٣٨٢
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عثدالحميدت به اعتنى دراز، عبدالنه محمل< الشخ العفليم، النبأ —  ٣٨٥
الفاض.دار الدحاحيني، 

يناللام عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو المين تقي ، البوات، -  ٣٨٦
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.٣١٩٦٧ليبيا، 
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لبحوثالمصري المركز الضنى، سيد الدكتور الوحي، في النح -  ٣٩٤
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التقانىالمركز نثر زيد، أبو حامد نصر الدكتور الحقيقة، لعلة الالنص -  ٣٩٦
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القاهرة،محيتا، نشر نيد، أبو حامد نصر الدكتور الديتى، الخطاب نمد _ ٤ ٠ ٣
.٢١٩٩٤اكاب، الملمة 

الرابعة،الطبعة المغرب، العري، الثمافي المركز حرب، عالي ةء؛_نفدالص، 
٢٠٢٠٠٥.

البقاعي،عمر ين إبراهيم الدين برهان الألفية، مرح قي بما الوفية النكت، - ٤ ٠ ٥ 
تالهلبحة ناثرون، الرشد مكتبة الناثر! الفحل، ياسين ماهر المحقق! 
ه.١٤٢٨الأولى، اتجة: . ٥١٤٢٨الأولى، 

محمل-بن المبارك عادات، الأبو والأثر، الحديث، غرب فى النهاية _  ٤٠٦
المكتبةالملناحى محمد محمود - الزاوي أحمد طاهر تحقيق! الجزري، 

.٢٠١٩٧٩- {،{،س بيروت، - العلمية 

محمدبن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الد.ين حمال القرآن، نوامحخ - ٤  ٠٧
آل(منير بن الداني النالفي العاملي الله عبد أبو المحقق! الجوزي، 

الملبعة!بيروت، - الأنصاري ، شريفأبناء ثرى الناشر! زهوي، 
الأور،

بنأيوب بن، بكر أنح، بن، محمد والتماري، اليهود لأجوبة الحياركا هداية - ٤  ٠٨
الحاج،أحمد محمد المحقق! الجوزية، قيم ابن الدين شمس ّهد 

الأولى،الملثعة! المودية، - حدة الشامية، دار القلم- دار الناشر! 
اه. ٤١٦

تو،م الدين وممي البغا، دبب مصهلفى د/ القرآن، علوم في الواصح - ٤ ٠ ٩ 
اكانية،الطثعة الطيب، الكلم دار 

أحمل-تحقيق/ المندي، أيثلن، بن خليل الدين صلاح ؛الوفيات، الوافي - ٤ ١ ٠ 
الأولى،الطبعة العري، اكراُث، إحياء دار مصطفى، وتركي الأرناووط 

؛٢٠٢٠٠٠ه- ١٤٢٠



للتراثالصحابة دار حبل، حن محمد الدكتور القرآني، النص نقل وثاقة - ٤ ١ ١
والتارخ.الهلبعة بدون ، ؛٥^^١ 

بيروت،الهلاJعة، دار جعيط، هشام الدكتور والنبوة، والقرآن الوحي -  ٤١٢
.٢١٩٩٩الأولى، الطبعة 

الهلبعةالوطنية، فهد الملك، مكتبة الدعيلج، مبارك د. الحدين،، قي الوضع -  ٤١٣
^١٤٢٠الأور، 

بنإبراهيم بن محمد بن أحمل الدين شص العباس أبو الأعيان، وفيات - ٤ ١ ٤ 
الناشر؛عباس، إحسان المحقق! الإربلي، البرمكي حلكان ابن باكر أبي 
بيروت.~ صادر دار 

والصحابة،والرسولط اغ على المفضوحة وتطاولاته الإسلامي اليسار -  ٤١٥
١ه. ٠٤٢ القاهرة، الشرق، زهراء مكتبة عوض، د*إ؛راهيم 

الدين،عادء دار حنفي، حن الدكتور الديني، الفكر في واليسار اليمين - ٤  ١٦
.٢١٩٩٦الأولى، الهلبعة دمشق، 

دارعثدالثارى، الله فرج البشري، والانحراف الإلهي الوحي ين اليهودية - ٤ ^١١ 
العربية.الأفاق 

الالكترونية:^ ١٠٣١١

دفن•أدب مويع - ١ 
سوريا.اكتشف موغ — ٢ 

الأوان.م-مقع 
الجابري-موغ - ٤ 
العمانية.الحارة موقع - ٥ 
المتماأن.الحوار موفر — ٦ 







الموضوعاتفهرس 

٥٩٩. ونقده القرآن، وأحكام النسخ من المعاصرة العقلة المدرسة موقف ت الراح الفصل 
٦٠٣. ونقده العاصرة، الملية المدرمة أصحاب عند بالمخ المراد الأول،؛ المحث 
٠٦ ٩ ونقده المخ، ومع من المعاصرة العقلية المدرسة موقفا الثاني! المحث 
٦٤٧ونقده المخ، أنواع من العاصرة العقلية المدرسة موقف الثالث،! المحن، 
علموصح أمياي، من المعامجرة القالية اكر<اة موقف، الراح؛ المحنا 

٦٥٧ونقده والخوخ، النامحخ 

٦٦٣. ونقده القرآن، أحكام من العاصرة العقلية الدرّة الخامس؛ المحث، 
٦٦٤.. ..المحاصر؛ الخقلية ة المدرّعند القرآن أحكام مفهوم الأول؛ الهللم، 
الخقليةالمدرسة عند وأهميتها الكريم، القرآن أحكام منزلة الثاني؛ الطلب 

٦٧٢العاصرة 

وقصميالإسرائيليا١ت٠ من العاصرة القالية اك.رسة موقفح الخامس؛ الفصل 

٦٩١ونقده القرآن، 

٦٩٣ونقده الإمرائياايااّت،، من العاصرة القلية ة الدرّموقف، ؛ لأول،ا المحن، 

٦٩٤.. ونقدها الإمراتيلياات١، نى العاصرة الخقلية المدرمة أنوال( ؛ الأول،الهللب، 



^^؛؛يث_لأك
٠٧ ١ وممرها المعاصرة العقلة المدرسة عن الاسرانليات من نماذج الثاني؛ المعللب 
يقصصالراد من المعاصرة العملية الدرسة موقف ت الثاني البحث 

٧١٧وميم القرآن، 

القصصحقائق من العاصرة المقلية الدرمة موئف الثالث؛ المحنا 

٧٤٣ونقد0 القرآني، 

ومقاصدمناسبالته من العاصرة القلية انمر،ة موقف، ت المادس القمل 

٧٦١ونقده القرآن، 

القرأنفي الخاسبايتؤ من العاصرة القلية المدرسة موقفح الأول؛ البحث، 
٧٦٣ومده الكريم، 

عندالخاسيايتج بعلم وعلاقته والآيارت٠ الور نرتتب الأول؛ الملل—، 
٧٦٤ومده العاصرة، المقلية الدرسة 

٧٨٦. ونقده العاصرة، المقلية المدرسة عند الخاسبااّت، علم أهمية الثاني؛ الهليتح 
القرآنمقاصد من العاصرة المقلية الدرّة موقفح الثاني؛ البحث، 

٧٩١ونقده اا؛كر،م، 

٨٠١ومده القرآن، إمحاز س المامجرة القلية المدرسة __، اناع؛ القمل 

المشركينموقف، من العاصرة القلية الدرسة موقف، الأول؛ اليحثح 

٨٠٥ونقده القرآن، معارصة من 

٨٢٣ونقده القرآن إءجاز مفهوم من العاصرة القلية الدرسة موقف، الثاني؛ البحث، 
القرآن،إعجاز أوجه من العاصرة القلية الدرّة موقف، ؛ الثالث، البحث، 

٨٤١ونقده 

٨٦١, ونقده النفير، مصائر من العاصرة القلية ايدرسة موقف الثامن؛ القمل 



باكران،القرآن تفسير من المعاصرة المقلية الخدرّة موقف ت لأول ا المي«صثا 

٠.ونقده  ٠.. ..٠٠..... ٠٠  ٠٨٦٧

بالمنة،القرآن تفسير من العاصرة المقلية المدرست موقف الثاني! الخحح، 

١٨٨ ٠ . . ٠ . ونقده 

باقوالالقرآن تفسير من العاصرة المقلية المدرسة موقف الثالث؛ الخحث 

٩٠٣ونقده الصحابة، 

٩١٩ونقده والممرين، التفسير من العاصرة الظية المدرسة موسا الاّع؛ الفصل 

ومدىالتفسير تعريف، من العاصرة القلية المدرسة موقف، إ لأول ا اليحث، 

١٩٢ . . . . ٠ . . ٠ . ٠ . . . . ٠ ٠ ٠ . . . . , ٠ . ٠ . . ٠ ٠ ٠ . . ٠ ٠ , , . ٠ ٠ ٠ . . ونقده إليه، الحاجة 

١٩٢ ٠ ونقده الضير، تعريف، من المعاصرة المقلية المدرسق موف الأول! الخطلم، 

الحاحةمدى من العاصرة المقلية الد،رمة موقفا الثاني! الخهلاJء^ 

٠.. ...... .....ونقده للتفسير،  ٠  ٠.٠ ٠.*. .٠ ٠٠٠  ٠٩٢٩

التثسسير،مناهج من العاصرة المقلية المدرسة موقف، الثاني! الخبحح، 

٩٤٣. .......................ء.......ونقده عليها، يقوم التي والخيادئ 

٩٤٣ونقده التفسير، مناهج من العاصرة المقلية المدرسة موش، الأول! ، ٠pJالخهلا
يقومالش البادئ مجن العاصرة القلية المدرسة موقف، الثاني! المهللبح 

٩٨٧ونقده الضير، عليها 

٠١٠٠١ ونقده المفسرين، من المعاصرة المقلية المدرسة موقفط ! الثالث، اليحح، 

١٠١٥الخاتمة 

١٠٢١الفهارما 

١٠٢٣نهرسالخدبثط 



^^^الضثرِم

١٠٢٧فهرسالأءالآم 
١٠٣٥المصطلحات فهرس 

١٠٤١المصادر فهرس 

١٠٨٥الموضوعات فهرس 




