
 
 جامعة قطر

 كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية
 

 المنهجية التفكيكية في تحليل الخطاب القرآني
 دراسة تحليلية نقدية

 
 أعدت بواسطة

 ٤تمد عبد الرحيم طحاف
 

 قدمت ىذه األطركحة كأحد ا١تتطلبات
 الشريعة كالدراسات اإلسبلميةيف كلية 

 للحصوؿ على درجة ا١تاجستَت
 علـو القرآفالتفسَت ك  يف

 
 ـَُِٕ يناير

 
 . ف٤تمد عبد الرحيم طحا .َُِٕ ©

 ٚتيع اٟتقوؽ ٤تفوظة



 ب 
 

 لجنة المناقشة

:استيعرضت الرسالة ا١تقدمة منكم،   كىكيًفقى عليها كما ىو آتو

٨تن أعضاء اللجنة ا١تذكورة أدناه، كافقنا على قبوؿ رسالة الطالب ا١تذكور اٝتو أعبله. 
كحسب معلومات اللجنة فإف ىذه الرسالة تتوافق مع متطلبات جامعة قطر، ك٨تن نوافق 

 على أف تكوف جزءان من امتحاف الطالب.

 مشرفان كمقرران.يوسف ٤تمود الصديقي/ أ.د االسم: 

 ـ.َُِٔ/َُ/ِٔ التوقيع:                                             التاريخ:

 أ.د أٛتد حسن فرحات/ مناقشان خارجيان. االسم:

 ـ.َُِٔ/َُ/ِٔ التوقيع:                                             التاريخ:

 أ.د عز الدين معميش/ مناقشان داخليان. االسم:

 ـ.َُِٔ/َُ/ِٔ التوقيع:                                             التاريخ:

 ٘تت ا١توافقة:

 ٤تمد عبد الرحيم طحاف، أ.د يوسف الصديقي، كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية

  



 ت 
 

 الملخَّص

قضية تطبيق ا١تنهجية التفكيكية يف ٖتليل ا٠تطاب القرآين، كذلك  ا البحثىذ تناكؿ
نصوص ك من خبلؿ بياف األسس العلمية الثابتة اليت من خبل٢تا يفهم  الكبلـ عمومان، 

٨تراؼ جاءت بأفضل النتائج، ككيف نشأ االالوحي خصوصان، ككيف طبقت ىذه اٟتقائق ف
، كقد اٟتقائق يف فهم ا٠تطاب القرآينيق يف فهم خطاب القرآف الكرًن، عند إ٫تاؿ تطب

٨تراؼ عن الطريق الصحيح لفهم ا٠تطاب القرآين، مث بينت ذكرت أمثلة تبُت نتيجة اال
  لو دكر منوط بو ٬تب أال يتجاكزه. العبلقة بُت العقل كالوحي، كأف كبل منهما

كقد تنوعت ا١تناىج العلمية ا١تستخدمة يف عرض ما تضمنو ىذا البحث، بسبب 
يقو من أىداؼ، ما بُت ا١تنهج االستقرائي يف ٚتع ما يتعلق حقلتيصبو  كما عة موضوعوطبي

كباستقراء ما   ،الكرًن ا١توضوع من خبلؿ استقراء كبلـ دعاة اٟتداثة فيما يتعلق بالقرآفب
كتب كقيل عن التفكيكية، كتعريفها، ككيف نشأت، كتتبع جذكرىا التارٮتية، مث كيف 

دعاة تطبيق ا١تنهجية التفكيكية على القرآف  كمن مث ٖتليل كبلـ يب،كصلت إذل العادل العر 
 من مث نقد تلك األقواؿ كاألفكارمن نتائج خطَتة، ك  ى أقوا٢تمكبياف ما يًتتب عل الكرًن،

 كفق الضوابط العلمية.

كقد خلص الباحث إذل أف ا١تنهجية التفكيكية ما ىي إال تكرار، لكبلـ 
أف ا٠تطاب القرآين مقدس كال ٮتضع للنظريات كالفلسفات السوفسطائية بصورة أخرل، ك 

ا طاؿ كال ٯتكن فهمو إال من خبلؿ حقائق كضوابط علمية ثابتة، ال تتغَت مهمالبشرية، 
دعاء ١تفاىيم ال تنطلق من الطريق الصحيح لفهم القرآف الزماف أك أختلف ا١تكاف. كأف أم ا

طاب القرآين، كما ىدؼ دعاة ا٠تاط ٢تا بارتبالكرًن فهي باطلة كمردكة على أصحاهبا، كال 
تطبيق ا١تنهجية التفكيكية على القرآف الكرًن إال تفريغ القرآف الكرًن من مضامينو كمعانيو، 
كٖتويلو من كتاب ىداية كإرشاد للبشرية كلها إذل نص أديب ٯتكن ألم أحد التبلعب بو 

  سبلـ.ليكوف كالكتب السابقة ارفة كبالتارل يقضى على اإل
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 المحتوياتفهرس 

 الصفحة الموضوع
 ح شكر كتقدير

 ُ ا١تقدمة
 ُِ التمهيد

 ُٓ ا١تبحث األكؿ: اٟتقائق اليت من خبل٢تا يفهم الكبلـ
 ُٔ الكبلـ يفهم خبل٢تا من اليتا١تطلب األكؿ: تعريف اٟتقائق 

 ُٖ ا١تطلب الثاين: طريقة فهم الكبلـ حسب ىذه اٟتقائق بإحكاـ
 َِ  وكفهمالقرآف الكرًن اٟتقائق يف تفسَت  تلك الثالث: تطبيقا١تطلب 

 ِٓ جتهاد البشرمالناتج عن اال ا١تبحث الثاين: أنواع ا٠تطأ
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 ِّ نواع ا١تتسورين على علم التفسَتثلة على أا١تطلب الثاين: أم
 ُٓ كالعبلقة بينهما الثالث: العقل كالوحيا١تطلب 

 ٖٓ الفصل األكؿ: ا١تنهجية التفكيكية من ا١تدلوؿ إذل اآلثار
 َٔ ا١تبحث األكؿ: مدلوؿ التفكيكية كنشأهتا

 ُٔ ا١تطلب األكؿ: مدلوؿ التفكيكية
 ٕٔ ا١تطلب الثاين: نشأة التفكيكية

 ٕٗ ا٠تطاب القرآينا١تبحث الثاين: منطلقات التفكيكية كآثارىا على 
 َٖ ا١تطلب األكؿ: منطلقات التفكيكية

 َٗ ا١تطلب الثاين: آثار توظيف ا١تنهجية التفكيكية يف ٖتليل القرآف الكرًن
 َُٖ نقد توظيف ا١تنهجية التفكيكية يف ٖتليل ا٠تطاب القرآين: الفصل الثاين
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 َُٗ من خبلؿ بياف مفهـو ا٠تطاب القرآين كخصائصو ا١تنهجية التفكيكية نقدا١تبحث األكؿ: 
 َُُ ا١تطلب األكؿ: مفهـو ا٠تطاب القرآين

 ُُٓ ا١تطلب الثاين: خصائص ا٠تطاب القرآين
 ُِِ من خبلؿ أصوؿ فهم ا٠تطاب القرآين ا١تنهجية التفكيكية نقدا١تبحث الثاين: 

 ُِّ يف ا٠تطاب الكرًن ا١تطلب األكؿ: أصل معهود القرآف
 ُِٔ ا١تطلب الثاين: أصل معهود العرب يف ا٠تطاب

 َُّ ا١تطلب الثالث: أصل الفهم كفق دالالت عصر النزكؿ
 ُّْ ا١تطلب الرابع: أصل اعتماد السياؽ كا١تعاين الكلية

 ُّٕ ا١تبحث الثالث: أسس بطبلف ا١تنهجية التفكيكية يف ٖتليل ا٠تطاب القرآين
 ُّٖ التفكيكية تنفي الغيبيات مطلقان ا١تطلب األكؿ: ا١تنهجية 

 ُْٔ ا١تطلب الثاين: ا١تنهجية التفكيكية خارجة عن األصوؿ العلمية كالقواعد اللغوية
 ُِٓ ا١تطلب الثالث: ا١تنهجية التفكيكية تقليد أعمى

 ُٕٓ ا٠تا٘تة
 َُٔ ا١تصادر كا١تراجع قائمة

  



 ح 
 

 شكر وتقدير

على أف أعانٍت ككفقٍت إل٘تاـ ىذا العمل، كأسألو  كأٛتده أشكر ا سبحانو كتعاذل
القبوؿ كالسداد كأف ٬تعل عملي خالصان لوجهو الكرًن كأف ينفعٍت بو إنو كرل ذلك كالقادر 

 عليو.

كبعد شكر ا سبحانو كتعاذل أتقدـ ّتزيل الشكر كالتقدير لسيدم الوالد الكرًن 
من  أمورم كلها، كالذم أفاض علي  الذم كاف بعد توفيق ا سبب توفيقي ك٧تاحي يف 

كساعدين يف إ٘تاـ ىذا البحث، كما أشكر كالديت الكرٯتة اليت كانت تدفعٍت  ،علمو الغزير
، أسأؿ ا أف ٯتد يف أعمار٫تا على طاعتو كأف للنجاح كالتقدـ بتشجيعها كدعواهتا ا١تباركة

 ٫تا جنات النعيم على ما قدموه رل.٬تعل جزاء

كالتقدير لعميد كلية الشريعة فضيلة األستاذ الدكتور/ يوسف مث خالص الشكر 
 ٤تمود الصديقي الذم قبل تكرمان منو اإلشراؼ على ىذا البحث، كالذم دل يبخل علي  

يف كل اجملاالت سواء فيما يتعلق  كنصائحو ا١تفيدة مهامو، كبتوجيهاتو القيمة بوقتو رغم كثرة
 ،ينفع بوأف ك  ، عٍت كل خَت كأسأؿ ا أف ٭تفظوبالبحث أك باٟتياة العملية، فجزاه ا
 كيؤيد بو اٟتق إنو على كل شي قدير.

كالشكر موصوؿ ١تشاٮتي الكراـ كأساتذيت األجبلء، ككل من علمٍت كساعدين يف 
، كأسأؿ ا أف ٬تزيهم عٍت خَتان، كأف يوفقنا ٚتيعان ١تا ٭تب كيرضى، كأف إ٘تاـ ىذا العمل
كإسرافنا يف أمرنا، كأسألو سبحانو أف ٬تمعنا يف جنات النعيم مع نبينا األمُت يغفر لنا ذنوبنا 

 .أكـر األكرمُت سبحانو كتعاذل عليو أفضل الصبلة كأمت التسليم، إنو
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 مقدمةال

على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت نبينا ٤تمد اٟتمد  رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ 
 كعلى آلو كصحبو أٚتعُت، كبعد..

صلى ا عليو كآلو  - فمن رٛتة ا الكرًن، أف خص  ىذه األمة ٓتامت النبيُت
كما شرفها بكتابو الكرًن، كفيو ا٢تداية لليت ىي أقـو بيقُت، كقد بلغ نبينا األمُت  -كسلم

لصحابتو الكراـ رضي ا عنهم ما أينزؿ إليهم من رهبم جل كعبل صلى ا عليو كآلو كسلم 
يعٍت سنتو الشريفة، حيث   (ُ)تبلكةن كتفسَتان، فقد آتاه ا الكرًن القرآف العظيم كمثلو معو

بالسنة كما ينزؿ عليو  -عليو الصبلة كالسبلـ  -السبلـ ينزؿ على نبينا كاف جربيل عليو 
 .(ِ)بالقرآف

زركا رسولنا آٔتا ٬تب عليهم خَت قياـ، ف -كأرضاىم  عنهم رضي ا - لكراـكقاـ الصحابة ا
كنصركه، كاتبعوا النور الذم أنزؿ معو كحفظوه، كبلغوه ١تن  - صلى ا عليو كسلم - الكرًن

كىكذا  - رضي ا عنهم كأرضاىم - بعدىم كفسركه، فلهم أجرىم كأجر من جاء بعدىم
قاـ التابعوف ٢تم بإحساف با١تهمة خَت قياـ، كلن تزاؿ تلك العناية بكبلـ الرٛتن تبلكةن 

 .(ّ)كتفسَتان ما تعاقب ا١تلواف

ت، أصوات نشاز، تتخبط يف تفسَت كبلـ ربنا العزيز ُت الفينة كاألخرل كالزالككانت تظهر ب
الثورة الفكرية يف أكركبا كظهور بعد ك يف عصور ا٨تطاط ا١تسلمُت، الوىاب، كازداد ذلك

فلسفية كثَتة، تأثر هبا كثَت من ا١تثقفُت يف العادل اإلسبلمي كحاكلوا نقلها  كمدارس نظريات
                                                           

 -عن ا١تقداـ بن معد يكرب  َُ، صٓج ،باب لزـك السنة ، كتاب السنةكما ثبت يف سنن اإلماـ أيب داكد يف  (ُ)
اإلماـ أخرجو قاؿ: "أال إين أكتيت الكتاب كمثلو معو"  -صلى ا عليو كسلم  -رسوؿ ا عن  –رضي ا عنو 

 بلفظ: "أال إين أكتيت القرآف كمثلو معو" اٟتديث. ،ُُّ، صْ، جالمسندأٛتد يف 
باب السنة قاضية على   -يف ا١تقدمة  سنن اإلمام الدارميقاؿ ذلك التابعي اٞتليل حساف بن عطية كما يف (ِ) 

الفقيو  البغدادم، ب ا٠تطيبكما يف كتا  ،، كعن اإلماـ األكزاعي مثلوُْْ، صُ، جكتاب ا تعاذل
 .ُٗ، صُ،جوالمتفقو

 .َُٔ، صَِج ، فصل ا١تيم من حرؼ الواك كالياء،لسان العرب ابن منظور، ٫تا الليل كالنهار. كما يف (ّ) 
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متجاىلُت الفركؽ الكبَتة بُت  ٔتا فيها القرآف الكرًن، كتطبيقها على الًتاث اإلسبلمي كلو،
 أديب "منهاجالتفكيكية، كىي  هجيةنا١ت ،دارسكالفكر الغريب، كمن تلك ا١ت الًتاث اإلسبلمي

 أك متكامل فهم إذل الوصوؿ باستحالة القوؿ إذل يذىب معاصر فلسفي كمذىب نقدم
 ٤تضة اصطناعية عملية ىي كالتفسَت القراءة فعملية، كاف أيا للنص متماسك األقل على
 متماسكة كاحدة رسالة ذك نص كجود يستحيل بالتارلك  بالتفسَت يقـو الذم القارئ هبا يقـو

 . (ُ)كمتجانسة"

إف التفكيكية تتأسس على أنو من حق كل عصر أف يعيد تفسَت ا١تاضي كيقدـ 
تفسَته الذم يرسم طريق ا١تستقبل، كىذا منهج ىداـ خطَت يف قراءة النصوص كتفسَتىا، 
قائم على التشكيك يف الثوابت كاليقينيات، كعلى زعزعة الثقة يف أم خطاب أك نص، 

 ن رب العا١تُت، أـ كبلمان للناس.النص ٝتاكيا، أـ بشريان، كحيان م سواء أكاف ىذا

 ومن أبرز مالمح النظرية التفكيكية:

 نو ال يوجد تناسق كانسجاـ كانضباط بُت ٚتيع النصوص، بل ىي مفككة إ
متنافرة، كىي ٖتتوم على عناصر ٘تزيق، أك نقاط قطع، تيدرؾ حُت تيفحص 

، أك اٟتتمي، أك ظاىرال يف ا١تعٌت الواضحبدقة بقراءات أخرل، قراءات تضع 
 ا١تألوؼ موضع التساؤؿ.

 أم أف كما يتولد عنو تدعو التفكيكية إذل الفصل بُت الداؿ كمدلولو ،
العبلقة بُت اللفظ أك الكلمة، كمعناىا، كا١تفهـو منها عبلقة غَت ثابتة كال 

عندما يقارنو يقينية، كإ٪تا ىو معتمد على ما يفهمو ا١تتلقي من ىذا اللفظ، 
 بألفاظ أخرل.

 أم إف النص ٭تتمل  ،كما تدعو التفكيكية إذل ما يسمى ال هنائية القراءة
عددنا غَت هنائي من التفسَتات كالتأكيبلت، على عدد قرائو كمفسريو الذين 

 يتناكلونو.
                                                           

 .ْص، نظرة عن قربالنظرية التفكيكية  ،علي عبد الواحد ،عبد اٟتميد(ُ) 
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 عدـ التسليم بشيء مطلقان بل ٬تب إخضاع كل ترل ا١تنهجية التفكيكية ب
 .شيء للمنهج التفكيكي

 كعدـ باالستفاضة، ا١تعٌت كصف من انطبلقان  التفسَتات بتعدد السماح 
 .مستقرة ٟتالة ا٠تضوع

 السيد غساف.د يقوؿ الىويت غييب ىو ما كل رفض على التفكيكية تعتمد :
 كاقعو  إذل كاقعو  من اإلنساف نقلت اليت األكربٌية اٟتداثويٌة الٌلحظة جاءت لقد"

 البشرم العقل دتٚت اليت ائدةالس الثوابت كل فيو ٗتلخلت ٥تتلفو  آخر
 البلىويت للوعي يةو كل بصورو  معارضه  جديده  كعي لفتشك. طويلة لقركفو 
 الوحيد ا١تعٌت فيو ديتجس دو موح عقائدمً  مركزو  حوؿ العادل توحيد أراد الذم

 .(ُ) "قاشالن تقبل ال اليت للحقيقة
 ال يف استخراج ا١تعٌت كفهم النص للقارئ اٟتقيقية السلطة التفكيكية تعطي 

 بُت العبلقة كقطع ا١تعٌت تشتت إذل كتدعو الداللة، أحادية كتقتل للمؤلف،
 .كا١تعٌت النص

 كل يف الشك إذل لتٖتو  مث العلم يف التشكيك من التفكيكية انطلقت 
 .  شيء

ف، ده، ال على النص، كال على ا١تؤلإذان فالنظرية التفكيكية تعوؿ على القارئ كح
سلطاف فالقارئ كحده ىو ال ،كال على مصدر النص، كال على مناسبتو، كمبلبسات تأليفو

ة النصوص يف ىذه ا١تنهجية كىكذا تضيع حقيق ،كلو كما يرليؤ ك  ،يفعل بالنص ما يشاء
 .البحث العلمي الصحيحالعقل كموازين  بطة بقوانُتا١تنضغَت 

 سلبيات المنهجية التفكيكية: 

  دكف  التفكيكية يفكك القارئ النص كفق آليات تفكَته كىواهيف ا١تنهجية
 . ضوابط أك أحكاـ

                                                           

 .ٔ، صِْٔ، ع٣تلة ا١توقف األديب، التفكيكية والنقد العربي الحديث ،غساف ،السيد(ُ) 
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 رئ كيقوض ا١تنطق الذم ٭تكم النص.يهدـ القا 
 غييب. تقـو التفكيكية على رفض كل 
 كا١تعايَت النحوية  ،ف التفكيكية خارجة عن القواعد كاألصوؿ العلميةإ

 كاللغوية.
  لكل قارئ يفسره كيف يشاء، كال يوجد  ٕتعل التفكيكية النص مفتوحان

تفسَت ٤تدد للنص القرآين عند التفكيكيُت، بل ٯتكن لكل قارئ أف يفسر 
 نصوص القرآف على ما يفهمو.

 غَت خاضع ١تنهجهم ال يوجد يف ا١تنهجية التفكيكية نص مقدس. 

كحرصا مٍت على ٖتليل ىذه ا١تنهجية كدراسة إمكانية توظيفها يف ٖتليل القرآف 
فضيلة األستاذ  كساعدين فيو عليوكالذم أشرؼ  ،الكرًن، اجتهدت يف طرح ىذا البحث

 التوفيق الكرًن اٞتواد ا سائبلن ، كأي د بو اٟتقحفظو ا كرعاه،  يوسف الصديقيالدكتور/ 
اٟتقيقي  الوجو عن اللثاـ إماطة إذل كفقت قد أكوف أف تعاذل ا من ألرجو كإين،كالسداد

على القرآف  ا١تنهجية التفكيكية ا١تًتتبة على تطبيق ا٠تطَتة بياف اآلثارالتفكيكية، ك  للمنهجية
 .إنو جواد كرًن الكرًن،

 أسباب اختيار الموضوع:  

إال  خطورة تطبيق ا١تنهجية التفكيكية على النص القرآينرغم أ٫تية ا١توضوع ك  .ُ
 .تناكلتو بشكل كاؼو كشاملو لكل اٞتوانب أنو ال توجد دراسات كافية عنو

أثر كاضح يف طرح القراء ا١تعاصرين لتفسَت القرآف لمنهجية التفكيكية ل .ِ
 .، كللتفسَتات ا٠تاطئة كا١تغلوطة يف فهم القرآف الكرًن لدل الغربالكرًن

 كاإل١تاـ هبا.  اٟترص على دراسة ىذه النظرية كفهمها فهما جيدان  .ّ
ذم كقع فيو كثَت ٦تن تأثركا بنظريات الغرب، حيث إبراز ا٠تلط الكبَت ال .ْ

غرب أرادكا تطبيق ىذه النظريات على القرآف الكرًن افوظ، كما طبقها ال
 .ُتعلى التوراة كاإل٧تيل ارف
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كمناىج العلـو  البشرية ؤلدكاتلال ٮتضع القرآف  إقامة الربىاف على أف .ٓ
 اإلنسانية اليت ال تتوافق مع طبيعتو الربانية. 

 إشكالية البحث:

عمومان كالتفكيكية  الغربية ا١تناىج النقديةمدل ا٨تطاط من خبلؿ ما سبق يتبُت 
كخاصةن  كتعد ىذه ا١تسألة من النوازؿ، على القرآف الكرًن، ، كخطورة تطبيقهاخصوصان 

تطبيق  ؤىلُت،ا١تغَت  فسَت من أصحاب القراءة ا١تعاصرةبعد ٤تاكلة من تسوركا علم الت
ىنا تتلخص كمن تلك ا١تنهجية التفكيكية على القرآف الكرًن يف العصر اٟتديث، 

كعدـ مبلئمة  ،كبياف فسادىا ،ماىية ا١تنهجية التفكيكيةإشكالية البحث يف بياف 
 تطبيقها على القرآف الكرًن.

 األسئلة التي سيجيب عنها البحث:

 ما ا١تنهجية التفكيكية، كما ا١ترتكزات اليت تقـو عليها؟ 
  ما مدل إمكانية توظيف ا١تنهجية التفكيكية يف ٖتليل النصوص القرآنية؟ 
  ما اآلثار ا١تًتتبة على توظيف ا١تنهجية التفكيكية يف ٖتليل النصوص

 القرآنية؟

 أىمية البحث:

 تية:اآل ألمورا تتجلى أ٫تية البحث يف

كالدفاع عنو  يتعلق بأشرؼ كتاب كىو القرآف الكرًن، ا١توضوعكوف ىذا  .ُ
 .مكضبلالهتالزائغُت ضد شبو 

لكل جوانبها،  كشاملةو  يتناكؿ البحث ىذه ا١تسألة بصورة كاضحة كمبسطة .ِ
 .معتربة مبينان فسادىا كبطبلف القوؿ هبا من عدة كجوه
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 كالعقل ،الصحيح حفظ الدين :ك٫تا ،أ٫تية كربل صلة البحث بأمرين ٢تما .ّ
 ا١تنهجية التفكيكيةك  ،هما، ألف الشريعة اإلسبلمية جاءت ْتفظالصريح

 ٫تا.هتاجم الدين كالعقل كٖتاكؿ إلغاء

 حدود البحث:

ا١تنهجية التفكيكية بيانان شامبلن ألىم أفكارىا، يقتصر ىذا البحث على بياف 
مور كا١تصطلحات، مث كقواعدىا، كمنطلقاهتا، بعيدان عن ا٠تبلفات الفلسفية يف كثَت من األ

بياف سبب بطبلف تطبيقها على القرآف الكرًن، كالرد عليها بالقواعد العلمية كالضوابط 
 . قها على القرآف الكرًني، فيما يتعلق بتطبالشرعية

 الدراسات السابقة: 

ٖتمل عنواف التفكيكية، كلكنها  منشورةو  كمقاالتو  كْتوثو  كقفت على دراساتو 
خاصة يف تعريف التفكيكية كنشأهتا كرجا٢تا كنقدىا، كليس ٢تا تعلق ٔتوضوع تطبيقها  ْتوثه 

 على النص القرآين، كآثار ىذا التطبيق، كمن ىذه الدراسات: 

" للباحث/ علي "النظرية التفكيكية نظرة عن قرب بعنواف ْتث .ُ
 عبدالواحد عبد اٟتليم. 

من حيث نشأهتا كمصطلحاهتا ىذا البحث يلقي الضوء على النظرية التفكيكية 
 يقـو علىْتثي كبُت ىذا البحث، فبحثي  كمفهومها باختصار، كالفرؽ ظاىر بُت عنواف

الرد عليها بياف ما يًتتب عليها، مع التفكيكية يف ٖتليلها للخطاب القرآين، ك  النظرية ْتث
 . ا١تفسرين الراسخُتؿ التفسَت كمناىج من خبلؿ أصو 

للباحث/  ْتث صغَتذل النقد األديب. ن الفلسفة إالتفكيكية م .ِ
 ٦تدكح الشيخ.
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أىم مبلمح النظرية التفكيكية باختصار، كالفرؽ كاضح  بحثكقد عرض يف ىذا ال
تطبيقها يف النظرية التفكيكية  خطورة بُت ْتثي كىذا ا١تقاؿ، ألف ْتثي سيلقي الضوء على

 .العلميةصوؿ األبناء على  .ةالقرآني وصعلى النص

 بعنواف " القراءة التفكيكية" للباحثة/ فاطمة زىرة اٝتاعيل. ْتث .ّ

، تناكلت الباحثة النظرية (ُ)كىو ْتث منشور يف اجمللة الثقافية ا١تسماة )عود الند(
كالفرؽ كاضح بُت  التفكيكية باختصار منذ بداية نشأهتا كانتهاء بتأثر ا١تثقفُت العرب هبا.

النظرية  ان من جوانب٥تتصر كقد تناكؿ جانبف ىذا البحث إْتثي كىذا البحث، حيث 
 على القرآف الكرًن. كأبرز رموزىا دكف التطرؽ لتأثَت تطبيقهاالتفكيكة باختصار منذ نشأهتا 

 التعليق العام على الدراسات السابقة:

ُت رئيس معظم الدراسات اليت تناكلت ا١تنهجية التفكيكية تناكلتها ألحد ىدفُت
 ك٫تا: مهمُت

  نظريات علم النفسإما لشرحها كتبينها كأم حدث بشرم، كاٟتديث عن. 
  كإما لنقدىا من خبلؿ اللغة كالفلسفة فقط، دكف التطرؽ للحديث عن

ي عمومان كالقرآف فسادىا كعدـ صبلحيتها للتطبيق على الًتاث اإلسبلم
 الكرًن خصوصان.

ىذه ا١تنهجية التفكيكية على أك مقاالت قد تناكلت تأثَت تطبيق  ْتوثه  كنادران ما توجد
كجدت كإف  ،أيضان  كاللغة العربية العريقة عمومان، كالًتاث اإلسبلمي ،خصوصان  القرآف الكرًن

 نتشار.فلم تنل حظها من الشهرة كاال

 

 

                                                           

 .ٕٗع،القراء التفكيكية ،فاطمة زىرة ،ٝتاعيلإُ) )
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 منهج البحث:  

 اليت العلمية ا١تناىج من عدد بُت اٞتمع على ا١توضوع ىذا دراسة يف اعتمدت
 اآلتية: ا١تناىج يف البحث، كا١تتمثلة لطبيعة متهاارتأيت مبلء

 مالو عبلقة با١تنهجية التفكيكية، حيث سأتتبع ،المنهج االستقرائي .ُ
 .لبياف حقيقتها من ألسنة مؤسسيها ما كتب فيهاكأٚتع 

 ا١تنهجية ٖتليل يف ا١تنهج ىذا سأستخدـ ،تحليليالمنهج ال .ِ
 .كٖتليلها األفكار كعرض كأدكاهتا التفكيكية

 نقد ا١تنهجية التفكيكيةيف  سأستخدـ ىذا ا١تنهج نقدي،ال منهجال .ّ
 متهامبلء عدـ مدل كبياف يف ضوء الضوابط كا١تعايَت العلمية،

 الكرًن. القرآف على للتطبيق
نهجية التفكيكية التارٮتية حيث سأتتبع جذكر ا١ت ،المنهج التاريخي .ْ

 منذ نشأهتا إذل حُت كصو٢تا للعادل العريب.

 خطة البحث

على  كذلك ، كخا٘تة، كفهارسُتلكفص ك٘تهيد، ىذا البحث إذل: مقدمة، يممت تقس
 :اآليتالنحو 

 المقدمة

كأسباب اختياره، كاألسئلة اليت ٬تيب  كالتعريف بو، كتتضمن ا١تقدمة أ٫تية ا١توضوع
 ، مثللموضوع لدراسات السابقةمع عرض ل جيتو العلميةهكمن كإشكاليتو، عنها البحث،

 .كتقسيماتو البحثبياف خطة 
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 تمهيدال

كأنواع  ،خصوصان  ا اٞتليل عمومان، ككبلـ كسأٖتدث فيو عن طريقة فهم الكبلـ
كيف ك سواء كانت عنده أىلية لذلك أـ ال،  علم التفسَت اقتحمأقساـ من ك  البشرم، ا٠تطأ

فلسفية كمنها ا١تنهجية التفكيكية، كذلك كفق ا٨ترؼ من ا٨ترؼ كصوالن إذل ا١تدارس ال
 التقسيم التارل:

 ا١تبحث األكؿ: اٟتقائق اليت من خبل٢تا يفهم الكبلـ.

 مطالب: ةكفيو ثبلث

 ا١تطلب األكؿ: تعريف اٟتقائق اليت من خبل٢تا يفهم الكبلـ.

 ا١تطلب الثاين: طريقة فهم الكبلـ حسب ىذه اٟتقائق بإحكاـ.

 .وكفهمالقرآف الكرًن اٟتقائق يف تفسَت  تلك ا١تطلب الثالث: تطبيق

 جتهاد البشرم.ا١تبحث الثاين: أنواع ا٠تطأ الناتج عن اال

 ا١تطلب األكؿ: حكم من تسور على تفسَت كبلـ ا اٞتليل.

 ا١تطلب الثاين: أمثلة على أنواع ا١تتسورين على علم التفسَت.

 .كالعبلقة بينهما ا١تطلب الثالث: العقل كالوحي

 الفصل األول

 إلى اآلثارالمنهجية التفكيكية من المدلول 

 كيشتمل على مبحثُت: 

 ا١تبحث األكؿ: مدلوؿ التفكيكية كنشأهتا. 

 كفيو مطلباف:
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 ا١تطلب األكؿ: مدلوؿ التفكيكية

 ا١تطلب الثاين: نشأة التفكيكية

 قرآين.ا١تبحث الثاين: منطلقات التفكيكية كآثارىا على ا٠تطاب ال

 كفيو مطلباف:

 ا١تطلب األكؿ: منطلقات التفكيكية

 الثاين: آثار توظيف ا١تنهجية التفكيكية يف ٖتليل القرآف الكرًن ا١تطلب

 الفصل الثاني

 نقد توظيف المنهجية التفكيكية في تحليل الخطاب القرآني

 ث:حامبثبلثة كيشتمل على  

 من خبلؿ بياف مفهـو ا٠تطاب القرآين كخصائصو.  ا١تنهجية التفكيكية نقدا١تبحث األكؿ: 

 كفيو مطلباف:

 األكؿ: مفهـو ا٠تطاب القرآينا١تطلب 

 ا١تطلب الثاين: خصائص ا٠تطاب القرآين

 من خبلؿ أصوؿ فهم ا٠تطاب القرآين.  ا١تنهجية التفكيكية نقدا١تبحث الثاين: 

 كفيو أربعة مطالب:

 يف ا٠تطاب الكرًن ا١تطلب األكؿ: أصل معهود القرآف

 ا١تطلب الثاين: أصل معهود العرب يف ا٠تطاب

 الثالث: أصل الفهم كفق دالالت عصر النزكؿا١تطلب 
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 ا١تطلب الرابع: أصل اعتماد السياؽ كا١تعاين الكلية

 .القرآين ا٠تطاب ٖتليل يف التفكيكية ا١تنهجية بطبلف أسس: الثالث ا١تبحث

 : مطالبكفيو ثبلثة 

 األكؿ: ا١تنهجية التفكيكية تنفي الغيبيات مطلقان. طلبا١ت

التفكيكية خارجة عن األصوؿ العلمية كالقواعد الثاين: ا١تنهجية  طلبا١ت
 اللغوية.

 .تقليد أعمىالثالث: ا١تنهجية التفكيكية  طلبا١ت

  .الخاتمة

 .المصادر والمراجع قائمة
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 تمهيد

، الذم أنزؿ كتابو قرآنان عربيان غَت ذم عوج لعلهم يتقوف،  اٟتمد  اٟتي القيـو
 على ا٠تلق إذل يـو يبعثوف.كتب كحجة كجعلو مهيمنان على غَته من ال

كالصبلة كالسبلـ على رسولنا ا٢تادم األمُت خامت النبيُت، الذم بعثو ا الكرًن رٛتة 
للعا١تُت، كخصو بكتابو العزيز الكرًن، الذم ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو تنزيل 

كما ركم    -من حكيم ٛتيد. كىو أعظم معجزة منذ أف كجد ا٠تلق إذل يـو الدين، ففيو 
نبأي ما قبلكم، كخرب ما بعدكم، كحكم ما » –األمُت، صلوات ا كسبلمو عليو  عن رسولنا

بينكم، ىو الفصل ليس با٢تزؿ، من تركو من جبار قصمو ا، كمن ابتغى ا٢تدل، يف غَته 
أضلو ا، كىو حبل ا ا١تتُت، كىو الذكر اٟتكيم، كىو الصراط ا١تستقيم، كىو الذم ال 

بو األلسنة، كال يشبع منو العلماء، كال ٮتلق عن كثرة الر ٌد، كال  تلتبس تزيغ بو األىواء، كال
َ٘ا ًُؽَۡءاًٗا َقَشٗتا ﴿تنقضي عجائبو، ىو الذم دل تنتو اٞتن إذ ٝتعتو حىت قالوا:  ِٕۡك ـَ إَِّٗا 

ِػٓي إِ  ١ ۡٛ َّ٘ا ةِِٙ  َٔ ََل ٱلؽُّۡشِػ َف َح َٔ من قاؿ بو صدؽ، كمن عمل  (.ِ-ُ: اٞتن سورة) ﴾ا
  .(ُ)«بو أيجر، كمن حكم بو عدؿ، كمن دعا إليو ىيدم إذل صراط مستقيم

القاىرة بالسنة ا١تطهرة، فأحاديثو ٤تكمة كقد حباه أكـر األكرمُت مع تلك ا١تعجزة 
خرة، كما أخرب رسولنا األمُت يهدم لليت ىي أقـو يف الدنيا كاآلباىرة، ككل منهما كحي 

أال ىل »فقاؿ:  -صلى ا عليو كسلم  -أفصح ا٠تلق كأنصحهم، كأتقاىم  كأعلمهم 
تكئ على أريكتو، فيقوؿ: بيننا كبينكم كتاب ا، ىو مي ك عسى رجل يبلغو اٟتديث عٍت، 

ـ رسوؿ ا كما فما كجدنا فيو حبلالن استحللناه، كما كجدنا فيو حرامان حر مناه، كإف ما حر  
                                                           

كىو  ،(َِٔٗرقم: ) ،ُِٕ، صٓ، كتاب ثواب القرآف، باب فضل القرآف، جسنناليف  أخرجو اإلماـ الًتمذم( (ُ
 . (ُِّٔ)، رقم: ِْٔ-ُْٔ، صٖج ،جامع األصوليف 

كإسناد اٟتديث ضعيف كما أشار إذل ذلك اإلماـ الًتمذم، بقولو: "ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو، 
 عند مقرر ىو كما اٟتسن درجة إذل هبما يرتفع شاىداف للحديث لكن ،"مقاؿ األعور اٟتارث كيف ٣تهوؿ، كإسناده

 رضي - مسعود بن ا عبد ركاية من كالثاين ،- عنو ا رضي - جبل بن معاذ ركاية من األكؿ الشاىد. الكراـ أئمتنا
 .ُِ، صَُ، جالقرآن فضائل ،كثَت ابن :يف كتفصيلو ذلك كتقرير .كموقوفان  مرفوعان  - عنو ا
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قاؿ: قاؿ:  اإلماـ أيب داكد ، كيف ركاية-رٛتو ا  -ىذه ركاية اإلماـ الًتمذم  «حرـ  ا
أال إين أكتيت ىذا الكتاب، كمثلو معو، أال يوشك »-صلى ا عليو كسلم  -رسوؿ ا 

أحلوه، كما رجله شبعاف على أريكتو، يقوؿ: عليكم هبذا القرآف، فما كجدمت فيو من حبلؿ ف
كجدمت فيو من حراـ فحرموه، أال ال ٭تلُّ لكم اٟتمار األىلي، كال كل ذم ناب من السباع، 

، فعليهم أف ييقريكه، فإف دل كال لقطة معاىد، إال أف يستغٍت عنها صاحبها،  كمن نزؿ بقـو
، قاؿ التابعياف اٞتليبلف، اإلماـ حساف بن عطية، كاإلماـ (ُ)«ييقريكه فلو أف يعاقبهم ٔتثل ًقراه

ينزؿ على  -على نبينا كعليو صبلة ا كسبلمو  -: كاف جربيل -رٛتهما ا  -األكزاعي 
 .(ِ)النيب صلى ا عليو كسلم بالسنة كما ينزؿ عليو بالقرآف

رًن. ككحي نعم إف الوحي نوعاف: كحي متلو، ٬تب مراعاة نظمو، كىو القرآف الك
ا١تعلـو قطعان أف ىذين النوعُت عربياف،  غَت متلو، كىو سنة نبينا عليو الصبلة كالسبلـ. كمن 

ٓۡ ﴿كما أهنما على العرب كغَتىم جديداف، قاؿ ذك اٞتبلؿ كاإلكراـ:  ِٛ ۡي
ِإَوَذا ُتۡخََلٰ َقَْ

َ٘ا َبّيَِجٰج   َٖ ََل يَؽُۡسَٜن  َءايَاُت ِي آَءَٗا ٱئِۡج ًَاَل ٱَّلَّ ٌَ ا ِّ َٔ  ِۡ ًُ ُۚ ۡلُ ۡو ةَّػِ
َ
ۡؽَءاٍن َدۡۡيِ َهَٰؼآ أ ٌُ ِ ة

َعاُف إِۡن 
َ
ٓ أ َّۖ إِّّنِ ا يََُٜحٰٓ إََِلَّ َٔ حَّتُِف إَِلَّ 

َ
ۖٓ إِۡن خ آيِٕ َجۡىِسٓ ٌَ

ِٖٔ حِْۡ َلُۥ  ةَّػِ
ُ
ۡن خ
َ
يَُسُٜن َِلٓ أ

يم   ـِ ٍم َق ٜۡ ٜۡ شَ  ١٥ َقَطۡيُج َرّّبِ َقَؼاَب يَ َّّ ۥًُِ  ُٙ حُ ٜۡ ا حََْ َٔ  ُ ٓۡ َوََلٓ  آَء ٱَّللَّ َقَْۡيُس
ؽٗ  ُٕ ٓۡ ُخ ۡػ ََلِۡرُج ذِيُس ٌَ ۡدَرىُٰسٓ ةَِٙۖۦِّ َذ

َ
ِٖ َرۡتِْ أ ّٔ وَََل َتۡكٌُِْٜنَ ا 

َ
سورة يونس: ) ﴾ِٙۦُٓۚ أ

٦تا طلبوا منو أم أف تبلكتو عليهم  كاآلية الكرٯتة الثانية فيها مبالغة يف التربئة" .(ُٔ-ُٓ
ان عجيبان خارجان عن العادات كىو أف ٮترج ىذا القرآف إ٪تا ىو ٔتشيئة ا تعاذل كاحداثو أمر 

رجل أمي دل يتعلم كدل يستمع كدل يشاىد العلماء ساعة من عمره كال نشأ يف بلدة فيها 
مشحونان  ،كيعلو على كل منثور كمنظـوعلماء فيقرأ عليكم كتابان فصيحان يبهر كل فصيح 

ناطقان بالغيوب اليت ال يعلمها  ،كأخبار ما كاف كما يكوف ،من علـو األصوؿ كالفركع بعلوـو 

                                                           

أخرجو ، ك ُُّ، صْ، جمسندال (، كاإلماـ أٛتد يفِٔٔٔ(، رقم: )َٔ، باب: )السننأخرجو الًتمذم يف ( (ُ
 .(ٖٔ)، رقم: ُِٖ، صُ، ججامع األصوليف اٟتديث . ك (َْْٔ)رقم:  باب لزـك السنة، ،سننالابو داكد يف 

 .ُسبق ٗتريج األثر يف ص (ِ)
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كقد بلغ بُت ظهرانيكم أربعُت سنة تطلعوف على أحوالو كال ٮتفى عليكم  ،إال ا تعاذل
 ،فو بو أحد من أقرب الناس إليوكال عر  ،شيء من أسراره كما ٝتعتم منو حرفان من ذلك

جواب لو على كجاء  ،قل لو شاء ا أف ال أتلوه :كمفعوؿ شاء ٤تذكؼ أم .م بوكألصقه
كا١تعٌت كال  ،كأدريت زيدان بو ،كيقاؿ دريت بو ،تياف البلـ لكونو منفيان ٔتاالفصيح من عدـ إ

)كألدراكم بو(  -رٛتو ا  -كيف قراءة سبعية لئلماـ ابن كثَت  .(ُ)"أعلمكم بو على لساين
 ْتذؼ األلف بعد البلـ، فدخلت البلـ على فعل مثبت معطوؼ على منفي، كا١تعٌت:

كألعلمكم بو من غَت طريقي، كعلى لساف غَتم، كلكنو ٯتنُّ على من يشاء من عباده، 
ك١تا تقدـ فإف ىذا الكتاب ا١تعجز ال  .(ِ)فخصٍت هبذه الكرامة، كرآين ٢تا أىبلن دكف الناس

ٯتكن فهمو إال كفق اٟتقائق اليت يفهم الكبلـ هبا، كقد ا٨ترؼ من ا٨ترؼ يف فهم القرآف 
الكرًن كجاء باألباطيل بسبب عدـ مراعاتو للحقائق اليت من خبل٢تا يفهم الكبلـ، كىذا ما 

 سيتبُت بالتفصيل من خبلؿ ا١تبحثُت التاليُت:

 اٟتقائق اليت من خبل٢تا يفهم الكبلـ. ا١تبحث األكؿ:

 جتهاد البشرم.ا١تبحث الثاين: أنواع ا٠تطأ الناتج عن اال

  

                                                           

 .ُِّ، صٓ، جالتفسير الكبير )البحر المحيط( ،حياف أيب (ُ)
كتوجيهها مأخوذ من تفسَت  (.ُِِص ،تقريب النشر ،ابن اٞتزرم)انفرد اإلماـ ابن كثَت هبذه القراءة، كما يف  (ِ)

 اإلماـ أيب حياف.
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 األول المبحث

 الكالم يفهم خاللها من التي الحقائق

ال  ان خاص ان اصطبلح )القرآف كالسنة( من ا١تعلـو يقينان أف ٢تذين النوعُت من الوحي
يعرؼ إال هبما كمن ًقبلهما، فاجتمعت يف ىذا الوحي بنوعيو حقيقتاف: األكذل: كضعية 

 لغوية. كالثانية: دينية شرعية. كىناؾ حقيقة ثالثة، كىي عرفية اصطبلحية. 

. كتعود ىذه (ُ)فاٟتقائق ثبلثة: كضعية لغوية، كشرعية دينية، كعرفية اصطبلحية
الستدالؿ هبا إذل أربعة أشكاؿ، ينبغي أف يعيها كل دارس كعند ااٟتقائق الثبلثة يف فهمها 

لشرع ذم العزة كاٞتبلؿ، بل ٬تب مراعاة ىذه اٟتقائق يف فهم أم مقاؿ، صونان ألنفسنا من 
ستقباؿ، لئبل ٩تدع ؽ الضبلؿ، يف ا١تاضي كاٟتاضر كاالا٠تطأ كالضبلؿ، كحذران من تلبيس فر 

، فما ىم إال يف كىم كخياؿ، زين ٢تم ستدالؿم يف نزاىة البحث كحرية االبتمشدقه
لُت يف كل حاؿ، ق كالكماؿ، أجارنا ا من ا١تضالشيطاف سوء أعما٢تم فصدىم عن اٟت

ِإَون حُِؽۡف ﴿من يستوم عنده اٞتهر كاإلسرار فقاؿ سبحانو: كما أخرب فهم األكثر عددان  
ُّْٜكَ  ۡرِض يُِغ

َ
ٖ ِِف ٱۡۡل َٔ ۡزََثَ 

َ
ُِۚ  أ ِِ ٱَّللَّ بِي ـَ ٓۡ إَِلَّ  َقٖ  ُٚ َّٖ ِإَوۡن  َـّ إِن يَتَّتُِكَٜن إَِلَّ ٱّ

َٜ  ١١٦ََيُۡؽُضَٜن  ُٚ  ٍَ ُِّ  إِنَّ َربَّ ٖ يَِغ َٔ  ُٓ ۡقَْ
َ
ُٓ أ ۡقَْ

َ
َٜ أ ُٚ بِيَِْٙۖۦِّ َو ـَ َٖ  َقٖ  َخِػي ۡٛ ُٕ ۡ  ﴾ةِٱل

كسيتضح ا١تراد هبذه اٟتقائق، ككيفية الفهم من خبل٢تا  (.ُُٕ-ُُٔ: األنعاـ سورة)
 كتطبيقها من خبلؿ ا١تطالب اآلتية:

 ا١تطلب األكؿ: تعريف اٟتقائق اليت من خبل٢تا يفهم الكبلـ.

 ا١تطلب الثاين: طريقة فهم الكبلـ حسب ىذه اٟتقائق بإحكاـ.

 .وكفهمالقرآف الكرًن يف تفسَت ا١تطلب الثالث: تطبيق اٟتقائق 

                                                           

أما اٟتقيقة العقلية فبل صلة ٢تا ٔتبحث فهم الكبلـ، كإ٪تا تذكر يف فنِّ البياف، كىي: إسناد الفعل ١تن ىو لو يف  (ُ)
 اعتقاد ا١تتكلم. كقوؿ ا١توحد: أنبت ا البقل، ككقوؿ الدىرم: أنبت الربيع البقل.
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 األول المطلب

 الكالم يفهم خاللها من التي الحقائق تعريف

حقيقة كضعية، كىي اٟتقيقة اللغوية.  -كىي األسبق كجودان  -الحقيقة األولى:
كىي استعماؿ اللفظ فيما كضع لو أصالة، كاستعماؿ الرجل يف اإلنساف الذكر، كاستعماؿ 

 ا١ترأة يف اإلنساف األنثى.

تابعة لؤلكذل، لكن استعماؿ اللفظ كقع فيما كضع لو فرعان كتبعان،  الحقيقة الثانية:
لعبلقة بُت ا١تعٌت األصلي كا١تعٌت الفرعي، مع قرينة معتربة صارفة عن ا١تعٌت اٟتقيقي. كىذا 

كجدت عبلقة بُت ا١تعٌت اٟتقيقي الظاىر الراجح للكبلـ، كبُت ىو ا١تعركؼ باجملاز حيث 
، كقامت قرينة معتربة على امتناع األكؿ كتعُت الثاين، كما لو معناه الفرعي ا٠تفي ا١ترجوح

قلت: رأيت أسدان ٮتطب خطبة بليغة يف ساحة القتاؿ. فبل يراد من األسد اٟتيواف ا١تفًتس 
كىو معناه ا١توضوع لو يف األصل، إ٪تا يتعُت ٛتلو على ٣تاىد شجاع يشبو األسود يف قوتو،  

غوية باتفاؽ، لكن ٤تل ا٠تبلؼ كاالفًتاؽ ىل كضعية لكىو معناه الفرعي. كىذه الداللة 
 ستعماؿ حقيقة أك ٣تازان ؟ فا٠تبلؼ لفظي، كال ينبٍت عليو أثر حقيقي.يسمى ىذا اال

  :الدينية الشرعية. كىي كما يف مراقي السعود الحقيقة الثالثة:

 ال الوضعي مطلقان ىو الشرعي      (ُ)كما أفاد الٝتو النيبُّ 

أف اٟتقيقة الشرعية ىي:  يعٍت": -رٛتو ا  -قاؿ اإلماـ ٤تمد األمُت الشنقيطي 
ي  –مثبلن  –ما استيفيدت تسميتها من جهة الشرع ال من مطلق الوضع اللغوم، فالصـو  ٝتي

بو إمساؾ البطن كالفرج عن شهوتيهما بنية من الفجر إذل الغركب، كىذه التسمية غَت 
مستفادة من مطلق الوضع، ألف الوضع ال ٮتص الصـو بذلك اإلمساؾ دكف غَته من سائر 

 .(ِ)"اإلمساكات، كإ٪تا استيفيد خصوصو بو كانصرافو إليو عند اإلطبلؽ من جهة الشارع

                                                           

 تسليمان كثَتا. سلمعلى آلو كصحبو ك صلى ا عليو ك  (ُ)
 .َُّ، صُج ،نثر الورود شرح مراقي السعودالشنقيطي، ( (ِ
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ستعماؿ ما دؿ عليو اللفظ لغة لعرفية، كىي: أف ٮتصص عرؼ االا الحقيقة الرابعة:
ببعض مسمياتو الوضعية. كتخصيص اسم الدابة بذكات األربع، مع أنو يف الوضع لكل ما 

 يدب على األرض.

 كا٠تبلصة: أف حقائق الكبلـ كدالالتو أربعة:

 .أك٢تا: كضعية لغوية، كىي استعماؿ اللفظ فيما كضع لو حقيقة 
  ضعية لغوية ٣تازية، كىي استعماؿ اللفظ فيما كضع لو تبعان.ثانيها: ك 
 .ثالثها: دينية شرعية، كىي استعماؿ اللفظ فيما كضع لو من قبل الشرع 
  رابعها: عرفية اصطبلحية، كىي استعماؿ اللفظ فيما كضع لو من قبل

 العرؼ.

إم ا أف يبقى على أصل كضعو،  أف اللفظ"ككجو ا٨تصارىا يف ىذه األقساـ األربعة: 
أك يغَت عنو، فإف غيَتِّ فبل بد أف يكوف ذلك التغيَت من ًقبل الشرع، أك من ًقبل عرؼ 

فاألكؿ الوضعية،  استعماؿ اللفظ يف غَت موضعو لعبلقة بقرينة،االستعماؿ، أك من ًقبل 
 .(ُ)"كالثاين الشرعية، كالثالث العرفية، كالرابع اجملاز

  

                                                           

 .ِْٕ، صمذكرة أصول الفقو على روضة الناظر ،الشنقيطي(ُ) 
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 نيالمطلب الثا

 طريقة فهم الكالم حسب ىذه الحقائق بإحكام

 اف:تاف متتاليتطريقاٟتقائق  ىذه حسب الكبلـ فهمل

إذا قامت قرينة معتربة، كدلت األدلة على تعُت كاحدة من ىذه  :الطريقة األولى
 مشوش كالنصارل إذا شوشمثاؿ ذلك،  اٟتقائق يتعُت ا١تصَت إليها، كٛتل الكبلـ عليها.

لتصر٭تو بصيغة  عباد الصلباف، كمن لف لفهم على أىل اإلسبلـ، بأف ا متعدد يف القرآف،
َؽ ِإَوَّٗا َلُۥ ﴿من أمثاؿ قولو تعاذل: الرٛتن  اٞتمع يف كصف ربنا َۡ ۡۡلَا ٱَّّلِ ُٖ َٗؾَّ إَِّٗا ََنۡ

ٜنَ  ـُ م ف اٞتواب الذم ال جواب غَته: إف ذلك للتعظي(. يكو ٗ: اٟتجر سورة) ﴾ََّحٰىِ
الراسخُت، كىو مقطوع بو  العلماء سليم ٣تازان كحقيقة عند ،لربنا العظيم، كذلك كضع لغوم

أحد بيقُت، كذلك ينفي األلوىية عن عباده ا١تساكُت،  -جل ثناؤه  -يف الدين، فا 
 الرباىُت. كأكضح بأحكم

عُت اٟتقيقة ببل نزاع، فينبغي تعند اإلطبلؽ، كعدـ كجود قرينة ت الطريقة الثانية:
 بُت اٟتقائق بانتظاـ.ٛتل الكبلـ على الًتتيب اآليت 

 عداتقدـ اٟتقيقة الدينية الشرعية يف بياف ا١تراد بالكبلـ عند أئمة اإلسبلـ  أواًل:
فتقدـ عنده اٟتقيقة اللغوية الوضعية ألهنا  -رٛتهم ا ٚتيعان  -فقيو ا١تلة أبا حنيفة النعماف 

صل ك٢تا قصب السبق. كحجة اٞتمهور، أف اٟتقيقة الشرعية مع اٟتقيقة اللغوية  ىي األ
كا٠تاص مع العاـ فتقدـ، كيضاؼ إذل ذلك أيضان أف ا٠تطاب الشرعي مسوؽ أصالة لبياف 

 اٟتقيقة الشرعية، فهو معهود ا٠تطاب الديٍت.

استعماؿ اٟتقيقة العرفية، ٬تب ٛتل ا٠تطاب عليها إف دل يكن يف اللفظ  ثانياً:
 شرعي خاص.
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اٟتقيقة اللغوية، اٟتقيقة األصلية ٭تمل عليها ا٠تطاب إف دل يوجد يف اللفظ  ثالثاً:
 اصطبلح شرعي، كال عريف. كتقدـ عند بياف األمر األكؿ بياف ا٠تبلؼ يف ذلك.

اٟتقيقة اللغوية الفرعية التبعية، كىي ا١تعركفة باجملاز عند تعذر اٟتمل على  رابعاً:
 األصلية.اٟتقيقة 

مث إف ا٠تطاب الذم ال ٮترج عن اٟتقائق األربعة ا١تتقدمة لو ثبلثة أحواؿ ليس غَت. 
كىي إما نص، أك ظاىر، أك ٣تمل. كبرىاف حصره يف ىذه األقساـ: أف الكبلـ لو ثبلثة 

 أحواؿ:

 ط فهو نص. فبل يعدؿ عنو إال بنسخ.أك٢تا: ٭تتمل معٌت كاحدان فق

فأكثر، فإف كاف يف أحد ا١تعاين أظهر، فهو الظاىر، كمقابلو ثانيها: ٭تتمل معنيُت 
اتمل ا١ترجوح. فبل يعدؿ عن الظاىر إال بدليل على قصد اتمل ا١ترجوح. كىذا ىو 

 التأكيل.

ثالثها: ٭تتمل معنيُت فأكثر، كال رجحاف ألحد ا١تعاين، فهو اجململ. فيتوقف فيو عن 
 .(ُ)والعمل بو، إال بدليل يعُت ا١تراد من

  

                                                           

  .ِْٕ-ِِٕ، صمذكرة أصول الفقو على روضة الناظر ،الشنقيطي انظر:ك كتفصيلو تقرير ذل (ُ)
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 المبحث الثالث

 الحقائق في تفسير وفهم القرآن الكريم تلك تطبيق

فإف قيل: ىل لتلك اٟتقائق السديدة، كالطرؽ الرشيدة، كجود يف تفسَت اآليات 
، فقد التـز سلفنا الكراـ بذلك ا١تيزاف، كسار على هنجهم أىل ؟! نعم بالتأكيدجمليدةالكرٯتة ا

الكرًن بالنقل الصحيح، كلساف العرب الفصيح، كضموا  ا٢تدم كالعرفاف، ففسركا القرآف
طريقهم باختصار، لتعلم  فكانوا حقان للهدل مصابيح. كإليك ا اجتهاد العقل الصريح،مإليه

 أهنم ىم ا١تهتدكف األخيار.

 بالقرآف كىذا أجل أنواع التفسَت كأشرفيها، إذ ال أحد أعلم فسركا القرآف الكرًن أوال:
فصاحب البيت أدرل ٔتافيو، فما  -تبارؾ كتعاذل  -من ا  -جل كعبل  -ٔتعٌت كبلـ ا 

أيٚتل يف مكاف فقد فسر يف مكاف آخر، كما اختصر يف مكاف فقد بسط يف مكاف آخر، 
البدىية ا١تقررة، كفوؽ ذلك ىو مقتضى ا١تعلـو من الدين فاألخذ بذلك ىو مقتضى 

العماد ا١تتُت ٢تذا الدين، كال ٯتكن ٖتقق بالضركرة، إذ القرآف الكرًن ىو األصل األكؿ، ك 
 .(ُ)اإلٯتاف دكف األخذ ّتميع ما فيو ٚتلة كتفصيبلن 

: "فإف -ا رٛتو  -فسركا القرآف الكرًن بالسنة الشريفة. قاؿ اإلماـ ابن كثَت  ثانياً:
فعليك بالسنة فإهنا شارحة للقرآف كموضحة لو،  -أم تفسَت القرآف بالقرآف  -أعياؾ ذلك 

: كل ما -عليو رٛتة ا تعاذل  -بل قد قاؿ اإلماـ أبو عبد ا ٤تمد بن إدريس الشافعي 
 -مث قاؿ  -فهو ٦تا فهمو من القرآف.  -صلى ا عليو كسلم  -حكم بو رسوؿ ا 

 -نة، كما قاؿ رسوؿ ا أنك تطلب تفسَت القرآف منو، فإف دل ٕتده فمن السكالغرض 
مب ٖتكم؟ قاؿ »حُت بعثو إذل اليمن:  -رضي ا عنو  -١تعاذ  -صلى ا عليو كسلم 

بكتاب ا، قاؿ: فإف دل ٕتد؟ قاؿ: بسنة رسوؿ ا، قاؿ فإف دل ٕتد؟ قاؿ أجتهد رأيي. 

                                                           

، ُّج ،ومجموع الفتاوى. ٕٔ، صُج دقائق التفسير ،ابن تيمية :انظر تفصيل ذلك كتوضيحو يف (ُ)
 .ّ، صُج ،أضواء البيان، . الشنقيطئّّص
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رسوؿ يف صدره، كقاؿ: اٟتمد  الذم كفق  –صلى ا عليو كسلم  –فضرب رسوؿ ا 
 .(ُ)"«رسوؿ ا ١تا يرضي ا كرسولو

فهم أخرب  -رضي ا عنهم  -فسركا القرآف الكرًن بأقواؿ الصحابة الكراـ  ثالثاً:
ما ليس ١تن الناس بالتنزيل، كأكثرىم عرب خلص حضركا التنزيل، ك٢تم من الفهم كالعلم 

ا١ترفوع فهو ملحق بالرتبة سواىم، ىذا فيما ليس لقو٢تم حكم ا١ترفوع، أما ما لو حكم 
 .(ِ)الثانية

فسركا القرآف الكرًن بأقواؿ التابعُت، كألقوا٢تم أربعة أحواؿ، ينبغي أف تكوف  رابعاً:
 من طالب العلم على باؿ.

 ١تكاف اإلٚتاع.أك٢تا: ما أٚتعوا عليو، ٬تب األخذ بو 

 ثانيها: ما كاف لقو٢تم حكم الرفع، كذلك إف دل يدرؾ بالرأم، فيقبل بأحد شرطُت: 

 أف يكوف قائلو من أئمة التفسَت الذين أخذكا عن الصحابة الكراـ. .ُ
 .(ّ)خر )بقوؿ تابعي أخر(أف يتعزز ٔترسل آ .ِ

حكم ا١ترسل لكن  -جل كعبل  -ثالثهان: إذا كاف لقوؿ التابعي يف تفسَت كبلـ ا 
دل يتعزز ٔترسل آخر، كدل يكن قائلو من أئمة التفسَت الذين أخذكا تفسَتىم عن الصحابة 
الكراـ، فهو أيضان حجة عند ٚتهور علماء اإلسبلـ، منهم فقيو ا١تلة اإلماـ أبو حنيفة، كإماـ 

                                                           

كتاب الفقيو أخرجو ا٠تطيب، يف ، ك ِِْ-ِّٔ، صٓج ،مسنداليف  ،اإلماـ أٛتد أخرجواٟتديث الشريف  (ُ)
صحتو لتقبل العلماء لو كتلقيو  –رٛتو ا  –، كفيو يقرر اإلماـ ا٠تطيب البغدادم ُٖٗ-ُٖٖ، صِج ،والمتفقو

رٛتو  –بالقبوؿ، كما ىو مسلكهم يف نظائره من األحاديث اليت تلقاىا الكافة عن الكافة، كصححو اإلماـ ابن القيم 
، رقم: ُٕٕ، صَُج ،جامع األصول، كاٟتديث يف َِّ - َِِ، صُج ،إعالم الموقعينيف  –ا 

 .ْ-ّ، صُ، جالتفسيرككبلـ اإلماـ ابن كثَت يف مقدمة  .(ّٕٕٔ)
، ْ-ّ، صُج ،تفسير القرآن العظيم، ، كابن كثَتّْٔ، صُّج ،مجموع الفتاوىابن تيمية،  :كما يف  (ِ)

 .َِٖ، صْج ،اإلتقان في علوم القرآنالسيوطي، يف ، ك ُٕٓ، صِ، جالبرىان في علوم القرآنالزركشي، يف ك 
 .ُُٔص ،تدريب الراوي، كُُٕ، صُ، جاإلتقان : السيوطي،كما يف  (ّ)
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ٛتهم ا ر  -دار ا٢تجرة اإلماـ مالك، كإماـ أىل السنة اإلماـ أٛتد، كأتباعهم كغَتىم 
: "أٚتع التابعوف بأسرىم على قبوؿ ا١ترسل، -رٛتو ا  -بل قاؿ اإلماـ الطربم  -ٚتيعان 

. قاؿ اإلماـ ابن عنهم إنكاره، كال عن أحد من األئمة بعدىم إذل رأس ا١تائتُت"كدل يأت 
 .(ُ): "كأنو يعٍت أف اإلماـ الشافعي أكؿ من رده"-رٛتو ا  -عبد الرب 

يكوف قو٢تم يف التفسَت على خبلؼ ما تقدـ من األحواؿ الثبلثة، فهذا رابعها: أف 
: "إذا دل ٕتد -رٛتو ا  -ليس حجة على غَتىم على الصحيح، قاؿ اإلماـ ابن كثَت 

التفسَت يف القرآف، كال يف السنة، كال كجدتو عن الصحابة، فقد رجع كثَت من األئمة يف 
سفياف الثورم أنو قاؿ: إذا جاءؾ التفسَت عن ٣تاىد ذلك إذل أقواؿ التابعُت، مث نقل عن 

يف الفركع ليست حجة،  فحسبك بو. مث نقل عن شعبة بن اٟتجاج أنو قاؿ: أقواؿ التابعُت
فكيف تكوف حجة يف التفسَت؟ يعٍت: أهنا ال تكوف حجة على غَتىم ٦تن خالفهم، كىذا 

بعض، كال على من صحيح، مث قاؿ: فإف اختلفوا فبل يكوف قوؿ بعضهم حجة على 
بعدىم، كيرجع يف ذلك إذل لغة القرآف، أك السنة، أك عمـو لغة العرب، أك أقواؿ الصحابة 

 .(ِ)يف ذلك

نزؿ  يب ا١تبُت، كىو لساهنم بيقُت، كبوفسركا القرآف الكرًن باللساف العر  خامساً:
عرفة اللغة العربية، معٌت كإعرابان كأسلوبان، شرط الـز فيمن يريد تفسَت كبلـ مالقرآف اٟتكيم، ك 

: "ال ٭تل ألحد يؤمن با -رٛتو ا  -ا الكرًن. قاؿ مفسر التابعُت ٣تاىد بن جرب 
، (ّ)بلغات العرب" عا١تان  إذا دل يكن -جل كعبل  -كاليـو األخر أف يتكلم يف كتاب ا 

كانت مشددة بٍت إسرائيل كفركا بكلمة كاحدة،  لموا النحو، فإف كقاؿ األصمعي: "تع

                                                           

 : الشافعي،يف ،ككبلـ اإلماـ الشافعي يف شركط قبوؿ ا١ترسل .َُِ، صتدريب الراوي : السيوطي،كما يف  (ُ)
 .ْْٔ-ُْٔص ،الرسالة

ابن تيمية يف التفسَت ، كىو مأخوذ من مقدمة شيخو ٓ-ْ، صُج ،تفسير القرآن العظيم، ابن كثَت :( انظر(ِ
 .ِٖ-ُٖ، صُج ،دقائق التفسيرفما بعدىا، ك ّٖٔ، صُّج ،مجموع الفتاوى ابن تيمية، باٟترؼ، انظر

 .ِِٗ، صُ، جالبرىان في علوم القرآنالزركشي،  (ّ)
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: )يا عيسى إين كٌلٍدتك( فقرأكا: )يا عيسى إين كلدتك( -جل كعبل  -فخففوىا، قاؿ ا 
 .(ُ)٥تففان فكفركا"

 ،ثار الشرعيةجهلوا اللغة العربية كاآل ،ىذه األمة نعم كىذا ما حصل يف من ضل يف
: "إف -رٛتو ا  -فكفركا برب الربية. قاؿ اإلماـ الشافعي  ،كطالبوا بتطبيق ا١تناىج الغربية

 -، كلذلك قاؿ اإلماـ مالك (ِ)عامة من تزندؽ بالعراؽ ٞتهلهم بالعربية كلغات العرب"
إال  -جل كعبل  -: "ال أكتى برجل غَت عادل بلغات العرب يفسر كبلـ ا -رٛتو ا 
ثار يف مقدمة تفسَته البسيط على اآل -رٛتو ا  -، كعلق اإلماـ الواحدم (ّ)االن"جعلتو نك

ككيف يتأتى ١تن جهل لساف العرب أف يعرؼ تفسَت كتاب جعل معجزة يف ا١تتقدمة بقولو: "
فصاحة ألفاظو، كبعد أغراضو، كيتحدكف ْتسن ا٠تطاب كشرؼ العبارة، كإف مثل من طلب 

 .(ْ)"ببل سبلح، كراـ أف يصعد السماء ببل جناحذلك مثل من شهد ا٢تيجاء 

جتهاد السديد، فكشفوا عن كجوه ىدايتو، كما فسركا كبلـ ا اجمليد باال سادساً:
كضحوا أنواع إعجازه، كاستنبطوا منو أحكاـ ما جٌد ٢تم من كقائع يف حياهتم، كلن تزاؿ  

التنزيل إال اللطيف ا٠تبَت،  كذلك بركات كتاب ا اٞتليل، على كل جيل، كال ٭تيط بأسرار
. كىذا النوع (ٓ)فعلم التفسَت دل ٭تًتؽ، بل دل ينضج بيقُت، كسيبقى كذلك إذل يـو الدين

من التفسَت متفق على جوازه كحسنو بشرط اافظة على ما تقدـ من األمور ا٠تمسة، فهو 
عز  -أمثاؿ قوؿ ا من  -جل كعبل  -نتيجة التدبر لكتاب ا، ا١تأمورين بو يف كتاب ا 

َّۡبٰبِ ﴿ :-كجل 
َ
ٜاْ ٱۡۡل ُ ْول

ُ
َؽ أ ََّ ةَُّؽٓواْ َءاَيٰخِِٙۦ َوَِلََخَؼ َػَّ َبَٰؽٞك َّلِ ُٔ  ٍَ ُٙ إََِلۡ َٗؾَّۡجٰ

َ
 ﴾ََِتٌٰب أ

وَََل ﴿: -جل كعبل  -، كقولو (ِٗ: ص سورة)
َ
ٖۡ ِقِ٘ػ  أ ِٔ ٜۡ ََكَن  َ ۡؽَءاَنُۚ َول ٌُ َحَخَػةَُّؽوَن ٱّۡ

 ِ ْ ذِيِٙ ٱۡعخَِؾٰىٗ َدۡۡيِ ٱَّللَّ ََٜسُػوا َ رِۡيٗ ل ََ ستنباط كىو نتيجة اال، (ِٖ: النساء سورة) ﴾اا 
                                                           

 .ُِِ، صروضة العقالء ونزىة الفضالءابن حباف،  (ُ)
 .َْٗ-َْٖ، صُ، جالتفسير البسيط ،الواحدم(ِ) 
 .ُُْ، صُرجع السابق، جا١ت(ّ) 
 .ُُْ، صُرجع السابق، جا١ت(ْ) 
 .ْٗ، صُج ،رد المحتار على الدر المختار شرح متن نتوير األبصار، ابن عابدين :كما يف  (ٓ)
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: -جل كعبل  -قاؿ  كأمرنا برد ما أشكل علينا إليهم، الذم اختص ا بو أىل العلم،
﴿ ِٖ ۡٔ

َ
َٖ ٱۡۡل ِ ّٔ ۡمٞؽ 

َ
ٓۡ أ ُٚ وهُ إََِل ِإَوَذا َسآَء ٜۡ َردُّ َ ْ ةَِٙۖۦِّ َول ٜا َذاُق

َ
وِ ٱۡۡلَِٜۡف أ

َ
ِٜل ِإَوََلٰٓ أ ـُ ٱلؽَّ

 ۡٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ ۥ  ُٙ َٖ يَۡفَخۢنتُِؽَٜٗ ِي ُٙ ٱَّلَّ َٕ ٓۡ ََّكِْ ُٛ ۡ٘ ِٔ ۡمؽِ 
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
، كقد دعا (ّٖ: النساء سورة) ﴾أ

اللهم فقو يف »بقولو:  -رضي ا عنهما  -البن عباس  -صلى ا عليو كسلم  -النيب 
 -صلى ا عليو كسلم  -، كال يتعارض ىذا مع ما ثبت عن نبينا (ُ)«الدين، كعلمو التأكيل

من قاؿ يف »كيف ركاية  ،«من قاؿ يف القرآف بغَت علم فليتبوأ مقعده من النار»أنو قاؿ: 
، ألف ذلك فيمن تكلم برأيو كىواه من غَت علم، أما (ِ)«القرآف برأيو فليتبوأ مقعده من النار

 .(ّ)صوؿ ا١تتفق عليها فهو ٦تدكحمن استنبط معناه ْتملو على األ

 كخبلصة الكبلـ يف ىذا ا١تقاـ أف التفسَت بالرأم نوعاف:

 األكؿ: جائز ٤تمود، كىو ما كاف عن اجتهاد مبٍت على علم باألثر، كنظر معترب.

، كىو ما كاف عن ىول النفس، كالرأم اجملرد للشخص.  الثاين: حراـ مذمـو

أراد األكؿ، كمن منعو كاستقبحو أراد الثاين،  فمن أجاز التفسَت بالرأم كاستحسنو
.  كاٟتكم يدكر مع علتو كجودان كعدمان. كما ىو معلـو

  

                                                           

، ِٔٔ، صُج ،المسنديف أخرجو اإلماـ أٛتد  -رضي ا عنهما  -ٟتديث الشريف من ركاية ابن عباس ا (ُ)
، كقاؿ: ىذا حديث ّْٓ، صّج ،كتاب معرفة الصحابة  ،مستدركالأخرجو اٟتاكم يف ، ك ّّٓ، ِّٖ، ُّْ

 صحيح اإلسناد، كدل ٮترجاه.
، ِّّ، صُج ،المسنديف  أخرجو اإلماـ أٛتد -رضي ا عنهما  - ٟتديث الشريف من ركاية ابن عباسا (ِ)

، كقاؿ (ِِٓٗ) ، رقم:ََِ، صٓج، باب الذم يفسر القرآف برأيو، سننالأخرجو اإلماـ الًتمذم يف ، ك ِٗٔ
 اإلماـ الًتمذم: حديث حسن صحيح.

ا من كتب . كغَت٫تِّ، صُج ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطيبك  ،المحرر الوجيز كما يف مقدمة ابن عطية،  (ّ)
 التفسَت كعلـو القرآف.
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 المبحث الثاني

 جتهاد البشريالناتج عن اال أنواع الخطأ

، كأعد العدة نعم إف جهد البشر ال ٮتلو من خطأ، لكن من أخلص  كصدؽ
ا١تطلوبة للوصوؿ إذل اٟتق، مث بذؿ ما يف كسعو للوصوؿ إذل مراد ربو، فهو بُت حسنيُت، إف 
أصاب فسعيو مشكور، كلو أجراف عند العزيز الغفور، كإف أخطأ فخطؤه مغفور، كىو على 
جهده مأجور، كا كرًن غفور، كما ثبت يف ا١تسند كالصحيحُت كغَت٫تا من ركاية عمرك بن 

إذا حكم اٟتاكم »أنو قاؿ:  -صلى ا عليو كسلم  -عن نبينا  -رضي ا عنو  -العاص 
، لكن ا٠تطأ لو (ُ)«كإذا حكم فاجتهد فأخطأ فلو أجر ،فاجتهد فأصاب فلو أجراف

 حالتاف:

إذا احتملو الدليل كقاؿ بو إماـ جليل فليس من األباطيل، كينبغي  الحالة األولى:
أف يرتفع عنو القاؿ كالقيل، لكن ال مانع من ا١تناقشة بالدليل، كا اٞتليل ىو كحده العادل 

ما يتقابل با١تصيب كا١تخطئ كإليو ا١تصَت، كما ىو اٟتاؿ يف ا١تذاىب األربعة ا١تتبعة كفيها 
كقد أٚتعت األمة على أف كبلن منها ٬توز العمل بو، كا٨تصر اٟتق "كإثباتان،  سلبان كإ٬تابان نفيان 

 -، كمستند ىذا إقرار النيب -رٛتو ا  - (ِ). كما ىو نص اإلماـ ابن ىبَتة"يف أقاكيلهم
رضي ا  -١تا يشبو ىذا، ففي الصحيحُت كغَت٫تا عن ابن عمر  -صلى ا عليو كسلم 

من األحزاب قاؿ: ال يصلُت أحد ١تا رجع » -ا عليو كسلم  صلى -أف النيب  -عنهما 
العصر إال يف بٍت قريظة. فأدرؾ بعضهم العصر يف الطريق، ففقاؿ بعضهم: ال نصلي حىت 

صلى ا عليو كسلم  -نيب ي، دل ييرد ذلك منا، فذيكر ذلك للنأتيها، كقاؿ بعضهم: بل نصل

                                                           

 إذا اٟتاكم أجر ، بابوصحيحاإلماـ البخارم يف ك  .َِْ ،ُٖٗ، صْ، جالمسندأخرجو اإلماـ أٛتد يف (ُ) 
، األصول جامعكىو يف  .(ُُٕٔ) ، رقم:وصحيحاإلماـ مسلم يف . ك (ِّٕٓ، رقم: )أخطأ أك فأصاب اجتهد

 (.ِٕٔٔ) ، رقم:ُُٕ، صَُج
 .ّّْ، صِج ،اإلفصاح عن معاني الصحاحابن ىبَتة،  (ِ)
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رٛتو  -بن قدامة ا. كيف مثل ىذا يقوؿ شيخ اإلسبلـ اإلماـ (ُ)«فلم يعنِّف أحدان منهم -
 مع ا٠تالية كاألمم علمائها معيف مقدمة كتابو )ا١تغٍت(: "جعل ا ىذه األمة  -ا 

 يف كجعل ،يهارأ إذل كينتهى ،هبا يقتدل أئمة فقهائها من طبقة كل يف كأظهر ،أنبيائها
 بلتكمش هبم كأكضح ،االسبلـ قواعد هبم مهد االعبلـ من أئمة األمة ىذه سلف

 كٖتصل ،بأخبارىم القلوب ٖتيا ،كاسعة رٛتة كاختبلفهم ،قاطعة حجة اتفاقهم ،حكاـاأل
 ذكرىم كأبقى ،كمناصبهم قدرىم علىأ نفران  منهم اختص مث ،آثارىم باقتفاء السعادة

كقاؿ بعده شيخ ، (ِ)"اإلسبلـ فقهاء يفيت كٔتذاىبهم حكاـاأل مدار أقوا٢تم فعلى كمذاىبهم
. قاطعة حجة إٚتاعهم: يقوؿ العلماء بعض كاف ك٢تذا: "-رٛتو ا  -اإلسبلـ ابن تيمية 

 ا رسوؿ أصحاب أف يسرين ما: يقوؿ العزيز عبد بن عمر ككاف. كاسعة رٛتة كاختبلفهم
. ضاالن  كاف رجل فخالفهم قوؿ على اجتمعوا إذا ألهنم ،ٮتتلفوا دل كسلم عليو ا صلى
 .سعة األمر يف كاف ىذا بقوؿ كرجل ىذا، بقوؿ رجل فأخذ اختلفوا كإذا

 أصحاب من ا١تنكر عن كالنهي با١تعركؼ األمر يف ا١تصنفوف العلماء قاؿ ك٢تذا
 الناس يلـز أف ألحد كليس باليد، تنكر ال االجتهادية ا١تسائل ىذه مثل إف: كغَته الشافعي
 كمن تبعو، القولُت أحد صحةي  لو تبُت فمن العلمية، باٟتجج فيها يتكلم كلكن فيها، باتباعو

كبلـ جد نفيس  -رٛتو ا  -، كلئلماـ ا٠تطايب (ّ)"عليو إنكار فبل اآلخر، القوؿ أىل قلد
 .(ْ)يف كجوب سعة الصدر ٨تو االختبلؼ امود كتقرير كونو رٛتة عظيمة من ربنا ا١تعبود

بل ارتياب، فَتد على من قبيل الزلل ب إذا جانب ا٠تطأ الصواب، فهو الحالة الثانية:
ستغفار لو، كال ٬توز اتباعو يف ذلك. قاؿ شيخ اإلسبلـ اإلماـ سليماف قائلو مع اال

: "لو أخذت برخصة كل عادل، أك زلة كل عادل، اجتمع فيك الشر  -رٛتو ا  -يميمالت

                                                           

اإلماـ . ك (ُُْٗ، ْٔٗرقم: )، كإٯتاء راكبا كا١تطلوب الطالب صبلة، باب وصحيحأخرجو اإلماـ البخارم يف  (ُ)
 .(َٔٗٔ)، رقم: ِٕٔ، صٖج ،جامع األصول، كىو يف (َُٕٕ) ، رقم:وصحيحمسلم يف 

 .ٓ-ْ، صُ، جالمغني ابن قدامو، (ِ)
 .َٖ، صَّج ،مجموع الفتاوىابن تيمية، (ّ) 
 .ُِِ-ُِٖ، صُج ،أعالم الحديثقرر ذلك يف كتابو النفيس  (ْ)
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كبَتان"، : "من ٛتل شاذ العلم ٛتل شران  - رٛتو ا -م ىبراىيم بن أد، كقاؿ اإلماـ إ(ُ)كلو"
على ما  -رٛتو ا  -، كعقب اإلماـ ابن القيم (ِ)بن أيب عبلة مكمثلو نقل عن اإلماـ ابراىي

، كىذا ٤تل إٚتاع ببل نزاع، (ّ)من أخذ بالرخص من أقاكيلهم تزندؽ أك كاد"بقولو: "تقدـ 
: "ىذا إٚتاع ال أعلم فيو -رٛتو ا  -كما قاؿ شيخ اإلسبلـ اإلماـ ابن عبد الرب 

 .(ْ)خبلفان"

ذ ر. تضعيف بعض القراءات العشرة ذى ٬تب أف ٭تي  الذم كمن ذلك الزلل ر منو ك٭تي
ك٢تم  لناا يغفر ذه ا٢توة السحيقة بعض ا١تفسرين، يف ى تواترة كردىا كالطعن فيها كما كقعا١ت

كقراءتو متواترة  -ٛتزة بن حبيب الزيات  مثاؿ ذلك القراءة اليت قرأ هبا اإلماـ أٚتعُت.
قرأ ّتر كاألرحاـ، يف اآلية األكذل من سورة النساء. فاعًتض عليها بعض  -باإلٚتاع 

 ،(ٕ)النحوم ا١تفسر الزجاجك  ،(ٔ)ا١تفسر الطربمك ، (ٓ)النحوم ا١تفسر الفراء منهم العلماء،
 .كغَتىم (ٗ)الشوكاينا١تفسر ك  ،(ٖ)الز٥تشرما١تفسر النحوم ك 

كىل يتوجو طعن على أم جهة يف أصح كبلـ،  كىل القراءات إال القرآف العظيم،
ٔتا المزيد  التحقيققد رد  عليهم أىل العلم ك ك  كأفصح بياف، كأقـو نظاـ، كفيو ىداية األناـ؟!

رضي ا عنو كأرضاه  -إف لنا شريعة لو راـ سيدنا أبو بكر الصديق " كصدؽ القائل: عليو،

                                                           

 ،جامع بيان العلم وفضلوكابن عبد الرب، . ُٗٓ، صبالمعروف والنهي عن المنكركتاب األمر  ،ا٠تبلؿ (ُ)
 .ِٗج، صِ

سير أعالم ن أيب عبلة يف ، كمنقوؿ عن ابرىيم بُٗٓ، صكتاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ا٠تبلؿ(ِ) 
 .ِّْ، صٔج ،النبالء

 .ِِٖ، صُج ،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانابن القيم،  (ّ)
 .ِٗ، صِج ،جامع بيان العلم وفضلوابن عبد الرب،  (ْ)
 .ِّٓ-ِِٓ، صُج ،معاني القرآن ،لفراءينظر: ا(ٓ) 
 .ُِٓ، صْج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطربم،  ((6

 .ٔ، صِج ،معاني القرآن ،لزجاجينظر: ا (ٕ)
 .ّْٗ، صُج ،وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في ينظر: الز٥تشرم،  (ٖ)
 .ُْٖ، صُج ،فتح القدير ،الشوكاينينظر: (ٗ) 
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كمن أبرز من تصدل للرد  ذلك. ، كحاشاه(ُ)نها إذل العمل برأيو دل يقبل منو"أف ٮترج ع -
ا١تفسر اإلماـ فخر الدين ا١تتواترة،  -رٛتو ا  -على من طعن يف قراءاة اإلماـ ٛتزة 

 الدين شهاب كا١تفسر ،(ْ)، كا١تفسر النحوم أبو حياف(ّ)، كإماـ النحاة ابن مالك(ِ)الرازم
. قاؿ سيد القراء كإماـ مشايخ اإلقراء أبو ، كغَتىم(ٔ)األلوسي كا١تفسر ،(ٓ)ا٠تفاجي الدين

: "انظر يا أخي إذل قلة حياء ىؤالء من ا تعاذل، -رٛتو ا  -أبو ا٠تَت ابن اٞتزرم 
٬تعلوف ما عرفوه من القياس أصبلن، كالقرآف العظيم فرعان، حاشا العلماء ا١تقتدل هبم من 
أئمة اللغة كاإلعراب من ذلك، بل ٬تيئوف إذل كل حرؼ ٦تا تقدـ ك٨توه كيبالغوف يف توجيهو 

رم أكاف الدين قد ىاف على أىلو حىت ٬تيء شخص يف كاإلنكار على من أنكره. ليت شع
بو ذلك الصدر يدخل يف القراءة بقلة ضبطو ما ليس منها، فيسمع منو، كيؤخذ عنو، كيقرأ 

يف الصلوات كغَتىا، كيذكره األئمة يف كتبهم، كيقرأكف بو كدل يزؿ كذلك إذل زماننا ىذا، ال 
ٚتاع منعقد على أف من زاد حركةن أك حرفان ٯتنع أحد من أئمة الدين القراءة بو، مع أف اإل

 .(ٕ)يف القرآف أك نقص من تلقاء نفسو مصران على ذلك فقد كفر"

فليست القراءات اليت قرأ هبا القراء العشرة الكراـ إال القرآف الذم طريقو السماع 
فالقراءات تتبع النزكؿ ال القياس، كىي سنة  -عليو الصبلة كالسبلـ  -ا١تتواتر عن نبينا 

ا٠تليفة الراشد الثاين عمر  عن يأخذىا األخر عن األكؿ فاقرؤا كما علمتموه، كما ثبت ذلك

                                                           

 .ّٓٓ، صتلبيس ابليسيف  ،ىذا نص كبلـ شيخ اإلسبلـ اإلماـ ابن اٞتوزم (ُ)
 .ُْٔ، صٗج ،)مفاتيح الغيب( التفسير الكبير ،لرازمينظر: ا (ِ)
 .َِْ-ِّٗ، صِج ،شرحالاأللفية ومعها  ،ابن عقيلينظر:  (ّ)
 .ُٗٓ-ُٖٓ، صّج، ُْٖ-ُْٕ، صِج ،البحر المحيطينظر: ابو حياف،  (ْ)
، ّج ،حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة عناية القاضي وكفاية الراضيينظر: ا٠تفاجي، ( (ٓ
 .ٕٗص
 .ُٖٓ-ُْٖ، صْج ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيينظر: األلوسي،  (ٔ)
 .ٕٔ-ّٔص ،منجد المقرئين ومرشد الطالبينابن اٞتزرم،  (ٕ)
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كعمر بن  ،كعركة بن الزبَت ،كعن ابن ا١تنكدر ،ككاتب الوحي زيد بن ثابت ،بن ا٠تطابا
 .(ُ)أٚتعُت رضي ا عنهم -كعامر الشعيب من التابعُت  ،عبد العزيز

كلذلك ال ٬توز الًتجيح بُت القراءات، كال تفضيل قراءة على قراءة، كمن باب أكذل 
ال ٬توز بينها التصحيح كالتضعيف، كال القبوؿ كالرد، فالكل كبلـ ا الصمد. قاؿ اإلماماف 
الزركشي يف الربىاف كالسيوطي يف اإلتقاف: حكى أبو عمر الزاىد عن اإلماـ ادث إماـ 

قاؿ: إذا اختلف اإلعراب يف القرآف عن السبعة دل أفضل إعرابان على إعراب  (ِ)لنحو ثعلبا
ن اإلماـ النحاس قاؿ: الديانة عيف القرآف، فإذا خرجت إذل كبلـ الناس فضلت األقول. ك 

 -ٖتظر الطعن على القراءة اليت قرأ هبا اٞتماعة، كال ٬توز أف تكوف مأخوذة إال عن النيب 
ليو كسلم. فهما قراءتاف حسنتاف ال ٬توز أف تقدـ إحدا٫تا على األخرل. كقاؿ صلى ا ع

أىل الدين أنو إذا صحت القراءتاف عن اٞتماعة أال يقاؿ أحد٫تا أجود  دأيضان: السبلمة عن
فيأمث من قاؿ ذلك، ككاف رؤساء الصحابة  -صلى ا عليو كسلم  -ألهنما ٚتيعان من النيب 

من حيث  . كأما فيما يتعلق بتوجيو قراءة اإلماـ ٛتزة(ّ)رضي ا عنهم -ينكركف مثل ىذا 
، (ْ)ا١تعٌت كبياف الصلة بينها كبُت بقية قراءة القراء العشر الكراـ فمبسوط يف كتب التفسَت

ُت تا داخلتجتهاد ليسمن ا٠تطأ الناتج عن اال تاف اٟتالتافاا الكرًن للعلم ا١تستنَت. فه فقناك 
فهي ما  ، كمكانة العقل كالوحيالبحث، كأما األنواع اليت يشملها البحثيف موضوع 

 سيتضح من خبلؿ ا١تطالب التالية:

 ا١تطلب األكؿ: حكم من تسور على تفسَت كبلـ ا اٞتليل.

                                                           

 ،نكت اإلنتصار لنقل القرآن الباقبلين، كيف .ُٕ، صُ، جالنشر في القراءات العشر ،ابن اٞتزرم كما يف  (ُ)
 فما بعدىا. ُْٓص
 .ُِِ-َِْ، صٓج ،لئلماـ ا٠تطيب البغدادم تاريخ بغدادترٚتتو العطرة يف انظر  ((ِ
، ُج ،اإلتقان في علوم القرآنالسيوطي، ك  .َِْ-ِّٗ، صُج ،القرآن البرىان في علومالزركشي،  ((ّ
 .ُِٖص

، ٓ-ْ، صٓج ،جامع البيان، القرطيبك  .ُٓٔ-ُْٔ، صٗج ،التفسير الكبير لإلمام ،الرازمينظر: (ْ) 
 .ُٖٓ-ُْٖ، صْج ،روح المعاني ،أللوسيكا
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 ا١تطلب الثاين: أمثلة على أنواع ا١تتسورين على علم التفسَت.

 .كالعبلقة بينهما ا١تطلب الثالث: العقل كالوحي

 

 لمطلب األولا

حكم من تسور على تفسير كالم اهلل الجليل، ولم توجد فيو أىلية التفسير، أو 
 و لكنو يقصد الصد عن سواء السبيلوجدت في

تقدـ بياف اٟتقائق اليت ينبغي فهم النص ٔتوجبها، كقد ٘تثلت يف سلفنا الطيبُت ْتق،  
يف تفسَت كبلـ ربنا كما كجدت فيمن تبعهم بصدؽ مع سبلمة القصد، فقامت طريقتهم 

قق الفهم اٟتق.  اٟتق، على ستة أمور ٤تكمة ٖتي

لكن جهد البشر معرض للنقصاف، مهما ٖتققت فيو األىلية على التماـ، نعم 
 لذلك النقصاف حالتاف:

  حيث احتمل النصُّ قولو صراحة أك إشارة. حالة يعذر فيها اإلنساف األولى:

ك٨تذر منو قيامان بواجب  ،ولحذِّره ك٨تذر زلى ني فػى حالة يزؿ فيها اإلنساف،  الثانية:
 النصح.

لتـز يف تفسَته ة الفهم كٖتققت فيو األىلية، مث اعيد كىذا كلو فيمن كجدت فيو
 بالطرؽ الستة السوية، فخرج عن ىذا صنفاف اثناف:

الطوية فاسد النية، فبل يقًتب من  من اكتملت فيو األىلية لكنو سيء أولهما:
عمد، كيكتم اٟتق عن سوء  النصوص إال كما يفعل اللصوص، ٭ترؼ دين ا العظيم عن

ا﴿كأحبار اليهود، الذين قاؿ ا فيهم   قصد، فهو َّٕ َ ٓۡ ََِتٰٞب  َول ُٚ ِ  َسآَء ٖۡ ِقِ٘ػ ٱَّللَّ ِ ّٔ

قٞ  ٓ  ُمَطّػِ ُٚ ا َسآَء َّٕ ْ وََْ َٖ َزَىُؽوا ِي ُِ يَۡفَخۡىخُِطَٜن لََعَ ٱَّلَّ ِٖٔ َرۡت  ْ ٜا ٓۡ َوََكُٗ ُٛ َك َٔ ا  َٕ ِ ّ ل
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 َٖ ِ لََعَ ٱَّۡؽٰىِؽِي َُ٘ث ٱَّللَّ  ةِِٙۚۦُ وََْۡك
ْ ْ َزَىُؽوا ٜا ا َقَؽوُ َٖ ﴿، (ٖٗ: البقرة سورة) ﴾َّٔ ِي ٱَّلَّ
َُِتَٰب  ُٓ ٱّۡ ُٛ ا َحۡكؽِوُ  َءاَتۡيَجٰ َٕ ََ ۥ  ُٙ ٌٗ َحۡكؽِوَُٜٗ َّۖ ِإَونَّ وَؽِي ۡٓ ُٚ َ٘آَء ۡب

َ
ٓۡ َٜن خ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ َٜن  ا  ُٕ ُخ ُۡ ََلَ

 ۡٓ ُٚ ٜنَ  ٱۡۡلَيَّ َو ُٕ  .(ُْٔ: البقرة سورة) ﴾َحۡكَْ

َت القرآف، كال ، كليس عنده عدة لتفسمن دل تكتمل فيو أىلية فهم الكبلـ ثانيهما:
هبا كىؤالء  ، لفهم كبلـ ربنا الرٛتن، بل ليس عنده خرب عنها كال علميتقن الطرؽ الستة

 صنفاف:

فهو يظاىر أعداء الدين على اإلسبلـ  ،إذل ذلك سوء القصد: من ضم أك٢تما
َ٘ا﴿كيف مثل ىؤالء يقوؿ ذك اٞتبلؿ كاإلكراـ:  كالكيد ألىل اإلٯتاف، ٍَ َسَكْۡ ِ ِ  َوَكَذٰل

ُِِّكّ
نَِٗبٍّ َقُػوّٗ  ٓۡ إََِلٰ َبۡكظ  ا َشَحِٰؽنَي ٱۡۡلِ ُٛ ِّٖ يَُِٜح َبۡكُغ ِل ُمُؽورٗ  ِؿ َوٱۡۡلِ ٜۡ ٌَ اُۚ زُۡعُؽَف ٱّۡ
ٜۡ شَ  َ اَول َٔ ٓۡ َو ُٚ ا َذَكُُْٜهَّۖ وََؼۡر َٔ  ٍَ ونَ  آَء َربُّ  (.ُُِ)سورة األنعاـ:  ﴾َحۡىََتُ

فهو حَتاف ٮتبط يف دين ا بأنواع الزكر  ،سوء القصد خبل من: من ثانيهما
ِۡ ﴿ :ٛتنكيف مثل ىؤالء يقوؿ ربنا الر  كالبهتاف، ك٭تسب أنو من أىل اٟتق كاإلحساف َٚ  ِۡ ًُ

ۡقَؿًَٰل 
َ
َٖ أ ۡعََسِي

َ
ٓۡ  ١٠٣ُٗجَّتُِئُسٓ ةِٱۡۡل ُٚ ۡجَيا َو ةِ ٱدلُّ ٰٜ َي ٓۡ ِِف ٱۡۡلَ ُٛ ۡكُي ـَ  َِّ َٖ َع ِي ٱَّلَّ

ً٘ۡكا  َُٜ٘ن ُض ٓۡ َُيِۡف ُٛ جَّ
َ
َٖ َزَىُؽواْ أَِب ١٠٤ََيَۡفُتَٜن خ ِي ٍَ ٱَّلَّ ِ ْوَلٰٓه

ُ
آنِِٙۦ أ ٌَ ٓۡ َوِّ َيِٰج َرّبِِٛ

ثِ َوۡزٗٗ وََطتَِؽۡج  َٕ َٜۡم ٱٌَِّۡحٰ ٓۡ يَ ُٛ َ ُٓ ل ٓۡ وَََل ٌُِٗي ُٛ ۡقَؿُْٰ
َ
ٓ  ١٠٥ا أ ٍَ َسَؾا ِ ا َذٰل َٕ ِ ُٓ ة َّ٘ َٛ ٓۡ َس ُٚ ُؤ

ُؾًوا ُٚ َِل  ـُ َُؼٓواْ َءاَيِِٰت َوُر ابن  (، قاؿ اإلماـَُٔ-َُّ: الكهف سورة) ﴾َزَىُؽواْ َوٱَّتَّ
مرضية، ٭تسب أنو  عبد ا على غَت طريقةىي عامة يف كل من ": -رٛتو ا  -كثَت 

 .(ُ)"مصيب فيها، كأف عملو مقبوؿ، كىو ٥تطىء كعملو مردكد

 

                                                           

 .َُٕ، صّج ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثَت (ُ)
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 المطلب الثاني

 أمثلة على أنواع المتسورين على علم التفسير

من سوء فهم ىذه األنواع الثبلثة مع بياف ما يف أقوا٢تم من ٖتريف  سأعرض أمثلة
 ككقانا بفضلو ما أتوا بو من زيغ كغلط. -أجارنا ا الكرًن منهم  -كشطط 

ن علم، كصاحب  من عنده أىلية الفهم، لكنو زاغ كآثر التحريف ع :الصنف األول
كأسوأ ما كلو ٖتريف كتبلعب بكبلـ ا اٟتكيم. كتاب )اإلسبلـ كأصوؿ اٟتكم(، ككتابو  

. (ُ)"ال دكلةاإلسبلـ رسالة ال حكم، كدين " :قولو -ككلو سوء ببل ارتياب  -يف الكتاب 
أف اٞتهاد ال يكوف دعوة إذل الدين، كال ٟتمل الناس على اإلٯتاف با  ىذا بعد أف قرر

كإ٪تا يكوف لتثبيت السلطاف كتوسيع  -صلى ا عليو كسلم  -العظيم كبرسولو األمُت 
 لو اٟتكم هبا،إال تبليغ الدعوة، كليس  -صلى ا عليو كسلم  -ا١تلك. كليست مهمة النيب 

. مث ختم كتابو ٔتا يدؿ على مقصده أك مقصد من كتبو من ا١تلحدين، كال تنفيذ أحكامها
يف  ال شيء"فقاؿ يف اخر صفحة:  (ِ)كأغركه بوضع اٝتو عليو مقابل عرض فاف كشهرة زائلة

جتماع كالسياسة كلها كأف يهدموا يسابقوا األمم األخرل يف علـو االالدين ٯتنع ا١تسلمُت أف 
لكهم كنظاـ حكومتهم العتيق الذم ذلوا لو كاستكانوا إليو كأف يبنوا قواعد م ذلك النظاـ

منت ما دلت ٕتارب األمم على أنو خَت أصوؿ على أحدث ما أنتجت العقوؿ البشرية كأ
 .(ّ)اٟتكم"

                                                           

 .ْٔالثالث، ص الباب ،اإلسالم وأصول الحكمعبد الرازؽ، علي،  (ُ)
حقيقة اإلسالم وأصول يف كتابو  –رٛتو ا  –ىذا ما قالو الشيخ ٤تمد ٓتيت ا١تطيعي مفيت مصر سابقان  (ِ)

كضع اٝتو عليو فقط فهو  إال كثَت ٦تن يًتددكف على ا١تؤلف أف الكتاب ليس لو فيو  من علمنا". ِّٕ، صالحكم
لبسوه ثوب ا٠تزم كالعار إذل يـو القيامة أغَت ا١تسلمُت ضحية ىذا الكتاب ك  سوب إليو فقط ليجعلو كاضعوه منمن

 ."عقل من كشهركا باٝتو عند العقبلء تشهَتان ال يرضاه لنفسو من عنده أدىن مسكة
كمهد الشيخ ٤تمد ٓتيت ا١تطيعي ٟتكاية ىذا القوؿ الشنيع ٔتا  .َُّص ،اإلسالم وأصول الحكمر كتاب آخ (ّ)

يع، مث علق على كبلمو ٔتا يبُت شناعة ضبللو كأكىامو، فقاؿ يف آخر  ظٙترة مرة ١تا سبقو يف كتابو الف يدؿ على أنو
 =رمن أكلو إذل آخره يرمي إذل إنكا كتابو  ، "ك١تا كاف كلْْٔ-ْْٓص ،حقيقة اإلسالم وأصول الحكمكتابو 
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عقبلء أف كل من عرؼ دين اإلسبلـ كإف دل يكن من أىلو الكراـ الكمن ا١تعلـو عند 
هبتاف، كتبلعب بالقرآف، يستحي اب )اإلسبلـ كأصوؿ اٟتكم(  كت٬تـز يقينان بأف كل ما يف

 إف ٦تا»: -ـ عليو الصبلة كالسبل -قاؿ نبينا  كمامنو كل إنساف، إال من ٕترد من اٟتياء  
 .(ُ)«من كبلـ النبوة األكذل إذا دل تستح فاصنع ما شئتأدرؾ الناس 

ببل  كاضحُتين ر أم يف ىذا الكتاب من زيغ كتباب ضمنما  بعض كسأناقش
 ارتياب.

الدين دعوة إذل ا تعاذل، كقواـ تلك الدعوة ال يكوف إال ": قولو األمر األول:
البياف، كٖتريك القلوب بوسائل التأثَت كاإلقناع، فأما القوة كاإلكراه فبل يناسباف دعوة يكوف 

                                                                                                                                                                     

سسها على قواعد أكاف حاكمان ككاف لو حكومة كدكلة اآليات القرآنية كاألحاديث النبوية الدالة على أنو عليو السبلـ  
كاف ٬تاىد إلعبلء كلمة ا تعاذل كتبليغ الدعوة الدينية   - صلى ا عليو كسلم - القرآف كاألحاديث، كإنكار أنو

صلى ا  - اىد لتثبيت سلطانو كسعة ملكو إذل قوانُت سياسية، كإنكار أنوكٛتل الناس على العمل بشريعتو بل إ٪تا ج
بكر أنشأ ملكان جديدان كحكومة جديدة، ككاف كل ذلك إنكاران  اكاف لو ملك سياسي، كيزعم أف أب - عليو كسلم

إذل يومنا ىذا  -رضي ا عنو  - صر٭تان لشريعة اإلسبلـ كقوالن بأف اٟتكومات اإلسبلمية من عهد أيب بكر الصديق
كا١تكابرة، مث ذكر كبلمو السابق كعلق عليو  حبحكومات ال دينية، قاؿ بناء على ذلك كلو كقد بلغ فيما قالو غاية الق

بقولو: فا١تؤلف يقوؿ صر٭تان أف النظاـ الذم كانت عليو حكومة أيب بكر كمن بعده من ا٠تلفاء الراشدين ىي 
نتجتو أف ما جتماع السياسية كأكوف نظاـ حكومة ٠تلوه من علـو االظاـ عتيق غَت صاحل ألف ية كنيكومات ال دينح

كأهنا من كضع أيب بكر كمن معو  ،العقوؿ البشرية خَت منو كأكمل. كىذا من ا١تؤلف إنكار ألصوؿ اٟتكم اإلسبلمي
مع أف أصوؿ  ،صلى ا عليو كسلم - يبكأهنا مغايرة ١تا كاف عليو الن ،صلى ا عليو كسلم - من أصحاب رسوؿ ا

كيف عهد خلفائو  - ا صلى ا عليو كسلم - اٟتكم كمأخذ الشريعة اإلسبلمية عند كافة ا١تسلمُت يف عهد رسوؿ
كإٚتاع ا١تسلمُت  - صلى ا عليو كسلم - كمن بعدىم إذل أف تنقضي دار التكليف كتاب ا كسنة رسوؿ ا

ما ثبت بنص الكتاب أك السنة أك اإلٚتاع كليس ىناؾ خَت منها كال أكمل منها ألهنا مستمدة  كالقياس الصحيح على
ُْۡج ﴿من نور ا كمن دل ٬تعل ا لو نوران فما لو من نور كما قدمناه كيف كا تعاذل يقوؿ يف كتابو  َٕ ۡز

َ
َٜۡم أ ٱَۡلَ

ِِت َورَعِ  َٕ ٓۡ ِٗۡك ُج َقَْۡيُس ٕۡ َٕ ۡت
َ
ٓۡ َوخ َُ٘س ٓۡ دِي ٘ٗ َُّس َٓ دِي ٰ َؾ ـۡ ُٓ ٱۡۡلِ أبعد ىذا يقوؿ  (،ّ)سورة ا١تائدة:  ﴾ايُج َُّس

 ا١تؤلف ما قالو ٦تا ىو كفر كإٟتاد.
، ْج ،مسنداليف  أخرجو اإلماـ أٛتد -رضي ا عنو  -سعود البدرم اٟتديث الشريف من ركاية أيب م (ُ)
اإلماـ أبو داكد ، ك (َُِٔ، ّْْٖ، ّّْٖ) ، رقم:صحيحويف  كاإلماـ البخارم .ِّٕ، صٓج، ُِِ-ُُِص
 .(ُٔٓٗ)، رقم: َِٔ، صّج ،جامع األصول، كىو يف م، كغَتى(ْٕٕٗ) ، رقم:وسننيف 
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، مث استدؿ علىى قولو بآيات كرٯتات متعدد (ُ)"الغرض منها ىداية القلوب، كتطهَت العقائد
َِِّّت ِِهَ ﴿منها  ٓ ةِٱ ُٛ ۡ َ٘ثِۖٓ َوَجِٰػل ثِ ٱۡۡلََف ـَ ِٜۡق َٕ ۡ ثِ َوٱل َٕ ُۡ ٍَ ةِٱۡۡلِ ِ ِِ َرّب بِي ـَ ٱۡدُع إََِلٰ 

 َٖ َخِػي ۡٛ ُٕ ۡ ُٓ ةِٱل ۡقَْ
َ
َٜ أ ُٚ بِيِِْٙۦ َو ـَ َِّ َقٖ  ٖ َع َٕ ِ ُٓ ة ۡقَْ

َ
َٜ أ ُٚ  ٍَ ُۚ إِنَّ َربَّ ُٖ ۡضَف

َ
 سورة) ﴾أ

ِٞؽ ﴿، كمنها (ُِٓ: النحل َّ َؼ ُٔ َٗج 
َ
آ أ َٕ ِۡؽ إِجَّ َّ َِّّٛٓ  ٢١وََؼ ۡي

َطۡيِؽؽٍ  ۡفَج َقَْ ُٕ ِ  سورة) ﴾ة
، آيات  ٕٔ-ُٕ، مث تابع تقرير كبلمو فذكر يف ٜتس صفحات متتاليو (ِِ-ُِ: الغاشية

السماكم دل يتجاكز حدكد  -صلى ا عليو كسلم  -كرٯتات تدؿ على أف عمل نبينا 
ٖ ﴿ :الببلغ اجملرد من كل معاين السلطاف، منها َٔ َّۖ َو َ َؼاَع ٱَّللَّ

َ
ۡػ أ ٌَ َٜل َذ ـُ ٖ يُِؽِف ٱلؽَّ َّٔ

 ٰ ِلَّ َٜ ٓ  حَ ا َٕ ـٗ  َذ ٓۡ َضىِي ِٛ ۡي
َْ ٍَ َق َْۡجٰ ـَ ۡر

َ
وَِحَ ٱحَّتِۡف ﴿، كمنها: (َٖ: النساء سورة) ﴾اأ

ُ
ٓ أ ا َٔ

 َٙ ٰ َّۖ ََلٓ إَِل ٍَ ِ ّب ِٖٔ رَّ  ٍَ ۡۡشِكنِيَ إََِلۡ ُٕ ۡ ِٖ ٱل ۡقؽِۡض َق
َ
َّۖ َوأ َٜ ُٚ آ  ١٠٦ إَِلَّ  َٔ  ُ ٜۡ َشآَء ٱَّللَّ َ َول

ـٗ  ٓۡ َضىِي ِٛ ۡي
ٍَ َقَْ ا َسَكَْۡجٰ َٔ ْْۗ َو ٜا ُك ۡۡشَ

َ
َّۖ أ ِ  ا كِي َٜ ِ ِٛٓ ة ۡي

َٗج َقَْ
َ
ٓ أ ا َٔ : األنعاـ سورة) ﴾َو

ِ ﴿، كختمها بقولو تعاذل: (َُٕ-َُٔ ۡۡشُِك ة
ُ
 َرّّبِ َوََلٓ أ

ْ ٜا ۡدُق
َ
ٓ أ ا َٕ ِۡ إِجَّ َضٗػا ًُ

َ
 ٢٠ِٙۦٓ أ

ا َوََل رََشٗػا  ٓۡ َضّٗ ٍُ َُّس ۡمِْ
َ
ِۡ إِّّنِ ََلٓ أ ًُ٢١  ٖۡ َضٞػ َوَّ

َ
ِ أ َٖ ٱَّللَّ ِٔ ِۡ إِّّنِ َّٖ ُُيَِۡيِِن  ًُ

ِٖٔ ُدوِِٗٙۦ ُمَْۡخَطًػا  ِسَػ 
َ
َ  ٢٢أ ٖ َحۡكِص ٱَّللَّ َٔ َؾٰخِِٙۚۦُ َو ِ َورَِسٰ َٖ ٱَّللَّ ِ ّٔ إَِلَّ ةََؾٰٗنا 

َٜلُۥ وَإِنَّ َلُ  ـُ ةًَػاَوَر
َ
آ خ َٛ َٖ ذِي َٓ َخِِٰلِي َّ٘ َٛ  .(ِّ-َِ: اٞتن سورة) ﴾ۥ َٗاَر َس

اإللتزاـ يف  ٬تبنعم إف اآليات الكرٯتات ا١تتقدمة حق، كاإلٯتاف هبا فرض، لكن 
 أمرين عند فهم آيات القرآف ك٫تا:

أك٢تما: ٬تب فهم القرآف بالطرؽ الستة ا١تقررة عند ا١تهتدين، كتقدـ بياهنا كدل يلتـز 
 ا١تؤلف بواحدة منها.

الببلغ باٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة بأحسن  -عليو الصبلة كالسبلـ  -نعم مهمة نبينا 
ۡضَتۡتَج ﴿بياف، كىو ليس ٔتتسلط على إنساف، فا٢تداية بيد الرٛتن: 

َ
ٖۡ أ َٔ ِػي  ۡٛ ٍَ ََل َت إَِّٗ

                                                           

 .ّٓص ،اإلسالم وأصول الحكمعبد الرزاؽ، علي،  (ُ)
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َخػِ  ۡٛ ُٕ ۡ ُٓ ةِٱل ۡقَْ
َ
َٜ أ ُٚ ُۚ َو ٖ يََشآُء َٔ ِػي  ۡٛ َ َح َّٖ ٱَّللَّ َٖ َوَلِٰس ، (ٔٓ: القصص سورة) ﴾ي

 كٖتقيقان ٢تذه ا١تهمة الشريفة أمره ا الرحيم بأف يشفق على نفسو الطيبة الطاىرة، كال يشق
ٖ ﴿: -جل ثناؤه  -ثر الدنيا على األخرة، قاؿ ا عليها أسفان كحسرة على من كفر كآ َٕ َذ

َ
أ

ٜٓءُ  ـُ َٖ َلُۥ  ِ َّۖ وَإِنَّ  ُزّي ا ٗ٘ ِِْٙۦ وََؽَءاهُ َضَف َٕ َّۖ َخ ٖ يََشآُء َٔ ِػي  ۡٛ ٖ يََشآُء َوَي َٔ  ُِّ َ يُِغ ٱَّللَّ
َُ٘كٜنَ  ا يَۡط َٕ ِ ۢ ة ُٓ َ َقِْي ٓۡ َضَفَرٍٰتٍۚ إِنَّ ٱَّللَّ ِٛ ٍَ َقَْۡي ۡب َجۡىُف َٚ : فاطر سورة) ﴾وَََل حَۡؼ

ٖ). 

ثانيهما: كل آية من القرآف الكرًن يف أم موضوع كاف، ينبغي فهمها على حسب 
سورة ا١تنزلة فيها كيف القرآف الكرًن اليت ىي جزء منو، فمن السياؽ كالسباؽ كاللحاؽ، يف ال

فقد سلك مسلك ا١تنهجية فصل آية عن سورهتا كعن القرآف الكرًن الذم ٭تويها كيضمها، 
 . كإيضاح ىذا باألمر الثاين األيت.التفكيكية كتبلعب بكبلـ رب الربية

من تأكؿ سنة ا اٟتكيم يف أمره الشرعي الديٍت، كيف أمره الكوين  :األمر الثاني
تو يالقدرم علم يقينان تعهد ا الكرًن عباده بالرعاية ركيدان ركيدان، كىذا من مقتضيات ترب

ن ﴿اٟتكيمة، فهو رب العا١تُت، كبذلك أرسل رسلو الكراـ الطيبُت: 
َ
ا ََكَن ِّبََۡشٍ أ َٔ

ُ ٱّۡ  ُٙ ٱَّللَّ ٜاْ ِقَتادٗ يُۡؤتَِي ُٜٗ َُ َّ٘اِس  َٜل لِْ ٌُ َّٓ َح َّٜةَ ُث َٓ َوٱۡلُُّت ِٖٔ َُِتَٰب َوٱۡۡلُۡس ُدوِن ا َّلِ 
ِّٰ٘يِ  ْ َربَّ ٜا ُٜٗ َُ ِ َوَلِٰسٖ  ٜنَ  ۧٱَّللَّ ـُ ٓۡ حَۡػُر ُ٘خ َُ ا  َٕ ِ َُِتَٰب َوب

َٜن ٱّۡ ُٕ ِ ٓۡ ُتَكّْ ُ٘خ َُ ا  َٕ ِ  ﴾َٖ ة
، كمن صفات ا الكرٯتة صفة الرفق، كا ٭تب من اتصف هبا من (ٕٗ: عمراف ؿآ سورة)

رضي ا عنها  -ا٠تلق، ففي ا١تسند كصحيح اإلماـ مسلم عن أمنا الصديقة سيدتنا عائشة 
ما ال إف ا رفيق ٭تب الرفق، كيعطي عليو »قاؿ:  -أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  -

 .(ُ)«يف شيء إال زانو، كال ينزع من شيء إال شانو يعطي على العنف، إف الرفق ال يكوف

                                                           

اإلماـ مسلم يف ، ك ِِِ، َِٔ، ُُٕ، ُِٓ، ُُِ، ٖٓ، صٔج ،المسندأخرجو اإلماـ أٛتد يف  (ُ)
 .(ِّٔٔ)، رقم: ِّٓ، صْج ،جامع األصول، كىو يف (ِّٗٓ) ، رقم:وصحيح
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كما   -صلى ا عليو كسلم  -كباختصار إف ا٠تلق الكرًن ىو حاؿ نبينا األمُت 
يم  ﴿شهد لو بذلك اٟتكيم العليم:  ـِ ٍَ ََّكََلٰ ُعٍُْي َق ، كىذا ما (ْ:القلم سورة) ﴾ِإَوَّٗ

 -صلى ا عليو كسلم  -شهدت بو اآليات الكرٯتة اليت استدؿ هبا ا١تؤلف على دعوة نبينا 
للناس باٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة كالرفق كالرعاية. لكن من أين يفهم منها ترؾ اٞتهاد يف 
 سبيل ا ليكوف الدين كلو ؟! أليس من اٟتكمة معاقبة من أصر على كفره كضبللو كغيو

 .كعدكانو، بعد قطع عذره كبذؿ ما يف الوسع يف التلطف بو من أجل ىدايتو؟!

 (ُ)الٌندل موضع يف السيفً  كوٍضع مضر      بالعلى الٌسيفً  مٍوضعً  يف الٌندل كىكىٍضعي 

ما شرعو العزيز اٞتبار إال بعد ٜتس عشرة سنة من بعثة نبينا  إف جهاد الكفار
كقد نزؿ يف شأف اٞتهاد كاٟترب كالقتاؿ ما يقارب مئة  -صلى ا عليو كسلم  -ا١تختار 

آية كرٯتة. فهل يليق ٔتن يدعي عدـ مشركعية اٞتهاد، كيزعم أنو ال ٯتكن أبدان أف يكوف 
للدين ككل من قاـ بو فإ٪تا يريد ا١تلك كالتسلط. ىل يليق بو أف يتعامى عن تلك اآليات 

، قاؿ ا العظيم: التوراة كالكفر ببعضهااف ببعض البينات، كيسلك مسلك اليهود يف اإلٯت
﴿ ٌٗ ٓۡ َوَُّتۡؽُِسَٜن وَؽِي ُٗىَفُس

َ
ُخَُْٜن أ ٌۡ ُؤََلٓءِ َت ٓۡ َهٰٓ ُٗخ

َ
َّٓ أ ٓۡ ُث ِٖ دَِيٰؽِِٚ ّٔ ُِ٘سٓ  ّٔ ا 

ٌم  َٜ ُُمَؽَّ ُٚ ٓۡ َو ُٚ َسَٰؽٰى حَُػُٰػو
ُ
ٓۡ أ حُُٜك

ۡ
ِٓ َوٱُّۡكۡػَوِٰن ِإَون يَد ذۡ ِٛٓ ةِٱۡۡلِ ُؽوَن َقَْۡي َٛ حََظٰ

ٍۚ  ٓۡ َقَْۡيسُ  َُِتِٰب َوحَۡسُىُؽوَن ةَِتۡكظ  َُٜ٘ن ةَِتۡكِظ ٱّۡ ِٔ َذُخۡؤ
َ
ُۚ أ ۡٓ ُٛ ا َسَؾآُء  إِۡعَؽاُس َٕ َذ

ٓۡ إَِلَّ ِعۡؾيٞ  ُِٔ٘س  ٍَ ِ ُِ َذٰل ٖ َحۡىَك َشّػِ  َٔ
َ
ثِ يَُؽدُّوَن إََِلٰٓ أ َٕ َٜۡم ٱٌَِّۡحٰ َّۖ َوَي ۡجَيا ةِ ٱدلُّ ٰٜ َي ِِف ٱۡۡلَ

ا  َّٕ ٍِ َخ ُ ةَِغٰىِ ا ٱَّللَّ َٔ َُْٜن ٱَّۡكَؼاِبِۗ َو َٕ ْ  ٨٥َتۡك ُوا َٖ ٱۡشََتَ ِي ٍَ ٱَّلَّ ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
ةَ  أ ٰٜ َي ۡجَيا  ٱۡۡلَ ٱدلُّ

ونَ  ٓۡ يََُ٘صُ ُٚ ُٓ ٱَّۡكَؼاُب َوََل  ُٛ ۡ٘ ُه َخ ، (ٖٔ-ٖٓ: البقرة سورة) ﴾ةِٱٓأۡلِعَؽةِۖٓ َوََل َُيَىَّ
َٖ ﴿: -جل كعبل  -ىبل تأمل آيات اٞتهاد، ككقف عند قوؿ رب العباد  ِي ٓۡ حََؽ إََِل ٱَّلَّ َ ل

َ
خ

 ۡٓ يِۡػيَُس
َ
ٜٓاْ خ ىُّ َُ  ۡٓ ُٛ َ َِ ل ُٓ ٱٌَِّۡخاُل  رِي ِٛ ۡي

َْ خَِب َق َُ ا  َّٕ ةَ وََْ ٰٜ ََ ٜاْ ٱلؾَّ َة َوَءاحُ ٰٜ َْ ٜاْ ٱلطَّ ُٕ رِي
َ
 َوأ

ٓۡ  إَِذا وَؽِييٞ  ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ُۚ َشػَّ َعۡشَيٗث
َ
ۡو أ
َ
ِ أ َغۡشَيثِ ٱَّللَّ ََ َن ٱۡلَّاَس  ٜۡ َٓ  ََيَۡش ِ َ٘ا ل ْ َربَّ ٜا ُ َوًَال

                                                           

 .ٕٔٓ، صشرح ديوان المتنبي، ينظر الواحدم، ينسب ىذا البيت للمتنيب (ُ)
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َخۡتَج  َ٘ا ٱٌِّۡ ََ ِ   َخاَل َقَْۡي َس
َ
َ٘آ إََِلٰٓ أ ۡؽَت عَّ

َ
ََلٓ أ ٜۡ َ ِۗ  ل ؽِيب 

ًَ  ِٞ ۡجَيا ًَِْي َتُٰف ٱدلُّ َٔ  ِۡ َوٱٓأۡلِعَؽةُ ًُ
َٜن وَخِيًَل  َعۡۡيٞ  ُٕ َْ ـۡ ِٖ ٱتَََّقٰ َوََل ُت َٕ ِ
ّ  .(، ففيها أبلغ رادع لو عن غيوٕٕ: النساء سورة) ﴾ل

مث شرع ٢تم على نعم هني عن اٞتهاد يف أكؿ األمر يف مكة ا١تكرمة ٟتكم كثَتة، 
بعد ا٢تجرة الشريفة للمدينة ا١تنورة فلنسمع لبياف تلك ا١تراحل، لنعلم مدل  مراحل كأمركا بو
 يف أكؿ كتاب السَت (ُ)السرخسياإلماـ ، قاؿ شيخ اإلسبلـ كٖتريفو لآلياتضبلؿ ا١تؤلف 

 كقتاؿ ،الدين إذل دعاؤىم الواجب فنقوؿ ا١تشركُت مع ا١تعاملة بياف فأما" من كتابو ا١تبسوط:
 عن كالنهي با١تعركؼ األمر ا١تنزلة الكتب يف األمة ىذه صفة ألف اإلجابة من منهم ا١تمتنعُت

ُمُؽونَ ﴿ :تعاذل ا قاؿ األمم خَت كانوا كهبا ا١تنكر
ۡ
َّ٘اِس حَأ ۡعؽَِسۡج لِْ

ُ
ٍث أ َّٔ

ُ
ٓۡ َعۡۡيَ أ ُ٘خ َُ 

ۡكُؽوِف  َٕ ۡ ؽِ  ةِٱل
َُ ٘ ُٕ ۡ ِٖ ٱل َن َق ٜۡ َٛ ۡ٘ َُِتِٰب َََّكَن َوَت ُِ ٱّۡ ۡٚ

َ
َٖ أ َٔ ٜۡ َءا َ ِْۗ َول َُٜ٘ن ةِٱَّللَّ ِٔ َوحُۡؤ

ٍۚٓ َعۡۡيٗ  ُٛ َّ ٜنَ  ا ل ٌُ ُٓ ٱَّۡػِٰف ُٚ ۡزََثُ
َ
َُٜ٘ن َوأ ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ ُٓ ٱل ُٛ ۡ٘ ِ  كرأس ،(َُُ:عمراف آؿ) ﴾ّٔ

 ا١تنكر كأصل ،إليو داعيا بو آمرا يكوف أف مؤمن كل فعلى ،تعاذل با اإلٯتاف ا١تعركؼ
 فعلى ،تأكيل غَت من اٟتق إنكار من فيو ١تا كالعناد اٞتهل من يكوف ما أعظم فهو ،الشرؾ

 - كسلم عليو ا صلى - ا رسوؿ كاف كقد ،عليو يقدر ٔتا عنو ينهى أف مؤمن كل
ۡىَص ﴿ :تعاذل ا قاؿ ا١تشركُت عن كاإلعراض بالصفح االبتداء يف مأموران  وَٱۡضَىِص ٱلطَّ

 َِ ِٕي ۡۡشِكنِيَ ﴿ :تعاذل كقاؿ ،(ٖٓ: اٟتجر) ﴾ٱۡۡلَ ُٕ ۡ ِٖ ٱل ۡقؽِۡض َق
َ
 مث ،(ْٗ: اٟتجر) ﴾َوأ

ٍَ ﴿ :تعاذل فقاؿ باألحسن كاجملادلة بالوعظ الدين إذل بالدعاء أمر ِ ِِ َرّب بِي ـَ ٱۡدُع إََِلٰ 
َ٘ثِۖٓ َوَجٰ  ثِ ٱۡۡلََف ـَ ِٜۡق َٕ ۡ ثِ َوٱل َٕ ُۡ ُٖ ةِٱۡۡلِ ۡضَف

َ
َِِّّت ِِهَ أ ٓ ةِٱ ُٛ ۡ  أمر مث ،(ُِٓ: النحل) ﴾ِػل

ُْۚ ِإَونَّ ﴿ :تعاذل فقاؿ منهم البداية كانت إذا بالقتاؿ ٜا ُٕ ٓۡ ُؿِْ ُٛ جَّ
َ
َٖ يَُؼَٰخَُْٜن ةِد ِي ذَِن لَِّلَّ

ُ
أ

ٰ ٱ َ لََعَ ٓۡ  َّللَّ ِػيؽٌ  ََٗۡصِِٚ ٌَ وَإِن ﴿ :تعاذل كقاؿ الدفع يف ٢تم أذف أم ،(ّٗ: جاٟت) ﴾َّ

                                                           

واب سنة اإلماـ الكبَت ٤تمد بن أٛتد صاحب ا١تبسوط كغَته. تويف يف حدكد التسعُت كاألربعمائة، كلعل الص (ُ)
السادة  طبقاتالجواىر المضية في  ،٤تمد بن القادر عبدالقرشي،  ينظر: -رٛتو ا  -ثبلث كٙتانُت كأربعمائة 

 .ِٖ-ٖٕ، صّ، جيةالحنف
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ٍَ َسؾَ  ِ َذٰل ََ  ْۗ ۡٓ ُٚ ٓۡ وَٱۡرُخُْٜ َٖ  آءُ َقَٰخُُْٜك ِإَون ﴿ :تعاذل كقاؿ ،(ُُٗ:البقرة) ﴾ٱَّۡؽٰىِؽِي
 ِ ۡ لََعَ ٱَّللَّ َّكَّ َٜ ا َوحَ َٛ َ َ٘ۡص ل ِٓ وَٱۡس ْۡ ْ لِْفَّ ٜا َُ٘ط  بالقتاؿ بالبداية أمر مث ،(ُٔ: األنفاؿ) ﴾َس

ٰ ﴿ :تعاذل فقاؿ ٓۡ َضِتَّ ُٚ َ٘ثٞ َوَيُسَٜن َوَقٰخُِْٜ ِ ََل حَُسَٜن وِۡخ ُٖ َّلِلَّ : البقرة) ﴾ٱدّلِي
ۡۡشِكنَِي َضۡيُد وَإَِذا ﴿ :تعاذل كقاؿ ،(ُّٗ ُٕ ۡ ْ ٱل ٜا ُؽ ٱۡۡلُُؽُم وَٱۡرُخُْ ُٛ ۡش

َ
 ٱنَفََْظ ٱۡۡل

ٓۡ ُُكَّ َمۡؽَضػ   ُٛ َ ْ ل ٓۡ َوٱۡرُكُػوا ُٚ و ٓۡ َوٱۡضَُصُ ُٚ ٓۡ وَُعُؼو ُٚ ٜ ُٕ  كقاؿ ،(ٓ: التوبة) ﴾وََسػتُّ
 فإذا ا إال إلو ال يقولوا حىت الناس أقاتل أف أمرت»: كسلم عليو ا صلى - ا رسوؿ
 األمر فاستقر ،(ُ)«ا على كحساهبم ْتقها إال كأموا٢تم دماءىم مٍت عصموا فقد قالوىا
 عليو ا صلى - النيب قاؿ ،الساعة قياـ إذل قائم فرض كىو ا١تشركُت مع اٞتهاد فرضية على

 أميت من عصابة آخر يقاتل أف إذل تعاذل ا بعثٍت منذ ماض اٞتهاد»: - كسلم
 رزقي كجعل ،الساعة يدم بُت بالسيف بعثت»: كسلم عليو ا صلى كقاؿ ،(ِ)«الدجاؿ

 كتفسَته ،(ّ)«منهم فهو بقـو تشبو كمن ،خالفٍت من على كالصغار كالذؿ ر٤تي ظل ٖتت
 عليو ا صلى - رسولو تعاذل ا بعث :قاؿ - ا رٛتو - عيينة ابن سفياف عن منقوؿ
 - بكر أبو بو قاتل كسيف ،األكثاف عبدة بنفسو بو قاتل سيف ،سيوؼ بأربعة - كسلم
ٜنَ حُ ﴿ :تعاذل ا قاؿ ،الردة أىل عنو - تعاذل ا رضي ُٕ ۡو يُۡفِْ

َ
ٓۡ أ ُٛ : الفتح) ﴾َؼٰخَُِْٜج

 :تعاذل ا قاؿ ،الكتاب كأىل اجملوس - عنو تعاذل ا رضي - عمر بو قاتل كسيف ،(ُٔ
﴿ ِ َُٜ٘ن ةِٱَّللَّ ِٔ َٖ ََل يُۡؤ ِي ٜاْ ٱَّلَّ ِٜۡم ٱٓأۡلِعؽِ َقٰخُِْ  قاتل كسيف ،اآلية (ِٗ: التوبة) ﴾َوََل ةِٱَۡلَ
 أمرت :قاؿ عنو ركل كىكذا ،كالقاسطُت كالناكثُت ا١تارقُت - عنو تعاذل ا رضي - علي بو

                                                           

، ُ، ججامع األصولكىو يف  -رضي ا عنو  -اٟتديث الشريف يف الكتب الستة من ركاية أيب ىريرة  ((ُ
 .ِْٔص
جامع كىو يف  -رضي ا عنو  -( من ركاية أنس بن مالك ِِّٓ، رقم: )سننوأخرجو اإلماـ أبو داكد يف  (ِ)

 (. كىو حديث حسن.ِّ، رقم: )ِّْ، صُ، جاألصول
كركاه  -رضي ا عنهما  -، من ركاية عبدا بن عمر ِٗ - َٓ، صِ، جمسندهأخرجو اإلماـ أٛتد يف  (ّ)

 .ِٕٔص ،ٓ، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائداإلماـ الطرباين كما يف 
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َء إََِلٰٓ ﴿ :تعاذل ا قاؿ كالقاسطُت كالناكثُت ا١تارقُت بقتاؿ ٰ حَِِفٓ َِِّّت َتۡتِِغ َضِتَّ ْ ٱ ٜا وََؼٰخُِْ
ۡمؽِ 
َ
ِ أ   .(ُ)"(ٗ: اٟتجرات) ﴾ٱَّللَّ

عن علم كقصد فينطبق على ىذا  ثر ىواه، كتبلعب بشرع موالهم ىذا حاؿ من آنع
َ٘ا وَٱنَفََْظ ﴿جل يف عبله  -ا  قوؿ - النوع ِ ُٙ َءاَيٰخ ِٓي َءاَتۡيَجٰ  ٱَّلَّ

َ
ٓۡ َجَتأ ِٛ ۡي

ُِ َقَْ َوٱحۡ
 َٖ ِٔ ُٖ وَََكَن  ۡيَطٰ ُٙ ٱلشَّ ۡتَتَك

َ
ا وَد َٛ ۡ٘ ِٔ َٖ َ٘ا ١٧٥ٱَّۡناوِي ٜۡ ِشۡئ َ ۥٓ  َول ُٙ َّ٘ ُِ ٰ ا َوَل َٛ ِ ُٙ ة لََؽَذۡكَجٰ

 َٚ َتَف  ۡرِض َوٱتَّ
َ
ۡعَِلَ إََِل ٱۡۡل

َ
ِِ أ َر َٕ ََ ۥ  ُٙ َرُْ َٕ ُۚ َذ ُٙ ٰ ى ۡو  َٜ

َ
ۡد أ َٛ ِۡ َقَْۡيِٙ يَْۡ ِٕ ٱََّۡكِۡب إِن ََتۡ

 ٰ َٛدٍۚ ذَّ ُٙ يَْۡ َۡ ْ أَِبَتَۡتُ ٜا ةُ ؼَّ ََ  َٖ ِي ِٜۡم ٱَّلَّ ٌَ ُِ ٱّۡ َر َٔ  ٍَ ِ ِ ل ٓۡ َيٰخ ُٛ َّْ َطَص ََّك ٌَ ُۚ وَٱًُۡطِص ٱّۡ َ٘ا

ُؽوَن  َُّ ْ أَِب ١٧٦َحَخَى ٜا ةُ ؼَّ ََ  َٖ ِي ُٜۡم ٱَّلَّ ٌَ َرًَل ٱّۡ َٔ آَء  ٜنَ ـَ ُٕ ِْ ـۡ ْ َح ٜا ٓۡ ََكُٗ ُٛ ُٗىَف
َ
َ٘ا َوأ ِ  ﴾َيٰخ

 .(ُٕٕ-ُٕٓ: األعراؼ سورة)

من دل تكتمل عنده أىلية التفسَت، كتسور على كتاب ا اٞتليل  الصنف الثاني:
 ك٫تا: ،. كىؤالء فريقافبرأيو ا٢تزيل، بالشرح كالتفصيل فأتى باألباطيل

دل توجد عنده العدة البلزمة للتفسَت لكن ليس عنده سوء قصد، كال  األول: الفريق
 ف:يريد ٖتريف الكلم عن مواضعو بقصد، كىذا الصنف أيضان نوعا

كاعظوف جاىلوف، كقصاص بطالوف، كضعوا أنفسهم فيما ال ٭تسنوف،  النوع األول:
، ألف ضرر الطبيب اٞتاىل ، فضررىم يزيد على الطبيب اٞتاىلكتكلموا فيما ال يتقنوف

 - نبينا اعتربمقصور على األبداف، كضرر ا١تفسر اٞتاىل شامل لؤلدياف كاألبداف، كلذلك 
 زماف أم يف - عدة غَت من داعو  كل كىمٍ  - القٌصاص انتشار - كالسبلـ الصبلة عليو

 ا رضي - األرت بن خباب عن الكبَت الطرباين معجم يف كما األناـ، ىبلؾ على عبلمة

                                                           

 .ْ-ّ، صَُج ،المبسوط ،السرخسي(ُ) 
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 كقاؿ ،(ُ)«قىصُّوا ىىلىكيوا لىم ا ًإٍسرىائًيلى  بىًٍت  ًإف  »: قاؿ - كسلم عليو ا صلى النيب عن ،- عنو
 الناس على يقص رآه لقاصٌ  - عنو ا رضي - الغفارم اٟتارث بن صلة اٞتليل الصحايب

 قمت حىت أرحامنا قطعنا كال ،- كسلم عليو ا صلى - نبينا عهد تركنا ما كا»: قائمان 
 .(ِ)«أظهرنا بُت كأصحابك أنت

ة الزمة نعم ال يكفي طيب القلب، كسبلمة الصدر، كحسن القصد من غَت عد
 أمَت علي سيدنا الراشدين ا٠تلفاء رابع عن - تعاذل ا رٛتو - اٟتازمي اإلماـلؤلمر. ركل 

 ما: فقاؿ الناس، ٮتٌوؼ رجل فإذا الكوفة مسجد دخل أنو» - عنو ا رضي - ا١تؤمنُت
 بن فبلف أنا: يقوؿ كلكنو الناس، يذكر برجل ليس: فقاؿ. الناس يذٌكر رجل: قالواٍ  ىذا؟
 مسجدنا، من فاخرج: قاؿ ال،: فقاؿ كا١تنسوخ؟ الناسخ أتعرؼ: إليو فأرسل فاعرفوين، فبلف

 ابن مىر  »: -رضي ا عنو  -عن ابن عباس  مثلو كركيا. «كأىلكت ىلكت فيو، تذكر كال
 الناسخ اكم: قاؿ ؟ا١تنسوخ من الناسخ ام مأتدر : فقاؿ و،برجل ضوكفر  يػىقيصُّ  ًبقىاص   عباس

،: قاؿ. ال: اؿق: ا١تنسوخ من الناسخ ام مر دت اكم: قاؿ ؟نسوخا١ت نم  ىىلىٍكتى
 .(ّ)«كىأىٍىلىٍكتى 

خطأ من تقحم تفسَت القرآف الكرًن من غَت عدة معتربة عند  كىذا مثاؿ يوضح
 الراسخُت، كإف كاف ذك قصد سليم.

يستدؿ كثَت من الوعاظ اٞتهلة كالقصاص البطلة، على ٣تاىدة النفس كهتذيبها 
ۡب ﴿ :-جل كعبل  -بقوؿ ا  َٚ ۥ َؼَِغٰ ٱۡذ ُٙ َن إَِّٗ ٜۡ ، (ُٕ: النازعات سورة) ﴾إََِلٰ وِؽَۡق

                                                           

مجمع  ابن ا٢تيثمي، كرجالو موثقوف كما يف .َّٕٓ، رقم: َٖ، صْج ،الكبيرو معجمأخرجو الطرباين يف  (ُ)
، ْج ،حلية األولياء ،كىو يف أيب نعيم .ُٖٗ، صُج ،ألجلح الكندم كاألكثر على توثيقو، كاختلف يف االزوائد

 .ِّٔص
 ابن ا٢تيثمي،كإسناده حسن كما يف  .َْٕٕ، رقم: ْٕ، صٖج ،الكبير ومعجميف  أخرجو الطرباين األثر (ِ)

 .ُِّ، صْج ،التاريخ الكبيريف  أخرجو اإلماـ البخارم، ك ُٖٗ، صُج ،مجمع الزوائد
بن ا، كذكر٫تا أيضان اإلماـ ٕ-ٔص ،االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار ،٤تمد بكر أبو ،ا٢تمداين(ّ) 

 .َٖ، صُج ،الفقيو والمتفقوا٠تطيب يف األثر األكؿ  ، كركلْص ،الناسخ والمنسوخيف  ،ىبة ا ،سبلمة
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ۥ َؼَِغٰ ﴿ :كبقولو تعاذل ُٙ َن إَِّٗ ٜۡ ٓ إََِلٰ وِؽَۡق َتا َٚ ، بناء على أف النفس (ّْ: طو سورة) ﴾ٱۡذ
شتغاؿ بالنفس كالعياؿ، كالتلهي هبما على عدـ االىي ا١ترادة بفرعوف. كمنهم من يستدؿ 

ادِ ﴿عن ذم العزة كاٞتبلؿ، بقوؿ الكبَت ا١تتعاؿ:  َٜ ۡ ٍَ ةِٱل ٍَ إَِّٗ ٍَ وَٱۡعَْۡف َجۡكَْۡي َٗا۠ َربُّ
َ
ٓ خ إِّّنِ

 ٜٗ ِس ُؼ ػَّ ٌَ ُٕ ۡ ، كىذا من التفسَت (ُ)، كيفسر النعلُت بالنفس كاألىل(ُِ: طو سورة) ﴾ىٱل
، كىو شبيو بتفسَت  الباطنية كإف اختلفت الدكاعي القلبية، ككل منهما تبلعب بالرأم اـر

 باآليات القرآنية.

سبحاف ا! أين اٟتقائق اليت ٕتب مراعاهتا عند فهم الكبلـ؟ كأين الطرؽ الستة 
السليمة اليت ٬تب الرجوع إليها عند تفسَت القرآف؟ إف ترؾ اٟتقائق الشرعية كالعرفية 

إف ترؾ ك ة إبليسية، السوية يف تفسَت كبلـ رب الربية، طريق كالوضعية اللغوية، كإ٫تاؿ الطرؽ
 ، حفظنا ا من كل آفة ردية.نزعة زنديقية مهما صفت النيةظواىر النصوص 

يتسارع إذل تفسَت كبلـ رب الربية باللغة العربية، من غَت اعتبار  النوع الثاني:
 يعتٍت بوضع اآلية الكرٯتة يف سياقها للنقوؿ األثرية، كال مراعاة ١تبلبسات اآليات القرآنية، كال

حقها، كال يتقيد باٟتقائق ا١تتقدمة، كال يلتـز بالطرؽ الستة اكمة، فتزؿ مع سابقها كال
سواء كاف فاعل ذلك عنده أىلية يف  -جل كعبل  -قدمو، كيقوؿ يف القرآف مادل يرده ربو 

عترب يف ىذا النوع تفسَت القرآف التفسَت أك ليس عنده إال علم بالعربية قليل أك كثَت، فا١ت
الكرًن بظاىر اللغة العربية دكف مراعاة اآلثار الشرعية، كمبلبسات اآليات القرآنية. كقد كقع 
شيء من ذلك يف الصدر األكؿ، فنيبُتِّ لو الصواب. كما ثبت يف ا١تسند كالكتب الستة 

 سألتي »قاؿ:  - عنهما رضي ا -كغَت ذلك من دكاكين السنة الشريفة عن عركة بن الزبَت 

                                                           

وَٱۡعَْۡف ﴿، ٕٖص -رٛتو ا  -شيخ: أٛتد الرفاعي لل البرىان المؤيدكمن العجيب الغريب ما جاء يف  ((ُ
 ٍَ ٍَ ﴿أم: نفسك كزكجتك.  ﴾َجۡكَْۡي َٜادِ  إَِّٗ ۡ ِس  ةِٱل ػَّ ٌَ ُٕ ۡ أم عن رؤية الزكجة كالنفس. كلعل ىذا ٦تا كضع على  ﴾ٱل

، الشيخ الرفاعي )فقد كاف شافعيان يعرؼ الفقو، إمامان قدكة عابدان زاىدان، كثَت اإلستغفار، عارل ا١تقدار، رقيق القلب
 ،م النبالءسير أعال ينظر: الذىيب، (رٛتو ا -تويف سنة ٙتاف كسبعُت كٜتس مئة  .غزير اإلخبلص، ال يقـو للرؤساء

 .َٖ-ٕٕ، صُِج
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ِٖٔ  إِنَّ ﴿: تعاذل ا قوؿى  أىرىأىٍيتً : ٢تا فقلتي  ،- عنها ا رضي - عائشة ۡؽَوةَ  َٕ ۡ َىا َوٱل ٱلطَّ
 َِّۖ ٖ  َشَكآنِؽِ ٱَّللَّ َٔ ُۚ َو ا َٕ ِٛ ِ ََّٜف ة ن َحؽَّ

َ
َ٘اَح َقَْۡيِٙ أ َؽ وَََل ُس َٕ وِ ٱۡخَخ

َ
ٖۡ َضزَّ ٱَۡلَۡيَج أ َٕ َذ

َع َعۡۡيٗ  َّٜ ٌٓ وَإِنَّ ٱا َتَؽ َ َشاٌَِؽ َقِْي  ال أف جناحه  أحدو  على ما فواً  (ُٖٓ:  البقرة) ﴾َّللَّ
ركة ابالصف يط و ؼى 

ى
: أىك ٍلتػىهىا ما على كانت لو ىذه إف ،أخيت ابن يا قلت بئسما: قالت ،كا١ت

 ييسًلموا أف قبل كانوا األنصار، يف أينزلت كلكنها هبما، يط و ؼ ال أف عليو جناح ال كانت
ناةى  ييًهلُّوفى  شل ل، عند يعبدكهنا كانوا اليت الط اًغيىًة، ًلمى

ي
 يط و ؼى  أفٍ  يتحر جي  ٢تا أىىل   مىن ككاف ا١ت

ىٍركىة، بًالص فىا
 يا: فقالوا ذلك، عن - كسلم عليو ا صلى - النيب   سألوا أسلىموا فلما كىا١ت

َىا  إِنَّ ﴿: كجل عز الل وي  فىأنزؿى  كا١تركىًة؟ الص فىا بُت ؼى نط و   أف نتحر جي  كين ا إن ا ا، رسوؿ ٱلطَّ
 ِ ِٖٔ َشَكآنِؽِ ٱَّللَّ ۡؽَوةَ  َٕ

ۡ  سىن   كقد :- عنها ا رضي - عائشة قالت ،(ُٖٓ:  البقرة) ﴾َوٱل
 الطواؼ يًتؾ أف ألحدو  فليس بينهما، الط واؼى  - كسلم عليو ا صلى - ا رسوؿ
 يومىًئذو  كأنا - عنها ا رضي - لًعىائشةى  قلتي : »الزبَت بن ركاية قاؿ عركة، كيف (ُ)«بينهما

َِّۖ  إِنَّ ﴿: تعاذل ا قٍوؿى  أىرأيتً  - السِّنِّ  حديثي  ِٖٔ َشَكآنِؽِ ٱَّللَّ ۡؽَوةَ  َٕ
ۡ َىا َوٱل ٖۡ َضزَّ  ٱلطَّ َٕ َذ
ا َٕ ِٛ ِ ََّٜف ة ن َحؽَّ

َ
َ٘اَح َقَْۡيِٙ أ َؽ وَََل ُس َٕ وِ ٱۡخَخ

َ
 على أرىل ما (ُٖٓ:  البقرة) ﴾ٱَۡلَۡيَج أ

 جناح فبل: كانت تقوؿ كما كانت لو كىبل،: عائشةي  فقالت هبما؟ يط و ؼ ال أف شيئان  أحدو 
 ككانت ١تنىاةى، ييهلُّوف كانوا األنصار، يف اآليةي  ىذهً  أيٍنزًلىتٍ  إ٪تا إهنا هبما، يط و ؼ ال أف عليو
ٍيدو، حىٍذكى  مىناةي   سأليوا اإلسبلـ، جاء فلما كا١تركًة، الص فا بػىٍُتى  يىط و فوا أفٍ  يػىتىحىٌرجوفى  ككانوا قيدى

ۡؽَوةَ  إِنَّ ﴿: كجل عز ا فأنزؿ ذلك؟ عن - كسلم عليو ا صلى - ا رسوؿى  َٕ ۡ َىا َوٱل ٱلطَّ
ِٖٔ  َِّۖ ََّٜف  َشَكآنِؽِ ٱَّللَّ ن َحؽَّ

َ
َ٘اَح َقَْۡيِٙ أ َؽ وَََل ُس َٕ وِ ٱۡخَخ

َ
ٖۡ َضزَّ ٱَۡلَۡيَج أ َٕ  َذ

ا َٕ ِٛ ِ أف اآلية ا١تباركة دل تتعرض  -رضي ا عنها  -أـ ا١تؤمنُت عائشة  تفبين (ِ)«﴾ة

                                                           

. كاإلماـ مسلم يف ُُٔٓ، رقم: ِٗٓ، صِ، باب كجوب الصفا كا١تركة، جصحيحوأخرجو اإلماـ البخارم يف  ((ُ
 .ُْٖ :، رقمُٓ، صِج ،جامع األصول. كىو يف ُِٕٕ، رقم: ِٗٗ، صِ، جصحيحو

. ُٖٗٔ، رقم: ّٓٔ، صِ، باب يفعل يف العمرة ما يفعل يف اٟتج، جصحيحوأخرجو اإلماـ البخارم يف (ِ) 
 .ُْٕٗ، رقم: ُِِ، صّج ،جامع األصول. كىو يف ُِٕٕ، رقم: َّٗ، صِ، جصحيحوكاإلماـ مسلم يف 
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لفرضية السعي، كال لسنيتو، كإ٪تا ١تا ٖترجوا عن السعي بينت اآلية الكرٯتة: أنو ال حرج يف 
كتفاء بظاىر العربية يف كثَت من يؤخذ من أدلة اخرل. كعلى ىذا فاال ذلك، كحكم السعي 

اآليات ال يكفي. بل ال بد من معرفة الظركؼ كا١تبلبسات اليت صاحبت نزكؿ اآليات 
 -رٛتو ا  -. قاؿ اإلماـ النوكم (ُ)"فالعلم بالسبب يورث العلم با١تسبب"الكرٯتات. 

قاؿ العلماء: ىذا من دقيق علمها " -رضي ا عنها  -معلقان على جواب أمنا عائشة 
كفهمها الثاقب، ككبَت معرفتها بدقائق األلفاظ، ألف اآلية الكرٯتة إ٪تا دؿ لفظها على رفع 
اٞتناح عمن يطوؼ هبما، كليس فيو داللة على عدـ كجوب السعي، كال على كجوبو، 

عدمو، كبينت أف اآلية ليس فيها داللة للوجوب كال ل -رضي ا عنها  -فأخربتو عائشة 
السبب يف نزك٢تا كاٟتكمة يف نظمها، كإ٪تا نزلت يف األنصار حُت ٖترجوا من السعي بُت 

لكانت فبل جناح عليو أف ال الصفا كا١تركة يف اإلسبلـ، كأهنا لو كانت كما يقوؿ عركة 
 .(ِ)"يطوؼ هبما

٦تن دل تكتمل فيو أىلية التفسَت لكنو ٚتع إذل ذلك سوء القصد يف  الثاني: فريقال
التأكيل، فليس يف العَت كال يف النفَت، كىو متعثر يف ا١تدلوؿ كالدليل، كىؤالء أيضان نوعاف كل 

، يتكلم عن عمد باألباطيل، ك٫تو األكؿ كاألخَت التبلعب بشرع ا مذمـومنهما آمث 
نتساب إذل اإلسبلـ ليكيد لو كيضل أىلو باٝتو، من أظهر اال ، كىذاف الصنفاف منهماٞتليل

كىذا بياف حا٢تما  كأعلن اٟترب على ربو. كشف القناع عن كجهو، كصرح بكفره  كمنهم من
 كسوء فعلهما.

أظهر اإلسبلـ لكنو شيطاف، يريد الكيد لو باسم اإلسبلـ، ليكوف  النوع األول:
، كغبلة الصوفية الركافض و حاؿ الشيعةأخفى ١تكره، كأدعى لقبوؿ تلبيسو، كما ى

فركع الباطنية ا١تنحرفُت، ككًل الدجالُت، كالفبلسفة ا٢تالكُت، كالقاديانية ا١ترتدين، كٚتيع 
يف ىذا اٟتُت، رد ا كيدىم إذل ٨تورىم  كتقليد الغرب متبلعب بالدين من دعاة التجديد

                                                           

 .ٖٖص ،ُ، جالقرآن علوم في اإلتقان : السيوطي،كما نقل ذلك عن اإلماـ ابن تيمية يف (ُ)
 .ُِ، صٗج ،صحيح مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح ، النوكم: انظر (ِ)
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 عُت كيف تبلعبوا بالقرآف الكرًنإنو جبار عظيم. كسأقتصر على ٪توذج كاحد، لنرل رأم ال
 .كٔتفاىيمو

  الشيعة الركافض. ا٨تصر موقفهم األثيم ٨تو القرآف الكرًن، يف موقفُت كل
 .منهما كفر مبُت

القرآف الكرًن ٤ترؼ من قبل الصحابة الكراـ، كفيو تغيَت كزيادة  الموقف األول:
. كعليو األكثر، بل الكل عند من عرؼ حا٢تم كتدبر، ألف التقية عندىم أصل كنقصاف

مذىبهم ا١تنكر، كالقوؿ بالتحريف متواتر عندىم، فقد زكركا عن األئمة الكراـ الطيبُت أكثر 
من ألفي ركاية يف تقرير ذلك الكفر ا١تبُت، ٚتع أكثرىا منسوبة إذل مصادرىا يف كتاب حافل 

ق، ٝتى  َُِّحسُت بن ٤تمد تقي النورسي الطربسي، ا٢تالك سنة بالضبلالت الزائغي 
يف إثبات ٖتريف كتاب رب األرباب(، كتابو ٔتا يسود يـو القيامة كجهو: )فصل ا٠تطاب 

ق، كثارت غضبة يف العادل اإلسبلمي ١تا طبع الكتاب، فبلمو أصحابو ُِِٗفرغ منو سنة 
ال سيما  -يريدكف أف يطلع عليها أحد حيث أظهر حقيقتهم كٚتع ما تفرؽ يف كتبهم، كال 

قاـ أشبو ما يكوف كىذياهنم يف ىذا ا١تشيعتهم كمن قلدىم، إال  -إذا كانت ٣تموعة 
ذكر خرب يبُت مدل ٖتريفهم  على ختصارمن باب اال ، كسأقتصربأضغاث األحبلـ

 .كتزكيرىم لفهم القرآف

كتاب الكايف لشيخ الشيعة كعا١تهم ثقة اإلسبلـ عندىم، أٛتد بن إبراىيم   جاء يف
عن اإلماـ ). (ُ)ا١تتوىف سنة ٙتاف كعشرين كثبلثة مئة -بضم الكاؼ كإمالة البلـ  -الكيليٍت 

قاؿ: ما ادعى أحد من الناس أنو ٚتع القرآف كلو كما أنزؿ إال كذاب،  -رٛتو ا  -الباقر 
كقد اعًتؼ ، (ِ)(نزلو ا تعاذل إال علي بن أيب طالب كاألئمة من بعده ما ٚتعو كحفظو كما

 بوقوع التحريف. ا١تعلق الطباطبائي: بأف الركاية ظاىرة يف لفظ القرآف، كمشعرة 

                                                           

 .َِٖ، صُٓج ،سير أعالم النبالء الذىيب، ترٚتتو يفانظر  (ُ)
 .ِِٖ، صُ، جكتاب اٟتجة  ،يالكافالكليٍت،  (ِ)
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إف آثار الشيعة ا١تركية يف ٖتريف القرآف الكرًن تدؿ داللة كاضحة على أف التحريف 
كما ىو نص الطربسي يف فصل   ،(ُ)"القرآف حقيقةزؿ إعجازان، أم: نفس نأعياف ا١ت"يف 

 .ا٠تطاب

أف يقوؿ : ىل ٯتكن ١تسلم يؤمن با العظيم، إشكال قد يتساءل متسائل
أك من دعاة اٟتداثة كتطبيق  ،سواء من الفرؽ الضالة كالشيعة ،بتحريف القرآف الكرًن

ال يرد ىذا إذا علمنا حقيقة ؟ كاٞتواب: ال، كألف ال. لكن ا١تناىج الغربية على القرآف الكرًن
 اٟتاؿ.

فبل مناص لو من القوؿ بتحريف القرآف الكرًن،  نعم من قاـ مذىبو على الباطل
كلها   : "كمن قوؿ اإلمامية-رٛتو ا  -كإال بطل مذىبو الذميم. قاؿ اإلماـ ابن حـز 

، (ِ)كثَت..."  قدٯتان كحديثان أف القرآف مبدؿ زيد فيو ما ليس منو كنقص منو كثَت كبدؿ منو
، كقاؿ أيضان يف دعول الركافض بتبديل القراءات: لك حكم عليهم بالكفر من غَت ترددكلذ

صلى ا عليو  -من ا١تسلمُت إ٪تا ىي فرؽ حدث أك٢تا بعد موت النيب  "إف الركافض ليسوا
ٓتمس كعشرين سنة ككاف مبدؤىا إجابة من خذلو ا تعاذل لدعوة من كاد  -كسلم 
 وقفىذا ىو ا١ت. (ّ)"كىي طائفة ٕترم ٣ترل اليهود كالنصارل يف الكذب كالكفر اإلسبلـ

 من الشيعة ٨تو القرآف الكرًن. األكؿ

أشد كفران منو، كال يسلم  ال يقل خطورة عن األكؿ، إف دل يكن :الموقف الثانيو 
دينية، بالثاين حسب زعمو ٛتية شيعي منهما، إف نفى األكؿ عنو تقية، فهو ٬تهر ك٬تاىر 

 كىي يف اٟتقيقة ٛتية كفرية. كيتلخص ىذا ا١توقف يف أمرين اثنُت:

على الصحابة  -عز كجل  -ٛتلوا اآليات اليت نزلت يف شر خلق ا  أولهما:
 الكراـ، بل كعلى خيارىم كأفضلهم، كىم أطيب كأطهر خلق ا جل كعبل.

                                                           

 .ُْٔص ،فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب ،الطربسي  (ُ)
(ِ)  ،  .ُّٗ، صْج ،الفصل في الملل واألىواء والنحلابن حـز
(ّ)  ،  .ٕٔ - ٓٔ، صِج ،الفصل في الملل واألىواء والنحلابن حـز
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فسركا اآليات النازلة يف مدح الصحابة الكراـ ٔتا يدؿ على كفرىم  ثانيهما:
 كنفاقهم، قاتلهم ذك اٞتبلؿ كاإلكراـ.

كىذاف ا١تسلكاف يدالف على ٘تاـ ا٠تبث كالكفر يف اإلنساف، ألف ا١توقف األكؿ 
ظهر حا٢تم حىت أماـ الكافرين، بأهنم ال مُت لتحريف كبلـ رب العا١تُت، يي موقف الزاع

با العظيم، أما ا١توقف الثاين بشقيو فهم يف الظاىر مفسركف، كيبيِّنوف مراد اٟتي يؤمنوف 
، فيخدعوف كٮتادعوف، كما ٮتدعوف إال أنفسهم لو كانوا يشعركف. كمن ا١تعلـو أف  القيـو
التبلعب بالنص نوعاف. تبلعب بلفظو، كتبلعب ٔتعناه. كالكل تبلعب ككفر، إف ا١تتأكؿ 

،فيما ال ٭تتملو الن كما ىو اٟتاؿ فيمن   ص القرآين ال يعذر كيقاـ عليو اٟتٌد، كيقتل إف أصر 
َٖ ﴿ :-عز كجل  -كقع بنوع تأكيل يف شرب ا٠تمر، تعلقان بقوؿ ا  ِي َّۡحَؿ لََعَ ٱَّلَّ

َ٘احٞ  َِْٰحِٰج ُس ْ ٱّصَّ ٜا ُِْٕ ْ وََق ٜا ُ٘ َٔ ْ وَّ  َءا ٜا ٌَ ا ٱتَّ َٔ ْ إَِذا  ٜٓا ُٕ ا َؼكِ َٕ ْ ذِي ٜا ُ٘ َٔ ٜاْ َءا ُِْٕ وََق
َِْٰحِٰج  ، كحجة على من تأخر، ، كاآلية الكرٯتة فيها عذر ١تن غرب(ّٗا١تائدة: ) ﴾ٱّصَّ

رضي ا  -كمن أصر يقتل، كما فهم ذلك الصحابة الكراـ كفيهم ابن عباس كعلي كعمر 
 ، فكيف سيكوف حاؿ من تبلعب بالنص ككفر؟!(ُ) -عنهم 

قرآف الكرًن، كتدخلهم يف حكم ارفُت كىذه أمثلة توضح ٖتريف الشيعة ١تعٌت ال
 ا١تتقدمُت.

َّٓ ﴿: -جل ثناؤه  -قاؿ ا  ْ ُث ٜا ُ٘ َٔ َّٓ َءا ْ ُث َّٓ َزَىُؽوا ْ ُث ٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي إِنَّ ٱَّلَّ
ْ ُزۡىؽٗ  َّٓ ٱۡزَداُدوا ْ ُث ِٖ ٱَزَىُؽوا ٓۡ يَُس َّّ بِيََلۢ ا  ـَ  ۡٓ ُٛ ِػَح ۡٛ ٓۡ َوََل َِلَ ُٛ َ ُ َِلَۡنىَِؽ ل  ﴾َّللَّ

، كاآلية ظاىر معناىا يف الكفار سواء كانت فيمن آمن من اليهود بنيب ا (ُّٕالنساء: )
مث كفركا بعبادهتم العجل، مث آمنوا بنيب ا  -على نبينا كعليو الصبلة كالسبلـ  -موسى 
على نبينا كعليو  -مث كفركا بنيب ا عيسى  - كالسبلـ الصبلة كعليو نبينا على -موسى 

                                                           

 ،الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، ، ك ُٔٔ – ٖٓٔ، صِج ،أحكام القرآن ،بن العريبا :إيضاح ذلك يف (ُ)
 .ِٗٗ – ِٔٗ، صٔج
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أك كانت يف  -صلى ا عليو كسلم  -مث ازدادكا كفردان بكفرىم بنبينا  -الصبلة كالسبلـ 
ا١تنافقُت، الذين أظهركا اإلٯتاف ككفركا يف السر، مرة بعد أخرل، فازدادكا كفران بثباهتم عليو 

يف الكايف بسنده إذل أيب عبد ا  ، يركم الكليٍتفماذا قاؿ الشيعة ارفوف ،(ُ)إذل ا١توت
 -نزلت يف فبلف كفبلف كفبلف، آمنوا بالنيب )قاؿ:  -رٛتو ا  -الصادؽ اإلماـ جعفر 

يف أكؿ األمر ككفركا حيث عرضت عليهم الوالية، حُت قاؿ النيب  -صلى ا عليو كسلم 
آمنوا بالبيعة ألمَت : من كنت مواله فهذا علي مواله، مث -صلى ا عليو كسلم  -

فلم يقركا بالبيعة، مث  -صلى ا عليو كسلم  -ا١تؤمنُت، مث كفركا حيث مضى رسوؿ ا 
كهبذا ، فهؤالء دل يبق فيهم من اإلٯتاف شيء( ،ازدادكا كفران بأخذىم من بايعو بالبيعة ٢تم

ٰٓ ﴿: -جل كعبل  -اإلسناد عنو يف قوؿ ا  واْ لََعَ َٖ ٱۡرحَػُّ ِي ا إِنَّ ٱَّلَّ َٔ ٖۢ َبۡكِػ  ِ ّٔ ۡدَبٰؽِِٚٓ 
َ
 أ

 ۡٓ ُٛ َ ۡمََلٰ ل
َ
ٓۡ َوأ ُٛ َ َل ل َّٜ ـَ  ُٖ ۡيَطٰ َػى ٱلشَّ ُٛ ۡ ُٓ ٱل ُٛ َ َ ل فبلف كفبلف قاؿ: ) ،(٤ِٓتمد: ) ﴾حَبَنيَّ

كمثل ىذه النقوؿ ال شك يف براءة ، (ِ)كفبلف، ارتدكا عن اإلٯتاف يف ترؾ كالية أمَت ا١تؤمنُت(
 من جة لردىا، فلو صار الشيطاف الرجيممنها، كال حا أئمة أىل البيت الطيبُت الطاىرين
 الذميم. ا١تفسرين ال ستحى من ىذا القوؿ

راـ ٔتا يدؿ على ذمهم فكثَت  كأما تفسَتىم لؤليات اليت نزلت يف مدح الصحابة الك
وهُ ﴿قوؿ ربنا اٞتليل:  :. كمثاؿ ذلككثَت ُٙ إَِلَّ حََُ٘صُ ۡعؽََس

َ
ُ إِۡذ أ هُ ٱَّللَّ ۡػ َََٗصَ ٌَ َٖ َذ ِي ٱَّلَّ

 َّۖ َ٘ا َك َٔ  َ ُٜل َِّصِٰطتِِٙۦ ََل ََتَۡؾۡن إِنَّ ٱَّللَّ ٌُ َنارِ إِۡذ َح
ا ِِف ٱّۡ َٕ ُٚ  ذَاِّنَ ٱذۡجَنۡيِ إِۡذ 

ْ َزَىُؽوا
ُٜ٘د   يََّػهُۥ ِِبُ

َ
ۥ َقَْۡيِٙ َوخ ُٙ ُِيجََخ ـَ  ُ َٗؾَل ٱَّللَّ

َ
ا وَأ َٚ ٓۡ حََؽۡو ، كفيها من ا١تدح (َْ)التوبة: ﴾َّّ

على نبينا كعليهم ٚتيعان  -بشر على اإلطبلؽ خبل السادة األنبياء  كالثناء مادل ٯتدح ٔتثلها
رضي ا عنو كعنهم  -كىي نازلة يف سيد الصديقُت باإلٚتاع  -صلوات ا كسبلمو 

                                                           

السراج  ،أٛتد بن ٤تمد ،الشربيٍتك ، َّٕ – ّٗٔ، صُج ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل، كما يف النسفي  (ُ)
 .ّّٗ، صُج ،المنير

، ، كفيو تكرار فبلف كفبلف كفبلف، كأحيانان األكؿ كصاحبو كالثالثَِْ، صُج، األصول من الكافيالكليٍت،  (ِ)
، ٖج، ُِْ، ُٓٗ، صُجيف كل ما ىو قبيح، كما يف:  -رضي ا عنهم  -كأحيانان يضم إليهم أبا عبيدة 

 .ّّْص
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ػٞ ﴿كىذا يغيظ الشيعة السفهاء، كما أخرب رب األرض كالسماء:  -ٚتيعان  َّٕ َ ُٜل  ُمُّ ـُ  رَّ
 ُِۚ َٖ  ٱَّللَّ ِي ۥٓ  َوٱَّلَّ ُٙ َك شِ  َٔ

َ
آءُ أ ارِ  لََعَ  ػَّ ىَّ

ُُ َّۖ  رََُحَآءُ  ٱّۡ ۡٓ ُٛ َ٘ ٓۡ  ةَۡح ُٛ ٰ ٗكا حََؽى ََّ ٗػا ُر شَّ  يَبَۡخُنٜنَ  ـُ
َٖ  وَۡغَٗل  ِ ّٔ  ِ َّۖ  ٱَّللَّ ٗٗا ٰ ـَ ٓۡ  َورِۡع ُٚ ا َٕ ي ِٛٓ ِِف  ـِ ِٜٚ ٖۡ  وُُس ِ ذَؽِ  ّٔ

َ
ٍۚ  خ ُشٜدِ ٍَ  ٱلفُّ ِ ٓۡ  َذٰل ُٛ َرُْ  ِِف  َٔ

َرىٰثٍِۚ  ٜۡ ٓۡ  ٱتلَّ ُٛ َرُْ َٔ ِِ  ِِف  َو جِني َؾۡرٍع  ٱۡۡلِ ۡعَؽجَ  ََ
َ
ۥ َٔ َشۡط  أ َخۡنََْؾ  اَزَرهُۥ َٔ َف  ُٙ ـۡ َٜىٰ  وَٱ َخ ـۡ  وَٱ

 ٰ ًِِٜٙۦ لََعَ اعَ  ُحۡكِشُب  ـُ رَّ ُٓ  َِلَنِيَؾ  ٱلؾُّ ِٛ ِ ارَ  ة ىَّ ُُ ظ ا سيغي، نعم (ِٗالفتح: ) ﴾ٱّۡ
الشيعة كأشياعهم بالصحابة الكراـ يف الدنيا حيث شبو حا٢تم ْتاؿ الزرع يف النماء كالًتقي 

الصدؽ تلهج بفضلهم كالثناء عليهم، كسيغيظ ا القهار الشيعة األشرار كال زالت ألسنة 
ا١تدرار من رهبم الكرًن  بالصحابة األبرار يف دار القرار عندما يفوزكف با١تغفرة كاألجر العظيم
 الغفار، كيتم غيظ أكلئك األشرار عندما يلقوف يف النار كبئس القرار.

فمن كجوه   -رضي ا عنو  -صديق ىذه األمة أما آية التوبة اليت مدح ا فيها 
ٔتاذا قابلو  -رضي ا عنو  -ىذا الفضل العظيم، كا١تدح الكرًن لسيد الصديقُت ك  كثَتة،

، يف تفسَته (ُ). يقوؿ عبد ا بن ٤تمد رضا شرٌب الكاظمي النجفيأىل القلب السقيم
 ال مدح فيو، إذ قد يصحب ا١تؤمن ﴾َِّصِٰطتِِٙ ﴿قولو عز كجل "ا١تختصر يف ٣تلد كاحد: 

َزَىۡؽَت ﴿ الكافر، كما قاؿ ا عز كجل:
َ
ۥٓ أ َٜ َُيَاوُِرهُ ُٚ ۥ َو ُٙ ِي ًَاَل َلُۥ َضاِضُت ةِٱَّلَّ

ِٖٔ حَُؽاب    ٍَ ٌَ
ِٖٔ جُّۡؽَىث   َعَْ  َّٓ َّٜ  ُث ـَ  َّٓ ٍَ رَُسَٗل ُث ٰ  ﴾ََل ََتَۡؾنۡ ﴿، (ّٕالكهف: ) ﴾ى

صلى ا عليو كسلم  -فإنو خاؼ على نفسو كاضطرب حىت كاد أف يدؿ عليهما، فنهاه 
ۥ َقَْۡيِٙ ﴿ ،عن ذلك - ُٙ ُِيجََخ ـَ  ُ َٗؾَل ٱَّللَّ

َ
 -صلى ا عليو كسلم  -على الرسوؿ  ﴾وَأ

كجعل ا٢تاء لصاحبو  كيف إفراده هبا ىهنا مع اشًتاؾ ا١تؤمنُت معو حيث ذكرت ما ال ٮتفى.
. يييعرِّض كل ىذا التعريض (ِ)"قبل كبعد -صلى ا عليو كسلم  -ينفيو كوهنا للرسوؿ 

دل يشر إذل ضمَت  كتدليسو الفاحش البذمء كتفسَته ٥تتصر جدان، كمن انطماس بصَتتو

                                                           

 كفيو: ٣تتهد شيعي إمامي. ،ُُّ، صْج ،األعالم، كما يف: الزركلي، قُِِْ سنة ا٢تالك (ُ)
 (.بالوجيز في تفسير القرآنتفسَت القرآف الكرًن، كيسمى ) (ِ)
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َ٘ا﴿ َك يكشف كما فيو من داللة الرعاية كالعناية كالنصر كالتأييد، ألف التبلعب ٔتدلولو  ،﴾َٔ
ىذا حاؿ الشيعة الشنيع يف ٥تتصراهتم. كأما ا١تطوالت ففيها من البليات ما  ضبللو البعيد.

كطعن  ،كشرؾ بالرٛتن ،يف للقرآفر إٯتاف من ٖتيستحى من ذكره من يف قلبو ذرة من 
 .بالصحابة الكراـ

ف ىذا ا١تسلك كمسلك القوؿ كبا٠تتاـ فهذاف األمراف يف تفسَت القرآف، ٬تعبل
القرآف الكرًن سياف فهما صنواف، كيف اٟتقيقة ال ٮتتلفاف كللشيعة ا٨تراؼ كثَت يف  بتحريف

التفسَت، ال يراعوف فيو حقيقة شرعية كال لغوية، كال يتقيدكف بالطرؽ السوية يف تفسَت كبلـ 
 العقليات، كأكذهبم يف رب الربية، كالشيء من معدنو ال يستغرب، فهم أجهل الناس يف

  النقليات.

ك ىذه الفرقة الزائغة ٪توذج كاضح ١تن دل تكتمل فيو أىلية التفسَت، كٚتع إذل كمسل
 ال ذلك سوء القصد يف التأكيل، فاكتمل فيو الضبلؿ عن سواء السبيل، كبقية أنواع الزائغُت

، فكلهم يستقوف من مستنقع كخيم، ٮترجوف عن ىذا ا١تسلك الذميم يف فهم القرآف الكرًن
لتبلعب بكبلـ رب العا١تُت، كما تشاهبت قلوهبم يف الكيد لئلسبلـ كألسنتهم متشابة يف ا

 -، اللهم ثبتنا على دينك القوًن، كاجعل ىوانا تبعان لشرع نبيك الكرًن كمقت ا١تسلمُت
 صلى ا عليو كسلم.

٦تن دل تكتمل فيهم أىلية التفسَت، كٚتعوا إذل  :النوع الثاني من الصنف الثاني
أكيل، كال انتساب ٢تم إذل شرع ا اٞتليل، كىؤالء فرؽ كثَتة، من ذلك سوء القصد يف الت

يهود كنصارل، كمستشرقُت، كعلمانيُت ملحدين، كفبلسفة ال يدينوف بدين، ك٬تمعهم 
ذلك الوصف الذميم: عدـ األىلية، كسوء النية، كالكفر بالشريعة اإلسبلمية. أسرىم ا٢تول 

قل، كسقطوا على أـ رؤسهم ٓتدعة بريق التطور، باسم التحرر، كضلوا عن ا٢تدل بزعم التع
رِۡيٗ ﴿كحق عليهم قوؿ العليم:  ََ  َٓ َّ٘ َٛ َٗا ِۡلَ

ۡ
ۡػ َذَرخ ٌَ ِّٖ َوٱَوَّ َٖ ٱۡۡلِ ِ ّٔ ٓۡ ًُُْٜبٞ ا  ُٛ َ نِؿۖٓ ل  ۡۡلِ

َٜن  ُٛ ٌَ َحۡى ۡخنُيٞ َلَّ
َ
ٓۡ أ ُٛ َ ا َول َٛ ِ ٓۡ َءاَذانٞ  ة ُٛ َ ا َول َٛ ِ وَن ة ُٓۚ  َلَّ ُحۡتَِصُ ا َٛ ِ ُكَٜن ة َٕ  يَۡف

ٍَ  َلَّ ِ ْوَلٰٓه
ُ
أ

 ُٓ ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
ُۚ أ ُِّ َع

َ
ٓۡ أ ُٚ  ِۡ ِٓ ةَ َٗۡعٰ

َ
ٱۡۡل . كٖتقق فيهم قولو (ُٕٗاألعراؼ: ) ﴾ٱَّۡغٰىُِْٜنَ  ََ
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َٗج ﴿اٟتكيم: 
َ
وَأ
َ
ُٙ أ ٰ ى َٜ َٚ ۥ  ُٙ َٛ ٰ ََؼ إَِل ِٖ ٱَّتَّ َٔ رََءيَۡج 

َ
ۡم  ٤٣حَُسُٜن َقَْۡيِٙ َوكِيًَل  أ

َ
أ

ۡو حَ 
َ
ُكَٜن أ َٕ ٓۡ يَۡف ُٚ ۡزََثَ

َ
نَّ أ
َ
ُِّ ََتَۡفُب أ َع

َ
ٓۡ أ ُٚ  ِۡ ِٓ ةَ َٗۡعٰ

َ
ٱۡۡل ََ ٓۡ إَِلَّ  ُٚ ۡكٌَُِْٜنُۚ إِۡن 

بِيًَل   .(ْْ-ّْالفرقاف: ) ﴾ـَ
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 المطلب الثالث

 والعالقة بينهما العقل والوحي

هم، فهو أعلم ٔتا إف عقوؿ ا٠تلق كقلوهبم ال هتتدم كال تسعد إال هًبيدل من خلق
يصلحهم كيسعدىم، كشرعو لعقو٢تم كالشمس ألعينهم، فالعُت ال ترل من غَت نور، 
كالعقوؿ ال هتتدم إال بشرع العزيز الغفور، إف القلوب مقفلة على التماـ، كال يفك القفل 

 -رٛتو ا  -عنها إال اإلٯتاف، دخل شيخ اإلسبلـ اإلماـ الرباين أبو منصور اٞتواليقي 
 -لى ا٠تليفة ا١تقتفي با فقاؿ: السبلـ على أمَت ا١تؤمنُت. فقاؿ: ابن التلميذ النصراين ع

ما ىكذا يسلم على أمَت ا١تؤمنُت يا شيخ! فلم  -ككاف قائمان، كلو إدالؿ ا٠تدمة كالطب 
يلتفت إليو اإلماـ اٞتواليقي، كقاؿ: يا أمَت ا١تؤمنُت، سبلمي ىو ما جاءت بو السنة النبوية، 

لوجو أف نصرانيان أك يهوديان دل يصل إذل قلبو نوع من أنواع العلم على ا لو حلف حالفه ك 
ا١ترضي ١تا لزمتو كفارة اٟتنث، ألف ا ختم على قلوهبم كلن يفك ختم ا إال اإلٯتاف. 

 (ُ)فقاؿ: صدقت كأحسنت، ككأ٪تا أٞتم ابن التلميذ ْتجر.

األساس ا١تتُت كاٞتامع ا١تشًتؾ بُت إف صنم الوىم باسم العقل كحرية الفهم ىو 
الضالُت من ا١تتقدمُت كا١تتأخرين كالبلحقُت، كا١تقولة ا١تتفق عليها عند ىؤالء: إذا كاف 
النص مقدسان، فالعقل مقدس أيضان، فينبغي فهم النص على حسب العقل ا١تقدس، كىذه 

ؤدة كفهم مستنَت، لئبل ، بتا١تقولة فيها تلبيس كثَت، فينبغي التحقيق يف ىذا األمر ا٠تطَت
بسرعة نسَت، فيكوف حالنا كما  ، ك٨تن ٨تسب أننا إذل ا٢تدليف الفهم إذل اٟتضيضحط نن

 قيل:

                                                           

ديانتو كحسن سَتتو. تويف سنة اٞتواليقي ىو: موىوب بن أٛتد شيخ أىل اللغة يف عصره، كاف منتفعان بو ل (ُ)
الذيل على ابن رجب اٟتنبلي، ك  .ُٗ-ٖٗ، صَِج ،أعالم النبالءسير الذىيب،  ينظر: -رٛتو ا  -ق َْٓ

كابن التلميذ النصراين ىو قسيس النصارل كشيخ الطب، كجالينوس  .َِٔ-َِْ، صُج ،طبقات الحنابلة
-ٗٔ، صٔج ،وفيات األعيان، خلكاف ابنق، ينظر، َٔٓالعصر، كبقراط الوقت ىبة ا بن صاعد، مات سنة: 

 .ّْٓ، صَِج ،أعالم النبالءسير الذىيب، ك  .ٕٕ
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كىرىا ًمنٍ  فػىيىٍجرًم قيد امنا ييرًيدي       اٍلقىٍهقىرىل ٯتىًٍشي اٍلعىٍقلً  يف  كىكيلُّهيمٍ 
(ُ) 

إف العقل مناط التكليف، كبو ٭تصل التفكر يف أمر ا اللطيف، يستوم يف ذلك 
أمر ا الشرعي الديٍت، كأمره الكوين القدرم، فاٟتكمة كالرٛتة تسرياف فيهما سرياف الركح 

ٜۡ ََكَن ﴿يف ذراتنا. كقد قاؿ ا اٟتكيم عن أمره الشرعي:  َ ۡؽَءاَنُۚ َول ٌُ وَََل َحَخَػةَُّؽوَن ٱّۡ
َ
أ

ََٜسُػواْ ذِيِٙ ٱۡعخَِؾٰىٗ  َ ِ ل ٖۡ ِقِ٘ػ َدۡۡيِ ٱَّللَّ رِۡيٗ ِٔ ََ ، كقاؿ ا العليم عن (ِٖالنساء: ) ﴾اا 
ارِ ﴿أمره الكوين:  َٛ ِِ َوٱۡلَّ ۡ

ۡرِض َوٱۡعخَِؾِٰه ٱَلَّ
َ
ِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿٰ ٍِ  إِنَّ ِِف َعِْۡي ٱلفَّ َوٱُّۡىْۡ

ا يََ٘ىُف ٱۡلَّاَس  َٕ ِ ِِت ََتۡؽِي ِِف ٱَۡلَۡطؽِ ة
َّّ آء   ٱ َّٔ  ِٖٔ آءِ  َٕ َٖ ٱلفَّ ِٔ  ُ َٗؾَل ٱَّللَّ

َ
آ أ َٔ ۡضَيا  َو

َ
وَأ

ِ َدٓاةَّث  
ِٖٔ ُُكّ ا  َٛ ا َوَبدَّ ذِي َٛ ِ ح ٜۡ ۡرَض َبۡكَػ َم

َ
َطاِب  ةِِٙ ٱۡۡل َوحََۡصِيِه ٱلّؽَِيِٰص َوٱلفَّ

ؽِ َبنۡيَ  َفغَّ ُٕ
ۡ ۡرِض ٓأَلَيٰج  ٱل

َ
آءِ َوٱۡۡل َٕ م   ٱلفَّ ٜۡ ٌَ ِ كشرع ا ، (ُْٔالبقرة: ) ﴾َحۡكٌُِْٜنَ  ّّ

نوره كىداه، كىو للعقل كالشمس للعُت، يهديو إذل ما ينفعو كيسعده، ك٭تذره ٦تا يشقيو 
َٜمُ ﴿كيضره:  ًۡ

َ
َِِّْت ِِهَ أ ِ ِػي ل ۡٛ ۡؽَءاَن َح ٌُ كالعقل خلق ا،  .(ٗاإلسراء: ) ﴾إِنَّ َهَٰؼا ٱّۡ

س يف خلقو كالشرع كحيو كىداه، كيستحيل تعارضهما فقد أحكم اٟتكيم كبلن منهما، فلي
ِٰت ﴿تفاكت، كليس يف شرعو تناقض، سبحانو  ـَ َؿٰ ِي َعََْي ٱلفَّ ُ ٱَّلَّ ُٓ ٱَّللَّ إِنَّ َربَُّس

ۡرَض 
َ
يَّام   َوٱۡۡل

َ
خَّثِ خ ـِ اَر  ِِف  َٛ َِ ٱۡلَّ ۡ ٰى لََعَ ٱَّۡكۡؽِشۖٓ ُحۡنِِش ٱَلَّ َٜ َخ ـۡ َّٓ ٱ ۥ َضرِحرٗ ُث ُٙ ا َحۡؽُُْت

َٜم ُمَفغَّ  َؽ َوٱۡلُُّش َٕ ٌَ َؿ َوٱّۡ ٕۡ ۦْٓۗ َرٰتِۢ َوٱلشَّ ِ ۡمؽِه
َ
ُ  ةِأ ْۗ َتَتاَرَك ٱَّللَّ ۡمُؽ

َ
ََل َلُ ٱۡۡلَُْۡي َوٱۡۡل

َ
خ

ِٕنيَ  َربُّ   .(ْٓاألعراؼ: ) ﴾ٱَّۡعَْٰ

كلذلك ال ٯتكن ْتاؿ أف يقع تعارض بُت النقل الصحيح، كالعقل الصريح، كإذا 
غَت كقع تعارض بينهما، فاآلفة قطعان، فيهما، أك يف كاحد منهما. كذلك إذا كاف النقل 

 صحيح، أك العقل غَت صريح.

                                                           

 .ٗٔ، صالعزلةالعيتيب كما يف كتاب: ا٠تطايب،  ينسب ىذا البيت إذل ابن (ُ)
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نعم كل منهما حق، كعند اجتماعهما يصل العاقل إذل عُت اٟتق، لكن النقل إذا 
 ،ثبت فبل ٯتكن أف يتطرؽ إليو ا٠تطأ، أما العقل فيتأثر ٔتؤثرات كثَتة من شهوة كىول

ى كغَت ذلك من ا١تؤثرات، كالدليل عل ،كرغبة كرىبة ،كإعجابو برأم نصرة لنفس ،كتقليد
كتعارضها كتناقضها يف أكجب الواجبات كأكمل األخبلؽ  ،ىذا تفاكت العقوؿ كاختبلفها

إذل البقر كالشمس  بعض اسوبُت على العقبلء عندتصرؼ  مثبلن  الزاكيات. فالعبادة
ؤالء األذكياء؟! مث تأمل كيف رضي كالقمر، كالنار كالشجر، كالفئراف كاٟتجر، أين عقوؿ ى

كتشريع كتقديس الفساد   ،ال يقبلو أدىن كضيع كضعي بتشريع العقبلءبعض اسوبُت على 
. حتمان سيقع التعارض ٨تو تلك ٨تراؼ األخبلقي باسم اٟترية يف كثَت من اجملتمعاتكاال

 األمور بُت العقوؿ كا١تنقوؿ.

ّف  ﴿كا١تنقوؿ صحيح قطعي يقوؿ يف عبادة غَت ا الغٍت: 
ُ
ا  أ َٕ ِ ٓۡ َول َُّّس

ِٖٔ ُدوِن ٱ وَََل َتۡكٌُِْٜنَ َتۡكُتُػوَن 
َ
ُِۚ أ ٨تطاط ا٠تلقي: . كيقوؿ عن اال(ٕٔاألنبياء: ) ﴾َّللَّ

ۥ ََكَن َفِٰطَشثٗ ﴿ ُٙ َّۖ إَِّٗ ْ ٱلّؾَِِنٰٓ ٜا َؽُب ٌۡ ـَ  َوََل َت بِيَٗل  آءَ َو ، فالعقل (ِّاإلسراء: ) ﴾ـَ
٨تطاط بالعقل يح. لقد كصل االا١تعارض للنقل الصحيح إذف ليس بصريح بل ىو ٥تتل قب

البشرم إذل إباحة الشذكذ اٞتنسي، بل إذل إباحة التزاكج بُت الذكور، كال داعي لئلفاضة 
 علم ظاىر على أف العقل يف ىذا الوقت ضائع خاسر. فواقعنا ا١تعاصر

)النقل( فلو  -عز كجل  -إذف ال عصمة للعقل، فالواجب عليو اتباع شريعة ا 
ۡػ ﴿القداسة كالعصمة، كقد تكفل اٟتفيظ ْتفظو فهو اليـو كفيما بعده كيـو نزكلو  ٌَ َوَّ

ٓ ةِِسَتٰب   ُٛ ػٗ  ِسۡئَجٰ ُٚ ٰ ِقٍْۡم  ُٙ لََعَ َْۡجٰ م   َورََۡحَثٗ ى وَطَّ ٜۡ ٌَ ِ ُٜ٘نَ يُ  ّّ ِٔ األعراؼ: ) ﴾ۡؤ
ِٓ). 

، بُت ا١تؤمنُت كىذه ا١تسألة العظيمة ىي ا١تعلم الفارؽ بُت ا١تهتدين كالضالُت
ما بيننا  فصل علم أف: "اكالكافرين، بُت ا١تتبعُت كا١تبتدعُت. قاؿ اإلماـ أبو ا١تظفر السمعاين

تباع كا١تأثور وا دينهم على ا١تعقوؿ، كجعلوا االكبُت ا١تبتدعة ىو مسألة العقل، فإهنم أسس
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تباع، كالعقوؿ تبع، كلو كاف السنة فقالوا: األصل يف الدين االتبعان للمعقوؿ، كأما أىل 
عليهم صلوات ا  -أساس الدين على ا١تعقوؿ الستغٌت ا٠تلق عن الوحي، كعن األنبياء 

كقاؿ بعضهم: "العقل  كلبطل معٌت األمر كالنهي، كلقاؿ من شاء ما شاء". -كسبلمو 
 على ٚتيع ا٠تلق، ألنو سبب التكليف، إال أف صاحبو ال يستغٍت -عز كجل  -حجة ا 

عن التوفيق يف كل كقت، كنفس العقل بالتوفيق كاف، كالعقل ٤تتاج يف كل كقت إذل توفيق 
كلو دل يكن كذلك لكاف العقبلء مستغنُت عن ا  -جل كعبل  -جديد تفضبلن من ا 

بالعقل، فَتتفع عنهم ا٠توؼ كالرجاء، كيصَتكف آمنُت من ا٠تذالف، كىذا  -عز كجل  -
 -ية، كتعدو عنها، ك٤تاؿ من األمر، إذ ليس من اٟتكمة أف ينزؿ ا ٕتاكز عن درجة العبود

أحدان غَت منزلتو، فإذا أغٌت عبيده عن نفسو، فقد أنز٢تم غَت منز٢تم، كجاكز  -جل كعبل 
هبم حدكدىم، كلو كاف ىذا ىكذا الستول ا٠تلق كا٠تالق يف معٌتن من معاين الربوبية، كا 

  (ُ)"يف ٚتيع ا١تعاينليس كمثلو شيء  -جل كعبل  -

نتباه لو، كىو: إف العقوؿ مع تفاكهتا كعدـ ثبوت العصمة ىناؾ أمر آخر ينبغي اال
٢تا، ىي أيضان ٤تدكدة ْتدكد ال تستطيع ٣تاكزهتا، كلذلك ال ٖتيط باٟتكمة من ٚتيع 
جوانبها فهذه طبيعة ا١تخلوؽ الذم خرج من بطن أمو كدل يعلم شيئان، مث سيعود يف كربه إذل 

ِ ﴿اٟتالة اليت كاف فيها يف صغره  ُ ٱَّلَّ ِٖ َعۡكه  ٱَّللَّ ّٔ ُسٓ  ٌَ ٖۢ َبۡكِػ  ي َعَْ ِٔ  َِ َّٓ َسَك ُث
َّٜةٗ  َعۡكه   ٖۢ َبۡكِػ  ًُ ِٔ  َِ َّٓ َسَك ة  ُث َّٜ ُۚ َعۡكىٗ  ًُ ا يَشَ  ا وََشۡحَتٗث َٔ ُٓ ََيُُْۡي  َٜ ٱَّۡكِْي ُٚ ُۚ َو آُء
ِػيؽُ  ٌَ : ) ﴾ٱّۡ ال  -، كلذلك تأيت شريعة ا اٟتكيم ٔتا ٖتار فيو عقوؿ ا١تخلوقُت (ْٓالرـك

 لييسىلم ا١تخلوؽ بعجزه كضعفو كجهلو أماـ قوة ربو كعلمو. -ٔتا ٭تيلو العقل السليم 

رٛتو  -كبلـ سديد رشيد يف ىذه القضية، قاؿ   -رٛتو ا  -كلئلماـ ابن تيمية 
 ما كل يف للشرع مصدؽ العقل ألف الشرع تقدًن كجب كالعقل الشرع تعارض إذا: "-ا 
 ما كل علي موقوؼ بصدقو العلم كال بو أخرب ما كل يف العقل يصدؽ دل كالشرع بو أخرب

                                                           

صون المنطق ، كاختصره اإلماـ السيوطي يف كتابو:  نتصار ألىل الحديثاال :كبلـ اإلماـ السمعاين يف كتابو (ُ)
 .ُُٖ-َُٖصيف ٜتس كثبلثُت صفحة، كالكبلـ ا١تنقوؿ يف:  والكالم عن فن المنطق والكالم
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 كبلمو كمعاين الرسوؿ صدؽ يعلمك أف العقل من يكفيك: بعضهم قاؿ، العقل بو ٮترب
 صلى الرسوؿ أف على دؿ العقل ألف نفسو عزؿ مث الرسوؿ كرل   متوؿ العقل: بعضهم كقاؿ

 الرسوؿ صدؽ علي يدؿ كالعقل أمر فيما كطاعتو أخرب فيما تصديقو ٬تب كسلم عليو ا
 ٬توز ال مصدكقوف صادقوف -عليهم الصبلة كالسبلـ  -مطلقة، كالرسل الكراـ  عامة داللة

 من عندىم بعقو٢تم أقوا٢تم يعارضوف كالذين قط بو أخربكا ما خبلؼ علي خربىم يكوف أف
 دل ٔتا قط ٮتطئ دل ما يعارض أف ٬توز فكيف ،اٞتبلؿ ذك إال ٭تصيو ال ما كالضبلؿ اٞتهل
، كلو حدكد. كىناؾ  ،(ُ)"قط؟ لو معارضتو يف يصب فهذاف أمراف يف العقل: غَت معصـو

اعتبار ثالث كىو تفاكت العقوؿ يف الزكاء كما تتفاكت يف الذكاء، فقوة العقل كقوة اٞتسم، 
 م، ككم من عقل ذكي لكنو غَت زكي.ككم من جسم قوم كصاحبو غو 

َته، ك٬تعلو ذكاؤه أضحوكة لغَته، يستعمل ذكاءه فيما يضره كيضر غ ضاؿكم من 
كالفرؽ الضالة كمن شاهبهم  ا٨ترفوا عن ىدل أرحم الرٛتاء،   حاؿ منىذا 

، كسيأيت يف منهج البحث بياف ما دعاة تطبيق ا١تنهجية التفكيكيةك  ،(ِ)السوفسطائيةك

                                                           

تلميذه ا١تبارؾ اإلماـ ابن  يقوؿ ىذا الكتاب ، كعنُِْ-ُّٖ، صُج ،درء تعارض العقل والنقلابن تيمية،  ((ُ
 ا٠ترب ٔتجرد ال كالفطرة بالعقل ذلك من شهدكه ما كاف، "َُِ، صطريق الهجرتينيف كتابو:  -رٛتو ا  -القيم 

 الشريعة بو إٯتاهنم على فتضافر ا١تستقيمة كعقو٢تم السليمة فطرىم يف ١تا مطابقا رسولو كإخبار الرب إخبار جاء بل
 صريح خالف فقد خالفها فمن ا١تعيار ىي كعقو٢تم حقا العقبلء ىم فكانوا الصريح كالعقل ا١تكملة كالفطرة ا١تنزلة

 فإنو الصحيح للنقل الصريح العقل موافقة بياف كىو شيخنا كتاب فليقرأ ىذا معرفة أراد كمن العقلية كالقواطع ا١تعقوؿ
 كشيد فوقهم من سقوفو عليهم فخرت أسها من الباطل أىل قواعد فيو ىدـ فإنو بابو يف نظَت لو العادل يطرؽ دل كتاب

 كالنقل العقل من اٟتق هبا تقرر اليت الطرؽ ٔتجامع كقررىا أعبلمها كرفع كأحكمها كاٟتديث السنة أىل قواعد فيو
 أفضل كاإلٯتاف العلم أىل عن ا فجزاه العلم أىل من نفسو نصح من عنو يستغٌت ال كتابا فجاء عتباركاال كالفطرة

 ذلك". عنو كاإلٯتاف العلم كجزل اٞتزاء
 شرذمة من الفبلسفة زعيمهم سوفسطا كىم ثبلثة أقساـ: (ِ)

 أهنا أكىاـ. العنادية: ينكركف حقائق األشياء، كيزعموف 
 .البل أدرية: ينكركف العلم بثبوت األشياء، كينكركف العلم بعدـ ثبوهتا 
 عتقادات.زعموف أف حقائق األشياء تابعة لبلالعندية: ي                                                = 
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حفظنا ا الكرًن من  -يًتتب على أفكارىم من تبلعب بالنصوص ٔتا ىو كاقع ملموس 
 اختبلؿ العقوؿ كزيغ القلوب كفساد النفوس.

 (ُ)كعبلج األبداف أيسر خطبان      حُت تعتل من عبلج العقوؿ

لتجاء إذل ربنا صباح كمساء، بأف ال يكلنا إذل أنفسنا فنعجز، كال فلنداـك على اال
يكلنا إذل أحد من خلقو فنضيع، اللهم ال تكلنا إال إليك، كال ٕتعل اعتمادنا يف ٚتيع 

 -أمورنا إال عليك، كلنقتد بأعلم ا٠تلق كأذكاىم، كأحكمهم كأزكاىم سيدنا رسوؿ ا 
األسوة اٟتسنة لنا يف ٚتيع شؤننا. ثبت يف  -ي فداه نفس -فهو  -صلى ا عليو كسلم 

قالت:  -رضي ا عنها  -ا١تسند كصحيح اإلماـ مسلم كالسنن عن أمنا الصديقة عائشة 
 الل هم: قاؿ صبلتو تحافت الليل من : إذا قاـ-صلى ا عليو كسلم  -كاف رسوؿ ا »

 أنت ،كالشهادة الغيب عادل ،كاألرض السموات فاطر ، كًإسرافيل ليكائًيكم جربيل رب
،ذنإب اٟتق من فيو اختيلف ا١ت اىدين فوف،ٮتتل يوف واكان فيما عبادؾ ُتب ٖتكم  إنك كى

 .(ِ)«مستقيم راطو ص إذل تشاء نم دمهت

اللهم ىذه نواصينا بيدؾ، كقلوبنا بُت أصبعُت من أصابعك، اللهم ال تزغ قلوبنا 
يف ٚتيع أحوالنا،  -صلى ا عليو كسلم  -بعد إذ ىديتنا، كاجعل ىوانا تبعان لشرع نبينا 

 .أنت كلينا كحسبنا

 

 

                                                                                                                                                                     

كال يقوؿ  .ُْ-ّٗ: صإبليستلبيس كقد تكلم اإلماـ ابن اٞتوزم على ىوسهم، كبُت كيفية مناقشتهم. يف كتابو 
، ُٗج ،مجموع الفتاوى ،عاقل سليم العقل بشيء من ىذا الزغل كالدخل )غش كفساد( كما يف ابن تيمية

 .ُّٓص
 .ِْص ،أخبار الحمقى والمغفلين ،أنشده بعض اٟتكماء كما يف ابن اٞتوزم (ُ)
(، كاإلماـ الًتمذم يف َٕٕرقم: ) ،صحيحواإلماـ مسلم يف ، ك ُٔٓ، صٔج ،المسندأخرجو اإلماـ أٛتد يف  (ِ)
 .(ُِّٓ)، رقم: ٖٖ، صْج ،جامع األصولكاٟتديث يف ، (ُّْٔ) رقم: سننو
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 لالفصل األو 

 المنهجية التفكيكية من المدلول إلى اآلثار

 ويشتمل على مبحثين

  األول المبحث

 مدلول التفكيكية ونشأتها.

 المبحث الثاني

 منطلقات التفكيكية وآثارىا على الخطاب القرآني.
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  الفصل األول

 .المنهجية التفكيكية من المدلول إلى اآلثار

فكرية ألىداؼ كغايات متعددة، مناىج فلسفية ك  عدة مدارس يف أكركبا تنشأ
الذم   كالديٍت ،كاألخبلقي ،كالصراع الثقايف كاٟتضارم ،بسبب الكبت كاالضطهاد كذلك

 نهجيةا١ت ،كالفلسفات ت تعاين منو، ككاف من تلك ا١تناىجكال زال ،ت تعيشو أكركباكان
اليت نشأت يف الغرب  الفلسفية ا١تدارس كأقدـ أكرب من التفكيكية ، كتعد ا١تنهجيةالتفكيكية

درسة التفكيكية من أخطر ا١تدارس ا١ت ، كتعتربىمكنقادالعرب  هبا بعض مفكرمكتأثر 
ألهنا تستهدؼ القضاء على أحد ، كذلك (ُ)ما يسمى ما بعد اٟتداثة مرحلة الفلسفية يف

للغة كإفسادىا ٯتكن ، ألنو بالتشكيك بااإلنسانية، كىذا الوجو ىو اللغة اٟتضارة أىم كجوه
 .التشكيك بكل اجملاالت كإفسادىا من باب أكذل

                                                           

 ،ما بعد اٟتداثة جاءت عقب مرحلة اٟتداثة كردة فعل عليها، كاٟتداثة ىي مرحلة من مراحل اٟتضارة الغربية (ُ)
كغَتىا من مذاىب تلك ا١ترحلة،  ،كالرأٝتالية ،كالوجودية ،كىي عبارة عن ٣تموعة من ا١تذاىب ا١تلحدة كا١تاركسية

عت كما د  ،كإعطاء السلطة ا١تطلقة للعقل بدكف ضوابط ،ك٘تيزت مرحلة اٟتداثة بدعوهتا لتحرير اإلنساف من كل القيود
موركثات ثقافية أك  ،أك قيمان أخبلقية ،رتباط بكل مالو صلة بو سواء كاف أحكامان دينيةإذل الثورة على ا١تاضي كفك اال

كال بد من التخلص منها كتفسَت الكوف تفسَتان  ،ْتجة أهنا قدٯتة كتقيد اإلنساف عن التطور كاٟتياة الكرٯتة ،كإنسانية
كقدرة اإلنساف على ٖتقيق السعادة  ،كا١تساكاة ،ككانت تلك ا١ترحلة ترفع شعارات براقة مثل اٟترية ،عقبلنيان علميان 

قدـ األخبلقي كا١تعريف، كلكن بسبب اعتمادىا على العقل القاصر كٗتبطها يف ا١تذاىب ا١تلحدة كفهم العلم كالت ،بالعلم
 نتج عن تطبيقها:

 الفوضى كالغموض كاإلباحية كالشذكذ باسم اٟترية. .ُ
 استخداـ العلم يف التدمَت كا٢تبلؾ. .ِ
 .ماستعمار الشعوب كاستعبادى .ّ

رحلة التالية كىي مرحلة ما بعد اٟتداثة، كىي مرحلة ٖتتوم العديد فلم ٖتق شيئان ٦تا دعت إليو يف بدايتها، فجاءت ا١ت
كالتفكيكية كغَت٫تا، كجاءت مرحلة ما بعد اٟتداثة بكل مذاىبها لنقض كل أسس  ،كالبنيوية  ،من ا١تذاىب الفلسفية

إذل  كنفت أف يكوف ىناؾ شيء ثابث، كدعت ،كيف كل حقائق العلم ،فشككت يف العقل ،مرحلة اٟتداثة كفضحها
 فوضى ا١تعاين كتشظيها، ك٤تاربة العلم كالعقل. 

دليل الناقد األدبي إضاءة ألكثر من سبعين تيارًا ومصطلحًا نقدياً  ،سعد، البازعيك  ميجاف، ،الركيليينظر: 
 .ُٖٔ-ُٕٗ، صالمعجم الفلسفي ،مصطفى ،حسيبة .َِّ-ِِّص ،معاصراً 
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تلك  ا١تعاصرة نقل اٟتداثية أصحاب القراءات كرين منالنقاد كا١تف كقد حاكؿ بعض
كما حصل للكتب السماكية   ،على القرآف الكرًن كتطبيقها الظاىرة كالفلسفة التفكيكية

هجية ا١تنا لتطبيق فيو، كذلك ١ت الشك أه ، كىذا خطعلى يد فبلسفة الغرب كنقادىم ارفة
 يف ا١تبحثُت اآلتيُتستتبُت بإذف ا  خطَتةو  كأىداؼو  آثارو  يات القرآنية منالتفكيكية على اآل

  من ىذا الفصل.

 : مدلوؿ التفكيكية كنشأهتا.ا١تبحث األكؿ

  : منطلقات التفكيكية كأثرىا على ا٠تطاب القرآين. ا١تبحث الثاين
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  المبحث األول

 مدلول التفكيكية ونشأتها.

 كفيو مطلباف:

 .ا١تطلب األكؿ: مدلوؿ التفكيكية

 .ا١تطلب الثاين: نشأة التفكيكية

 

 األول: مدلول التفكيكية ونشأتها. المطلب

ف اٟتكم على الشيء فرع عن تصوره كما ىو مقرر عند أىل العلم، كمن ىذا إ
 اىي التفكيكية؟ كأين: مكيكية من خبلؿ التساؤالت التاليةا١تنطلق سيتناكؿ الباحث التف

 بالتفكيكيةا١تراد ؟ كغَتىا من األسئلة اليت ستكشف ؟ كيف أم ظركؼت؟ ككيف نشأتنشأ
من  ، كذلك، بعيدان عن ا٠تبلفات الفلسفية كاألدبية يف ا١تصطلحات كتفسَتىاهاكتوضح

 :خبلؿ ا١تطلبُت التاليُت

 : مدلوؿ التفكيكية.ا١تطلب األكؿ

 : نشأة التفكيكية.ينا١تطلب الثا
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 المطلب األول

 مدلول التفكيكية.

 لكلمة ،كا١تعجمية ،الًتٚتة الشائعة كا١تشهورة التفكيكية ىي
(Deconstruction كتعٍت )من  عزيز يوسف يونيل. دكيعد الباحث التقويضية، يضان أ

ترٚتو  الذم الكتاببالتفكيكية ففي  (Deconstruction)ا١تًتٚتُت األكائل ١تصطلح 
 بذلك صرح ،(ُ)ـ ا١تسمى )ا١تعٌت األديب من الظاىراتية إذل التفكيكية(ُٕٖٗعاـ  هصدر كأ

نيوية، كلكن لفظة التفكيكية ترٚتت أيضان بلفظ التحليلية الب" :فقاؿ يف مقدمة الكتاب
 (Deconstruction)ككذلك سار معظم النقاد على ترٚتة مصطلح  ،(ِ)"أقرب

كتابو )أثر اللسانيات يف النقد العريب اٟتديث(،   يف أبرزىم توفيق الزبيدمك  ،بالتفكيكية
كٯتكن تعريف التفكيكية  .)البنيوية كما بعدىا( لكتاب مقدمة ترٚتتو يف ك٤تمد عصفور
 باعتبارين ٫تا:

 داة تحليل.أالتفكيكية باعتبارىا  .1

لغرض اكتشاؼ الرابط  ،ان بعضاألساسية يف بناء ما عن بعضها  ناصرعىي فصل ال
كاكتشاؼ الثغرات كنقاط الضعف كالقوة ا١توجودة يف البناء،  ،بُت ىذه العناصر كا١تكونات

عتبار ىي فالتفكيكية هبذا اال .زءاٞتإذل  كلالفالل ينتقل من ا١تركب إذل البسيط، كمن 
ادة ما كع ،منهجي تستخدـ يف الكشف عن البنية األساسية ألم فكرة أك نص داة ٖتليلأ

يتبع ذلك التفكيك إعادة بناء كتركيب ألف ا٢تدؼ ىو تعميق الفهم كالوصوؿ للحقيقة كفتح 
ال ك  بشكل أفضل كأحسن.كإدراؾ كاقع أف ما ىو قائم ٯتكن تفسَته كفهمو  االجتهاد،باب 

                                                           

 . االدبي من الظاىراتية الى التفكيكيةالمعنى ، عزيز يوسف يونيل: ترٚتت  رام، كليم (ُ)
، المصطلحات األدبية الحديثة ،٤تمد ،عناين. ُّٕٓ، ص معجم اللغة العربية المعاصرة، أٛتد ،عمر( ينظر:ِ)

 .ُُّص
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كليس ىدفها ا٢تدـ  ،على أم مضموف أيديولوجي عتبارالتفكيكية هبذا اال تنطوم
 .(ُ)اإلعتبار ليست ا١ترادة يف موضوع ىذا البحث ، كىي هبذاكالتقويض

 .اً نقدي اً التفكيكية باعتبارىا منهج .ِ

ي حركة جاءت بعد البنيوية يف النقد فه ،ان نقدي ان أما التفكيكية باعتبارىا منهج
بأهنا  كعرفها ،١تشركعو الفلسفي ان عنوان (ِ)الفيلسوؼ الفرنسي جاؾ دريداكجعلها  ،األديب

 كخلخلةه  ،أيان كاف ىذا النص كأيان كانت قداستو ْتث أبدم يف النسق الداخلي للنص
 .(ْ)كبا٠تصوص معٌت اٟتقيقة (ّ)لكل ا١تعاين اليت تستمد منشأىا من اللوغس كتفكيكه 

داخلو عما  يف البحثكذلك من خبلؿ  ،وكتقويضالنص كٖتاكؿ ا١تنهجية التفكيكية تفكيك 
النص الواضح كادعاءاتو كتعارض التفكيكية منطق  ،كدل ٭تتملولو بشكل صريح دل يق

لتصل إذل  ،كتقطيع أكصالو ،ستارهكشف أل ،وكتناقض حث عن نقطة ضعفوكتب ،الظاىرة
 ا١تعٌت كتعددية،فيتضح تناقض ىذا األساس كضعفو كنسبيتو ،أساسو الذم يستند إليو

كبذلك يفقد النص حدكده الثابتو  ،كا١تعاين حتماالتٞتميع اال الكامل ونفتاحلديو، كا
 كمن مث ٗتتفي الثنائيات كاألصوؿ الثابتة كاٟتقيقة. ،تسقط عنو قداستو كثباتوك 

ألمر كلكنو عدؿ عنها يف بداية ا لمة ىدـ أك تقويضكقد استخدـ جاؾ دريدا ك
الذم جاء ٢تدـ  التقويضيليخفي حقيقة مشركعو  منها كلمة تفكيك كاستخدـ بدالن 

الذم سيؤدم إذل موت الكبلـ كحضارة الكتاب كقد صرح جاؾ دريدا يف ك  ،غةكتقويض الل
الشكلي أك ا١تعنوم للوحدات األساسية تعريفو للتفكيكية بأهنا هتاجم الصرح الداخلي سواء 

                                                           

 .ُِٓ – َُّ، صانجليزي –المصطلحات األدبية الحديثة، دراسة ومعجم عربي ينظر: عناين، ٤تمد،  (ُ)
مؤسس التفكيكية بصورهتا اٟتالية، فقد طرح اراءه يف ثبلثة كتب نشرت يف سنة ( فيلسوؼ فرنسي، كىو ِ)

 ـ. كستأيت ترٚتتو بالتفصيل عند اٟتديث عن نشأة التفكيكية يف ىذا البحث.ُٕٔٗ
( اللوغس كما يف ا١تعجم الفلسفي تعٍت حرفيان الكلمة اإل٢تية، كتستعمل عند الفبلسفة ٔتعٌت اٟتقيقة أك الشيء ّ)

 ،من اإللو، كتعددت استعماالت ا١تدارس الفلسفية ٢تذه الكلمة كلكنها تدكر حوؿ نفس ا١تعٌت، ينظر: حسيبةالصادر 
 كما بعدىا. ْٔٓ، صالمعجم الفلسفي ،مصطفى

 ،مدخل إلى فلسفة جاك دريدا تفكيك الميتافيزيقا واستحضار األثر ،رجي ،البورت ،سارة ،( ينظر: كوفمافْ)
 كما بعدىا. ُّالدين ا٠تطايب، صادريس كثَت كعز  :ترٚتة
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 ،أم األشكاؿ التارٮتية ٢تذا النسق ،بل هتاجم ظركؼ ا١تمارسة ا٠تارجية ،للتفكَت الفلسفي
ٟتقيقة تقويض كىدـ كإف ٝتي فهو يف ا ،ال يذكر بديبلن ٢تذا النسق ا١تفكك ىو مث

، يقوؿ الدكتور عبدالوىاب ا١تسَتم "ٯتكن القوؿ بأف مشركع دريدا الفلسفي ىو (ُ)ان تفكيك
( بأسرىا Ontotheology)أكنطوثيولوجي  ٤تاكلة ىدـ األنطولوجيا الغربية البلىوتية

كال مدلوؿ  (ِ)سلوغ ااألساس ال يوجد فيه ةعدٯت املةو ك  من صَتكرةو  كالوصوؿ إذل عادلو 
متجاكز، كلذا فهو عادل ببل أصل رباين، بل ببل أصل على اإلطبلؽ، كلذا ال توجد لغة، كإف 

فبل ينفصل الداؿ عن ا١تدلوؿ.  ،كجدت لغة فهي لغة اٞتسد بإعتبار أف اٞتسد ٬تسد ا١تعٌت
كال عن  ،ديث عن نص مقابل نص آخركالنصوص تتداخل بعضها مع بعض، كال ٯتكن اٟت

نص يف مقابل الواقع، كذلك ال ٯتكن اٟتديث عن نص مقابل معٌت النص، إذ ال يوجد 
ا ال هناية، كبذا شيء خارج النص كال يوجد أصل لؤلشياء، فكل نص ٭تيل إذل أخر إذل م

. كتصبح ىذه الرؤية العدمية الفلسفية ىي التفكيكية حينما (ّ)ا١تيتافيزيقا يكوف قد مت إهناء
 .(ْ)لقراءة النصوص"تصبح منهجان 

ىي إحدل مدارس الفلسفة كالنقد األديب اٟتديث اليت  االعتبارفالتفكيكية هبذا 
بل قامت التفكيكية كردة فعل على البنيوية كرفضت  ،على أنقاض البنيوية ظهرت يف أكركبا

الوصوؿ إذل فهم متكامل أك  استحالةعلى  التفكيكية قامتك  يمها،أكثر معايَتىا كق
كعلى اعتبار سلطة القراءة ا١تطلقة كإغفاؿ السلطتُت األخريُت  متماسك للنص أيان كاف،

أحد أكجو ما بعد اٟتداثة  كعدـ اعتبار٫تا عند اٟتكم على النص كتقوٯتو، كتعترب التفكيكية
                                                           

 كما بعدىا. ٖٓٔ، صٓج، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،عبد الوىاب ،( ينظر: ا١تسَتمُ)
 .ِٔسبق بياف معٌت )اللوغس( يف صفحة  (ِ)
أم القوة اركة ٢تذا  ،كىي شعبة من الفلسفة تبحث يف ماىية األشياء كعلة العلل ،ميتافيزيقيا أك ما بعد الطبيعة(ّ) 

العادل. فقد ظهر لئلنساف منذ القدـ أف الكوف ٔتخلوقاتو ا١تتعددة كعناصره ا١تادية دل يوجد بذاتو، كأف كراءه من غَت 
شك قوة مطلقة ىي اليت أكجدتو كىي اليت تسَته. كمع األياـ أخذ اإلنساف يفكر يف ىذه القوة العلوية تفكَتان فلسفيان، 

َت الفلسفي نشأت ا١تيتافيزيقيا. كعليو فإف لفظة ا١تيتافيزيقيا تلًخص يف ذاهتا جوىر البحث عن )علة كعن ىذا التفك
 ا١توجودات( باعتبار أف ىذه العلة كامنةن كراء الظواىر ا١تادية يف أية حاؿ.

 .ُْٔ-َْٔ، صمعجم المصطلحات والشواىد الفلسفية، جبلؿ الدين ،: سعيدينظر
 .ٖٔٔ، صٓج،، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،عبد الوىاب ،ا١تسَتم (ْ)
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كانت مادية أك دينية، كما أهنا هتاجم فكرة األساس ا١تعادية للعقبلنية كللكليات سواء  
حقيقة كاحدة بل ٣تموعة  ال توجد وكترل أن ،كالثوابت الفكرية كاألخبلقية كترفض ا١ترجعية

ا كأف عملية القراءة كالتفسَت ىي عملية اصطناعية ٤تضة يقـو هب ا١تتناثرة، نسبيةالاٟتقائق  من
كمثل ىذا التفكيك "يقوؿ الدكتور مصطفى حسيبة:  الذم يقـو بالتفسَت، القارئ

Deconstruction))  ليس ٣ترد آلية يف التحليل أك منهجان يف الدراسة كإ٪تا رؤية
فلسفية متكاملة، كىي فلسفة يؤدم التفكيك فيها إذل تقويض ظاىرة اإلنساف كأم أساس 

راساتو الفلسفية للحقيقة، كرائد ىذه الفلسفة ىو جاؾ دريدا الذم استخدـ يف أكذل د
( مث استخدـ تفكيك Destruetionاصطبلح ٗتريب أك تقويض )

(Deconstructionرٔتا ليخبئ الطبيعة العدمية ١تشركعو الفلسفي )"(ُ). 

الذين سبقوا  (ِ)السوفسطائيةف ا١تنهجية التفكيكية ال ٗتتلف عن كبلـ كيف اٟتقيقة إ
يف نفي اٟتقيقة كا١تركز كصَتكرة  ،بل ىي متطابقة يف ٣تملها ،جاؾ دريدا بأكثر من ألفي عاـ

 كنظرياتو  ان كحدكد ان يدا نظم ىذه الفلسفة كجعل ٢تا قواعدا١تعاين كتعددىا، غَت أف جاؾ در 
 على حد قوؿ الشاعر: فلسفيةو 

مينىظ ما ظيلمان  باتى  حىىٌت  حىواشيوً  فػىهيذِّبىت     فىوضى الظيلمي  فينا كافى  لىقىد
(ّ) 

قد قرر دريدا أف يفكر يف األمر الذم ال ٯتكن " :يقوؿ الدكتور عبد الوىاب ا١تسَتم
بعدـ كجود أصل من أم نوع، كمن مث التفكَت فيو كىو أف ينطلق، كفيلسوؼ من اإلٯتاف 

يسقط كل شيء بشكل كامل يف ىوة الصَتكرة )أبوريا( كتتم التسوية بُت كل األشياء من 
                                                           

 .ُْْ، صالمعجم الفلسفي ،مصطفى ،حسيبة (ُ)
ور مصطفى حسيبة: "لقد ارتبط مفهـو السفسطة باٟتركة السفسطائية كىي حركة فكرية كاجتماعية ت( يقوؿ الدكِ)

ا١تيبلد كرفعت شعار )اإلنساف مقياس كل شيء( نشأت كترعرعت يف اليوناف القدٯتة خبلؿ القرف ا٠تامس قبل 
كدافعت عن نسبية اٟتقيقة كارتباطها بالظركؼ ا١تتغَتة، فانتهت إذل التأكيد على أ٫تية اللجوء للحيل ا٠تطابية 

 ِٗٓ، ا١ترجع السابق، صالمعجم الفلسفي ،حسيبة ،كاألالعيب القولية لتحقيق ا١تصاحل الشخصية" ينظر: مصطفى
 كما بعدىا.

ـ، كلو عدة دكاكين شعرية، كلقب ُِٕٖ( ينسب بيت الشعر ىذا إذل الشاعر ا١تصرم؛ حافظ أٛتد ابراىيم، كلد ّ)
 ـ.ُِّٗبشاعر النيل، كشاعر الشعب، تويف 
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القارئ أف دريدا كدعاة  / اإلرجاء( كسيبلحظاالخًتجبلؼ )االختبلؼمفاىيم مثل خبلؿ 
كثَتة تبدك جديدة. فهناؾ مصطلح مثل )القصة ما بعد اٟتداثة يستخدموف مصطلحات  

 ،(ِ)ك)التمركز حوؿ اللوغس( ،(ُ)ك)القصص الصغرل( ،نظرية العامةالكربل( أم ال
  ،(ّ)ك)التمركز حوؿ ا١تنطوؽ(

                                                           

( القصة الكربل كالقصة الصغرل تعٍت حسب تعريف الدكتور عبد الوىاب ا١تسَتم بتصرؼ مٍت بأهنا: بديل لكلمة ُ)
ة )رؤية( أك )نظرية( ذج، كأف اصحاب ا١تنهجية التفكيكية يستخدموف كلمة )قصة(، بدالن من كلمرؤية أك نظرية أك ٪تو 

ألف الرؤية كالنظرية إذا كانت ٣ترد قصة، فهي إذف نسبية كال تشَت إذل ما ىو خارجها كعبلقة القصة  أك )٪توذج(،
مث فاٟتقيقة الدينية بل اإلنسانية غَت الصغرل بالقصة الكربل ىي عبلقة ا٠تاص بالعاـ، فكل النظريات قصص، كمن 

٦تكنة، كا١تعرفة أمر غَت كارد، كال يوجد أساس لكتابة تاريخ عاـ، كال توجد نظرية للكوف، كال توجد حدكد إنسانية 
، ٓج ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،عبد الوىاب ،ا١تسَتم :شاملة كمشًتكة. ١تزيد من التفصيل ينظر

 .ٓٔٔ-ْٔٔص
رل دريدا أف الفكر الغريب فكر متمركز حوؿ اللوجوس، فكلمة يغس تعٍت: ا١تبدأ الثابت الواحد ك التمركز حوؿ اللو ( ِ)

كأف  ،اللوجوس تعٍت األصل ككل شيء يستند إليو، كالنظريات ا١تتمركزة حوؿ اللوجوس تدعي لنفسها العا١تية كالشموؿ
ها من ىذه النقطة. حسب ما عرفها الدكتور عبد الوىاب نقطة مرجعيتها موجودة خارجها، كأهنا تستمد معقوليت

 .ْٔٔ-ّٔٔ، صٓج، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،عبد الوىاب ،ا١تسَتم :ا١تسَتم بتصرؼ مٍت، ينظر
( التمركز حوؿ ا١تنطوؽ ىو حسب تعريف الدكتور عبد الوىاب ا١تسَتم بتصرؼ مٍت: أهنا إحدل اإلشكاليات ّ)

، كٔتحاكلة دفع كل شيء يف قبضة الصَتكرة، رتبطة هبجومو على األفكار الكليةيطرحها دريدا كىي مالفلسفية اليت 
كيرل دريدا أف تراث اٟتضارة الغربية الفكرم يقـو على ثنائية ا١تنطوؽ/ا١تكتوب، كأف ا١تنطوؽ لو أكلوية كأسبقية على 

وبة، فالكبلـ ا١تنطوؽ تنطق بو ذات إنسانية متماسكة ا١تكتوب، أم أف اللغة ا١تنطوقة يف مرتبة أعلى من اللغة ا١تكت
تتحدث عن أفكار مستقرة يف الذىن، فكأف ىناؾ ذاتان مستقرة كموضوعان مستقران. كا١تنطوؽ، بذلك، يشَت إذل األصل 
)اٟتضور كاللوجوس( بشكل مباشر كبدكف كساطة، ىذا على عكس الكبلـ ا١تكتوب، فكاتبو غائب كبعيد ال يتفاعل 

تلقي بشكل مباشر، فالنص ا١تكتوب منفصل عن كاتبو، كأصبح نصان ٯتكن تداكلو كإعادة طبعو كتفسَته، كٯتكن مع ا١ت
استخدامو بطرؽ ال ٯتكن أف ٗتطر على باؿ  لئلنساف الذم كتبو. كلذا فإف  أم تفضيل للمنطوؽ على ا١تكتوب ىو 

كيكية على ا١تنطوؽ كتأكيد أسبقية ا١تكتوب كما ٭تل تعبَت عن التمركز حوؿ اللوجوس. ك٢تذا نرل ىجـو ا١تنهجية التف
٤تل ا١تنطوؽ عندىم ىو ما يسميو دريدا النص، كالنص ىو نص مكتوب ليس لديو عبلقة بكاتبو. فهو رغم ثباتو، 
٣ترد كلمات مثبتة على كرؽ كمؤلفو قد مات كانفصل عن النص كٯتكن أف يفعل بو الناقد ما يريد ألنو دخل شبكة 

صَتكرة، فكل كلمة تشَت إذل كلمة أخرل، ككل نص يشَت إذل نص آخر، كىي عملية تستمر إذل ما ال الدكاؿ كال
 = هناية، كىنا يصبح الثابت متحوالن كالكل جزئيان كا١تطلق نسبيان. كبدالن من ا١تؤلف يظهر القارلء، كبدالن من النص
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. كىي مصطلحات تدعي أهنا جديدة كىي أبعد (ِ))االخًتجبلؼ(ك ،(ُ)ك)االبوريا(
ما تكوف عن اٞتدة، فهي تعرب عن أفكار كمفاىيم عدمية. فقد يكوف ا١تنطوؽ نفسو 
جديدان، كلكن ا١تفهـو كراء ا١تصطلح قدًن قدـ الفلسفة اليونانية القدٯتة كالكتب العدمية مثل 

 .(ّ)سفر اٞتامعة يف العهد القدًن"

                                                                                                                                                                     

يستورل على النص ليولد منو ما يشاء من معاف. الذم ينقل للقارئ معٌت كامنان يف عقل ا١تؤلف يظهر ا١تفسر الذم 
 .ٕٓٔ-ِٕٔ، صٓج، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،عبد الوىاب ،ا١تسَتم :ينظر

( حسب تعريف الدكتور عبد الوىاب ا١تسَتم بتصرؼ مٍت،  فإف كلمة أبوريا ىي كلمة يونانية كتعٍت ا٢توة اليت ال ُ)
أك األساس الذم نطمئن إليو. كإذا كاف اٟتضور ىو اٟتقيقة كالثبات كالتجاكز  قرار ٢تا. كىي عكس اٟتضور الكامل

كالعبلقة بُت الداؿ كا١تدلوؿ كالتحامهما، فا٢توة ىي الصَتكرة الكاملة اليت ال يفلت من قبضتها شيء، فهي دليل على 
دليل على أف اللغة قوة ال ٯتكن أف الواقع متغَت بشكل دائم. كال مهرب من التغَت، فحىت التغَت نفسو متغَت. كىي 

 .ُٕٔ-ٗٔٔ، صٓج، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،عبد الوىاب ،ا١تسَتم :التحكم فيها. ينظر
( عرؼ الدكتور عبد الوىاب ا١تسَتم االخًتجبلؼ بقولو "االخًتجبلؼ كلمة قمنا بنحتها من كلميت )اختبلؼ( ِ)

ك)إرجاء( كٖتتوم الكلمة على معٌت االختبلؼ )يف ا١تكاف( كمعٌت اإلرجاء )يف الزماف كيرل التفكيكيوف أف ا١تعٌت 
لدكاؿ األخرل. كمع ىذا، فثمة ترابط كاتصاؿ بُت يتول د من خبلؿ اختبلؼ داؿ عن آخر، فكل داؿ متميِّز عن ا

الدكاؿ، فكل داؿ يتحدد معناه داخل شبكة العبلقات مع الدكاؿ األخرل، لكن معٌت كل داؿ ال يوجد بشكل كامل 
ف كل داؿ مرتبط ٔتعٌت الداؿ الذم جاء قبلو كالذم جاء بعده، إ)فهو دائمان غائب رغم حضوره( إذ يف أية ٟتظة 
يستند إذل اختبلفو. كيضرب دعاة ما بعد اٟتداثة مثبلن بالبحث عن معٌت كلمة يف القاموس فإف أردت  ككجوده نفسو

كما أف القاموس «. بطة»ك« نطة»فسيتحدد معناىا من خبلؿ اختبلفها مع كلميت « قطة»أف تعرؼ معٌت كلمة 
« كائن ذك أربعة أرجل»ؼ أنو لنعرؼ معناىا، كىناؾ سنعر « حيواف»فسنذىب لكلمة « القطة حيواف»سيخربنا أف 

إذل ما ال هناية،   فكل تفسَت يؤدم إذل تفسَت آخر. كىذا يعٍت أف مدلوؿ « أرجل»ك« كائن»فسننظر ١تعٌت كلميت 
"كاالخًتجبلؼ ليس ىوية  ضاؼأك  يؤدم إذل لعب الدكاؿ البلمتناىي"أم داؿ ميعل ق كمؤجل إذل ما ال هناية، كىو ما 

أصبلن كإ٪تا ىو قوة كامنة كحالة يف اللغة نفسها ٭تركها من داخلها فيفصل الداؿ عن ا١تدلوؿ،  أك أساسان أك جوىران أك
كلذا يصبح عادل الدكاؿ مستقبلن عن عادل ا١تدلوالت... كمن مث تصبح اللغة قوة ال ٯتكن التحكم فيها. كألف 

صَتكرة داخل النسق اللغوم، كسيلة االخًتجبلؼ كامن يف اللغة، فليس بإمكاف أم شيء أف يهرب منو، فهو ٦تثل ال
اإلنساف الوحيدة للتعامل مع الواقع كالتواصل مع بقية البشر...  فاٟتضور الوحيد بالنسبة لو ىو عملية ال متناىية يف 

يتم على أساس االختبلؼ يف ا١تكاف  -كما أسلفنا   -الزماف كا١تكاف كال يعرؼ الزماف أك ا١تكاف. كاالخًتجبلؼ 
موسوعة  ،عبد الوىاب ،ا١تسَتم :ينظرأبدان كال ٯتكن أف يصبح ىو ىو". لزماف، فهو ال يستقر فيهما كاإلرجاء يف ا

 .ٕٔٔ-ٔٔٔ، صٓج، اليهود واليهودية والصهيونية
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ، صٓج،، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،عبد الوىاب ،ا١تسَتم (ّ)
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الثانيالمطلب   

 نشأة التفكيكية

التطرؽ إذل األكضاع اليت مهدت  من اٟتديث عن نشأة التفكيكية عندالبد 
لظهورىا، كعن مؤسسها جاؾ دريدا الذم تنتمي لو ا١تدرسة التفكيكية، مث عن كصو٢تا 

 للمجتمعات العربية كاإلسبلمية.

 الظروف التي مهدت لظهور التفكيكية.

إذل منتصف الستينات من القرف العشرين يف أكركباتعود بداية ظهور التفكيكية 

 كل على اللسانيات كىيمنة العقل، حوؿ تمركزالك  اللغة، كىيمنة البنيوية، على فعل كردة
 ،١تا كاف عليو الوضع يف أكركبا ان كإفراز  ان طبيعي ان ظهور التفكيكية نتاج ا١تعرفة، ككاف حقوؿ

 ، ا١تتمثلحيث كانت بذكر التفكيكية موجودة يف العقل الغريب سواء الفلسفي أك الديٍت
باإلضافة إذل  ،رغم ما كاف يشوب تلك العبلقة من ا٨تراؼ كتشويو ،بقطع العبلقة مع الدين

 كا٠تديعة بسبب كاإلحباطباليأس  الشديد كالشعور ،الشك السائد يف الفلسفات الغربية
حيث دل ٬تن اإلنساف بعد فًتة طويلة من  ،عدـ القدرة على ٖتقيق السعادة لئلنساف بالعلم

يف حادثة  ،خاصة بعد استعماؿ العلم يف التدمَتإال الدمار كاٞتهل ا١تتفاقم  االعتداد بالعلم
إلقاء الواليات ا١تتحدة األمريكية القنبلتُت الذريتُت على مدينيت ىَتكشيما كنكازاكي يف 

جود كم ىائل من النظريات كالفلسفات اليت كانت باإلضافة إذل ك  ىذه الظركؼ ،(ُ)يابافال
  ،(ِ)كا١تثالية  ،تسود اجملتمعات الغربية

                                                           

كاف ذلك ا٢تجـو الذم شنتو الواليات ا١تتحدة ضد الياباف يف هناية اٟترب العا١تية الثانية يف أغسطس عاـ   (ُ)
 ،ـ، حيث قامت الواليات ا١تتحدة بقصف مدينيت ىَتكشيما كنكازاكي باستخداـ قنابل نوكية. ينظر: كارتييوُْٓٗ

 كمابعدىا. ّّٓ، صمسعودرٚتة: سهيل ٝتاحة كانطواف ، تالحرب العالمية الثانية ،رٯتوف
ا١تثالية: ىي مذىب فلسفي يقـو على أف الكوف عبارة عن صور كأفكار، كأف العقل مصدر ا١تعرفة، كاألركاح ىي  (ِ)

 =الفاعل كمن ٘تتلك اإلرادة، كأف الشيء ا١تادم كاسوس ثانوم، كالبلمادم كالركحي أكرل، كىي إتاه فلسفي يبحث
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خر تلك الفلسفات ككاف آ ،كغَتىا (ّ)كالوجودية ،(ِ)اليةكالرأٝت ،(ُ)كا١تاركسية
 ، أدل كل ذلكموهتا ضها التفكيكية كأعلنتاليت قامت على أنقا ،(ْ)كالنظريات ىي البنيوية

ما سبق ٕتربتو من قبل، كىذا أدل  إذل ظهور أرض خصبة لفكر كفلسفة جديدة ٓتبلؼ كل
بزكغ كظهور التفكيكية كانتشارىا، ككاف أكؿ ظهور ٢تا يف الصحف الفرنسية باسم  إذل

كاف ٖتديدان   ـُٔٔٗؿ الغربية، كيف عاـ مابعد البنيوية قبل أف تنتقل إذل أمريكا كباقي الدك 
ـ أقامت جامعة ُٔٔٗ، ففي شهر اكتوبر من عاـ يويةنظهور التفكيكية ا١تدكم كموت الب

لغات النقد كعلـو اإلنساف( شارؾ جوف ىوبكنز يف الواليات ا١تتحدة األمريكية ندكة حوؿ )
 ا١تدرسة مؤسس ككاف من بينهم جاؾ دريدا ،ن ٥تتلف التوجهاتفيها عدد من النقاد م

                                                                                                                                                                     

المعجم  ،عن مسألة الوجود، يف حُت أف الفلسفات العقبلنية تبحث يف أصل ا١تعرفة. ينظر: حسيبة، مصطفى
 .ْٖٓ-ُٖٓ، صالفلسفي

ا١تاركسية: ىي نظريات سياسية كإجتماعية مبنية على أعماؿ كارؿ ماركس الفكرية، كىو فيلسوؼ من أصوؿ (ُ) 
كفيلسوؼ، ٝتيت با١تاركسية نسبة إذل مؤسسها األكؿ كارؿ ماركس،  أ١تانية من القرف التاسع عشر. كىو عادل إقتصاد،

أسس نظرية الشيوعية العلمية باالشًتاؾ مع فريدريك إ٧تلز، فقد كاف االثناف اشًتاكياف بالتفكَت، لكن مع كجود 
ة كفق ا١تنطق بالتوصل إذل فكرة االشًتاكية كتطور حتمي للبشري واب االشًتاكية، تفرد ماركس كأ٧تلالكثَت من األحز 

اٞتدرل كبأدكات ثورية. فكانت ٣تمل أعما٢تما ٖتت اسم كاحد كىو ا١تاركسية أك الشيوعية العا١تية، كتنقسم ا١تاركسية 
 ،ينظر: حسيبة، مصطفى ياسي ماركسي، كالشيوعية العلمية.إذل ثبلثة أقساـ ىي: فلسفة ماركسية، كاقتصاد س

 .ُٖٓ-ٕٔٓ، صالمعجم الفلسفي
ة: ىي نظاـ اقتصادم ذك فلسفة اجتماعية كسياسية تقـو على أساس تنمية ا١تلكية الفردية كاافظة الرأٝتالي (ِ)

عليها، متوسعان يف مفهـو اٟترية. كالرأٝتالية تعزز ا١تلكية الفردية، كتقلص ا١تلكية العامة، كتقـو على عدة امور منها، 
، المعجم الفلسفي ،لفردية. ينظر: حسيبة، مصطفىالبحث عن الربح بشىت الطرؽ كاألساليب كتقديس ا١تلكية ا

 .ِّٔ-ِِٖص
الوجودية: ىي تيار فلسفي ٯتيل إذل اٟترية التامة يف التفكَت بدكف قيود كيؤكد على تفرد اإلنساف، كأنو صاحب  (ّ)

اإلنساف، يعٍت تأثَت مباشر لقوة خارجية أم )اإللو( على كالسلطة  تفكَت كحرية كإرادة كاختيار كال ٭تتاج إذل موجو.
بأف الفرد حر بالكامل، كاإلنساف ىو من ٮتتار كيقـو بتكوين معتقداتو كا١تسؤكلية الفردية خارجان عن ام نظاـ مسبق. 

، المعجم الفلسفي ،كتنقسم الوجودية إذل قسمُت: الوجودية ا١تلحدة، كالوجودية ا١تسيحية. ينظر: حسيبة، مصطفى
 .ِٗٔ-َٖٔص
لسفي نقدم ملحد يقـو على أف كل ظاىرة أدبية أك إنسانية تشكل بنية ال ٯتكن دراستها البنيوية: ىي منهج ف (ْ)

إال بعد ٖتليلها إذل أجزاءىا ا١تؤلفة منها، دكف تدخل فكر الل أك عقيدتو كىي فلسفة ال تؤمن إال بالظوىر اٟتسية 
 .ُُٕ-ُُٔ، صالمعجم الفلسفي ،فقط، ينظر: حسيبة، مصطفى
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 اليت تعترب اليـو أساس التفكيكية شاركتومككانت  ،بشكلها اٟتديثكرائدىا التفكيكية 
يف ظهور التفكيكية  كبَت   أثر ٢تا بعنواف )البنية، اللعب، العبلمة يف خطاب العلـو اإلنسانية(

 كانتشارىا كاهنيار البنيوية.

 مؤسس التفكيكة.

 كبَت تأثَت ٢تا كاف نظريات من كتبو ٔتا األصل يف التفكيكية الفلسفة مؤسس يعترب
مؤسس  ،كعلى رأسها التفكيكية ،يف القرف العشرين الفلسفية ا١تدارس من الكثَت على

 كقد ،(Martin Heidegger) ىايدغر نالفيلسوؼ األ١تاين مارت الفلسفة الوجودية،
لى كتتلمذ فيها ع ،كدرس البلىوت يف جامعة فرابيورغ ،يف جنوب أ١تانيا ،ـُٖٖٗكلد عاـ 

أستاذان ككجو اىتمامو الفلسفي إذل ، مث عُت هبا ىوسرؿ مؤسس الظاىراتيةيد إدموند 
بعد ك  كغَتىا من ا١تواضيع اليت هتم اإلنساف يف كجوده، ،كاٟتقيقة ،مشكبلت الوجود كاٟترية

مث أصبح  ،عُت استاذان للفلسفة يف جامعة ماريورغ ،ـُُٔٗحصولو على الدكتوراه سنة 
منع ـ ُْٓٗـ، كانتسب للحزب النازم، كبعد ىزٯتة أ١تانيا عاـ ُّّٗرئيسان للجامعة عاـ 

٦تارسة األنشطة الثقافية إذل حُت كفاتو ـ للتدريس ك َُٓٗمث عاد عاـ  ،من التدريس فًتة
كترؾ مؤلفات أ٫تها  ،كدفن يف مسقط رأسو يف مسكَتش جنوب أ١تانيا ،ـُٕٔٗعاـ 

 ،ـُْٓٗصدر عاـ  (الذم يسمى فكران ا م)ككتاب  ،ـُِٕٗصدر عاـ  (الوجود كالزماف)
صدر  (ة اٟتقيقةماىي)ككتاب  ،ـُِٗٗصدر عاـ  (ا١تفاىيم األساسية يف ا١تيتافيزيقا)ككتاب 

بعد قراءتو  دريدا جاؾ الفيلسوؼ الفرنسي كلكن .(ُ)كغَتىا من الكتب ،ـُّْٗعاـ 
  ،(ِ)لفلسفات أفبلطوف

                                                           

 .ُّٓ، صُِج، ة العربيةالموسوع( ينظر: ُ)
( ىو أرسطوقليس، ا١تلقب بأفبلطوف بسبب ضخامة جسمو، فيلسوؼ يوناين كأحد أشهر فبلسفة الغرب عاش (ِ

ؽ.ـ، كٚتيع الفلسفات الغربية قائمة على فلسفاتو كنظرياتو الكثَتة منها: طريقة اٟتوار  ّْٕ –ؽ.ـ  ِْٕبُت 
ادل التعددية كالصَتكرة كالفساد كىذا العادل يقع بُت الوجود كالبلكجود، كتقسيم العادل إذل قسمُت األكؿ عادل ٤تسوس ع

=  على علم ّتميع العلـو كا٠تفايا، كالعادل الثاين عادل ا١تثل عادل ما قبل العادل اٟتسي أك ا١تادم، يكوف فيو اإلنساف
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فبلسفة كىايدغر كغَتىم من كبار ال ،(ْ)كىوسرؿ ،(ّ)كنيتشو ،(ِ)كركسو ،(ُ)كىيجل
يف  هاعممك  التفكيكية ا١تدرسة تبٌتف ،ا١تنهجية التفكيكية فلسفة هانبثق على يديو كتبلور عند

 اٝتها فارتبط ٢تا كأصل ،ا١تعاصر الفرنسي الفكر يف سريع بشكل ، كانتشرتالفكر الغريب
نشأت على أنقاض البنيوية  كأبرز رموزىا، كقد التفكيكيةا١تدرسة  مؤسسيكيعد ىو أىم  ،بو

إذا كاف ىوسرؿ ىو من فتح باب " :، يقوؿ الدكتور سامر فاضل األسدمـُٔٔٗعاـ 
الفلسفة لدريدا، كمكنو من استغبلؿ مفهـو التعليق يف مشركعو النقدم، فإف ىايدغر ىو 
الذم أرشده إذل أ٫تية التفكيك، بوصفو مشركعان البد منو إلجراء تقويض الصرح الفلسفي، 

مل الذم يشدد على ا١توجود )أنا أفكر أنا موجود(، كيهمل الوجود ذاتو، فهو ٭ت

                                                                                                                                                                     

، كما  عليو إال أف يتذكرىا يف العادل كعند ذىابو إذل العادل اٟتسي أم حينما يولد يكوف قد نسي كل تلك العلـو
 .ِٖ-ٕٓ، صالمعجم الفلسفي ،اٟتسي. ينظر: حسيبة، مصطفى

ـ،  كيعد ىيغل من ُُّٖ عاـ ويفـ يف جنوب أ١تانيا، كتَُٕٕالعاـ ( ىو جورج فيلهلم فريدريك ىيغل، كلد يف ُ)
ـو فلسفة ىيغل ا١تثالية على اعتبار أف أىم مؤسسي الفلسفة ا١تثالية األ١تانية يف أكائل القرف التاسع عشر ا١تيبلدم، تق

الوعي سابق للمادة، ترؾ ىيغل ما يزيد على عشرين ٣تلدا نشرت باأل١تانية، كتيرجم معظمها إذل عدة لغات، من بينها 
 .ٕٔٔ-ٕٔٔ، صالمعجم الفلسفي ،العربية. ينظر: حسيبة، مصطفى

ـ، ساعدت فلسفة ركسو ُٖٕٕكتويف عاـ  ـ يف سويسرا لعائلة فرنسية،ُُِٕىو جاف جاؾ ركسو كلد عاـ (ِ) 
يف تشكيل األحداث السياسية، اليت أدت إذل قياـ الثورة الفرنسية. حيث أثرت أعمالو يف التعليم كاألدب كالسياسة، 

ينظر:  ككاف يعتقد أف الناس ليسوا ٥تلوقات اجتماعية بطبيعتهم، كلو الكثَت من ا١تؤلفات يف ٣تاؿ الفلسفة كالًتبية.
 .ِّّ-ِّٖص ،معجم الفالسفة، المناطقة، المتكلمون، الالىوتيون، المتصوفون ،جورج ،طرابيشي

ـ، ككاف عا١تان يف الفلسفة كاللغويات، ََُٗـ، كتويف عاـ ُْْٖ( ىو فريدريك نيتشو، فيلسوؼ أ١تاين كلد عاـ ّ)
اللغات كمنها العربية. ينظر:  كأعلن مقتل اإللو كدعا إذل التحرر من ا١تسيحية، لو مؤلفات كثَتة ترٚتت إذل ٥تتلف

 .ّّٖ-ّٕٔ،، صالمعجم الفلسفي ،حسيبة، مصطفى
ـ، فيلسوؼ أ١تاين كىو كمؤسس ُّٖٗـ يف تشيكوسلوفاكيا، كتويف عاـ ُٖٗٓ( ىو إدموند ىوسرؿ كلد عاـ ْ)

الالىوتيون، معجم الفالسفة، المناطقة، المتكلمون،  ،جورج ،الظاىريات، لو مؤلفات كثَتة. ينظر: طرابيشي
 . ُْٕ-ُِٕص ،المتصوفون



71 
 

من ٕتاكزىا، تشديدان على التنوع كحصوالن كثَتة البد   ان متعالية، تتضمن عيوب (ُ)ميتافيزيقيا
 .(ِ)"كاالختبلؼللجدة 

 نصوص كقارئ فيلسوؼ فهو ،ا١تواىب تعددم الفيلسوؼ الفرنسي جاؾ دريدا كاف
 الفكر رأسها كعلى ،الغربية كالفسفات الفكر بنقد نظريتو بدأ الغريب، الفلسفي الًتاث من

 أف إذل ذىب حيث البنيوم، للفكر شديدان  انتقادا وككج آنذاؾ، سائدنا كاف الذم البنيوم
 كلكنو البنية، ٭تكم ا١تركز ىذا للمعٌت، ما نوع من مركزان  دائما تفًتض كانت البنيوية فكرة

 مشكلة ٟتل الوصوؿ على القدرة ينكر ككاف البنيوم، للتحليل موضوعا ليس نفسو ىو
 :يقوؿ ككاف خارجو، ما شيء إذل إحالتنا على اللفظ قدرة أم التقليدية، بالطرؽ اإلٟتالة

 نعيد  فأ جلأ من ا١تشوىة القدٯتة بنيةاأل من شاء ما فليدمر حقان  ان مدمر  التفكيك كاف اذا"
 ".جديد من البناء

بيار قرب يف بلدة األ (Jakie Derrid) كلد الفيلسوؼ الفرنسي جاؾ دريدا
ـ بشعبة ُُْٗ التحق عاـ ،يةيهودال كىو ينتمي للديانة ،ـَُّٗ عاـ ،العاصمةاٞتزائر 

كتتلمذ فيها على يد ألبَت   ،يف مدينة اٞتزائر (Gauthierالفلسفة يف ا١تدرسة الثانوية )
  ،(ْ)برغسوف أفكار على قراءة ، كٖتصل(ّ)كامي

                                                           

 .ّٔسبق تعريفها يف ص ((ُ
 .ِٔٗ-ِٓٗ، ص البنيوية وما بعدىا النشأة والتقبل ،سامر فاضل ،األسدم (ِ)
ـ، َُٔٗـ كتويف عاـ ُُّٗجزائرم، كلد عاـ  -( ألبَت كامي، فيلسوؼ كجودم ككاتب مسرحي كركائي فرنسيّ)

العبثية كالتمرد كلو كتاباف فيهما فلسفتو ك٫تا كتاب )أسطورة سيزيف( أصدره  كتقـو فلسفتو على فكرتُت رئيستُت ٫تا
معجم الفالسفة، المناطقة،  ،جورج ،ـ. ينظر: طرابيشيُُٓٗـ، ككتاب ا١تتمرد أصدره عاـ ُِْٗعاـ 

 .ُِٓ، صالمتكلمون، الالىوتيون، المتصوفون
ـ، حصل على جائزة نوبل لآلداب ُُْٗـ كتويف عاـ ُٖٗٓ( ىنرم برغسوف، فيلسوؼ فرنسي كلد عاـ ْ)

ـ. يعترب ىنرم برغسوف من أىم الفبلسفة يف العصر اٟتديث، حاكؿ يف فًتة ا٠تمسينيات أف ينفذ القيم ُِٕٗعاـ
اليت اطاحها ا١تذىب ا١تادم، كيؤكد إٯتانا ال يتزعزع بالركح، حظي إبٌاف حياتو بشهرة كاسعة االنتشار يف فرنسا أثرت يف 

معجم الفالسفة، المناطقة، المتكلمون، الالىوتيون،  ،جورج ،فلسفية كدينية كادبية. ينظر: طرابيشي دكائر ٥تتلفة
 .ُٔٔ-َُٔ، ص،المتصوفون
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كتشكلت لديو ميوؿ قوية ٕتاه الفلسفة، حيث قرأ  ،ككاف مولعان باألدب (ُ)كسارتر
ألداء ا٠تدمة ـ ترؾ اٞتزائر ُْٗٗكىايدغر قراءة عميقة، كيف عاـ  (ِ)اردكَتكغفلسفات  
قانوف مناىضة السامية الذم أصدرتو  ككاف قد طرد من ا١تدرسة يف اٞتزائر بسبب ،العسكرية

كانتظم يف كمل دراستو كبعد انتقالو لفرنسا أ ،السلطات الفرنسية اتلة للجزائر كقتها
كقرأ يف تلك الفًتة جملموعة  ،باريس( يف Louis-Le-Grandغراف )رل  –مدرسة لوم 
منحة للدراسة  حصل على مث كغَتىم. ،(ْ)مارسيلكغابرييل  ،(ّ)مثل سارتر ،من الفبلسفة

ـ عُت مدرسان للفلسفة َُٔٗيف الواليات ا١تتحدة األمريكية. كيف عاـ  ،ىارفارد جامعة يف
انتقلت عائلة جاؾ دريدا لبلستقرار يف  مث يف فرنسا. ،السربوف جامعة العامة كا١تنطق يف

 .ـُِٔٗ عاـاٞتزائر  استقبلؿبعد فرنسا 

شارؾ ـ كىو عن ىوسرؿ بعنواف )أصل ا٢تندسة( ك ُِٔٗصدر أكؿ كتاب لو عاـ 
جامعة جوف ىوبكنز، ٖتت  يف الواليات ا١تتحدة األمريكية أقامتوجاؾ دريدا يف مؤ٘تر ضخم 

 ٖتت عنواف )البنية، العبلمة مشاركتو ببحث)لغات النقد كعلـو اإلنساف( ككانت عنواف 
يف أفق كاللعب يف خطاب العلـو اإلنسانية( كمنذ ذلك اٟتُت أصبح جاؾ دريدا مشهوران 

                                                           

ـ، ىو فيلسوؼ كركائي كناقد أديب َُٖٗـ يف باريس كتويف عاـ َُٓٗجاف بوؿ شارؿ اٯتارد سارتر كلد عاـ  (ُ)
. درس الفلسفة يف أ١تانيا خبلؿ اٟترب العا١تية الثانية، لو العديد من كناشط سياسي فرنسي. بدأ حياتو العملية استاذان 

 ،معجم الفالسفة، المناطقة، المتكلمون، الالىوتيون، المتصوفون ،جورج ،ا١تؤلفات ا١تنشورة. ينظر: طرابيشي
 .ُّٓ-ّْٖص
فلسفتو تأثَت حاسم ـ، كاف لُٖٓٓـ، كتويف عاـ ُُّٖسورين كَتكغارد، فيلسوؼ الىويت د٪تاركي، كلد عاـ  (ِ)

على الفلسفات البلحقة، ال سيما يف ما يعرؼ بالوجودية ا١تؤمنة، تيركز الكثَت من أعمالو البلىوتية على األخبلقيات 
 -ا١تباشرة للفرد مع السيد ا١تسيح ا١تسيحية كالكنيسة كعلى اإلختبلفات بُت الدالئل الواضحة للمسيحية كالعبلقة 

 ،، تأثر تفكَته بالكتاب ا١تقدس كسقراط كمنهجية سقراط. ينظر: طرابيشي-  كسبلموى نبينا كعليو صلوات اعل
 .ّٔٓ-َٔٓ، صمعجم الفالسفة، المناطقة، المتكلمون، الالىوتيون، المتصوفون ،جورج
 .ُٕص سبق ذكر ترٚتتو (ّ)
مؤسيي ما يعرؼ  ـ، كاف أحدُّٕٗـ يف باريس، كتويف عاـ ُٖٖٗغابرييل مارسيل فيلسوؼ فرنسي، كلد عاـ (ْ) 

معجم الفالسفة، المناطقة،  ،جورج ،بالوجودية ا١تسيحية، لو العديد من األعماؿ كا١تؤلفات. ينظر: طرابيشي
 .ّّٔ-ِّٔ، صالمتكلمون، الالىوتيون، المتصوفون
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مثل مؤ٘تر ٚتعية ، ، كشارؾ بعدىا يف العديد من ا١تؤ٘ترات كالندكاتدية ا١تعاصرةا١تدارس النق
كمؤ٘تر عن نيتشو يف  ،بكندا( Montrealفلسفة اللغة الفرنسية يف مونًتياؿ )

(Cerisy)، كمؤ٘تر الفلسفة كتطور العلـو يف افريقيا  ،كمؤ٘تر فلسفة اللغة يف سًتاسبورغ
 .ؤ٘ترات كالندكاتكغَتىا من ا١ت ،كالذم عقد يف بنُت

ـ ألقى جاؾ دريدا ٤تاضرتو الشهَتة يف اٞتمعية الفلسفية ٖتت ُٕٔٗكيف عاـ 
ككتاب  ،)الصوت كالظاىرة( :كىي ا١تهمةالثبلثة  أصدر كتبومث  ،عنواف )االختبلؼ(

جاؾ دريدا  كمنذ ذلك الوقت ناؿ ،ككتاب )عن الغراماتولوجيا( ،)الكتابة كاالختبلؼ(
، كاختَت لعضوية  كذاع صيتو يف أكركبا كخارجها ،إعجابان كتقديران عا١تيان  كفلسفتو التفكيكية

كاألكادٯتية  ،كثَت من األكادٯتيات كاٞتامعات كأكادٯتية اإلنسانيات كالعلـو بنيويورؾ
ألقاب ناؿ جاؾ دريدا جائزة نيتشو، كمنح العديد من ، ك كغَتىا ،األمريكية للفنوف كالعلـو

  كغَتىا. ،ككلية كليم ،كجامعة كولومبيا  ،الدكتوراه الفخرية من جامعات عا١تية

حيث قاـ بالتدريس كإلقاء ااضرات يف  ،ـُُٕٗعاد جاؾ دريدا للجزائر عاـ 
كالعلـو  ،حوؿ التفكيك جامعة اٞتزائر، كما زار العديد من الدكؿ كألقى فيها ٤تاضرات

 ،تلةكمدينة القدس ا ،كأمريكا البلتينية ،كأ١تانيا ،كالياباف ،كمكانة التفكيك ،اإلنسانية
كدفن يف  ،ـََِْجاؾ دريدا يف شهر اكتوبر من عاـ تويف كغَتىا من الدكؿ،  ،كالقاىرة
جزائرم ا١تولد، فرنسي اٞتنسية كالسكن، يهودم  ا٢توية، ، فهو فيلسوؼ غريب(ُ)باريس

التفكيكية  يصدر عنها مثل ىذه النظريةرم أف الديانة، ذك شخصية مشتتو كمفككو ح
 .ا٢تدامة

 وصول التفكيكية للعالم العربي واإلسالمي.

ذىب فكرم غريب ا١تولد ف التفكيكية يف أصلها كنشأهتا مكما يتضح ٦تا سبق أ
 مكىي من نتاج أفكارىم كبيئتهم كعلى أيد ،كالنشأة، كلدت كنشأت يف ببلد الغرب

انتقلت ىذه ا١تنهجية  مراحل تطور الفكر الغريب، لكنة من مفكريهم، كما تعترب مرحل
                                                           

 كما بعدىا.  ٕ، ص جاك دريدا والتفكيك ،أٛتد عبد اٟتليم ،( ينظر: عطيةُ)
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كىم  ،عن طريق ا١تعجبُت بكل ما يصدر عن الغرب كاإلسبلمية العربية ببلدالالتفكيكية إذل 
أك  ،النقاد كأصحاب األدبك  ا١تفكرين يسموف بأصحاب القراءة ا١تعاصرة من بعض الذين

مناىج الفلسفية الغربية كباألخص فهم ٣ترد مقلدين لل ،بعض من ينتسبوف للعلم الشرعي
كأف أقوا٢تم جديدة  ،التفكيكية الغربية ا١تنهجية ستقبلؿ عنالدعاء امهما حاكلوا ا التفكيكية
كيكفي ١تن أراد الوقوؼ على ىذه اٟتقيقة أف يتصفح أم منشور من منشورات  يف باهبا،

الغربيُت كيعتربكهنم الفبلسفة ك  ركاد ا١تدرسة التفكيكية أهنم يقدسوف كيف  ىؤالء لَتل
، الفلسفة الغربية غَت أهنا بأحرؼ عربيةأفكار تطابق  التفكيكية كما أف أفكارىم  ،القدكة

للقرآف الكرًن قد ال يصرح بانتمائو  أك اٟتديثة كإف بعض أصحاب القراءة ا١تعاصرة اٟتداثية
القرآف الكرًن ت تبلعبو بآياك  عباراتو كلكن يتضح ذلك من خبلؿ ،للمدرسة التفكيكية

 فقد ٕتد بعضهم يطبق ا١تنهجية التفكيكية على القرآف الكرًن ،من ذلك كتفسَته، بل أسوأ
١تسايرة الغرب يف  كذلك ،كاحد يف آفو  البنيوية كغَتىا من النظريات األدبية الغربيةكما يطبق 

 ءتسي يق كنشر ما يف نفوسهم من مفاىيم كتأكيبلت باطلةقلتحأفكارىم كا٨تبل٢تم، ك 
عندما  - رضي ا عنو - كصدؽ الفاركؽ عمر بن ا٠تطاب ،كرسالتو السامية للقرآف الكرًن

ما أخاؼ على ىذه األمة من مؤمن ينهاه إٯتانو، كال من فاسق بُت فسقو، كلكٍت »قاؿ: 
 .(ُ)«أخاؼ عليها رجبلن قد قرأ القرآف حىت أذلقو بلسانو مث تأكلو على غَت تأكيلو

 القرف سبعينيات يف كاإلسبلمي العريب العادل يف التفكيكي ا١تنهج دخوؿ بداية كانت
 كمنهج خطى على تسَت كاإلسبلمي العريب العادل يف التفكيكية اٟتركة ككانت العشرين،

 يف التفكيكية لنشأة أدت اليت كالظركؼ العقليتُت اختبلؼ رغم الغربية التفكيكية اٟتركة
نتقاؿ اٟتركة التفكيكية للعادل العريب أدت الكانت ىناؾ عوامل كأسباب قد  ك  الغريب، العادل

 كاإلسبلمي كأ٫تها:

  أكالن: انتشار اٟتركة التفكيكية كركاجها يف العادل الغريب، أدل ذلك
كمن ىنا كانت بداية انتقاؿ  للعربية، اسات العربية إليها لفهمها كنقلها٧تذاب الدر ال

                                                           

 ُِٗ، صِج ،العلم وفضلوجامع بيان ابن عبد الرب،  (ُ)
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يقوؿ اإلماـ الشافعي رٛتو ا: "ما  ،العريب كاإلسبلميببلء كضرر التفكيكية للعادل 
 .(ُ)جهل الناس كال اختلفوا إال لًتكهم لساف العرب كميلهم إذل لساف أرسطاليس"

ن ٕتلى ذلك يف ترٚتة ما كتب عن التفكيكية يف العادل الغريب إذل العربية، كمكقد 
نية، الدليل، اللعبة، يف ١تؤلف دريدا الشهَت )الب تلك الًتٚتات ترٚتة جابر عصفور

جهاد جملموعة  ـ، ككذلك ترٚتة كنشر كاظمُٖٕٗعاـ حديث العلـو اإلنسانية( 
ـ َُٗٗـ، كترٚتة جورج أيب صاحل عاـ ُٖٔٗمن الدراسات ا١تتفرقة لدريدا عاـ 

 الناقد كماؿ ابوديبترٚتة ك  ،لفكر العا١تيكا جهنم( يف ٣تلة العرب حوؿ )أفكار
إذل مدل انتشار ٦تا يشَت  ،كغَتىا كثَت ()االستشراؽ سعيد كتاب إدكاردل

 التفكيكية يف العادل العريب، كىذا أدل إذل ظهور السبب الثاين.
 كانبهار بعض النقاد  ،ثانيان: بسبب انتشار الًتٚتة للتفكيكية

بغض النظر عن صبلحيتو للعادل  ،كتلقي كل ما يأيت عنهم بلهفة ،كا١تفكرين بالغرب
باإلضافة إذل حب سياسة اإلختبلؼ كالتحرر من الثوابت  ،العريب كاإلسبلمي

الدراسات كالًتٚتات  صوص الدينية، أدل كل ذلك إذل تلقفالنب ما يتعلقخاصة في
على اللغة العربية كالسعي إذل تطبيقها  كالعمل على التنظَت ٢تا ،للتفكيكية كنشرىا

 فبلسفة اليوناف يف عهد ا١تأموف بتمي، كما حصل ٘تامان عند ترٚتة كإلسبلكالًتاث ا
كي أف ا١تأموف ١تا قاؿ الصبلح الصفدم: "حي  ،حيث ترجم كتب الفبلسفة ا١تنكرة

ىادف بعض ملوؾ النصارل كتب يطلب منو خزانة كتب اليوناف، ككانت عندىم 
ذكم الرأم ٣تموعة يف بيت اليظهر عليو أحد. فجمع ا١تلك خواصو من 

دـ ٕتهيزىا إليو، إال بطريق كاحد، فإنو كاستشارىم يف ذلك فكلهم أشار عليو بع
جهزىا إليهم فما دخلت ىذه العلـو على دكلة شرعية إال أفسدهتا كأكقعت  :قاؿ

رٛتو ا  -بن تيمية ابُت علمائها. كحدثٍت من أثق بو أف الشيخ تقي الدين أٛتد 
كاف يقوؿ: ما أظن أف ا يغفل عن ا١تأموف كالبد أف يقابلو على ما   - تعاذل

                                                           

 .ُٓ، صصون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالم ،السيوطي، جبلؿ الدين (ُ)
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 نتج عنك  ،(ُ)اعتمده مع ىذه األمة من إدخالو ىذه العلـو الفلسفية بُت أىلها"
  ،أقواؿ غريبة كأراء شاذة كفاسدة منافية للدين كللعقل السليم تلك الًتٚتةب التأثر

كانت أكذل ٤تاكالت التنظَت ا١توسع كقد  . (ِ)كالقوؿ ٓتلق القرآف الكرًن مثبلن 
 ـ على يد الباحثُٖٓٗللمنهجية التفكيكية كبثها يف الساحة العربية عاـ 

مع على ذلك يف كتابو )ا٠تطيئة كالتكفَت( كما ٬تي  ٤تمد الغذاميعبد ا  السعودم
معظم الباحثُت، كيؤكد ذلك قولو ىو بنفسو أنو ال أحد من العرب عرض ١تصطلح 

يتحدث  ،ـ بعنواف )تشريح النص(ُٕٖٗصدر كتابو الثاين عاـ مث أ قبلو،التفكيكية 
فيو عن تفكيكية جاؾ دريدا كإجراءاتو النقدية يف تشر٭تو لنصوص قاـ بقراءهتا على 

                                                           

 .ٗ، صصون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالم ،السيوطي، جبلؿ الدين (ُ)
( فتنة خلق القرآف الكرًن كقعت يف ىذه األمة ا١ترحومة يف سنة اثنيت عشر كمئتُت، يف السنة الرابعة من خبلفة ِ)

ا١تأموف، كاستمر يف الدعوة إليها كاالمتحاف هبا إذل أف مات سنة ٙتاين عشرة كمئتُت، كقد اشتد يف زمنو ا٠تطب على 
ذلك ا١تنكر ٙتانية أشهر كٙتاين سنُت، حىت مات سنة سبع  ا١تسلمُت، مث جاء بعده أخوه ا١تعتصم، كاستمر على

كعشرين كمئتُت، فجاء بعده كلده الواثق كدامت دكلتو ٜتس سنُت كأشهران، كاستمر على تلك الفتنة ا١تشؤكمة يف 
اآلمار امتحاف خيار األمة، فباشر بيده األٙتة قتل الشهيد شيخ اإلسبلـ اإلماـ الكبَت أٛتد بن نصر ا٠تزاعي ا١تركزم 

با١تعركؼ القواؿ باٟتق بعد أف امتحنو ٓتلق القرآف الكرًن، كرؤية ا١تؤمنُت لرهبم يف جنات النعيم، قائبلن قولو األثيم: 
أحتسب خطام إذل ىذا الكافر، فضرب عنقو بعد أف مدكا لو رأسو ْتبل كىو مقيد فرٛتو ا كرضي عنو كأعلى 

للخطيب  تاريخ بغدادٚتتو كما حصل لو من كرامة بعد استشهاده يف: مقامو يف جنات النعيم )خرب استشاده مع تر 
إلبن   البداية والنهاية، ِٖ-َٖ، صُجللقاضي ابن أيب يعلى،  طبقات الحنابلة، َُٖ-ُّٕ، صٓجالبغدادم، 

(. مث رجع الواثق يف آخر حياتو عما ابتدعو عمو ا١تأموف، كقلده بعده كالده ا١تعتصم َّٕ-َّّ، صُجكثَت، 
ق، ككاف ِِّق إذل ُِِفاستمرت ٤تنة أئمة السنة ا١تهتدين بتلك البدعة ادثة يف الدين عشرين سنة من سنة 

زكاؿ تلك الفتنة بتوفيق ا لئلماـ أيب عبد الرٛتن عبد ا بن ٤تمد األذرمي شيخ اإلمامُت أيب داكد كالنسائي، يف 
املُت ا٠تلفاء الثبلثة على انة هبا، ككانت ا١تناظرة يف ٣تلس الواثق مناظرتو لشيوخ ا١تعتزلة القائلُت بتلك البدعة اٟت

فرجع عن غيو ا١تبُت، كرفع انة عن أئمة أىل السنة ا١تهتدين، مث جاء بعده كلده ا٠تليفة ا١تتوكل فأجهز على تلك 
سنة، )تفصيل الكبلـ على البدعة، كقمع القائلُت هبا، كنشر السنة كرفع الناشرين ٢تا، كاستمرت خبلفتو ٜتس عشرة 

فتنة خلق القرآف الكرًن كامتحاف ا٠تلفاء الثبلثة هبا ألئمة اإلسبلـ، كما حصل بعدىا من فرج يف عهد ا٠تليفة ا١تتوكل، 
(. كحقيق بأىل العقوؿ النَتة أف ُْٗ-ُِٓ، صُج، دول اإلسالم ،الذىيب اإلماـ ينظر يف أخبارىم يف كتاب

تاريخ  ،٠تطيب البغدادماأزاؿ ا الكريبم هبا تلك البدعة ا١تنكرة )تفصيل ا١تناظرة ينظر: يعتربكا بتلك ا١تناظرة اليت 
، البداية والنهايةابن كثَت، ، ك ّٔٓ-َّٓص، مناقب اإلمام أحمدابن اٞتوزم، ، ك ُِٓ-ُُٓ، صُج،  بغداد

 (.َِِ، صَُج
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صدره الناقد عبد الكبَت كمن تلك الدراسات ايضان ما أ منهجية حددىا ىو بنفسو.
)النقد  دراساتو اليت نشرتـ، كمن َُٖٗ عاـ من دراسات ترٚتت ا٠تطييب
كدراستو )ا١تغرب أفقان  ،العريب اٞتريح( االسمك) ،يف الكتابة كالتجربة(ك) ،ا١تزدكج(
ختبلؼ يف ثقافتنا، كأنو يلزمنا ٕتاكز الذم يتحدث فيو عن مسألة اال (ُ)للفكر(

خرين، كأنو ٬تب علينا أف ٩تلخل قة اليت ٪تلكها عن أنفسنا كعن اآلالصورة الضي
يقظ ككاضح نظاـ ا١تعرفة السائد من حيث أتى. ككذلك الباحث اللبناين علي بنقد 

 ،حرب الذم أصدر ٣تموعة من الدراسات يف ٣تلدين ٖتت عنواف )النص كاٟتقيقة(
ككتاب   ٤تمد أركوف اتب، ككتابعنواف )ا١تمنوع كا١تمتنع( ان ثالث ان مث أصدر ٣تلد

بسبب تلك الدراسات ك كغَتىا من الكتب.  علمية( اإلسبلمي قراءة )الفكر
الباحثُت الذين بثوا التفكيكية يف الساحة العربية كعملوا على  التفكيكية ك٤تاكلة

أدل ذلك  التنظَت ٢تا كالسعي يف تطبيقها على اللغة العربية كالًتاث اإلسبلمي
لعادل ا يف ىاكانتشار التفكيكية  نتقاؿبب الثالث من األسباب اليت أدت اللظهور الس

 العريب.
 :بعد ظهور اٟتركة التفكيكية يف العادل العريب ك٤تاكلة بعض  ثالثان

تطبيق ماترجم كمانقلوه  - ٦تن يسموف أصحاب القراءة ا١تعاصرة -النقاد كا١تفكرين 
بلمي، كاف البد من ظهور دراسات من الفكر الغريب على اللغة العربية كالًتاث اإلس

ض مقوالهتا كمقوماهتا كتنق ،كتتحدث عن ا١تنهجية التفكيكية ،صوات ترد عليهمكأ
كمن تلك الكتب كالدراسات   ،ها كخطرىا، كاألخطاء اليت كقعت فيهاكتبُت مساكئ

كتب الدكتور عبد العزيز ٛتودة الذم ألف كتاب )ا١ترايا ادبة من البنيوية إذل 
ية نقدية عربية( عاـ نظر  ـ، مث ألف )ا١ترايا ا١تقعرة ٨توُٖٗٗ( عاـ التفكيكية

ـ )ا٠تركج من التيو دراسة نقدية يف سلطة النص( ََِّـ، مث ألف عاـ ََُِ
حيث تكلم يف تلك الكتب عن ا١تدارس الفلسفية الغربية كانتقدىا كبُت مدل 

                                                           

-ُٓ، ص ٗ، العدد َُِٓاألزمنة اٟتديثة، ، ٣تلة المغرب أفقًا للفكرأدكنيس،  :ترٚتة ،عبد الكبَت ،ا٠تطييب (ُ)
ُِ. 
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يقوؿ الدكتور عبد العزيز ٛتود يف كتابو )ا٠تركج من  ،ا٨تطاطها كخاصة التفكيكية
ا١تعاصر ىو فراغ ال هنائي ليس لو بداية أك هناية مرئية.  "لكن التٌيو النقدم :التيو(

فراغه ايلقي النص فيو كتيرؾ دكف أمل يف االىتداء إذل عبلمة طريق كاحدة تقود إذل 
طريق ا٠تركج. كالنص يف قلب ذلك الفراغ يتحوؿ إذل األماـ ليكتشف أنٌو ٖترؾ إذل 

سو يف حلقة مفرغة. كالنص الوراء، يتجو يساران ليجد نفسو ٯتينان، يدكر حوؿ نف
معٌت، يتحرؾ يف مكانو دكف أف داخل ذلك الٌتيو كجوده ىو العدـ، ىو معٌت البل  

حقيقة يف أم إتاه. إنو يف حالة تعليق. إرجاء. دائم، مفرداتو قيد الشطب، يتقدـ 
تؤكد كتنفي، يؤكد الغياب يف اٟتضور، كاٟتضور يف الغياب. يعيش حالة من عدـ 

ذا ٭تتاج إذل ما يكملو، كا١تكٌمل اٞتديد ٭تتاج إذل مكٌمل جديد، االكتماؿ، ٢ت
كىكذا. كىذا ما فعلو جاؾ دريدا كأكثر، كا١تفردات السابقة يف الواقع كٌلها مفردات 

 مؤلفعبد الوىاب ا١تسَتم  ، ككذلك الباحث(ُ)ذلك الٌساحر العدمي األكرب"
 فيها عن ا١تنهجية التفكيكيةاليت ٖتدث  (موسوعة )اليهود كاليهودية كالصهيونية

 .كما بعدىا ، كلو الكثَت من ا١تؤلفات فيما يتعلق باٟتداثةكارتباطها باليهودية

  

                                                           

 .ُْ، صالخروج من التيو ،عبد العزيز ،ٛتودة (ُ)
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 الثاني المبحث

 القرآني الخطاب على وآثارىا التفكيكية منطلقات

ها البشر تبككجدت النصوص، ك دل يعد النص كما تعارؼ عليو ا٠تلق كلهم منذ أف 
أك معاين متعددة تشمل عدة  ان سواء كانت معٌت كاحد ،٤تددةٖتمل دالالت كمضامُت 

 ان كٖتمل عدد ،٣تاالت، فأصبحت النصوص بعد ظهور ا١تدرسة التفكيكية ذات معاين عائمة
لبتو يقة ثابتة أكدل تعد ىناؾ حقال متناىي من ا١تعاين كا١تضامُت كال تدؿ على شيء معُت 

 حسب زعمهم.

ثار ا١تًتتبة ؟ كماىي ا١تخاطر كاآلةا١تدرسة التفكيكيىذه فما ىي منطلقات كأسس 
سيتبُت يف  ؟ ىذا ماة إذل تطبيقها على القرآف الكرًنالدعو ك على القوؿ بآراء ىذه ا١تدرسة 

 ىذا ا١تبحث من خبلؿ ا١تطلبُت اآلتيُت:

 .التفكيكية منطلقات: األكؿ ا١تطلب
 .الكرًن القرآف ٖتليل يف التفكيكية ا١تنهجية توظيف آثار: الثاين ا١تطلب
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 األول المطلب

 التفكيكية منطلقات وأسس

منطلقات لتؤسس من خبل٢تا قواعدىا اليت  ةانطلقت ا١تدرسة التفكيكية من ثبلث
كىذه ا١تنطلقات  ،أك العادل العريب ،يف أكركبا إليو سواءن  ،سارت عليها يف كل مكاف كصلت

 جاءكابررت ألصحاب ا١تدرسة التفكيكية اإلتياف ٔتا  أك ،ٯتكن القوؿ بأهنا ىي اليت دعت
 .صحتها أك فسادىابغض النظر عن مدل  ،بو

ة التفكيكية كعلى رأسهم جاؾ ا١تنطلقات اليت انطلق منها مؤسسو ا١تنهجي أكؿ ىذه
 دريدا لتأسيس ا١تدرسة التفكيكية ىي:

 الثورة على سلطة العقل. .ُ

قائمة على ٘تجيد العقل  ،عقلية كانت الفلسفة الغربية ك١تدة طويلة فلسفة
 ،ككانت ٖتكم بالعقل على الشيء ١تعرفة صوابو ،لتقييم ا١تعرفة كاٟتقيقة ان كاعتباره مقياس

 (ُ)القدامى بداية من سقراطالغربيُت  الفبلسفةكارتبطت اٟتقيقة كا١تعرفة بالعقل عند 
الف كال يتوافق مع ترفض كتنفي كل ما ٮت، ىذا األمر جعل الفلسفة الغربية (ِ)كأفبلطوف

الغربية ل أكثر من ذلك جعلت الفلسفات ، بأك خرج عن سلطة العقل ،ما تتصوره
أم إف ٚتيع األمور كالظواىر كا١توجودات ٗتضع لنظاـ  ،العقل مفهومان ٭تكم العادل كلو

كىذا سبب تقوقع الفلسفة  ،العقل كسلطتو كتصاغ حسب آلياتو كمعطياتو ا٠تاصة
كما يرل أصحاب   حىت أصبح فكران رجعيان ساكنان كجامدان  ،اكالفكر الغريب كٚتود٫ت

 .ا١تدرسة التفكيكية

                                                           

ؽ.ـ، يعترب أحد أىم مؤسسي الفلسفة  ّٗٗ -ؽ.ـ  ْٔسقراط ىو فيلسوؼ كحكيم يوناين، عاش بُت الفًتة  (ُ)
الغربية، دل يًتؾ سقراط كتابات ككل ما نعرفو عنو نقل عنو من خبلؿ ركايات تبلمذتو عنو، لو تأثَت على معظم ا١تناىج 

معجم الفالسفة، المناطقة، المتكلمون، الالىوتيون،  ،جورج ،الفلسفية كالعقلية، كالطرؽ الصوفية، ينظر: طرابيشي
 .ّٕٔ-ّٓٔ، صالمتصوفون

 .ٗٔص ( سبقت ترٚتتوِ)
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ا١تدرسة  جاؾ دريدا مؤسس تجعلك  ،ما رفضتو ا١تدرسة التفكيكية كىذا
 تفكيكها من أساسها.عمل على نقد الفلسفة الغربية ك التفكيكية ي

بو كدعت إليو مرحلة ما بعد اٟتداثة عمومان كالتفكيكية إف أىم ما ٘تيزت 
ىو التشكيك يف اليقينيات كٚتيع العلـو اليت ٢تا صلة بالعقل، ككذلك الطعن  ،خصوصان 

كالدعوة إذل الثورة على ما كانت تقـو عليو  ،يف الفلسفات الغربية ا١تبنية على العقل
ىذا  كبسبب حكمان على كل شيء،الفلسفات الغربية من تقديس للعقل كا١تنطق كجعلو 

 ديد ا١تعاينٖت ه سلطةءعطاكإ االىتماـجعلو يف أعلى مراتب ك التمركز على العقل 
 العقلية كيف ظل ىذه النزعة ،تضبط العقل كتصونو التحكم يف مسار الفكر ببل قيودك 

 حد على كا١تنطق بالعقل تشيد اليت العقلية ا١تدارس كل على التفكيكية الفلسفة ثارت
ؿ جل اىتمامهم ىو تفكيك ىذا التمركز حو ١تدرسة التفكيكية كركادىا ا كجعلت ،سواء
داعُت إذل تقويض العقل كا١تنطق كانفتاح النص  ،ك٤تاكلة التفلت من سلطتو ،العقل

 ىذا تفكيك أجل من مشككُت يف ا١تعارؼ اليقينة الثابتة ،كتوسيع ٣تالو إذل ماال هناية
 .طويلة ١تدة الغريب الفكر يف ٖتكم الذم التمركز

 .الثورة على سلطة اٟتضور .ِ

 أف الفلسفة الغربية منذ سقراطية يرل جاؾ دريدا كركاد ا١تدرسة التفكيك
ٮتتزؿ فيها اٟتضور داخل الوعي باعتباره ا١تركز  ،كأفبلطوف إذل ىيغل ىي فلسفة حضور

يف ىذه الفلسفة، كحسب فلسفة اٟتضور فإنو يقتصر مفهـو األشياء كا١توجودات فيها 
فمعظم الفلسفات الغربية قامت على أساس البحث عن  ،بعينها بوصفها أشياء حاضرة

لتأسس  ،تتمركز حو٢تا كتنطلق منها لتصل إذل حقيقةو  ،ان أك ديني ان سواء كاف مادي ،األصل
كىذا ما رفضو جاؾ دريدا  ،منظومات فلسفية كمعرفية كأخبلقية تتسم بشيء من الثبات

كانطلقوا من اإلٯتاف  للمعاين، كرفضوا فكرة اٟتضور ا١تطلق ،كركاد ا١تدرسة التفكيكية
ضور "إف دريدا ينكر مفهـو اٟت: خليلود أصل من أم نوع يقوؿ ابراىيم بعدـ كج

ا١تطلق، موضحان ذلك ٔتثاؿ السهم ا١تنطلق فهو يف أم ٟتظة من اللحظات حاضر يف 



82 
 

موقع معُت، كلكنو يف الوقت نفسو ليس حاضران يف تلك اللحظة يف ذلك ا١تكاف 
ثاف،  بالذات، ففي أم ٟتظة اخًتناىا من ٟتظات إطبلقو يكوف متحركان بإتاه موقع

ف كل حضور إ٪تا يعتمد يف ٖتديده على عتبار أالبد من أف نأخذ بعُت اإل كىكذا ...
اختبلفات كعبلقات ال ٯتكن أف تكوف حاضرة، كعلى ىذا فإف الشيء ٯتكن أف يكوف 
حاضران، كغَت حاضر يف الوقت ذاتو، لذا ال يوجد يف أم نص أك خطاب معٌت يتمتع 
 ْتضور مطلق، كعليو فإف أم معٌت تسفر عنو أم قراءة البد أف يكوف سلسلة من

فالفلسفات الغربية اليت قامت على  ،(ُ)"..كالتوافقات اٟتاضرة كا١ترجأة. االختبلفات
ميتافيزيقيا اٟتضور قصرت معٌت األشياء كالكتابات كحقائقها على كجودىا كحضورىا  

 كانت اليت العقلية الغربية الفلسفة تزعمك  ،كشيء جلي ككاضح أماـ الدارس كا١تتلقي
 ىي كدالالتو كمفهومو معناه بأف يعٍت كىذا ،دائمان  حاضر الوجود بأف أكركبا يف سائدة
 كينطلقوف هبا يؤمنوف عقلية أسس كفق ك٤تددة معركفة كىي معو حاضرة دائمان  أيضان 
 حضوره كنفي ،ا١تعٌت غياب بفكرة كقالوا التفكيكيوف عليو كثار مارفضو كىذا ،منها

دائمان كغائبان  مؤجبلن  النص أك حقيقة ا٠تطاب اللغوم شيئان  كجعلوا معٌت ،داللتو كضياع
ك٥تتلفان ْتسب شخصية كثقافة كل دارس كمتلقي، فأسسوا بذلك نسبية تقـو على 

فبل كجود ١تركز ثابت طا١تا أف  ،استحضار ما ىو غائب للتشكيك يف ما ىو حاضر
كينتزع منو  ،يهدد ا١تعٌت اٟتاضر كيشكك فيو مؤجله  الغياب ىو يف ذات الوقت حضوره 

اللغة كثباهتا  ىدمواضور فإهنم كهبدـ التفكيكيُت لفكرة اٟت ،خاصية ثباتو كمرجعيتو
 كالزمن كاٟتقيقة. 

 الثورة على البنيوية. .ّ

ىي الثورة على البنيوية،  يضان أ من األمور اليت انطلقت منها ا١تدرسة التفكيكية
ليات الفلسفية اليت كانت يعتقدىا البنيويوف كاآل طيم القواعدكيكيوف بتحفقد قاـ التف

كنقضوا أسس البنيوية اليت قامت عليها كشككوا فيها خاصة يف ما يتعلق بالنص، فقد  

                                                           

 .ََُ، صدراسات نقدية ،في النقد والنقد األلسني ،خليل، ابراىيم (ُ)
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 ،فا١تعٌت عند البنيوية مرتبط بالنص نفسو ،أف النص كسلطتوكانت البنيوية تعلي من ش
 كذك كمغلػػقه  مستقله  أنو على النص إذل البنيويةكتنظر قارئو،كال ارتباط لو ٔتؤلفو أك 

فجاءت التفكيكية  كمتناسق، منسجم نظاـو ىو ذك ك  ،ثابتُت كمركزو  معٌتن  كذك سلطةو 
كنفت أم  ،فقصرت فهم النص على القارئ فقط ىذا األساس عند البنيوية بنقض
ا١تعٌت  كأعطت السلطة يف استخراج ،أك أم شي خارج عنو باللغة أك ٔتؤلفو للنص ارتباط

مهما اختلف عدد القراء كتعددت تفسَتاهتم، فالقارلء عند ركاد  ،كٖتديده للقارلء
دث ا١تعٌت  دث ا١تعٌت ك٭تى ا١تدرسة التفكيكية ىو ا٠تالق اٟتقيقي للنص كىو الذم ٭تي

كال  كليس ىناؾ سلطة أخرل ٯتكن ٮتضع ٢تا القارلء ال ا١تؤلف كال اللغة نفسها ،عنده
 .الظركؼ ايطة بالنص

كما أف البنيوية تعترب النص حامبلن ١تعاف مستقرة ألهنا تفًتض سلفان نوعان من 
جامدة  يركف أف اللغة قد أصبحت أصحاب ا١تدرسة التفكيكة جعل٦تا التزامن البلىويت 

كتل صماء تدعم األفكار التقليدية، لذلك ال بد من الثورة على البنيوية ككل كعبارة عن  
 .كما يرل أصحاب ا١تدرسة التفكيكية  معتقداهتا

ككذلك ٦تا ثار عليو ركاد ا١تدرسة التفكيكية ضد البنيوية ىو أهنا متلبسة 
رأسها األمر األساسي الذم ثارت عليو ا١تدرسة التفكيكية كعلى  ،ٔتيتافيزيقيا اٟتضور

 يقوؿ عمومان كالبنيوية خصوصان، فلسفات الغربية السابقةجاؾ دريدا كانتقدكه على ال
ككاف التفكيك ذاىبا يف ىذا االٕتاه  .كانت البنيوية يومذاؾ مهيمنة" :ديريدا جاؾ

كال  ببساطة ال أفكاران  باه معُت إذل البنيات، اليت ليستمادامت ا١تفردة تعرب عن انت
. كاف التفكيك ىو اآلخر حركة بنيوية، أك بأية كالتركيبات كال حىت أنساقان ، أشكاالن 

حاؿ، حركة تضطلع بضركرة معينة لئلشكاليات البنيوية. كلكنو أيضا حركة ضد بنيوية، 
كىو يدين ّتانب من ٧تاحو ٢تذا اللبس. كاف األمر يتعلق ْتل، بفك، بنزع ركاسب 

٘تركزية لوغوسية ك٘تركزية صواتية، ٔتا أف البنيوية  البنيات، ٚتيع ضركب البنيات اللغوية ك 
٪تاذج علم اللغة أك األلسنية ا١تدعوة  ،كانت يومها خاضعة ٓتاصة إذل ٪تاذج لغوية
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كيقوؿ عبد  .(ُ)"، كٓتاصة كأكذل فلسفيةاذج اجتماعية مؤسساتية كثقافيةبالبنيوية، ك٪ت
يف التقاليد  ب كل شيءو النص ٗترِّ إف التفكيكية باعتبارىا صيغة لنظرية " :العزيز ٛتودة

 ،كا١تؤلف ،كالسياؽ ،كالنص ،كاللغة ،كتشكك يف االفكار ا١توركثة عن العبلمة ،تقريبان 
 .(ِ)"كأشكاؿ الكتابة النقدية ،كعملية التفسَت ،كدكر التاريخ ،كالقارئ

 أسس التفكيكية.

 سلطة القارلء. .ُ

 معٌتن  كال لو مؤلف كال ،منسجم كغَت مفتوحاه  التفكيكية ا١تنهجية ْتسب النص
 للقارئ السلطة بل سلطة، كالثابت  مركزه  كليس لو الهنائية، دالالت لو بل لو، ثابتاه 

 معرفة النص، لتحليل يهم ال كلذلك النص، دالالت ٭تدد من ىو القارئ ألف كحده،
 يف ىو كيُتفا١تؤلف عند التفكي أصبلن، مؤلف ىناؾ كاف إذا ىذا ا١تؤلف، ىو من

ستفاضة، كعدـ من كصف ا١تعٌت باال نطبلقان ، كاوكبيئت و٤تيط ألفكار جامع اٟتقيقة
يدفع القارلء إذل العيش داخل النص كالقياـ  األمر فإف ىذا مستقرة، ٟتالةو  وخضوع

للقارلء يتصرؼ بو  ان النص ملككيصبح  ،ٔتحاكالت مستمرة لتصيد ا١تعاين الغائبة
كلكل قارلء أف يستخرج من ا١تعاين كالقراءات ما ٭تلو لو مهما  ،كيفهمو كما يشاء

 كىذا من األسس األساسية يف ا١تدرسة التفكيكية. ،تعددت القراءات كاختلفت

ركاد ا١تدرسة التفكيكية إذل ضركرة قراءة النص مفصوالن عن كاتبو، كأف  كقد دعا
يقوؿ بارت مربران إلقصاء  ،سيادة كاتبو كمؤلفو عليو تنتهي ٔتجرد اإلنتهاء من كتابتو

ه مدلوالن هنائيان، ف معناه ايقاؼ النص كحصره، كإعطاؤ "إف نسبة النص إذل ا١تؤل :ا١تؤلف
 .(ّ)إهنا إغبلؽ الكتابة"

 
                                                           

 .َٔ-ٗٓكاظم جهاد، ص  :ترٚتة ،الكتابة واالختالف، جاؾ ،ديريدا (ُ)
 .ُِٗص ،المرايا المحدبة ،عبد العزيز ،ٛتودة (ِ)
 .ٖٔعبد السبلـ بن عبد العارل، ص :ترٚتة ،درس في السيمولوجيا ،باث، ركالف (ّ)
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 رفض كل ما ىو غييب.نزع القداسة ك  .ِ

 كمنزالن  ان م نص حىت لو كاف دينينزع القداسة عن أ التفكيكية من أسس ا١تدرسة
 ،خضاعو لسلطة القارلءكإ ،كاللعب فيو بتقويضو ،يك فيومن رب العا١تُت كالتشك
 كمجموع نص، أم ،كالنص أتعامل ال "أنا :يقوؿ جاؾ دريدا ،كمعاملتو كأم نص أديب

 النصوص يف حىت نص، كل يف ىناؾ ،متجانس نص من ىناؾ ليس ،متجانس
 ىناؾ، للنص تفكيك قول نفسو الوقت يف ىي عمل قول تقليدية، األكثر ا١تيتافيزيقية

 كجعلو استنطاقو، على يساعد ما نفسو ا١تدركس النص يف ٕتد ألف إمكانية دائما
كيقوؿ ىاشم صاحل: "إف كل الًتاث ا١توركث عن القركف الوسطى  ،(ُ)بنفسو" يتفكك

سوؼ ٧تد أنفسنا مضطرين لتفكيكو حجرةن حجرة، كقطعةن قطعة، مث اإلطاحة بو، 
عشرات أك مئات األفكار الراسخة كاليقينيات ا١تعصومة سوؼ تنهار كصرحو من  

  .(ِ)كرتوف...حقان لقد حاف زمن التفكيك كالتكنيس كالتعزيل الكبَت"

 يقوؿ الىويت غييب ىو ما كل رفضكمن أسس ا١تدرسة التفكيكية كذلك 
 إذل كاقع من اإلنساف نقلت اليت ةاألكربي ةاٟتداثوي حظةالل جاءت لقد" :السيد غساف.د

 لقركف (ّ)البشرم العقل دتٚت اليت ائدةالس وابتالث كل فيو ٗتلخلت ٥تتلف آخر كاقع
 العادل توحيد أراد الذم البلىويت للوعي كلية بصور معارض جديد كعي لفتشك ،طويلة
 كمنذ ،الٌنقاش تقبل ال اليت للحقيقة الوحيد ا١تعٌت فيو ديتجس موحد عقائدم مركز حوؿ
 كإف حىت ،عليو كاشتغل أ٧تزه ما مراجعة على بالقدرة الغريب الفكر ز٘تي حظةالل تلك
 أف يريد خطابان  ،سائد ىو اعم ٥تتلفان  خطابان  األمر ىذا دككل ،ثوابتو ضمن يقع كاف

 ا٠تطاب، ىذا لكيتمث. ثابتة مرجعية إحالة نقطة أم كمع ا١تاضي، مع اٞتسور كل يقطع
 الغريب ا٠تطاب ليفضح األساس يف جاء الذم دريدا، جاؾ خطاب يف ،خاصةو  بصورةو 

                                                           

 .ْٗ، صالكتابة واالختالف ،جاؾ ،ديريدا (ُ)
 .ِْ، صاإلسالم واإلنغالق الالىوتي ،ىاشم ،صاحل (ِ)

تعقيبان على ذلك أقوؿ: ٚتدت العقل البشرم ١تا طرأ عليها من ٖتريف ردم، فا٠تارجوف عنها متنقلوف من ىول  (ّ)
 إذل ىول، فسحقان كبعدان للزائغُت عن ا٢تدم ا١تبُت.
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 اٞتمارل الوعي يف متتحك حادة مركزية من صالتخل هاكل مراحلو يف يستطع دل الذم
 .(ُ)"لئلنساف كالقيمي

 فصل الداؿ عن ا١تدلوؿ. .ّ

كٯتثل الداؿ يف اللغة  كية أم عبلقة بُت الداؿ كا١تدلوؿ.نفت ا١تدرسة التفكي
اٟتضور بينما ٯتثل ا١تدلوؿ حالة الغياب، كيكوف دكر القارلء ىو استدعاء ىذا ا١تدلوؿ 

ح يف الغائب ا١تتصور يف الذىن، كبنفي ا١تدرسة التفكيكية ٢تذه العبلقة فإف ا١تعٌت يصب
دم إذل دعاء أهنا ٘تلك معاين ثابتو، كىذا يؤ ة االم قراءحالة غياب دائمة كال تسطيع أ

 عند ا١تدرسة التفكيكية، كىذا ىو ما قامت علية التفكيكية، فتعددية ا١تعٌت كال هنائيتو
كال يوجد معٌت  ،ا١تعٌت لتحقيق النص إليو ٭تاؿ أف ٯتكن خارجي   ثابته  مركزه  اليوجد

يبحث عن ا١تدلوؿ ىو ألف الداؿ ك  كغائب هناية ذل ماالا١تعٌت مؤجل إك  ،موجود كحاضر
،معٌت الػػدكاؿ دكف الوصػػوؿ إذل لػػعبة كتبقػػى ،اذل داؿ يبحث عن مدلوؿ يتحوؿ بدكره

 الذم ا١تطلق اللغوم النسق داخل با١تدلوالت اٟتر اللعب ىو البديل يصبح كعندىا
 مدلوالت إذل تشَت الدكاؿ ٬تعل كالذم للدكاؿ، ا١تدلوالت مراكغة أك اختفاء على يًتتب
 ثبات. دكف متحركة عائمة

 الكتابة. .ْ

 كثر من الكتابة،الكتابة كيعطيو أ٫تية أ الصوت على يفضل الغريب كاف الفكر
إذل ا١تعٌت  فيتجو الصوت كىو الذم ٯتثل الداؿ ا١تتكلم حضور يفًتض الصوت ألف

 الكتابة تقدًن سسهاأ من كجعلت التفكيكية ا١تدرسة رفضتو ما كىذاالذم ٯتثل ا١تدلوؿ،
مدلولو،  عن الداؿ فيغيب ا١تتكلم غياب تفًتض الكتابة ألف كذلك ،الصوت على

 ٫تيةأ الكتابة كأكلت ،سسها تقدًن الكتابة على الصوتمن أ التفكيكية ا١تدرسةكجعلت
أمشل كأكسع ٬تعل النص فهي تتجاكز الداللة ا٠تطية البسيطة إذل مفهـو  ،كبَتة  كمكانة

ىم من أ التفكيكيةا١تدرسة فالكتابة عند  ،ذك أفق مفتوح كمتجدد كمتغَت باستمرار
                                                           

 ـ.ََِٔتشرين األكؿ  ِْٔ، العدد ، ٣تلة ا١توقف األديبالتفكيكية والنقد العربي الحديث ،غساف ،السيد (ُ)
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 ذهى يعطيـ ٭تتكر سلطة ا٠تطاب ك الكبل فكىي البديل عن الكبلـ أل ،الصوت
 تعطيك  ،تغيب ا١تتكلمفهي ٘تنح النص تفسَتات متعددة ك  ما الكتابةأ ،السلطة للمتكلم

كيف كتابتو من جديد بطريقة  ،النص فقأ توسيع يف على النص للقارئا١تكانة السلطة ك 
ليس لو كجود إال عندما يتحقق، كىو ال يتحقق إال  "فالنص :قطوس ـمغايرة يقوؿ بسا

، كمن مث تكوف عملية القراءة ىي التشكيل اٞتديد لواقع معطى القارئمن خبلؿ 
كيصف بارت الكتابة بأهنا "ىدـ لكل  ،(ُ)مشكل من قبل ىو العمل األديب نفسو"

الذم هترب  اال٨تراؼذا فالكتابة ىي ىذا اٟتياد، كىذا ا١تركب، كى ،صوت، كلكل أصل
هبوية اٞتسد الذم فيو ذكاهتا الكتابة ىي السواد كالبياض الذم تتيو فيو كل ىوية، بدءان 

 .(ِ)يكتب"

 االختبلؼ. .ٓ

ا١تعٌت ال يكوف مباشران  إف :ختبلؼ أماألسس يف ا١تنهجية التفكيكية اال من
، يقوؿ كال ٯتكن فهم ا١تعٌت ألم كلمة إال من خبلؿ اختبلفها عن غَتىا ،أبدان كحاضران 

مفاىيمها ختبلؼ: "ىو تغييب مرجعية القيم كتبديل الباحث صبلح فضل عن اال
ْتيث تصبح عبلقات اإلسناد يف اللغة ملغاة كال معٌت للربط بُت الكلمة كا١تعٌت الذم 

سفة الغربيوف ٭تمل يف جوفو معٌت الفبلترمز أك تشَت إليو، فاٟتضور الذم يرمي إليو 
عن النص ليأيت بو القارلء ضمن إمكانات التفسَت لتبقى ا١تدلوالت األخرل  ان خر غائبآ

كال ٯتكن معرفتو  ، فا١تعٌت غائب(ّ)تنتظر اإلشارة كىنا يتحقق معٌت التأجيل كاإلرجاء"
ث عنو يف كعلى القارلء البح ،ختبلؼ كا١تعٌت غائب عن النصإال من خبلؿ اال

 يف موجود غَت ا١تعٌت إف: "ا٬تلنت تَتم سلسلة الغياب كالتأجيل للمعاين كتشظيها، يقوؿ
 أيضان  معناىا فإف األخرل، اإلشارة عن اختبلفها اإلشارة معٌت داـ ما اللغوية اإلشارة
 اإلشارات، سلسلة كل عرب كمنتشر مبعثر شئت إذا ا١تعٌت عنها، غائب آخر كبتعبَت

                                                           

 .ِٖ، صاستراتيجيات القراءة، التأصيل واإلجراء النقدي ،بساـ ،قطوس (ُ)
 .ُٓ، صتشريح النص، مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة ،عبد ا ،الغذامي (ِ)

 .َِٔ، صاألساليب الشعرية المعاصرة ،صبلح ،فضل (ّ)
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 إنو بل لوحدىا إشارة أية يف كاملة بصورة موجودان  ليس فهو تثبيتو السهولة من كليس
ختبلؼ كغياب ا١تعٌت تنتج ، فمن خبلؿ اال(ُ)"ا١تستمرين كالغياب الوجود من حالة ٯتثل

، قراءات للنص متعددة ْتسب كل قارلء كال هناية ٢تا كيفقد النص ثباتو كتتناثر معانيو
كل قراءة كىذا ىدؼ التفكيكية يف أف يستمر القارلء يف ىدـ النص كإنتاج معانيو مع  

"لقد أصبح ا١تعٌت حسب التفكيكُت يف رحلة غياب مستمرة، ال يعرؼ ٤تطة جديدة لو 
يتوقف عندىا، كلن تتمكن أم قراءة من الوصوؿ إليو خصوصان يف ظل مقوالت 

ختبلؼ، الذم غيب أية مرجعية ؿ نظاـ االاكزت فكرة حضوره من خبلالتفكيك اليت ٕت
القارلء للوصوؿ إذل ا١تعٌت. كالتفكيكيوف هبذا الدأب عملوا على ٖتطيم يرتكز عليها 

ا١تعٌت الذم ينتج عن القراءة األكذل للنص األديب، كطالبوا القارلء بقراءات ال هنائية، 
نتاجان قاببلن خرل إاب للقراءة فقط لتكوف ىي األفقد اهنارت سلطة ا١تؤلف كفتح الب

خر، ثابت ألم نص، فكل معٌت ٭تيل إذل آ١تعٌت  ، فبل كجود(ِ)بدكره للقراءة كا١تطاردة"
ما  الغائبة إذلك  ا١تختلفة فيما بينها كيستمر القارلء يف البحث عن ا١تعاينكٮتتلف معو، 

 هناية. ال

 .تناصال .ٔ

ام إف كل نص ىو نتيجة لتجميع ،التناصبسس ا١تدرسة التفكيكية القوؿ من أ

قاـ هبا ا١تؤلف الذم  ،مع بعضها عديدة ثقافات من تنحدر متعددةنصوص ك  كتابات
 ،التارٮتية ا١تختلفة كاألفكار ،٦تا ٮتتزنو يف ذاكرتو من النصوص ،ىو يف أصلو قارئ

 ،ككل ذلك يساعد يف انفتاح داللة النص كاحتمالو معاين متعددة ،لثقافاتكا١تتعددة ا
يقوؿ  ،كٚتيع النصوص األدبية تأخذ من بعضها ،تارل يكوف دكر ا١تؤلف ٣ترد ناسخالكب

نسيج من االقتباسات تنحدر من منابع ثقافية متعددة، إف إنو " :ركالف بارت عن النص

                                                           

، َْج، َُـ ، ٣تلدالنقد٣تلة عبلمات يف  ،المغايرة واإلختالف، دراسة في التفكيك ،شجاع ،العاين (ُ)
 .ُْٖص
 .ْٔ، صفلسفة النقد التفكيكي ،سامية راجح،، ك بشَت ،تاكريت (ِ)
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كقد نادت ا١تدرسة  ،(ُ)"ىو دكمان متقدمان عليو ما الكاتب ال ٯتكنو إال أف يقلد فعبلن 
يقوؿ كدعت القارئ إذل الغوص يف ا١تعاين داخل النص الواحد  ،كيكية بالتناصفالت

كلكنو فضاء  ان حاديمن الكلمات، ينتج عنها معٌت ا ان "النص ليس سطر  :٤تمد مفتاح
، فالنص منها أصبلن  ألبعاد متعددة، تتزاكج فيها كتابات ٥تتلفة كتتنازع دكف أف يكوف أم  

الثقافة، إف الكاتب ال يستطيع إال أف ٭تاكي نسيج ألقواؿ نإتة عن ألف بؤرة من بؤر 
فمن خبلؿ القوؿ  ،(ِ)حركة سابقة لو على الدكاـ، دكف أف تكوف ىذه اٟتركة أصلية"

 ،كدالالهتا بالتناص تؤكد ا١تدرسة التفكيكية على سلطة القارئ يف ٖتديد معاين النصوص
رتباط بُت ىذه ك٬تب على القارئ فك اال ،كأف النصوص ليس ٢تا معٌت يف حد ذاهتا

"النص مصنوع من   :كىذا ما يؤكده ركالف بارت بقولو النصوص من حيث ا١تعٌت كا١تبٌت
اخرة تعددة تدخل كلها يف حوار ٤تاكاة سكتابات مضاعفة كىو نتيجة لثقافات م

كتعارض، كلكن ٙتة مكاف ٕتتمع فيو ىاتو التعددية، كىذا ا١تكاف ليس الكاتب كما قيل 
كالقوؿ بالتناص عند ا١تدرسة التفكيكية ىو ضد  (ّ)إنو القارئ"إذل الوقت اٟتاضر، 

حيث تعترب  ،من داخلو تعتقد أف ٖتليل النص نابعاه  اليت ،مفهـو النصية عند البنيوية
البنيوية النص األديب نسقان مغلقان ٯتكن ٖتليلو كتفسَته كفق عبلقات كحداتو الداخليو، 
أما ا١تدرسة التفكيكية فًتفض ذلك كتقوؿ بالتناص كأف النص ليس نسقان مغلقان كأنو 

 ٭تمل آثاران من نصوص كثقافات اخرل.

 

 

 

 
                                                           

 .ِِص، يمنذر عياش :، ترٚتةنقد وحقيقة ،ركالف ،بارت (ُ)
 .ُِّ، صتحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص ،٤تمد ،مفتاح (ِ)
 .ِْ، صيمنذر عياش :، ترٚتةنقد وحقيقة ،ركالف ،بارت (ّ)
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 الثاني المطلب

 الكريم القرآن تحليل في التفكيكية المنهجية توظيف آثار

 الفيلسوؼ ا١تنهج ىذا مؤسس يقوؿ كما التفكيكية ا١تدرسة نهجم جوىر إف
 أك اليقيٍت، ا١تعٌت غياب أم للنص الثابت ا١تركز غياب اهٝت ما ىو دريدا جاؾ الفرنسي
كىي فلسفة قائمة على  ٭تملو إنو النصوص من نصو  عن يقاؿ أف ٯتكن الذم اٟتقيقي،

 شيئنا تقوؿ ال عند ا١تدرسة التفكيكية النصوص فإف كعليو. كا٢تدـ كالفوضى، التقويض،
ا، قاطعنا ٤تددنا  من باستمرار يشاء ما منها يستخرج أف القارئ حق من يصبح مث كمن أبدن
خبأ ىذا عن البحث خبلؿ

ي
 ىذا يف اجتهد مهما كلكنو النص، أعماؽ يف الكامن هما١تب ا١ت

تطبيق  إطبلقا ، كلذلك الٯتكناليقُت إذل الوصوؿ يستطيع فلن حاكؿ كمهما البحث،
 نسجاـكاالقائم على التناسق  القرآف الكرًن ألف. القرآف الكرًن ا١تنهجية التفكيكية على

 الربانية، لقدسيتها فيها ال ٯتكن الطعن ثابتة، كتشريعية عقائدية اتكبين حقائق ٭تتوم علىك 
 الٯتكن ،حكيم ك٤تكم ثابت يقيٍت الكرًن القرآف يف كرد مال كف كٟتقيقتها الواقعية،

، بل كال ٯتكن األخذ األحواؿ من حاؿ بأم أك التبلعب ٔتعانيو فيو أك يف ثبوتو التشكيك
ٍت من اٟتق ن كوهنا ىوسان كظنان، كالظن ال يغهجية التفكيكية مطلقان، فهي الٗترج عبا١تن

باب، أجارنا ا من اٟتماقة وس فهو صرير، باب كطنُت ذعند أكرل األلباب، أما ا٢ت شيئان 
 .رتيابكاال

 كيف إذ الكرًن، القرآف على التفكيكية ا١تنهجية ىذه تطبيق يف ا٠تطر يكمن كىنا
 الثابتة للمفاىيم نقدو  على تقـو كىي التفكيكية ا١تنهجية الكرًن القرآف على تطبق أف ٯتكن

ا١تقطوع هبا؟ إف ذلك يعترب يات يقينال كل كزعزعة مع تفكيكها هبا كالتشكيك ،هبا ا١تسلم
 التفكيكية النظرية تطبيق ٯتكن كيفك  تبلعبان يف أم نص أديب، فكيف بالكبلـ اٟتق اليقيٍت؟

 إذل تدعو كا١تنهجية التفكيكية بإٚتاع العقبلء. الداللة قطعي فيما ىو الكرًن القرآف على
يقوؿ بو إال من بلغ الغاية ما يتخيلو القراء؟! ىل ىذا إال افًتاء، ال  ْتسب ا١تعاين استفاضة

 يف اٞتهل ببل امًتاء.
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 كما ،يف ىذا ا١تبحث خطورة تطبيق ا١تنهجية التفكيكية على القرآف الكرًن كسيتضح
تسوركا  الذم ،كما ىو حاؿ الزائغُت من القراء ا١تعاصرين  ،يًتتب على ذلك من فساد عظيم

 لذلك األمر العظيم، كسأذكر ٪تاذجؤىلهم ت معتربةو على تفسَت القرآف الكرًن من غَت عدةو 
على كبلـ ربنا  التفكيكية ا١تنهجية من ٦تا قالوه من ترىات تؤكد على خطورة تطبيق فلسفة

 .الرٛتن

 :فكيكية على القرآن الكريم ما يليتطبيق المنهجية التمن آثار 

 .نزع القداسة عن القرآف الكرًن كنفي داللتو الواضحة .ُ

ب وف بأصحام٦تن يس -الغربية ف ألصحاب ا١تنهجية التفكيكية حاكؿ ا١تقلدك 
نزع القداسة عن القرآف الكرًن، كنفي ثبات معانيو، كداللتو  -القراءة ا١تعاصرة للقرآف الكرًن 

سم ا الواحد األحد "برغم الدعوة إذل التوحيد باالقاطعة كالصر٭تة يقوؿ علي حرب: 
كالنص ينطوم على التعدد، إنو  ،ىو نص بامتياز ا١تفارؽ الغالب، فإف اٟتدث القرآين

بقدر ما  تعددم، من حيث التعريف، ككونو تعدديان ال يعٍت فقط انطوائو على تعدد ا١تعاين
ا١تغايرة، بقدر ما ينتج التشابو ختبلؼ ك ، أم انو ينتج االختبلؼيعٍت أنو بنية أصلية لبل

لذا كل كاحد يستعيد النص بقراءتو ك  ،كيلال يتوقف عن التأ اؿكا١تماثلة، إنو نص مفتوح كٛتٌ 
، إ٪تا يكتب يف الوقت نفسو اختبلفو كيقوؿ حقيقتو كيفهم منو ما ٬تيزه عقلو كيسمح بو لو

لدل اٞتداؿ يف أم أمر من الدين  كشرطو، من ىنا كانت العودة إليو فهمو كٯتليو ظرفو
ئتبلؼ، إذ دكمان إذل االتفاؽ كاإل، ال تفضي ى الداللةستنباط الدليل كالعثور علالكالدنيا، 

، (ُ)"بإمكاف أم كاحد أف يعثر فيو على داللتو كأف يبٍت أدلتو لكي يدعم موقفو كيربر مقالتو
ف و يقوؿ ٤تمد أركٕتدىم ينفوف قداسة القرآف بشىت الوسائل كاألساليب كاٟتجج الواىية ك 

 ال اليـو معو أك عليو نعيش الذم ا١تقدس بأف أقوؿ أف "كٯتكنٍت :نافيان قداسة القرآف الكرًن

                                                           

 .ّٓ-ّْ، صنقد الحقيقة ،علي ،حرب (ُ)
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 كاف الذم با١تقدس حىت كال اإلسبلـ، قبل الكعبة يف للعرب كاف الذم با١تقدس لو عبلقة
 .(ِ))صلى ا عليو كسلم( (ُ)النيب" أياـ سائدان 

 عندىم جرأة ككقاحة يف التعامل مع كبلـ ا كلد نفي قداسة القرآف الكرًنقد ك 
 (كازٯترسكي) لًتٚتة تقدٯتو يقوؿ ٤تمد أركوف يف أديب تارٮتي،عتباره كأم نص با عزكجل

 غَت كاستخدامو ا١تنتظم، غَت بعرضو للنفور مدعاة القرآف "إف :الكرًن القرآف ١تعاين الفرنسية
كيقوؿ ىاشم صاحل: "لقد آف األكاف  .(ّ)األسطورية" إ٭تاءاتو ككثرة للخطاب، ا١تعتاد

كإنزالو من تعاليو الفوقي إذل الواقع األرضي اسوس، آف للكشف عن تارٮتية النص القرآين 
األكاف للكشف عن عبلقتو بظركؼو ٤تددةو ٘تامان يف شبو اٞتزيرة العربية كيف القرف السابع 

، ىذا جزء بسيط من مقوالت كبار ركاد ا١تدرسة التفكيكية يف العادل العريب، يف (ْ)ا١تيبلدم"
إلغاء دكره يف حياة  دالالتو الواضحة، كل ذلك من أجلنفي قداسة القرآف الكرًن، كنفي 

كىذا ما فعلو  ،تطبيق ا١تناىج النقدية اٟتديثة عليو كعلى رأسها التفكيكيةل ان تربير ك  ا١تسلمُت،
طو حسُت حُت كاف ٭تث طبلب األدب العريب على نقد القرآف الكرًن كإبداء مبلحظاهتم 

لقرآف إال كتابان ككل الكتب ا٠تاضعة للنقد، عليو حسب ا١تعايَت البشرية فيقوؿ: "ليس ا
فيجب أف ٬ترم عليو ما ٬ترم عليها، كالعلم ٭تتم عليكم أف تصرفوا النظر عن قداستو اليت 
تتصوركهنا، كأف تعتربكه كتابان عاديان، فتقولوا فيو كلمتكم، ك٬تب أف ٮتتص كل كاحد منكم 

وجهات اللفظية كا١تعنوية البنقد شيء من ىذا الكتاب، كيبُت ما يأخذ عليو من 
يف القرآف أسلوبُت لي على طبلبو "إف كيضيف بكل جرأة ككقاحة كىو ٯتي  (ٓ)َتية"كالتفكً 

ختبلؼ، أحد٫تا جاؼ كىو مستمد من البيئة ا١تكية، ففي ىذا األسلوب ٥تتلفُت كل اال

                                                           

 .َِ، صَٔ/ٗٓ، عمجلة مواقف( ُ)
( الصبلة على النيب صلى ا عليو كسلم من كبلـ الباحث كليست من كبلـ ٤تمد أركوف فهو كمن على شاكلتو ال ِ)

 يقدركف ا العظيم فكيف برسولو الكرًن عليو الصبلة كالسبلـ.
 الكويت، كالدراسات اإلسبلمية، ، ٣تلة الشريعةالمستشرقين في ربانية القرآنمطاعن  ،عبد الرزاؽ ،ىرماس (ّ)

 .ُُٗ، صّٖع
 .ِْٖ، صاإلسالم واإلنغالق الالىوتي ،ىاشم ،صاحل (ْ)

 .َُّ، صْٔٔ، عٔج ،٣تلة الفتح ،القرآنيون وشبهاتهم حول السنة ،خادـ حسُت ،ٓتش :نقبلن عن(ٓ) 
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ٓ ﴿ ...،كسباب ،كقسوة كغضب ،كزجر كعنف ،هتديد ككعيد َٛب   َتتَّۡج يََػا َ ِِب ل
َ
 ﴾َوحَبَّ أ

فلما  تاز بكل ٦تيزات األكساط ا١تنحطة،كغَت ذلك من اآليات اليت ٘ت إذل أخر السورة،
ىاجر النيب إذل ا١تدينة تغَت األسلوب ْتكم البيئة أيضان، فقد كاف يف ا١تدينة طوائف من 

افة اليهود، كبينهم التوراة، فأصبح ذلك األسلوب لينان كديعان مسا١تان، تلوح عليو أمارات الثق
كمن  ،، كال ٮتفى على ذم عقل ما ٭تتويو ىذا الكبلـ من طعن بالقرآف الكرًن(ُ)كاإلستنارة"

مع أف تلك الطعوف ٦تن ىو سفيو  رسائل ىدامة هتدؼ للقضاء على قداسة القرآف الكرًن.
مطعوف، فرية ليس فيها مرية، فما نزؿ من القرآف العظيم يف العهد ا١تدين الكرًن فيو من 
التهديد كالوعيد، كالزجر كالتعنيف الشديد، كالقسوة كالغضب كالشدة، كما نزؿ يف العهد 

، كأخرب يف أكاخر ما (ِ)ا١تكي أك يزيد، فقد شبو اليهود األشرار باٟتمار الذم ٭تمل األسفار
، (ْ)، كعن ا١تنافقُت بأهنم رجس(ّ)عن الكفار بأهنم ٧تس يف سورة التوبة نزؿ يف تلك الفًتة

على طوؿ  -كاستمر التصريح  ،(ٔ)مع الغلظة عليهم ،(ٓ)كأمر بقتل ا١تشركُت حيثما كجدكا
من البهائم. شر الدكاب، كأضل بأف ا لعن الكافرين كغضب عليهم كىم  -تلك ا١ترحلة 

 حقيقة اٟتاؿ. بس على األغرار ٔتا ىو باطل يف لكن من عميت بصَتتو يل

 

 

                                                           

 .ُِٖ، صْٔٔ، عٔج ،٣تلة الفتح ،القرآنيون وشبهاتهم حول السنة ،خادـ حسُت ،ٓتش :نقبلن عن(ُ) 
ِ)﴿ ) ٜۡ ٜاْ ٱتلَّ َٖ َُحُِّْ ِي ُِ ٱَّلَّ َر َٔ ۡٓ َ َّٓ ل ِِ ٱۡۡلِ ََيۡ  َرىَٰث ُث َر َٕ

ََ ا  َٚ ارِ ََيۡ ُِْٕٜ ـۡ َٕ
َ
ُِ أ ِٕ ۢ  .(ٓسورة اٞتمعة: )﴾ ... اَىاَر

ٜٓ َيٰٓ ﴿ (ّ) ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٛ حُّ
َ
ۡ د ا ٱل َٕ ْ إِجَّ ۡۡشِ ا ٌۡ  جَنَٞؿ  ُكٜنَ ُٕ ۡ وَََل َح ْ ٱل ٜا ٓۡ َؽاَم َبكۡ ِشَػ ٱۡلَۡ َٕفۡ َؽُب ِٛ ﴾ ...َهَٰؼا َػ ََعِم

 .(ِٖسورة التوبة: )
قۡ ...﴿ (ْ)

َ
ٜاْ َخ٘ۡ وَأ َّۖ ؽُِع ۡٓ ُٛ  ۡٓ ُٛ   ٞؿَّۖ رِسۡ  إِجَّ

ۡ
أ َٔ ٓۡ َو ُٛ ٰ ٓ  َوى ُٓ َسَؾا َّ٘ َٛ ۢ َس ٜاْ يَسۡ  َء ا ََكُٗ َٕ ِ  .(ٓٗسورة التوبة: )﴾ ِفُتٜنَ ة

(ٓ) ﴿ 
َ
ُؽ ٱۡلُۡ شۡ وَإَِذا ٱنَفََْظ ٱۡۡل ۡ ُؽُم وَٱرۡ ُٛ ْ ٱل ٜا ۡۡشِ ُخُْ ٓۡ كنَِي َضيۡ ُٕ ُٚ ٜ ُٕ ٓۡ  ُد وََسػتُّ ُٚ ٓۡ َوٱضۡ  وَُعُؼو ُٚ و ُكُػواْ َوٱرۡ  َُصُ

 ۡٓ ُٛ َ ٍۚ ُُكَّ َمؽۡ  ل  .(ٓسورة التوبة )﴾ ...َضػ 
َٖ ٱّۡ َيٰٓ ﴿ (ٔ) ِ ّٔ َٖ يََُُْٜٗسٓ  ِي ٜاْ ٱَّلَّ ٜاْ َقٰخُِْ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٛ حُّ

َ
ارِ َوَۡلَ د ىَّ

ٓۡ ِشُػواْ ُُ ْۡ  ذِيُس ثٗ ِم سورة التوبة: )﴾ ...ـَ
 .(ُِِالتوبة: 
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 .القرآين النص تارٮتية .ِ

 أف عصر كل إنطبلقان من مقولة التفكيكية )الشيء خارج النص( أم إف من حق
الذين  ،أصحاب القراءة ا١تعاصرة ا١تستقبل، فإفك  للحاضر تفسَته كيقدـ ،ا١تاضي تفسَت يعيد

بوصفو نصان تارٮتيان، أم  ينظركف إليو قرآف الكرًنيسعوف لتطبيق ا١تنهجية التفكيكية على ال
كانو كاف استجابة ١ترحلة معينة كتأثر هبا كنبع من  أنو إفراز ١ترحلةو معينةو انتهت كانقضت،

ج نتا كعليو ٬تب علينا تفسَته كفهمو كإ األرض كدل ينزؿ من السماء فهو بشرم ا١تصدر،
 من خبل٢تا ٮتضع ،نقديةن  تو قراءةن قراء يستلـزمن الًتاث  جزءو ونو كككمعانيو كفق عصرنا، 

 قاـ أف بعد إال علميان  يتقدـ دل الغرب أف عتباربا ،كغَته من الكتب ارفة  التفكيكي للنقد
 كعلى ،التارٮتي التفكيكي للنقد كإخضاعها غيبياهتا من ا١تقدسة نصوص الكتب بتفكيك

 شرط كأف تعاذل، ا كتاب على ا١تنهجية ىذه ا١تسلموف يطبق أف إذل يدعوف فهم ذلك
 يدعوه ما إذل اآلف لننتقل": يقوؿ ٤تمد أركوف ،القرآف قداسة من بتحررىم مرىوف تقدمهم

 كا١تمارسة البلىويت، بالعمل حد أقصى إذل مشحونة الكلمة ىذه إف بالقرآف، عمومان  الناس
 كما استخدامها يصعب أنو درجة إذل السنُت، مئات منذ اإلسبلمية الشعائرية الطقسية

 كالداللة ا١تعٌت من مستويات عن الكشف أجل من سابق، تفكيك إذل ٖتتاج فهي ىي،
 ا١تنهجية قبل من كما الورع، التقوم الًتاث قبل من سيتكن تبتكك مست،ط قد كانت

ْتجج كاىية  يتسًتكفك  .(ُ)"النص ْترفية التزامها يف ا١تغرقة أك النهائية،( اللغوية) الفيولو٬تية
 كدراستو مصدره، عن هكقت نزكلو فينبغي علينا ٕتريد القرآف الكرًن ننا دل نشاىدمن قبيل أ

 األدبية النصوص دراسة يف ا١تختلفة ا١تناىج عليو تطبق أديب نص أنو على الزمن ىذا يف
يقوؿ أٛتد أبو شادم: "إف  كغَتىا من اٟتجج الواىية كأنو يتغَت بتغَت الزماف، ،كالتارٮتية

اإلسبلـ دين تطورم كفاقان لتلك ا١تصلحة، ٠تَت البشرية اليت يتبع نضوجها ا١تستمر، كالقرآف 

                                                           

 ، ترٚتة: ىاشم صاحل،نحو تاريخ اخر للفكر اإلسالمي ،الفكر األصولي واستحالة التأصيل ،٤تمد ،اركوف (ُ)
 .ِٗص
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مبادلء خلقية ففيو شواىد ىادئة على ضوئها كأسباهبا الشريف كاألحاديث النبوية ٣تموعة 
 .(ُ)كفاقان لتبدؿ األسباب كالظركؼ"كظركفها، ال أحكاـ متزمتة التقبل التعديل 

 التشكيك يف مضموف القرآف الكرًن كتشبيهو بالكتب ارفة. .ّ

كاإل٧تيل  التوراة بُت الصلة إ٬تاد إذل جاىدين أصحاب القراءة التفكيكية يسعى
 الغربية أصحاب ا١تدرسة التفكيكية من مأساتذهت أقواؿ مرددين ،(ِ)الكرًن كالقرآف ارفُت

 كاألناجيل التوراة أف تارٮتيان  الواضح من" :٤تمد أركوف يقوؿ ،يف ما يتعلق بالكتب السماكية
 للوجود ٪توذجية مثالية أ٫تية ذات بأحداث خاصة حية شهادات رسخت قد كانت كالقرآف
 قبل من بعد فيما تقرأ النصوص ىذه كأصبحت نصوص، إذل األحداث ىذه ٖتولت البشرم

 .(ّ)"باستمرار حي ككبلـ كإ٪تا الغابرة، األزمنة أمم ٗتص تارٮتية كوثائق ليس ا١تؤمنة األمة
 اٟتكايات إف" :يقوؿرفة حيث ساطَت كما يف الكتب اكيصف ما يف القرآف الكرًن بأنو أ

 السياؽ كيف، (ْ)"األسطورم التعبَت ٪تاذج من رائعاف ٪توذجاف ٫تا القرآين كا٠تطاب التوراتية
 كا٠تطاب التوراتية اٟتكايات إف" :حيث يقوؿ أسطوريان  نصاه  الكرًن القرآف أف يرل نفسو

فزاد يف  أما طيب تزيٍت .(ٓ)"(األسطورم) ا١تيثي التعبَت ٪تاذج من رائعاف ٪توذجاف ٫تا القرآين
حىت الوثنية حيث يقوؿ يف كبلمو السماكية بل ك  باطلو كادعى أف القرآف خليط من الديانات

بأف اإلسبلـ أخذ الكثَت من األعراؼ العربية الوثنية كا١تسيحية : "ٯتكن القوؿ عن القرآف
دعاة  يدعوكما  ،(ٔ)اليت كانت سائدةن يف ا١ترحلة السابقة عليو"  إخل... كالنصرانية كاليهودية

عدـ التفريق بُت الدين اإلسبلمي كالقرآف تطبيق ا١تنهجية التفكيكية على القرآف الكرًن إذل 
الكرًن ككل ما  بل ٬تب عندىم تفكيك القرآف ،كبُت أم مذىب أك دين ٤ترؼ ،الكرًن

                                                           

 .ّٔ، صثورة اإلسالم ،أٛتد زكي ،أبو شادم (ُ)
ٖتت ا١تطلب الثالث: بعنواف ا١تنهجية سيأيت الرد على ىذه اإلشكالية يف ا١تبحث الثالث، من الفصل الثاين،  (ِ)

 التفكيكية تقليد أعمى.
 .ُِٓ، ص، ترٚتة: ىاشم صاحلتاريخية الفكر العربي اإلسالمي ،٤تمد ،كوفأ (ّ)
 .َُِ، صالسابق، ا١ترجع تاريخية الفكر العربي اإلسالمي( ْ)
 .َُِ، صالسابق، ا١ترجع تاريخية الفكر العربي اإلسالمي( ٓ)

 .ِِٔ، صمقدمات أولى في اإلسالم المحمدي الباكر، نشأًة وتأسيساً  ،طيب ،تيزيٍت(ٔ) 
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يقوؿ صاحل  ،من أجل ٕتاكزه كما فعل الغرب مع ا١تسيحية ارفة ميةيتصل بو من علـو إسبل
ـه ىائله من اليقينيات ا١تطلقة ا١تعصومة اليت تنتظر أف تفكك كيطاح هبا،  ىاشم: "ىناؾ ركا
نذكر من بينها على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر: كل التصورات ا١تثالية العذبة، كلكن البلتارٮتية 

ككتب اليت ٭تملها عامة ا١تسلمُت عن بدايات اإلسبلـ األكذل، كعن كيفية تشكل ا١تصحف، 
السلف كالتابعُت كتابعي التابعُت اٟتديث، كالسَتة النبوية، كشخصيات األئمة كالصحابة ك 

... إخل، إف كل ىذا ينبغي أف يغربل غربلةن شديدةن على ضوء منهج الشك الديكاريت، أك 
اليتها، كأدت الًتاث ا١تسيحي من قبل، كأثبتت فعاليت طبقت على ا١تنهجية التارٮتية النقدية 

ٖترير الوعي ا١تسيحي األكريب من كل تلك التصورات التبجيلية كاألسطورية ا١توركثة عن  إذل
 تبلعبالبمن كسائلهم يف التشكيك يف القرآف الكرًن كإسقاط ىيبتو ك . (ُ)العصور القدٯتة"

 ان استخفاف طياهتا يف ٖتمل غامضة ٚتل يف عند اٟتديث عن القرآف الكرًن باأللفاظ
 ىكذا" :يقوؿ ٤تمد أركوف كتعاذل سبحانو ا عند من كبكونو ،بالقرآف الكرًن ان كاستهزاء

 كاٞتماعية، الفردية ا١تخيلة مستول على كالفعالية النشاط من بالكثَت العليا ا سيادة تشتغل
 أك ظهوره أك صحتو عن كال الوحي كجود إمكانية شركط عن يتساءؿ أك يقلق أحد من ما

كيقوؿ مًتجم كتبو كصديقو ىاشم صاحل: "يستخدـ أركوف مصطلح الظاىرة  .(ِ)"نقلو
القرآنية أك اٟتدث القرآين، كليس القرآف للداللة على تارٮتية ىذا اٟتدث، ا١تقصود أنو 
حدث لغوم كثقايف كديٍت يستخدـ مرجعياتو تعود إذل القرف السابع ا١تيبلدم يف اٞتزيرة 

جاسه لغوم  رائعه كأخاذه كمفتوحه على العديد من ا١تعاين العربية ... كاٟتدث القرآين انب
 أف كىو بو ٭تلموف ما . كىذا(ّ)لغةن رمزيةن ٣تازيةن يف معظم األحياف"كالدالالت ألنو يستخدـ 

 كضياع ٖتريف من ارفة للكتب حصل ما ا عند من افوظ الكرًن للقرآف ٭تصل
 كلن ستعما٢تم كافة الوسائل كااكالت،كذلك با اٟتياة، عن كتنحيتها ٢تا، الناس كىجراف
 السموات دامت ما العا١تُت رب من افوظ الكرًن القرآف حق يف ىذا حلمهم يتحقق

 .كاألرض
                                                           

 .ْٓ، صاإلسالم واإلنغالق الالىوتي ،ىاشم ،صاحل (ُ)
 .ُٖٖ، ص، ترٚتة: ىاشم صاحلتاريخية الفكر العربي اإلسالمي ،٤تمد ،ركوفأ (ِ)

 .ِٗ، صقضايا في نقد العقل الديني ،٤تمد ،أركوف(ّ) 
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 تشويو القرآف الكرًن كإلصاؽ التهم بو. .ْ

 من خبلؿ ا١تنهجية التفكيكية ٭تاكؿ أصحاب القراءة ا١تعاصرة للقرآف الكرًن
، كإفراغو من ٖتريف معانيو الكرًن كاٟتط من قدسيتو كمكانتو عن طريقنتقاص من القرآف اال

يقوؿ: "كأما  كمن ذلك تأكيبلت الشيخ رشيد رضا حيث ،كتأكيلو ٔتا ال ٭تتملو مضامينو،
آنفان، يف عرؼ كتاب اليـو على ا١تبلحدة كما أ١تعنا إليو يف عرض كبلمنا  لفظ الكفر فيطلق

م الكفر يف كبلمنا فنريد بو ما ذكرنا كال نطلقو على فمهما أطلقنا لقب الكافر أك اس
ا١تخالفُت لنا يف الدين من أصحاب ا١تلل األخرل ألهنم ليسوا كفاران هبذا ا١تعٌت بل نقوؿ 

ـ من أقبح الشتائم كأجرح سهاـ بعدـ جواز إطبلقو عليهم شرعان ألنو صار يف ىذه األيا
كال يصدنك عن قبوؿ ىذا  ،تفاؽ علماء اإلسبلـكذلك ٦تا ٖتظره علينا الشريعة با متهافاال

القوؿ إطبلؽ ما ذكر يف العصر األكؿ للملة على كل ما خالف فإنو دل يكن يف زمن 
التشريع يرمي بو ٢تذا الغرض بل كاف من ألطف األلفاظ اليت تدؿ على ا١تخالف من غَت 

١تقاصد الدين  مبلحظة غميزة كال إزدراء فضبلن عن إرداة الشتم كاإليذاء ا١تخالفة
  .(ِ)..."(ُ)كآدابو

بلئقة الغَت ك  ا١تستعارة من الفلسفة األعجمية استعماؿ األلفاظمن أساليبهم أيضان ك 
حديثو عن قوؿ ا تعاذل يف :بو يقوؿ ٤تمد اركوف الباطلة كإلصاؽ التهم بالدين اٟتق،

ُؽ ٱۡۡلُُؽُم وَٱ﴿ ُٛ ۡش
َ
ْ وَإَِذا ٱنَفََْظ ٱۡۡل ٜا ۡۡشِكنَِي َضۡيُد ۡرُخُْ ُٕ ۡ ٓۡ  ٱل ُٚ ٓۡ وَُعُؼو ُٚ ٜ ُٕ وََسػتُّ

 ٍۚ ٓۡ ُُكَّ َمۡؽَضػ  ُٛ َ ْ ل ٓۡ َوٱۡرُكُػوا ُٚ و ةَ  َوٱۡضَُصُ ٰٜ َْ ْ ٱلطَّ ٜا ًَاُم
َ
ْ َوأ ٜا ْ  وَإِن حَاةُ ا ُٜ ةَ  َوَءاحَ ٰٜ ََ ٱلؾَّ

َ َدُىٜرٞ  ُۚ إِنَّ ٱَّللَّ ۡٓ ُٛ بِيَْ ـَ ٜاْ  ُّْ من ىذه  االنطبلؽ"لقد اخًتت (ٓ:التوبة سورة) ﴾رَِّضيٓ وََغ
ا١تكرسة كلها للتأكيد على النصر السياسي هنا تشكل بالنسبة لسورة التوبة اآلية أل

                                                           

يات القرآف الكرًن اليت يصف ا اٞتليل هبا أىل الكتاب بالكفر كيلعنهم يف أكثر من آال أدرم ماذا سيفعل ب (ُ)
ٓ موضع منها قولو تعاذل ﴿ ا َسا َّٕ َ ٓۡ َول ُٚ ٖۡ  ََِتٰٞب  َء ِ قٞ  ّٔ ِ ُمَطّػِ ٓۡ  ِقِ٘ػ ٱَّللَّ ُٛ َك َٔ ا  َٕ ِ ّ ْ ِٖٔ َرتۡ  ل ٜا خُِطَٜن َخىۡ ُِ يَفۡ َوََكُٗ

 ٓ ا َسا َّٕ َٖ َزَىُؽواْ وََْ ِي ٜاْ َزَىُؽواْ ةِِٙ لََعَ ٱَّلَّ ا َقَؽوُ َّٔ  ٓ ُٚ ِ لََعَ ٱّۡ وََْكۡ  ۚۦُ َء َٖ َُ٘ث ٱَّللَّ ( ككيف  ٖٗ﴾ )البقرة: َؽٰىِؽِي
 كانت عبارات القرآف لطيفة سابقان يف عصر التنزيل؟! كعن أم إتفاؽ بُت العلماء يتحدث؟!.

 .ُٗ-ُٕ، صُج، مجلة المنار ،٤تمد رشيد ،رضا(ِ) 
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الذركة القصول للعنف ا١توجو ٠تدمة ا١تطلق )ا ا١تطلق(. ال داعي ىنا  كالثقايف كاالجتماعي
أك ينقذ أك يفرض مطلقان لطرح ا١تشكلة الفلسفية أك التيولوجية ا٠تاصة بالعنف الذم ٭تمي 

كلها تدؿ على أنو ىناؾ عنف كٯتكن أف يكوف ىناؾ عنف عندما عينان. ذلك أف السورة  م
، كصدؽ اٟتسن (ُ)تكوف اٟتقيقة ا١تطلقة مهددة با٠تطر أك حىت فقط عندما تكوف مرفوضة"

 .(ِ)على غَت تأكيلو" -أم القرآف  -حيث يقوؿ رٛتو ا: "أىلكتهم العجمة، يتأكلونو 

٨تطاطهم أف يبثوا بُت ا١تسلمُت يف عصور ا وف٭تاكلمن طرقهم ا٠تادعة أهنم ك 
كاألخذ باألسباب، أف سبب ذلك  عن تعاليم الدين اإلسبلمي اٟتق كٗتلفهم بسبب بعدىم

التخلف كاٞتهل ىو القرآف الكرًن يقوؿ ىاشم صاحل: "فا١تنظور القركسطي الظبلمي للدين 
دك٪تا استثناء: التخويف من النار كعذاب القرب كمنكر  يهيمن على كل فرؽ السنة كالشيعة

كنكَت، ككره اٟتياة الدنيا، كالشعور باإلمث كا٠تطيئة كالذنب، ككل الرعب الذم يلف الدين 
. (ّ)ور الوسطى"غاطسوف يف غياىب العص موجود لدل كل الطوائف كا١تذاىب، ٨تن ٚتيعان 

رغبتهم يف ىدـ كتقويض ما يف نفوس كيتضح من خبلؿ مقوالهتم التفكيكية التقويضية 
الناس من عقائد كتشكيكهم هبا ليسهل ٢تم الوصوؿ إذل النموذج الغريب يف تطبيق النظريات 

 النقدية اٟتديثة على القرآف الكرًن.

  .الكرًن لقرآفا التشريع يف رفض .ٓ

 للتشريع مصدران  الكرًن القرآف كوف هبا كا١تتأثركف ركاد ا١تدرسة التفكيكية ينفي
كذلك من خبلؿ أساليب عديدة   ْتجج كاىية، كينفوف أحكامو كاحدان تلو األخر ،إٚتاالن 

قوؿ ٤تمد أبو زيد يف حد السرقة الثابت بكتاب ا ك   ،كتحريف مراد اآليات الصر٭تة
ْ ﴿باآلية الصر٭تة  ٜٓا ارًَُِث وَٱۡرَؽُك ارُِق َوٱلفَّ اَوٱلفَّ َٕ ِ ۢ ة ا َسَؾآَء َٕ ُٛ يِۡػَح

َ
َفَتا  خ َٖ ََٗؽَٰٗل ََ ِ ّٔ  

ٓٞ ٱ ُِي ُ َقؾِيٌؾ َض ِْۗ َوٱَّللَّ عند تفسَته ٢تا يقوؿ: "كاعلم أف لفظ (، ّٖ: ا١تائد سورة) ﴾َّللَّ

                                                           

 .ّٗ، ترٚتة: ىاشم صاحل، صالفكر اإلسالمي، قراءة علمية ،٤تمد ،ركوفأ (ُ)
 .ِٗٓ، برقم: ّٗ، صٓج:التاريخ الكبيرركاه عنو البخارم يف كتاب  (ِ)

 .ِِ، صاإلسالم واإلنغالق الالىوتي ،ىاشم ،صاحل (ّ)
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السارؽ كالسارقة يعطي معٌت التعود أم أف السرقة صفة من صفاهتم ا١تبلزمة ٢تم، كيظهر من 
ىذا ا١تعٌت أف من يسرؽ مرة أك مرتُت كال يستمر يف السرقة كدل يتعود اللصوصية ال يعاقب 

 كذلك، ك (ُ)يأس من عبلجو"بقطع يده ألف قطعها فيو تعجيز لو كال يكوف ذلك إال بعد ال
ْ ﴿يف حد الزىن عند تفسَته لقولو تعاذل  وا اِّن وَٱۡسِِلُ اجَِيُث َوٱلؾَّ َٕ  ُُكَّ َوِٰضػ   ٱلؾَّ ُٛ ۡ٘ ِ ِٔاْئََث ّٔ ا 

ة ۖٓ  ُعۡؼُزٓ  َسِۡلَ
ۡ
وَثٞ َوََل حَأ

ۡ
ا َرأ َٕ ِٛ ِ ِٖ ٱ ة ِٜۡم ِِف دِي ِ َوٱَۡلَ َُٜ٘ن ةِٱَّللَّ ِٔ ٓۡ حُۡؤ ُ٘خ َُ ِ إِن  َّللَّ

يطلق ىذا الوصف على ا١ترأة كالرجل إذا كانا معركفُت يقوؿ: "(، ِ: النور سورة) ﴾ٱٓأۡلِعؽِ 
 .(ِ)بالزنا ككاف من عادهتما كخلقهما فهما بذلك يستحقاف اٞتلد"

اإلتياف ك  العصر دعول التجديد كمواكبةبرفض التشريع القرآين كمن أساليبهم أيضان 
كال تليق أف تكوف معٌت لكبلـ بشرم بتفسَتات شيطانية غريبة كمبتدعة ال تصدر من عاقل 

 سبحانو كتعاذل، كمن ذلك تفسَت ٤تمد شحركر لقولو تعاذل:  ان فضبلن أف تكوف مراد
َِٔجِٰج  َوًُِ﴿ ۡؤ ُٕ ِّّْۡ  َٖ َّٖ  َحۡنُغۡغ ةَۡصٰؽِِٚ

َ
ٖۡ خ ِٔ  َٖ ـۡ َّٖ  َوَيۡطَى ُٛ َٖ  َوََل  وُُؽوَس  ُحۡتِػي

 َّٖ ُٛ ا إَِلَّ  زِيجََخ ؽَ  َٔ َٛ َّۖ  َؿ ا َٛ ۡ٘ ِٔ  َٖ َّٖ  َوَۡلَۡۡضِۡب ؽِِٚ ُٕ َّۖ  ِِبُ َّٖ ِٛ ِ ٰ ُسُيٜب
َٖ  َوََل  لََعَ َّٖ  ُحۡتِػي ُٛ  زِيجََخ

َّٖ  إَِلَّ  ِٛ ِ وۡ  َِلُُكٜتَل
َ
َّٖ  أ وۡ  َءاةَآنِِٛ

َ
َّٖ  َءاةَآءِ  أ ِٛ ِ وۡ  ُبُكٜتَل

َ
َّٖ  أ ِٛ ِ َ٘آن ۡب

َ
وۡ  خ

َ
َ٘آءِ  أ ۡب

َ
َّٖ  خ ِٛ ِ وۡ  ُبُكٜتَل

َ
 أ

 َّٖ ِٛ ِ ٰٗ ـَ وۡ  إِۡع
َ
َّٖ  ةَِنٓ  أ ِِٰٛٗ ـَ وۡ  إِۡع

َ
َّٖ  ةَِنٓ  أ ِٛ ِ ٰح ـَ َع

َ
وۡ  أ

َ
َّٖ  أ ِٛ ِ وۡ  نَِفآن

َ
ا أ ۡج  َٔ َُ َّٖ  َمَْ ُٛ ُ٘ ٰ يَۡؿ

َ
وِ  خ

َ
 أ

ٰتِكِنيَ  ْوِِل  َدۡۡيِ  ٱّتَّ
ُ
ۡرَبثِ  أ َٖ  ٱۡۡلِ وِ  ٱلؽَِّسالِ  ِٔ

َ
ِِ  أ ۡى َٖ  ٱّّؽِ ِي ٓۡ  ٱَّلَّ َ ْ  ل ُؽوا َٛ ـۡ ٰ  َح َرٰتِ  لََعَ ٜۡ  َق

الزينة الظاىرة، كىي ما ظهر ، حيث يقسم الزينة إذل قسمُت: (ّٖ: النور سورة) ﴾ٱّجَِّفآءِ 
لل ذلك من جسد ا١ترأة با٠تلق، أم كامل اٞتسد الظاىر كالرأس كالبطن كالظهر كالرجلُت كع

 كىذا ٬توز لكل الرجاؿ رؤيتو من ا١ترأة، ة عراة دكف مبلبس،بأف ا خلق الرجل كا١ترأ
ميمها، ىذا القسم ا١تخفي ما أخفاه ا يف بنية ا١ترأة كتصكالقسم الثاين الزينة ا١تخفية، كىي 

ىو اٞتيوب، كاٞتيب كما عرفو بأنو فتحة ٢تا طبقتاف ال طبقة كاحدة كىو ا٠ترؽ يف الشيء، 

                                                           

 .ٖٖ، صالهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن ،٤تمد ،( أبو زيد(ُ
 .ِْٕسابق، صالرجع ا١ت، تفسير القرآن بالقرآنالهداية والعرفان في  (ِ)
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فاٞتيوب يف ا١ترأة ٢تا طبقتاف أك طبقتاف مع ا٠ترؽ، كىي ما بُت الثديُت كما ٖتتهما، كٖتت 
تغطيها أماـ الرجاؿ  اإلبطُت كالفرج كاإلليتُت، ىذه كلها جيوب ٬تب على ا١ترأة ا١تسلمة أف

فو عرِّ ية فلهم أف يركا حىت ما يي ن يف اآلية، أما ا١تذكورين يف اآلاألجانب عنها غَت ا١تذكوري
 ،كليس لو أف يقوؿ ٢تا حراـ ،كقاؿ نعم ٬توز للرجل أف يشاىد ابنتو عارية ،شحركر باٞتيوب

على ا١ترأة أال كلكن لو أف يقوؿ ٢تا عيب من باب اٟتياء كالعرؼ، كأف  ،ألف ىذا جائز
 ٣ترد منظرى يف فالقرآف، (ُ)كزكجها  ألهنم مدرجُت يف اآلية كحكمهم تتحرج من ٤تارمها

من زمن  كللتبلعب كأنو قابل للتغيَت بالواقع صلة ٢تا ليس أسطورية كحكايات أدبية ٣تازات
أٛتد زكي: "من اٟتقائق اليت ٬تب التسليم هبا أف القرآف الشريف ٬تب أف يعاد  ؿو يق خرآل

النظر يف فهم تعاليمو كتطبيقها من عصر إذل عصر، بل من جيل إذل جيل، كعلى ىذا ال 
بد من ظهور تفاسَت جديدة متمشية مع ركح العصر كتقدـ العلم، يؤلفها ا١تطلعوف الواعوف 

  .(ِ)من األحرار ا١تفكرين"

 القرآف بُت ما عبلقة الناس يتوقع أف كبَت كىم "إنو :٤تمد أركوفكيقوؿ 
 الوضع عن تتكلم عالية ٣تازات إال ليس ،األناجيلك القرآف إف" :يقوؿك  ،(ّ)"شريعةكال

 للطبيعة ا٠تارقة ا١تعطيات إف" :كيقوؿ أيضان . (ْ)"كاضحان  قانونان  تكوف أف ٯتكن ال البشرم
و رة تعابَت أم أدبية، تعابَت بصفتها تيتلقى سوؼ القرآنية األسطورية كاٟتكايات  عن ٤تي

( االجتماعي) السيسيولوجيك  التارٮتي للتحليل فقط ٯتكن حقيقية، كعواطف كرؤل، مطامح
اب القراءة التفكيكية ال فأصح .(ٓ)"كيكشفها يهار يع أف اللغومك ( النفسي) كالبسيكولوجي

، بل يعتربكف أف كل ما فيو عبارة عن التشريع السديدقرآف الكرًن مصدر ال ينفوف كوف
 أساطَت كقوانُت خاصة بالبيئة اليت نزؿ هبا فقط كقد انتهت صبلحيتو.

                                                           

أكتفي هبذه الًتىات باختصار، كللمزيد ينظر باقي أكاذيبو كٖتريفو يف ما يتعلق هبذه األية كما ٭تل كما ٭تـر على  (ُ)
 .ُْٔ - َْٔ، صالكتاب والقرآن قراءة معاصرةا١ترأة يف كتابو ا١تليء ٔتثل ىذه الًتىات كا١تسمى: 

 .ّٓ، صثورة اإلسالم ،أٛتد زكي ،أبو شادم(ِ) 
 .ِٗٗ، ص ، ترٚتة: ىاشم صاحلتاريخية الفكر العربي اإلسالمي ،٤تمد ،ركوفأ (ّ)
 .ِٗٗسابق، صالرجع ا١ت، تاريخية الفكر العربي اإلسالمي( ْ)
 .ُُٗ، صالفكر اإلسالمي، قراءة علمية ،٤تمد ،كوفأر  (ٓ)



111 
 

 : القرآين القصص يف التشكيك .ٔ

تؤكد رسالة القرآف  ك٢تا أىداؼه  ،ليب القرآف الكرًنالقصص أسلوب من أسا
سطورة كاعتربكه أ ،لقصص القرآينالتفكيكية باشكك أصحاب القراءة كلذلك  ،(ُ)الكرًن
 بُت النصانية التداخلية كىي موضوعنا من الثالثة النقطة إذل اآلف ننتقل" :٤تمد أركوف يقوؿ

 للخطاب أفقية تارٮتية بقراءة نقـو أف نريد كىنا سبقتو، اليت األخرل كالنصوص القرآف
 للمؤرخ الشهَت ا١تصطلح تعبَت ْتسب جدان، الطويلة ا١تدة منظور ضمن كذلك القرآين،
 التوراة فقط ليس تشمل سوؼ جدان  الطويلة ا١تدة كىذه ،(ِ)(بركديل فَتناف) الفرنسي

 يف أك القرآف، يف كثيف ْتضور تتمتعاف اللتاف الكبَتتاف النصيتاف اجملموعتاف ك٫تا كاإل٧تيل،
 للشرؽ الثقافية الدينية اٞتماعية الذاكرات كذلك تشمل أف ينبغي كإ٪تا القرآين، ا٠تطاب
 ظاىرة على ساطعان  مثبلن  تشكل الكهف سورة إف القوؿ ٯتكن الصدد كهبذا القدًن، األكسط

 قصص ثبلث فهناؾ القرآين، ا٠تطاب يف الشغالة أك ا١توجودة الواسعة النصانية التداخلية
 يقصد) األكرب اإلسكندر كركاية (ا٠تضر: بو يقصد) غلغاميش كأسطورة الكهف، أىل: ىي
 األكسط الشرؽ ١تنطقة كاألقدـ ا١تشًتؾ الثقايف ياؿا٠ت إذل ٖتيلنا كٚتيعها (القرنُت ذم :بو

 األمم أخبار من تعاذل ا كتاب يف كرد ما صحة يف التشكيك يف كيتمادكف. (ّ)"القدًن
 يقوؿ إذ األخبار، تلك ٘تحص نقدية دراسة قياـ إذل فكيدعو  األنبياء، كقصص السالفة،

 كا١تغالطات كاإلضافة كاٟتذؼ ا٠تلط أنواع لتحديد تارٮتي بنقد القياـ ينبغي٤تمد أركوف "

                                                           

القرآف الكرًن، فنصوص القرآف الكرًن إما توحيد أك أحكاـ ( القصص يف القرآف الكرًن تشكل أكثر من ثلث (ُ
تكليفية، أك قصص حكيمة، كالقصص باإلضافة لدكرىا فإهنا تؤكد على التوحيد كاألحكاـ التكليفية، فالقصص 

القرآف ا٠تالدة، كسيأيت ذلك ٔتزيد من التفصيل يف ا١تبحث الثالث  ةا أىداؼ كغايات سامية تؤكد رسالالقرآنية ٢ت
شيئة ا ٖتت عنواف: أسس بطبلف ا١تنهجية التفكيكية يف ٖتليل ا٠تطاب القرآين، يف ا١تطلب األكؿ ٖتت عنواف: ٔت

 ا١تنهجية التفككيكية تنفي الغيبيات مطلقان.
ـ كىو أحد أشهر ا١تؤرخُت الفرنسيُت خبلؿ القرف العشرين، كأحد مؤسسي َُِٗ( فَتناف بركديل: كلد عاـ (ِ

اٞتديدة لكتابة التاريخ ا١تعركفة باسم مدرسة اٟتوليات اليت رأت النور يف ثبلثينات القرف ا١تاضي،  ا١تدرسة الفرنسية
 ـ.ُٖٓٗتويف عاـ 

 .ُِِ – َِِ، ص ، ترٚتة: ىاشم صاحلتاريخية الفكر العربي اإلسالمي ،٤تمد ،ركوفأ (ّ)
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، (ُ)"اسوس الواقعي التاريخ معطيات إذل بالقياس القرآنية الركايات أحدثتها اليت التارٮتية
يقوؿ ٤تمد الشريف: أساطَت تارٮتية ال حقائق كاقعية بل يعتربكف أف قصص القرآف ما ىي إال 

بليس كاٞتن كالشياطُت ء حديث القرآف عن آدـ كحواء كعن إللغة الكامنة كرا"كاعتباران 
كا١تبلئكة كعن معجزات األنبياء ال يضر ا١تؤمن أف يرل يف كل ىذا الذم ينتمي إذل الذىنية 

من خبلؿ ماسبق يتضح لنا أف أصحاب القراءة  .(ِ)ا١تيثية رموزان كأمثاالن ال حقائق تارٮتية"
بوسائل  رسالتو ا٠تالدة زعزعةبصلة ك  الكرًن إبطاؿ كل ما ٯتت للقرآف التفكيكية ٭تاكلوف

٥تتلفة، كالدعول الزائفة بأف قصص القرآف ٗتالف الوقائع التارٮتية كأهنا ٣ترد أكىاـ ال 
القرآف الكرًن كجعلو كغَته من الكتب كالنصوص  ساقط مكانةحقائق، كل ذلك من أجل ا

 البشرية.

 .التفسَت يف السلف منهجرفض  .ٕ

 ييسىوِّغ أف أجل كذلك من ،منهج السلف يف التفسَت الفلسفة التفكيكية دعاةرفض 
كإلخضاع النصوص القرآنية  ،كدالالهتا اللغة فهم ضوابط من متفلُّته رفضهم ذلك

 من األصوليوف كضعو ما ١تستجدات الزمن كتطورات العصر بدعول التجديد كٔتا ٮتالف
يقوؿ ٤تمد أركوف  ،(ّ)كالشرعي اللغوم ا١تفهـو حسب للدالالت دراستهم يف شرعية قواعد

يف نقده للتفاسَت كالسنة ا١تبينة للقرآف الكرًن: "إين أىدؼ إذل ىدـ النصوص الثانوية 
 )القرآف( إذل سجن )السنة( كالتفاسَت كالشركحات البلمتناىية اليت ٖتوؿ النصوص األكذل

جتماعيوف أف ًقدمها التارٮتي سبيل إذل علوف االىذه النصوص اليت قرر الفا للعقل البشرم،
نتاج كبسط النفوذ، كفرض حقيقةو دكف أخرل، كإدارة ارىا ٟتظة تدشًُت نطاـو جديدو لبلاعتب

 رب ا١تعجب بأفكار اركوف كمشركعوكقاؿ علي ح ،(ْ)كاحدة للقانوف كا١تشركعيات"

                                                           

 .َِّ، صالفكر اإلسالمي، قراءة علمية ،٤تمد ،كوفأر  (ُ)
 .ُٓ، صاإلسالم بين الرسالة والتاريخ ،اجمليد عبد ،الشريف (ِ)
سبق بياف منهج السلف يف تفسَت القرآف الكرًن، ككيف يفهم القرآف الكرًن من خبلؿ اٟتقائق األربعة، بالتفصيل  (ّ)

 يف التمهيد ٢تذا البحث ا١تفيد.
 .ُِْ، ترٚتة: ٤تمود غريب، صاألنسنة واإلسالم ،٤تمد ،أركوف(ْ) 
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لياتو يف القرآين لتعرية آي ىو تفكيك النص التفكيكي: "ذلك أف ىاجس أركوف األصل
، لذلك ٧تد أف الداعُت لتطبيق ا١تنهجية التفكيكية على (ُ)اٟتجب كالتحوير كالتحويل..."
كيدعوف إذل التحاكم إذل العقل  سَتات السلف كيتجاكزكهناالقرآف الكرًن يرفضوف كل تف

القرآف  الباطلة على ، ليسهل عليهم تطبيق ا١تناىجكتفضيلو على النقل الصريح الصحيح
 .الكرًن

 .الكرًن القرآف ٚتع يف التشكيك .ٖ

 كتابة حوؿ اإلسبلمية الركايات فيشككوف يف الكرًن القرآف ٚتع من مموقفه أما
 عليهم ا رضواف كعثماف الصديق بكر أيب عهد يف كٚتعو النبوم العهد يف الكرًن القرآف
من مرحلة ا٠تطاب الشفهي إذل مرحلة ا١تدكنة  االنتقاؿأركوف: "إف  ٤تمد يقوؿ (ِ)أٚتعُت

حصوؿ الكثَت من عمليات النصية الرٝتية ا١تغلقة )أم إذل مرحلة ا١تصحف(، دل يتم إال بعد 
نتخاب كالتبلعبات اللغوية اليت ٖتصل دائمان يف مثل ىذه اٟتاالت. فليس كل اٟتذؼ كاال

طريق. نقوؿ ذلك ك٨تن نعلم أف ا٠تطاب الشفهي ييدكف، كإ٪تا ىناؾ أشياء تفقد أثناء ال
بعض ا١تخطوطات قد أيتلفت كمصحف ابن مسعود مثبلن، كذلك ألف عملية اٞتمع ٘تت يف 

كقاؿ أيضان: "كيف أثناء  ،(ّ)ظركؼو حاميةو من الصراع السياسي على السلطة كا١تشركعية"
ء، أك ٖتور أشيا نتقاؿ من مرحلة الًتاث الشفهي إذل مرحلة الًتاث الكتايب تضيععملية اال

نتقاؿ من مرحلة كيقوؿ يف كقاحة: "إف عملية اال ،(ْ)أشياء، أك تضاؼ بعض األشياء"
 .(ٓ)حتمان بضياع جزء من ا١تعٌت" ي إذل مرحلة النص ا١تكتوب تتضمنهالنص الشف

                                                           

 .َُِ، صالممنوع والممتنع ،علي ،حرب (ُ)
ٖتت ا١تطلب  ، من الفصل الثاين،سيأيت الرد على ىذه الشبو كبياف كيف مت ٚتع القرآف الكرًن يف ا١تبحث الثالث (ِ)

 بإذف ا تعاذل. ،الثاين بعنواف: ا١تنهجية التفكيكية خارجة عن األصوؿ العلمية كالقواعد اللغوية
 .ُٖٖص ،قل الدينيقضايا في نقد الع ،٤تمد ،أركوف(ّ) 
 .ِِّ، صا١ترجع السابق ،قضايا في نقد العقل الديني(ْ) 
 .ِٖ، صالعلمنة والدين، اإلسالم، المسيحية، الغرب ،٤تمد ،أركوف(ٓ) 
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 الصحابة شهادات يفدل يشككوا ّتمع القرآف فحسب بل انتقلوا للتشكيك ك 
 كٝتع رأل الذم كحده ىو الصحابة جيل أف ٧تد فنحن" اركوف: ٤تمد كركاياهتم يقوؿ
 اٟتديث ك ك القرآف ىيئة على بعد فيما نقلت اليت األكذل كالكلمات األكذل كشهد الظركؼ

 ناقل بأف كل القوؿ على التأكيد ا١تستحيل، من يكن دل إف تارٮتيان، الصعب ١تن إنو السَتة.
 الثيولوجية فالنظرية اٟتقيقة، ىذه من الرغم على نقلو. الذم الشيء كرأل بالفعل ٝتع قد

 .(ُ)ياهتم"امعصوموف يف شهاداهتم كرك  الصحابة كل إف فكرة بالقوة فرضت قد ا١تزعومة

 .الكرًن القرآف يف الغيب أخبار من كرد فيما الطعن .ٗ

 الرباين مصدره يف كالتشكيك ،كٔتا كرد فيو من غيبيات تعاذل ا كتاب يف الطعن
 هبذه استطاع قد القرآين ا٠تطاب أف ظاىرة كلكن" :٤تمد أركوف يقوؿمتعددة  بأساليب

 كاألكثر كدنيوية مادية األكثر البشرم التاريخ على كالتعارل القدسية خلع( يزاؿ كال) الطريقة
الذرائع اليت أدت  لؤلحداثً  اٞتذرية كاالعتباطية يةاآلن تلك تنسينا أال ينبغي كشيوعان  عادية

حيث  ،كيكشف حقيقة مشركعهم التفكيكي كتبو مًتجم يشرح مث، (ِ)"إذل ظهوره كٕتليو
 اٟتديث كعينا أف بذلك أركوف يقصد" :الغيبيات من أركوف موقف عن صاحل، ىاشم يقوؿ

 أف حُت يف ىذا ٤تسوس، مادم بشكل اٞتنات ىذه مثل كجود تصديق عن يعجز الراىن
 صعوبة أية ٬تد كال با٠تياؿ، منغمسان  كاف )صلى ا عليو كسلم( النيب زمن يف الناس كعي

 بُت التفريق على قادر غَت آنذاؾ الوعي كاف لقد كاقعة، حقيقة كاعتباره ذلك، تصور يف
، ككذلك سار (ّ)"ا١تادية الواقعية كالعوامل التصورية ا١تثالية العوامل بُت أك كالتاريخ األسطورة

 ،يف إنكار الغيبيات ا١تعاصرين ٤تمد رشيد رضا كبعض العقبلنيُت األستاذ على نفس ا٠تطى
كمن ذلك إنكاره إمداد ا١تسلمُت يف غزكة بدر الكربل  ،ك٤تاكلة إخضاعها للعقل القاصر

حيث يقوؿ  ،كبرر ذلك بتأكيبلت عقليو ال معٌت ٢تا ،با١تبلئكة الكراـ كمشاركتهم يف القتاؿ
ٓۡ  إِۡذتَۡفَخنِيُرٜنَ ﴿عند تفسَته لقولو تعاذل  ٓۡ َربَُّس َخَشاَب َُّس ـۡ ُزٓ  وَٱ ِٕػُّ ّّنِ ُم

َ
خ

                                                           

 .ُْٕ، صالفكر اإلسالمي، قراءة علمية ،٤تمد ،كوفأر  (ُ)
 .ِٗ – ُٗسابق، صالرجع ا١ت، الفكر اإلسالمي، قراءة علمية( ِ)
 اٟتاشية. ٗٗ، ا١ترجع السابق، صاإلسالمي، قراءة علميةالفكر ( ّ)
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ّۡه  
َ
ثِ ُمۡؽدِذنِيَ  ةِد َُ ِ ه َلٰٓ َٕ

ۡ َٖ ٱل ِ إنزاؿ  "كظاىر نص القرآف أف: (ٗ: األنفاؿ سورة) ﴾ّٔ
ا١تبلئكة، كإمداد ا١تسلمُت هبم فائدة معنوية، كأهنم دل يكونوا ٤تاربُت" كقاؿ: "كما أدرم أين 
يضع بعض العلماء عقو٢تم عندما يغًتكف ببعض الظواىر كببعض الركايات الغريبة اليت يردىا 

الركحانية اليت  العقل كال يثبتها ما لو قيمة من النقل. فإذا كاف تأييد ا للمؤمنيُت بالتأيدات
٢تم األسباب اٟتسية كإنزاؿ ا١تطر كما كاف لو من الفوائد دل تضاعف القوة ا١تعنوية، كتسهيلو 

يكن كافيان لنصره إياىم على ا١تشركُت بقتل سبعُت كأسر سبعُت حىت كاف ألف كقيل آالؼ 
فأم مزية من ا١تبلئكة يقاتلوهنم معهم فيفلقوف منهم ا٢تاـ كيقطعوف من أيديهم كل بناف، 

ألىل بدر فضلوا هبا على سائر ا١تؤمنُت ٦تن غزكا بعدىم كأذلوا ا١تشركُت كقتلوا منهم 
األلوؼ؟... أال إف يف ىذا من شأف تعظيم ا١تشركُت كرفع شأهنم كتكبَت شجاعتهم كتصغَت 
شأف أفضل أصحاب الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كأشجعهم ما ال يصدر عن عاقل إال 

كدل يرفع منها إال حديث مرسل  (ُ)صحيح ركايات باطلة ال يصح ٢تا سندكقد سلب عقلو لت

                                                           

توجد أحاديث صر٭تة كصحيحية تؤكد كما  يف إنزاؿ ا١تبلئكة كاشًتاكهم يف القتاؿ، مع أف نص اآلية كاضح (ُ)
كبالسنة  ،كمع ذلك يصدر مثل ىذا الكبلـ ا٠تطَت الذم فيو مغالطة كطعن ّتهود العلماء كبالًتاث اإلسبلمي ،معناىا

أحاديث تفيد بذلك فقد ركل  فقد كرد يف الصحيحُت كغَت٫تا من كتب السنة ،ا١تطهرة الشارحة لكتاب ا تعاذل
 - كسلم عليو ا صلى - ا رسوؿى  أىف  : - عنهما ا رضي - عباس بن ا عبداإلماـ البخارم يف صحيحو عن 

، كركل اإلماـ مسلم َُٔٔبرقم:  جامع األصول .«اٟترب أدىاةي  عليو فرسو، برأس آخذ جربيلي  ىذا: »بدر يوـى  قاؿ
: قاؿ ا٠تطاب بني  عمري  حد ثٍت:  قاؿ: - عنهما ا رضي - عباس بن ا عبد يف صحيحو كالًتمذم يف سننو عن

ائة كأصحابيو ألف، كىم ا١تشركُت ًإذل - كسلم عليو ا صلى - ا رسوؿي  نظرى  بدر يوـي  كاف ١تا»  عشر كتسعةى  ثبلٙتي
لىةى، -كسلم عليو ا صلى - ا نيبُّ  فاستقبل رجبل، زٍ  اللهم: يقوؿ بربِّوً  يػىٍهًتفي  فجعل يديو، مد   مث الًقبػٍ  ما رل أ٧تًٍ

 يهتف زاؿ فما األرض، يف تيعبدٍ  ال اإًلسبلـ أىل من العصابةي  ىذه تػىٍهًلكٍ  ًإف اللهم كعدتٍت، ما آًتٍت اللهم كعدتٍت،
 التزمو مث منكبيو، على فألقاه رداءه، فأخذ بكر، أبو فأتاه مىٍنًكبيو، عن رداؤه سقط حىت القبلة، ميٍستىقبلى  يديو مادا بربِّو

يػيٍنًجزي  فإن و رب ك، مينىاشىدىتيك كفاؾ ا، نيب   يا: كقاؿ كرائو، من فأخذه ، ما لىكى  سى : - كجل عز - ا فأنزؿى  كىعىدىؾى
﴿ ۡٓ خََشاَب َُّس ـۡ ٓۡ وَٱ ّۡه   إِۡذتَۡفَخنِيُرَٜن َربَُّس ُزٓ ةِدَ ِٕػُّ ّّنِ ُم

َ
ثِ ُمۡؽدِذنِيَ  خ َُ ِ َلٰٓه َٕ

ۡ َٖ ٱل ِ  (ٗ: األنفاؿ) ﴾ّٔ
 من رجل أىثىرً  يف يىٍشتىدُّ  يومئذ ا١تسلمُت من رجل بينما: »قاؿ عباس ابني  فحد ثٍت: ٝتاؾ قاؿ .«با١تبلئكة ا فأمد ه

، أقًدـٍ : يقوؿ الفارسً  كصوتى  فوقو، بالس ٍوطً  ضربة ٝتعى  ًإذٍ  أمامو، ا١تشركُت يػٍزيـك  خىر   أمامو ا١تشرؾً  ًإذل نظر ًإذ حى
 = األنصارمُّ  فجاء أٚتعي، ذلك فاخضر   الس ٍوط، كضربة كجهيو، كشيق   أنفيو خيًطم قد ىيوى  فًإذا إًليو، فنظر ميٍستػىٍلًقيا،
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كل ذلك التشكيك يف ٥تتلف  (ُ)عن ابن عباس رضي ا عنو ذكره األلوسي كغَته..."
 هم،فما كصل إليو الغرب يف ٖتريفهم كا٨ترا اٞتوانب ا١تتعلقة بالقرآف كالطعن هبا، للوصوؿ إذل

، يقوؿ الدكتور ناصر العقل: ٯتكن إخضاعو للمنهج التفكيكيأف القرآف ٣ترد كتاب عادم ك 
"إف الشيخ ٤تمد عبده يعترب من أكائل العلماء ا١تسلمُت الذين تعرضوا يف العصر اٟتديث 
لتأكيل نصوص القرآف لتتفق مع النظريات الغربية خاصة ما يتعلق بأمور الغيب كا١تبلئكة، 

يف ... أنو يقع عرض لتفسَت ىذه األموركاٞتن، كالقصص، كا١تعجزات، كأحس أنو إذا 
لتزاـ كالتأكؿ ككأنو يشعر برقيب من العلم اٟتديث، أك لعلو  تناقض كاضطراب كمراكغة بُت اال

كما   -كاف يريد ا١تصاٟتة أك التقريب بُت الذين يؤمنوف بالغيب كالذين ال يؤمنوف، لكنو 
قرب ا١تؤمنُت إذل اإلٟتاد خطوات  - (ِ)عرب الشخ مصطفى صربم يف كتابو )موقف العقل(

 .(ّ)"كدل يقرب ا١تلحدين إذل اإلٯتاف خطوة

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                     

،: فقاؿ ،- كسلم عليو ا صلى - ا رسوؿى  بذلك فحد ث دً  ًمن ذلك صدقتى  يومئذ فقىتػىليوا الثالثة، السماء مىدى
 .َُْٔبرقم:  جامع األصول «سبعُت كأىسركا سبعُت،

 .ٕٔٓ-ٔٔٓ، صٗج، تفسير المنار ،٤تمد رشيد ،رضا ((ُ
 .ُّْ-ُّّ، صُج، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين مصطفى ،صربم (ِ)
 .ِّْ-ِِْ، صالمدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة اإلسالمية ،ناصر عبد الكرًن ،( العقل(ّ
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 الفصل الثاني

 نقد توظيف المنهجية التفكيكية في تحليل الخطاب القرآني

 ثاحمبثالثة ويشتمل على  
 

 المبحث األول

 ئصومن خالل بيان مفهوم الخطاب القرآني وخصا المنهجية التفكيكية نقد
  

 يــانـثــمبحث الــال

 يـرآنــقــاب الـطـخـم الــهــول فــالل أصــن خــم المنهجية التفكيكية نقد
 

 الثالث المبحث

 القرآني الخطاب تحليل في التفكيكية المنهجية بطالن أسس
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 الفصل الثاني

 نقد توظيف المنهجية التفكيكية في تحليل الخطاب القرآني

لقد أنزؿ ا سبحانو كتعاذل القرآف الكرًن كضمن حفظو من التغيَت كالتحريف إذل 
( ٗ: اٟتجر سورة) ﴾ٟتىىاًفظيوفى  لىوي  كىًإن ا الذٍِّكرى  نػىز ٍلنىا ٨تىٍني  ًإن ا﴿سبحانو كتعاذل قياـ الساعة فقاؿ 

فكاف ال  ٖتريفم السماكية كىو ا٠تالد افوظ من أكألف القرآف الكرًن ىو آخر الكتب 
ا دل يقلو ٔتدس فيو لبد ألصحاب األىواء من التسلل إذل مفهـو خطاب القرآف الكرًن ل

القرآف ٔتا أف ك  من خبلؿ ا١تبحث األكؿ يف ىذا الفصل. ّتبلءالنص القرآين كسيتضح ذلك 
 امتاز ،كجاء إلصبلح أمور العا١تُت إذل قياـ الساعة ،كأمشلها الكرًن آخر الكتب اإل٢تية

الكتب الوضعية  كال يف من الكتب السماكية قبلو،م ٓتصائص عديدة دل تتوافر يف أ طابوخ
 سأبينها يف ا١تبحث الثاين من ىذا الفصل.  ، كمابعده البشرية

كيف ا١تبحثُت السابقُت رد على أصحاب ا١تنهجية التفكيكية يف ٤تاكلة تسللهم إذل 
الرد على أصحاب ا١تنهجية التفكيكية كبياف يكوف ٔتزيد من التفصيل مث القرآف الكرًن، 

 بطبلف أسس منهجم يف ا١تبحث الثالث. 

 كستكوف ا١تباحث مرتبة على النحو التارل: 

 من خبلؿ بياف مفهـو ا٠تطاب القرآين كخصائصو. ا١تنهجية التفكيكية ا١تبحث األكؿ: نقد

 ي.ػرآنػػقػػاب الػطػخػم الػػهػػوؿ فػػبلؿ أصػػن خػػم ا١تنهجية التفكيكية نقدي: ػػانػثػػمبحث الػػال

 .القرآين ا٠تطاب ٖتليل يف التفكيكية ا١تنهجية بطبلف أسس: الثالث ١تبحثا
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 المبحث األول

 من خالل بيان مفهوم الخطاب القرآني وخصائصو التفكيكية المنهجية نقد

 التفكيكية ا١تنهجيةكأصحابالقراءة اٟتداثية ا١تعاصرة عمومان ٭تاكؿ أصحاب 
القرآين ٤تفوظ من  كلكنهم يواجهوف بأف النص ،تطبيق نظرياهتم على القرآف الكرًن خصوصان 

ليخدعوا بو من  ،عرب مفهـو ا٠تطاب القرآين ليدسوا فيو ما ٭تلو ٢تم فسللو فيت ،رب العا١تُت
ا٠تطاب  مفهـو كما ىو ؟تنطلي عليو خدعهم كتلبيساهتم ا١تنكرة، فما ىو النص القرآين

 من ؟كما ىي خصائص ا٠تطاب القرآين ؟ا٠تطاب القرآين مفهـو ككيف تسللوا عرب ؟القرآين
 ا١تطلبُت اآلتيُت: يفىذه األسئلة كغَتىا سيحاكؿ الباحث نقد ا١تنهجية التفكيكية  خبلؿ

 .ا١تطلب األكؿ: مفهـو ا٠تطاب القرآين

 .ا١تطلب الثاين: خصائص ا٠تطاب القرآين
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 المطلب األول

 القرآنيمفهوم الخطاب 

 نػىز ٍلنىا ٨تىٍني  ًإن ا﴿القرآف الكرًن قاؿ سبحانو كتعاذل  ْتفظ تعهد ا سبحانو كتعاذل
كابن   ،كالقرطيب ،الطربم كف:ا١تفسر  قاؿ األئمة(، ٗ: اٟتجر سورة) ﴾ٟتىىاًفظيوفى  لىوي  كىًإن ا الذٍِّكرى 
سبحانو كتعاذل حفظ القرآف  بالذكر يف ىذه اآلية القرآف الكرًن فا ف ا١ترادكغَتىم إ كثَت

 األمور من القرآف الكرًن فظي كحً ، (ُ)الكرًن من أف يزاد فيو ما ليس منو أك ينقص ما ىو منو
كالتاريخ، كقد أٚتع ا١تسلموف  الواقع صفحات بيقُت، كما يشهد على ذلك الثابتة البديهية

 :-رٛتو ا (ِ)عياض قاؿ القاضي ،فهو كافر ان كلو حرف شيئان منو أف من أنكرك  ،حفظو على
 بأيدم ا١تصحف يف ا١تكتوب األرض أقطار ٚتيع يف ا١تتلو القرآف أف ا١تسلموف أٚتع كقد"

 برب أعوذ قل﴿ آخر إذل ﴾العا١تُت رب  اٟتمد﴿ أكؿ من الدفتاف ٚتعو ٦تا ا١تسلمُت،
 فيو ما ٚتيع كأف كسلم، عليو ا صلى ٤تمد نبيو على ا١تنزؿ ككحيو ا، كبلـ أنو ﴾الناس
 ٦تا حرفان  فيو زاد أك مكانو، آخر ْترؼ بدلو أك لذلك، قاصدان  حرفان  منو نقص من كأف حق،

 عامدان  القرآف من ليس أنو على كأٚتع عليو، اإلٚتاع كقع الذم ا١تصحف عليو يشتمل دل
حيث قاؿ:  - رٛتو ا تعاذل - (ْ)، كأكد ذلك اإلماـ ابن قدامة(ّ)"كافر أنو ىذا لكل

                                                           

.  ٗٔ-ٖٔ، صُٕجشاكر، ، ٖتقيق: أٛتد جامع البيان في تأويل القرآن ،٤تمد بن جرير ،ينظر: الطربم (ُ)
بن  كا. ٔ-ٓ، صَُج، ٖتقيق: ىشاـ ٝتَت البخارم، الجامع ألحكام القرآن ،عبد ا ٤تمد بن أٛتد ،كالقرطيب

 .ِٕٓ، صْجسبلمة،  ، ٖتقيق: ساميتفسير القرآن العظيم ،كثَت
اإلماـ العبلمة اٟتافظ، شيخ اإلسبلـ، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب األندلسي  (ِ)

: الديباج المذىب في أعيان المذىب، كلو ترٚتة كافية يف ُِٖ-ُِِص ،سير أعالم النبالء ا١تالكي، كما يف
ُٖٔ-ُِٕ. 
، ٖتقيق: عامر الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى اهلل عليو وسلم ،عياض بن موسى بن عياض ،اليحصيب(ّ) 
 .َْٗ، صاٞتزار
الشيخ اإلماـ القدكة اجملتهد شيخ اإلسبلـ موفق الدين، أبو ٤تمد عبد ا بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة ا١تقدسي،  (ْ)

الذيل على  كتاب . كلو ترٚتة كافية يفُّٕ-ُٓٔ، صِِج، سير أعالم النبالءغٍت، كما يف صاحب كتاب ا١ت
 .ُْٗ-ُّّ، صِج ،طبقات الحنابلة
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 متفقان  حرفان  أك كلمة أك آية أك سورة القرآف من جحد من أف يف ا١تسلمُت بُت خبلؼ كال"
 و.٤تفوظ ْتفظ ا لو كال ٯتكن الزيادة فيو أك النقصاف من فالقرآف الكرًن .(ُ)"كافر أنو عليو

، فالنص القرآين ىو  القرآين طبلؽ عليو تعريف النصٯتكن ا ىو الذمتعريف القرآف الكرًن ك 
 ا١تنقوؿ بتبلكتو ا١تتعبد بلفظو ا١تعجز صلى ا عليو كسلم، ٤تمد نبيو علي ا١تنزؿ ا كبلـ

فبل ٯتكن الزيادة يف  .(ِ)الناس آخر إرل الفاٖتة سورة أكؿ من ا١تصاحف يف ا١تكتوب بالتواتر
التسلل إليو عن  ه ٔتختلف أصنافهمؤ كلذلك حاكؿ أعدا ،منو أك النقصاف النص القرآين

 ٍت اإلسبلـ من زمن بعيد بأناسيقوؿ الدكتور ٤تمد الذىيب: "مي  ،طريق مفهـو خطابو
ما يستطيعوف من كسائل الكيد، كطرؽ ا٢تدـ، ككاف  يكيدكف لو، كيعملوف على ىدمو بكل

من أىم األبواب اليت طرقوىا ليصلوا منها إذل نواياىم السيئة: تأكيلهم للقرآف الكرًن على 
وه غَت صحيحة، تتناىف مع ما يف القرآف من ىداية، كتناقض ما ىو عليو من ٤تجة كج

 بيضاء، كهتدؼ إذل ما سولتو ٢تم نفوسهم من ٨تل خاسرة كأىواء!!.

ٍت اإلسبلـ هبذا من أيامو األكذل، كمٍت ٔتثل ىذا يف أحدث عصوره، فظهر يف ىذا مي 
كنو إذل ما يوافق شهواهتم، كيقضي العصر أشخاص يتأكلوف القرآف على غَت تأكيلو، كيلو 

حاجات يف نفوسهم، فأدخلوا يف تفسَت القرآف آراء سخيفة كمزاعم منبوذة، تقبلها بعض 
ا١تخدكعُت من العامة كأشباه العامة كرفضها بكل إباء من حفظ ا عليهم دينهم 

القراءة التفكيكية فعلو من خبلؿ التبلعب ٔتفهـو  كىذا ما ٭تاكؿ أصحاب ،(ّ)كعقو٢تم"
كذلك من خبلؿ "تربير الواقع ا١تعاصر  لتحريف رسالتو كنقضهاكذلك  القرآف الكرًن خطاب

إلدخاؿ كثَت من القيم الغربية يف دائرة اإلسبلـ. ذلك أف موقفهم من النصوص الشرعية 
بوية صحيحة قالوا: إف ىذه اآلية كاضحة الداللة، كاألحاديث الن تعجيب، فإذا كان

النصوص كانت ١تناسبات تارٮتية، ال تصلح لعصرنا اٟتاضر، كإذا كانت أحاديث آحاد 
قالوا: ال يؤخذ من خرب اآلحاد تشريع كال تبٌت عليو عقيدة، أك ألغوا بعض األحاديث 

                                                           

 .ِِ، صلمعة اإلعتقادي، موفق الدين عبد ا ا١تقدس ،بن قدامةا(ُ) 
 كما بعدىا. ُٓ، صُج، مناىل العرفان في علوم القرآن ،٤تمد عبد العظيم ،ينظر: الزرقاين (ِ)
 .ْٕٓ، صِج، التفسير والمفسرون ،٤تمد حسُت ،الذىيب(ّ) 
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 ق األفق!! إف.. مث يتهموف الفقهاء باٞتمود كضيالصحيحة ْتجة أهنا سنة غَت تشريعية.
فلن تًتؾ ثابتان من ثوابت اإلسبلـ إال كحاكلت مسخو أك  -خذ هبا لو أي  -ىذه التجاكزات 

تشويهو، كمن مث فالعصرانيوف يرددكف دائمان آراء من سبقهم من أصحاب ا١تدارس العقلية، 
  .(ُ)أك ترىات ا١تستشرقُت كأحقادىم"

فبل بد من تعريفو ليتضح ا١تعٌت، كالفرؽ بينو كبُت  القرآين ا٠تطابفهـؤت ا١ترادأما ك 
 النص القرآين.

 مراجعة ىو طاب لغة كما جاء يف لساف العربا٠ت ،ا٠تطاب لكلمة اللغوم التعريف
 كجهة ٖتمل كتابة أك نطق كل بأنو" رؼفقد عي : أما تعريف ا٠تطاب اصطبلحان  .(ِ)الكبلـ

 األخذ مع القارئ، أك السامع على التأثَت فيو كتفًتض الكاتب، أك ا١تتكلم من ٤تددة نظر
 مفهـو القرآين غَت . فالنص(ّ)"فيها مت اليت كا١تمارسات الظركؼ ٣تمل االعتبار بعُت

تفسَت ىو ال القرآف الكرًن فتأكيل، القرآف الكرًن تأكيلكما سبق، كليس ىو   القرآين ا٠تطاب
كتفسَت القرآف الكرًن ٯتكن التبلعب بو، كلكن سرعاف ما يكشف  .اٟتريف لكلماتو كمعانيو

غة العربية الواضحة اليت ال ٯتكن التبلعب هبا إال من لكذلك لكوف كلمات القرآف الكرًن بال
لذلك ْتث أصحاب ا١تنهجية التفكيكية عن شيء غَت  قبل جاىل ال يعقل ما يفعل.

فاىيمهم يف القرآف الكرًن بصورة غَت قطعي ٯتكن ٢تم التبلعب بو ليدسوا أفكارىم كم
، يقوؿ الدكتور ٤تمد حسُت الذىيب: "مث إف ا٠تطاب القرآين مفهـو كاضحة فكاف ذلك ىو

الفبلسفة ا١توفقُت بُت الدين كالفلسفة، كانت ٢تم طريقتاف يسَتكف عليهما يف توفيقهم. أما 
راء الشرعية، ٔتا يتفق مع اآلاٟتقائق الطريقة األكذل: فهي طريقة التأكيل للنصوص الدينية ك 

الفلسفية، كمعٌت ىذا إخضاع تلك النصوص كاٟتقائق إذل ىذه اآلراء حىت تسايرىا كتتمشى 
معها. كأما الطريقة الثانية: فهي شرح النصوص الدينية كاٟتقائق الشرعية باألراء كالنظريات 

                                                           

 .ِٕٓ، صالعصرانيِون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب ،٤تمد حامد ،الناصر(ُ) 
 .َّٔ، صُج، مادة خطب، لسان العرب ،٤تمد بن مكـر ،بن منظورا(ِ) 
أصوؿ الدين القاىرة،  -، حولية كلية الخطاب الديني في الفكر الحداثي الجديد ،تأويلأٛتد عبدا  ،الطيار(ّ) 
 .ُِ، ص ّــ، ََِٓ(، ِِ) :العدد
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كىذه الطريقة  الفلسفية، كمعٌت ىذا أف تطغى الفلسفة على الدين كتتحكم يف نصوصو،
 . كلذلك ٧تد كثرة استخدامهم لتعبَت(ُ)أخطر من األكذل، كأكثرىا شران منها على الدين"

للطعن يف القرآف الكرًن كيف أحكامو كللتسًت هبذه الكلمة عن الطعن  القرآين ا٠تطاب مفهـو
 ٕتارب بفعل اٟتديثة اإلنسانية اٟتضارة نسخت " لقدالنص القرآين مباشرة يقوؿ أحدىم: ب

 النسخ كىذا...  مثبلن، الرقيق آيات مثل عدة آيات بعضان، بعضهم البشر كاضطهاد اٟتركب
 تكرار إف. شرعية فتول أك الصحاح من حديث أك قرآنية آية ْتكم ال اإلنساف بيد كقع

 أرض على كغَتىا األحكاـ ىذه إلغاء مع يتصادـ ،(النص موضع يف اجتهاد ال) مقولة
 انقضى آيات لنسخ ٨تن نبادر كال الرقيق، آليات اٟتديث العصر بنسخ نقبل فلماذا. الواقع

؟ عا١تنا إذل تنتمي ال كأصبحت حكمها  أيضان، مقدس ىو ما يعاٞتو ا١تقدس النص إف. اليـو
 النص نفهم أف ينبغي كلذلك ،لئلنساف إ٢تية ىبة أٙتن يعد الذم البشرم، العقل كىو أال

، كدماء حركب من البشرية بتجارب كالغٍت بالعلم، ا١تشبع العقل لنا يقرره ما كفق  بدالن  كمآسو
 ٛتاؿ القرآف  إف :قالوا القدماء أف خصوصان  ،النصوص ْترفية فكرية ببدائية التمسك من

 الغَت أم ا١تسائل كثوابتو، القرآف الكرًن أصوؿ يقـو على القرآين مفهـو ا٠تطابف .(ِ)"أكجو
تصور ناتج من ٣تموع  ، كىوكشريعتو اإلسبلـ بنياف عليها يقـو أركاف ألهنا لتغيَت،ل قابلة

كعليو فإف مفهـو ا٠تطاب القرآين ال ينفصل  ،القرآنية أك نص كاحد حوؿ قضيةالنصوص 
، كال ٯتكن التوصل لفهمو صحيح بل ىو مرتبط بو كارتباط الركح باٞتسد القرآين عن النص

اليت تؤثر كتصنع مفهـو ا٠تطاب القرآين كيف ىذا بالضوابط العلمية طاب القرآف الكرًن إال ٠ت
 بقدر النص أف يقتضي للخطاب التعريف ىذا السياؽ يقوؿ الباحث عبد الرٛتن اٟتاج: "إف

 أف بد ال أنو يقتضي كما منو، جزء نفسو الوقت يف ىو ا٠تطاب ١تفهـو مفارؽ ىو ما
 يكوف أف ٯتكن ال إذ سلطتو؛ كيؤسس فعلو فيو ليمارس للخطاب ما سياؽ ىناؾ يكوف
 سياؽ نوعاف، الواقع يف كالسياؽ .خاص أك عاـ( مناسبة )أك سياؽ بدكف خطاب ىناؾ
 من كبل كإف ا٠تطاب، فهم على التأثَت يف دكره منهما كلكل لتلقيو، كسياؽ ا٠تطاب، لوركد

                                                           

 .ّٔٔ، صِج، التفسير والمفسرون ،٤تمد حسُت ،الذىيب(ُ) 
، نشر بتاريخ ِِ؟، علي أديب، موقع رصيفتجديد الخطاب الديني أم تجديد اإلسالممقالة بعنواف: (ِ) 
 ـ.َُِٓ/ُِ/ُِ
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 ا٠تطاب ككسيلة( كالتلقي الوركد) ا٠تطاب كسياقي( كا١تخاطىب ا١تخاًطب) ا٠تطاب طريف
 لواـز من تعترب اليت العناصر ٣تموعة كىي الستة، ا٠تطاب( )عناصر يسمى ما تؤلف( النص)

 ا١تخلوقات) كا١تخاطىب ،(ا) ا١تخاًطب: الكرًن للقرآف بالنسبة كىي ا٠تطاب، مفهـو
 ككسيلة ،(ا٠تطاب ك٤تتول ا٠تطاب موضوع) كا٠تطاب ،(ا١تستقلة اإلرادة ذات العاقلة

 كسياؽ ،(صلى ا عليو كسلم الرسوؿ عصر) ا٠تطاب نزكؿ كسياؽ ،(القرآف) ا٠تطاب
 ا٠تطاب القرآين ستنتاج مفاىيمال . كإف أم ٤تاكلة(ُ)"(ا٠تطاب متلقي عصر) ا٠تطاب تلقي

النص القرآين، كال بد أف تنطلق من األسس العلمية لفهم فر فيها خصائص ال بد أف يتوا
٢تذا ا١تبحث ٖتت عنواف نػػقػػد ا١تنهجية ا٠تطاب القرآين اليت سأذكرىا يف ا١تبحث التارل 

 .الػػقػػرآنػي الػخػطػاب فػػهػػم أصػػوؿ خػػبلؿ مػػن التفكيكية

  

                                                           

ـ، موقع ََِٗ/ّ/ِٔ، دراسة نشرت بتاريخ القرآن من تفسير النص إلى تحليل الخطاب ،عبدالرٛتن ،اٟتاج(ُ) 
 التفسَت كا١تفسركف.
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 المطلب الثاني

 خصائص الخطاب القرآني

ا٠تطاب القرآين غَت النص القرآين، كال ينفصل عنو، كال ٯتكن  مفهـو كما سبق أف
ا٠تطاب  مفهـو يف فهمو أك قطع عبلقتو بالنص القرآين، كلذلك البد أف تتوافر خصائص

ىر كأساس رسالة القرآف القرآين ىي جزء أساسي من خصائص النص القرآين، كىي جو 
 القرآين للخطاب فاىيم١ت كغَتىا التفكيكية ا١تنهجية أصحاب قبل من دعاءامف أالكرًن، كإ

 تيارات أك ١تذاىب قسران  ا٠تطاب القرآين مفهـو إخضاعك٤تاكلة ،ا٠تصائص ىذه تراعي ال
 ، كىذه ا٠تصائص ىي.كباطلة فهي مردكدة للتغَت مناىج عيرضة أك

 كلها. للبشرية عا١تيان  يكوف اف 

فقد كرد  كتنوعهم اختبلفهم علىالقرآين ٮتاطب ا٠تلق كلهم اإلنس كاٞتن النص
عليو أفضل الصبلة  - ها قولو تعاذل ٥تاطبان نبيو الكرًنذلك يف عدة مواضع من القرآف من

ٓ ﴿ :-كأمت التسليم ا َٔ ٍَ  َو َْۡجٰ ـَ ۡر
َ
ٓاوَّثٗ  إَِلَّ  أ َّ٘اِس  ََ َّٖ  َوَِٗؼيٗؽا بَِشۡٗيا ِّّْ ۡزََثَ  َوَلِٰس

َ
 أ

ٜنَ  ََل  ٱۡلَّاِس  ُٕ ٍَ إَِلَّ ﴿ :كقولو تعاذل(، ِٖ اآلية من: سبأ سورة)﴾ َحۡكَْ َْۡجٰ ـَ ۡر
َ
ٓ أ ا َٔ َو

ِٕنيَ  رََۡحَثٗ   كذلك  القرآين ال بد أف يكوف ا٠تطابمفهـو ف(، َُٕ: ألنبياء سورة)﴾ َِّّْۡعَْٰ
 كينبغي ،أخرل دكف ك طائفةأ كجنس لوف كأ معُت مكاف عند يقف فبل للناس كافة ان عا١تي

 كمذاىب ٥تتلفو مشارب ٢تم فالناس تفاكهتم، كيراعي كافة للناس ان موجه يكوف كذلك أف
 علماء من اٞتميع ظمأ يركم متنوعان  القرآين ا٠تطاب يكوف أف بد ال لذلك متنوعة،

 كقدرتو فهمو حسب على كبلن  ٮتاطب مسلمُت، كغَت مسلمُت كفقراء كأغنياء ،كمتعلمُت
 كالتدبر، التفكر بُت كما كالًتىيب، الًتغيب بُت ما التنوع من بد كال بو، كيتعلق ٮتصو كفيما

للناس كافة  صوص القرآف الكرًن ٧تد أهنا موجهةكإذا تأملنا ن ستنتاج،كاال ستنباطكاال كالتأمل
فباإلضافة إذل  ،يف عمومها كما أهنا ٗتاطب كل فئة حسب ما ٭تتاجوف كما يليق هبم

كخطاب خاص للكافرين  ،ا٠تطاب العاـ للناس كافة ىناؾ خطاب خاص با١تؤمنُت
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كخطاب  ،كخطاب يدركو اٞتميع ،كخطاب للنساء ،كخطاب خاص للرجاؿ ،كا١تنافقُت
لسعادة للناس كلهم يف فالكل ٬تد حاجتو يف القرآف الكرًن الذم جاء لتحقيق ا ،للعلماء

ففي خطاب القرآف الكرًن العاـ  على مر العصور كاألزماف إذل قياـ الساعة، خرة،الدنيا كاآل
ٗؾَِل ذِيِٙ ﴿ :لجميع يقوؿ تبارؾ كتعاذل كاصفان القرآف الكرًنل

ُ
ِٓي أ ُؽ َرَمَغاَن ٱَّلَّ ۡٛ َش

ػٗ  ُٚ ۡؽَءاُن  ٌُ َّ٘اِس ى ٱّۡ َػٰى َوٱُّۡىۡؽًَاِنٍۚ  َوَبّيَِجٰج  ِّّْ ُٛ ۡ َٖ ٱل ِ (، ُٖٓ: البقرة سورة) ﴾ّٔ
 سبيل إذل للناس أف القرآف الكرًن كتاب ىداية كإرشادو  ،فمفهـو خطاب ىذه اآلية الكرٯتة

كيف موضع آخر يقوؿ  .إذل قياـ الساعة كالباطل اٟتق بُت افه كآياتو بينة ككاضحة كفرق ،اٟتق
ْ رَ ﴿ :تبارؾ كتعاذل ٜا ٌُ ا ٱۡلَّاُس ٱتَّ َٛ حُّ

َ
د َِٖيٰٓ ّٔ ُسٓ  ٌَ ِي َعَْ ُٓ ٱَّلَّ  َوِٰضَػة   جَّۡىؿ   بَُّس

ا وََعََْي  َٛ ۡ٘ ا رِسَ ِٔ َٕ ُٛ ۡ٘ ِٔ ا َوَبدَّ  َٛ ََ َٗل اَزوَۡس ُۚ َونِفَ ا رِۡيٗ   ْ ٱ اٗٓء ٜا ٌُ ِي تََفآَءلَُٜن َوٱتَّ َ ٱَّلَّ َّللَّ
َ ََكنَ  ةِِٙۦ ُۚ إِنَّ ٱَّللَّ رَۡضاَم

َ
ٓۡ َررِيتٗ  َوٱۡۡل فمهـو خطاب ىذه (، ُ: النساء سورة) ﴾اَقَْۡيُس

 ،جناسهم كألواهنم إذل توحيد ا كعبادتوأاآلية الكرٯتة دعوة ٚتيع ا٠تلق على اختبلؼ 
كيف آية أخرل يوجو سبحانو  هم يف ذلك.كالتذكَت بأصل خلقهم كتساكي ،كصلة األرحاـ

ا ﴿ :ليخاطب الناس ٚتيعان فيقوؿ صلى ا عليو كسلم كتعاذل أمره لرسولو َٛ حُّ
َ
د ِۡ َيٰٓ ًُ

 ِ ُٜل ٱَّللَّ ـُ ۡرِضۖٓ ََلٓ  ٱۡلَّاُس إِّّنِ َر
َ
ِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿٰ ٍُ ٱلفَّ ِي َلُۥ ُمْۡ ٓۡ ََجِيًكا ٱَّلَّ َٙ إََِلُۡس ٰ إَِل

ِٕيُجَّۖ َف  ۦ َوُي َٜ يُۡۡحِ ُٚ ِ  َٔ إَِلَّ  ُٖ ةِٱَّللَّ ِٔ ِي يُۡؤ ِ ٱَّلَّ ّ ِ ِّ
ُ
ِ ٱۡۡل ِٜلِ ٱۡلَِّبّ ـُ ِ َوَر ْ ةِٱَّللَّ ٜا ُ٘ ِٔ ا

َخُػونَ  ۡٛ ٓۡ َت ٜهُ ََّكَُّْس مفهـو خطاب ىذه (، ُٖٓ: األعراؼ سورة) ﴾َوََكَِؿٰخِِٙۦ َوٱحَّتُِك
ذكر البشرية بعظمة خالقهم ًن كأنو ٢تدايتهم، كياآلية الكرٯتة يؤكد على عا١تية القرآف الكر 

ب عليهم طاعتو، كاإلٯتاف بو كبرسولو. كاألمثلة على عا١تية القرآف الكرًن يف كتاب الذم ٕت
الشاملة بأكضح كأصرح لكرًن يف تأكيد رسالتو العا١تية ا كثَتة، كىذا ىو دأب القرآف ا

نو كتاب عا١تي للبشرية  إ :إال أف نقوؿ سعنافبل ي  ال ٖتتمل التأكيلالنصوص القرآنية اليت
ٔتفاىيم للخطاب القرآين  كالقراءة ا١تعاصرة كلها. فادعاء أصحاب ا١تنهجية التفكيكية

ٗتالف ىذه ا٠تاصية من خصائص مفهـو ا٠تطاب القرآين مردكة كباطلة كدعول تارٮتية 
 كأنو غَت صاحل لكل زماف كأنو خاص باٞتيل الذم نزؿ فيهم. قرآف،ال
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 ا١تنهج. كسطية 

 اٟتقوؽ كبُت كالركح، ا١تادة كبُت كالوحي، العقل بُت التوازف يراعي القرآين ا٠تطاب 
 كأ تشدد أك غلوو  كدكف أك تفريط، إفراط دكف كلها  اٟتياة جوانب كيراعي ٚتيع كالواجبات،

ٍَ ﴿: قاؿ تعاذل كالتوسط يف األمور كلها عتداؿاال منهج فهو ٨تبلؿ،ا ِ ٓۡ َوَكَذٰل َسَكَْۡجُٰس
ثٗ  َّٔ
ُ
ؽٗ  أ ـَ ٜاْ َو ُٜٗ ُُ َ ٓۡ ا تّلِ ُٜل َقَْۡيُس ـُ َػآَء لََعَ ٱۡلَّاِس َوَيُسَٜن ٱلؽَّ َٛ ِٛيػٗ  ُش  ةسور ) ﴾اَش

فأمة اإلسبلـ كسط يف كل شيء يقوؿ الطاىر ابن عاشور عند تفسَت ىذه (، ُّْ: البقرة
 من ٢تم ىيأ ٔتا كسطان  كجعلهم الفضل ٢تم ادخر قد ا بأف ا١تسلمُت على ثناء اآلية: "كاآلية

 اليت الضبلالت عليهم تركج أف من سا١تة أتباعها أذىاف جعل بيانان  الشريعة بياف يف أسبابو
 الدين يف متوسطوف أهنم ٌتعٔت كسطان  يكونوا أف ٬توز الدين فخر قاؿ األمم، على راجت

 - ا١تسيح فجعلوا النصارل غلت كما يغلوا دل ألهنم كا١تقصر كالغارل طرِّ فى مي ػكال طً فرً مي ػال بُت
 فبدلوا اليهود قصرت كما يقصركا كدل ا، ابن -على نبينا كعليو صلوات ا كسبلمو 

 يف ا٠تاصية ىذه أكدت قد القرآنية النصوص أف كا١تبلحظ،(ُ)بالرسل" كاستخفوا الكتب
ُٓ ﴿موضع إما مباشرةن كقولو تعاذل  من أكثر ُ ةُِس ُٓ  يُؽِيُػ ٱَّللَّ  ٱُّۡحَۡسَ َوََل يُؽِيُػ ةُِس

ـ القرآف الكرًن كتشريعاتو السمحة أك من خبلؿ أحكا ،(ُٖٓ: البقرة سورة) ﴾ٱُّۡكَۡسَ 
كما يف الديانات   ،السهلة على النفس ا١تستقيمة كاليت ال تعارض العقل أك ترىق اٞتسد

السابقة ارفة كاليهودية كا١تسيحية أك الوضعية كالوثنية، ففي اإلنفاؽ مثبلن يقوؿ تبارؾ 
ا ﴿كتعاذل:  َٛ ٍَ َوََل حَبُۡفۡؽ ٌُِ٘ ۡنًَُّْٜث إََِلٰ ُخ َٔ ِۡ يََػَك  ُكَػ َوََل ََتَۡك ٌۡ ُُكَّ ٱّۡبَۡفِػ َذَخ
 ٗٔ ُۡفًٜراَمُْٜ خبلؿ تنوع النصوص القرآنية كتناك٢تا ، أك من (ِٗ: اإلسراء سورة) ﴾ا ُمَّ

كترغب  ،ٞتميع جوانب اٟتياة فبل تقتصر على جزء دكف غَته، فتخاطب الركح كالعقل
ِسيُب ﴿فمن ذلك قولو تعاذل  ،كترىب

ُ
ٍَ ِقَتاِدي َخّنِ وَإِّّنِ ًَؽِيٌبَّۖ أ

َ ل
َ
د ـَ َٜةَ  ِإَوَذا  َدۡق
ْ َِل َوَۡلُ  ٜا اِع إَِذا َدََعنِۖٓ وََْۡحۡفَخِشيُت ٓۡ يَؽُۡشُػونَ ٱدلَّ ُٛ َّْ ْ ِِب ََّك ٜا ُ٘ ِٔ : البقرة سورة) ﴾ۡؤ

                                                           

 .ُٖ، صِ، جوالتنويرالتحرير  ،٤تمد الطاىر ،بن عاشورا(ُ) 
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حىت ال ييأس  لعباده أنو قريب منهم كأف رٛتتو كاسعةه  سبحانو كتعاذل ، كيبُت(ُٖٔ
ْ ﴿ا١تقصركف فيقوؿ سبحانو كتعاذل:  ٜا وُ ۡۡسَ

َ
َٖ أ ِي ِۡ َيٰكَِتادَِي ٱَّلَّ ٓۡ ََل  ًُ ِٛ ُٗىِف

َ
ٰٓ أ لََعَ

ِٖٔ رََّۡحَثِ   ْ ٜا َُ٘ؽ ٌۡ ُِۚ َت ُٓ  ٱَّللَّ َٜ ٱَّۡنُىُٜر ٱلؽَِّضي ُٚ ۥ  ُٙ ُۚ إَِّٗ َُٜٗب ََجِيًكا َ َحۡنىُِؽ ٱَّلُّ  ﴾إِنَّ ٱَّللَّ
تؤكد ىذه ا٠تاصية، كلها ، كىكذا فإف ا١تتأمل للنصوص القرآنية ٬تد أهنا  (ّٓ: الزمر سورة)

ا٠تطاب القرآين كلها بنفس  ا١تستنتجة من فاىيما١تفلذلك ٬تب أف تكوف  ،خاصية الوسطية
كتراعي كافة اٞتوانب الركحية كالعقلية، كالرٛتة كالشدة يف تطبيق اٟتقوؽ  ا٠تاصية،

فبل يعترب بكبلـ أصحاب ا١تنهجية التفكيكية الذين ينسبوف مفاىيم  كالواجبات كاألحكاـ،
يركز على  أنوخطاب القرآين ال تراعي الوسطية، كالقوؿ بأف القرآف دين أحكاـ فقط أك لل
، كغَتىا من مفهـو خطابو قائم على العنف كالشدة ٞتانب الركحي كالعقدم فقط، أك أفا

 .الباطلة فًتاءاتاال

 اٞتوانب ٞتميع  الشموؿ. 

 شامبلن لكل جوانب اٟتياةك  كامبلن  جاء الذم الدين ىذاأصل  القرآين ا٠تطاب فإ
، الدنيا من حظو نسىي كال الدنيا جلأ من خرةاآل عن غفلي فبلسواء الدنيوية أك األخركية، 

، كمع غَته كبنفسو ٓتالقو اإلنساف عبلقة تنظيم يف ا١تتصلة اٟتياة مناحي ٞتميع شامل فهو
ارَ ﴿يقوؿ تبارؾ كتعاذل يف كتابو الكرًن:  ُ ٱدلَّ ٍَ ٱَّللَّ ٰ آ َءاحَى َٕ َّۖ  َوٱۡبَخِل ذِي َوََل حَجَؿ  ٱٓأۡلِعَؽةَ

 َّۖ ۡجَيا َٖ ٱدلُّ ِٔ  ٍَ ۡرِضۖٓ َِٗطيَت
َ
َّۖ َوََل َتۡتِل ٱَّۡىَفاَد ِِف ٱۡۡل ٍَ ُ إََِلۡ َٖ ٱَّللَّ ۡضَف

َ
ٓ أ ا َٕ ََ ۡضِفٖ 

َ
َوأ

َٖ  إِنَّ  ۡىِفِػي ُٕ ۡ َ ََل َُيِبُّ ٱل القرآين جاء لتحقيق فا٠تطاب  ،(ٕٕ: القصص سورة) ﴾ٱَّللَّ
خرة، فجميع يف اآل كالفبلح كالنجاح ،يف الدنيا حياهتمتنظيم سعادهتم ب :مرين للعبادأ

مثل قولو تعاذل  ،الدنيا كآيات األحكاـ كا١تعامبلتالنصوص القرآنية إما إلصبلح 
ْوِِل ﴿

ُ
أ ٞ َيٰٓ ة ٰٜ ٓۡ ِِف ٱٌَِّۡطاِص َضَي ٜنَ َوَُّس ٌُ ٓۡ َتخَّ َُّْس َّۡبِٰب ََّك

َ
: البقرة سورة) ﴾ٱۡۡل

كالًتغيب ، أك إلرشاد الناس للفوز يف األخرة كذلك من خبلؿ اٟتديث عن اٞتنة (ُٕٗ
ٓۡ ﴿ىيب منها كقولو تعاذل: ًت أك اٟتديث عن النار كال ،فيها ّبُِس ِٖ رَّ ّٔ ۡنىَِؽة   َٔ ٜٓاْ إََِلٰ  ٌُ ِ اة ـَ
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 ِ ٜاْ ةِٱَّللَّ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ۡت لَِّلَّ ِقػَّ
ُ
ۡرِض أ

َ
آءِ َوٱۡۡل َٕ َكۡؽِض ٱلفَّ ََ ا  َٛ ٍَّ٘ث َقۡؽُع ٍَ  وََس ِ ِِْٙۚۦُ َذٰل ـُ َوُر

ٖ يَشَ  َٔ ِ يُۡؤتِيِٙ  ُِ ٱَّللَّ ِٓ وَۡغ ي ـِ ِِ ٱَّۡك َىۡغ
ُ ُذو ٱّۡ ُۚ َوٱَّللَّ  بد فبل، (ُِ: اٟتديد سورة) ﴾آُء

كلتحقيق السعادة  لكل اٞتوانب مفهـو خطاب القرآف الكرًن كذلك شامبلن  يكوف أف من
كالفوز للعباد يف الدارين، كإف أم مفهـو للخطاب القرآين ال٭تقق ىذين األمرين فهو مردكد 
كباطل كا١تفاىيم اليت يدعيها أصحاب ا١تنهجية التفكيكية اليت ال ٖتقق إال ا٠تراب كالفوضى 

 يف الدنيا كا٠تسراف كا٢تبلؾ يف األخرة.

 بالعصر. كاتصاؿ باألصل إرتباط 

جاء للناس كافة لتحقيق السعادة ٢تم يف الدارين، كإلرشادىم لليت  القرآينا٠تطاب 
 بنص ليس فهوللبشرية كلها، كاألزمنة، فهو آخر الكتب اإل٢تيةىي أقـو على مر العصور 

 كلمات يتضمن ألنو للتأقيت قابل غَت كىو بانتهائو، ينتهي مث ،مصر أك ،جيل أك ،عصر
 ،القرآين صاٟتان للعصر كلذلك ال بد أف يكوف مفهـو ا٠تطاب. ا١تستمرة ىدايتو ك الباقية ا

 ابأصو٢ت هاطارتبكا كتفردىا األمة خصوصية يربزكال بد أف  ،كمرتبطان با١تاضي كاألصل
 فبل ،األمة مصلحة ٖتقيق جلأ من اٟتديثة لياتوكآ العصر مستجدات يستخدـك  ،العظيمة

 إغفاؿ كعدـ للنص القرآين العامة باألصوؿ متصبلن  القرآين ا٠تطاب مفهـو جعل من بد
بذؿ ب ناأمر ك  حث على العلم كأف القرآف الكرًن قد ، خاصةن فيو نعيش الذم ا١تعاصر الواقع

واْ ﴿ :رتقاء هبا كدفع الشر عنها يقوؿ سبحانو كتعاذلكاال الوسع يف اٟتفاظ على األمة ِقػُّ
َ
َوأ

ة   َّٜ ًُ ِٖ ّٔ َخَؽۡكُخٓ  ـۡ ا ٱ َّٔ  ٓ ُٛ َ ِِ  ل ِٖٔ ّرَِباِط ٱۡۡلَۡي ٓۡ َو ِ وََقُػوَُّز حُۡؽُِٚتَٜن ةِِٙۦ َقُػوَّ ٱَّللَّ
ء   ِٖٔ ََشۡ  ْ ٜا ٌُ ا حُ٘ىِ َٔ ُۚ َو ۡٓ ُٛ ُٕ ُ َحۡكَْ ُٓ ٱَّللَّ ُٛ َٜج ُٕ ٓۡ ََل َتۡكَْ ِٛ ِ ِٖٔ ُدوٗ  َٖ ِِ  َوَءاَعؽِي بِي ـَ ِِف 

ِ يَُٜفَّ  ٜنَ  ٱَّللَّ ُٕ َْ ـۡ ٓۡ ََل ُت ُٗخ
َ
ٓۡ َوأ قاؿ الطاىر ابن عاشور  (،َٔ: األنفاؿ سورة) ﴾إََِلُۡس

َخَؽۡكُخٓ﴿ يف عند تفسَت ىذه اآلية: "كدخل ـۡ ا ٱ  اٗتاذه الناس قدرة ٖتت يدخل ما كل﴾  َّٔ
، فبل يقتصر اإلعداد على اٞتانب اٟتريب فقط بل كل اٞتوانب اليت تضمن (ُ)العدة" من

                                                           

 .ٓٓ، صَُج،  التحرير والتنوير ،٤تمد الطاىر ،بن عاشورا(ُ) 
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 الكفار ألعدائكم كىأىًعدُّكا "أم يقوؿ السعدم:ك  ،لؤلمة قوهتا كتقدمها مهما تطورت
ة  ﴿ دينكم كإبطاؿ ىبلككم يف الساعُت َّٜ ًُ ِٖ ّٔ َخَؽۡكُخٓ  ـۡ ا ٱ  عليو تقدركف ما كل :أم﴾ َّٔ

 ذلك يف فدخل قتا٢تم، على يعُت ٦تا ذلك ك٨تو األسلحة كأنواع كالبدنية العقلية القوة من
كالرشاشات،  ا١تدافع من كاآلالت األسلحة أصناؼ فيها تعمل اليت الصناعات أنواع

 كآالت كا٠تنادؽ، كالقبلع كاٟتصوف كالبحرية، الربية كا١تراكب اٞتوية، كالطيارات كالبنادؽ،
 كتعلم أعدائهم، شر بو عنهم كيندفع ا١تسلموف يتقدـ هبا اليت كالسياسة كالرأم الدفاع،
 .(ُ)كالتدبَت" كالشجاعة الرمي،

 اهنزاـ. ببل باٟتق الصدع 

قاؿ تعاذل ٥تاطبان  يبارل بأحد من العا١تُت النص القرآين صريح ككاضح يف اٟتق كال
ِٖ ﴿نبينا الكرًن عليو أفضل الصبلة كأمت التسليم  ۡقؽِۡض َق

َ
ا حُۡؤَمُؽ َوأ َٕ ِ وَٱۡضَػۡع ة

ۡۡشِكنَِي  ُٕ ۡ َٖ  ٩٤ٱل ؾِءِي ۡٛ ۡفَخ ُٕ ۡ ٍَ ٱل َىۡيَجٰ ََ ، بل توعد سبحانو (ْٗ: اٟتجر سورة) ﴾إَِّٗا 
آ ﴿ما أنزؿ ا أك ٭ترفونو فقاؿ جل شأنو: كتعاذل الذين يكتموف  َٔ َٜن  ُٕ َٖ يَۡسُخ ِي إِنَّ ٱَّلَّ

 ٍَ ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
َُِتِٰب أ َّ٘اِس ِِف ٱّۡ ُٙ لِْ ٰ ا َبيَّجَّ َٔ ٖۢ َبۡكِػ  ِٔ َػٰى  ُٛ ۡ َٖ ٱَۡلَّيَِجِٰج َوٱل ِٔ َٗؾۡۡلَا 

َ
أ

ُٜ٘نَ  ٰكِ ُٓ ٱّؾَّ ُٛ ُ٘ ُ َوَيَْۡك ُٓ ٱَّللَّ ُٛ ُ٘ إلماـ ابن كثَت ٛتو ا ، قاؿ ا(ُٗٓ: البقرة سورة) ﴾يََْۡك
 البينة الدالالت من الرسل بو جاءت ما كتم ١تن شديد كعيد عند تفسَت ىذه اآلية: "ىذا

 كتبو، يف لعباده تعاذل ا بينو ما بعد من للقلوب، النافع كا٢تدل الصحيحة ا١تقاصد على
ْ ﴿، كقاؿ تعاذل: (ِ)رسلو" على أنز٢تا اليت ٜا ةُ ؼَّ ََ  َٖ ِي آ أَِبَوٱَّلَّ َٛ ۡ٘ ْ َخ وا ُ َُ ُۡ َخ ـۡ َ٘ا َوٱ ِ َيٰخ

ا َٛ ٓۡ ذِي ُٚ ۡضَحُٰب ٱۡلَّارِۖٓ 
َ
ٍَ أ ِ ه ْوَلٰٓ

ُ
ونَ  أ ِ  ٣٦ َخِِٰلُ ٰى لََعَ ٱَّللَّ ِٖ ٱۡذََتَ َّٕ ُٓ ِم

ۡؿَْ
َ
ٖۡ أ َٕ َذ

َب أَِب ؼَّ ََ ۡو 
َ
ِؼةًا أ َٖ  َيٰخِِٙۦُٓۚ ََ ِ ّٔ  ٓ ُٛ ٓۡ َِٗطيُت ُٛ ُ َ٘ال ٍَ َح ِ ه ْوَلٰٓ

ُ
ٰٓ إَِذا  أ َُِتِٰبۖٓ َضِتَّ ٓۡ ٱّۡ ُٛ َسآَءۡت

                                                           

، ٖتقيق: عبد الرٛتن بن معبل تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الرٛتن بن ناصر ،السعدم(ُ) 
 .ِّْ، صُجاللو٭تق، 

 .ِْٕ، صُج، تفسير القرآن العظيم ،إٝتاعيل بن عمر ،بن كثَتا (ِ)
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َّ٘ا ْ َخ ٜا ُّْ ْ َع ٜا ُ ًَال  َِّۖ ِٖٔ ُدوِن ٱَّللَّ ٓۡ حَۡػُقَٜن  ُ٘خ َُ ا  َٔ  َٖ ۡح
َ
ْ خ ٜٓا ُ ٓۡ ًَال ُٛ َج ٜۡ َٜوَّ َ٘ا َحَخ ُْ ـُ  ُر

 َٖ ْ َكٰىِؽِي ٜا ٓۡ ََكُٗ ُٛ جَّ
َ
ٓۡ خ ِٛ ُٗىِف

َ
ٰٓ أ ْ لََعَ ُِٛػوا ت كثَتة ، كاآليا(ّٔ: األعراؼ سورة) ﴾وََش

٬تب أف ريفها عن اٟتق الذم جاءت بو، لذلك يات ا كٖتيف التحذير من التبلعب بآ
 الناس، رضا يطلب كال كقوة، كضوح يف بفكرتو ٬تهر القرآين كذلك، ا٠تطاب مفهـو يكوف

، فبل ا١تقصود كا١تراد ا١تنشود ا١تطلب  ىو تعاذل  ا رضا كلكن تدرؾ ال غاية ىمفإرضاء
النصوص من أجل مسايرة الغرب  رب من مفهـو ا٠تطاب القرآين ا١تفاىيم اليت تلوم أعناؽتعي

 .كجعل القرآف الكرًن مساكيان للحضارة الغربية الزائفة
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 الثاني المبحث

 القرآني الخطاب فهم أصول خالل من التفكيكية المنهجية نقد

هجية التفكيكية كأصحاب ا١تن ،حاكؿ ركاد القراءة ا١تعاصرة للقرآف الكرًن عمومان 
كجاؤا ٔتفاىيم باطلة ال  ،كٗتبطوا يف فهمهم ،كلكنهم ضلوا فهم القرآف الكرًن ،خصوصان 

دل يعتمدكا على أصوؿ فهم ك ٘تت للقرآف الكرًن بصلة، كذلك ألهنم اعتمدكا على أىوائهم، 
 من خبلؿ أصوؿو  إال فهمان صحيحان  ال ٯتكن فهم ا٠تطاب القرآينك  ا٠تطاب القرآين،

كاليت بسبب تركها  ،اب ا اٞتليليف علم تفسَت كت كضعها العلماء ا١تختصوف كضوابط
عندما طبقوا فلسفتهم على اآليات  ،كإ٫تا٢تا ضل كا٨ترؼ دعاة تطبيق ا١تنهجية التفكيكية

يف ىذا ا١تبحث ٔتشيئة ا الكرًن األصوؿ اليت من خبل٢تا ٯتكن فهم  تبُتيسك  ،القرآنية
من كذلك  ،كاليت ضل بًتكها دعاة تطبيق التفكيكية على القرآف الكرًن ا٠تطاب القرآين

  خبلؿ ا١تطالب اآلتية:

 .ا٠تطاب يف الكرًن القرآف معهود أصل: األكؿ ا١تطلب

 .ا٠تطاب يف العرب معهود أصل: الثاين ا١تطلب

 .النزكؿ عصر دالالت كفق مالفه أصل: الثالث ا١تطلب

 .الكلية كا١تعاين السياؽ اعتماد أصل: الرابع ا١تطلب
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 األول المطلب

 الخطاب في القرآن معهود أصل

أنزؿ ا القرآف الكرًن على رسولنا األمُت صلى ا عليو كسلم بأفصح لغة كأمشلها 
كىي  ،ككفى بو تشريفان ٢تا بأف نطق هبا خَت رسل ا نبينا ٤تمد صلى ا عليو كسلمبيانان 

، كمع ذلك فإف القرآف (ُ)لغة آخر الكتب اإل٢تية للبشرية كلها، كقد ركم أهنا لغة أىل اٞتنة
الكرًن دل يأت لبياف اللغة العربية، أك تابعان ٢تا، بل إف اللغة ىي اليت تتبع القرآف كتفسر 

قاؿ ليس لو فيها معهود خاص، ، أم معانيو يف الكلمات اليت دل ٮتتص هبا القرآف الكرًن
 كال ،بغَتىا تفسَته يناسبو ال معهودة كمعاف خاص عرؼ اإلماـ ابن القيم رٛتو ا: "للقرآف

 إذل ألفاظو كنسبة ا١تعاين إذل معانية نسبة فإف ،معانية من كا١تعهود عرفو بغَت تفسَته ٬توز
 الفصاحة من ك٢تا ،كأفصحها ،كأجلها ،األلفاظ ملوؾ ألفاظو أف فكما ،أعظم بل األلفاظ

 ،كأفخمها ،كأعظمها ا١تعاين أجل معانية فكذلك ،العا١تُت قدر عنها يعجز اليت مراتبها أعلى
 ٔتجرد القاصرة ا١تعاين على ٛتلو ٬توز فبل ،بو تليق ال اليت ا١تعاين من بغَتىا تفسَته ٬توز فبل

 يف هبا تنتفع فإنك باؿ على منك كلتكن القاعدة ىذه فتدبر ،اإلعرايب النحوم االحتماؿ
 تعاذل ا١تتكلم مراد ليست أهنا كتقطع ،كزيفها ا١تفسرين أقواؿ من كثَت ضعف معرفة

، كذلك ألف (ِ)بكبلمو... فهذا أصل من أصولو )أم التفسَت( بل ىو من أىم أصولو"
القرآف الكرًن أساس الشريعة كجاء لبياف األحكاـ الشرعية كاليت ال تعرؼ إال من جهتو، ال 

سم كاٟتقيقة الشريعة كىي معهود باال كما أف األحكاـ الشرعية تتعلق  لتعريف اللغة ا١تعركفة،
يف فهم ا٠تطاب القرآين عند ٤تاكلة فهمو  كمن ىنا ينشأ ا٠تطأ دكف اللغوية، الكرًن القرآف

                                                           

ذكر اإلماـ ابن القيم رٛتو ا تعاذل عدة آثار تفيد بذلك، كبعض تلك اآلثار ضعيف كبعضها صحيح، ينظر:  (ُ)
 .ٕٗٗ، ص، ٖتقيق: زائد أٛتد النشَتمحادي األرواح إلى بالد األفراح ،٤تمد بن أيب بكر ،قيمالابن 
د اٟتميد العدكم، أشرؼ العزيز عطا، عادؿ عب، ٖتقيق: ىشاـ عبد بدائع الفوائد ،٤تمد بن أيب بكر ،ابن القيم(ِ) 
 .ّٖٓ، صّج، أٛتد
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باب ا٠تطأ رٛتو ا يف حديثو عن أس (ُ)قاؿ اإلماـ ابن تيمية بعيدان عن معهوده يف ا٠تطاب،
عليها،  القرآف ألفاظ ٛتل أرادكا مث معاين اعتقدكا قـو: حد٫تاأ"ختبلؼ يف التفسَت: كاال

 بلغة الناطقُت من كاف من بكبلمو يريده أف يسوغ ما ٔتجرد القرآف فسركا ثانيها: قـو
 ا١تعٌت راعوا بو. فاألكلوف كا١تخاطب عليو كا١تنزؿ ،بالقرآف ا١تتكلم إذل نظر غَت من ،العرب
 راعوا كاآلخركف كالبياف، الداللة من القرآف ألفاظ تستحقو ما إذل نظر غَت من رأكه الذم
 كسياؽ بو للمتكلم يصلح ما إذل نظر غَت من العريب بو يريد أف عندىم ٬توز كما اللفظ ٣ترد

 يف يغلط كما اللغة، يف ا١تعٌت لذلك اللفظ احتماؿ يف يغلطوف ما كثَتان  ىؤالء مث الكبلـ،
 ،القرآف بو فسركا الذم ا١تعٌت صحة يف يغلطوف ما كثَتا األكلُت أف كما قبلهم، الذين ذلك
 اللفظ إذل اآلخرين كنظر سبقأ ا١تعٌت إذل األكلُت نظر كاف كإف ،اآلخركف بذلك يغلط كما

 ما على ٭تملونو كتارة بو، كأريد عليو دؿ ما القرآف لفظ يسلبوف تارة صنفاف كاألكلوف أسبق.
، كال (ِ)باطبل" ا١تعٌت من إثباتو أك نفيو قصدكا ما يكوف قد األمرين كبل كيف ،عليو يدؿ دل

يتحق ا١تقصود من القرآف إال من خبلؿ فهمو كفق معهود خطابو، كذلك ألنو لو مت ٛتل 
ٖتريفان على ا١تعٌت اللغوم ا١تتعارؼ عليو بُت الناس لكاف  -فيما ىو معهود لو فيو  - خطابو

كىذا ما  كما ىو اٟتاؿ يف اإلصطبلحات الشرعية،  ،لو كتبلعبان بو كتغيَتان لو عن حقيقتو
٭تاكؿ أف يصل لو أصحاب األىواء كالقراءة ا١تعاصرة للقرآف الكرًن كعلى رأسهم دعاة تطبيق 

، سبحانو كتعاذل ا١تنهجية التفكيكية من خبلؿ دعوهتم إذل فهم النص بعيدان عن مراد قائلو
ريق أىل األىواء يف فهم النصوص كتفسَتىا: قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا مبينان ط

"كاأللفاظ نوعاف: نوع يوجد يف كبلـ ا كرسولو صلى ا عليو كسلم كنوع ال يوجد يف  
كبلـ ا كرسولو صلى ا عليو كسلم فيعرؼ معٌت األكؿ، ك٬تعل ذلك ا١تعٌت ىو األصل، 

أىل ا٢تدل كالسنة، كطريق أىل  كيعرؼ ما يعنيو الناس بالثاين، كيرد إذل األكؿ، ىذا طريق
                                                           

الشيخ العبلمة اٟتافظ الفقيو اجملتهد ا١تفسر شيخ اإلسبلـ، تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية،  (ُ)
ترٚتتو  . كيف ُِٓ-َِٓص ،طبقات الحفاظ ،السيوطي :ق، كما يفِٖٕق، كتويف رٛتو ا عاـ ُٔٔكلد عاـ 

العقود الدرية ٝتاه:  –ق، رٛتهم ا ٚتيعان ْْٕكتاب حافل لتلميذه اإلماـ ٤تمد بن أٛتد عبد ا٢تادم، ا١تتوىف سنة 
 .من مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .ِٔٓ-ِٓٓ، صُّج، لباز، عامر اٞتزار، ٖتقيق: أنور امجموع الفتاوى ،أٛتد بن عبد اٟتليم ،بن تيميةا (ِ)
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ك٬تعلوف ما  ،٬تعلوف األلفاظ اليت أحدثوىا كمعانيها ىي األصلالضبلؿ كالبدع بالعكس، 
قالو ا كرسولو تبعان ٢تم فَتدكهنا بالتأكيل كالتحريف إذل معانيهم، كيقولوف: ٨تن نفسر القرآف 

القرآف عليو ٔتا ٯتكنهم  يتأكلوف بالعقل كاللغة، يعنوف أهنم يعتقدكف معٌت بعقلهم كرأيهم مث
، فهذا ىو األصل األكؿ (ُ)"من التأكيبلت كالتفسَتات ا١تتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعو

 يف فهم خطاب القرآف الكرًن كيقدـ على غَته من األصوؿ.

  

                                                           

 .ّٓٓ/ُٕ، ا١ترجع سابق، فتاوىمجموع ال( (ُ
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 الثاني المطلب

 الخطاب في العرب معهود أصل

قاؿ الطاىر  لغة كأكضحها كأمشلهانزؿ القرآف الكرًن باللغة العربية كذلك ألهنا أفصح 
ابن عاشور: "كقد اختار ا تعاذل أف يكوف اللساف العريب مظهران لوحيو، كمستودعان ١تراده، 
كأف يكوف العرب ىم ا١تتلقُت أكالن لشرعو كإببلغ مراده ٟتكمة علمها، منها كوف لساهنم 

كىذا سبب  ،(ُ)٬تاز لفظو"أفصح األلسن كأسهلها انتشاران، كأكثرىا ٖتمبلن للمعاين مع إ
آ ﴿قاؿ تبارؾ كتعاذل  على عربية القرآف الكرًن عشرة مواضع ٥تتلفةتأكيد القرآف الكرًن يف  إِجَّ
ُٙ ًُۡؽَٰءًٗا َقَؽبِيّٗ  َٗؾَّۡجٰ

َ
ٓۡ َتۡكٌُِْٜنَ أ َُّْس ََّّك  - قاؿ اإلماـ ابن كثَت(، ِ: يوسف سورة) ﴾ا 

 كأكسعها، كأبينها اللغات أفصح العرب لغة ألف يف تفسَت ىذه اآلية: "كذلك - رٛتو ا
 على اللغات، بأشرؼ الكتب أشرؼ أنزؿ فلهذا ،بالنفوس تقـو اليت للمعاين تأدية كأكثرىا
 ككاف ،-عليو السبلـ  –ا١تبلئكة  أشرؼ بسفارة -صلى ا عليو كسلم  - الرسل أشرؼ

 من فكمل رمضاف، كىو السنة شهور أشرؼ يف إنزالو كابتدئ األرض، بقاع أشرؼ يف ذلك
، كقد أكد ذلك تبارؾ كتعاذل كحذر من ٥تالفتو كاتباع ا٢تول بعد أف أنزؿ (ِ)"الوجوه كل

ا َقَؽبِيّٗ ﴿ فقاؿ تعاذل: ةالواضح غة الصر٭تةلبال القرآف الكرًن ًٕ ُۡ ُٙ ُض َٗؾَّۡجٰ
َ
ٍَ أ ِ ُۚ َوَكَذٰل ا

ٓ َبۡكَػ  ُٚ آَء َٜ ۡٚ
َ
َتۡكَج أ ِٖ ٱتَّ ِ ه

َٖ َوَّ ِٔ ا َسآَءَك  ِٖٔ َوِِلّ  َٔ  ِ َٖ ٱَّللَّ ِٔ  ٍَ َ ا ل َٔ  ِٓ َوََل  ٱِّۡكْۡ
 أنزلنا كلقد : "أم:يف تفسَت ىذه - رٛتو ا - قاؿ السعدم(، ّٕ: الرعد سورة) ﴾َواق  
 لئبل اللغات، كأفصح األلسنة بأكضح متقنا، ٤تكما: أم عربيا حكما، كالكتاب القرآف ىذا
 كيناقضو يضاده ما يتبع كال فيو، يداىن كال كحده، يتبع أف كليوجب كاشتباه، شك فيو يقع
 بعصمتو عليو ليمنت - معصـو أنو مع - رسولو توعد ك٢تذا .يعلموف ال الذين أىواء من

ٓ َبۡكَػ ﴿: فقاؿ األحكاـ يف أسوتو أمتو كلتكوف ُٚ آَء َٜ ۡٚ
َ
َتۡكَج أ ِٖ ٱتَّ ِ ه

َٖ َوَّ ِٔ ا َسآَءَك  َٔ

                                                           

 .ّٗ/ُ، ص التحرير والتنويربن عاشور ٤تمد الطاىر ا( (ُ
 .ّٔٔ-ّٓٔ، صْج، تفسير القرآن العظيم ،إٝتاعيل بن عمر ،بن كثَتا (ِ)



127 
 

 ِٓ ِٖٔ َوِِلّ  ﴿ أىوائهم، اتباع عن ينهاؾ الذم البُت ﴾ٱّۡكِْۡ  ِ َٖ ٱَّللَّ ِٔ  ٍَ َ ا ل  يتوالؾ ﴾َٔ
ال ٯتكن . فلذلك (ُ)"ا١تكركه األمر من يقيك ﴾َوََل َواق  ﴿ ابوب، األمر لك فيحصل

فيما  اللغة اليت نزؿ هباك  اللساف إال كفق معهود كإدراؾ معانيو فهم خطاب القرآف الكرًن
"لقد نزؿ القرآف الكرًن بلساف العرب، جاريان على معهودىم  ليس للقرآف فيو معهود خاص

يف الكبلـ، كعادهتم يف ا٠تطاب، فكل من كاف من لساف العرب متمكنان كاف للقرآف أشد 
فهمان كأحسن إدراكان، كال يعلم أحد أفصح لسانان كأسد بيانان كأقـو خطابان من أىل القركف 

السبق أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، األكذل ا١تفضلة، كأكالىم يف ىذا الفضل ك 
فبل يكوف يف األمة من بعد القركف األكذل أحد أفصح منهم لسانان، كمن مث فبل يقدر أحد 

أفضل كال أحسن من أصحاب القركف  –جهة كونو عربيان  –أف يفهم القرآف من ىذه اٞتهة 
فمن ، (ِ)األكذل، بل كل من جاء بعدىم فهو دكهنم يف الفصاحة كالبياف، كالفهم كاإلدراؾ"

كىو كما ٭تدده اإلماـ  ،حاكؿ تأكيل القرآف الكرًن كفهمو كىو مفلس من علم اللغة
حده، كال اللغة، الشاطيب رٛتو ا بقولو: "ال أعٍت بذلك علم النحو كحده، كال التصريف ك 

كال علم ا١تعاين، كال غَت ذلك من أنواع العلـو ا١تتعلقة باللساف، بل ا١تراد ٚتلة علم اللساف 
، كما كضل عن الفهم الصحيح للقرآف الكرًن ، فقد أخطأ(ّ)ألفاظ أك معاين كيف تصورت"

على  يفعل أىل األىواء من أصحاب القراءة ا١تعاصرة كدعاة تطبيق ا١تنهجية التفكيكية
: "كال بد يف تفسَت القرآف - رٛتو ا - القرآف الكرًن، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

من  - صلى ا عليو كسلم - كاٟتديث من أف يعرؼ ما يدؿ على مراد ا كرسولو
األلفاظ، ككيف يفهم كبلمو، فمعرفة العربية اليت خوطبنا هبا ٦تا ييعُت على أف نفقو مراد ا 

بكبلمو، ككذلك معرفة داللة األلفاظ على ا١تعاين فإف  -صلى ا عليو كسلم  - كرسولو
صلى ا  - عامة ضبلؿ أىل البدع كاف هبذا السبب، فإهنم صاركا ٭تملوف كبلـ ا كرسولو

                                                           

 .ُْٗ، صُج، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الرٛتن بن ناصر، السعدم(ُ) 
 .َٔٓ، صِج، اإلستدالل على مسائل االعتقاد عند أىل السنة والجماعة منهج ،عثماف بن علي ،حسن(ِ) 

 . ِٓ، صٓج، ، أبو عبيدة مشهور بن حسن ، ٖتقيق:الموافقات ،إبراىيم بن موسى، ( الشاطيب(ّ
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، فيجب أف (ُ)على ما يدعوف أنو داؿ عليو، كال يكوف األمر كذلك ..." -عليو كسلم 
مل معاين القرآف الكرًن على ا١تعاين اليت كانت شائعة عند العرب كقت نزكلو كليس على  ٖتي

النادر كالشاذ، أك اٟتادث متأخران بعد عصر التنزيل، كأف ٭تمل كذلك على األكثر فصاحة 
كاألغلب ببلغة، ألنو أفصح كتاب كأبلغ كبلـ كنزؿ بأتقن لغة كأفصحها، فبل يعدؿ بو عن 

 تلك ا١تكانة العالية إذل ما دكهنا.

: "إنو ال بد يف فهم الشريعة من اتباع معهود - رٛتو ا -قاؿ اإلماـ الشاطيب 
فإف كاف للعرب يف لساهنم عرؼ  -كىم العرب الذين نزؿ القرآف بلساهنم  -األميُت 

مستمر، فبل يصح العدكؿ عنو يف فهم الشريعة. كإف دل يكن مث عرؼ فبل يصح أف ٬ترم يف 
جار يف ا١تعاين كاأللفاظ كاألساليب ... كإذا كاف كذلك فبل  فهمها على ما ال تعرفو. كىذا

أف يتكلف  - ا صلى ا عليو كسلم - يستقيم للمتكلم يف كتاب ا أك سنة رسوؿ
، ك٭تـر على الذم ال يعلم اللغة العربية كأساليبها أف (ِ)فيهما فوؽ ما يسعو لساف العرب"

: "ال ٭تل ألحد يؤمن با كاليـو اآلخر - رٛتو ا -، قا اإلماـ ٣تاىد يتكلم يف كتاب ا
، فكل فهم ال ينطلق من ىذا (ّ)أف يتكلم يف كتاب ا إذا دل يكن عا١تان بلغات العرب"

مراعاة معهود العرب يف ا٠تطاب فهو باطل كمردكد على صاحبو كيعد ضربان من  :األصل أم
قوالب ا١تعاين، كإلغاء دالالهتا إبطاؿ التخرص كالتبلعب بكتاب ا تعاذل، ألف األلفاظ 

كما يسعى لذلك أصحاب ا١تنهجية التفكيكية يف دعوهتم لفصل   ،للغة التخاطب كفائدهتا
: "فمن - رٛتو ا - الشاطيب اإلماـ  يقوؿ كىذا عُت الفساد كالضبلؿ، الداؿ عن ا١تدلوؿ

فهمو من غَت ىذه  أراد تفهم القرآف فمن جهة لساف العرب يفهم. كال سبيل إذل تطلب
: "كل معٌت مستنبط مؤكدان على فساد كل مفهـو ال يستند ١تعهود العرب قاؿك  ،(ْ)اٞتهة"

فليس من علـو القرآف يف شيء، ال ٦تا يستفاد بو، من القرآف غَت جار على اللساف العريب 

                                                           

 .ُُٔ، صٕج، مجموع الفتاوى ،أٛتد بن عبد اٟتليم ،بن تيميةا( (ُ
 .ُّٓ، صِج، الموافقات ،إبراىيم بن موسى، الشاطيب(ِ) 
 .ِِٗ، صُج، ٖتقيق: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، البرىان في علوم القرآن ،٤تمد بن عبد ا ،الزركشي(ّ) 
 .َُِ، صِج، الموافقات ،إبراىيم بن موسى، الشاطيب(ْ) 
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 -رٛتو ا  - اإلماـ ابن حـز ، كأكد ذلك(ُ)كمن ادعى فيو ذلك فهو يف دعواه مبطل"
: "كال ٭تل ألحد كبُت ا٠تطر الذم ينتظر من يأيت ٔتفاىيم ٗتالف معهود العرب حيث قاؿ

تنِي   ةَِِْفاٍن َقَؽِّبّ  ﴿ أف ٭تيل آية عن ظاىرىا، كال خربان عن ظاىره، ألف ا يقوؿ: ُّٔ﴾ 
: (، ُٓٗ: الشعراء سورة) اِعكِِٙ َُيَّؽِوَُٜن ﴿كقاؿ تعاذل ذامان لقـو َٜ َّٔ َٓ َقٖ   سورة) ﴾ٱََّۡكِ

كمن أحاؿ نصان عن ظاىره يف اللغة بغَت برىاف من آخر، أك إٚتاع، فقد  ،(ُّ: ا١تائدة
ادعى أف النص ال بياف فيو، كقد حرؼ كبلـ ا تعاذل ككحيو إذل نبيو صلى ا عليو كسلم 

 .(ِ)عن موضعو، كىذا عظيم جدان مع أنو لو سلم من ىذه الكبائر لكاف مدعيان ببل دليل"

  

                                                           

 .ِِٓ-ِِْ، صِج، الموافقات ،إبراىيم بن موسى، الشاطيب (ُ)
، ، ٖتقيق: ٤تمد أٛتد عبد العزيزفي أحكام أصول الدينالنبذة الكافية  ،علي بن أٛتد بن سعيد ،بن حـزا(ِ) 

 .ّٔص
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 الثالث المطلب

 النزول عصر دالالت وفق الفهم أصل

إذل  قياـ الساعة، لذلك كاف ليخاطب الناس ٚتيعان منذ نزكلو  ف الكرًنجاء القرآ
َٗا ﴿ يفهمو من كاف يف زمن نزكلو كمن يأيت بعدىم، ان كصر٭ت ان خطابو كاضح ۡ ۡػ يََسَّ ٌَ َوَّ

َِؽ   ػَّ ُّٔ  ِٖٔ 
ِۡ َٛ ؽِ َذ

َۡ ۡؽَءاَن لَِّّلِ ٌُ رٛتو ا  قاؿ اإلماـ ابن كثَت(، ُٕ: القمر سورة) ﴾ٱّۡ
، كال ٯتكن إدراؾ مراد (ُ)الناس" ليتذكر أراده، ١تن معناه كيسرنا لفظو، سهلنا: "أم :-تعاذل 

إف ا كفهم ا٠تطاب القرآين بعيدان عما كاف مفهومان أياـ نزكلو كيف معزؿ عن ذلك العصر، 
القرآف كفقها أحد أىم أسباب  آيات كفهم كمكاف النزكؿ، معرفة أسباب النزكؿ كظركفها

كطريق قوم اآليات  بعض يكتنف الذم الغموض ككشفالفهم الصحيح للخطاب القرآين 
كلذلك اىتم علماء التفسَت بالتصنيف يف  ا الكرًن يف كتابو اٟتكيم، من طرؽ إدراؾ مراد

صحيح  ذل فهمو ا١تكي كا١تدين، كخصائص كل منهما، كأسباب النزكؿ، كل ذلك للوصوؿ إ
 تفسَت معرفة ٯتكن ال" :الواحدم قاؿكما  لكتاب ا كمعرفة الناسخ من ا١تنسوخ ك٨توىا،

 بياف: "-رٛتو ا  – العيد دقيق ابن كقاؿ ،(ِ)"نزك٢تا كبياف قصتها على الوقوؼ دكف اآلية
 رٛتو ا - تيمية ابن شيخ اإلسبلـ كقاؿ ،(ّ)"القرآف معاين فهم يف قوم طريق النزكؿ سبب

 العلم يورث بالسبب العلم فإف ،اآلية فهم على يعُت النزكؿ سبب معرفة: "-تعاذل 
 اآلم، معٌت فهم على كثَتان  يعُت التنزيل كقت كمشاىدة النزكؿ سبب فمعرفة، (ْ)"با١تسبب

 بو كيدرؾ ،القرآف الكرًن فهم على يعُت اآلية نزكؿ سبب معرفة أف على العلماء أٚتع ٢تذا
فقد كمن دالالت عصر النزكؿ أيضان فهم الصحابة الكراـ ، لآلية الصحيح ا١تعٌت ا١تفسر

شهدكا التنزيل كعلموا تأكيلو، ككانوا أعلم الناس بلغتو اليت نزؿ هبا، كلذلك ال يوجد بينهم 

                                                           

 .ْٖٕ، صْج ،تفسير القرآن العظيم، إٝتاعيل بن عمر ،بن كثَتا (ُ)
 .ٖصبن عبد اسن اٟتميداف، ، ٖتقيق: عصاـ أسباب النزول ،علي بن أٛتد النيسابورم ،ينظر: الواحدم (ِ)
 .ّٖ، ٖتقيق: ٤تمد أبو الفضل نعيم، صفي علوم القرآن اإلتقان ،جبلؿ الدين عبد الرٛتن ،السيوطي(ّ) 
 .ّٖا١ترجع السابق، ص (ْ)
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 يف (ُ)لوبوف وستاؼغ الدكتور قاؿ ،خبلؼ جوىرم يذكر فيما يتعلق بفهم القرآف الكرًن
 إال األمم من أمة يف تستحكم ال الفنوف إف: معناه ما( األمم لتطور النفسية السنن) كتابو

 كحدىم العرب كشذ االستقبلؿ، كجيل ا٠تضرمة، كجيل التقليد جيل: أجياؿ ثبلثة يف
، كال عجب فذلك ىو جيل القرآف الذم (ِ).كاحد جيل يف الفنوف ملكة فيهم فاستحكمت

 بياف: "-رٛتو ا  – القشَتم الفتح أبو ؿقا عمليان،تلقاه مباشرة ففهمو ككعاه كطبقو 
 بقرائن للصحابة ٖتصل أمر كىو العزيز، الكتاب معاين فهم يف قوم طريق النزكؿ سبب
يف رده على من ٭تمل  - رٛتو ا تعاذل - قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، (ّ)"بالقضايا ٖتتف

كراـ كقت نزكلو: ألفاظ القرآف الكرًن على معاف حادثة كبعيدة عن فهم الصحابة ال
كما كاف الصحابة عرؼ اللغة كالعادة كالعرؼ الذم نزؿ بو القرآف كالسنة، الواجب أف ت"

يفهموف من الرسوؿ صلى ا عليو كسلم عند ٝتاع تلك األلفاظ، فبتلك اللغة كالعادة 
، كإف (ْ)ال ٔتا حدث بعد ذلك" - صلى ا عليو كسلم - عرؼ خاطبهم ا كرسولوكال

كتسبب الفرقة  ،ا٠تطأ كالضبلؿ ٤تاكلة الفهم بعيدان عن دالالت عصر النزكؿ توقع يف
يف ىذا  - رٛتو ا - إيراد كبلـ اإلماـ الشاطيب ىنا كمن ا١تهم ،ختبلؼ يف كتاب اكاال

 ذلك على كالدليل القرآف، علم أراد ١تن الزمةه  التنزيل أسباب معرفة": ا١توضوع حيث يقوؿ
 معرفة عن فضبلن  القرآف، منظ إعجاز بو ييعرىؼ الذم كالبياف ا١تعاين علم أف: أحد٫تا :أمراف

 جهة من ا٠تطاب حاؿ: األحواؿ ضياتمقت معرفة على مداره إ٪تا العرب، كبلـ مقاصد

                                                           

ـ، كاف لو عدة رحبلت كْتوث ُُّٗـ، كتويف عاـُُْٖ( غوستاؼ لوبوف: ىو طبيب كمؤرخ فرنسي، كلد عاـ(ُ
اجتماعية خبلؿ حياتو يف العادل اإلسبلمي، اعتقد ٔتوجبها أف ا١تسلمُت ىم من نقلوا اٟتضارة ألكركبا، كقد عرب  

ة، ترجم معظمها للعربية عادؿ زعيًت منها:  بإنصاؼ عن آرائو با١تسلمُت كحضارهتم يف كتاباتو، لو مؤلفات عديد
كتاب )حضارة العرب(، ككتاب )ركح الثورات كالثورة الفرنسية(، ككتاب )ركح اٞتماعات(، ككتاب )السنن النفسية 

: ٣تموعة من الباحثُت الموسوعة العربية الميسرةلتطور األمم(، ككتاب )اليهود يف تاريخ اٟتضارات(، كغَتىا. ينظر: 
 .ِٖٖٔ-ِٖٖٓ، صكالعلماء

. كينظر:  َُص ، ٖتقيق: فواز أٛتد زمررل،مناىل العرفان في علوم القرآن ،٤تمد عبدالعظيم ،( نقبلن عن الزرقاين(ِ
 كما بعدىا. ٖٓ، صوتساؼ لوبوف، ترٚتة: عادؿ زعيًت: غالسنن النفسية لتطور األممكتاب 

 .ِِ، صُج، القرآنالبرىان في علوم  ،بدر الدين ٤تمد بن عبد ا ،الزركشي (ّ)
 .َُٔ، صٕج، مجموع الفتاوى ،أٛتد بن عبد اٟتليم ،بن تيميةا( (ْ
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 فهمو ٮتتلف الواحد الكبلـ إذ اٞتميع؛ أك ا١تخاطىب، أك ا١تخاًطب، أك ا٠تطاب، نفس
 لوكيدخ كاحده  لفظو: كاالستفهاـ ذلك؛ غَت كْتسب ٥تاطبُت، كْتسب حالُت، ْتسب

 كالتعجيز كالتهديد اإلباحة معٌت لويدخ: ككاألمر ذلك، كغَت كتوبيخ، تقرير، من أيخىر؛ معافو 
 األحواؿ، ميقتىضيات كعيمدهتا ا٠تارجة، األمور إال ا١تراد معناىا على يدؿ كال كأشباىها،

 بعض نقل فات كإذا ا١تنقوؿ، الكبلـ بنفس فتقًت  قرينة كل كال ينقل، حاؿ كل كليس
 لكل رافعة األسباب كمعرفة منو، شيءو  فهم أك ٚتلة، الكبلـ فهم فات ة،الدال القرائن
 ىو السبب معرفة كمعٌت ،بد بلب الكتاب مفه يف اتا١تهم من فهي النمط؛ ىذا يف مشكل

 .الثاين الوجو: الوجو ىذا عن كينشأ اٟتاؿ، ميقتىضى معرفة معٌت

 كمورد كاإلشكاالت، الشُّبىو يف ميوًقعه  التنزيل بأسباب اٞتهل أف كىو: الثاين الوجو
 ىذا حكيوض زاع،الن قوعك  ةمظن كذلك االختبلؼ، يقع حىت اإلٚتاؿ مورد الظاىرة للنصوص

، ذات عمر خبل: قاؿ التيمي إبراىيم عن عبيد أبو ركل ما ا١تعٌت : ونفس ث٭تد فجعل يـو
 كيف: فقاؿ عباس ابن إذل فأرسل كاحدة؟ كقبلتها كاحد، كنبيها ةاألم ىذه ٗتتلف كيف
 أينزًؿ اإن ا١تؤمنُت، أمَت يا: عباس ابن فقاؿ كاحدة؟ كقبلتها كاحد، كنبيها ةاألم ىذه ٗتتلف

 فيم يدركف كال القرآف يقرؤكف أقواـ بعدنا سيكوف وكأن نزؿ، فيم كعلمنا رأناه،فق القرآف علينا
 فزجره: قاؿ اقتتلوا، اختلفوا فإذا اختلفوا، رأمه  فيو ٢تم كاف فإذا رأم، فيو ٢تم فيكوف نزؿ،
 علي أعد فقاؿ إليو، فأرسل فعرفو، قاؿ، فيما عمر كنظر عباس، ابن فانصرؼ كانتهره، عمر

كىذا ما يريد أف يصل لو دعاة  .انتهى (ُ)"كأعجبو قولو عمر فعرؼ عليو، هفأعاد ،قلت ما
تطبيق ا١تنهجية التفكيكية على القرآف الكرًن يف دعوهتم لفهم النص القرآين بعيدان عن 

دكف يكبذلك ٭تصلوف على ما ير  ،كأسباب النزكؿ ،الظركؼ ا٠تارجية كفهم الصحابة الكراـ
ا، كلذلك يأتوف بتفسَتات حادثة دل ختبلؼ كالتناقض ا١توىـو يف كتاب من حصوؿ اال

ال يعقل أف ٮتاطب ا العرب الذين شهدكا التنزيل تكن معهودة يف عصر النزكؿ، ك 
كما ٭تاكؿ أصحاب ا١تنهجية   ،اهنٔتصطلحات حادثة بعد عصرىم كٔتفاىيم ال يدركو 

تكن معركفة يف التفكيكية اإلتياف ٔتعاين كمفاىيم ليس ٢تا عبلقة أك إرتباط بعصر النزكؿ كدل 
                                                           

 .ُْٔ، صْج، الموافقات ،إبراىيم بن موسى بن ٤تمد الغرناطي، ( الشاطيب(ُ
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ذلك الوقت، يقوؿ الدكتور ٤تمد حسن الذىيب منكران على الذين يتوسعوف يف فهم ألفاظ 
القرآف الكرًن بصورة ٮترجونو عن كونو كتاب ا ا١تعجز ا١تعركؼ للناس كافة يف عصر النزكؿ 
 كبعده: "ىل يعقل بعد ذلك أف نتوسع ىذا التوسع العجيب يف فهم ألفاظ القرآف، كجعلها

صطبلح حادث، كدل تعرؼ للعرب الذين نزؿ عليهم؟ كىل يعقل معاف جدت باتدؿ على 
أف ا تعاذل إ٪تا أراد هبذه األلفاظ القرآنية ىذه ا١تعاين اليت حدثت بعد نزكؿ القرآف بأجياؿ، 
يف الوقت الذم نزلت فيو ىذه األلفاظ من عند ا، كتليت أكؿ ما تليت على من كاف 

ى ا عليو كسلم؟ أعتقد أف ىذا األمر ال يعقلو إال من سفو نفسو، كأنكر صل - حوؿ النيب
 .(ُ)عقلو"

 

  

                                                           

 .َّْ، صِ، جالتفسير والمفسرون ،٤تمد حسُت الذىيب،(ُ) 
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 الرابع المطلب

 الكلية والمعاني السياق اعتماد أصل

ذـ ا سبحانو كتعاذل الذين ٭ترفوف كبلمو كٮترجونو عن معناه كتوعدىم يف مواضع 
ِٞ ﴿عدة منها قولو سبحانو كتعاذل:  ۡي َٜ َّٓ  وَ ٓۡ ُث ِٛ يِۡػي

َ
َُِتَٰب ةِد َٖ يَۡسُخُتَٜن ٱّۡ ِي َِّّّلَّ

 ٗ٘ َٕ ْ ةِِٙۦ َث وا ِ َِّحۡشََتُ ٖۡ ِقِ٘ػ ٱَّللَّ ِٔ ٜلَُٜن َهَٰؼا  ٌُ ِٞ ا ًَِْيَٗلَّۖ َح ۡي َٜ َخَتۡج   وَ ََ ا  َّٕ ٓ ّمِ ُٛ َّ ل
 ِٞ ٓۡ َوَوۡي ِٛ يِۡػي

َ
ا يَۡسِفُتٜنَ  خ َّٕ ٓ ّمِ ُٛ َّ ا ﴿ :كقاؿ سبحانو كتعاذل(، ٕٗ: البقرة سورة) ﴾ل َٕ وَتِ

ِٓٛ ِغ ٌۡ َّۖ  َج ٓۡ َقِٰفَيٗث ُٛ َ٘ا ًَُُْٜب ٓۡ وََسَكْۡ ُٛ ٰ ٓۡ ََّكجَّ ُٛ ٌَ ِيَثٰ اِعكِِٙۦ َُيَّؽِوَُٜن  ّٔ َٜ َّٔ َٓ َقٖ  ٱََّۡكِ
ـّٗ  ْ َض ٜا ْ َونَُف ُِؽوا َّ ا ُذ َّٕ  -رٛتو ا  - قاؿ اإلماـ ابن كثَت(، ُّ: ا١تائدة سورة) ﴾ةِِٙ ا ّمِ

 كتابو كتأكلوا ا، آيات يف تصرفهم كساء ، فهومهم فسدت: يف تفسَت ىذه األية: "أم
، (ُ)ذلك" من با عياذا يقل، دل ما عليو كقالوا مراده، غَت على كٛتلوه أنزلو، ما غَت على

ذلك قوؿ  سياقو كعن ا١تعٌت ا١تراد بو، يؤكد إخراجو عن ،كمن ٖتريف كبلـ ا كاإلٟتاد بو
على ىذه األمة من مؤمن ينهاه إٯتانو، : )ما أخاؼ - رضي ا - بن ٠تطاب الفاركؽ عمر

كال من فاسق بُت فسقو، كلكٍت أخاؼ عليها رجبلن قد قرأ القرآف حىت أذلقو بلسانو مث تأكلو 
ىذا ما يفعلو دعاة تطبيق ا١تنهجية التفكيكية على القرآف الكرًن، ك ، (ِ)على غَت تأكيلو(

كعن  ،عن سياقها الذم كردت فيو عندما يقتطعوف ٚتلة من القرآف الكرًن فيفسركهنا ٔتعزؿو 
ة يف ا١تَتاث با١تساكاة بُت الرجل كا١ترأ ،(ّ)كأمثالو شحركركادعاء   ا١تعاين الكلية للقرآف الكرًن،

                                                           

 .ٔٔ، صّج، تفسير القرآن العظيم ،إٝتاعيل بن عمر ،بن كثَتا (ُ)
 .ُْٗ، صِج، جامع بيان العلم وفضلو ،ابن عبد الرب :األثر يف(ِ) 

ة يف أهنا ٗتضع للظركؼ حسب مشاركة ا١تر ( يعترب ٤تمد شحركر أف مَتاث األنثى مسألة حدكدية ال حدية، كأ(ّ
لذلك . كمن أبرز من دعى َِٔ، صالكتاب والقرآن قراءة معاصرةأعباء اٟتياة إذل غَتىا من الًتىات يف كتابو 

ككاف لو نفس األفكار الضالة ٤تمد أركوف، كنصر حامد أبو زيد، كسناء بنت الطاىر ابن عاشور حيث صرحت يف 
أكثر من موقف بضركرة ا١تساكاة بُت الرجل كا١ترآة يف ا١تَتاث من خبلؿ مقاببلت إعبلمية معها بصفتها رئيس اٞتميعة 

رهتا يف الصحف التونسية تؤكد فيها على ضركرة ا١تساكاة، التونسية للنساء الدمقراطيات، كمن خبلؿ مقاالت نش
 .من ا١تعاصرين العلمانيُت كغَتىم
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ليصلوا إذل دس مفاىيمهم  ،كعن ا١تعاين الكلية للقرآف ،كيستدلوف بأية ٮترجوهنا عن سياقها
 قولو يف ا١تَتاث يف كالرجل ا١ترأة بُت سول القرآف ا٠تاطئة يف القرآف، فيقولوف: إف

ِ ﴿:تعاذل دِٰلَ  ْؽَِّساِل َِٗطيٞب ّّ ـَ ا حََؽَك ٱّۡ َّٕ ًَۡؽُبٜنَ ّمِ
َ
ا حََؽَك  َولِْجَِّفآءِ َِٗطيٞب  اِن َوٱۡۡل َّٕ ّمِ

ُۚ َِٗطيتٗ  َُثَ ََ ۡو 
َ
ُٙ أ ۡ٘ ِٔ  َِّ ا ًَ َّٕ ًَۡؽُبَٜن ِم

َ
اِن َوٱۡۡل دِٰلَ ـَ ۡىُؽوٗع ا ٱّۡ ، (ٕ: النساء سورة) ﴾أَّ

يف آيات  نفسها السورة يف نفسو القرآف كضحو قد ا١تفركض النصيب ىذا أف كيتناسوف
فًتاء على القرآف الكرًن بنسبة إليو ما دل إف ىذا من أكرب أسباب كقوع ا٠تطأ كاالك  ،ا١تَتاث

ككل  ،يقلو، فكل كلمات القرآف الكرًن كٚتلو مًتابطة بعضها مع البعض كالبنياف الواحد
 كأحكامو كتعاليمو ،تتجزأ ال كحدة الكرًن القرآف إفمنها لو موضعو كفائدتو ا٠تاصة بو، 

 يف يؤثر فبعضها ،الواحد اٞتسم أعضاءكىي يف ترابطها ك ،بعضها بُت متكاملة مًتابطة
 ،بالعبادة مرتبطة فالعقيدة األجزاء، سائر عن أكثر أك جزء يفصل أف ٬توز كال ،بعض

فتجد يف  ،اٟتياة يف كالتشريعي العملي باٞتانب ترتبط ككلها ،مرتبطة باألخبلؽ كالعبادة
ُٜ٘نَ ﴿: بأهنم ا١تهتدين ا١تؤمنُت كصف أكلو القرآف الكرًن يف ِٔ َٖ يُۡؤ ِي ةِٱَّۡنۡيِب  ٱَّلَّ
ةَ  ٰٜ َْ َٜن ٱلطَّ ُٕ ٜنَ  َوُيٌِي ٌُ ٓۡ يُ٘ىِ ُٛ ا َرَزًَۡجٰ َّٕ  ، فقرف سبحانو كتعاذل(ّ: البقرة سورة) ﴾َوِم

 كاٞتانب الصبلة، العبادة كىو إقامة كجانب بالغيب، كىو اإلٯتاف االعتقادم اٞتانب بُت
 كلها اٟتياة جوانب بُت الربط القرآف منهج ىو كىذا ا، مرزقه ٦تا اإلنفاؽ ا١تارل كىو

ِ ﴿ا من عند  ألنو ينفك كال يتجزأ، ال برباط َٖ ٱَّللَّ ِٔ  ُٖ ۡضَف
َ
ٖۡ أ َٔ ٕٗ  َو ُۡ م  ُض ٜۡ ٌَ ِ  ا ّّ

ُٜ٘نَ  ِ ًٜ ، فبل ٯتكن فهم القرآف بشكل صحيح دكف معرفة معانيو (َٓ: ا١تائدة سورة) ﴾يُ
 يف الواردة مثبل )خَت(: كلتقريب ذلك لو أخذنا لفظة الكلية كسياؽ كل ٚتلة ككلمة منو،

 فقد ٔتعٌت ٥تتلف عن غَته، موضع كل يف كردت القرآف الكرًن، فقد يف موضع من أكثر
ٓۡ إَِذا َضَۡضَ ﴿ :تعاذل قولو يف البقرة سورة يف كردت خَِب َقَْۡيُس ُٜۡت إِن  َُ َٕ ۡ ُٓ ٱل َضَػُز

َ
أ

خٌَّنِيَ  ُٕ ۡ ا لََعَ ٱل ًٌّ ۡكُؽوِفۖٓ َض َٕ ۡ ًَۡؽبنَِي ةِٱل
َ
ِٖ َوٱۡۡل يۡ دِٰلَ ـَ

ا ٱلَِٜۡضيَُّث لِْۡ  سورة) ﴾حََؽَك َعۡۡيً
 القصص سورة يف ككردت ،(ُ)ك٨توه كمتاع ماؿ من ا١تتوىف يًتكو ما تعٍت كىي ،(َُٖ: البقرة

                                                           

 .ْْٗ، صُج، تفسير القرآن العظيم ،إٝتاعيل بن عمر ،بن كثَتا(ُ) 
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ٖۡ َعۡۡي  ﴿ :تعاذل قولو يف ِٔ َٗؾَّۡج إََِلَّ 
َ
ٓ أ ا َٕ ِ (، ِْ: القصص سورة) ﴾وٌَِۡيٞ  َرّبِ إِّّنِ ل

ۡضَتۡتُج ُضبَّ ﴿ :تعاذل قولو يف ص سورة يف ككردت ،(ُ)كالشراب الطعاـ ٔتعٌت
َ
ٓ أ اَل إِّّنِ ٌَ َذ

اَرۡت ةِٱۡۡلَِشاِب  َٜ ٰ حَ ؽِ َرّّبِ َضِتَّ
َۡ  اليت ا٠تيل ٔتعٌت(، ِّ: ص سورة) ﴾ٱۡۡلَۡۡيِ َقٖ ذِ

 سورة كيف ،(ِ)الصبلة عن - السبلـك  كعلى نبينا الصبلة عليو - سليماف نيب ا هبا غلشي 
ۥ ِۡلُّبِ ٱۡۡلَۡۡيِ لََشِػيػٌ ﴿ :تعاذل قولو يف العاديات ُٙ  ٔتعٌت ،(ٖ: العاديات سورة) ﴾ِإَوَّٗ

 ترد الذم السياؽ حسب الواحدة القرآنية اللفظة من ا١ترادة ا١تعاين تتعدد كىكذا ،(ّ)ا١تاؿ
 ألف ،فيو، كعلى ا١تفسر أف يسعى يف معرفة السياؽ كا١تعاين الكلية للوصوؿ إذل فهم صحيح

 .منو ا١تراد إدراؾ إذل يوصل سبيل شيء أم من ا٢تدؼ إدراؾ

  

                                                           

 .ِِٕ، صٔج، تفسير القرآن العظيم ،إٝتاعيل بن عمر ،بن كثَتا(ُ) 
 .ْٔ، صٕج ا١ترجع السابق، ،القرآن العظيم تفسير(ِ) 
 .ْٕٔ، صٖج ا١ترجع السابق، ،تفسير القرآن العظيم(ّ) 
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 الثالث المبحث

 القرآني الخطاب تحليل في التفكيكية المنهجية بطالن أسس

ال يستند دعاة تطبيق ا١تنهجية التفكيكية على القرآف الكرًن إذل أسس علمية 
بو ىو خارج عن األصوؿ  ا١تسلمات كالضركريات، ككل ما جاؤكاصحيحة، فهم ينفوف 

ال ٯتكن  كالقواعد العلمية، كنظريتهم ال ٯتكن تطبيقها على القرآف الكرًن فحسب بل
على أم نص بشرم، ألهنا تؤدم إذل الفوضى كا٢تبلؾ كالعدمية، كىذا ما سيتضح  تطبيقها

 : من خبلؿ مطالب ثبلثة كىي

 .مطلقان  الغيبيات تنفي التفكيكية ا١تنهجية: األكؿ ا١تطلب

 .اللغوية كالقواعد العلمية األصوؿ عن خارجة التفكيكية ا١تنهجية: الثاين ا١تطلب

 .تقليد أعمى التفكيكية ا١تنهجية: الثالث ا١تطلب
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 األول المطلب

 مطلقاً  الغيبيات تنفي التفكيكية المنهجية

يف مواضع عدة منها  لعقل كأثٌت عليو بتصديقو بالغيبمنحو اك  إلنسافاكـر ا 
َُٜ٘ن ةِٱَّۡنۡيبِ ﴿تعاذل  قولو ِٔ َٖ يُۡؤ ِي ةَ  ٱَّلَّ ٰٜ َْ َٜن ٱلطَّ ُٕ َٜن  َوُيٌِي ٌُ ٓۡ يُ٘ىِ ُٛ ا َرَزًَۡجٰ َّٕ  ٣َوِم

ٗؾَِل 
ُ
ٓ أ ا َٕ ِ َُٜ٘ن ة ِٔ َٖ يُۡؤ ِي

ٓ  َوٱَّلَّ ا َٔ ٍَ َو َُٜ٘ن  إََِلۡ ِ ًٜ ٓۡ يُ ُٚ  ِ ٍَ َوبِٱٓأۡلِعَؽة ِٖٔ َرۡتِْ ٗؾَِل 
ُ
 ٤أ

ػٗ  ُٚ  ٰ ٍَ لََعَ ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
ٍَ ى أ ِ ه ْوَلٰٓ

ُ
َّۖ َوأ ۡٓ ِٛ ِ ّب ِٖ رَّ ۡىُِْطٜنَ  ّٔ ُٕ ۡ ُٓ ٱل قاؿ  ،(ٓ: البقرة سورة) ﴾ُٚ

 ٔتا التاـ التصديق ىو: اإلٯتاف "حقيقة :عند تفسَت ىذه اآلية -رٛتو ا  -السعدم 
 باألشياء اإلٯتاف يف الشأف كليس اٞتوارح، النقياد ا١تتضمن، الكراـ الرسل بو أخربت

 الذم، بالغيب اإلٯتاف يف الشأف إ٪تا. الكافر من ا١تسلم هبا يتميز ال فإنو، باٟتس ا١تشاىدة
 اإلٯتاف فهذا. صلى ا عليو كسلم رسولو كخرب ا ٠ترب، بو نؤمن كإ٪تا، نشاىده كدل نره دل

 فا١تؤمن. صلى ا عليو كسلم كرسلو  ٣ترد تصديق ألنو، الكافر من ا١تسلم بو ٯتيز الذم
 فهمو كسواء يشاىده دل أك، شاىده سواء، رسولو بو أخرب أك، بو ا أخرب ما بكل يؤمن

 عقو٢تم ألف، الغيبية باألمور كا١تكذبُت الزنادقة ٓتبلؼ. كفهمو عقلو إليو يهتد دل أك، كعقلو
 كمرجت، عقو٢تم ففسدت بعلمو ٭تيطوا دل ٔتا فكذبوا إليها هتتد دل ا١تقصرة القاصرة

، بالغيب اإلٯتاف يف كيدخل. ا هبدل ا١تهتدين ا١تصدقُت ا١تؤمنُت عقوؿ كزكت. أحبلمهم
 كحقائق، اآلخرة كأحواؿ، كا١تستقبلة ا١تاضية الغيوب من بو ا أخرب ما ّتميع اإلٯتاف

، ككجودىا ا بصفات فيؤمنوف ذلك من الرسل بو أخربت كما، ككيفيتها ا أكصاؼ
 ا١تخلوقات سائر عن كميزه ا اإلنساف كـر قدف ،(ُ)"كيفيتها يفهموا دل كإف، كيتيقنوهنا

 إعماؿ على كحث ،األلباب أكرل على مواضع عدة يف الكرًن كتابو يف سبحانو كأثٌت بالعقل
 كيلغي بالعقل يضر ما ككل األعمى التقليد عن كهنى ،كالتأمل عتباركاال بالنظر العقل

 لئلنساف التكرًن ىذا رغم كلكن بالعقل، يذىب مسكر كل كتعاذل سبحانو فحـر ،كظيفتو
ألهنا أكرب من قدراتو  ،ٕتاكزىا ٯتكن ال ك٣تاالت ان حدكد اٟتكيم الشارع لو حدد فقد ،كعقلو

                                                           

 .ُْ-َْ، صُج ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الرٛتن بن ناصر ،السعدم(ُ) 
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مبينان حدكد العقل:  - رٛتو ا -يقوؿ اإلماـ السفاريٍت  ،ن مداركو كالغيبياتكخارجة ع
"إف ا خلق العقوؿ كأعطاىا قوة الفكر، كجعل ٢تا حدان تقف عنده من حيث ما ىي 

ىو وىب اإل٢تي، فإذا استعملت العقوؿ أفكارىا فيما لمفكرة، ال من حيث ما ىي قابلة ل
يف طورىا كحدىا، ككفت النظر حقو أصابت بإذف ا تعاذل، كإذا سلكت األفكار على ما 
ىو خارج عن طورىا، ككراء حدىا الذم حده ا ٢تا، ركبت منت عمياء، كخبطت خبط 

 ا، كيف ٤تاكلة إقحاـ العقل ٔت(ُ)"إليو تطمئن أمر على ترتكن كدل قدـ، ٢تا يثبت ، فلمعشواء
رٛتو  -قاؿ اإلماـ ابن القيم  ،إلدخالو يف ما ىو فوؽ طاقتو وظلم ل ىو ليس ضمن مداركو

: "إف ا١تعلومات الغائبة اليت ال تدرؾ إال با٠ترب أضعاؼ أضعاؼ ا١تعلومات اليت تدرؾ - ا
باٟتس كالعقل، بل ال نسبة بينهما بوجو من الوجوه، ك٢تذا كاف إدراؾ السمع أعم كأمشل من 

البصر، فإنو يدرؾ األمور ا١تعدكمة كا١توجودة كاٟتاضرة كالغائبة كالعلـو اليت ال تدرؾ  إدراؾ
باٟتس ... كا١تقصود أف األمور الغائبة عن اٟتس نسبة اسوس إليها كقطرة يف ْتر، كال 
سبيل إذل العلم هبا إال ا٠ترب الصادؽ، كقد اصطفى ا من خلقو أنبياء أنبأىم من أنباء 

كلذلك ٗتبط من حاكؿ إقحاـ  ،(ِ)ا يشاء كأطلعهم منو على ما دل يطلع غَتىم"الغيب ٔت
 كعلى رأسهم ا١تنهجية التفكيكية، ا١تعاصرة للقرآف الكرًن ةالعقل فيما ال يدركو كدعاة القراء

عن دكر العقل يف معرفة الغيبيات: "أما ٤تاكلة إدراؾ ما كراء  - رٛتو ا - قاؿ سيد قطب
. فاشلة ألهنا تستخدـ الواقع بالعقل ادكد الطاقة ... فهي ٤تاكلة فاشلة أكالن، كعابثة أخَتان 

أداة دل ٗتلق لرصد ىذا اجملاؿ، كعابثة ألهنا تبدد طاقة العقل اليت دل ٗتلق ١تثل ىذا اجملاؿ. 
الباطن قى العلم يف أمور الغيب من العليم ا٠تبَت الذم ٭تيط بالظاىر ك كعلى العقل أف يتل

مع كل ك ، (ّ)حًتاـ ١تنطق العقل ىو الذم يتحلى بو ا١تؤمنوف"كالغيب كالشهادة، كىذا اال
ك٭تاكلوف إخضاع كل شيء  قان،الغيبيات مطل ينفوف دعاة ا١تنهجية التفكيكيةٕتد أف  ذلك

كذلك للطعن يف القرآف الكرًن كنفي معانيو كرسالتو، السيما كأف القرآف الكرًن  للعقل،
                                                           

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية  ،٤تمد بن أٛتد بن سادل اٟتنبلي ،السفاريٍت(ُ) 
 .َُٓ، صُج، في عقد الفرقة المرضية

 .ٗٔٓ-ٖٔٓ، صِج، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ،٤تمد بن أيب بكر ،قيمالن اب(ِ) 
 بإختصار. َْ، صُج، في ظالل القرآن ،سيد ،قطب (ّ)
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 تلك منك  يعتمد يف خطابو على الغيبيات بشكل أساسي، ك٘تثل الغيبيات فيو جزءان كبَتان،
كتعدؿ ثلث  مكانة كبَتة يف تأكيد رسالة القرآف الكرًن، ٢تاك  ،القصص القرآنيةالغيبيات 

ْتجة  م ذلك ٕتد دعاة تطبيق ا١تنهجية التفكيكية ينفوهنا كيشككوف فيهاكرغ القرآف الكرًن،
كٕتدىم يتخبطوف يف نفي الغيبيات فتارة  أهنا أساطَت كال يصدقها العقل البشرم اٟتديث،

مع  كما فعل أساتذهتم الغربيوفينكركهنا كتارة ٭ترفوف معانيها، كىدفهم ىو نفيها بأم كسيلة  
كا١تدسوسة يف كتبهم ارفة كاليت تناقض العقل كالفطرة  األساطَت )الغيبيات( ا١تكذكبة

السليمة، كمن تلك األساطَت يف الكتب ارفة ما ينسب  جل جبللو من أمور ال تليق بو  
ۥ﴿كالتعب كأنو يصارع كيصرع  ُٙ َ٘ ۡتَحٰ ّٜٗ  ـُ ٜلَُٜن ُقُْ ٌُ ا َح َّٕ تِۡيٗ َوحََعََٰلٰ َخ ََ  سورة) ﴾اا 

 اليت تعارض العقل بينما ال يوجد يف القرآف الكرًن شيء من تلك األباطيل(، ّْ: اإلسراء
بل إف كل ما يف القرآف الكرًن من غيبيات يتقبلها العقل كالفطرة السليمة كليس فيها أم 

كسأتناكؿ قضية الغيبيات  أك اٟتط من القيمة اإلنسانية، ،بيةمبالغة أك انتقاص ٞتانب الربو 
  القرآف الكرًن إٚتاالن كقضية القصص القرآنية بالتفصيل أل٫تيتها.يف

دل يذكر األمور الغيبية كيسردىا سردان ك٬ترب الناس على التصديق هبا القرآف الكرًن  إف
كذلك حُت عرض األمور الغيبية استعاف يف تقريبها  ،كاعتقادىا، بل سلك طريقان كأسلوبان ٦تيزان 

 كما كضح ذلك  ،باألمور اٟتسية لتستدؿ عليها النفوس البشرية السليمة كالعقوؿ ا١تتجردة
الدكتور يوسف الصديقي يف عرضو لنظرية ا١تعرفة كأسلوب القرآف يف إثبات  أستاذم الفاضل

 ،الصديقي قائم على ركيزتُت أساسيتُتفالنص القرآين كما ذكر الدكتور يوسف ، (ُ)ا١تعرفة

  التفاعل الدائم يف ٣ترل الطبيعة. :أكال

 ثانيان: ذىن اإلنساف كفكره.

 ،فنصوص القرآف الكرًن قائمة على التفاعل بُت ذىن اإلنساف كاألشياء الطبيعية
َِ ﴿: كتبدأ من الكليات كالكوف الواسع يقوؿ تبارؾ كتعاذل ۡ ُٓ ٱَلَّ َؽ َُّس غَّ ـَ اَر َو َٛ َوٱۡلَّ

                                                           

 كما بعدىا. َُْ، صأسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ،يوسف ٤تمود ،ينظر: الصديقي (ُ)



141 
 

َؿ  ٕۡ ٍَ ٓأَلَيٰج   َوٱلشَّ ِ ۡمؽِهِۦُٓۚ إِنَّ ِِف َذٰل
َ
َرُٰتۢ ةِأ ُٜم ُمَفغَّ َّۖ َوٱۡلُُّش َؽ َٕ ٌَ م   َوٱّۡ ٜۡ ٌَ ِ  ﴾َحۡكٌُِْٜنَ  ّّ

، مث يضيق التفاعل إذل اٞتزئيات كإذل جسم اإلنساف ذاتو يقوؿ جل (ُِ: النحل سورة)
َّٓ ﴿ :شأنو ِٖ حَُؽاب  ُث ّٔ ُسٓ  ٌَ ِي َعَْ َٜ ٱَّلَّ ُٚ ۡٓ َّٓ َُيۡؽُِسُس ث  ُث ٌَ ٖۡ َقَْ ِٔ  َّٓ ِٖٔ جُّۡؽَىث  ُث

 َّۖ ُِ ِٖٔ َرۡت  ٰ َّفَّ َٜ ٖ ُحَخ َّٔ ُِٔ٘سٓ  ُۚ َو ٜٗعا ْ ُشُي ٜا ُٜٗ ُُ َّٓ تِلَ ٓۡ ُث ُز ُشػَّ
َ
ْ أ ٜٓا َّٓ تِلَۡتُُْن ِؼۡىَٗل ُث

ٓۡ َتۡكٌُِْٜنَ  َُّْس َفّّمٗ َوََّك ُّٔ َسَٗل 
َ
ٜٓاْ أ كرًن ، كيعتمد القرآف ال(ٕٔ: غافر سورة) ﴾َوتِلَۡتُُْن

  حديثو عن الغيبيات على أربعة أسس:يف 

يبدأ القرآف الكرًن من األمور اٟتسية البسيطة مث األعلى إذل أف يصل إذل أكالن: 
إذل اإلٯتاف كالتصديق األمور الغيبية، فمن خبلؿ اإلٯتاف كالتصديق باسوسات يصل 

  .بالغيبيات

  .إذل اٟتقائقٟتواس مصدران للوصوؿ ٬تعل القرآف الكرًن ا :ثانيان 

  العقوؿ يف دعوتو للتأمل كالتفكر. ثالثان: ٮتاطب القرآف الكرًن ٚتيع

ٯتاف با كبالغيبيات من خبلؿ النظر صوؿ إذل اإلرابعان: يهدؼ القرآف الكرًن الو 
 . (ُ)العقلي بأسلوب علمي

من ا٠تياؿ أك من األمور ا١تتعارضة مع  لغيبية يف القرآف الكرًن ليست شيئان ا فاألمور
بالعقل، فالذم أكجد  امستدالؿ عليهثبلن من األمور الغيبية كٯتكن االم كالنار العقل فاٞتنة

للجزاء يناؿ فيها  ان اإلنساف من عدـ كمكنو من اختيار طريق ا٠تَت أك الشر البد أف يوجد دار 
لصديقي: "انطبلقان من اٟتقيقة اٟتسية اسن ثوابو كا١تسيء عقابو، يقوؿ الدكتور يوسف ا

الثابتة يقـو النص القرآين بإثبات األمور الغيبية، كىو ٮتاطب العقل من مبدأ اٟتسيات، 
كينتهي إذل العقليات، كبالتارل تكوف النتيجة يقينية، ألف اٟتسيات إذا كانت يقينية ثابتة فبل 

ثابتان، ألف ما اعتمد على اليقُت كانطلق  بد أف تكوف األمور الغيبية العقلية حقيقية، كيقينان 
                                                           

عرفة يف القرآف كإثبات حوؿ نظرية ا١ت -حفظو ا  - ( باختصار كتصرؼ مٍت لكبلـ الدكتور يوسف الصديقي(ُ
 كما بعدىا. َُْ، صأسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ،يوسف ٤تمود ،ينظر: الصديقي .الغيبيات
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ا اٗتذ النص القرآين من اٟتقيقة اٟتسية حجة كبرىانان منو ال بد أف يكوف يقينان. كمن ىن
إلثبات األمور الغيبية من إثبات لوجود ا سبحانو كتعاذل، كاإلٯتاف بو، كا١تعاد، كاليـو 

كعند ذكر  .(ُ)ذلك من األمور الغيبية" األخر، كاٞتنة، كالنار، كالثواب كالعقاب، إذل غَت
الغيبيات يف القرآف الكرًن دل يأمرنا بالبحث عن تفاصيلها كإ٪تا أمرنا أف نؤمن هبا كفق حدكد 

ٓۡ َوََلَُيِي﴿طاقة عقولنا قاؿ تعاذل:  ُٛ ا َعَْۡى َٔ ٓۡ َو ِٛ يِۡػي
َ
ا َبنۡيَ خ َٔ  ُٓ ٕٗ َحۡكَْ  ﴾اُؽَٜن ةِِٙۦ ِقْۡ

، يقوؿ الدكتور يوسف الصديقي: "إذف فمنهج البحث القرآين يف ا١تعرفة (َُُ: طو سورة)
قائم على معرفة ا٠تصائص دكف الكنو كا١تاىية، كأكد ىذا ا١تنهج من خبلؿ ا١تعرفة اإلٯتانية 
ا١تتصلة بإثبات كجود ا سبحانو كتعاذل اليت ىي أعلى أنواع ا١تعرفة، كذلك عندما حث 

ا على اإلٯتاف بو بعد إثبات كجوده من خبلؿ آثاره كقدرتو دكف كأحاسيسنا، ككجداننعقولنا 
ِٕۡرِِْٙۦ﴿أف يطلب منا أف نقف على حقيقتو ككنهو، كاكتفى بقولو تعاذل:  ََ َّۖ  َّۡحَؿ  ءٞ ََشۡ

ِٕيُف ٱَۡلَِطۡيُ  َٜ ٱلفَّ ُٚ ، فبل ٯتكن فهم الغيبيات بدكف (ِ)"(ُُ: الشورل سورة) ﴾َو
"العقل : - رٛتو ا -يخ اإلسبلـ ابن تيمية اٟتكيم قاؿ شستعانة بأساليب كطرؽ الشرع اال

، كيف األعماؿ كصبلحها، كبو يكمل الدين كالعمل، كلكنو ال يستقل  شرط يف معرفة العلـو
بذلك، إذ ىو غريزة يف النفس كقوة فيها كقوة البصر، إف اتصل بو نور اإلٯتاف كالقرآف كنور 

كإف إنفرد دل يبصر األمور اليت يعجز كحده عن العُت إذا اتصل بو نور الشمس كالنار، 
، كيف ىذا رد على (ّ)إدراكها، كإف أبعد بالكلية كانت األقواؿ كاألفعاؿ أموران حيوانية"

أصحاب ا١تنهجية التفكيكية يف نفيهم للغيبيات، كدعوهتم إلخضاع كل شيء للعقل بدكف 
 حدكد أك ضوابط.

نهجية التفكيكية على القرآف الكرًن من الغيبيات اليت ينفيها دعاة تطبيق ا١تك 
كا١تراد بالقصص يف القرآف  القصص القرآين العظيم، كما تقدـ   صدقيتهاكيشككوف يف

                                                           

 .ُّٓ-ُِٓ، صأسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ،يوسف ٤تمود ،الصديقي(ُ) 
 .ُٕٔ-ُٕٓسابق، صالرجع ا١ت ،أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي (ِ)
-ّّٖ، صّجٚتع كترتيب: عبد الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم،  ،فتاوى شيخ اإلسالمالمجموع  ،ابن تيمية( (ّ

ّّٗ. 
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عن أحواؿ ا١تاضُت، كإخباره عن اٟتوادث كالكائنات  ما حكاه القرآف الكرًن ىو :الكرًن
كقصص كبلـ  عليو كسلم. صلى ا -قبل نزكلو على قلب رسولنا اآلمُت  الواقعة ا١تاضية

: "كأكثر (ُ)رب الربية حقائق تارٮتية، كىي ىادفة لغايات شريفة علية، قاؿ اإلماـ الغزارل
أسرار القرآف معبأة يف طي القصص كاألخبار فكن حريصان على استنباطها لينكشف لك فيو 

رآف الكرًن ، كالقصص يف الق(ِ)من العجائب ما تستحقر معو العلـو ا١تزخرفة ا٠تارجة عنو"
تعدؿ ثلث القرآف، ك٢تا أىداؼ تؤكد كترسخ رسالة القرآف كمضامينو، أ٫تها التأكيد على 

ٓ ﴿ توحيد ا تعاذل َٙ إَِلَّ ٰ ۥ ََلٓ إَِل ُٙ َّٗ
َ
ٍٜل إَِلَّ َُِٜٗحٓ إََِلِۡٙ خ ـُ ِٖٔ رَّ  ٍَ ِٖٔ َرۡتِْ َ٘ا  ْۡ ـَ ۡر

َ
آ أ َٔ َو

 ۠ َٗا
َ
 - صلى ا عليو كسلم - كتثبيت النيب ، كتسلية(ِٓ: األنبياء سورة) ﴾وَٱۡخُتُػونِ  خ

 ﴿، كا١تؤمنُت كمواساهتم ١تا قد يعًتضهم يف طريق الدعوة إذل ا
صُّ َوُُكّٗ ٌُ ٖۡ  جَّ ِٔ  ٍَ َقَْۡي

ثٞ  ـَ ِٜۡق ِ ٱۡۡلَيُّ َوَم ا ُٗثَّتُِج ةِِٙۦ وَُؤاَدَكُۚ وََسآَءَك ِِف َهِٰؼه َٔ  ِِ ـُ ۢنَتآءِ ٱلؽُّ
َ
َؽٰى  أ َۡ َوذِ

 ُٕ ِٔ٘نِيَ لِْۡ عتبار كبياف أف ن أىداؼ القصص أيضان ا١توعظة كاالكم، (َُِ: ىود سورة) ﴾ۡؤ
ٰٓ إَِذا﴿ العاقبة للمتقُت َخۡي  َضِتَّ ـۡ َٗا  َٔ ٱ ٓۡ ََٗۡصُ ُٚ ْ َسآَء ٜا ِؼةُ َُ ٓۡ ًَۡػ  ُٛ جَّ

َ
ْ خ ٜٓا ُّ٘ ُِ َوَؿ ـُ َؿ ٱلؽُّ

ٜۡمِ  ٌَ ِٖ ٱّۡ َ٘ا َق ـُ
ۡ
َّۖ َوََل يَُؽدُّ ةَأ ََّشآُء ٖ ن َٔ  َ ُّّ٘جِ ِٔنيَ  َذ ۡشؽِ ُٕ

ۡ ٓۡ  ١١٠ ٱل ِٛ ۡػ ََكَن ِِف ًََطِط ٌَ
َّ

 ٞ َة ُۡ َّۡبِٰبِۗ  ِق
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
ا ََكَن َضِػيرٗ ّۡلِ َٔ ِ ٰى َوَلِٰسٖ حَۡطِػيَي ٱَّلَّ ي َبنۡيَ يََػيِۡٙ ا ُحۡىََتَ

ء   ِ ََشۡ
َِ ُُكّ ػٗ  َوَتۡىِطي ُٚ م   َورََۡحَثٗ ى َو ٜۡ ٌَ ِ ُٜ٘نَ يُ  ّّ ِٔ ، (ُُُ-َُُ: يوسف سورة) ﴾ۡؤ

سورة اإلخبلص تعدؿ  يف توجيهو ٟتديث - رٛتو ا - تيميةقاؿ شيخ اإلسبلـ اإلماـ ابن 
آف ثبلثة أنواع: توحيد، كقصص، كأحكاـ. كىذه السورة صفة ر ثلث القرآف: "إف معاين الق

الرٛتن فيها التوحيد كحده، كذلك ألف القرآف كبلـ ا. كالكبلـ نوعاف: إما إنشاء، كإما 
إخبار عن ا١تخلوؽ. فاإلنشاء ىو األحكاـ   إخبار. كاألخبار إما خرب عن ا٠تالق، كإما

كاألمر كالنهي. كا٠ترب عن ا١تخلوؽ ىو القصص. كا٠ترب عن ا٠تالق ىو ذكر أٝتائو كصفاتو. 
                                                           

طبقات ( حجة اإلسبلـ اإلماـ اٞتليل، أبو حامد الغزارل ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد الطوسي الشافعي، كما يف ُ)
 ، بلغت ترٚتتو مئيت صفحة.ّٖٗ-ُُٗ، صٔج: لئلماـ السبكي: الشافعية الكبرى

 .ّّّ، صْج، إحياء علوم الدين ،ايب حامد ،الغزارل (ِ)
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كقرر ذلك الشيخ ٤تمد  ،(ُ)كليس يف القرآف سورة ىي كصف الرٛتن ٤تضان إال ىذه السورة."
من عادتو يف ىذا الكتاب أف علم أنو سبحانو كتعاذل حيث قاؿ: "إ ،(ِ)بن علي الفاركقي

ٯتزج فيو األنواع الثبلثة بعضها ببعض، أعٍت علم التوحيد، كعلم األحكاـ، كعلم القصص. 
كا١تقصود من ذكر القصص إما تقرير الدالئل للتوحيد، كإما ا١تبالغة يف إلزاـ األحكاـ 

جب ا١تبلؿ، كالتكاليف. كىذا الطريق ىو األحسن، ألف بقاء اإلنساف يف النوع الواحد يو 
 ،فإذا انتقل من نوع إذل نوع فإنو ينشرح صدره كيفرح قلبو، فكأنو سافر من بلد إذل بلد

كمن تناكؿ طعاـ لذيذ إذل أخر مثلو، كالشك أنو يكوف  ،كانتقل من بستاف إذل بستاف
 ١تفتونوفدعاة تطبيق ا١تنهجية التفكيكية على القرآف الكرًن ا ْتقو  ، كقد ضل(ّ)أشهى"

عداكة اإلسبلـ فاحًتفوا أنواع م الغربيُت، كالذين ليس ٢تم يف صلتهم بالقرآف إال بأساتذهت
ٝتاعيل كألبيو ابراىيم على نبينا كعليهما كالبهتاف، كمن ذلك نفيهم لوجود إ التزكير للحقائق

حوؿ بيت ا اٟتراـ، كال حقيقة ١تا ينسب إليهما من رفع البيت صلوات ا كسبلمو 
ا١تشرؼ على القواعد كاألركاف، فشككوا يف اٟتقائق ا١تاضية اٟتقيقية طعنان يف األيات 

ك٫تا )جرجيس القرآنية، كتوذل كرب ذلك التشكيك يف القصص القرآنية مستشرقاف ا٧تليزياف 
، مث أعاد نشر ترىاتو (ْ)(مقالة يف اإلسبلـ)واف ٖتت عن ،ـُُٖٗصاؿ( كتيرجم كتابو سنة 

فنشر تلك الًتىات ٢تم الضاؿ ـ، مث جاء ا١تقلد ُِٓٗبعده )مرجيليوف( فنشره يف سنة 
فًتاءات األستاذ ٤تمد ، كقد استوىف الرد على تلك اال(ٓ)ناسبان ٢تا إذل نفسو يف أْتاثو اٞتاىلية

كما رد عليو الدكتور ٤تمد  ،األدب اٞتاىلي( الغمراكم يف كتابو )النقد التحليلي لكتاب يف
ٛتد كاألستاذ ٤تمد أ ،ي يف كتابو )الفكر اإلسبلمي اٟتديث كصلتو باإلستعمار الغريب(البه

                                                           

جواب أىل العلم واإليمان، بتحقيق ما أخبر بو رسول الرحمن من أن )قل ىو  أٛتد عبد اٟتليم،، ابن تيمية(ُ) 
 .ُِّ، صاهلل أحد( تعدل ثلث القرآن

 ،البغدادم :ىػ، كما يفُُٖٓترٚتة: ٤تمد بن علي بن ٤تمد الفاركقي اٟتنفي التهانوم ا٢تندم، ا١تتوىف بعد سنة  (ِ)
 .ِّٔ، صىدية أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إٝتاعيل باشا

 .سبق الغايات في نسق اآليات ،٤تمد علي الفاركقي ،التهانوم(ّ) 
 .، ترٚتة: ىاشم العريبمقالة في اإلسالم ،اإل٧تليزم جرجيس ،ساؿ(ْ) 
 .في األدب الجاىلي. ككتاب في الشعر الجاىلي ، كتابطو ،حسُت (ٓ)
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أف القصص يف القرآف الكرًن صناعة ، كما زعموا ستشراقي(يف كتابو )طو حسُت كالنظر اال
مبٌت القصص كقوامها على التمثيل أدبية فنية ال يشًتط مطابقتها للحقائق الواقعية، ألف 

كا٠تياؿ من غَت موافقة ٟتقيقة اٟتاؿ، كقد تبٌت ذلك البهتاف الدكتور ٤تمد أٛتد خلف ا 
يف كتابو )الفن القصصي يف القرآف الكرًن( حيث قسم يف الفصل األكؿ من الباب الثاين 

، كالقصص (ُ)رية، كا٠تطيئةالقصة القرآنية إذل أربعة أقساـ: التارٮتية، كالتمثيلية، كاألسطو 
 إذل موصلةو  حقيقية لوقائع عرضه  ىي كإ٪تا تزدرل، فنوننا أك ييفًتل حديثنا ليسالقرآنية
وَٱًُۡطِص ﴿ تعاذل قاؿ كما ة،كالعظ لكالتأم ربالتفك هاإدراك ٯتكن عظمىى، غاياتو 

 ۡٓ ُٛ َّْ َطَص ََّك ٌَ ُؽونَ  ٱّۡ َُّ سبب رفض  ، كمن ىنا يتبُت(ُٕٔ: األعراؼ سورة) ﴾َحَخَى
 كتشكيك دعاة القراءة ا١تعاصرة كا١تنهجية التفكيكية للقصص القرآين، كمدل بطبلف قو٢تم.

  

                                                           

 .ُْٖ-ُُٓ، ص الفن القصصي في القرآن الكريم ،٤تمد أٛتد ،ينظر: خلف ا (ُ)



146 
 

 الثاني المطلب

 اللغوية والقواعد العلمية األصول عن خارجة التفكيكية المنهجية

ما يًتتب على الزيغ عن الطريق ا١تستقيم التخبط يف طرؽ الضبلؿ كالتقلب من أىم 
كالضياع يف عادل من اٟتَتة كالعشوائية، كىذا ما حصل لدعاة تطبيق ا١تنهجية يف األخطاء 

التفكيكية على القرآف الكرًن فهم ال ٭تتكموف للنصوص الظاىرة كال ٮتضعوف لضوابط 
ابن تيمية  علمية كليس ٢تم قانوف أك مبدأ يسَتكف عليو يف كل النصوص قاؿ شيخ اإلسبلـ

 يكن ٢تم قانوف قوًن كصراط مستقيم يف النصوص، دل يوجد ك٢تذا ١تا دل: "رٛتو ا تعاذل
أحد منهم ٯتكنو التفريق بُت النصوص اليت ٖتتاج إذل تأكيل كاليت ال ٖتتاج إليو، إال ٔتا يرجع 

كقاؿ ايضان  ،(ُ)إذل نفس ا١تتأكؿ ا١تستمع للخطاب، ال ٔتا يرجع إذل نفس ا١تتكلم با٠تطاب"
مثل طوائف من  -: "فالذين أخطأكا يف الدليل كا١تدلوؿ ءموضحان طريق أىل الضبلؿ كاألىوا

اعتقدكا مذىبان ٮتالف اٟتق الذم عليو أمة الوسط الذين ال ٬تتمعوف على  -أىل البدع 
ضبللة كسلف األمة كأئمتها، كعمدكا إذل القرآف فتأكلوه على آرائهم: تارة يستدلوف بآيات 

ا ٮتالف مذىبهم ٔتا ٭ترفوف بو الكلم عن على مذىبهم كال داللة فيها، كتارة يتأكلوف م
القرآف الكرًن  ؤكلوف، فًتاىم ينتقدكف العلماء السابقُت كينسفوف جهودىم، كي(ِ)مواضعو"

 رد كقدختبلؼ، فبل يصلوف لنتيجة غَت الضياع كاالكفق أىوائهم ا١تتعددة كمشارهبم ا١تختلفة 
 إذل السابقوف العلماء أكلئك أحسن ما بقدر" :فقاؿ الطَت مصطفى األستاذ على أمثا٢تم

 من معينة أللواف مقًتحوف أك آخركف مفسركف أساء القرآف، يف العقل كإذل اٟتق اإلسبلـ
 غَت عن للتجديد حب أك العلمية الشهرة يف رغبة اإلساءة ىذه إذل دفعهم قد التفسَت،
 ا١تفسرين من السابقُت ٕتريح يشتهوف ما إذل سبيلهم ىؤالء جعل فقد ا١تستقيم، طريقها
 مفكركف أك األكائل، بو يأت دل ٔتا آتوف أهنم كزعموا التقصَت، أك كالغفلة، بالسفو كرميهم

 كال القرآف، طريق يعرؼ ال القرآف آلم بتفسَت الناس على بعضهم كطلع فكركا، ٦تا خَتان 
 كال بسياؽ فيو يتقيد كال امدية، السنة مع يتجاكب كال العربية، القواعد إذل ينتسب

                                                           

 . َِْ، صٓج٤تمد رشاد سادل، : قيق، ٖتدرء تعارض العقل والنقل ،، أٛتد عبد اٟتليمابن تيمية(ُ) 
 .ٖٓ، ص، ٖتقيق: ٤تمود ٤تمد نصارمقدمة في أصول التفسير ،، أٛتد عبد اٟتليمابن تيمية(ِ) 
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ٟتاؽ... أحسب ىؤالء أف القرآف قصة يتخيل عناصرىا الكاتبوف، أك كتاب يؤلفو كيبتكر 
فيو ا١تؤلفوف ا١تبتكركف؟ أدل يعلموا أنو كتاب ا العظيم، الذم ال يأتيو الباطل من بُت يديو 

م الفاسد، كال يصح فيو يم ٛتيد؟ فبل يسوغ فيو األخذ بالرأكال من خلفو تنزيل من حك
 .(ُ)ا٠تياالت كاألىواء، كال ٯتارس تفسَته إال الدارسوف ا١تتخصصوف..." النزكع إذل

ختصت بو أمة هم كتشكيكهم يف أعظم علم ٘تيزت كاكمن ٗتبطاهتم تلك نفي
 اإلسبلـ، كىذا العلم ىو علم اإلسناد خاصة فيما يتعلق بالقرآف الكرًن منو.

أمة من األمم، كىذه يف أم ٔتيزة دل توجد  ختصتكا لقد ٘تيزت األمة اإلسبلمية
، - صلى ا عليو كسلم - ُت القرآف الكرًن كسنة النيب١تيزة كا٠تاصية ىي اإلسناد، للوحيا

كال ينكر ىذه ا٠تاصية إال جاىل مكابر خاصةن فيما يتعلق بالقرآف الكرًن، فالقرآف الكرًن 
ألرض كرسوؿ إذل أمُت ا ،من رب العا١تُت ،- عليو السبلـ - نزؿ بو أمُت السماء جربيل

كتلقاه منو الصحابة الكراـ رضواف  ،- عليو الصبلة كالسبلـ إذل يـو الدين - العا١تُت ٤تمد
لى ذلك اٟتاؿ إذل قياـ الساعة، ن بعدىم جيبلن بعد جيل، كسيستمر عا عليهم، كنقلوه ١ت

شكيك ال يضيع منو حرؼ أك حركة، كمن أساليب ا١تفتونُت با١تناىج الغربية كالتفكيكية الت
يف ٚتع القرآف الكرًن، كىذا طعن باألمة كلها كإلغاء ١تا ٘تيزت بو من دكف األمم كلها أال 

كال بد من توضيح قضية ٚتع القرآف  نفي للحقيقة الثابتة ثبوت الشمس، إلسناد،كىو ا
الكرًن اليت يشكك فيها دعاة تطبيق ا١تنهجية التفكيكية على القرآف الكرًن ليدسوا فيو 

 ٝتومهم.

ٚتعو حفظان يف الصدكر كٚتعو كتابةن يف السطور. أما ٚتعو  يراد ّتمع القرآف اٟتكيم
يف الصدكر فقد كجد مرتبان منذ نزكؿ القرآف الكرًن على قلب نبينا األمُت صلى ا عليو 

 كسلم كلن يزاؿ إذل يـو الدين فبل ٭تصى عدد حفاظ كبلـ ربنا الرٛتن يف أم زماف.

  .ثبلث مراحل كاف يفأما ٚتعو كتابة فقد  
                                                           

محمد عبده حتى مشروع اتجاىات التفسير في العصر الحديث من اإلمام  ،مصطفى ٤تمد اٟتديدم ،الطَت(ُ) 
 .ُِِ-َِِ، صقرآنية، ٣تمع البحوث اإلسبلمية ، ضمن ْتوثالتفسير الوسيط
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يف عهد نبينا األمُت صلى ا عليو كسلم فكاف كلما نزؿ منو  :المرحلة األولى
شيء كتبو كيتاب الوحي بأمر من النيب كيف حضرتو صلى ا عليو كسلم، لكن دل يكن 

  كال السور يف ا١تصحف لثبلثة أمور:مرتب اآليات 

كعشرين سنة على غَت الًتتيب الذم ىو مت يف ثبلث أك٢تا: نزكؿ القرآف الكرًن 
كسائل  صعوبة عليو، فيلـز تغيَته كلما نزلت آيات منو كيف ذلك من الكلفة ما فيو مع

 الكتابة فيما سبق. 

 نع من ترتيبو. حتماؿ كقوع النسخ فيو ماا ثانيها:

كلذلك  كتماؿ القرآف الكرًن إال ٔتوت النيب عليو الصبلة كالسبلـ. ثالثها: ال ييعلم ا 
كاف مكتوبان يف صحف كدل يكن مرتبان يف مصحف ٓتبلؼ اٟتفظ فهو مرتب كما ىو بُت 

 أيدينا.

ٚتعو مرتب اآليات يف السور، كالسور يف ا١تصحف، ْتيث ٖتوؿ  المرحلة الثانية:
من صحف إذل مصحف ككاف ذلك سنة اثنيت عشرة يف خبلفة أيب بكر الصديق بإٚتاع 

عنهم ككاف السبب يف ذلك استشهاد سبعُت قارئان يف قتاؿ  - رضي ا - الصحابة الكراـ
أف يستحر القتل يف  - رضي ا عنو - اليمامة فخشي عمر الفاركؽ ا١ترتدين يف موقعة

القراء يف مواقع اٞتهاد األخرل فيضيع شيء من القرآف الكرًن، ألنو ال بد عند ٚتعو يف 
 مصحف من أمرين:

 يب صلى ا عليو كسلم.صحف مكتوبة موثقة يف عهد الن- أ
 حفاظ ٭تفظوف ذلك ا١تكتوب يف صدكرىم.- ب

فتم ٚتع كبلـ ا عز كجل عن طريق السطر كالصدر كذلك أكثق ما يكوف يف 
الضبط، كيكوف كبلـ العزيز الغفور موثقان ٚتعو بالصدكر كالسطور كاإلٚتاع القطعي ا١تربكر، 

فندب ٢تذه ا١تهمة زيد  - رضي ا عنو - فشرح ا صدر ا٠تليفة الراشد أيب بكر الصديق
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بن ثابت كاتب الوحي األمُت فقاـ باألمر خَت قياـ مع معونة الصحابة الكراـ رضي ا ا
 عنهم أٚتُت.

يف عهد ا٠تليفة الراشد الثالث عثماف رضي ا عنو ككاف ذلك  المرحلة الثالثة:
  سنة ٜتس كعشرين لسببُت معتربين:بالتحديد 

اجتمع الصحابة الكراـ كمن تبعهم بإحساف كمعهم أىل العراؽ : السبب األكؿ
كأىل الشاـ يف غزاة أرمينة كأذربيجاف فسمع بعضهم من بعض القرآف كما نزؿ باألحرؼ 

هم، فبل غ هم بعضى السبعة على نبينا عليو الصبلة كالسبلـ فاختلفوا فيما بينهم كخطأ بعضي 
كقاؿ لو: يا أمَت ا١تؤمنُت  - عنهمرضي ا  - الراشد عثماف اليماف ا٠تليفةى  بني  ذلك حذيفةي 

  .(ُ) الكتاب اختبلؼ اليهود كالنصارلأدرؾ ىذه األمة قبل أف ٮتتلفوا يف

ختبلؼ أيضان يف ا١تدينة ا١تنورة كما ىو ثابت بسند السبب الثاين: كجد ذلك اال
قاؿ عثماف: ما تقولوف » :قاؿ  -رضي ا عنو  - صحيح عن سيدنا علي بن أيب طالب

ىذه القراءة اليت اختلف الناس فيها؟ يلقى الرجل الرجل فيقوؿ: قراءيت خَته من قراءتك، يف 
كقراءيت أفضل من قراءتك، كىذا شبيو بالكفر، فقلنا: ما الرأم يا أمَت ا١تؤمنُت؟ قاؿ: فإين 

بعدكم أشد  أرل أف أٚتع الناس على مصحف كاحد، فإنكم إذا اختلفتم اليـو كاف من 
 .(ِ)«اختبلفان، فقلنا: نعم ما رأيت

 -رضي ا عنو  -زيد بن ثابث  عنو - رضي ا - فكلف ا٠تليفة الراشد عثماف
 - الكراـ  كاتب الوحي يف اٞتمع األكؿ كالثاين مع غَته بإشرافو كإشراؼ الصحابة  كىو

مصاحف من ا١تصحف اـ با١تهمة خَت قياـ، فنسخوا سبعة فق -رضي ا عنهم ٚتيعان 
رحلة الثانية، كاحتفظوا ٔتصحفُت منها يف ا١تدينة ا١تنورة كأرسلوا ا٠تمسة الذم ٚتع يف ا١ت

الباقية إذل كلو من مكة ا١تكرمة كالشاـ كٛتص كالكوفة كالبصرة لتكوف مرجعان ٢تم حاٝتةن 
ثابت من  للخبلؼ بينهم، فكل قراءة صحيحة منقولة كافقت الرسم كاللغة العربية فهي قرآف

                                                           

 .ٕٓٗ، ْٕٗرقم:  َٔٓ-َُٓ، صِج ،جامع األصولكما يف صحيح البخارم كغَته،   (ُ)
 .ِْٓف صْج، ٖتقيق: شعيب األرناؤط، ٤تمد زىَت الشاكيش، شرح السنة ،اٟتسُت بن مسعود ،البغوم (ِ)
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سبعة اليت نزؿ هبا القرآف الكرًن، كرسم ا١تصحف الشريف ٭تتمل القراءات العشرة األحرؼ ال
، (ُ)ا١تتواترة اليت ىي ٣تموع األحرؼ السبعة ا١تتواترة إال يف كلمات يسَتة يف الزيادة كالنقصاف

كل يف ، فكتبت يف بعض ا١تصاحف بصورة كيف بعضها بصورة أخرل إثباتان لل(ِ)أك اإلبداؿ
األحرؼ السبعة كىي ٣تموع القراءات العشرة ا١تتواترة فرشان  فا١تصاحف السبعة ٖتتومالكل، 
 حاؿ اجتماع القراء كاختبلفهم. (ّ)كأصوالن 

كاإلماـ ابن  ،(ْ)ىذا الذم اعتمده اققوف يف اٞتمع الثالث كأيب الفضل الرازم
اقتصر على حرؼ كاحد كأسقط الستة ف ا٠تليفة الراشد الثالث إ ، كأما ما قيل(ٓ)اٞتزرم

 :الباقية فمردكد لعدة أمور أبرزىا

مة كتوسعة عليها فهل يليق بنا األحرؼ السبعة رٛتة من ا الكرًن ٢تذه األأك٢تا: أف 
 ستغناء عن رٛتة ا كاإلعراض عن كرامتو.اال

 ىي أيضان كجو عظيم من أكجو إعجاز القرآف الكرًن.ثانيها: 
                                                           

ٓۡ من سورة التوبة )براءة( ﴿ (ََُ)كما ىو اٟتاؿ يف إثبات ﴿من﴾ يف ا١تصحف ا١تكي فقط يف آية   (ُ) ُٛ َ َقػَّ ل
َ
 َوأ

ٰج    ؽِي ََتۡ ََتۡ  َسجَّ
َ
ا ٱۡۡل َٛ ٓ ٗۡ َخ ا َٛ َٖ ذِي ةَػٗ  َفُٰؽ َخِِٰلِي

َ
، تقريب النشر﴾ كىي قراءة اإلماـ ابن كثَت رٛتو ا،  كما يف اخ

 .ُُِص
ٌۡ كما يف أخر سورة الشمس ﴿  (ِ) اَوََل ََيَاُف ُخ َٛ ﴾ بالفاء بدؿ الواك، فرٝتت يف ا١تصحف ا١تدين كالشامي َبٰ

 بالفاء، كهبا قرأ ا١تدنياف )نافع كأبو جعفر( كالشامي )ابن عامر( رضي ا عنهم ٚتيعان.
، ال يقاس ٗ يراد بالفرش اٞتزئيات اليت يقع ا٠تبلؼ يف قراءهتا، كال يقاس عليها كقراءة )ٮتدعوف( يف سورة البقرة: (ّ)

، مع أف ا٠تبلؼ كقع يف األكذل حيث قرأ نافع، كابن كثَت، كأبو عمرك، ُِْعليها ما يف سورة النساء: )ٮتادعوف( 
 .َٗ: صريب النشرتقبضم الياء كألف بعد ا٠تاء ككسر الداؿ كما يف 

مناىل العرفان في علوم كأما األصوؿ فهي الكليات اليت تندرج ٖتتها اٞتزئيات كقواعد ا١تد كا٢تمز كاإلمالة كما يف 
 .ِْْ، صُج القرآن

 -رٛتو ا  -ق ْْٓاإلماـ أبو الفضل الرازم، عبد الرٛتن بن أٛتد، أحد األعبلـ كشيخ اإلسبلـ، توىف سنة   (ْ)
 .ٖٕٗ-ٕٓٗ، صِج، معرفة القراء الكبار ،عثماف بن أٛتد بن ٤تمد، يبالذى :كما يف

اإلماـ اٟتافظ مشس الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد الشافعي ا١تعركؼ بابن اٞتزرم،  (ٓ)
شذرات  ،٤تمد بن أٛتد بن اٟتي بدع ،العماد ابنكما يف  -رٛتو ا  -ىػ ّٖٖية، توىف سنة مقرلء ا١تمالك اإلسبلم

 .َِٔ-َِْص ،الذىب في أخبار من ذىب
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ت ا١تتواترة ىو عُت ما كقع من االختبلؼ يف القراءة يف ؼ بُت القراءاا٠تبلثالثها: 
 نيب صلى ا عليو كسلم كزمن ا٠تليفة الراشد الثالث رضي ا عنو.زمن ال

مانية كذلك دليل قطعي على ختبلؼ يف الرسم بُت ا١تصاحف العثكجود االرابعها: 
 جل كعبل.كالعلم عند ا قتصار على حرؼ كاحد فيها. عدـ اال

يف  من أكؿ نزكلو كإذل اٞتمع األخَت مت ٚتع القرآف الكرًن كتابة كرٝتان  أنو كا٠تبلصة
 :مراحل ثبلث

يف صحف غَت مرتبة ليتم ضبطو صدران  - صلى ا عليو كسلم -يف عهد النيب - أ
 كسطران.

اآليات كالسور بأكثق طرؽ الضبط يف عهد ا٠تليفة الراشد  ٚتع يف مصحف مرتب- ب
 خشية ضياع شيء منو. -رضي ا عنو  -األكؿ 

يف سبع مصاحف بصورة  -رضي ا عنو  -الثالث  ٚتع يف عهد ا٠تليفة الراشد- ت
ٖتتمل القراءات ا١تتواترة ككزعت على أمصار ا١تسلمُت لئبل يقع اختبلؼ يف قراءة  

 .(ُ) كبلـ رب العا١تُت

  

                                                           

، الكتاب الثالث يف َٕٓ-َُٓ، صِج: جامع األصوليراجع األحاديث الواردة يف ٚتع القرآف الكرًن يف  (ُ)
.ِِِ-ُٓٔ، صُجلئلماـ ابن أيب داكد:  المصاحفككتاب  -ترتيب القرآف كٚتعو 
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 الثالث المطلب

 التفكيكية تقليد أعمى المنهجية

قاـ دين اإلسبلـ على حيث لقد ذـ ا سبحانو كتعاذل التقليد األعمى كحذر منو 
 ،ال أف ينقاد كيسلم عقلو لغَته من العباد ،كدعاه ليستعمل عقلو يف ا٠تَت ،تكرًن اإلنساف
ىو التقليد األعمى الذم  على القرآف الكرًن ا١تنهجية التفكيكية دعاة تطبيقكلكن ما فعلو 

رِۡيٗ ﴿ :ينحط باإلنساف إذل مستول البهيمة قاؿ تعاذل ََ  َٓ َّ٘ َٛ َٗا ِۡلَ
ۡ
ۡػ َذَرخ ٌَ ِّٖ َوَّ َٖ ٱۡۡلِ ِ ّٔ ا 

ٓۡ ًُُْٜبٞ َوٱ ُٛ َ نِؿۖٓ ل َٜن  ۡۡلِ ُٛ ٌَ ۡخنُيٞ َلَّ َحۡى
َ
ٓۡ أ ُٛ َ ا َول َٛ ِ ٓۡ َءاَذانٞ  ة ُٛ َ ا َول َٛ ِ وَن ة َلَّ  َلَّ ُحۡتَِصُ

 ُۚٓ ا َٛ ِ ُكَٜن ة َٕ ُٓ ٱَّۡغٰىُِْٜنَ  يَۡف ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
ُۚ أ ُِّ َع

َ
ٓۡ أ ُٚ  ِۡ ِٓ ةَ َٗۡعٰ

َ
ٱۡۡل ََ  ٍَ ِ ه ْوَلٰٓ

ُ
 سورة) ﴾أ

فهم ٢تم أٝتاع كأبصار كعقوؿ كلكنها معطلة ال يستفيدكف منها، بل ، (ُٕٗ: األعراؼ
قاؿ ابن حجر رٛتو ا تعاذل: "كقد توسع من نتقدكف من سبقهم بالعلم كالفضل ٔتراحل، ي

تأخر عن القركف الثبلثة الفاضلة يف غالب األمور اليت أنكرىا أئمة التابعُت كأتباعهم، كدل 
أصبلن يردكف  مسائل الديانة بكبلـ اليوناف، كجعلوا كبلـ الفبلسفةيقتنعوا بذلك حىت مزجوا 

تكرىان، مث دل يكتفوا بذلك، حىت زعموا أف ثار بالتأكيل، كلو كاف مسإليو ما خالف من اآل
الذم رتبوه ىو أشرؼ العلـو كأكالىا بالتحصيل، كأف من دل يستعمل ما اصطلحوا عليو فهو 

كىذا  (ُ)عامي جاىل، فالسعيد من ٘تسك ٔتا كاف عليو السلف، كاجتنب ما أحدثو ا٠تلف"
ما حصل يف العصور ا١تتأخرة حُت إنساؽ البعض ٕتاه تيارات الفلسفة الغربية ْتجة التجديد 

: - رٛتو ا تعاذل -خ أٛتد شاكر يكالتطوير فجاؤا بكوارث دل ٗتطر بباؿ العاقلُت قاؿ الش
ك٦تن "أما يف عصرنا فقد نابت نوائب، كنبتت نوابت، ٦تن استيعبدكا ألراء ا١تبشرين كأىوائهم، 

السنة، بل كانوا من أعدائها، ك٦تن جهلوا لغة العرب إال كبلـ العامة كأشباىهم، كجهلوا 
سخركا من علم علماء اإلسبلـ، كسف هت أحبلمهم، كمردت ألسنتهم على قىولىة السوء يف 
سلفنا الصاحل من الصحابة كالتابعُت كمن بعدىم، بل ال يؤمنوف بالغيب إال قليبلن. ىؤالء 

لتفسَت القرآف م كأمثا٢تم اجًتؤكا على العبث بالقرآف، كاللعب بالسنة، فعرضوا كأشباىه
                                                           

 .ِٕٔ، صُّج، صحيح البخاريفتح الباري بشرح  ،ابن حجر ،العسقبلين(ُ) 



153 
 

جتهاد اٞتاىل، يفتوف الناس كيعلموهنم اللعب كالعبث، كينزعوف من كزعموا ألنفسهم اال
بأىوائهم، فإهنم أضعف من أف قلوهبم اإلٯتاف. ال أقوؿ إف ىؤالء كأكلئك يفسركف القرآف 

بلن، بل بأىواء سادهتم كمعلميهم من ا١تبشرين كا١تستعمرين أعداء تكوف ٢تم أىواء كأشد جه
وا فعلو ىو ألجل مسايرة الغرب يف نقضهم لكل ما ككل ما جاؤا بو كحاكل (ُ)اإلسبلـ..."

قاؿ األستاذ ٤تمد الصادؽ  ،أك مربرات عقلية مقبولة ،ىو مقدس بدكف ضوابط علمية
العلم الصحيح كالعقل : "كالذين حاكلوا منا أف يتحرركا دل يكن ٢تم من سبلح العرجوف

عتصاـ بأصوؿ اإلسبلـ ما يعصمهم عن الوقوع يف مزالق التقليد األىوج لقـو الرجيح، كاال
ىم أبعد ما يكونوف عن اإلسبلـ كمفاىيم ىدايتو، كىؤالء بتعبَت أصح ٖتللوا كدل يتحرركا 

الزائفة كغركر التجديد، كٛتٌلوا القرآف يف تفسَته ما ال ٖتتملو آياتو من  جريان كراء بريق الشهرة
أقواؿ كمذاىب كنظريات ىي أقرب إذل التعسف كالتحريف منها إذل التفسَت كالتحرير، 
فخصصوا العاـ، كأطلقوا ا١تقيد، كقيدكا ا١تطلق، كنسخوا اكم، كأحالوا الظواىر، كجعلوا ما 

، كىذا كاضح بُت فما دعاة تطبيق ا١تناىج الغربية (ِ)للدنيا لآلخرة"لآلخرة منو للدنيا كما 
أعداء، يلبسوف جلود الضأف على قلوب الذئاب  على القرآف الكرًن كالثقافة اإلسبلمية إال 

عن كيفية صناعة  (ّ)كشف الفيلسوؼ الفرنسي )جاف بوؿ سارتر(كيدان لئلسبلـ كأىلو،  
أمثاؿ ىؤالء كبثهم يف صفوؼ ا١تسلمُت، كعن حقيقتهم الوضيعة يف مقدمة كتابو )ا١تنبوذكف 

ياء كالسادة من أفريقيا اء القبائل كأكالد األشراؼ كاألثر سًضر رؤ كنا ٨تي "يف األرض( فقاؿ: 
تغَت كباريس، فتكآسيا، كنطوؼ هبم بضعة أياـ يف أمسًتداـ كلندف كالنركيج كبلجيكا 

جتماعية اٞتديدة، كيرتدكف السًتات بعض أ٪تاط العبلقات االمبلبسهم كيلتقطوف 
ستدبار، كيتعلموف يقة جديدة يف الراكح كالغدك، كاالستقباؿ كاالكالسراكيل، كيتعلموف منا طر 

لغتنا كأساليب رقصنا كركوب عرباتنا، ككنا ندبر لبعضهم أحيانان ز٬تة أكركبية ... كنا نضع يف 
قلوهبم الرغبة يف )أىٍكرىبة( ببلدىم، كأم ببلد؟ ببلد كانت أبواهبا مغلقة دائمان يف  أعماؽ

كجوىنا، دل نكن ٧تد منفذان إليها، كنا بالنسبة ٢تا ٧تسان كخنان، كنا أعداء ٮتافوف منا، ككأهنم 
                                                           

 .ْٔ، صُج ، ىامشعمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ،أٛتد ٤تمد ،شاكر( (ُ
 .ُٗ-ُٖ، صنحو منهج لتفسير القرآن ،٤تمد الصادؽ ،عرجوف (ِ)
 .ترٚتتو ذكر سبق (ّ)
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رد دل يعرفوا بشران، لكن ٔتجرد أف أرسلنا ا١تفكرين الذين صنعناىم، إذل ببلدىم، كنا ٔتج ٫تج
أف نصيح من أمسًتداـ أك برلُت أك باريس، قائلُت )اإلخاء البشرم( نرل أف رجع أصواتنا 
يرتد من أقاصي أفريقيا أك فج من الشرؽ األكسط أك األدىن أك األقصى أك مشاؿ أفريقيا.مث 
إننا كنا كاثقُت من أف ىؤالء ا١تفكرين ال ٯتلكوف كلمة كاحدة يقولوهنا غَت ما كضعنا يف 

م، ليس ىذا فحسب، بل إهنم سلبوا حق الكبلـ من مواطنيهم، ىذا ىو دكر ا١تفكر أفواىه
ستعمار يف ؿ اإلسبلمية، دكر دليل الطريق لبلالذم يتشكل بالشكل األكريب، كيلعبو يف الدك 

ل يكن يعرفها أك يعرؼ لغاهتا، كىو السوس الذم عمل يف الشرؽ من أج الببلد اليت دل
 ستعمارة كالفلسفية كالفكرية ا١تسممة لبلقتصادية كاألخبلقيالثقافية كاالتثبيت ىذه ا١تادة 

ة األصيلة، ىذا السوس الذم كنا صنعناه كٝتيناه فار الغريب، داخل ىذه األشجار الو 
با١تفكرين، كانوا عا١تُت بلغتنا، ككاف قصارل ٫تهم كمنتهى أملهم أف يصبحوا مثلنا، يف حُت 

ثقافة أىليهم كأدياهنم القومية اليت تصنع إهنم ٩تركا من الداخل  أهنم أشباىنا كليسوا مثلنا،
اٟتضارات، كمثلهم كأحاسيسهم كأفكارىم اٞتميلة، كأصالتهم األخبلقية كاإلنسانية، كٖتت 
أم شعار كبأم اسم؟ باسم مقاكمة ا٠ترافات أك مكافحة الرجعية، أك الوقوؼ ضد 

أف ينالوا من أقدس ا١تقدسات لدل  ، كلذلك ٕتدىم يعلنوىا صراحة بعد(ُ)السلفية"
ا١تسلمُت، أال كىي: كتاب ا اٞتليل، الذم ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو، 
الكتاب ا١تعجز ا١تبهر، الذم شهد أعداءه العقبلء ٔتكانتو قدٯتان كحديثان كلكن ىؤالء أصاهبم 

ية بكل ما ٘تثلو، فتجد ا١تسمى العمى، فنادكا بتقليد الغرب كالثورة على الثقافة اإلسبلم
: "كلكن أف السبيل للتطور ىو بشكل كاضح كصريحيقوؿ طو حسُت بعميد األدب العريب 

السبيل إذل ذلك كاحدة، كىي أف نسَت سَت األكركبيُت كنسلك طريقهم، لنكوف ٢تم أندادان، 
كقد  ،(ِ)"كما يعاب كلنكوف شركاء يف اٟتضارة خَتىا كشرىا، حلوىا كمرىا، ما ٭تب منها

                                                           

 .ْْ-ّْ، صدفاع عن ثقافتنا ،ٚتاؿ ،سلطافنقبلن عن كتاب:  (ُ)
 .ْْ، صفي مصرمستقبل الثقافة  ،طو ،حسُت (ِ)
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سبقو إذل ذلك آغا أٛتد الذم يقوؿ يف كتابو: "إنا عزمنا أف نأخذ كل ما عند الغربيُت حىت 
  .(ُ)االلتهابات اليت يف رئيهم كالنجاسات اليت يف أمعائهم"

كمن أبرز ما يقـو عليو فكر دعاة ا١تنهجية التفكيكية ا١تنحرؼ ىو ٤تاكلة تشبيو 
لتوراة كاأل٧تيل( لتذىب قدسيتها عند ا١تسلمُت، كليطبقوا بالكتب السابقة )االقرآف الكرًن 

عليها كيصنعوا هبا ما صنعو أصحاب الكتب السابقة بكتبهم، فما ىم إال مقلدين كأعداء 
للدين القوًن الذم بو تسقيم أمور الدنيا كالدين، كىذا التشبيو بُت القرآف الكرًن كبُت 

 ألمرين معتربين ك٫تا:الكتب السابقة ال يصح كفيو كمغالطات كذلك 

، كىذا كاقع يقر بو أصحاب تلك الكتب قبل غَتىم، كفيها ما أكالن: أهنا كتب ٤ترفة
ٮتالف العقل كالفطرة البشرية، كقد شهد القرآف الكرًن على ٖتريفها بآيات عديدة منها قولو 

ٓۡ َوًَۡػ ََكَن َوؽِييٞ ﴿: تعاذل ٜاْ َُّس ُ٘ ِٔ ن يُۡؤ
َ
ُكَٜن أ َٕ َذَخۡؽ

َ
َّٓ  أ ِ ُث َٓ ٱَّللَّ ٰ َؾ ََ ُكَٜن  َٕ ٓۡ يَۡف ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ

ٜنَ  ُٕ ٓۡ َحۡكَْ ُٚ ٜهُ َو ُْ ٌَ ا َخ َٔ ٖۢ َبۡكِػ  ِٔ ۥ  ُٙ كقولو جل جبللو:  (،ٕٓ)سورة البقرة:  ﴾َُيَّؽِوَُٜٗ
﴿ ِٓٛ ِغ ٌۡ ا َج َٕ َّۖ وَتِ ٓۡ َقِٰفَيٗث ُٛ َ٘ا ًَُُْٜب ٓۡ وََسَكْۡ ُٛ ٰ ٓۡ ََّكجَّ ُٛ ٌَ ِيَثٰ َٓ َقَُٖيَّؽِوَُٜن  ّٔ ِ  ٱََّۡك

ـّٗ  ٜاْ َض اِعكِِٙۦ َونَُف َٜ ُِؽواْ َّٔ َّ ا ُذ َّٕ َ٘ث  ا ّمِ ِ ٰ َعآن
ُِْف لََعَ ٓۡ إَِلَّ ًَِْيَٗل  ةِِٙۚۦُ َوََل حََؾاُل َتؽَّ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ 

 َّۖ ۡٓ ُٛ ۡ٘ ِ ۡطِفجنِيَ ّٔ ُٕ ۡ َ َُيِبُّ ٱل ٓۡ َوٱۡضَىۡصُۚ إِنَّ ٱَّللَّ ُٛ ۡ٘ (، كدل ُّ)سورة ا١تائد:  ﴾وَٱۡخُه َخ
إِجَّآ ﴿ا ألىلها كقد أضاعوىا، قاؿ تعاذل عن التوراة:يتعهد ا ْتفظها، بل أككل حفظه

ػٗ  ُٚ ا  َٛ َرىَٰث ذِي ٜۡ َٗؾۡۡلَا ٱتلَّ
َ
ا ٱۡلَّ ى أ َٛ ِ ُٓ ة ُۚ ََيُۡس ْ َوُٜٗرٞ ٜا ُٕ َْ ـۡ

َ
َٖ أ ِي اُدواْ بِيَُّٜن ٱَّلَّ َٚ  َٖ ِي لَِّلَّ

 ِ ِٖٔ ََِتِٰب ٱَّللَّ  ْ ٜا ـُ ُخۡطىِ ـۡ ا ٱ َٕ ِ ۡضَتاُر ة
َ
ِٰ٘يَُّٜن َوٱۡۡل بَّ ُۚ وَََل َوٱلؽَّ َػآَء َٛ ْ َقَْۡيِٙ ُش ٜا َوََكُٗ

 ْ ا ُٜ واْ أَِب ََّتَۡش ِن َوََل تَۡشََتُ ٜۡ ٗ٘ ٱۡلَّاَس َوٱۡعَش َٕ ٓۡ ََيُۡسٓ ا ًَِْيَٗلُۚ َيِِٰت َث َّّ  ٖ َٔ َٗؾَل  َو
َ
آ أ َٕ ِ ة

ُٓ ٱَّۡؽٰىُِؽونَ  ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
ُ وَأ َٖ وَ ﴿ كقاؿ سبحانو عن اإل٧تيل: (،ْْ)سورة ا١تائد:  ﴾ٱَّللَّ ِٔ
 َٖ ِي ْ إَِّٗا ٱَّلَّ ٜٓا ُ ـّٗ  ًَال ْ َض ٜا ٓۡ وَجَُف ُٛ ٌَ ِٔيَثٰ َعۡؼَٗا 

َ
ۡمؽَ ََٗصَٰؽىٰٓ أ

َ
ْ ةِِٙۦ وَأ ُِؽوا َّ ا ُذ َّٕ َ٘ا ا ّمِ ۡي

                                                           

 .ّٗٔ، صُ، جمصطفى، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلينصربم،  (ُ)
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ُٓ ٱَّۡكَػاَوةَ  ُٛ َ٘ ٜاْ ةَۡح ا ََكُٗ َٕ ِ ُ ة ُٓ ٱَّللَّ ُٛ َٜۡف يُجَّتُِئ ـَ ثٍِۚ َو َٕ ِٜۡم ٱٌَِّۡحٰ َوٱَۡلَۡنَغآَء إََِلٰ يَ
َُ٘كٜنَ  حفظ القرآف الكرًن  بينما تعهد ا العظيم بذاتو ا١تقدسة(، ُْ)سورة ا١تائدة:  ﴾يَۡط

ُٖ َٗؾَّ ﴿فقاؿ سبحانو:  َؽ ِإَوَّٗا َلُۥإَِّٗا ََنۡ َۡ ٜنَ ۡۡلَا ٱَّّلِ ـُ (، كقاؿ ٗ)سورة اٟتجر:  ﴾ََّحٰىِ
ِيٞػ ﴿تعاذل  َٜ ًُۡؽَءاٞن َّمَّ ُٚ  ِۡ ُۡىٜظِۢ  ٢١ةَ ح  ُمَّ ٜۡ َ  (.ِِ)سورة الربكج:  ﴾ِِف ل

، فقد نزلت الكتب السابقة ألقواـ ٥تصوصُت، كيف أزمنة ٥تصوصةثانيان: أهنا كتب 
َٓ َيَٰتِنٓ ِإَوۡذ ًَاَل ِقحَس ﴿ باليت تأيت بعدىا شريعة٤تددة، ككانت تنتهي كل  ُٖ َمۡؽَي  ٱۡب

 ِٔ ا َبنۡيَ يََػيَّ  َٕ ِ ّ ا ل ًٗ َطّػِ ُّٔ ِ إََِلُۡسٓ  ُٜل ٱَّللَّ ـُ َِ إِّّنِ َر ٰٓءِي َر ـۡ ِ ۢ إ َ بَّۡشِ ُٔ َرىٰثِ َو ٜۡ  اَٖ ٱتلَّ
ِِت 
ۡ
ٜل  يَأ ـُ َۡحَػُ ةَِؽ

َ
ۥٓ أ ُٙ ُٕ ـۡ ٖۢ َبۡكِػي ٱ أما القرآف الكرًن فهو آخر (، ٗ)سورة الصف:  ﴾ِٔ

َٗؾۡۡلَآ ﴿الكتب اإل٢تية، كناسخان ٢تا، كجاء للبشرية كلها إذل قياـ الساعة قاؿ تعاذل: 
َ
َوأ

 ًٗ َُِتَٰب ةِٱۡۡلَّيِ ُمَطّػِ
ٍَ ٱّۡ َٖ إََِلۡ ا َبنۡيَ يََػيِۡٙ ِٔ َٕ ِ ّ َُِتِٰب  ا ل ً٘ا َقَْۡيِٙ ٱّۡ ِٕ ۡي َٛ سورة  ﴾َوُم
. فبل ٣تاؿ للمقارنة كقياس القرآف الكرًن على الكتب السابقة ارفة ا١تخالفة (ْٖا١تائدة: 

 .الذميم للعقل كالفطرة السوية، إال عند من اختلت عنده ا١توازين، ككاف كل ٫تو التقليد

  



157 
 

 البحثخاتمة 

ىذا البحث موضوع ا١تنهجية التفكيكية يف ٖتليل ا٠تطاب القرآين، كقد بذلت  حول
قصارل جهدم يف استجبلء كافة جوانب ىذا ا١توضوع، كتبسيطو للقارلء، كاختم ىنا 

 بأىم ما توصلت إليو من نتائج، لتكوف ميسرة كسهلة ا١تناؿ ١تن أرد اإلطبلع عليها.

 كال ٮتضع للنظريات كباللغة العربية ا٠تالدة، أكالن: القرآف الكرًن إ٢تي ا١تصدر ،
ًتاـ، ك٭تـر القوؿ فيو بغَت علم  ك٬تب تقديسو كالتعامل معو باحالفلسفية اٟتديثة، 

 .(ُ)«النار من مقعده فليتبوأ برأيو القرآف يف قاؿ من»كما قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ 
  :وف كفق ضوابط اٟتقائق لفهم أم كبلـ كخصوصان كبلـ ا تعاذل ال بد أف يكثانيان

الثبلثة كتفاصيلها اليت من خبل٢تا يفهم الكبلـ، كىي اٟتقيقة الوضعية اللغوية، 
صطبلحية. كأم فهم ال يراعي ىذه نية الشرعية كاٟتقيقة العرفية االكاٟتقيقة الدي

 الضوابط كاٟتقائق فهو خاطئ أيان كاف مصدره أك قائلو.
  :منذ عهد الصحابة الكراـ كمن جاء بعدىم من التابعُت ،التـز سلفنا الكراـثالثان، 

كلذلك   ،بطرؽ التفسَت الصحيحة ا١تبنية على حقائق فهم الكبلـ ،كأئمة التفسَت
نتقاص أك تبلعب ٔتضامُت كليس فيها أم ا ،١تن جاء بعدىم ان كانت تفاسَتىم نور 

 ا٠تطاب القرآين كما حصل عند ا١تتأخرين.
 كلكل  ما أمر ا كخلقو،ألهن ،الصريح كالعقل الصحيحنقل رابعان: ال تعارض بُت ال

كخبلؼ ىذا  منهما دكر مكمل لؤلخر، كهبما يصل اإلنساف للحقيقة كالسعادة، 
 الضبلؿ.سبب اٞتهل ك  كما ىو حاؿ التفكيكية

  ٨تطاط ىي إحدل نتائج اال ،ا١تنهجية التفكيكية كغَتىا من الفلسفات: خامسان
كانت تعيشو أكركبا بسبب الصراع بُت الدين ارؼ كالعلم الفكرم كالثقايف الذم  

 اٟتديث.

                                                           

(، كقاؿ: ىذا حديث ُِٓٗ، رقم )ُٗٗ، صٓيف السنن، باب الذم يفسر القرآف برأيو، ج الترمذيأخرجو  ((ُ
حسن.
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 كال ٯتكن  ،فهي ٣ترد ىراء كنفي للحقائق ،ان: التفكيكية ال يقوؿ هبا عاقلسادس
 كالفوضى حقيقيان، ألف القوؿ هبا يفضي إذل العدميةكاقعيان تطبيقها يف اٟتياة تطبيقان 

 .كإلغاء كل حقيقة
 الفلسفات كا١تناىج الغربية يف العادل اإلسبلمي على القرآف  ان: ال يدعو لتطبيقابعس

و، أك حاقد على اإلسبلـ كتعاليمو يتمٌت الدينة كمقلد ألعدائالكرًن إال فاقد ٢تويتو 
 القضاء عليو.

 كثَتة ٘تيزه عن غَته، خر، كلو خصائص  ا٠تطاب القرآين ليس كأم نص آان: ثامن
 لفهمو. تلك ا٠تصائص يف أم ٤تاكلة ك٬تب مراعاة

 لفهم ا٠تطاب القرآين، ال ٯتكن التوصل لفهم كضع العلماء أربعة أصوؿ ان: تاسع
عهود مصحيح إذل من خبل٢تا، كىي: أصل معهود القرآف يف ا٠تطاب، كأصل 

العرب يف ا٠تطاب، كالفهم كفق دالالت عصر النزكؿ، كاعتماد السياؽ كا١تعاين 
 الكلية.

  أساسها مع أسس القرآف الكرًن، فهي تنفي الغيبيات : تتعارض التفكيكية يف ان عاشر
فبل ٯتكن التعويل عليها إال بتحريف القرآف  القرآف الكرًنبذلك تعارض مطلقان ك 

 .الكرًن
 القرآف الكرًن كبلـ رب العا١تُت، يوافق العقوؿ السليمة، كمنو تؤخذ : اٟتادم عشر

تنايف العقوؿ السليمة، كال يكية التفكالقواعد اللغوية، كيطابق القواعد العلمية، كأما 
تتقيد بالضوابط العلمية، كال القواعد اللغوية، اليت ىي ٤تل اٚتاع العقبلء من 

 البشرية، فبل ٣تاؿ لتطبيق السراب على اٟتقيقة.

ىذه ا١تناىج الغربية تتسلل لنا كىي ٖتمل يف طياهتا مضامُت أيدلوجية هتدؼ  ٦تا ال ٮتفى أف
ا١تتخصصُت يف ىذا  أكصي طبلب العلم ، لذلكةكاٟتضارة اإلسبلميإذل القضاء على الدين 

 اٞتوانب، ٚتيعمن  تبيُت ضررىال بتعمق كاستفاضة الشأف دراسة مثل ىذه الفلسفات
 كأىدافها اٟتقيقية.
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جهدم  فيو بذلت أين عذرم كلكن ،الكماؿ فيو دعيكال أ مقل جهد الإ ىذا فماكأخَتان 
نلت  ت فمن نفسي كالشيطاف، كأكوف قدأخطأ فكإ مرادم، ذاؾك  أصبت فمن ا ففإ

 يت"رأ :البيساين الرحيم عبد الفاضل القاضي وقال ما على زيدأ كال، كالتعلم ااكلو شرؼ
 كذا زيد كلو ،حسنأ لكاف ىذا غَت لو :غده يف قاؿ إال يومو يف كتابان  نسافإ اليكتب نوأ

 عظمأ من كىذا ،ٚتلأ لكاف ىذا ترؾ كلو ،فضلأ لكاف ىذا قدـ كلو ،يستحسن لكاف
 كيلقى القبوؿ يناؿ أف آمل (ُ)"البشر لةج على النقص ستيبلءا على دليل كىو ،العرب

 .االستحساف

 تسليمان كثَتا كسلم كصحبو آلو كعلى ٤تمد كحبيبنا سيدناك  نبينا على كبارؾ كسلم ا كصل

 .كاٟتمد  رب العا١تُت

 

  

                                                           

 .ُٖ، صُ، جوالعلومالظنون عن أسامي الكتب  كشفحاجي خليفة، مصطفى عبد ا،  (ُ)
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 المصادر والمراجع قائمة

صلى اهلل  - جامع األصول في أحاديث الرسولابن األثَت، عز الدين أيب اٟتسن اٞتزرم،  .ُ

 .ـ(ُٗٔٗ)دمشق: مطبعة ا١تبلح، ب.ط،  - ملعليو وس
، موقع مقالة بعنوان: تجديد الخطاب الديني أم تجديد اإلسالم؟أديب، علي،  .ِ

 ـ.َُِٓ/ُِ/ُِ، نشر بتاريخ ِِرصيف
، ُترٚتة: ٤تمود غريب )بَتكت: دار الطليعة، ط ،األنسنة واإلسالمأركوف، ٤تمد،  .ّ

 .ـ(ََُِ
، ترٚتة: ىاشم صاحل، )بَتكت: مركز تاريخية الفكر العربي اإلسالميكوف، ٤تمد، أر  .ْ

 .ـ(ُٔٗٗ، ِاإل٪تاء القومي، ط
، ترٚتة: ىاشم صاحل )بَتكت: مركز الفكر اإلسالمي، قراءة علميةكوف، ٤تمد، أر  .ٓ

 .ـ(ُٔٗٗ، ِاإل٪تاء القومي، ط
الفكر األصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريخ اخر للفكر ركوف، ٤تمد، أ .ٔ

 .ـ(ُٗٗٗ، ُ، ترٚتة: ىاشم صاحل، )بَتكت: دار الساقي، طاإلسالمي
 .ـ(ََِٗ، ْ)بَتكت: دار الطليعة، ط قضايا في نقد العقل الدينيأركوف، ٤تمد،  .ٕ
: دار الساقي، )بَتكت العلمنة والدين، اإلسالم، المسيحية، الغربأركوف، ٤تمد،  .ٖ

 .ـ(ُٔٗٗ، ّط
، )األردف: الدار ا١تنهجية البنيوية وما بعدىا النشأة والتقبلسامر فاضل،  األسدم .ٗ

 .ـ(َُِٓ، ُللنشر كالتوزيع، ط
 ـ(.َُِّ، ٕٗ، ٣تلة عود الند )العدد القراء التفكيكيةٝتاعيل، فاطمة زىرة، إ .َُ
تفسير القرآن العظيم روح المعاني في األلوسي، ٛتود بن عبد ا اٟتسيٍت،  .ُُ

 .)بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، ب.ط، ب.ت( والسبع المثاني
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)سوريا: مركز اإل٪تاء اٟتضارم،  ي، ترٚتة: منذر عياشنقد وحقيقة بارت، ركالف، .ُِ
 .ـ(ُْٗٗ، ُط

، ترٚتة: عبد السبلـ بن عبد العارل )ا١تغرب: درس في السيمولوجياركالف، ، باث .ُّ
 .ـ(ُٖٔٗدار توبقاؿ، ب.ط، 

د: مطبعة حيدر أباد، ب.ط، )ا٢تنالتاريخ الكبير البخارم، ٤تمد بن إٝتاعيل،  .ُْ
  .ق(ُُّٔ

، ٖتقيق: ٤تمد عاصم القضاة )بَتكت: دار اإلنتصارالباقبلين، أبو بكر ابن الطيب،  .ُٓ
، ط  .ـ(ََُِ، ُابن حـز

)الطائف: مكتبة  القرآنيون وشبهاتهم حول السنةخادـ حسُت إ٢تي،  ٓتش، .ُٔ
 .ـ(َََِ، ِللنشر كالتوزيع، ط الصديق

ٖتقيق: ٤تمد ٤تي الدين روضة العقالء ونزىة الفضالء، البسيت، ٤تمد بن حباف،  .ُٕ
 .ق(ُّٕٗدار الكتب العلمية، ب.ط،  )بَتكت:

)بَتكت، مكتبة  ىدية أسماء المؤلفين وآثار المصنفينالبغدادم، إٝتاعيل باشا،  .ُٖ
 .ـ(ُٓٓٗا١تثٌت، ب.ط، 

، ٖتقيق: شعيب األرناؤكط، ٤تمد زىَت شرح السنةاٟتسُت بن مسعود،  البغوم، .ُٗ
 .ـ(ُُٕٗ، ُالشاكيش )بَتكت: ا١تكتب اإلسبلمي، ط

)القاىرة،  الفكر اإلسالمي الحديث وصلتو باإلستعمار الغربيالبهي، ٤تمد،  .َِ
 .ـ(ُّٗٗ، ْمكتبة كىبة، ط

)األردف: عادل الكتب  ، فلسفة النقد التفكيكيراجح سامية،، تاكريت، بشَت .ُِ
 .ـ(ََِٗ، ُاٟتديث، ط
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)د٢تي: ا١تطبع  سبق الغايات في نسق اآلياتالتهانوم، ٤تمد علي الفاركقي،  .ِِ
 .ىػ(ُُّٔ، ُاجملتبائي، ط

، جواب أىل العلم واإليمان، بتحقيق ما أخبر بو ابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم .ِّ
)بَتكت: دار الكتب  آنرسول الرحمن من أن )قل ىو اهلل أحد( تعدل ثلث القر 

 .ـ(ُْٕٗ، ِالعلمية، ط
، ٖتقيق: ٤تمد رشاد ، درء تعارض العقل والنقلأٛتد بن عبد اٟتليم، ابن تيمية .ِْ

 .ىػ(ُّٗٗ، ُسادل )الرياض: جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود، ط
)مصر:  دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيميةابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم،  .ِٓ

 ـ(. ُٖٕٗ، ُدار األنصار، ط
)الرياض: دار الرياض اٟتديثة، مجموع الفتاوى ابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم،  .ِٔ

 ق(. ُّٖٗ، ُط
، ٖتقيق: ٤تمود ٤تمد مقدمة في أصول التفسيرابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم،  .ِٕ

 .ـ(ُٖٖٗ، ُنصار )مصر: مكتبة الًتاث اإلسبلمي، ط
، ٚتع كترتيب: عبد مجموع فتاوى شيخ اإلسالمعبد اٟتليم،  ابن تيمية، أٛتد بن .ِٖ

الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم )ا١تدينة ا١تنورة: ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف، 
 .ىػ(َُْٔب.ط، 

، ٖتقيق: أنور الباز، عامر اٞتزار مجموع الفتاوىأٛتد بن عبد اٟتليم، ، ابن تيمية .ِٗ
 .ق(ُِْٔ، ّط)مصر: دار الوفاء للطباعة كالنشر، 

)الرياض: مطابع جامعة  درء تعارض العقل والنقلابن تيمية، أٛتد عبد اٟتليم،  .َّ
 .ق(ُّٗٗ، ُاإلماـ ٤تمد ابن سعود، ط
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 مقدمات أولى في اإلسالم المحمدي الباكر، نشأًة وتأسيساً تيزيٍت، طيب،  .ُّ
 .ـ(ُْٗٗ، ُ)سوريا، دار دمشق، ط

)مصر:  النشر في القراءات العشرتقريب ابن اٞتزرم، ٤تمد بن ٤تمد بن علي،  .ِّ
 .ق(ُُّٖ، ُمطبعة مصطفى البايب اٟتليب، ط

)بَتكت:  منجد المقرئين ومرشد الطالبينابن اٞتزرم، ٤تمد بن ٤تمد بن يوسف،  .ّّ
 .ق(ََُْا١تطبعة العلمية، ب.ط، 

)مصر: ا١تطبعة اٟتيدرية، تلبيس ابليس ابن اٞتوزم، عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد،  .ّْ
 .ق(ُّٖٔ، ّط

، دراسة نشرت ، القرآن من تفسير النص إلى تحليل الخطابعبدالرٛتن اٟتاج، .ّٓ
 ـ، موقع التفسَت كا١تفسركف.ََِٗ/ّ/ِٔبتاريخ 

)ا٢تند: مطبعة  المستدرك على الصحيحيناٟتاكم، ٤تمد بن عبد ا بن ٤تمد،  .ّٔ
 .ق(ُّّْحيدر أباد، ب.ط، 

 والعلوم الكتب أسامي عن الظنون كشف ا، عبد مصطفى خليفة، حاجي .ّٕ
 )بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، ب.ط، ب.ت(.

)مصر: مطبعة  اإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر، أٛتد بن علي بن ٤تمد،  .ّٖ
 .ق(ُِّٖ، ُالسعادة، ط

)مصر: ا١تطبعة  فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، علي بن أٛتد،  .ّٗ
 .ق(َُّٖالسلفية، ب.ط، 

)القاىرة: دار الرياف،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر، العسقبلين، .َْ
 .ىػ(َُْٗ، ِط



164 
 

، ٖتقيق: ٤تمد رشا )ا٢تند، مطبعة حيدر لسان الميزانابن حجر، أٛتد بن علي،  .ُْ
 .ق(ُِّٗأباد، ب.ط، 

اتجاىات التفسير في العصر الحديث من اإلمام اٟتديدم، مصطفى ٤تمد  .ِْ
: الشركة ا١تصرية للطباعة كالنشر، )مصر محمد عبده حتى مشروع التفسير الوسيط

 .ق(ُُّٗب.ط، 
 .ـ(ََِٓ، ْ)بَتكت: ا١تركز الثقايف العريب، ط الممنوع والممتنع حرب، علي، .ّْ
 .ـ(ََِٓ، ْ)بَتكت: ا١تركز الثقايف العريب، ط النص والحقيقةحرب، علي،  .ْْ
 .ـ(ُّٗٗ، ُ)بَتكت: ا١تركز الثقايف العريب، ط نقد الحقيقةحرب، علي،  .ْٓ
، علي بن أٛتد بن سعيد،  .ْٔ )مصر:  الفصل في الملل واألىواء والنحلابن حـز

 .ـ(ََُِمكتبة ا٠تا٧تي، ب.ط، 
، علي بن أٛتد بن سعيد،  .ْٕ ، النبذة الكافية في أحكام أصول الدينابن حـز

 .ق(َُْٓ، ُٖتقيق: ٤تمد أٛتد عبد العزيز، )بَتكت: دار الكتب العلمية، ط
ستدالل على مسائل االعتقاد عند أىل السنة منهج االعثماف بن علي، ، حسن .ْٖ

 .ق(ُُْٖ، ْ)الرياض: مكتبة الرشد، ط والجماعة
)األردف: دار أسامة للنشر كالتوزيع،  المعجم الفلسفيحسيبة، مصطفى،  .ْٗ

  .ـ(َُِِ
، سلسلة عادل الخروج من التيو، دراسة نقدية في سلطة النصٛتودة، عبد العزيز،  .َٓ

 .ـ(ََِّاجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاألدب،  )الكويت: ِٖٗا١تعرفة، العدد 
، سلسلة عادل ا١تعرفة، المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربيةٛتودة، عبد العزيز،  .ُٓ

 .ـ(ََُِ)الكويت، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاألدب،  ِِٕالعدد 
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سلسلة عادل ، المرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيكية ٛتودة، عبد العزيز، .ِٓ
 .ـ(ُٖٗٗ)الكويت، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاألدب،  ِِّا١تعرفة، العدد 

)بَتكت: ا١تكتب اإلسبلمي،  مسند اإلمام أحمدابن حنبل، أٛتد بن ٤تمد،  .ّٓ
 .ب.ط، ب.ت(

 .ىػ(ُُِْ، ْ)بَتكت: ا١تؤسسة اٞتامعية، ط التراث والتجديدحنفي، حسن،  .ْٓ
)الرياض:  تفسير البحر المحيط )التفسير الكبير(حياف، ٤تمد بن يوسف،  وأب .ٓٓ

 مكتبة كمطابع النهضة اٟتديثة، د.ط، د.ت(.
)مكة  أعالم الحديث في شرح صحيح البخاريا٠تطايب، ٛتد بن ٤تمد،  .ٔٓ

 .ـ(ُٖٖٗ، ُا١تكرمة: مركز إحياء الًتاث اإلسبلمي، ط
 ق(.ُّٖٓ)القاىرة: السلفية، ب.ط، العزلة  ٤تمد، بن ٛتد ا٠تطايب، .ٔٓ .ٕٓ
)مصر: دار السعادة، ب.ط،  تاريخ بغداد، ا٠تطيب البغدادم، أٛتد بن علي .ٖٓ

 .ق(ُّْٗ
)بَتكت: دار إحياء السنة،  الفقيو والمتفقوا٠تطيب البغدادم، أٛتد بن علي،  .ٗٓ

 .ـ(ُٕٓٗب.ط، 
)األردف: دار الكندم  ، في النقد والنقد األلسني، دراسات نقديةبراىيمإخليل،  .َٔ

 .ـ(ََِِ، ُللنشر كالتوزيع، ط
ت: )بَتك  األمر بالمعروف والنهي عن المنكرا٠تبلؿ، أبو بكر أٛتد بن ٤تمد،  .ُٔ

 .دار الكتب العلمية، ب.ط، ب.ت(
)مصر: مكتبة النهضة  الفن القصصي في القرآن الكريمخلف ا، ٤تمد أٛتد،  .ِٔ

 .ـ(ُٕٓٗ، ِا١تصرية، ط
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، ُ)بَتكت: دار العودة، ط االسم العربي الجريحا٠تطييب، عبد الكبَت،  .ّٔ
 .ـ(َُٖٗ

، ترٚتة: ٤تمد برادة )بَتكت: دار العودة، في الكتابة والتجربةا٠تطييب، عبد الكبَت،  .ْٔ
 .ـ(َُٖٗب.ط، 

، ترٚتة: أدكنيس )ا١تغرب: ٣تلة األزمنة المغرب أفقًا للفكرا٠تطييب، عبد الكبَت،  .ٓٔ
 .ـ(َُِٓ، ٗد اٟتديثة، العد

 .ـ(َُٖٗ)بَتكت: دار العودة، ب.ط،  النقد المزدوجا٠تطييب، عبد الكبَت،  .ٔٔ
، ترٚتة: جابر البنية، العالمة، اللعب، في خطاب العلوم اإلنسانيةدريدا، جاؾ،  .ٕٔ

 .ـ(ُّٗٗ، ْ، العدد ُُعصفور )القاىرة: ٣تلة فصوؿ، ٣تلد 
، )ا١تغرب: دار توبقاؿ ، ترٚتة: كاظم جهادالكتابة واالختالفديريدا، جاؾ،  .ٖٔ

 .ـ(َََِ، ِللنشر، ط
، ٖتقيق: شعيب األرنؤط سير أعالم النبالءالذىيب، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف،  .ٗٔ

 .ـ(ُِٖٗ، ِ)بَتكت: مؤسسة الرسالة، ط
معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار الذىيب، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف،  .َٕ

 .ـ(ََِّ)الرياض: عادل الكتب، ب.ط، 
)القاىرة: دار اٟتديث، ب.ط،  التفسير والمفسرونالذىيب، ٤تمد حسُت،  .ُٕ

 .ـ(ََِٓ
، ترٚتت: يونيل من الظاىراتية الى التفكيكية -، المعنى االدبي رام، كليم .ِٕ

 .ـ(ُٕٖٗ، ُ)بغداد: دار ا١تأموف، طيوسف عزيز، 
 .ق(ُُّٔ-ُُّٓ)مصر: مطبعة ا١تنار،  مجلة المناررضا، ٤تمد رشيد،  .ّٕ
 .ق(ُِّٖ، ِ)حلب: مكتبة ربيع، ط البرىان المؤيدالرفاعي، أٛتد،  .ْٕ
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دليل الناقد األدبي إضاءة ألكثر من سبعين  ميجاف، البازعي، سعد، الركيلي، .ٕٓ
 .ـ(ََِِ، ّركز الثقايف العريب، ط)ا١تغرب: ا١ت تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً 

كت: ا١تطبعة )بَت معاني القرآن وإعرابو الزجاج، إبراىيم بن السرم بن سهل،  .ٕٔ
 .العصرية، ب.ط، ب.ت(

)مصر: مطبعة عيسى  مناىل العرفان في علوم القرآنالزرقاين، ٤تمد عبد العظيم،  .ٕٕ
 .، ب.ت(ّالبايب اٟتليب، ط

، ٖتقيق: فواز أٛتد مناىل العرفان في علوم القرآنالزرقاين، ٤تمد عبدالعظيم،  .ٖٕ
 .ق(ُُْٓ، ُعريب، طزمررل، )بَتكت: دار الكتاب ال

)مصر: مطبعة البرىان في علوم القرآن ، ٤تمد بن عبد ا الزركشي، بدر الدين .ٕٗ
 .(ُُّٗعيسى البايب اٟتليب، ب.ط، 

، ٖتقيق: ٤تمد البرىان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين ٤تمد بن عبد ا،  .َٖ
 .ق(ُّٕٔ، ُأبو الفضل إبراىيم )القاىرة: دار إحياء الكتب العربية، ط

 .، ب.ت(ّ)بَتكت: دار الكتب العلمية، ط األعالمالزركلي، خَت الدين،  .ُٖ
، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في الز٥تشرم، ٤تمود بن عمر .ِٖ

 .)مصر: مطبعة مصطفى البايب اٟتليب، ب.ط، ب.ت(وجوه التأويل 
)مصر: مطبعة  الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآنأبو زيد، ٤تمد،  .ّٖ

 .ق(ُّْٗمصطفى البايب اٟتليب، ب.ط، 
)تونس: الدار العربية  أثر اللسانيات في النقد العربي الحديثالزيدم، توفيق،  .ْٖ

 .ـ(ُْٖٗللكتاب، 
، ترٚتة: ىاشم العريب )القاىرة: ا١تطبعة اإل٧تليزية مقالة في اإلسالم جرجيس، ساؿ، .ٖٓ

 .ـ(ُُّٗ، ّاألمريكانية ببوالؽ، ط
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، ٖتقيق: ٤تمود ٤تمد، طبقات الشافعية الكبرىد الوىاب بن علي، السبكي، عب .ٖٔ
 .ـ(ُْٔٗ، ُعبد الفتاح اٟتلو )مصر: مطبعة عيسى البايب اٟتليب، ط

، ترٚتة: ٤تمد البنيوية وما بعدىا من ليفي شتراوس إلى دريداسًتكؾ، جوف،  .ٕٖ
 .ـ(ُٔٗٗعصفور، )الكويت: اجمللس الوطٍت للثقافة كاألداب، 

، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان الرٛتن بن ناصر،عبد  السعدم، .ٖٖ
 .ق(َُِْ، ُٖتقيق: عبد الرٛتن بن معبل اللو٭تق )بَتكت: مؤسسة الرسالة، ط

، ترٚتة: كماؿ أبوديب )بَتكت: مؤسسة األْتاث االستشراقإدكارد،  سعيد، .ٖٗ
 .ـ(ََِٓ، ٕالعربية، ط

)تونس: دار  الفلسفيةمعجم المصطلحات والشواىد سعيد، جبلؿ الدين،  .َٗ
 .ـ(ََِْاٞتنوب للنشر، ب.ط، 

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية أٛتد بن سادل اٟتنبلي، ، السفاريٍت .ُٗ
)دمشق، مؤسسة ا٠تافقُت كمكتبتها،  لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية

 .ـ(ُِٖٗ، ِط
 .ق(ُُِْ، ُ)الرياض، دار الوطن، ط دفاع عن ثقافتناسلطاف، ٚتاؿ،  .ِٗ
)بَتكت: مؤسسة علـو  عمل اليوم والليلةابن السٍت، أٛتد بن ٤تمد بن إسحاؽ،  .ّٗ

 .القرآف، ب.ط، ب.ت(
٣تلة  -، ٣تلة ا١توقف األديب التفكيكية والنقد العربي الحديثالسيد، غساف،  .ْٗ

األكؿ  ، تشرينِْٔأدبية شهرية تصدر عن اٖتاد الكتاب العرب )دمشق، العدد 
 ـ(.ََِٔ

)بَتكت:  صون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالمجبلؿ الدين، ، السيوطي .ٓٗ
 .دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(
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)مصر: ا٢تيئة ا١تصرية  اإلتقان في علوم القرآنالسيوطي، عبد الرٛتن بن أيب بكر،  .ٔٗ
 .للكتاب، ب.ط، ب.ت(

ق: ٤تمد أبو ، ٖتقيالقرآن اإلتقان في علومالسيوطي، جبلؿ الدين عبد الرٛتن،  .ٕٗ
شركة ابناء شريف األنصارم للطباعة كالنشر كالتوزيع، طبعة  الفضل نعيم، )بَتكت:

 .ق(ُِْٗخاصة بوزارة األكقاؼ القطرية، 
)بَتكت: دار الكتب العلمية،  طبقات الحفاظالسيوطي، عبد الرٛتن بن أيب بكر،  .ٖٗ

 .ـ(ُّٖٗ، ُط
)بَتكت: مكتبة دار اٟتياة للطباعة كالنشر،  ثورة اإلسالمأبو شادم، أٛتد زكي،  .ٗٗ

 .ـ(َُٕٗب.ط، 
، ٖتقيق: أبو عبيدة مشهور بن الموافقات الشاطيب، إبراىيم بن موسى بن ٤تمد، .ََُ

 .ق(ُُْٕ، ُحسن آؿ سلماف، )القاىرة: دار ابن عفاف للنشر، ط
)مصر: دار ا١تعارؼ،  عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرأٛتد ٤تمد، ،  شاكر .َُُ

 .ق(ُّٕٔب.ط، 
)سوريا، مطبعة األىارل للنشر  الكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحركر، ٤تمد،  .َُِ

 .كالتوزيع، ب.ط، ب.ت(
السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض الشربيٍت، ٤تمد بن أٛتد ا٠تطيب،  .َُّ

 .، ب.ت(ِ)بَتكت: دار ا١تعرفة، ط معاني كالم ربنا الحكيم الخبير
، ِ)بَتكت، دار الطليعة، ط بين الرسالة والتاريخ اإلسالمالشريف، عبد اجمليد،  .َُْ

 .ـ(ََِٖ
)مصر: مطبعة  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي، ٤تمد األمُت،  .َُٓ

 ق(. ُّٖٔا١تدين، د.ط، 
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)مكة ا١تكرمة:  مذكرة أصول الفقو على روضة الناظرالشنقيطي، ٤تمد األمُت،  .َُٔ
 ق(.ُِْٔ، ُعادل الفوائد، ط

ٖتقيق: علي بن العمراف،  نثر الورود شرح مراقي السعودمد األمُت، الشنقيطي، ٤ت .َُٕ
 ق(.ُِْٔ، ُ)مكة ا١تكرمة: دار عادل الفوائد، ط

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية الشوكاين، ٤تمد بن علي بن ٤تمد،  .َُٖ
 .ق(ُُّٓ)مصر: مطبعة مصطفى البايب اٟتليب، ب.ط،  من علم التفسير

)بَتكت: دار الطليعة للطباعة كالنشر،  سالم واإلنغالق الالىوتياإلصاحل، ىاشم،  .َُٗ
 .ـ(ََُِ، ُط
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده صربم، مصطفى،  .َُُ

 .ق(َُُْ، ِ)بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، ط المرسلين
)الدكحة:  أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي الصديقي، يوسف ٤تمود، .ُُُ

 .ـ(ُّٗٗ، ُدار اٟتكمة، ط
، ٖتقيق: ٛتدم عبد اجمليد السلفي المعجم الكبيرالطرباين، سليماف بن أٛتد،  .ُُِ

 .، ب.ت(ِ)العراؽ: دار إحياء الًتاث اإلسبلمي، ط
فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الطربسي، حسُت بن ٤تمد النورم،  .ُُّ

 .ق(ُِٖٗكالنشر، ب.ط، يراف: دار الكتاب للطباعة إ) األرباب
، ٖتقيق: أٛتد ٤تمد جامع البيان في تأويل القرآنالطربم، ٤تمد بن جرير،  .ُُْ

 .ق(َُِْ، ُكت: مؤسسة الرسالة، طشاكر، )بَت 
معجم الفالسفة، الفالسفة، المناطقة، المتكلمون،  جورج، ،طرابيشي .ُُٓ

 .ـ(ََِٔ، ّ)بَتكت: دار الطليعة للطباعة كالنشر، ط الالىوتيون، المتصوفون
 .ـ(ََِٕ، ُرؤية للنشر كالتوزيع، ط)القاىرة:  في الشعر الجاىلي طو، حسُت، .ُُٔ
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ؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة، )مصر: م مستقبل الثقافة في مصرطو، حسُت،  .ُُٕ
 .ـ(َُِِط، .ب
حولية   الحداثي الجديدتأويل الخطاب الديني في الفكر الطيار، أٛتد عبدا،  .ُُٖ

 .ـ(ََِٓ(، ِِأصوؿ الدين القاىرة )اجمللد الثالث، العدد ) -كلية 
، رد المحتار على الدر المختار شرح متن نتوير ابن عابدين، ٤تمد أمُت بن عمر .ُُٗ

 .ق(ُِِٕ)مصر: مطبعة بوالؽ، ب.ط،  األبصار
نشر كالتوزيع، ، )تونس: دار سحنوف للالتحرير والتنوير٤تمد الطاىر،  ابن عاشور، .َُِ

 .ـ(ُْٖٗب.ط، 
٣تلة عبلمات يف  المغايرة واإلختالف، دراسة في التفكيكالعاين، شجاع مسلم،  .ُُِ

 .ـ(ََُِ، َْ، العددَُالنقد )جدة: ٣تلد
)بَتكت: دار  جامع بيان العلم وفضلوابن عبد الرب، يوسف بن عبد ا بن ٤تمد،  .ُِِ

 .ـ(ُٖٕٗالكتب اللعلمية، ب.ط، 
)مصر: معهد  النظرية التفكيكية نظرة عن قربعبد اٟتميد، علي عبد الواحد،  .ُِّ

 .ـ(َُُِالدراسات يف جامعة القاىرة، 
)مصر: مطبعة مصر، ب.ط،  اإلسالم وأصول الحكمعبد الرازؽ، علي،  .ُِْ

 .ق(ُّْْ
، ٖتقيق: علي ٤تمد )مصر: مطبعة أحكام القرآنابن العريب، ٤تمد بن عبد ا،  .ُِٓ

 .، ب.ت(ُٟتليب، طعيسى البايب ا
)السعودية، الدار السعودية  نحو منهج لتفسير القرآن٤تمد الصادؽ،  عرجوف،  .ُِٔ

 .ق(ُّٗٗ، ُّللنشر كالتوزيع، 
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، ُبَتكت: دار الفارايب، ط) جاك دريدا والتفكيكعطية، أٛتد عبد اٟتليم،  .ُِٕ
 .ـ(ََُِ

)قطر: مطبوعات  طو حسين والنظر االستشرافي٤تمد أٛتد ٤تمد،  عطية،ابن  .ُِٖ
 .ق(ُّْٓ، ُكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية القطرية، ط

المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة العقل، ناصر بن عبد الكرًن،  .ُِٗ
، رسالة ماجستَت، كلية أصوؿ الدين، )الرياض: جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية

 .ق(ُّٗٗاإلسبلمية، 
 شذرات الذىب في أخبار من ذىبٛتد بن ٤تمد، ابن العماد، عبد اٟتي بن أ .َُّ

 .ـ(ُٕٗٗ، ِ)بَتكت: دار ا١تسَتة، ط
، ُ)القاىرة: عادل الكتب، ط معجم اللغة العربية المعاصرةأٛتد ٥تتار، ، عمر .ُُّ

 .ـ(ََِٖ
 عربي – المصطلحات األدبية الحديثة، دراسة ومعجم انجليزي ٤تمد،، عناين .ُِّ

 .ـ(ََِّ، ّ)القاىرة: دار نوبار للطباعة، ط
الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى اهلل عليو ابن عياض، عياض بن موسى،  .ُّّ

 .ق(ُِْٓ، ٖتقيق: عامر اٞتزار )القاىرة: دار اٟتديث، ب.ط، وسلم
تشريح النص، مقاربات تشريحية لنصوص شعرية الغذامي، عبد ا ٤تمد،  .ُّْ

 .ـ(ُٕٖٗ، ُ)بَتكت: دار الطليعة، ط معاصرة
 الخطيئة والتكفير، من البنيوية إلى التشريحية، نظرية وتطبيقالغذامي، عبد ا،  .ُّٓ

 .ـ(ََِٔ، ٔبَتكت: ا١تركز الثقايف العريب، ط
)مصر: مكتبة كمطبعة مصطفى البايب  إحياء علوم الدينالغزارل، ٤تمد بن ٤تمد،  .ُّٔ

 .ـ(ُّٗٗاٟتليب كأكالده، ب.ط، 
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)القاىرة:  ، النقد التحليلي لكتاب في األدب الجاىلي٤تمد أٛتد، غمراكمال .ُّٕ
 .ـ(ُِٗٗا١تطبعة السلفية كمكتباهتا، ب.ط، 

 .)مصر: دار ا١تعرفة، ب.ط، ب.ت( معاني القرآنالفراء، ٭تِت بن زياد بن منظور،  .ُّٖ
)القاىرة: دار قباء للطباعة كالنشر  األساليب الشعرية المعاصرةفضل، صبلح،  .ُّٗ

 .ـ(ُْٗٗ، ُكالتوزيع، ط
)مصر: دار الًتاث،  تأويل مشكل القرآنابن قتيبة، عبد ا بن مسلم بن قتيبة،  .َُْ
 .ق(ُّّٗ، ِط
، ْ)بَتكت: ا١تكتب اإلسبلمي، ط لمعة اإلعتقادابن قدامة، عبد ا ا١تقدسي،  .ُُْ

 .ق(ُّٓٗ
 .)الرياض: ا١تكتبة السلفية، ب.ط، ب.ت(المغني  ابن قدامة، عبد ا بن أٛتد، .ُِْ
)ا٢تند: مطبعة  الجواىر المضية في تراجم السادة الحنفيةالقرشي، عبد القادر،  .ُّْ

 .ق(ُِّّحيدر أباد، ب.ط، 
، ٖتقيق: ىشاـ ٝتَت البخارم، ، الجامع ألحكام القرآن٤تمد بن أٛتد، القرطيب .ُْْ

 .ق(ُِّْ)الرياض: دار عادل الكتب، 
)مصر: دار الكتب،  الجامع ألحكام القرآنمد بن أٛتد بن أيب بكر، القرطيب، ٤ت .ُْٓ
 .ق(ُّٖٔ، ّط
 .ق(َُْٖ، ُٓ)القاىرة: دار الشركؽ، ط في ظالل القرآنقطب، سيد،  .ُْٔ
)األردف: دار  استراتيجيات القراءة، التأصيل واإلجراء النقديقطوس، بساـ،  .ُْٕ

 .ـ(ُٖٗٗ، ُالكندم، ط
)بَتكت: دار  إعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ٤تمد بن أيب بكر،  .ُْٖ

 .الفكر، ب.ط، ب.ت(
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، ٖتقيق: ٤تمد إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانابن القيم، ٤تمد بن أيب بكر،  .ُْٗ
 .حامد )بَتكت: دار ا١تعرفة، ب.ط، ب.ت(

، ٖتقيق: ىشاـ عبد العزيز عطا، عادؿ بدائع الفوائد ابن القيم، ٤تمد بن أيب بكر، .َُٓ
، ُالعدكم، أشرؼ أٛتد )مكة ا١تكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، طعبد اٟتميد 

 .ق(ُُْٔ
، ٖتقيق: زائد أٛتد حادي األرواح إلى بالد األفراح ابن القيم، ٤تمد بن أيب بكر، .ُُٓ

 .ق(ُِْٖ، ُ)مكة ا١تكرمة: دار عادل الفوائد، ط النشَتم
، ٖتقيق: والمعطلة، الصواعق المرسلة على الجهمية ابن القيم، ٤تمد بن أيب بكر .ُِٓ

 .ق(َُْٖ، ُعلي بن ٤تمد الدخيل ا، )الرياض: دار العامصة، ط
)القاىرة: ا١تطبعة طريق الهجرتين وباب السعادتين ابن القيم، ٤تمد بن أيب بكر،  .ُّٓ

 .ق(ُّْٗ، ِالسلفية، ط
مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ابن القيم، ٤تمد بن أيب بكر  .ُْٓ

 .الكتب العلمية، ب.ط، ب.ت( )بَتكت: دار
، ترٚتة: سهيل ٝتاحة، انطواف مسعود الحرب العالمية الثانية كارتييو، رٯتوف، .ُٓٓ

 .ـ(ُّٖٗ، ِ)بَتكت: مؤسسة نوفل، ط
، ٖتقيق: سامي بن ٤تمد تفسير القرآن العظيمابن كثَت، إٝتاعيل بن عمر،  .ُٔٓ

 .ق(َُِْ، ِسبلمة، )الرياض: دار طيبة للنشر كالتوزيع، ط
)طهراف: دار الكتب اإلسبلمية،  الكافيالكليٍت، ٤تمد بن يعقوب بن اسحاؽ،  .ُٕٓ
  .ق(ُّٖٖ، ّط
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مدخل إلى فلسفة جاك دريدا تفكيك  البورت، كرجي،، سارة، كوفماف .ُٖٓ
غرب: افريقيا ، ترٚتة: ادريس كثَت، عز الدين ا٠تطايب )ا١تالميتافيزيقا واستحضار األثر

 .ـ(ُُٗٗ، ِالشرؽ، ط
، ترٚتة: عادؿ زعيًت، كتاب السنن النفسية لتطور األمملوبوف، غوتساؼ،  .ُٗٓ

 .ـ(َُِْ، ُ)القاىرة: مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة، ط
، ّ)مصر: مطبعة عيسى البايب اٟتليب، ط صحيح مسلممسلم، اٟتجاج،  .َُٔ

 .ق(ُّْٕ
)بَتكت: دار التنوير  تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناصمفتاح، ٤تمد،  .ُُٔ

 .ـ(ُٖٓٗ، ُللطباعة كالنشر، ط
)مصر: مطبعة مصطفى البايب  الناسخ والمنسوخا١تقرم، ىبة ا بن سبلمة،  .ُِٔ

 .(ُّٖٕ، ِاٟتليب، ط
)القاىرة، ا١تطبعة السلفية،  الحكم وأصول اإلسالم حقيقةا١تطيعي، ٤تمد ٓتيت،  .ُّٔ

 ق(.ُّْْب.ط، 
)بَتكت: دار ا١تعرفة،  الترغيب والترىيبا١تنذرم، عبد العظيم بن عبد القوم،  .ُْٔ

 .ق(ُّٗٗب.ط، 
القاىرة: دار  ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةا١تسَتم، عبد الوىاب،  .ُٓٔ

 .ـ(ُٗٗٗ، ُالشرؽ، ط
،  ابن منظور، .ُٔٔ  .، ب.ت(ُ)بَتكت: دار صادر، ط لسان العرب٤تمد بن مكـر
)الرياض:  وميادين التغريبالعصرانيِون بين مزاعم التجديد الناصر، ٤تمد حامد،  .ُٕٔ

 .ق(ُُْٕ، ُمكتبة الكوثر، ط
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)بَتكت:  الموسوعة العربية الميسرة نصار، ٤تمد حسُت، ك٣تموعة من العلماء، .ُٖٔ
 .ق(ُُّْ، ُا١تكتبة العصرية، ط

)بَتكت: دار الكتاب العريب،  حلية األولياءنعيم، أٛتد بن عبد ا األصفهاين،  وأب .ُٗٔ
 .ق(ُّٕٖ، ِط
)دمشق: مطبعة ا١تبلح، ب.ط،  األذكارالنوكم، ٭تِت بن شرؼ اٟتزامي،  .َُٕ

 .ـ(ُُّٗ
)الرياض: ا١تكتبة السعدية،  اإلفصاح عن معاني الصحاحابن ىبَتة، ٭تي بن ٤تمد،  .ُُٕ

 .ب.ط، ب.ت(
، ٣تلة كلية الشريعة مطاعن المستشرقين في ربانية القرآنىرماس، عبد الرزاؽ،  .ُِٕ

 .ـ(ُٗٗٗ، ّٖالعدد  كالدراسات اإلسبلمية )الكويت،
)بَتكت: دار الكتاب  مجمع الزوائد ومنبع الفوائدا٢تيثمي، علي بن أيب بكر،  .ُّٕ

 .ـ(ُٕٔٗ، ِالعريب، ط
، ٖتقيق: عصاـ بن عبد اسن اٟتميداف، أسباب النزول علي بن أٛتد، الواحدم، .ُْٕ

 .ق(ُُِْ، ِ)الدماـ: دار االصبلح، ط
ٖتقيق: ٤تمد بن صاحل الفوزاف ، التفسير البسيطالواحدم، علي بن أٛتد،   .ُٕٓ

 .ق(َُّْ)الرياض: جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود، ب.ط، 


