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الُملخَّص
:التفسير وعلوم القرآن ، ماجستير في حسن خليف الشمري

.م8102 يناير
القراءة المعاصرة لقصة يوسف عليه السالم في القرآن الكريم )دراسة نقدية( العنوان: 

 = محمد شحرور أنموذجا
أ.د محمد آيدينلمشرف على الرسالة: ا

، حول قصةةةة شحححح   محمد يهدف هذا البحث إلى دراسةةةة آراء الدكتور المهند  
 -القصص الق آني ، التي جاءت في آخر المجلد الثاني من كتابه " نبي الله يوسف 
لشةةةةةةرعية عن دالالتها ا حيث إنه بذل جهداً كبيرا لتحريف اآليات القرآنية ،"ق اءة معاصححححح ة

ديدة ، وإشةةةةةعاره بمعان جل القارئيضةةةةةلتل ؛بدالالت نصةةةةةور القرآن، وعبث أيضةةةةةا واللغوية
صور.لتلك الن

تةةيتي هةةذه الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة دفةةاعةةًا عن القرآن الكريم، ورداً الفتراءات وانحرافةةات محمةةد 
شةةةةةةةحرور، الذي خلق إلى وقوا تصةةةةةةةحيفات في القراءات السةةةةةةةبع، وخلق أيضةةةةةةةةا إلى أن 

جّردت منه  ، وأن يوسةةفالمصةةادر اإلسةةالمية بالغت في وصةةف جمال يوسةةف 
و تصةةةةةةةلي للخل وال للخردل، كما عبر هالقدرة الجنسةةةةةةةية، لكي تصةةةةةةةبي مثل خرقة بالية، ال 

 بذلك. 
اشةةتمل الفصةةل التمهيدي من هذا البحث على مطالب منها: أهمية القصةةة في  وقد

، ثم عرض موجز للقراءة بشح   ، والتعريف القرآن الكريم، وجوانب من قصةة يوسف 
المعاصرة للقرآن الكريم.

 اآليات القرآنية لقصةةةةةةةةحول  شحححححح   األول فقد تناولت فيه دعاوى  الفصةةةةةةةل وأما 
 يوسف في ابتالئه بإخوته.

بامرأة  والفصةةل الثاني فقد خصةةصةةته لليات التي تتحدب عن ابتالء يوسةةف  



د

العزيز، وفي كل فصل قمت بنقد قراءة شحرور حسب ما يقتضي المقام من الكالم.
ى سعأن التيار الحداثي ي من خالل هذا البحث: ومن أهم النتائج التي توصلت إليها

محمد  توجهابشري، وأن ت معه كنقمن خالل التعامل  ،إلى نزا القداسة عن القرآن الكريم
شديدة الضعف، وال تحظى بيدنى درجة من درجات   يوسفالمتعلقة بقصة  شحرور
 صحيي. ألنها ال تقوم على أسا  علمي ؛القبول



ه

أشكر  الله الكريم المنَّان،  - بعد حمد الله تعالى والصالة والسالم على رسوله  -في البداية 
 هذا إتمامب عليَّ  أشكره تعالى أن منَّ  الذي خلق فسوى، وقدَّر فهدى، وعلَّم اإلنسان ما لم يعلم.

  .الكريم لوجه ه   خالصاً  منّ ي، وأْن يجعَله يتقَبلهأن  رجةائي المتواضع، مةع العمل

ه لقول امتثاالً ، و [31النمل:سورة ] {ے ھ ھ ھ ھ} قوله تعالى: من وانطالقاً 

وق دوًة ، [1]سورة إبراهيم: {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ} عز من قائل:
ْك َل َشكُ  النَّا َل )): بقول النبي  ََ َم ُُ  اللَّ ُ ُهمك إ  ))قوله: بو ، (0)(( ََشك َُ َ  النَّا   ل لََّ  َأشك َُ  نَّ َأشك

باالْمت نةان و  بالجميل، ورد الفضل إلى أصحابه، أتقدم بالشكر االعتراف بفضل وإيمانًا، (8)((ل لنَّا   
الذكر ب همإنجاز هذا العمل، وأخق من فيوفائق احترامي وتقديري إلى كل من ساعدني  الجزيل،

ووقته  ، فقد بذل جهدهمحمد آَدَْ /فضيلة األستاذ الدكتور أستاذي المشرف على رسالتي هذه
جزيه بخبرته الطويلة ونصائحه الهادئة، فالله أسيل أن ي في متابعتها، وأرشدني إلى معلومات مفيدة

 عني خير الجزاء.
دراسات لى كلية الشريعة والوال يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إ

اإلسالمية بجامعة قطر، ممثلة في هيئتيها التدريسية واإلدارية، على ما قدمته لي خالل ست سنوات 
قضيتها بين أروقتها، مقسمة بين مرحلة البكالوريو  لمدة أربع سنوات، والماجستير في سنتين، 

 القائمين عليها إلى كل خير وصالح. أن يبقيها منارة للعلوم والمعارف، وأن يوفق وأسيل الله 
على ما قدمت لي من مساعدة، وتحملت من أتقدم بجزيل الشكر إلى أسرتي الغالية كما 

ته، إنه في دار مقام وإياهمعني خير الجزاء، وجمعني  فجزى الله الجميع .مشاق حتى تم هذا العمل
 ولي ذلك والقادر عليه.

مَحمَّد كام ل قره بللي، باب في شكر  -، تحقيق: شَعيب األرناؤوط السنْأبو دواد، سليمان بن األشعث،  (0)
 .1/011م، 8111-ه0341، 0المعروف، دار الرسالة العالمية، ط

ة ، عادل مرشد، وآخرون. )مؤسس: تحقيق: شعيب األرناؤوطالمسندعبد الله، أحمد بن محمد،  أبوابْ حنبل،  (8)
؛ مسند ابن أبي شيبة، رقم الحديث 42/022(، 80232(، رقم الحديث: )م8110-ه0380، 0الرسالة، ط

(214 ،)8/428.  



و

 .كل من أضاء بعلمه عقل غيره  إلى

 .بالجواب الصحيي حيرة سائليه هدى أو

  .بسماحته تواضع العلماء فأظهر

 سماحة العارفين. وبرحابته

  .للخرين يء الطريقالشموا التي تحترق لتض إلى

 .كل من علمني حرفا  إلى
البحث المتواضع. هذا أهدي جميعاً  هؤالء إلى



 

ات فه   المحتَو
شكر وتقدير ....................................................................................... ه
إهداء .............................................................................................. و

9 ........................................................................................... المقدمة

81 .............................................................................. الفصل التمهيدي

 ..................... 01 يوسف وقصة الكريم، القرآن في القصة األول: المطلب
 .......................................................... 01 يوسف قصة

82 ....................................... شحرور محمد شخصية الثاني: لمطلبا
40 .................... الكريم. للقرآن المعاصرة القراءة حول نظرات الثالث: المطلب

 40 ......... د بالقراءة المعاصرة للقرآن الكريم.أوال: معنى القراءة والمعاصرة، والمرا
 43 .................................... ثانيا: نظرة حول نشية القراءة المعاصرة.

 43 .......................... ثالثا: نظرة في توجهات أصحاب القراءة المعاصرة.
 42 .............. رابعا: موقف أصحاب القراءة المعاصرة من داللة النق القرآني.

 41 ............. خامسا: بعض المفاهيم المتعلقة بالقراءة المعاصرة للقرآن الكريم.
41 ........................ شحرور. محمد نظرة في القرآني القصق الرابع: المطلب

 41 ................................ أوال: فلسفة شحرور حول القصق القرآني.
 38 .......... ثانياً: القواعد المنهجية التي وضعها شحرور لقراءة القصق القرآني.
 34 .......... ثالثاً: نظرة حول كالم شحرور أن القصق القرآني ال ينشئ أحكاماً.

 31 .................. بالسلطة. رابعاً: نظرة شحرور حول عالقة نبوة يوسف 
في ابتالئَ  دعا ى شح    حول اآلَات الق آنية لقصة َوسف: الفصل األ ل
45 ................................................................................. بإخوتَ،  نقدها

دعوى شح    في معنى "الجب" مْ قولَ تعالى: }َ أَلكُقوُه ف ي َغَيابَة  : المبحث األ ل
{،  نقدها 44 ............................................................................... الكُجب  

32 ............ .اللغة كتب خالل من "الجب" معنى في شحرور نقد األول: المطلب



ز

31 .......... التفسير. كتب خالل من "الجب" معنى في شحرور نقد :الثاني المطلب
28 ........ .امنه شحرور موقف ونقد البئر، مكان في المفسرين أقوال الثالث: المطلب

دعوى شح    في معنى "سيا ة" مْ قولَ تعالى: }َ َجاَءتك َسيَّا ٌَة{، : المبحث الثاني
54 ...........................................................................................  نقدها

22 ........... اللغة. كتب من ذلك ونقد رور،شح لدى "سيارة" معنى األول: المطلب
22 ............... .التفسير كتب من "السيارة" معنى في شحرور نقد الثاني: المطلب
 المصدر هي المقدسة الكتب جعلوا المفسرين أن دعواه في شحرور نقد الثالث: المطلب

10 ......................................................... التفسير. في الرئيس
لعب}ني: دعوى شح    حول ق اءة  معنى المبحث الثا َ تعالى{ َ تع َ  ْ قول َُم لك : }َأ كس 

{  نقدها 54 .............................................................. َمَعَنا َغًدا ََح كَتعك َ ََحلكَعبك

12 ...... .منها شحرور موقف ونقد العشر، والقراءات السبعة، األحرف األول: المطلب
20 ........ ها.علي والرد القرآنية القراءات في التصحيف شحرور دعوى الثاني: المطلب
 في الرتع"" معاني ذكر خالل من القرآنية للقراءات رفضه في شحرور نقد الثالث: المطلب

21 ................................................................ اللغة: كتب
 في الرتع"" معاني ذكر خالل من القرآنية للقراءات فضهر  في شحرور نقد الرابع: المطلب

18 ............................................................. التفسير. كتب
دعا ى شح    حول اآلَات الق آنية لقصة َوسف في ابتالئَ بام أة : الفصل الثاني
ز،  نقدها 95 .................................................................................. العَز

َفَعَنا َأ ك نَحتَّ : المبحث األ ل َواُه َعَسى َأنك ََحنحك َهُه الم اد بالنفع مْ قولَ تعالى: }َأكك  م ي َمثحك خ 
91 ............................................................. َ َلًدا{ لدى شح   ،  نقد ذلك

 مصر، عزيز عند  يوسف من المرجو النفع معنى حول شحرور دعوى األول: المطلب
11 ................................................................... ونقدها.
010 ............. .اللغة كتب خالل من "النفع" معنى في شحرور نقد الثاني: المطلب
014 ......... التفسير. كتب خالل من "النفع" معنى في شحرور نقد :الثالث المطلب



ح

قد تَ على الجماع،  نقد ذلك دعوى شح    فقدان َوسف  المبحث الثاني:
 ................................................................................................. 801

 يوسف هم عن تتكلم التي الرواية على المفسرين محاسبة في شحرور نقد ول:األ المطلب
011 ............................................................... العزيز بامرأة

008 . .التفسير كتب خالل من و"البرهان" "الهم" معنى في شحرور نقد الثاني: المطلب
الباه ،  عدم ح مة الزنا في  دعوى شح    نفي جمال َوسف : المبحث الثالث

829.............................................................. ،  نقد ذلكزمْ َوسف

041........ذلك ونقد الباهر،  يوسف جمال نفي شحرور دعوىاألول:المطب
ذلك.ونقد، يوسف زمن في حراًما يكن لم الزنا أن شحرور دعوىالثاني:المطلب

 ......................................................................... 041
854 ........................................................................................ الخاتمة

855 ....................................................................................... الفها  

855 ........................................................................... فهر  آيات القرآن
840 ...................................................................... فهر  األحاديث النبوية

848 ........................................................................... المصادر والمراجع.



 1

المقدمة
بسم اللَ ال حمْ ال حيم

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، خاتم النبيين 
وإمام المرسلين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان 

 م الدين، وبعد؛إلى يو 
فإن كتاب الله هو الحبل المتين، والنور المبين، والصراط المستقيم، والحجة الباقية 
إلى يوم الدين، من تمسك به فاز في الدارين، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا، ويحشر 

 يوم القيامة أعمى، وذلك هو الخسران المبين.  
 خطاب العرب، فكان البد لمن يتصدَّى نزل القرآن بلغة العرب، وجرى مجرى»ولقد 

لتفسير القرآن الكريم تفسيرًا دقيًقا من االعتماد على العربية، وفهم أساليبها، والنفاذ إلى 
خصائق التعبير فيها، وتحديد مدلوالت ألفاظها، وإن تحري الدقة في تحديد مدلوالت 

.(0) «راأللفاظ هو الخطوة األولى في فهم معاني القرآن وتفسير النصو 
وكتاب الله هذا لو ن زعت منه لفظٌة، ثم أ دير لسان العرب في أن يوجد أحسَن منها  
 .(8)لم يوجد

القراءات الجديدة للقرآن الكريم في العصر »والقراءة المعاصرة للقرآن الكريم هو 
رة صالراهن، والتي تنطلق من معارف العصر، وثقافته السائدة، وقد وصفوا هذه القراءات بالمعا

م،  ،الشايع (0) ة  أث ها في تفسي  الق آن الَُ   ،م0114-ه0303 ،0ط ،الرياض ،مكتبة العبيكانالف  ق اللغَو
 .04الجزء/ر

زينظر: ابن عطية، عبد الحق بن غالب،  (8) لسالم عبد ، تحقيق: عبد االمح   الوجيز في تفسي  الُتاب العَز
 .0/38 ه،0388، 0الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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إال أن هناك من يذهب من  (0)«تمهيًدا ألن يكون في كل عصر قراءة جديدة للقرآن الكريم
 أصحاب هذه القراءات انطالقا من هذا المفهوم إلى إفساد معاني القرآن الكريم.

ييتي بحثنا هذا دفاعاً عن القرآن الكريم، ورداً الفتراءات وانحرافات محمد شحرور، 
حيفات في القراءات السةةةةةةةبع، وخلق أيضةةةةةةةا إلى أن المصةةةةةةةادر الذي خل ق إلى وقوا تصةةةةةةة

جّردت منه القدرة  ، وأن يوسةةةةةةفاإلسةةةةةةالمية بالغت في وصةةةةةةف جمال يوسةةةةةةف 
 الجنسية. 
من أجةةل االنتصةةةةةةةةةةةةةةةار للقرآن الكريم أمةةام  (8) لقححد جححاء اختيححا ي لهححها المو ححححححححححوع       

مد شةةةةةةةةةحرور"، الذي هجمات بعض المتيخرين، الذين أثاروا حوله الشةةةةةةةةةبهات، ومنهم "مح
انفلت من ضةةةةةوابف التفسةةةةةير للقرآن الكريم، وجعل معانيه تابعة للقراءة المعاصةةةةةرة والحداثة، 
والتي أدت إلى تحريف معاني القرآن الكريم، وزرا بذور الشةةةك في النصةةةور: قرآناً وسةةةنة، 

 .وفي الصحابة أيضاً 
إشُالية البحث  أسئلتَ:

ما جذورها، وما أسسها؟ ما مفهوم القراءة المعاصرة، و  أ ًل: -

ما منهج أصةةةةةةةحاب القراءة المعاصةةةةةةةرة في شةةةةةةةخصةةةةةةةية شةةةةةةةحرور في نظرتهم  ثانياً: -
 للقصق القرآني؟

؟ما الطريقة الصحيحة لفهم القصق القرآني من خالل قصة يوسف  ثالثاً: -

م في  وء  وابط التفسي ،  ،كالو، محمد  (0) التوزيع، دار اليمان للطباعة والنشر و الق اءات المعاص ة للق آن الَُ 
 .31م ر 8111سوريا، 

م في جامعة 8101هناك رسالتان قدمتا من األختين الفاضلتين: الجازي المري، ولبنى الدوسري، ونوقشتا في عام  (8)
في كتابه: القصق القرآني قراءة معاصرة، وتناولت الباحثة/ الجازي: الرد على ما يتضمن قطر، للرد على شحرور 

، وتناولت الباحثة/ لبنى: الرد على نفس الكتاب، فيما يتضمن قراءة شحرور قراءة شحرور في قصة نوح 
ر قراءة شحرو ، وأما رسالتي هذه تتناول الرد على نفس الكتاب، فيما يتضمن المعاصرة في قصة إبراهيم 

. إال أنني تجنبا من التكرار لم أتوسع في الكالم عن القراءة المعاصرة بسبب أن المعاصرة لقصة يوسف 
األختين قد توسعتا في هذه المسيلة.
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أهمية البحث: 
تظهر أهمية هذا البحث في النقاط اآلتية:

على النا ، خصةةةةوصةةةةا وأن الشةةةةةبهة المتعلقة أهمية القصةةةةق القرآني، وأثرها الكبير  .0
 بالقصة، ترسخ في الذهن أكثر من رسوخ أي شبهة أخرى.

المعاصرة في ظل نتاج العولمة واالنفتاح العالمي، وعلى رأسها  انتشار ظاهرة القراءة  .8
كتاب "القصةةةةةق القرآني" لمحمد شةةةةةحرور، المطبوا والمتداول بصةةةةةورة كبيرة جدا 

لفت انتباهي أن هناك من يردد أفكارًا تضةةةةةةمنها ذلك  على شةةةةةةبكة المعلومات، وقد
الكاتب، األمر الذي أشةةةةةةعرني بالخطورة، وأن من واجبي كمسةةةةةةلم الدفاا عن كتابي 

 الذي هو مصدر ديني. 
الةةذب عن كتةةاب اللةةه الكريم ضةةةةةةةةةةةةةةةد الطةةاعنين، من خالل نقةةد هةةذه القراءة، وبيةةان  .4

 خطورتها.
ول الخليج عمومةةاً، وفي دولةةة قطر قلةةة هةةذا النوا من الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةات الجةةامعيةةة في د .3

 خاصة.
أهداف البحث:

في اآلتي: هها البحثَمُْ تلخيص أهداف 
، خاصة.نقد أسس القراءة المعاصرة للقرآن الكريم عموماً، ولقصة يوسف  -0
بيان األخطاء المنهجية، والمغالطات العلمية، والرد على ما جاء فيها من الشةةةةةةةةبه،  -8

 واإلشكاالت. 
ف  يات البحث:

القراءة المعةةاصةةةةةةةةةةةةةةرة بةةالمعنى المنةةاقض للةةدالالت القطعيةةة للنق القرآني، ال يمكن  .0
 قبولها.

التعامل مع القصق القرآني يخضع لقواعد التفسير، وشروطه. .8
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 ، ينبني على أسس علمية.نقد القراءة المعاصرة لقصة يوسف  .4
 حد د البحث:

في كتابه: ، اقتصر هذا البحث على ما كتبه محمد شحرور حول قصة يوسف 
حيث لم أقف من ناحية القراءة المعاصرة على دراسة  «القصص الق آني، ق اءة معاص ة»

 ، إالَّ له.متكاملة عن قصة يوسف 
 الد اسات السابقة:

إن نقد ودراسة القراءة المعاصرة عند محمد شحرور على وجه العموم، قد كتب فيه 
، الُتاب  الق آن» كتابهندما ظهر  العديد من الدراسات األكاديمية والبحوب، خاصة ع

وحظي بكثير من الدراسات الناقدة، والناقضة، أما في مجال نقد القراءة « ق اءة معاص ة
 -(، فلم أجد بحثاً مستقاًل، أو رسالة المعاصرة لقصق األنبياء وخاصة )قصة يوسف 

كما ، وكل ما وقفت عليه هو مجموعة مقاالت مختصرة جداً، وهي  -على حد اطالعي
 ييتي: 

م  أ هام الق اءة المعاصحححححح ة ،جواد عفانة .0 ، )األردن: دار البشةةةةةةةةير، الق آن الَُ 
محمةةةةد م(، وهةةةةذا الكتةةةةاب تضةةةةةةةةةةةةةةمن الرد على كتةةةةاب 0113-ه0303، 0ط

شةةةةةةةحرور: )الكتاب والقرآن( وقد تطرق لعدة موضةةةةةةةوعات، ومن ضةةةةةةةمنها قصةةةةةةةةة 
ى ، ولكن بشةةةةةكل مختصةةةةةر جداً، إال أن ردي يتسةةةةةم باالعتماد عليوسةةةةةف 

المصةادر األصةلية، ويتعرض للشةبهات المتعلقة بالقصةة، بعيداً عن االنتقائية التي 
 يتسم بها الكتاب. 

مقال  ،القصحححححص الق آني، ق اءة في كتابات الحداثييْ الع ب ،تقي الحسةةةةةةةني .8
، موقع المثقف، وقد 4423م، صةةحيفة المثقف، العدد 08/08/8103بتاريخ 

ل على التعريف بالقصةةةةةةةةة، وأغراض قسةةةةةةةةمه إلى قسةةةةةةةةمين، ويشةةةةةةةةتمل القسةةةةةةةةم األو 
القصةةةةق، وخصةةةةائق القصةةةةق القرآني. أما القسةةةةم الثاني فقد تناول فيه القصةةةةة 
القرآنية في دراسةةةات المسةةةتشةةةةرقين والحداثيين العرب، ثم شةةةبهات المسةةةتشةةةةرقين 



 

 04 

واجترار الشرقيين لها، ثم تحدب عن محمد شحرور والقصق القرآني، وتحدب 
في القصق القرآني، وتحدب أخيراً عن محمد بشكل عام فيه حول بعض آرائه 

أبو القاسةةةةةةةةةةةةم حاج حمد والقصةةةةةةةةةةةةق القرآني، وهو في كالمه يكتفي بذكر أقوال 
 المعاصرين، وال يتعرض لنقدها على نحو رصين. 

ف  ،طارق مصةةةةةةةةةةةةةطفى حميدة .4 ق اءة شححححححححححح    للقصححححححححححص الق آني بيْ التحَ 
ون للةةدراسةةةةةةةةةةةةةةات ، مقةةال في موقع رابطةةة العلمةةاء المسةةةةةةةةةةةةةةلمين، مركز ن التخَ ف

م، وقد ناقش بعض دعاوى شةةةةةةةحرور حول 81/10/8103القرآنية، فلسةةةةةةةطين، 
 بعض قصق األنبياء، ولكنه لم يعتمد على المصادر العلمية األصلية. 

يقع في  ،النح اف المعاص  في تفسي  الق آنعمار عبد الكريم عبد المجيد.  .3
 ى شةةةةةةةةةةةةةةحرور حولمجلةدين، وقةد نال جائزة دبي للقرآن، وناقش فيه بعض دعاو 

بعض قصةةق األنبياء، وتناول االنحراف المعاصةةر في التفسةةير، وقواعد التفسةةير، 
والرد على االتجةةةاه المةةةاركسةةةةةةةةةةةةةةي، واتخةةةذ شةةةةةةةةةةةةةةحرور أنموذجةةةاً، ولكنةةةه لم يتطرق 

 .النحرافاته حول قصة يوسف 
أن هذه الدراسات مجرد مقاالت مختصرة، وتتسم بالعمومية، وليس فيها   نالحظ

ة واحدة، وقد اقتصر معظمها على دعاوى شحرور فقف، كما أنها لم تقم تركيز على قص
بتحليل الدعاوى أو نقدها في ضوء أصول التفسير، وما تضمنته كتب تراثه من حقائق يمكن 

 .-بإذن الله  -أن نزن دعاوى الحداثيين بميزانها، وهذا ما ستتواله دراستي 
 منهج البحث:

لك بهدف وذج الوصفي،  التحليلي النقدي؛ المنه لقد اتبعت في هذه الدراسة
 وصف وتوضيي األسس والمعايير التي انطلقت منها القراءة المعاصرة لقصة يوسف 

في القرآن الكريم، ثم تحليل تلك القراءة، ونقد ما جاء فيها من األخطاء المنهجية، 
 والمغالطات العلمية، والرد على ما جاء فيها من الشبه، واإلشكاالت.
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 ل البحث: )بشُل مفصل(:هيُ
م(. الق اءة المعاص ة لقصة َوسف ) عنوان البحث:  في الق آن الَُ 

 د اسة نقدَة، محمد شح    أنموذجا
 ويشتمل على مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة.

 أما المقدمة، فتتضمْ:
 أهمية الموضوا. -
 أسباب اختياره. -
 ته. إشكالية البحث وأسئلته، وأهميته، وأهدافه، وفرضيا -
 حدود البحث.  -
 الدراسات السابقة. -
 منهج البحث وخطته.  -

 فالفصل التمهيدي.
 يشتمل على أربعة مطالب:و 
 م  . قصة َوسف  ،المطلب األ ل: القصة في الق آن الَُ 
  :محمد شح   . شخصيةالمطلب الثاني 
  :م للق آن المعاص ة الق اءة حول نظ اتالمطلب الثالث  .الَُ 

 آلتية:ويشتمل على النقاط ا
م.معنى الق اءة  المعاص ة،   أ ًل:  -  الم اد بالق اءة المعاص ة للق آن الَُ 
 ثانياً: نظ ة حول نشأة الق اءة المعاص ة. -
 ثالثاً: نظ ة في توجهات أصحاب الق اءة المعاص ة. -

  ابعاً: موقف أصحاب الق اءة المعاص ة مْ دللة النص الق آني. -
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م.بخامساً: بعض المفاهيم المتعلقة  -  الق اءة المعاص ة للق آن الَُ 
  .   المطلب ال ابع: القصص الق آني في نظ ة محمد شح 

 أ ل: فلسفة شح    حول القصص الق آني.  -
 ثانياً: القواعد المنهجية التي   عها شح    لق اءة القصص. -
 ثالثاً: نظ ة حول كالم شح    أن القصص الق آني ل َنشئ أحُاماً. -
 بالسلطة. حول عالقة نبوة َوسف  ابعاً:  أي شح     -

في ابتالئَ  الفصل األ ل: دعا ى شح    حول اآلَات الق آنية لقصة َوسف 
 بإخوتَ،  نقدها.

 مباحث: )تم تعديل ترتيب المباحث كما في مالحظة الدكتور(ويشتمل على ثالثة 
  :ي ُه ف  َ أَلكُقو }المبحث األ ل: دعوى شح    في معنى "الجب" مْ قولَ تعالى

  نقدها. {،َغَياَبت  الكُجب   
 وفيه ثالثة مطالب:

  .المطلب األول: نقد شحرور في معنى "الجب" من خالل كتب اللغة 
 .المطلب الثاني: نقد شحرور في معنى "الجب" من خالل كتب التفسير 
  .المطلب الثالث: أقوال المفسرين في مكان البئر، ونقد موقف شحرور منها 

 اَءتك َ جَ }عوى شح    في معنى "سيا ة" مْ قولَ تعالى المبحث الثاني: د
  نقدها. {،َسيَّا َةٌ 

 وفيه ثالثة مطالب:
 .المطلب األول: معنى "سيارة" لدى شحرور، ونقد ذلك من كتب اللغة 
  .المطلب الثاني: نقد شحرور في معنى "السيارة" من كتب التفسير 
 رين جعلوا الكتب المقدسةةةة المطلب الثالث: نقد شةةةحرور في دعواه أن المفسةةة
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 هي المصدر الرئيس في التفسير. 
  :تعالى َ ْ قول لعب" م المبحث الثالث: دعوى شح    حول ق اءة  معنى "َ تع َ 

َُ َمَعَنا َغًدا ََح كَتعك َ ََحلكَعبك } لك   نقدها. {َأ كس 
 وفيه أربعة مطالب: 

  ارور منه، ونقد موقف شحالعشرالمطلب األول: األحرف السبعة، والقراءات. 
 .المطلب الثاني: دعوى شحرور التصحيف في القراءات القرآنية، والرد عليها 
  المطلب الثالث: نقد شةةةةةةةةةةةةةحرور في رفضةةةةةةةةةةةةةه للقراءات القرآنية، من خالل ذكر

 معاني "يرتع" في كتب اللغة.
  المطلب الرابع: نقد شحرور في رفضه للقراءات القرآنية، من خالل ذكر معاني

 تفسير."يرتع" في كتب ال
في ابتالئَ  الفصل الثاني: دعا ى شح    حول اآلَات الق آنية لقصة َوسف 

ز،  نقدها.  بام أة العَز
 ويشتمل على ثالثة مباحث:

  :َواُه َعَسى َأنك َحَ }النفع مْ قولَ تعالى: الم اد بالمبحث األ ل َفَعَنا َأكك  م ي َمثحك نحك
َهُه َ َلًدا  لدى شح     نقد ذلك. {َأ ك نَحتَّخ 

 وفيه ثالثة مطالب:
  المطلب األول: دعوى شحرور حول معنى النفع المرجو من يوسف  عند

 عزيز مصر ونقدها.
  .المطلب الثاني: نقد شحرور في معنى "النفع" من خالل كتب اللغة 
  .المطلب الثالث: نقد شحرور في معنى "النفع" من خالل كتب التفسير 
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     وسف َ فقدانالمبحث الثاني: دعوى شح  ،نقد قد تَ على الجماع 
 ذلك. 

 وفيه مطلبان:
  :نقد شحرور في محاسبة المفسرين على الرواية التي تتكلم عن المطلب األول

 هم يوسف بامرأة العزيز.
  :نقةةد شةةةةةةةةةةةةةةحرور في معنى "الهم" و "البرهةةان" من خالل كتةةب المطلةةب الثةةاني

  التفسير.
  المبحث الثالث: دعوى شح    نفي جمال َوسف  الباه ،  عدم ح مة

 ،  نقد ذلك. الزنا في زمْ َوسف
 وفيه مطلبان:  

  المطلب األول: دعوى شحرور نفي جمال يوسف.الباهر، ونقد ذلك ، 
  :دعوى شةةةةةةحرور أن الزنا لم يكن حراًما في زمن يوسةةةةةةفالمطلب الثاني ،

 .ونقد ذلك
  ،وهي تشتمل على النتائج والتوصيات.الخاتمة 
   تشتمل على الفهار  اآلتية:وهي ، الفها 

 فهر  اآليات القرآنية. -
 فهر  األحاديث النبوية. -
 المصادر والمراجع.فهر   -
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 الفصل التمهيدي
 يشتمل على ثالثة مطالب.و 

  م،  قصة  .َوسف المطلب األ ل: القصة في الق آن الَُ 
 .   المطلب الثاني: شخصية محمد شح 
  :منظ ات حول الق اءة المعاصالمطلب الثالث  . ة للق آن الَُ 

 وسيتناول هذا المطلب على النحو اآلتي:
  المراد بالقراءة المعاصرة للقرآن الكريم.أواًل: معنى القراءة والمعاصرة، و 
 القراءة المعاصرة. ثانياً: نظرة حول نشية 
 أصحاب القراءة المعاصرة. ثالثاً: نظرة في توجهات 
  :ًلة النق القرآنيأصحاب القراءة المعاصرة من دال فموقرابعا. 
  :ًمنهج القراءة المعاصرة للقرآن الكريمالمتعلقة ببعض المفاهيم خامسا. 

  .   المطلب ال ابع: القصص الق آني في نظ ة محمد شح 
 أ ل: فلسفة شح    حول القصص الق آني.  -
 ثانياً: القواعد المنهجية التي   عها شح    لق اءة القصص. -
 أن القصص الق آني ل َنشئ أحُاماً. ثالثاً: نظ ة حول كالم شح    -
 بالسلطة.  ابعاً:  أي شح    حول عالقة نبوة َوسف  -
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م،  قصة َوسف   المطلب األ ل: القصة في الق آن الَُ 
م.     القصة في الق آن الَُ 

للقصةةةةةةةةةةةةةةةة أهميةةة كبيرة في القرآن الكريم، حيةةث جةةاء في التحرير والتنوير عشةةةةةةةةةةةةةةر فوائةةد 
ن أهمها هو إثبات الوحي والرسةةةالة، والدعوة إلى التوحيد، وتثبيت ، ولك(0)للقصةةةق القرآني

 ، وبيان األسباب التي تؤدي إلى الهالك والدمار، ومنها العظة والعبرة.قلب النبي 
وللقصةةة أهمية كبيرة، ولها تيثير فعال على القارئ والمسةةتمع؛ ولذلك اتجه رموز القراءة 

 المعاصرة إليها. 
القرآني متناقض، وزعم بعضةةةةةهم أن القصةةةةةق القرآني أصةةةةةله  فزعم بعضةةةةةهم أن القصةةةةةق

 تراب يهودي.
ا أهمية بالغة، ويسةةةتفاد منها في الحياة، كخطورة الخلوة بالمرأة له  وقصةةة يوسةةةف

األجنبية، وتكون دليالً عملياً في تربية األبناء. مثال: إن التفريق بين األبناء يورب الحسةةةةةةةةةةةةةةد 
، ولكني تركتها نظراً ألن يم األبناء قصةةةةةةة يوسةةةةةةف بينهم، وهناك أحاديث ترغب في تعل

فيها ضةةةةةعفاً، وال يخفى علينا أهمية قصةةةةةة يوسةةةةةف الصةةةةةديق ابن الصةةةةةديق، حيث عانى في 
حياته وهو طفل مع إخوته عندما ألقي في البئر، وبعدها بيع كعبد وحملته القافلة إلى مصةر 

ن اللةه لةه واسةةةةةةةةةةةةةةتلم خزائن وبيع هنةاك مرة أخرى، وسةةةةةةةةةةةةةةجن ظلمةةاً، وانتهى بةه األمر بةين مك
، مختصراً األحداب ألعطي نبذة عن قصته  األرض، وقد تعرضةت لقصةة يوسف 

 ولعالقتها بموضوعي، وأثناء البحث سوف أفصل في بعض الجزئيات.

 قصة َوسف  
بيحسةةةةةن القصةةةةةق، وذلك لسةةةةةالسةةةةةة عبارتها، ورونق  سةةةةةميت سةةةةةورة يوسةةةةةف 

ا بما يذكر في اإلسةةةةةةرائيليات التي ال يعرف لها ، فمن أراد أن يكملها أو يحسةةةةةةنه(8)معانيها

                                                
 ، حيث ذكر عشر فوائد للقصق القرآني.21-23، ر 0لالستزادة ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (0)
م ال حمْتيينظر: السعدي،  (8)  .841، سي  الَُ 
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سةةةةةةةند وال ناقل، وأغلبها كذب، فهو يكمل شةةةةةةةيئاً يزعم أنه ناقق فيكون كالمسةةةةةةةتدرك على 
بين أحد عشةةر كوكباً والشةةمس والقمر  الله، وقد بدأت قصةةة يوسةةف برؤيا من يوسةةف 

العمل، والتمكين و  يسةةةةجدون له، وتيويلها بين الله سةةةةوف يصةةةةطفيه، ويتم نعمته عليه بالعلم
 في األرض، وسيسجد له آل يعقوب، ويكونون له تبعاً، ويتم نعمته عليه في الدنيا واآلخرة. 

أحب إلى أبينا منا،  ( 0)وقةال إخوة يوسةةةةةةةةةةةةةةف فيما بينهم إن يوسةةةةةةةةةةةةةةف وأخاه بنيامين
فكيف يفضةةةةةةةةةةةةةةلهم علينةا بالمحبة، إن أبانا في خطي بين؛ ألنه فضةةةةةةةةةةةةةةلهما علينا من غير أمر 

وعلينا أن نقتل يوسةةةةةةف، أو نغيبه في أرض بعيدة ال يتمكن أبونا من رؤيته فيها،  نشةةةةةةاهده،
وإذا فعلنا أحد هذين األمرين يقبل أبونا علينا بالمحبة؛ ألن قلبه مشغول بحب يوسف، وال 
يتفرغ لنةا مع وجوده، ثم نتوب إلى اللةه ونسةةةةةةةةةةةةةةتغفره من ذنبنةا، فقةدموا التوبةة قبل الفعل إزالة 

ما أرادوا قتل يوسةةةةةةةف قال لهم أحسةةةةةةةنهم رأياً: إن قتل يوسةةةةةةةف أعظم إ ثماً، لشةةةةةةةناعته، وعند
والمقصةةةةةةةةةةةةود يحصةةةةةةةةةةةةل بإبعاده عن أبيه من غير قتل، وعليكم أن تلقوه في )الجب( ليلتقطه 

 بعض )السيارة(. 
فذهبوا إلى أبيهم، وألحوا عليه أن يرسل معهم أخاهم يوسف غدًا إلى البرية؛ لكي 

ونحفظه من أي أذى، وعندما أرسله معهم جاؤوا بدم  على قميق  يتنزه ويستينس، وسنراعيه
يوسف، زعموا أنه دم يوسف عندما أكله الذئب وهو كذب، ولم يصدقهم أبوهم، وقال لهم 

، ولكني سوف أفوض أمري إلى (8)إن هذا األمر زينته لكم أنفسكم للتفريق بيني وبين ابني
وا قافله تجارية ذاهبة إلى مصر، وأرسلالله وأصبر، ومكث يوسف في )الجب( حتى جاءت 

من يحضر لهم الماء من البئر، وعندما ألقى دلوه تعلق به يوسف وخرج، وعندما رءاه الساقي 
استبشر به، وقال: هذا غالم نفيس، وعزموا أن يسروا أمره، ويجعلوه مع بضائعهم، وكان 

ثمن قليل راه السيارة منهم بإخوته قريبين منهم، فجاءوا وزعموا أنه عبدهم وأبق منهم، واشت
جداً؛ ألن هدفهم هو إبعاده عن أبيهم، ولما وصلت القافلة إلى مصر باعوه فيها، واشتراه 

                                                
 .أي: شقيقه وإال فكلهم إخوة (0)
 ألنه رأى من القرائن واألحوال من رؤيا يوسف التي قصها عليه، ما دله على قول ذلك. (8)
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عزيز مصر الذي أعجب به، وقال المرأته أن تكرمه؛ ألنه سينفعنا إما كنفع العبيد، أو أن 
 نتخذه ولداً لنا نستمتع به استمتاعنا بيوالدنا.

ان ين يعيش في بيت عزيز مصر تمهيداً لتمكينه في األرض، وكفمكَّن الله ليوسف ب
هذا سببًا لفراغه، فلم يكن له شغل وال هم سوى العلم، فتعلم األحكام والتعبير، ولما كبر 
وصار يتحمل األحمال الثقيلة جعله الله نبيًا رسوالً، وعالمًا ربانياً، ثم مر يوسف بمحنة 

وكانت المحنة  (0)، وكان لصبره عليها أجر عظيم، عظيمة، هي أشد عليه من محنة إخوته

 ٻ ٻ ٻ ٱ}هي مراودة امرأة العزيز عندما كان في بيت العزيز، حيث قال تعالى: 

 . [84يوسف:سورة ] {پ پ ٻ

وزادت المصيبة بين غلقت األبواب، وأصبي المكان خالياً، ودعته إلى نفسها لكي 
ته بالسجن ديقبل عليها، ورغم أنها سيدته وهو غريب في هذه البلدة، وهو أعزب، وقد توع

أو العذاب إن لم يفعل، إال أنه صبر عن معصية الله وقدم مراد الله على مراد النفس، وذلك 
، (8)إن قلنا: إنه هم بها وترك الهم مرضاة لله، إال أنه لم يهم بها، بل في الكالم تقديم وتيخير

لذي لو لم ا فهو لم يهم بها وقد ثبت على عفته فهو النبي المعصوم، ولكنه رأى برهان ربه
 يره لكان هم بها، ولكنه لم يهم بها بسبب أنه رأى برهان ربه. 

ثم لو قلنا إنه لم ير برهان ربه لكان هم بها، ولكن ليس معنى ذلك أنه سوف يقع 
عليها، بل لكان هم بها ألنه بشر، ولكنه لم يكن ليواقعها لكونه نبياً معصوماً من الوقوا في 

به وهو: ما معه من العلم واإليمان، الموجب لترك كل ما حرم المعاصي، ورأى من برهان ر 
الله، وقال: معاذ الله، أعوذ به سبحانه أن أفعل هذا الفعل القبيي، ألنه يغضب الله، وألنه 
خيانة في حق زوجك، وهو سيدي الذي أكرم مثواي، ولن أعصي ربي، ولن أخون سيدي، 

                                                
ألنه صبر اختياراً مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوا الفعل، فقدم محبة الله عليها، ومع إخوته فصبر صبر اضطرار  (0)

 عليها.
 .8/183. {هم بها لوال...}و سف ، تفسير سورة يو أ واء البيان في إَضاح الق آننظر: الشنقيطي، ي (8)
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ه المخلصين، فقد صرفه الله عن السوء من عباد اللولن أظلم نفسي بالمعصية، وألنه 
 والفحشاء.

وبعد أن رفض طلبها وامتنع عن إجابتها ذهب ليهرب عنها، ولكي يخرج من الباب 
هروبًا من الفتنة، فتعلقت بثوبه وشقت قميصه، وعند الباب دخل زوجها، فبادرت إلى 

تي : إنها هي الالكذب وادعت أن المراودة كانت من يوسف، ولكنه برأ نفسه من ذلك وقال
 راودته عن نفسه. 

ولكن الله سبحانه جعل لصدق يوسف عالمات تدل عليه، فانبعث شاهد من أهل 
بيتها، يشهد بقرينة من وجدت معه، فهو الصادق، وذلك إن كان القميق شق من األمام 
فهي الصادقة؛ ألنه دليل إقبال من يوسف، وإن كان القميق شق من الخلف فهو الصادق 

لكاذبة؛ ألنه دليل امتناعه وهروبه وطلبها هي له، وعندما رأى حال القميق عرف وهي ا
 صدق يوسف وبراءته، وأنها هي الكاذبة، فقال لها زوجها: إن كيدكن عظيم، وقال ليوسف:

، واترك الكالم فيه وال تذكره ألحد، لكي يستر على [81سورة يوسف:] {ۇئ وئ وئ ەئ}
 أهله، وطلب من زوجته االستغفار والتوبة. 

ولكن الخبر شاا في المدينة واشتهر وتحدب به النسوة، وأخذن يلمنها على فعلها 
، وزوجها كبير القدر، ومع هذا تراود فتاها الذي تحت (0)كبيرة القدرالمستقبي؛ ألنها امرأة  

يدها وفي خدمتها، تراوده عن نفسه، ومع هذا وصل حبها لهذا الفتى من قلبها مبلغاً عظيماً، 
ولم يقصدن بكالمهن مجرد اللوم لها؛ بل أردن رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز، 

 .[40سورة يوسف:] {ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ولهذا سمي مكراً في اآلية: 

الوسائد، وما و  فدعتهنَّ امرأة العزيز للضيافة، وأعدَّْت لهنَّ محاًل مهيئًا بينواا الفرش
يلزم ذلك من المآكل اللذيذة، وأحضرت طعامًا يحتاج إلى سكين، وأعطت كل واحدة 
منهن سكينًا ليقطعن الطعام، وقالت ليوسف: اخرج عليهن، وكان جمياًل وأعطي شطر 

                                                
ه  َقْد َشَغَفَها ح بًّا إ نَّا لَنَةرَ }قال تعالى:  (0)  {اَها ف ي َضاَلل  م ب ين  َوقَاَل ن ْسَوةٌ ف ي اْلَمد يَنة  اْمرََأت  اْلَعز يز  تة رَاو د  فَةَتاَها َعْن نَةْفس 

 [.41]سورة يوسف:
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، فخرج عليهن وهو في حالة جماله وبهائه، وعندما رأينه أعظمنه في صدورهن، (0)الحسن
قاً، وقطعن أيديهن من الدهشة، وقلن ليس هذا ببشر؛ ألن يوسف أعطي من ورأين منظراً فائ

الجمال الفائق والنور والبهاء، ما كان به آية للناظرين، وعبرة للمتيملين، وعندما أعجبهن 
، قالت امرأة العزيز للنسوة: هذا الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن   (8)جمال يوسف

 لذلك، وهددته إن لم يجبها إلى ما تريد بالسجن. نفسه ولكنه استعصم ولم يجبني
ولكن يوسف اعتصم بربه، وقال: إن السجن أحب إلى نفسه من فعل الفاحشة، 
وجعل النسوة يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته، ولكنه طلب من ربه أن يصرف عنه  

ده اإليهن، واستجاب له ربه حين دعاه وصرف عنه كيدها. ولكن أسي وكيدهن لكيال يصب
لما اشتهر الخبر وبان، وصار النا  فيها بين عاذر والئم، وقادح، ظهر لهم بعد أن علموا 
من الدالئل الدالة على براءته أن يسجنوه حتى ينقطع الخبر ويتناساه النا ، فيدخلوه في 

 السجن. 
ولما دخل يوسف السجن دخل معه من ضمن من دخل شابان، ورأى كل واحد 

على يوسف ليعبرها له؛ ألنهما يريانه من أهل اإلحسان إلى الخلق، منهما رؤيا، فقصها 
 وطلبا منه أن يحسن إليهما في التعبير، كما يحسن إلى غيرهما من الخلق. 

فقال األول: إنه رأى أنه يعصر خمراً، وقال الثاني: إنه رأى بينه يحمل خبزًا فوق 
ق لله بالموعظة الحسنة عن طريرأسه وتيكل الطير من الخبز. فدعاهما يوسف لإليمان با

                                                
الفصل  ي(، وينظر: الحديث ف831حديث )حديث "إن يوسف أعطي شطر الحسن" في صحيي مسلم رقم ال (0)

 ،040رالثاني، المبحث الثالث، المطلب األول، فصل وال .18ر، األول، المبحث الثاني، المطلب الثالث
044 

، حيث قال: )َكاَن ي وس ف  َحَسَن اْلَوْجه ، َجْعَد الشَّْعر ، 1/043في تفسير القرطبي،  أتى وصف يوسف  (8)
، َغل يَظ السَّاع َدْين  َوا ، أَبْةَيَض اللَّْون  نَةْين ، م ْسَتو َي اْلَخْلق  م يَق اْلَبْطن ، َصغ يَر السُّرَّة ، إ َذا ْلَعض َدْين ، خَ َضْخَم اْلَعيةْ

ك ه ، َوإ َذا َتَكلََّم رَأَْيَت ف ي َكاَلم ه  ش َعاَا الشَّْمس  م ْن ثَةَنايَاه ، اَل  ْسَتط يع  َأَحٌد َوْصَفه ، يَ  ابْةَتَسَم رَأَْيَت النُّوَر م ْن َضَواح 
، وََكاَن ي ْشب ه  آَدَم  وََكاَن ح ْسن ه  َكَضْوء  النةََّهار  ع ْندَ  ي اللَّْيل  ه  قَةْبَل أَْن ي ص  َب يَةْوَم َخَلَقه  اللَّه ، َونَةَفَخ ف يه  م ْن ر وح 

َيَة، َوق يَل: إ نَّه  َور َب َذل َك اْلَجَماَل م ْن َجدَّت ه  َسارََة، وََكاَنْت َقْد أ ْعط َيْت س د َ  اْلح ْسن (.  اْلَمْعص 
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قوله لهما: إنه سيعبر لهما، وهذا التيويل هو مما علمني ربي، وقال لهما: إني تركت ملة قوم 
 ڦ ڦ ڦ}ال يؤمنون بالله، وصرح لهما بالدعوة إلى الله تعالى بقوله: 

 .[41سورة يوسف:] {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

ثم عبَّر لهما الرؤيا، فقال لألول الذي رأى أنه يعصر خمراً: بينه سيخرج من السجن 
 الذي رأى بينه يحمل فوق رأسه خبزاً  ويسقي سيده الذي كان يخدمه خمراً، وقال للثاني

وتيكل الطير منه: بينه سوف يصلب وستيكل الطير من رأسه، فعبر عن الخبز بلحم الرأ  
وشحمه، وما فيه من المخ، وأنه لن يقتل ويستر عن الطيور بدفنه، بل سوف يصلب وسوف 

ن قد قضي وال بد م، وأخبرهما بين األمر الذي سيال عنه للتعبير (0)تتمكن الطيور من أكله
للشخق الذي رأى أنه يعصر خمراً، وظن أنه سوف ينجو من  وقوعه، وقال يوسف 

السجن: اذكر قصتي وشيني عند سيدك، لعله يخرجني مما أنا فيه، ولكن الشيطان أنسى 
ذلك الشخق الناجي من السجن أن يذكر يوسف، فلبث يوسف في السجن بضع سنين: 

 ، وقيل: لبث سبع سنين.(8)ما بين الثالب إلى التسع
وقدر الله سبحانه ليوسف الخروج بعد ذلك من السجن، فرأى الملك رؤيا وهي: 
أن سبع بقرات سمان ييكلهن سبع عجاف، وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات، وكان 
تيويلها على يد يوسف ليظهر فضله، ويبان علمه، وقد جمع الملك العلماء وذوي الرأي 

ؤياه بينه رأى سبع بقرات هزيالت سقطت قوتهن، ييكلن سبع بقرات منهم، وسيلهم عن ر 
سمان هن في نهاية القوة، وأنه رأى سبع سنبالت خضر، ييكلن سبع سنبالت أ خر يابسات، 

 فتحيروا ولم يعرفوا لها وجهاً، وال تيويالً وقالوا: أحالم ال حاصل لها وال تيويل. 
ر أن يوسف قد عبَّر له رؤياه من ولكن الشخق الذي كان في السجن ونجا تذكَّ 

قبل وكان قوله صواباً، فقال: أرسلوني إلى يوسف ألسيله عنها، فيرسلوه إلى يوسف، وعندما 
                                                

م ال حمْ في تفسي  كالم المنانعبد الرحمن بن ناصر، ينظر: السعدي،  (0)  .413، تيسي  الَُ 
ن ينَ } (8) ْجن  ب ْضَع س  عشرة، وقيل: . والبضع: ما اقتطع من العشرة، فقيل: هو ما بين الثالثة إلى ال{فَةَلب َث ف ي السّ 

حفاظ في عمدة الالحلبي، ما بين الخمسة إلى العشرة. وقال الهروي: ما بين الثالثة إلى التسعة. )السمين 
 (.012/ 0، تفسي  أش ف األلفاظ
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القصة عبرَّها له دون أن يعنفه على نسيانه ألمره، فعبر البقرات السبع  سمع يوسف 
بع العجاف، السالسمان، والسنبالت السبع الخضر، بينهن سبع سنين مخصبات، والبقرات 

 والسنبالت السبع اليابسات، بينهن سنون مجدبات.
وزاد على التعبير بين أشار إليهم بما يفعلونه فقال: تزرعون سبع سنين متتابعات، 
والذي تحصدونه من تلك الزروا اتركوه في سنبله؛ ألنه أبقى له، وأبعد عن االلتفات إليه، 

يكن أكلكم قلياًل في هذه السنين الخصبة؛ ليكثر إال قلياًل مما هو معد لألكل، والمعنى ل
ما تدخرون ويعظم نفعه، وبعد هذه السنين السبع الخصبات، سوف ييتي سبع سنين شداد 
مجدبات جداً، سوف ييكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيراً، ثم سييتي عام يغاب فيه 

 (0)عصروناتهم حتى إنهم سيالنا  بين تكثر األمطار والسيول، وتكثر الغالت وتزيد عن أقو 
 .(8)العنب

، ولما سمع الملك تعبير الرؤيا فرح بها جداً، وقال لمن عنده: ائتوني بيوسف 
وأمرهم بين يخرجوه من السجن ويحضروه إليه، ولكن يوسف امتنع من الخروج من السجن 

اسيله عن و  والذهاب إلى الملك، حتى تتبين براءته التامة، وقال للرسول: ارجع إلى الملك،
 شين النسوة وقصتهن.

فيحضرهن الملك وقال: ما شينكن بيوسف وهل رأيتم منه ما يريب؟ فبرأنه وقلن ما 
علمنا عليه من سوء ال من قليل وال من كثير، وبقيت امرأة العزيز، وعندها قالت: اآلن تبين 

 راءته. ب الحق، أنا راودته عن نفسه، ولكنه استعصم، وإنه صادق في أقواله وصادق في
فلما تحقق الملك والنا  من براءة يوسف التامة، أرسل إليه الملك وقال: أحضروه 
إلي؛ لكي أجعله مقرباً لدي، وأحضَروه له مكرَّماً محترماً، ولما كلمه أعجبه كالمه، وقال له: 

 إنك اليوم عندنا متمكن أمين على األسرار. 

                                                
؛ ألنه سييتي عام يغاب فيه النا  من بعد السنين الشداد، بكثرة األمطار والسيول وتكثر وهذا االستنتاج منه  (0)

 الغالت.
 (.830/ 0(؛ التفسير الميسر، )811/ 08(؛ التفسير المنير للزحيلي )412ينظر: تفسير السعدي، )ر:  (8)
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، خزائن جبايات األرض وغاللها فقال يوسف طلبًا للمصلحة العامة: اجعلني على
وكياًل حافظًا مدبراً. وإني حفيظ للذي أتواله، وال يضيع منه شيء في غير محله، وعليم 
بكيفية التدبير، واإلعطاء والمنع، والتصرف في جميع أنواا التصرفات، وليس ذلك حرصاً 

اءة ه الكفمن يوسف على الوالية، وإنما هو حرٌر على النفع العام، وقد عرف من نفس
 واألمانة والحفظ، ما لم يكونوا يعرفونه. 

فجعله الملك على خزائن األرض وواله إياها، وهذا من تمكين الله سبحانه لنبيه 
خزائن األرض دبرها أحسن تدبير، فزرا أرض مصر  ، ولما تولى يوسف يوسف 

ألطعمة وجبى من اجميعها في السنين المخصبة زروعاً هائلة، واتخذ لها المحالت الكبار، 
شيئاً كثيراً، وحفظه، وضبطه ضبطاً تاماً، فلما دخلت السنون المجدبة، سرى الجدب حتى 

 وبنوه.  وصل إلى فلسطين، التي يقيم بها يعقوب 
بنيه ألجل الميرة إلى مصر، فلما دخلوا على أخيهم يوسف لم  فيرسل يعقوب 

هم، لكل شخق حمل بعير، ولكنهم يعرفوه، وأعطاهم من الكيل مثل ما كان يعطي لغير 
أخبروه أن لهم أخاً لم يحضر معهم وهو بنيامين، فقال لهم ائتوني به، وإن لم تيتوني به فليس 
لكم عندي كيل، وقال يوسف لفتيانه الذين في خدمته: اجعلوا الثمن الذي اشتروا به من 

 الميرة في بضاعتهم لعلهم يرجعون، وهذا من إحسانه بهم. 
جعوا إلى أبيهم قالوا له: إن لم ترسل معنا أخانا فإنا ممنوعون من الكيل، وعندما ر 

وتعهدوا بحفظه مما يعرض له مما يكره، وأخبروه بين في إرساله مصلحة بينة، وأخذ عليهم 
أبوهم عهدًا ثقياًل وحلفوا له بين يحفظوا أخاهم، إال أن ييتيهم أمر ال قبل لهم به، وأمرهم 

من أبواب متفرقه إذا وصلوا مصر؛ خوفًا عليهم من العين، ولما  بين يدخلوا يعقوب 
دخلوا على يوسف أخذ شقيقه بنيامين الذي أمرهم باإلتيان به وضمه إليه، وأخبره بحقيقة 
 الحال، وقال له: ال تحزن، وأخبره بينه سوف يصنع ويتحيل ليبقيه عنده إلى أن ينتهي األمر. 
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معهم أخوه هذا، جعل اإلناء الذي يشرب به، وعندما كال لكل واحد من إخوته و 
إنكم لسارقون، فقال إخوة يوسف:  (0)ويكال فيه، في رحل أخيه، وعندما ذهبوا نادى مناد :
، ومن ييتي به له مكافية على ذلك (8)ماذا تفقدون؟ فقيل لهم: إنهم فقدوا صواا الملك

جد؛ يحكمون على السارق إن و  ، فحلفوا بالله: إنهم ليسوا سارقين، وجعلهم هم(4)حمل بعير
ألن في دينهم من تثبت عليه السرقة يكون م ْلكًا لصاحب المال المسروق، وأما في دين 

، فجعل إخوته هم من يحكم على السارق؛ لكي (3)الملك فعليه عقاب آخر غير التملك
ا هيتمكن من أخذ أخيه الشقيق، وبدأ التفتيش بيوعيتهم وجعل أخاه آخرهم، وعندما أخرج

 .من وعاء أخيه، تم ليوسف ما أراده من بقاء أخيه عنده، وهذا من علم يوسف 
وعندها قالوا لكي يبرئوا أنفسهم: إن هذا وأخاه من قبله ليسوا أخوة أشقاء لنا، وقد 

 {ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} تصدر منهم السرقة، وهذا معنى قوله تعالى:
كتم الغيظ وأسر األمر في نفسه، وحاولوا استرجاا أخيهم   ، ولكنه [11سورة يوسف:]

عليه  نه شيخ كبير وال يصبر عنه، وسيشقفقالوا يصفون حال أبيه: إ باستعطاف يوسف 
 فراقه، فيحسن إلينا وإلى أبينا وخذ أحدنا مكانه.

إلى أن أعلمهم بينه  (3)لم يسمي لهم بهذا. وتتوالى القصة بعد ذلك ولكنه 
أخوهم يوسف، وطلب منهم أن يحضروا أباهم، وتجهز يعقوب وأوالده وأهلهم وارتحلوا من 

يوسف في مصر وسكناها، فلما وصلوا إليه ضمهم إليه وأبدى  بالدهم قاصدين الوصول إلى
                                                

 وهو ما عبَّر عنه القرآن بالمؤذن، ولكنه لم يعلم بحقيقة الحال. (0)
 (.311والصواا: إناء يشرب به ويكال به، ويقال له: الصَّاا  )المفردات في غريب القرآن للراغب، ر  (8)
ل ه ، َوه َي َعْقٌد َعَلى َمْجه ول  َعس َر َعمَ  هذا من باب الجعالة، والجعالة هي: اْلت زَام  ع َوض  َمْعل وم  َعَلى َعَمل  م َعيَّن  أَوْ  (4)

. )الموسوعة الفقهية الكويتية،   (.4/482َعَمل 
م ال حمْ في تفسي  كالم المنانينظر: السعدي،  (3)  .411، ر تيسي  الَُ 
 تولم نكمل القصة إلى نهايتها لسببين: األول: ألن القصة شارف واقتصرنا على ما ذكرنا من قصة يوسف  (3)

ما له عالقة ببحثي  على النهاية ولم يبق منها إال القليل، والثاني وهو األهم أني أوردت من قصة يوسف 
ولم يبق منها إال نزر يسير، وليست له عالقة ببحثي من حيث الرد على شحرور، وأيضاً ألن ما تبقى من القصة 

 واضي ومفهوم المعنى من خالل سياق اآليات القرآنية.
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لجميع أهله من اإلكرام واإلعظام شيئاً عظيماً، وقال لهم: ادخلوا مصر آمنين، وأجلس أبويه 
على سرير الملك، ومجلس العزيز، ثم سجدوا ليوسف تكريماً له 

(0). 

 شح   : شخصية محمد المطلب الثاني
 أ ًل: مولده  نشأتَ.

 ديب. :م. أما اسم أبيه فهو0142، ولد في دمشق عام محمد شحةرور :مهاس
 ليهع أطلق لما ومنظّ ر ومؤلف، دمشق، جامعة في المدنية الهندسة أساتذة وهو أحد

 موسكو. نم عودته بعد واإلسالم القرآن عن كتاباته شح    بدأ للقرآن"، المعاصرة "القراءة
 وأتم تعليمه صباغا، والده وكان حالمتوسطة ال عائلة في دمشق من حيث ولد

 في دراسته ليتابع السوفييتي االتحاد إلى ذلك بعد دمشق، وسافر في والثانوي اإلعدادي
 فيها نليعي لدمشق عاد ثم آنذاك، موسكو جامعة من دبلوم بدرجة وتخرج المدنية، الهندسة

 للحصول رلندابإي دبلن عةجام إلى دمشق، ثم أوفد جامعة في المدنية الهندسة كلية في عميداً 
 جامعة - المدنية الهندسة كلية في مدرساً  ثم عين والدكتوراه، الماجستير شهادتي على

 ستشاري،كا المهنة لممارسة استشارياً  هندسياً  مكتباً  وافتتي مساعداً، أستاذا ثم دمشق،
 سوريا. في المهمة المنشآت من لكثير فنية استشارات في وشارك وقدم

ية يوم ،ومجالت عربية وأجنبية ،مقابالت صحفية من عدة صحف أجريت معه
ميست و مجلة اإليكون :منها ،تدور حول أبحاثه واألحداب الراهنة بوقتها ،وشهرية ودورية

جلة ديرشبيغل مو صحيفة نيويورك تايمز األمريكية، و صحيفة الراية القطرية، و البريطانية، 
نهار اللبنانية، صحيفة الو مجلة روز اليوسف المصرية، و صحيفة دية فيلد األلمانية، و األلمانية، 

 غيرها.صحيفة االتحاد اإلماراتية و و صحيفة النور السورية، و صحيفة السفير اللبنانية، و 

                                                
، البداَة  النهاَة، ؛ ينظر: ابن كثير8/333 تفسي  الق آن العظيمابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر،  ينظر: (0)

م ال حمْ ؛ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، 011/ 0، 8113-ه0382 0دار صادر بيروت، ط تيسي  الَُ 
؛ زيدان، عبد الكريم، 421هة، 0383-م8114، 0ابن حزم، بيروت لبنان، طدار  في تفسي  كالم المنام،

 .011م، 8104-هة0343، 0ناشرون، بيروت لبنان، ط، مؤسسة الرسالة المستفاد مْ قصص الق آن
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سجلت له قناة أوربت الفضائية حلقات تلفزيونية بثت على الهواء مباشرة )حضوري 
 نها حوالي ساعتين( وأثارتحلقة تلفزيونية كل م 88) م،8110-8111وعلى الهاتف( عام 

 ردود فعل كثيرة عربياً وعالمياً.
إلى بلدان عربية وأوربية وأمريكية من قبل هيئات حكومية  -واليزال يدعى  -دعي 

وطرح خالل هذه الزيارات  ا،إسالمي اومفكر  ابصفة باحث 0114وجامعات منذ عام  ،ومدنية
شرات ه هذه األبحاب في الدوريات والنمنهجه وقراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم، ونشرت ل

جامعة و الصادرة عن هذه الهيئات. منها: مجلس العالقات الخارجية األمريكية في نيويورك، 
جامعة و ، 0112مؤتمر ميسا في شيكاغو و جامعة دورتماوب، و جامعة بوسطن، و هارفارد، 

ا، الجيو إيطاليمؤسسة روكفلر في بيو ، 8118المجلس اإلسماعيلي في لندن و ، 8110برلين 
جمعية و  االستراتيجية،مركز اإلمارات للدراسات والبحوب و نادي العروبة في البحرين، و 

مؤسسة و ، مجلة مقدمات في المغربو الجمعية النسائية في البحرين، و التجديد في البحرين، 
ة كونراد مؤسسو مجلس العالقات الخارجية في ألمانيا، و عبد الرحيم بوعبيد في المغرب. 

 .(0). وغيرهاتركيا.جامعة يال األمريكية في و ينآور األلمانية في عمان، آد
 :تعليمَ  ثقافتَ

  0134حصل على شهادة التعليم اإلعدادي في دمشق عام. 
  0131حصل على شهادة التعليم الثانوي في دمشق عام. 
  0122حتى عام  0123جامعة دمشق عام  -عين معيداً في كلية الهندسة المدنية. 
 للحصول على شهادتي الماجستير عام  0122إلى جامعة دبلن بإيرلندا عام  أوفد

اختصار ميكانيك تربة  -في الهندسة المدنية  0118عام  ة، والدكتورا0121
 وأساسات.

  لمادة ميكانيك  0118جامعة دمشق عام  -عين مدرساً في كلية الهندسة المدنية
 التربة، ثم أستاذا مساعداً.
                                                

 مhttp://shahrour.org/?page_id=8 ،02/01/8101الموقع الرسمي لمحمد شحرور،  (0)
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 همة لميكانيك التربة واألساساتمال اختصاصه تؤخذ كمراجع له عدة كتب في مج . 
  وذلك في عام 0121بدأ في دراسة التنزيل الحكيم وهو في إيرلندا بعد حرب ،

الكتب ضمن  العديد من ، حيث أصدر0111، واستمر بالدراسة حتى عام 0111
ي ر فسلسلة )دراسات إسالمية معاصرة( الصادرة عن دار األهالي للطباعة والنش

 .-وهي ما سوف نذكره ضمن مؤلفاته- (0)دمشق
 :(8)مؤلفاتَ

 .همة لميكانيك التربة واألساساتمله عدة كتب في مجال اختصاصه تؤخذ كمراجع 
بدأ في دراسة التنزيل الحكيم وهو في إيرلندا، وقد ساعده المنطق الرياضي على هذه الدراسة، 

تب التالية ضمن سلسلة )دراسات ، حيث أصدر الك0111واستمر بالدراسة حتى عام 
 إسالمية معاصرة( الصادرة عن دار األهالي للطباعة والنشر في دمشق:

 ( صفحة.288) ،0111معاصرة( عام  قراءة-)الكتاب والقرآن  .0
 ( صفحة.413) ،0113)الدولة والمجتمع( عام  .8
 ( صفحة.311) ،0112القيم( عام  منظومة-)اإلسالم واإليمان  .4
- القوامة- اإلرب-الوصية " المرأة فقه-للفقه اإلسالمي )نحو أصول جديدة  .3

 ( صفحة.311)، 8111( عام اللبا "- التعددية
 .)تجفيف منابع اإلرهاب( .3

 ، الكتب التالية:لبنان-وصدر له عن دار الساقي، بيروت 
 ،8101األول: مدخل إلى القصق وقصة آدم( عام  المجلد-)القصق القرآني  .2

 ( صفحة.431)

                                                
 مhttp://shahrour.org/?page_id=8 ،02/01/8101الموقع الرسمي لمحمد شحرور،  (0)
 مhttp://shahrour.org/?page_id=8 ،02/01/8101شحرور، المصدر السابق،  (8)
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( 822) ،8108الثاني: من نوح إلى يوسف( عام  المجلد-رآني )القصق الق  .1
 .(0)صفحة

 .صفحة( 100) ،8100 عام( جديدة رؤية- والقرآن الكتاب) .2
 ( صفحة.881) ،8108جديدة( عام  رؤية-)السنة الرسولية والسنة النبوية  .1

 ( صفحة.321) ،8103معاصرة للحاكمية( عام  قراءة-)الدين والسلطة  .01
 ( صفحة.442)، 8103القيم( عام  منظومة-ان )اإلسالم واإليم .00
 ( صفحة.423)، 8103أصول جديدة للفقه اإلسالمي( عام  نحو-)فقه المرأة  .08

لفقهاء ا تهافت-)أمُّ الكتاب وتفصيلها: قراءة معاصرة في الحاكمية اإلنسانية  .04
 .(8)( صفحة323) 8103والمعصومين( عام 

م.  المطلب الثالث: نظ ات حول الق اءة المعاص ة  للق آن الَُ 

م. للق آن المعاص ة بالق اءة  الم اد  المعاص ة، الق اءة أ ل: معنى  الَُ 
 .أن نذكر معنى القراءة والمعاصرة قبل أن نتكلم عن المراد بالقراءة المعاصرة، أرى   

 معنى الق اءة. .أ
 وضةةةممت بعضةةةه إلى ،: جمعتهوقراءة قرآنا قرأت الشةةةيءَ القراءة مصةةةدر مشةةةتق من: 

يات واآل د والوعيد،والوع ،واألمر والنهي ،؛ ألنه جمع القصةةةةةةةققرآناً  ، وسةةةةةةةمي القرآنبعض
ض، والوعد والوعيد واآليات والسةةةور بعضةةها إلى بعض، وهو مصةةةدر  والسةةور بعضةةها إلى بع

 إنه مصةةةةةةةةةةةةةدر بمعنى اسةةةةةةةةةةةةةم المفعول، ألنه مقروء،وهناك من يقول:  (4) كالغفران والكفران،

                                                
 وهو موضوا بحثنا، في قصة يوسف. (0)
 مhttp://shahrour.org/?page_id=8 ،02/01/8101الموقع الرسمي لمحمد شحرور،  (8)
  .0/831 ،مختا  الصحاح؛ الرازي، 0/081، لسان الع بينظر: ابن منظور،  (4)
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 .(0)شتقاق لفظ القرآنوهناك أقوال أخرى تتعلق با
 . ةمعنى المعاص   .ب

رة من ناحية االشةةةةةةةتقاق  ، (8)ميخوذة من العصةةةةةةةر، وهو بمعنى الدهر والزمنالمعاصةةةةةةة 
رة اسةةةةةةم فاعل من: عاصةةةةةةرَ  ر، والمعاصةةةةةة  ر، فهو م عاصةةةةةةرًة، يعاصةةةةةة  ر، م عاصةةةةةةَ  والمفعول م عاصةةةةةة 

 .(4)واحد زمن في أي واحد ، عصر   في معه عاش: وعاَصره
م.الم اد بالق اءة ا .ت  لمعاص ة للق آن الَُ 

 كريمللقرآن ال القراءات الجديدة»هو: فأما المراد بالقراءة المعاصةةةةةةةةةةةةرة للقرآن الكريم 
هذه  قد سةةةةةةةةةةمواو وثقافته السةةةةةةةةةةائدة،  ،في العصةةةةةةةةةةر الراهن، والتي تنطلق من معارف العصةةةةةةةةةةر

 .(3)«تمهيًدا ألن يكون في كل عصر قراءة جديدة للقرآن الكريم ،بالمعاصرةالقراءات 
إسقاط النظريات الفلسفية المادية على  :َ  ى شح    أن الق اءة المعاص ة هي

 .(3)النق القرآني، والتحكم به عن طريق الفلسفات المادية األوربية الحديثة
راءة في ظاهرة قراءة النق القرآني ق الكاتبين وجرى بعض  المعاصةةةةةةةةةةةرين من الباحثين

، (2) أثناء التعبير عن هذا الضةةةةةرب من القراءات "القراءة الحداثية"على اسةةةةةتعمال  ،معاصةةةةةرة

                                                
(؛ وينظر: عضيمة، محمد عبد 01الستزادة: أبو شهبة، محمد، المدخل لدراسة القرآن الكريم )ر: ينظر ل (0)

مالخالق،   (، تصدير: محمود شاكر، الناشر: دار الحديث، القاهرة.313/ 3، )د اسات ألسلوب الق آن الَُ 
الدار -مكتبة العصرية تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ال، مختا  الصحاح، ينظر: الرازي، محمد بن أبي بكر (8)

معجم لغة الفقهاء،  ،؛ قلعجي، محمد روا 434م، ر0111-ه0381 ،3صيدا، ط-النموذجية، بيروت 
 .403م، ر0122-ه0312 ،8ط ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

 .0311/ 8م، 8112، عالم الكتب، معجم اللغة الع بية المعاص ةعمر، أحمد المختار،  (4)
م في  وء  وابط التفسي ،  ،مدكالو، مح  (3) التوزيع، دار اليمان للطباعة والنشر و الق اءات المعاص ة للق آن الَُ 

 .31م ر 8111سوريا، 
م، ينظر:  (3)  .0/303لعمار عبد المجيد النح اف المعاص  في تفسي  الق آن الَُ 
م  الق اءة الحدا»عنون بذلك في كتابه الموسوم بة العباقي على سبيل المثال أن الحسن  (2) د اسة « ثيةالق آن الَُ 

 . تحليلية نقدَة إلشُالية النص عند محمد أ كون
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 نبغيي السةةةةالك لمنهج القراءة الجديدة للنق القرآنيوقد يكون ذلك بسةةةةبب أنهم يرون أن 
واألصةةةةةول التي على ضةةةةةوئها  على طراز جديد للفهم ولو كان خارجا عن القواعد، أن يكون

اسةةةةةةة، يثة في البحث، والدر الغرب الحد ، آخًذا بمناهجالنق القرآني فهم السةةةةةةلف  الصةةةةةةالي  
  والنقد.

واختلفت عبارات الباحثين في المراد بالقراءة المعاصةةةةةةةةةةرة للقرآن الكريم، فذهب كٌل 
ات اسةةةةةةةةتخدام النظري»إلى تعريف بحسةةةةةةةةب فهمه ونظره، فهناك من رأى أن المراد بها هو: 

ير أو تعني التفسةةةةةةةةةةةةةة»، وهنةةاك من اقتصةةةةةةةةةةةةةةر على أنهةةا (0)«الحةةديثةةة في تةةيويةةل القرآن الكريم
 . (8)«التيويل

جرى على التعبير عن هةةةذا اللون من القراءة  هنةةةاك بعضةةةةةةةةةةةةةةةةا من البةةةاحثينكمةةةا أن 
 يبهذا المصطل عنون ، ومن هؤالء عبد المجيد النجار، حيث إنه قد«الجديدةالقراءة »ةةةةةةةةةةةةةب

على الباحثة رقية طه أكدت  ، إال أن(4)«الديني للنق الجديدة القراءة» بةةةةةةةة الموسوم لكتابه
اسةةةةتعمال مصةةةةطلحي القراءة  عن، وتحفظها «القراءة العصةةةةرانية»ة اسةةةةتعمال مصةةةةطلي أهمي

ابها، أصح في توجهات  ألنها ترى أن المصطلي األول أدق تحديدا  الجديدة أو المعاصةرة،
 ا بين المفهوم والمصةةةةةةطلي،في حين أن المصةةةةةةطلحات األخرى ال تحمل بالضةةةةةةرورة تالزمً »

 .(3) «بالَعْصَرنةحكم عليها فليس كل قراءة جديدة أو معاصرة ي  
وبعد الوقوف على ما قيل حول مصةةةةطلي "القراءة المعاصةةةةرة" أسةةةةتطيع أن أقول: إن 
القراءة المعاصةةةةةةةةةةرة للقرآن الكريم منهجية غير متعارف عليها سةةةةةةةةةةابقا، بل هي منهجية غربية 
جديدة اسةةةةةةةةةتخدمها الغربيون في التعامل مع الكتاب المقد ، وهي في نظر شةةةةةةةةةحرور كما 

                                                
 (. 32)ر الم جع السابق،محمد، ، كالو  (0)
 .3، رقضية ق اءة النص الق آني ،هرما ، عبد الرزاق (8)
 م. 8112صدر هذا الكتاب عن مركز الراية للتنمية الفكرية سنة  (4)
ل  أبعادها المنهجية في الد اسات الق آنية المعاص ة، ،طه جابرالعلواني، رقية  (3) حث ب ق اءة في  وابط التأَ 

، م(8112شباط  08-00)بيروت  ،ألقي في ندوة: دراسة التطورات الحديثة في الدراسات القرآنية المعاصرة
 .81ر
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... وهنةةاك من تةةيثر من (0)قةةدم: إسةةةةةةةةةةةةةةقةةاط نظريةةات الفلسةةةةةةةةةةةةةةفيةةة المةةاديةةة على النق القرآنت
المسةةةةةةةةةةةةةلمين بهذه الفكرة، وتعامل مع النصةةةةةةةةةةةةةور القرآنية مثل ما تعامل أولئك الغربيون مع 
الكتاب المقد ، مسةةةةةةةتخدمين في ذلك أسةةةةةةةاليبهم في فهم النصةةةةةةةور، وتنزيلها على أرض 

 الواقع.

 ق اءة المعاص ة.ثانيا: نظ ة حول نشأة ال
إن محاوالت الخروج على الضةةةوابف العلمية في البحث، والنمف السةةةائد في التدين 
محةةاوالت قةةديمةةة، وظهور  المعتزلةةة يعةةد النقلةةَة النوعيةةة، والمحةةاولةةة األقوى في الخروج على 
النمف السةةةةةةةةةةةةائد، يدل على ذلك أن كل اآلراء المسةةةةةةةةةةةةتندة على العقل والتي ظهرت بعدها، 

 أفكارها، سواء أشارْت إليها أم لم ت شر.استقت من 
ولما جاء العصةةةةر الحديث وجاءت معه محاوالت التغريب التي سةةةةميت بتسةةةةميات 

لَّ اعتمةةادهةةا على أفكةةار المعتزلةةة مع فةةارق -وغيرهمةةا-برَّاقةةة كةةالحةةداثةةة والتجةةديةةد  كةةان جةة 
هم في فجوهري هو: أن المعتزلةةة في أغلبهم على علم وثقةةافةةة، أمةةا مقلةةدوهم المعةةاصةةةةةةةةةةةةةةرون 

األغلب يجهلون الحقائق اإلسالمية، ومقاصد الشريعة اإلسالمية، والسنة النبوية الصحيحة، 
 وبالتالي يتخذون التجديد والحداثة س لًَّما للطعن في الدين.

حرية »ةةةةةة ب فيما يسمَّىأفكار المعتزلة عند أصحاب العقالنية المعاصرة،  تْ دَ ج  و  لقد 
اب الذين تَّ من الك   وغيره "محمود قاسةةةةةةم"ا مثل فين كتبً ف بعض المصةةةةةةن، وقد صةةةةةةنَّ «اإلرادة

ويقولون بمقالة المعتزلة، ويعتبرون أن المعتزلة أصةةةةةةةةةةةةةةحاب ثورة  لهم كتةب عن حريةة اإلرادة،
مد، وما يزال أصةةةةحاب المدرسةةةةة العصةةةةرية على نفس أفكار االفكر السةةةةلفي الج منتحريرية 

 .(8) النقلالمعتزلة في تقديم العقل على 
ت فكرة القراءة المعاصةةرة في بالد المغرب اإلسةةالمي، ثم انتشةةرت بعدها في وانتشةةر 

                                                
 03لقراءة المعاصرة في بحثنا ر لشحرور  تعريفينظر:  (0)
 .0/03المكتبة الشاملة، ترقيم آليا،  ش ح القواعد المثلى، ،لعلياني، عبد الرحيمينظر: السلمي، ا (8)
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ة تونس-الفضةةةةةةةةةاء المغربي  بالد المشةةةةةةةةةرق، وقد عرف  ولدخ -والمغرب ،والجزائر ،خاصةةةةةةةةةَّ
 .(0)إلى الساحة األدبية في أواخر السبعينيات من القرن العشرين« القراءة»مصطلي 
أو غير  ،ينيةالد لنصةةةةورلقراءة ا هجمنمن بين األسةةةةباب التي جعلت ظهوَر هذا الو 

وفرنسةةةةةةةةةةةا التي  ،روابف ثقافية بين دول شةةةةةةةةةةةمال إفريقيا دينية في مغرب العالم العربي، وجود  ال
 .(8)عرفْت مناهج النقد فيها أواخر الستينيات

 .أصحاب الق اءة المعاص ة ثالثا: نظ ة في توجهات
 :(4)فيما يلي رة،أصحاب القراءة المعاص توجهات يمكن أن نذكر هنا بعض

ديد ، والمناداة بتيويل ج: القرآن والسنةالدعوة إلى نقد النصةور الشرعية :أ لً  -
 األفكار الحداثية.مع لها يتناسب 

 الدعوة إلى إنشاء فلسفات حديثة على أنقاض الدين. :ثانياً  -
ى انية، وحتواألخالقية اإلنس ،واالجتماعية ،الثورة على جميع القيم الدينية :ثالثاً  -

  .االقتصادية والسياسية
تقيد بيحكام اإلسةةةالم المعروفة، بل ال فإنه ال يجب "نصححح  حامد "نظر ومن وجهة 

                                                
م في د ل المغ ب الع بي،رستم، محمد بن زين العابدين (0) وقع: م ، نظ ات في الق اءة المعاص ة للق آن الَُ 

 ،ربيع األول http://www.tafsir.net/article/3482 ،84 ،مركز تفسير للدراسات القرآنية
 ه. 0342

 المصدر السابق. (8)
؛ 22ر ،م8111 ،د.ط ،د.م ،دار المدار اإلسالمي تحدَث الفُ  اإلسالمي، ،ينظر: عبد المجيد الشرفي (4)

نحو نقد  ،؛ أركون، محمد821ر ،8113 ،القاهرة ،دار مصر المحروسةشًُ ا بْ لدن،  ،القمني، سيد
م، 8111 ،0ط ،بيروت ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،تقديم وترجمة وتحقيق: هاشم صاليالعقل اإلسالمي، 

 .014ر
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، وهذا المقصةةةةةةةةةةةةةةد أي: جوهر اإلسةةةةةةةةةةةةةةالم متغير بتغير (0)يجب أن ننظر في المقصةةةةةةةةةةةةةةد منها
فكل ما  ،جوهر اإلسةةةةةةةةةةةالم يدور حول الحرية والعدل والمسةةةةةةةةةةةاواةفوالظروف،  ،المجتمعات

 العدل والمساواة هو اإلسالم.رسخ الحرية و 
اخل ال يقصةةةد اعتبار السةةةياق دكما أن نصةةةر أبو زيد يهتم بالقراءة السةةةياقية، ولكنه 

وأخطر، إنه مجمل السةةةةةةةةياق  ،آخر أبعد ئاشةةةةةةةةييقصةةةةةةةةد  ولكنه -الفقهاءكما يذكر - النق
فرق الذي بواسطته نعرف كما يقول أبو زيد ال ،التاريخي االجتماعي للقرن السابع الميالدي

واالجتمةةاعيةةة  ،واألعراف الةةدينيةةة ،وبين مةةا هو من العةةادات ،بين مةةا هو من إنشةةةةةةةةةةةةةةةاء الوحي
 .(8)السابقة على اإلسالم

  ابعا: موقف أصحاب الق اءة المعاص ة مْ دللة النص الق آني. 
لقد وصةةةةةةةةةل الحال ببعض أصةةةةةةةةةحاب القراءة المعاصةةةةةةةةةرة إلى المطالبة بقصةةةةةةةةةر النق 

، وهذه ن القرآن كله نزل على أسةةةةةةبابإ»بعض الحداثيين قول القرآني على سةةةةةةبب نزوله، في
- توالتاريخ، وهي علة الحكم. والمعلوال األسباب أسباب تاريخية منقضية تجاوزها الواقع  

شةةةةةةةةةةةريع الت"بانقضةةةةةةةةةةةاء العلل، ومن ثّم يقررون رفض إطالق  منقضةةةةةةةةةةةية -القرآنيةأي األحكام 
 .(4)صفحة أسباب النزول من الوجودوخلود أحكامه، وذلك منذ طوى التاريخ  "القرآني

عين على حسةةةةةةن تفّهم اآليات ت   األسةةةةةةبابومما هو معلوم لدى علماء اإلسةةةةةةالم أن 
التي نزلةت مقترنة بها، من غير أن تكون ذات سةةةةةةةةةةةةةةلطان على داللته العامة، فتحّدها وتمنع 

وظيفةة كشةةةةةةةةةةةةةةف وإبةانةة عن حركة المعنى في النظم، وهادية  امتةدادهةا؛ إذ وظيفةة السةةةةةةةةةةةةةةبةب
                                                

حمد أ، ومؤلفات الطاه  بْ عاشو حول جوهر المقاصد اإلسالمية والشرعية يراجع مؤلفات الشيخ العالمة  (0)
 ، وغيرها، وال يلتفت إلى ترهات وجهاالتلإلمام الشاطبي، وكتب األئمة األعالم مثل الموافقات الَ سوني

 أبي زيد ومن نهج نهجه.نصر حامد 
الدار  ،المركز الثقافي العربي/بيروت )ق اءة في خطاب الم أة(، د ائ  الخوف ،ينظر: أبو زيد، نصر حامد (8)

 .814-818ر  ،م8101 ،0البيضاء/المغرب ط
 ،اهرةالق ،)دار البصائر علوم الق آن عند الشاطبي مْ خالل كتابَ الموافقات،محمد سالم، ، ينظر: أبو عاصي (4)

 .28ر ،م(8113-ه0382 ،0ط
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 لمسالك الفهم، وليست مانعة طالقة المعنى، وشمول سلطانه على ما يستحدب.
ى داللة النق، وهي دعو ل فالقول بحصةةةر الداللة فيما جاءت به أسةةةباب النزول وأد

ه إليه وهذا ما نبّ  ،الوحي ها زمنَ يتسةةةةةةةةةةةلل منها إلى بيان أن نصةةةةةةةةةةةور القرآن ال تتجاوز داللت  
 .(0)«ال بخصور السبب ،العبرة بعموم اللفظ»إن  بقولهم:األصوليون وعلماء القرآن 

مالمتعلقة ببعض المفاهيم خامسا:   .الق اءة المعاص ة للق آن الَُ 
نةةةه ألطةةةائفةةةة من الحةةةداثيين الةةةذين يعتقةةةدون  لقةةةد كةةةان القرآن الكريم محفَّ عنةةةايةةةة

نتقلت ا من قناعات فكرية، ما يسةةةةةةةةةةةةعون وراءه يباإلمكان تطويع النصةةةةةةةةةةةةور الدينية، لمعان
على  اصةةط ليالمنهج الذي  من خالل اسةةتعمال توسةةلت هذه الطائفة ليهم من الغرب، وقدإ

مرجعية على ال من التمرد إلى ما يريدونه «للنق القرآني المعاصةةةةةةرةالقراءة »ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ب تسةةةةةةميته:
 .ومرتكزاتها عالنيًة أمام المأل ،اإلسالمية في ثوابتها

وابت ظهور مفاهيم جديدة للث فيلقراءة المعاصةةرة للنق القرآني، وقد تسةبب نمف ا
 اإلسالمية، منها ما ييتي:

 طبيعية الق آن. .8
ظاهرة طبيعية كسةةةقوط المطر، أو هبوب الريي، كما سةةةعى هذا التيار إلى إن القرآن 

، فيه (3)، نسةةبي الثبوت(4)، ظني الداللة متعدد المعنى(8)أن يكون النق القرآني تابعا للواقع
                                                

 .0/001، اإلتقان في علوم الق آن؛ السيوطي، 0/48ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  (0)
 . 81ر ،«الفُ  اإلسالمي )نقد  اجتهاد(»ينظر على سبيل المثال كالم محمد أركون في  (8)
خية الفُ  الع بي اإلسالمي،  ،ينظر: أركون، محمد (4)  ،ميمركز اإلنماء القو  ،جمة وتعليق: هاشم صاليتر تاَ 

اإلسالم بيْ ؛ الشرقي، عبد المجيد، 034ر ،م0112 ،8ط ،والمركز الثقافي العربي/دار البيضاء ،بيروت
خ،  (. 032)ر ال سالة  التاَ 

 ،يروتب ،دار الساقي ،ترجمة وتعليق: هاشم صالي الفُ  األصولي  استحالة التأصيل، ،ينظر: أركون، محمد (3)
اإلسالم ؛ وانظر: الشرفي، عبد المجيد، 23ر ،(الفُ  اإلسالمي )نقد  اجتهاد؛ و30ر ،م0111 ،0ط

خ، م، ،(. ومحمد عابد الجابري31-33)ر بيْ ال سالة  التاَ  )مركز دراسات  مدخل إلى الق آن الَُ 
 . 801ر ،م(8118 ،3ط ،بيروت ،الوحدة العربية
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 .(8)، ينبغي نزا القداسة عنه وانتقاده(0)أخطاء نحوية ولغوية وإمالئية
 .مْ ثقافات سابقة ااإلسالم مقتبسكون  .2

 عبارة عن مقتبسات من -للقرآن الكريم المعاصرةالقراءة أسةلوب حسةب - اإلسةالم
، وهو ال يختلف عن بقية (4)وغيرها من أساطير الشعوب القديمة ،شةعائر وطقو  الجاهلية

، (3)اأيديولوجيً ا و ديً ئا للقوى المحسةوسة التي تشكله عقااألديان كالمسةيحية، في كونه نتاج
ينبغي عدُّ قيم اإلسةةةةةةةةةةالم حقائق  وال ،(3)وهو يقع ضةةةةةةةةةةمن اإلطار المعرفي للقرون الوسةةةةةةةةةةطى

ألن اإلسةةةالم رسةةةالة موجهة إلى أنا   ؛مطلقة، ومن الخطي أن ننتزعها من سةةةياقها التاريخي
د فيها ظواهر تتناسةةةةةةةةةةةةةةب مع ثقافة ذلك بيعيانهم في القرن السةةةةةةةةةةةةةةابع الميالدي، ولذلك نج

رات وغير ذلك، وهي بعيدة عن التصو  ،والطوفان ،والمالئكة ،وإبليس ،العصر كالجنة والنار
  (2)الحديثة، وليست لها الدالالت ذاتها التي كانت موجودة في ذلك العصر

 .ع ض مفهوم جدَد للتدَْ .3
قوم بإسةةالم جديد ي وار أن يبشةةعلى للنق القرآني  المعاصةةرةالقراءة أصةةحاب حرر 

                                                
 ،يروتب ،ترجمة وتعليق: هاشم صالي دار الساقي إلى نقد العقل اإلسالمي،الجتهاد  ،ينظر: أركون، محمد (0)

 ،0ط ،لبنان ،دار نجيب الريسإسالم  د اإلسالم، (؛ النيهوم، الصادق، 42-43م. )ر0110 ،0ط
اه التج». ولقد تكفل بالرد على مثل هذه االعتراضات أحمد محمد الفاضل في 801-811ر ،م0110

( وما 330)ر ،م8112 ،0ط ،دمشق ،مركز الناقد الثقافي« لوم الق آن د اسة  نقدالعلماني المعاص  في ع
 بعدها. 

م،  ،ينظر: الشافعي، منى محمد بهي الدين (8)  ،ار اليسردالتيا  العلماني الحدَث  موقفَ مْ تفسي  الق آن الَُ 
 .014-018ر ،ه0381 ،0ط ،القاهرة

خية الفُ  (؛ 012)ر مو  ث إلى تحليل الخطاب الدَني،الق آن مْ التفسي  المحمد  ،ينظر: أركون (4) تاَ 
 (.82)ر اإلسالم بيْ ال سالة  التاَ خ ،(؛ الشرقي، عبد المجيد840)ر الع بي اإلسالمي

 ،اعة والنشر)دار الطليعة للطب ،ترجمة وتعليق: هاشم صالي ، قضاَا في تقد العقل الدَني،ينظر: أركون، محمد (3)
 . 031ر ،د.ت( ،د.ط ،بيروت

 (.013)ر ،ينظر: المرجع السابق (3)
خ، ،ينظر: الشرقي، عبد المجيد (2) ْ ال سالة  التاَ  مآل اإلسالم ؛ وانظر: الطعان، أحمد إدريس، 33ر اإلسالم بي

 .في الق اءات العلمانية
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 يقبل إعادة النظر حتى في» على أسةةةةةةةةةةا  مفهوم جديد لمعنى اإليمان، فاإليمان الحديث
وإعةةادتهةةا إلى المشةةةةةةةةةةةةةةروطيةةات المشةةةةةةةةةةةةةةتركةةة للجةةدليةةة  ،األصةةةةةةةةةةةةةةول األولى من أجةةل انتهةةاكهةةا

  .(0)«االجتماعية
 له عنوغياب ال ،حتى فكرة موت الله كل شةةةيء  إن اإليمان بالمعنى الحديث يقبل

في مفهوم اإليمان المبشَّر به من  ، والله (8)العالم، وذلك ينافي مبادئ اإليمان التقليدي
والحرية  ،ق بل المؤوّ لة الج دد ليس هو الله في التصةةةةةةةةةةةةةةور اإلسةةةةةةةةةةةةةةالمي، بل إنه األمل بالعدالة

 .(4)والمساواة

 المطلب ال ابع: القصص الق آني في نظ ة محمد شح   . 

 ل القصص الق آني. أ ل: فلسفة شح    حو 
القصةةةةةةةةةةةةةةق القرآني في نظر شةةةةةةةةةةةةةةحرور هو جةةدل اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةان مع ذاتةةه ومع الطبيعةةة 
والمجتمع، وعندما يغيب هذا الجدل يتحول القصةةةق إلى حوادب تاريخية غامضةةةة وتنشةةةي 
أسةةةةةةةةاليب التفسةةةةةةةةير الخرافية، وتتحول روايات أهل الكتاب إلى مسةةةةةةةةتند مهيمن على القرآن 

 ويشوهه. 
 بد من تيسةةةةيس فلسةةةةفة معاصةةةةرة لقراءة قصةةةةق القرآن الكريم، ويرى شةةةةحرور أنه ال

ومع اضةةطرار السةةلطة السةةياسةةية اإلسةةالمية إلى تثبيت أركانها كان ال بد من أدلجة المجتمع 
في الرواة  (3)بالدين، فبحثت السةةةةلطة عمن يجعل سةةةةلطتها شةةةةرعية فوجد شةةةةيوخ السةةةةالطين

                                                
ريس . وانظر: أحمد إد23-24، رالق آن مْ التفسي  المو  ث إلى تحليل الخطاب الدَني ،أركون، محمد (0)

 . مآل اإلسالم في الق اءات العلمانية ،الطعان
مآل اإلسالم في  ،؛ وانظر: أحمد إدريس الطعان811ر قضاَا في تقد العقل الدَني، ،ينظر: أركون، محمد (8)

 . الق اءات العلمانية
الم في مآل اإلس ،؛ وانظر: أحمد إدريس الطعان828ر قضاَا في تقد العقل الدَني، ،ينظر: أركون، محمد (4)

 . الق اءات العلمانية
 يقصد بهم العلماء المقربين من الحكام. (3)
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هم ي الصةةةةةةةةحابة وبعض التابعين يحيطأرضةةةةةةةةاً يبذرون فيها ما يريدون من روايات، وقد أصةةةةةةةةب
نع علم الجرح والتعةةةةديةةةةل أن التقةةةةديس، ويحيف بهم حصةةةةةةةةةةةةةةن منيع يمنع نقةةةةدهم كمةةةةا يم

 .(0)يطالهم
ويضةةةيف شةةةحرور إلى كالمه هذا أن اإلسةةةرائيليات في التفسةةةير سةةةاهمت في إعطاء 

 بنظرة مغلقة إلى التاريخ، ومثال ذلك: نجدهم يعتبرون أن اإلنسةةةةةةةةان خرج من الجنة بسةةةةةةةةب
خطيئته، األمر الذي يجعل اإلنسةةةةةان حامالً لعقدة ذنب أبدية ويحتاج لتوبة متكررة، وتنكراً 
دائمةا لرغباته وطبيعته اإلنسةةةةةةةةةةةةةةانية، ولكي تتحرر روحه من هذا السةةةةةةةةةةةةةةجن المادي ال بد أن 
يشرعن تفاصيل حياته والبحث عن فتاوى لسلوكه، لهذا اتسعت دائرة اإلفتاء والتحليل على 

ة الموضةةةوعية للنفس اإلنسةةةانية وتكوينها، فيصةةةبي القصةةةق القرآني عبارة عن حسةةةاب القراء
أحةداب تةاريخية تختلف بين كاتب وآخر في الترتيب وأسةةةةةةةةةةةةةةلوب الكتابة، لذلك فإن هناك 
ضةةةةةةةةةةةةةةرورة ملحةةة لتقةةديم قراءة تحرر القرآن الكريم من هةةذه التلبسةةةةةةةةةةةةةةةات التي منعتةةه من دوره 

 (8)الصحيي.
القصةةةةق قراءة موضةةةةوعيه، ولكي نكتشةةةةف ما هو دور ويزعم شةةةةحرور أنه لكي نقرأ 

القصةةةةةةةةةةةةةةق، ال بةةد أن نحةةدد أهةةداف هةةذه القراءة كمةةا هي في القرآن الكريم، أو مةةا يمكن 
 فهمه من القصق.

ويؤكد شةحرور على أن دراسةة تطور اإلنسةان أمر مهم لفهم حركة اإلنسةةان في واقعة 
لى يد سةةةةيرات للقرآن الكريم عوفكره في عصةةةةر الرسةةةةاالت. وحين تم تدوين السةةةةائد من التف

المفسةةرين والمؤرخين، تم اسةةتحضةةار الحكايات المتداولة في الجزيرة العربية وأسةةقطت على 
 النق؛ فشوهت األرضية التي كان على النق أن يمألها.

الم أصةةبي اإلسةةة»ويدعي أن علماء اإلسةةالم اكتفوا بالنقل دون العقل، حيث يقول: 
النقدية إلى النصةةةةةةةةةور، وعند مشةةةةةةةةةايخنا فهم القرآن هو عن دين نقل، ومات العقل والنظرة 

                                                
 ، وما بعدها، بتصرف يسير.013/ 0ينظر: شحرور، محمد، القصق القرآني قراءة معاصرة،  (0)

 ، وما بعدها، بتصرف يسير.012/ 0ينظر: شحرور، المرجع السابق،  (8)
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عن، وقال مجاهد وعكرمة وابن عبا  وابن كثير، والزمخشةةةةري، علماً بين أقوال هؤالء ليس 
 .(0)«لها قيمة علمية كبيرة بالنسبة لنا، ولكن لها قيمة تراثية أكاديمية بحتة

مخزون القصةةةةةةق  ويذهب شةةةةةةحرور إلى أن القراءات والتفسةةةةةةيرات السةةةةةةائدة أهدرت
وجانبت منهج البحث التاريخي الذي حرض عليه القرآن الكريم، عندما اسةةةةةةةةةةتبدلت الدر  

 التاريخي بمجرد جمع أشتات الروايات غير المثبتة، وتعسفت في فهمها لهذه الروايات. 
كما يذهب أيضةةاً إلى أن القصةةق القرآني امتحان لصةةدق اإلنسةةان عند تعامله مع 

ندما سةةةجل القرآن الكريم نقده وتصةةةحيحه لماضةةةي األحداب، أكد من التاريخ السةةةابق، وع
خالل القصةةةةةةةق على أصةةةةةةةالة رؤيته، والقصةةةةةةةةق في فلسةةةةةةةفته يعرض نفسةةةةةةةةه للتثبت بالدليل 

 .(8)المصدرالتاريخي حول مصداقيته بغض النظر عن قدسية 
ويبقى قصةةةةةةةةةةةةةةق الوحي أمةام العقةل مجرد نبةي إلى أن يثبةت البحةث التةاريخي وقوعه 

وعلينا عدم تعطيل القصةةةةةةةةةةةةق حتى نثبت صةةةةةةةةةةةةدقه؛ ألن القرآن الكريم في حديثة عن فعاًل، 
القصةةةةةةةق يوجه إلى السةةةةةةةير في األرض، ونتحقق من صةةةةةةةدق القصةةةةةةةق عندما نطابق أطوار 

 التاريخ التي كشف عنها القرآن مع الحقائق التاريخية التي يكشفها اإلنسان.
نن التاريخ هو الغاية من القصةةةق، و    التحقق من الحادثة التاريخية هووإن الكشةةةف عن سةةة 

مجال للتثبت من مصةةةداقية الوحي نفسةةةه، والقرآن لم يسةةةجل األحداب التفصةةةةيلية الكبرى، 
 وفتي الباب لالعتبار بالمنقول من حوادب التاريخ، واالعتبار من حال األمم السابقة.

ويصةةرح شةةحرور أن فلسةةفته في قراءة القصةةق مبنية على شةةرط أولي وهو اكتشةةاف 
ياته من داخل التنزيل الحكيم نفسةةةةه، وهذا الشةةةةرط يكشةةةةف عن مضةةةةمون القصةةةةق وفق غا

 قراءة تستحضر اإلنسان المعاصر وسقفه المعرفي.
ويضةةةيف أنه ال بد من تحديد هذه الفلسةةةفة في قواعد تكشةةةف عن مصةةةداقيتها من 

                                                
 .811شحرور، محمد، الكتاب والقرآن،  (0)
 ، وما بعدها.011/ 0ينظر: شحرور، محمد، القصق القرآني قراءة معاصرة،  (8)
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 خالل القرآن الكريم، ومن خالل العقل العلمي.
المقترنة والمعرفة  (0)تحديد المفاهيمويؤكد على تيسةةةةةةةةةةيس فلسةةةةةةةةةةفته للقصةةةةةةةةةةق بعد 

 . (8)به

 ثانياً: القواعد المنهجية التي   عها شح    لق اءة القصص الق آني.
  :قراءة شحرور للقصق القرآني تعتمد على قواعد وضعها هو، فسيذكر هنا بعضها

قراءة قصةةةةةةةةةةق القرآن الكريم مثل انتصةةةةةةةةةةار الحق، ال تقدم زيادة على العبرة من  .0
ى، وإن كتب التفسةةير والتاريخ عندما تتناول القصةةق تتشةةابه، وتركز قصةةة ألخر 

 على انتصار الحق على الباطل وهالك أعداء الله.
قراءة القصةةةةةةةةةةق القرآني ينكشةةةةةةةةةةف من خاللها التراكم المعرفي والقيمي، وتربف  .8

هذا التراكم بتوجيهات الوحي، وتربطه أيضةةةةةةةةةةاً بعمل الوحي في تطوير الضةةةةةةةةةةمير 
 اته الشرعية. اإلنساني ومتطلب

 وثقافة المجتمع في قراءة القصق. (4)الربف بين المعجزة .4
 .(3)تغير العالقة بين اإلنسان والوجود، سببه اكتمال الوحي .3

                                                
؛ الكتاب 028 – 013لالستزادة ينظر: القصق القرآني قراءة معاصرة، لمحمد شحرور، الجزء األول صفحة  (0)

 .13والقرآن، له، صفحة 
 ، بتصرف يسير.811ينظر: شحرور، محمد، الكتاب والقرآن،  (8)
شحرور هي قفزة معرفيه نحو مستقبل، وليست مفردة المعجزة صالحة عنده للتوظيف؛ ألن المعجز المعجزة عند  (4)

هو األمر الذي ال يستطيع اإلنسان أن ييتي بمثله، والقرآن  الكريم لم يستخدم لفظ المعجزة في وصف ما آتاه 
بي لدينا ها، ولكن اليوم أصلألنبياء، بل استخدم لفظ "آية" ليدل على ذلك، وهذه اآلية كانت معجزة في وقت

تفسير لكثير من هذه المعجزات، إذاَ على القارئ أن ينتبه إلى أن كلمة معجزة إذا وردت عند شحرور فهي ال 
تعني الجزء الذي ال يمكن تيويله أو اإلتيان به، باستثناء معجزة التنزيل الحكيم. )لالستزادة ينظر: القصق 

 (.023/ 0(، 21القرآني محمد شحرور، الهامش رقم )
 .023/ 0، القصص الق آني ق اءة معاص ةينظر: شحرور، محمد،  (3)
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والترتيل هنا هو أخذ اآليات ، [3]سورة المزمل:{ ٿ ٿ ٿ}الترتيل:  .3
المتعلقة بالموضوا الواحد، وترتيلها بعضها وراء بعض، وال يقصد بالترتيل التالوة 

 .(0)وال التنغيم
: أنه علينا أن نسةةةةةةةحب القرآن الكريم من شحححححح   ومن أهم قواعد التيويل عند  .2

 ومعلومةاتهم ال تزيةةد ،ألن دورهم وعظي بحةةت ؛وات األوانأيةدي العلمةةاء قبةةل ف
 .(8)العامةعن المعلومات 

 ثالثاً: نظ ة حول كالم شح    أن القصص الق آني ل َنشئ أحُاماً.
يزعم شةحرور أن القصق القرآني للعبرة والعظة فقف، وليس له عالقة بالتشريع، وأن 

نواميس الكون وقوانين الوجود، وهذه  آيةات القرآن الكريم المتشةةةةةةةةةةةةةةابهة فيها إشةةةةةةةةةةةةةةارات إلى
القوانين والنواميس جةةاءت من لوح محفوظ في كتةةاب مكنون، أمةةا القصةةةةةةةةةةةةةةق القرآني فقةةد 
جاء من إمام مبين، ونجد القرآن قد قرن المعلومات الواردة من اللوح المحفوظ بالمعلومات 

كتةةةةاب في كتةةةةابةةةةه: ال الواردة من اإلمةةةةام المبين، ويفرق بين اللوح المحفوظ واإلمةةةةام المبين
 ، وعلى غرار ذلك يزعم أن القرآن يتيلف من موضوعين رئيسين وهما:3والقرآن

وهو  .[88-80]سورة البروج:{ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ}جزء ثابت:  .0
القوانين العامة الناظمة للوجود كله ابتداء من خلق الكون، حتى الساعة ونفخة 
الصور والبعث والجنة والنار، وهذا الجزء ال يتغير من أجل أحد، وهو ليس مناط 
الدعاء اإلنساني، ولو دعا كل أهل األرض واألنبياء لتغييره فال يتغير، وفي اللوح 

العام الصارم لهذا الوجود، وال يتبدل هذا القانون من المحفوظ يوجد القانون 
 أجل أحد. 

                                                
 .011ر الُتاب  الق آن،ينظر: شحرور، محمد،  (0)
 الُتاب، )ولالستزادة حول قواعد التيويل عند شحرور ينظر: 813ر، الم جع السابقينظر: شحرور، محمد،  (8)

 (.012ر  الق آن
 .20-13( لالستزادة ينظر: صفحة 4)
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جزء متغير من القرآن: وهةذا الجزء مةيخوذ من إمةام مبين، وعبر عنه قوله تعالى:  .8
 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}

 ويحتوي اإلمام المبين على شقين:  .[08]سورة يس: {ەئ ائ ائ

أحداب وقوانين الطبيعة الجزئية: مثل تصريف الرياح، واختالف األلوان، وهبة  (أ
الذكور واإلناب، وتصريف الرياح والمطر والصحة والمرض والرزق، وهو ما عبر 

، (0) ة )كالم الله المحدب( وسماه أيضاً )إرادة الله الظرفية(عنه شحرور وسماه ب

 ائ ائ ى ى ې ې ې}وهو الذي عبر عنه سبحانه في محكم التنزيل بة: 

ظواهرها تسمى آيات الله، وهي )الكتاب المبين( وهو و  ،[43]سورة مريم: {ەئ
مناط المعرفة اإلنسانية بالطبيعة، وهو مناط التصريف من الله واإلنسان، وهو 
مناط الدعاء؛ ألنه غير ثابت ولكنه ال يخرج عن القانون العام في اللوح 
المحفوظ، فالموت حق، ولكن أحداب الطبيعة الجزئية يمكن أن تسمي بوجود 

هر تطيل األعمار أو تقصرها، فالتصريف هو بطول العمر وقصره، وليس بإلغاء ظوا
 . (8)الموت

أفعال اإلنسان الواعية: وهي القصق، وأكد سبحانه في الكتاب أن القصق   (ب
]سورة  {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}من القرآن، من قوله تعالى: 

فيشير إلى أن تتبع أفعال اإلنسان بعد وقوعها يتم في "إمام مبين" ، [4يوسف:
 .3ليميزه عن "اللوح المحفوظ"، والقصق جزء من القرآن

والقرآن سةةةةةةةةمى القصةةةةةةةةق الكتاَب المبين، وسةةةةةةةةمى ظواهر الطبيعة كتاباً مبيناً؛ وألن  

                                                
 .20، وينظر: ر 13،الُتاب  الق آن( ينظر: شحرور، 0)
 .13-13 الم جع السابق،( ينظر: شحرور، 8)
 .12-13، السابق الم جع( ينظر: شحرور، 4)
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 .(0)لمبين وليس من اللوح المحفوظكليهما أ وحي من اإلمام ا
واللوح المحفوظ عنةةده: هو لوحةةة التحكم في الكون الةةذي نشةةةةةةةةةةةةةةي فعاًل، وقةةد برمج 

 . (8)القرآن المجيد في داخلها، ويمثل اللوح المحفوظ
أمةةةةا الكتةةةةاب المكنون فهو البرنةةةةامج الةةةةذي بموجبةةةةه تعمةةةةل قوانين الكون العةةةةامةةةةة  

يات ن الطبيعة الجزئية )ظواهر الطبيعة المتغيرة( وهي آكمعلومةات، واإلمةام المبين: فيه قواني
الله، وفيه أرشةةةةةةةةةةةةةةفة األحداب التاريخية بعد وقوعها، والقصةةةةةةةةةةةةةةق القرآني من اإلمام المبين، 

هو برنامج القوانين الصةةةارمة الناظمة للكون، ال ينفع فيها الدعاء وال تتغير 3واللوح المحفوظ
صةةةةق القرآني بعد حدوثها وتحولها إلى واقع، من أجل أحد، وتتم أرشةةةةفة األحداب في الق

 .(3)وسمي القرآن قرآناً ألنه قرن معلومات اإلمام المبين بمعلومات اللوح المحفوظ
عن اإلمام المبين أو اللوح المحفوظ ال دليل عليه،  شححححححح   وفي الحقيقة أن كالم 

 5وتيويالته هي عبارة عن أفكاره وتصوراته العقلية للكون.
اء في نظر محمد شةةةةةحرور نبي وليسةةةةةت بخبر، ويريد بهذا التفريق أن وقصةةةةةق األنبي

 الخبر: هو ما يحتمل الصدق والكذب، أما النبي فهو يحتمل الحقيقة والوهم.
ويؤكد على أن النبي غيب، والخبر ليس غيباً، وأن الرسةةةةةةةةةةةةول كان حامالً لألنباء، ولم 

وقع في الماضةةةةةةةةةةةةةةي مثل قصةةةةةةةةةةةةةةة نوح  يكن مخبراً حةاماًل لألخبةار، والنبةي إما أن يكون حدثاً 
{ ٹ ٹ ٿ ٿ} وإبراهيم، أو حدثا سةةةةيقع في المسةةةةتقبل، ومثاله قوله تعالى:

                                                
 .12، الُتاب  الق آن( ينظر: شحرور، 0)
 http://amrallah.com/ar/showthread.php?t=0320( الشاعر، عمرو، الموقع الرسمي، 8)

 م.82/08/8101تاريخ 
م، 81/08/8101( ينظر: دليل المصطلحات الواردة في التنزيل الحكيم، موقع شحرور الرسمي، 4)

http://shahrour.org/?page_id=08 
 21،  الق آن الُتاب( ينظر: شحرور، 3)
مي: ال( لالستزادة حول نقد شحرور في " اللوح المحفوظ" و " اإلمام المبين" )ينظر: ما قاله الباحث اإلس3)

 م.82/08/8101عمرو الشاعر، في موقعه الرسمي، موقع أمر الله للدعوة والدراسات القرآنية، بتاريخ 
http://amrallah.com/ar/showthread.php?t=0320)) 
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والحديث في هذه اآلية هو النبي ألنه غيب مسةةةةةةةتقبلي، والنبي سةةةةةةةواء كان . [0]سةةةةةةةورة الغاشةةةةةةةية:
 ماضيا أو مستقبليا يبقى غيباً، واإلنباء هو من مقام النبوة وليس من مقام الرسالة.

هدفها العظة والعبرة،  والقصةةةةةةةةق القرآني عند محمد شةةةةةةةةحرور كما تقدم معلومات 
وال عالقة لها بالتشةةةةريع، أما الخبر فال بد أن يكون راويه حاضةةةةرا يشةةةةهد وقوعه بعينه، والنبي 

( 131يكون مختصةةةةةةةةةةةةةةراً مجماًل، والخبر يكون مطواًل، مثةةال ذلةةك: نوح مكةةث في قومةةه )
ام تغطيها يسةةنة، وأنباؤه في القرآن عدة أسةةطر، مثل اليوم نجد زيارة رئيس دوله لمدة ثالثة أ

وكاالت األنباء بعدة سةةةةطور، والمخابرات تعد تقريراً مفصةةةةالً في عشةةةةرات الصةةةةفحات حول 
 هذه الزيارة.

ويرى شةةةةةةةةةةةةحرور أنه ال يوجد أي إنسةةةةةةةةةةةةان قادر على تيويل القرآن الكريم حتى النبي 
 صلى الله عليه وسلم نفسه، إذاً فإن التفاسير المتوفرة هي فهم مؤقت تاريخي، فيه من الوهم

أكثر ممةةةةا فيةةةةه من الحقيقةةةةة، وليس فيةةةةه منهجيةةةةة علميةةةةة في التعةةةةامةةةةل مع القرآن الكريم، 
والقصةةةةةةةةةق القرآني ليس فيه تشةةةةةةةةةريعات وليس من الرسةةةةةةةةةالة، وكل اآليات التي تتحدب عن 
الغزوات تحولت إلى القصةةةةةةةةق المحمدي مثل: قصةةةةةةةةة يوسةةةةةةةةف، ال يوجد فيها تشةةةةةةةةريعات 

 .(0)وليست من الرسالة
ذهب إليه شةةةحرور هو حصةةةر سةةةبب وجود القصةةةق في القرآن  ما أنفي الحقيقة و 

ي لفاق الواسةةةةةةةةةعة التلالكريم على شةةةةةةةةةيء واحد وهو االعتبار وأخذ الدرو ، فهذا تضةةةةةةةةةييق 
نسةةةةةةةةتفيد من القصةةةةةةةةق القرآني أحكاما نا من أن يقصةةةةةةةةدها القرآن الكريم، إذ ما الذي يمنع

 . بجانب ما ذهب إليه تتعلق بالعقيدة والتشريع
قة بين النبوة والرسالة من خالل الرؤيا، فيرى شحرور أن تيويل األحالم من وأما العال

يوسةةةةةةةةةةةةةةف دليةةل على نبوتةةه، والحلم عبةةارة عن مجموعةةة أحةةداب رمزيةةة، ولكن ال يمكن أن 
يكون هناك حلم تشةةةةةةةريعي، لذلك كان تيويل األحالم من نبوة يوسةةةةةةةف وليس من رسةةةةةةةالته، 

: نبوة، ألن التيويل غير عن التفسةةةةةةةةةةةةةةير، فالتيويلوعنةدهةا نرى أن تةيويةل األحالم دليل على ال
                                                

 ، وما بعدها.023/ 0القرآني قراءة معاصرة،  القصصينظر: شحرور، محمد،  (0)
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رؤية غيبية لما سةةةةةتكون عليه األحداب في المسةةةةةةتقبل على أرض الواقع. وهو عندما يتحول 
، 1أربعين جزءاً من النبوة(رؤيا المسةةةةةةةلم جزء من : )النبي إلى الخبر، ومن ذلك قول النبي 

وذكر النبوة هنةا في محلةه، ولو قةال الرسةةةةةةةةةةةةةةالةة بةدل النبوة لكةان تزويراً، وليس كةل رؤيةا قابلة 
 للتيويل، ويالحظ شحرور هنا أمرين: 

 أن لقب الصديق يتالزم ويقترن مع النبوة، وبالرؤى النبوية.  األ ل:
 يةةةا قةةةد تةةةيتي أثنةةةاء النوم، أو عنةةةدأن هنةةةاك فرقةةةًا بين الرؤى واألحالم، فةةةالرؤ  الثححاني:

الموت، وقد تيتي لصةةةةةةةةاحبها في صةةةةةةةةحوته، فتكون كشةةةةةةةةفاً وإلهاماً، وهي مثل ما رآه الرجل 
 . 3من خرق السفينة وقتل الغالم وإقامة الجدار (8)الصالي

وإن تكلمنا عن الخضةةةةر ففيه خالف هل هو نبي أم رجل صةةةةالي؟ وإن قلنا إنه نبي 
 علمه هذا هو وحياً من الله.فيكون  -وهو الراجي عندي-

فهو ليس إال نتيجة تفكير عميق  4أما ما يزعمه شةةةةةةةةحرور من أن اإللهام جاء لنيوتن
أن     شححححعن سةةةبب سةةةقوط التفاحة لألسةةةفل، وليس فيه من اإللهام شةةةيء، ثم هل يزعم 

نيوتن رأى رؤيا في صةةحوته أو في نومه عن سةةبب سةةقوط التفاحة وكانت هذه الرؤيا كشةةفاً 
بهذا؟ ثم إن نيوتن نفسه لم يقل ذلك. وقال  شح   اماً له! وكيف ذلك؟ ومن أين أتى وإله

علماء الفيزياء إن نيوتن عندما رأى سةةةةقوط التفاحة، اكتشةةةةف بعد التفكير أن ذلك بسةةةةبب 
 الجاذبية.

 بالسلطة.  ابعاً: نظ ة شح    حول عالقة نبوة َوسف 
بالسةةةةةةلطة  القة نبوة يوسةةةةةةف عندما نريد أن نتناول وجهة نظر شةةةةةةحرور حول ع

                                                
رواية البخاري: )الرؤيا دت رواية أخرى في عد أجزاء النبوة، ، وقد ور 82/003ابن حنبل، أحمد، المسند، (  1

 .(2121الصالحة جزٌء من ستة  وأربعين جزءًا من النبوة(، حديث رقم )
 .عليه السالم هو الخضر في قصته مع موسى (8)
 .8/841، القصص الق آني ق اءة معاص ةشحرور،  (4)

 .841-8/843، الم جع السابقينظر كالم شحرور في،  (3)
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إن الرسةةةةةةةةالة هي تشةةةةةةةةريع فيها أمر ونهي، ترشةةةةةةةةد المؤمن »علينا أن نذكر رأيه، حيث يقول: 
للفالح والفوز في اآلخرة. أما النبوة: فهي علوم يصةةةطفي سةةةةبحانه لها من عباده الصةةةةالحين 

د بين الله وحيمن يشاء، وهم األنبياء يعلمهم ويوحي إليهم، وأهم هذه العلوم علمان: علم الت
 ۆ ۇ}واحد، وعلم الغيب )الماضةي والمستقبل(، ومثال الغيب الماضي، قوله تعالى: 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ

فليس المقصةةود وأما غيب المسةةتقبل . [33]سةةورة آل عمران:{ ەئ ائ ائ ى
فيه غيب ما سةةةةييتي، بل هو بعض األحداب التي أظهر سةةةةبحانه عليها أنبياءه ورسةةةةله إثباتاً 

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ}لنبوتهم ودليالً على صةةةةةةةةةدق رسةةةةةةةةةالتهم، قال تعالى: 

]سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورة { ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

 .[81-82الجن:
وفي قصق األنبياء نجد كثيراً من أمور الغيب المستقبلي أظهره الله ألنبيائه ورسله. 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}مثال ذلك قوله تعالى: 

 ومثال قوله تعالى ليوسةةةةةةةةةةةةةف: .[3-0]سةةةةةةةةةةةةةورة الروم: {ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ
 .(0) «[03]سورة يوسف:{ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}

، ثم الوحي (8)عندما رأى الرؤيا فلجي إلى أبيه لتفسيرها وتبدأ قصة نبوة يوسف 
وهو غالم في الجب، وهو إلهام ألقاه الله سةةةةةةةبحانه في روا يوسةةةةةةةف، ثم آتاه حكمة النبوة 

 ڤ }بياء والرسل من قبله وعلومها عندما بلغ أشةده. ولكن يوسف لم يكرر ما يقوله األن

                                                
 .8/842، القصص الق آني ق اءة معاص ةشحرور، محمد،  (0)
َب يه   ي وس ف   قَالَ  إ ذْ }قال تعالى:  (8) د ينَ  ل ي َرأَيْةتة ه مْ  اْلَقَمرَ وَ  َوالشَّْمسَ  َكوَْكًبا َعَشرَ  َأَحدَ  رَأَْيت   إ نّ ي يَاأََبت   أل   {َساج 

 .[3:يوسف]
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. ألنه أوتي النبوة غريباً...، وكانت (0) [31]سةةةةةةورة األعراف: {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
عالقة يوسةةةةةةةةةةف كنبي بالسةةةةةةةةةةلطة القائمة من خالل عزيز مصةةةةةةةةةةر الذي لم يتدخل عندما دعا 

أن يجعله على خزائن األرض لم  يوسةةةف إلى التوحيد وهو في السةةةجن، وعندما طلب 
 .(8)يسيله العزيز عن عقيدته

همها إن الحكومة التي ت»فيقول:  أهمية الدولة العلمانية شححح   ومن هنا يسةةتنتج  
قدرات العاملين وال تعنيها عقائدهم، هذا ما نحن بيمس الحاجة إليه، وهذه صةةةةةةةةةةةةةةفة الدولة 

، وأن القرآن ذكر تعدد األرباب في قصةةةةةةة يوسةةةةةةف، ولكنه لم يشةةةةةةر إلى عقيدة (4)«العلمانية
الحاكم كان  وكتب األخبار بين (3)ودين حةاكم المةدينةة، وأن هذا أوهم أصةةةةةةةةةةةةةةحاب التواريخ

 .(3)مسلماً...
أن المتيمل العاقل ال يحتاج إلى جهد كبير ليجزم بين ملك مصةةةةةةةةر  شححححححح   ويزعم 

ليس مسةةةةلما، وأن األمه اإلسةةةةالمية على مدى اثني عشةةةةر قرنا مضةةةةى، عاشةةةةت حالة معرفية 
 بائسة وما زالت تعيشها إلى وقتنا، وأن األمة أمام روايتين: 

يةةه ال تقيم : علمةةانيةةة ال تعنيهةةا العقةةائةةد، علمالثححانيححةظنيةةة، : دينيةةة تراثيةةة نقليةةه األ لى
وزنةةةًا للمظنونةةةات، وال تقبةةةل من المرويةةةات إال مةةةا ثبتةةةت صةةةةةةةةةةةةةةحتةةةه بةةةيدلةةةة قطعيةةةة من آثةةةار 
ومنقوشةةةةةات ومخطوطات، واالنحراف يبدأ بنقطة ثم يتسةةةةةع؛ لذلك تتباعد الروايتان على مر 

 العصور.
رب االنحراف السةةةةةةياسةةةةةةي في تاريخ ومن ذلك: أن معاوية رسةةةةةم أول نقطتين على د

 ، األمةة اإلسةةةةةةةةةةةةةةالميةة: األولى: عنةدمةا أخةذ البيعةة البنه يزيد، وتحول الحكم بعدها إلى م لك 

                                                
 .8/841، الم جع السابقينظر: شحرور،  (0)
 .8/841، الم جع السابقينظر: شحرور،  (8)
 .8/841، القصص الق آني ق اءة معاص ةشحرور،  (4)

خ الطب ي( ينظر 3)  ، حيث جاء فيه: فاشتراه الملك والملك مسلم.0/443، تاَ 
خ الطب ي؛ 8/831، الم جع السابقشحرور،  (3) نظ  تاَ   َ ،0/443. 
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الثةةةانيةةةة: عنةةةدمةةةا أطلق على الخزينةةةة العةةةامةةةة اسةةةةةةةةةةةةةةم "بيةةةت مةةةال اللةةةه"، بةةةداًل من "بيةةةت مةةةال 
 .(0)المسلمين"، فتحولت إلى ملك شخصي للحاكم، إن شاء أعطى، وإن شاء منع

ويزعم أن المفسةةةةةةةةةةةةةةرين اعتمةدوا على مةا جةاء في تفةاسةةةةةةةةةةةةةةير المتقةدمين بمةا فيهةا من 
 أما آن األوان لرواية ثالثة يقبلها العقل»، ويقول: (8)اإلسرائيليات

والعلم دون أن تخرج من النق القرآني، وإذا تعةةةةةارض نق تراثي مع نق قرآني  
حائف  ي وضةةةةةةةربنا باألول عرض اليدعمه العقل السةةةةةةةليم ويؤيده العلم الصةةةةةةةحيي، أخذنا بالثان

 .(4)«كائنا من كان صاحبه
وقد علمنا من خالل ما قاله شةةةحرور أنه يشةةةترط العقل السةةةليم لقبول النق القرآني 
والذي يؤيده العلم الصةةةحيي، إال أنه لم يذكر لنا ما هو شةةةرط العقل السةةةليم؟ وما هو شةةةرط 

ا، من وجد الحلقة المفقودة فيه العلم الصةةةةةةةةحيي؟ فهل نظرية داروين التي يزعم شةةةةةةةةحرور أنه
؟  بل هذه النظرية التي قال عنها بينه وجد فيها الحلقة (3)العلم الصةةةةةةةحيي أو العقل السةةةةةةةليم

                                                
 .8/830، الم جع السابقشحرور،  (0)
، 31نا شروط وضوابف قبول اإلسرائيليات في المطلب الثالث من المبحث الثاني في الفصل األول ر سييتي مع (8)

ونشير هنا إلى أنها ال يؤخذ منها حكًم، وهناك كتب في التفسير مثل تفسير السعدي خالية من ذكر 
 اإلسرائيليات.

 .830/ 8، الم جع السابقينظر: شحرور،  (4)
ة المفقودة، أو نقطة الضعف في نظرية داروين هي عدم التوصل حتى تاريخ اليوم إلى معرفة  نظرية داروين: )والحلق (3)

كيفية تطورت القرود إلى بشر... أهم مفاصل نظرية داروين: إن المخلوقات نشيت جميعها من خلية واحدة. 
مجموعة من  ابفأن هذه الخلية تكونت نتيجة لتجمع مجموعة من ج زيئات البروتين الذي تكون بدوره من تر 

األحماض األمينية. ثم انقسمت الخلية األولى وتطورت وظهرت مخلوقات متعددة الخاليا وهكذا حتى ظهرت 
النباتات والحشرات والحيوانات إلخ... ثم وصلت الحيوانات في قمة تطورها إلى الثدييات. ثم ظهر نوا من 

إلنسان مفقودة بين القرود واإلنسان نظراً لما يتمتع به ا هذه الثدييات )القرود( ومنه تطور اإلنسان. إن هناك حلقة
من عقل وتفكير، ثم تطور اإلنسان تدريجيًا في مسار مختلف عن تطور باقي الحيوانات، حيث تطور بعقله 

 .0/834وذكائه.( من كتاب شحرور، القصق والقرآن قراءة معاصرة، 
يم ليدل على الوجود الفيزيولوجي األول لكائن حي لقد جاء لفظ البشر في التنزيل الحك»ويقول شحرور:   

، إن 820تطورت منه ساللة اإلنسان الحالي بعد نفخ الروح. وكما قلنا في كتابنا األول الكتاب والقرآن ر
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 المفقودة، ال تستند على علم صحيي، وال عقل سليم.
على عكس مةةا يقول هو، ولم  -رحمهم اللةةه-ونعلم جميعةةا أن العلمةةاء السةةةةةةةةةةةةةةابقين 

فعلى هذا فليس لكالم شةةةةةةحرور قيمة علمية، إال أنه بقوله هذا يقبلوا ما يتعارض مع النق، 
 يريد أن يعتمد على أسس مادية فيما ذهب إليه من آراء فاسدة. 

 ومن هذه اآلراء الفاسدة:
وهو طفل إلخراج  نرى أن حادثة شق الصدر للرسول محمد »قوله:  .أ

 ۀ}للدعوة  الشيطان، ما هي إال محض خيال، فالله شرح صدر محمد 

 .(0)«[0]سورة الشرح: {ہ ہ ہ

ولكن كالمه هذا ال يسةةةةةةتند إلى دليل؛ إذ إن هناك حديثاً نبوياً صةةةةةةحيحاً يثبت  .ب
شةةةةةةةةةةةق صةةةةةةةةةةةدر  ، وليس هناك تعارض بين هذه اآلية وبين حادثة(8)هذه الحادثة

 في طفولته. النبي 
 .(4)«وبالغت لغة الفقهاء في تحذير األمة من الخروج عن طاعة الله»قوله:   .ج

                                                
البشر هو الشكل المادي الحيوي الفيزيولوجي لإلنسان، أما اإلنسان فهو كائن بشري مستينس )اجتماعي( غير 

لبشر بمراحل تطورية من كائن همجي يمشي على أربع وصواًل إلى البشر المستوحش مستوحش. ولقد مر ا
واإلنسان المستينس. وبالتالي فإن التنزيل الحكيم يؤكد وبشكل جلي وواضي على أن خلق اإلنسان كان تطورياً، 

ق القرآني القص، من كتاب شحرور، «وأن نفخة الروح هي الحلقة المفقودة في نظرية داروين حول بدء االرتقاء
 .0/838قراءة معاصرة، 

 .0/411، القصص الق آني ق اءة معاص ةشحرور،  (0)
ْبر يل   أنه قال: ))أَنَّ َرس وَل اللَّه   عن ثابت عن أنس بن مالك هذه الحادثة جاءت في رواية  (8)  أَتَاه  ج 

، َفَيَخَذه  َفَصَرَعه ، َفَشقَّ  َيان  بةْ ْنه  َعَلَقةً  َوه َو يَةْلَعب  َمَع الصّ  ْنَك، َعْن قَةْلب ه ، فَاْسَتْخرََج م  ، فَةَقاَل: َهَذا َحظُّ الشَّْيطَان  م 
ه ، قَاَل: فَةَغَسَله  ف ي َطْست  م ْن َذَهب  ب َماء  َزْمَزَم ث مَّ أَلََمه  ث مَّ أََعاَده  ف ي َمَكان ه . قَاَل: َوَجاَء اْلغ لْ  َمان  َيْسَعْوَن إ َلى أ مّ 

َتق ع  يَةْعن ي ظ   ًعا َوه َو م نةْ  اللَّْون  قَاَل أََنٌس: َوَقْد ك نَّا ئةَْره ، فَةَقال وا: إ نَّ م َحمًَّدا َقْد ق ت َل، َفيَقْةبَةَلْت ظ ئةْر ه  ت ر يد ه  فَاْستَةْقبَةَلَها رَاج 
لسماوات وفرض ى انَةَرى أَثَةَر اْلم ْخَيف  ف ي َصْدر ه ((، ]صحيي مسلم، كتاب اإليمان، باب اإلسراء برسول الله إل

 .[0/031(، 028لصلوات، رقم الحديث )ا
 .0/041، ، الم جع السابقشحرور (4)
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قد مثل لنا العقل السةةلفي مجتمع الصةةةحابة كنموذج متعال عن الواقع، »قوله:   .د
 .(0)«فجميعهم ثقات عدول، وقرنهم خير القرون، ومنهم المبشرون بالجنة...

 -رضوان الله عليهم-اتفاق العلماء على أن الصحابة ينتقد  شح   نالحظ أن 
عدول، وقرنهم خير القرون ومنهم المبشرون بالجنة، وهذا االنتقاد يتعارض مع النصور 

 ٺ ٺ ٺ ٺ}الشرعية التي تدل على أن الصحابة عدول مثل قوله تعالى: 

 .(8)خاصة وهم أصحاب  رسول الله  ،[001]سورة آل عمران: {ٿ

 -لله عنهرضي ا-وأما للرد على زعمه حول الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان 
لصاحب هذه العقلية المريضة: هل تعرف من هو معاوية!؟ فقد أتى في فنستطيع أن نقول: 

وكتب  كان من الكتبة الحسةةبة الفصةةحاء، حليماً وقوراً. وصةةحب النبي »أنه:  ه فضةةل
ام... ثم أضةةةةةةةةاف إليها مصةةةةةةةةر، ثم تسةةةةةةةةمى بالخالفة، وبعد أن صةةةةةةةةالي له، وواله عمر الشةةةةةةةة

الحسةةةةةةةةةن،... سةةةةةةةةةمي ذلك العام عام الجماعة، وكان عشةةةةةةةةةرين سةةةةةةةةةنة أميراً وعشةةةةةةةةةرين سةةةةةةةةةنة 
(، وقةةد دعةةا لةةه النبي فقةةال، و )كةةان معةةاويةةة يكتةةب للنبي فيمةة(4)خليفةةًة( : ا بينةةه وبين العرب 

لى الحج ، ويدل على فضةةةةله أيضةةةةاً أنه )لما خرج إ(3)للهم اجعله هادياً مهديا، واهد به((ا))
، إذن نحن خير  مع عمر بن الخطةةةاب، كةةةان عمر ينظر إليةةةه فيعجةةةب منةةةه ويقول: بخ  بخ 

عندما )قيل البن عبا : هل لك  ، ومن فضله (3)النا  إن ج مع لنا خير الدنيا واآلخرة(
 . (2)في أمير المؤمنين معاوية، فإنه ما أوتر إال بواحدة؟ قال: )أصاب إنه فقيه(

                                                
 .0/812، الم جع السابقشحرور  (0)
إلى المدينة، قال عمر بن الخطاب: لو شاء الله  لقال: أنتم وكنا كلنا، ولكن  هم الذين هاجروا مع النبي »قيل  (8)

)ينظر: الطبري، جامع البيان  «، ومن صنع مثل صنيعهم،رسول الله. في خاصة  م ن أصحاب {كنتم}قال: 
 (.214-3/218عن تيويل آي القرآن، 

 .2/081، اإلصابة في تمييز الصحابةالعسقالني، أحمد بن علي،  (4)
 .4238، حديث رقم  ،3/221، باب مناقب معاوية سنْ الت مهيالترمذي،  (3)
 .840 – 841. في تمييز الصحابة اإلصابةالعسقالني، أحمد بن علي،  (3)
؛ وهناك رواية أخرى )دعه فإنه قد صحب 4123، حديث رقم  ،3/82، باب ذكر معاوية صحيح البخا ي (2)

 .4123( في البخاري حديث رقم رسول الله 
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كائنا من كان أن يشةةةةةةةةةةةةكك في أحد الصةةةةةةةةةةةةةحابة، أو في أحد   أبعد هذا يحق ألحد
العلماء تحت ما يدعيه من أن األمة اإلسةةةةةةالمية تعيش حالة معرفيه بائسةةةةةةه، وأن المفسةةةةةةرين 
ينطلقون من التفاسةةير وفيها إسةةرائيليات، وأن النق المقبول هو الذي يدعمه العقل، أو أننا 

 !. الثانية: علمانية ال تعنيها العقائدأمام روايتين األولى: دينية تراثية نقليه ظنية
البنه يزيد هو اجتهاد بينه األصةةةةةةةةةلي، وخوفاً من افتراق األمه إن  وسةةةةةةةةةبب توليته 

مةةات وليس هنةةاك ولي للعهةةد، وهةةذا مةةا نراه اليوم إن مةةات الحةةاكم وليس هنةةاك من يخلفةةه 
لحكم قةةةل اتنةةةازا النةةةا ، فيمن يكون الحةةةاكم بعةةةده، أمةةةا في حةةةال وجود ولي للعهةةةد، فينت

 بسهولة ويسر.
وأما تحويل اسةةم "بيت مال المسةةلمين"، إلى "بيت مال الله"، فليس فيه بي ؛ ألن 

له أجر اإلصةةةابة والخطي، وليس هناك فرق كبير في  المال كله لله، واألمر اجتهادي منه 
اختالف التسةمية، وكما يقال: ال مشةاحة في االصةطالح، وهذا ال يمكن أن يكون مسةةوغاً 

 . تقاده الن
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 الفصل األ ل
 ابتالئَ بإخوتَ،في  دعا ى شح    حول اآلَات الق آنية لقصة َوسف 

  نقدها

 ويشتمل على ثالثة مباحث: )تم تعديل ترتيب المباحث، كما في مالحظة الدكتور(
 لكُقوُه َ أَ } :معنى "الجب" مْ قولَ تعالى فياأل ل: دعوى شحح     المبحث

  نقدها.  {،الكُجب    ة  ف ي َغَيابَ 
     َجاَءتك } :معنى "سيا ة" مْ قولَ تعالى فيالمبحث الثاني: دعوى شح َ

 . نقدها {،َسيَّا َةٌ 
     لعب" مْ قولَ المبحث الثالث: دعوى شححححح حول ق اءة  معنى "َ تع َ 

َُ َمَعَنا َغًدا ََح كَتعك َ ََحلكَعبك }تعالى:  لك   . نقدها {َأ كس 
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 األ لالمبحث 
 {،الكُجب    ة  َ أَلكُقوُه ف ي َغَيابَ } :معنى "الجب" مْ قولَ تعالى في   دعوى شح  

  نقدها. 

 وفيه ثالثة مطالب:
 مْ خالل كتب اللغة. نقد شح    في معنى "الجب" : األ ل المطلب 
 مْ خالل كتب التفسي نقد شح    في معنى "الجب" : المطلب الثاني. 
  في مُان ْ البئ ،  نقد موقف شحححححححححح    المطلب الثالث: أقوال المفسحححححححححَ 

 منها. 
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 .مْ خالل كتب اللغةاأل ل: نقد شح    في معنى "الجب" المطلب 
ميقة ع الجب ح فرةٌ  نإ»يقول:  ثم، والبئر شيء آخر ،أن الجب شيء شح    يرى

يخرج  يصةةةعب على السةةةاقف فيها أن ،تتجمع فيها المياه، وعرة الجوانب ،من صةةةنع الطبيعة
إلى منابع  ليصل -قد تكون عميقة وقد ال تكون  -ة يصةنعها اإلنسان أما البئر فحفر  ،منها

يهم كما ويردونها لمواش ،المياه العميقة، واألجباب ح فر مملوءة بالمياه يعرف الرعاة أماكنها
 وليس القوافل، التماساً للماء إلبلهم وخيولهم، أما اآلبار فغالباً  ،يقصةدها المسافرون السيارة

 ،...ق التجارية ليشرب منها النا  القوافلما تكون على الطر 
المفسةةةةةةةةةةةةةةرون من أن الجةةةةب بئر... فهو خلف في معةةةاني األلفةةةةاظ  هزعمةةة مةةةاوأن  

 (0)«...ألن الجب شيء والبئر شيء آخرومدلوالتها؛ 
ب وعما جاء في كت تضةةةةةةةةةةةةةمنته معاجم اللغة، فيه نقق عماكالمه هذا أن   الحقيقةو 
 م أهل التفسةةةةةةةةةةةير، ونتبين ذلك بالرجوا إلى كتبوبذلك خالف أهل اللغة ومعظ ،التفسةةةةةةةةةةةير

 على النحو اآلتي: اللغة، وأقوال المفسرين
 أ ًل: مْ كتب اللغة.

لم تبن » :وقيل ،(8)«البئر التي لم تطو» :الصةةةةةةةةةةحاح للجوهري هومعنى الجب في 
 .(4)«بالحجارة

ا، طي اَل  الَّت ي العميقةةة الجةةب: اْلب ْئر»اللغةةة:  جمهرة فيوجةةاء  اء، يَرةَكث  الْ  َلهةةَ  المةةَ
 .(3)«القعر اْلَبع يَدة

بذلك إما  وتسميته»والراغب األصةفهاني يبحث عن سبب التسمية بذلك، ويقول: 

                                                
 8/883شحرور، القصق القرآني،  (0)
اليين قيق أحمد عبد الغفار، دار العلم للم، تحالصحاح تاج اللغة  صحاح الع بيةالجوهري، إسماعيل بن حماد،  (8)

 .0/12م، 0121، 0بيروت، ط -
 . 21ر ،م8103 ،ه0343الطبعة الثانية  ،دار صادر مختا  الصحاح،الرازي، محمد بن أبي بكر،  (4)
 . 0/24، جمه ة اللغةابن دريد،  (3)
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بوب(، أي: في أرض غليظةةةة؛ وإمةةةا ألنةةةه قةةةد جةةةب، والجةةةب: قطع لكونةةةه محفورًا في )جَ 
: نحو، وبعير أجب: مقطوا السةةةةنام وناقة جباء، وذلك ...الشةةةةيء من أصةةةةله كجب النخل

 .(0)«أصلهأقطع وقطعاء، للمقطوا اليد، وخصي مجبوب: مقطوا الذكر من 
:»: جاء في اللغة أيضةةةاً  ، م َجبةََّبة   وبئرٌ  الَبع يَدة ، غير   الب ئةْر   الج بُّ  ف ي َكانَ  إ ذا الجْوف 

َها، شيء   َأوسع   َوسطَها نةْ  .(8)«م َقبةََّبةً  م 
كلهةا احتمةاالت واردة   المحيف جمع المعةاني كلهةا، واعتبرهةا القةامو وصةةةةةةةةةةةةةةاحةب 

،»لمعنى الجب، فقال:  ،: بالضةةةةةةةةةمّ   الج بُّ  الَجيّ َدة   أو َقْعر ،ال الَبعيَدة   الماء   الكثيرة   أو الب ئةْر 
ع   ا أو ت ْطَو، لم التي أو الَكأل ، من الَمْوضةةةةةةةةةةةةةة  دَ  ممةةَّ ا ال و جةة  ، وذلةةك (4)«النةةَّا    َحَفَره   ممةةَّ

 على أحد الشيئين أو األشياء. باستخدامه "أو" بين هذه المعاني، الدالة
 هو معنى في معنى الجب "شحححححححح   " ما قالهأن  وبعد إيراد هذه المعاني، نالحظ

من المعاني، والخطي الذي وقع فيه هو كونه يقتصةةةةةةةةةةةةر على واحد من تلك المعاني ويذهب 
 . ليس من صنع اإلنسان، و صنع الطبيعةإلى أن الجب حفرة من 

 ي معنى "الجب" مْ خالل كتب التفسي .نقد شح    ف :لمطلب الثانيا
رة عميقة الجب حفيفرق بين الجب والبئر، ويرى أن  شححح   مما تقدم تبين لنا أن 

رون من أن المفس هإن ما زعم»ويقول: من صةنع الطبيعة، أما البئر فحفرة يصنعها اإلنسان. 
يء ئر شةةةةةةةةةةةةةةألن الجب شةةةةةةةةةةةةةةيء والبالجةب بئر... فهو خلف في معاني األلفاظ ومدلوالتها؛ 

 (3)«...آخر
أن نراجع مةةةةا كتبةةةةة المتقةةةةدمون والمتةةةةيخرون من  علينةةةةا ينبغيهةةةةذا الصةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  وفي

                                                
م، 8111ه 0341 ،0ة فياض، طمكتب تحقيق مصطفى العدوي، مف دات ألفاظ الق آن، ،األصفهاني، الراغب (0)

0/831. 
 .8/080، تاج الع   الزبيدي، محمد بن محمد،  (8)
 .23، مادة )جبب(، ر القامو  المحيطالفيروز آبادي،  (4)
 سبق بيانه في المطلب األول من المبحث الثاني. (3)
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  مدى موافقته للمفسرين أو مخالفته لهم. لنتبين ؛المفسرين
رٌ ا»نقل الطبري عن قتادة والضةةةةحاك في معنى الجب قولهما:  : ب ئةْ ، وجاء (0)«ْلج بُّ

ئر، فربطوا يديه، ه في البئر، فيتعلق بشةةةةةةةفير البفجعلوا يدنون ...: »في تفسةةةةةةيره تتمة للقصةةةةةةةة
دلوه في ف...،  قميصةةةةةةةةي، أتوارى به في الجب يونزعوا قميصةةةةةةةةه، فقال: يا إخوتاه، ردوا عل

البئر، حتى إذا بلغ نصةةةةةفها، ألقوه إرادة أن يموت، وكان في البئر ماء، فسةةةةةقف فيه، ثم أوى 
 .(8)«إلى صخرة فيها، فقام عليها

ّميتْ  بمطويَّة ، ليسةةةةةةت التي البئر بوالج»وقال الزجاج:   ق ط َعتْ  هاأن من ج بًّا وسةةةةةة 
 .(4) «أْشَبههَ  وما طيّ   م نْ  القطع، غير فيها يحدب َقْطعاً، ولم

ف  ف ي وَكَ  ،َلمَّا أَْدَلى اْلَوار د  َدْلَوه  »ويقول: ن الجب هو البئر، إويقرر الرازي  اَن ي وسةةةةةةةةةةةة 
ة  م ْن قَةْعر  اْلب ْئر  تَةعَ  يةةةَ اح  ل  نةةةَ اْلَحبةةةْ اَل: سةةةةةةةةةةةةةةْ فَةَنظََر اْلَوار د  إليةةةه ورأى ح   ،لََّق بةةة  }يةةةا نةةةه نةةةادى، فَةقةةةَ

 .(3)«ب ْشَرى{
فيمةةا يسةةةةةةةةةةةةةةمى من اآلبةةار جبةةاً » ردي إلى أن للجةةب معنيين ويقول:المةةاو  ويةةذهةةب

ي أنه ما ال ط الثاني:أنه ما عظم من اآلبار سواء كان فيه ماء أو لم يكن.  أحدهما:قوالن: 
 .(3)«له من اآلبار

ٻ ٻ پ پ }تفسةةةةةةةةةةةةةير قوله تعالى:  عند قال ن مقاتل بن سةةةةةةةةةةةةةليمانإثم 

وقام على صةةةخرة في قاصةةةية البئر  ...،فيلقوه في الجب... [03سةةةورة يوسةةةف:] {پ پڀ

                                                
 .03/323الطبري، جامع البيان عن تيويل آي القرآن،  (0)
 .03/313، الطبري، المرجع السابق (8)
، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، عالم معاني الق آن  إع ابَه(، 400الزجاج، إبراهيم بن السري، )المتوفى:  (4)

 .4/13م، 0122، 0الكتب، ط
 .02/348 مفاتيح الغيب،الرازي،  (3)
لكتب دار ا عبد المقصود بن عبد الرحيم، تحقيق:النُت  العيون، أبو الحسن، علي بن محمد،  ،الماوردي (3)

 .4/08العلمية، بيروت، د.ط، د.ت، 
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 .(0)ويطعمه ،ملكا يحرسه في الجب فوكل الله به
، َأْي: ق ط عَ »وقال البغوي:  َنَّه  ج بَّ وقال  .(8)«َوَلْم ي ْطوَ  ،اْلج بُّ اْلب ئةْر  َغيةْر  اْلَمْطو يَّة  أل 

ْلَو إ ذَ » :[01سةورة يوسف:] {ڳ ڳڳ}في اآلية:  : أَْدلَْيت  الدَّ ا َأْي: أَْرَسَلَها ف ي اْلب ْئر ، ية َقال 
 .(4)«أَْرَسْلتة َها ف ي اْلب ْئر  

 من ألنها أرض جبت جباً  ،والجب: البئر التي لم تطو بعد»... السةةةعود: وقال أبو 
 .(3)«غير أن يزاد على ذلك شيء

ر ، فانطلقوا به إلى بئ...يوسةةةةةةةةةف أن يقتلوه خوةإعندما أراد »فقال:  اآللوسةةةةةةةةةيوأما 
 .(3)«هناك واسع األسفل ضيق الرأ ، فجعلوا يدنونه فيها، وكان في البئر ماء فسقف فيه

: لقو في ،البئر هو "الجب"أن ومن المفسةةةةةةةةرين المتيخرين ابن عاشةةةةةةةةور، الذي يقرر 
: اْلب ئةْر  الَّت ي ت ْحَفر  َواَل ت ْطَوى» بُّ بّ  تَةعْ َوالتةَّْعر ي. اْلجةة  ، َأْي ف ي ف  ف ي اْلجةة  د  الةةذّ ْهن يّ  ر يف  اْلَعهةةْ

وَق. َوه َو ف ي اْلَمْعَنى َكالنَّك َرة   ْثَل قَةْول ه ْم: اْدخ ل  السةةةةةةةةةةُّ َباب  م  فَةَلَعلَّه ْم َكان وا  ،َغَيابَة  ج بّ  م َن اْلج 
َبة  ف ي ط   َبابًا َكائ َنًة َعَلى أَبْةَعاد  م تَةَناسةةةةةةة  ْم يَ َقْد َعه د وا ج  َفار ه  ل ه ْم ر ق  َأسةةةةةةةْ ْيو وَن إ َلى قة ْرب َها ف ي َمرَاح 

ب  أَنةََّها َكانَ  َها، َوَأْحسةةَ ْرب ه ْم، َوَقْد تَةَوخَّْوا َأْن َتك وَن طَرَائ ق ه ْم َعَليةْ ل ه ْم َوشةة  ْقي  َرَواح  بُّ ل سةةَ ْت يَةْنصةةَ
، َوأَنةََّها َلْم َتك ْن بَع يَدَة ا ي ول  َها َماء  السةةةةةةةُّ م  َحْيث  َعل م وا َأنَّ إ لْ  ،ْلَقْعر  إ لَيةْ َقاَءه  ف ي اْلج بّ  اَل ية َهشةةةةةةةّ 

 .(2)«َواَل َماَء ف يه  فَةية ْغر ق ه   ،ع ظَاَمه  
ل»ن مصةةطفى العدوي، في كتابه وبيَّ  ل التنَز ى الجب في قوله معن« التسححهيل لتأَ 

                                                
 .8/480تفسي  مقاتل، انظر: مقاتل،  (0)
ل، البغوي،  (8)  .8/812معالم التنَز
 .8/320، المصد  السابقالبغوي،  (4)
م، أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى،  (3) راب دار إحياء التإ شاد العقل السليم إلى مزاَا الُتاب الَُ 

 .3/832بيروت، د.ط، د.ت، العربي، 
 اني،  ح المعاني في تفسي  الق آن العظيم  السبع المث ،اآللوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (3)

 ه. 0303، 0ط ،دار الكتب العلمية، بيروت ،تحقيق: علي عبد الباري عطية
 .8/883 التحَ    التنَو ،ابن عاشور،  (2)
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الغيابة موضةةةةةةةةع يغيب الشةةةةةةةةخق عن األبصةةةةةةةةار. وغيابة » وقال: {ھ ے} تعالى:
 .(0)«جب: أسفل البئر، وما غاب من الجبال

: حيةث يقولأن الجةب الوارد في اآليةة هو البئر، محمةد مشةةةةةةةةةةةةةةرف خضةةةةةةةةةةةةةةر  يقررو 
يمثل جبهة المعارضةةة أيضةةاً أخوهم األكبر، وهو األكثر تعقالً فيهم، حيث طلب منهم ...»

 .(8)«...أن يخففوا القتل إلى اإللقاء في قاا البئر

ل َها ج بُّ اْلب ئةْر  َغيةْر  اْلَمْطو يَّة ، َأْي َغيةْر  اْلَمْبن يَّة  م  الْ : »وجةاء في تفسةةةةةةةةةةةةةةير المنةار ْن َداخ 
َها َطو يًّا، َوَغَيابَةت ه  ب   نةْ َجاَرة  َوه َو م ذَكٌَّر، َواْلب ئةْر  م َؤنةََّثٌة َوت َسمَّى اْلَمْطو يَّة  م  اْلَفْتي  َما يَغ يب  َعْن ب اْلح 

 .(4)«ه  ر ْؤيَة  اْلَبَصر  م ْن قَةْعر  
أكتفي بمةةا وجةةدت من داللةةة على أن البئر هي الجةةب، ومعنى  وفي هةةذا الصةةةةةةةةةةةةةةةدد

الجب: هو البئر، وأن من قال في معنى الجب غير ما هو مدون عند هؤالء المشةةةةةةةهود لهم 
  ، فإن قوله ال يكون دقيقا، وال قيمة له.اا وحديثً بالعلم قديمً 

 الو أن الجب: هو البئر، رين الذي تقرر عند المفسةةةةةةةةةةةةةةأن  وبعةد هةذه الجولة نالحظ
حفرة حفرها اإلنسان في القدم،  -خالف ما ذهب إليه شحرور  -البئر  مانع من أن يكون

ثم تهةةدمةةت الحجةةارة مع مرور الزمن، ووجةةدهةةا أقوام  ،لهم، وبنوا حولةةه الحجةةارة التكون بئر 
 لم تطو. ابئر  حالة كونهابعد ذلك على حال الجب 

نده ع هوبل  ا،بئر  هذا الجب ليس على أنور يصر وعلى هذا ما الذي يجعل شةحر 
من  فالهد يكونوال أرى معنى لتشةةةةةةدده على هذا المعنى إال أن  ،حفرة من صةةةةةةنع الطبيعة

 .رمي المفسرين بالجهل ذلك
                                                

ل، )تفسي  سو ة َوسف في سؤال  جواب(، التسه العدوي، مصطفى، (0) ل التنَز ، 0ة مكة، ط)مكتبيل لتأَ 
 .33ر، م(8118-ه0384

م، خضر، محمد مشرف، (8) قصة َوسف نموذجاً ق اءة في  وء مفاهيم  بالغة الس د القصصي في الق آن الَُ 
ن شمس للبحوب الكتاب الحائز على جائزة جامعة عي ،كلية األلسن، جامعة عين شمس  الس د المعاص ،

 .28ر، م8112،ه 0381، 0ط ،مكتبة األدب ،الممتازة
 .08/801، م0111د.ط، ، الهيئة المصرية العامة للكتابتفسي  الق آن الحُيم، رضا، محمد رشيد،  (4)
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وكمةا أن اللغة العربية )التفسةةةةةةةةةةةةةةير اللغوي( هي المرجع المهم في فهم كلمات القرآن 
سةةنة يفسةةرها، فما ذهب إليه المفسةةرون يتوافق مع عند عدم وجود نق آخر من القرآن أو ال

م مكانة المفسةةةةةةةرين؛ حيث يتهمهما جاء في المعاجم العربية، وما فعله شةةةةةةةحرور اسةةةةةةةتهزاء ب
 ،سةةةةرينيعترض على المف "شحححح   " أن ننا نجدإثم في معاني األلفاظ ومدلوالتها،  بالخلف

 .عيصحيحه لما يد ةودون مناقش ،ويرد أقوالهم من غير منهج علمي
مع المفسةةةةةةرين ال يمكن  "شححححح   "اختالف وفي هذا المقام أسةةةةةةتطيع أن أقول إن 

روط ال تتوفر فيه شةةةةةليس مفسةةةةةرا، و  "شححححح   " إذ إنإدراجه في دائرة اختالف المفسةةةةةرين، 
 ،سيرصول وقواعد مقررة في كتب أصول التفله أ المفسرينواالختالف الجائز بين المفسر، 

لنهي ، ال يتجه إليه اةعلى أسةةةةةةةةةةس علمية سةةةةةةةةةةليمة مقبول م قائم، إذ إن اختالفهوعلوم القرآن

ڄ  ڄ ڄ}: تعالى امتثلوا أمر الله حين قال ألنهمالوارد في النصةةةةةور الشةةةةةرعية؛ 

قةةةةاموا بواجبهم حيةةةةث إنهم  [81سةةةةةةةةةةةةةةةورة ر:]{ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
آن الشةةةرا لم يمنع من االختالف في تفسةةةير العلماء للقر ، و للنا الكريم وقربوا معاني القرآن 

 غلق بةةةابأ، ولكنةةةه ...والمعرفةةةة بهةةةذا الفن ،الكريم إذا كةةةان الةةةذي يفسةةةةةةةةةةةةةةر من أهةةةل العلم
القرآن بةةةةالرأي المجرد عن في ختالف المةةةةذموم، عنةةةةدمةةةةا حرم على أي أحةةةةد أن يقول اال

 .(0)الدليل
اختالف المفسةةةةةةةةةةةرين في تفسةةةةةةةةةةةير اآلية الواحدة إذا كان  فيإذاً ليس هناك من بي  

سةةةان، نوليس من صةةةنع اإل ،أن الجب هو من صةةةنع الطبيعة يدعيورغم أن شةةةحرور . بدليل
 عي.شر  وال يستفاد منه حكم ،قو ر ف كثير من الف  نه ال ينبني على هذا االختالفإ

من  وأنه ،من أن الجب ليس من صةةنع البشةةر يقولبما لشةةحرور ولو أردنا أن نسةةلم 
د أراد أن يبين أنه هو أول من وج والذي يظهر أنه فماذا ينبني على ذلك؟ ،صةةةةةةةةةةةةةةنع الطبيعة

 عموه من أن الجبإن ما ز »وقال: ، عرض الحائفهذا المعنى، ثم ضرب بيقوال المفسرين 

                                                
ة  التطبيق،  ،ينظر: فرعون، روضة عبد الكريم (0) -ه 0342، 0ط، دار النفائسالتفسي  المقا ن بيْ النظَ 

 صل الثاني من كتابها عند حديثها عن أسباب اختالف المفسرين.م، الف8103
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ألن  ومةةدلوالتهةةا قةةاد إليةةه القول بةةالترادف ،لفةةاظأنةةه خلف في معةةاني األ ،بئر ببيةةت المقةةد 
وألن بيت المقد  لم يكن معروفاً في زمن يعقوب وأبنائه  ،الجب شةةةةةةيء والبئر شةةةةةةيء آخر

ق لنا ق قوله الذي يحوثّ  ولماذا لم ي   ؟وال يخبرنا من أين له هذا ،، ثم يسكت(0)«بهذا االسم
د وهةةذا إخالل بةيهم قةةاعةدة من قواعةة ،األمةانةةة العلميةةو  ،من التوثيق اليوم أن نتركةه ألنةه خةال  

  وصاحب التفسير خصوصاً. ،بد أن يلتزم بها صاحب البحث عموماً  البحث التي ال

ْ في مُان البئ ،  نقد موقف شح    منها لمطلب الثالث:ا   .أقوال المفسَ 
أن  إن ما زعموه من»ويقول:  ،عريفهم بمكان الجبيتهم شحرور المفسرين في ت

 ؛ول بالترادفقاد إليه الق ،أنه خلف في معاني األلفاظ، ومدلوالتها ،الجب بئر ببيت المقد 
والبئر شيء آخر، وألن بيت المقد  لم يكن معروفًا في زمن يعقوب  شيء،ألن الجب 

  .(8)«وأبنائه بهذا االسم
حينما  واؤ للتراب التفسيري هنا هو: أن المفسرين أخط وغاية ما يستدل به في تخطئته

لم يكن معروفًا في زمن يعقوب وأبنائه  ، إذ إنهبيت المقد  قالوا: إن هذا الجب كان في
 .(4)بهذا االسم

وأرى أن أنقل هنا بعض أقوال المفسرين، حتى نكون على بينة مما قالوا حول معنى 
 .ومكان الجب الوارد في سورة يوسف 

ئر أنه اسم ب أحدهما:» أن في الجب قولين: جاء في النكت والعيون للماوردي قد
والن: أنه بئر غير معينة. وفيما يسمى من اآلبار جباً ق الثاني:في بيت المقد ، قاله قتادة. 

                                                
 .8/883)قراءة معاصرة(،  القصص الق آنيشحرور،  (0)
 .8/883 ،السابق الم جعشحرور،  (8)
 .8/883،السابق الم جعينظر: شحرور،  (4)
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 أنه ما ال طي له من الثاني:أنه ما عظم من اآلبار سواء كان فيه ماء أو لم يكن.  أحدهما:
 .(0)«اآلبار

، قال»رر القرطبي أن الجب: ويق ، َوق يَل: ه َو ب اأْل ْرد نّ  َوْهب  ْبن   ه َو ب ئةْر  بَةْيت  اْلَمْقد   
َخ م ْن َمْنز ل  يَةْعق وبَ و  م نَةبّ ه    .(8)«م َقات ٌل: َوه َو َعَلى َثاَلثَة  فَةرَاس 

د أور  أن بعد «أماكْ، أقوام، أعالم :أطلس الق آن»شوقي أبو خليل في كتابة  وقال
، معروفة مشهورة، أسقف في بئر بيرض بيت قصة يوسف »بعض اآليات من القصة: 

المقد ، وبعد أخذه إلى مصر بيع في عاصمة الهيكسو  )أفاريس، صان الحجر حالياً 
  .(4)«.المنزلة( ..قرب بحيرة 

افترضنا جداًل وسلمنا له بما يقول من أن بيت المقد  لم يكن معروفًا وقتها  وإن  
حدثت في ذات المنطقة التي سميت  وبنيه حداب حياة يعقوبأكن موجوداً، فإن ولم ي
ي تاريخه عن أخبر الطبري ف حيثوعرفت فيما بعد بفلسطين.  ،بعد ببيت المقد  فيما

وجاء في معاني ، (3)«معلوم مكانها ،هي بئر بيرض بيت المقد : »بقولهمكان هذه البئر 
 .(3)«الَمْقد     بَةْيت   بئر أَنها»القرآن للزجاج: 

يت ، إذ إن بفي تفاسةةةةةيرهم ؤوابين المفسةةةةةرين قد أخط "شححححح   "إذاً ال معنى لقول 
أو أن البئر كانت تقع بما عرف فيما ، في زمن يوسةةةف  اموجود أن يكون المقد  إما

وا أيضةةةةةاً وعرف ،محل البئر ونعرف المفسةةةةةر قد و  ،بعد عند المسةةةةةلمين بمنطقة بيت المقد 

                                                
تب لرحيم، دار الكعبد المقصود بن عبد ا تحقيق:النُت  العيون، أبو الحسن، علي بن محمد،  ،الماوردي (0)

 .4/08العلمية، بيروت، د.ط، د.ت، 
 .1/044الجامع ألحُام الق آن، القرطبي،  (8)
-ه0388إعادة ، م8111، 0)دار الفكر، د.م، ط أطلس الق آن: أماكْ، أقوام، أعالم، شوقي أبو خليل، (4)

 . 21، ر(م8110
خ الطبري، محمد بن جرير،  (3) خ ال سل  الملوك،  صلة تاَ  (، ه0421 ،8دار التراب، بيروت طالطب ي، تاَ 

0/444. 
 . 4/13، معاني الق آن  إع ابَالزجاج،  (3)
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ن تفسةةةةةةةةةةةةةةير مقةةاتةةل بحيةةث جةةاء في  ،بةةل وعرفوا محةةل بيةةت يعقوب ،محةةل بيةةت المقةةد 
وبين محل بيت  ،فربطوا بين محل البئر ،(0)على ثالثة فراسةةةةخ من منزل يعقوب أنه سةةةةليمان

ومةةةا عرف الحقةةةًا من محةةةل بيةةةت المقةةةد ، ثم مةةةا الةةةذي يمنع أن يكون بيةةةت  ،يوسةةةةةةةةةةةةةةف
 .المقد  قد عرف قبل زمن يوسف 

لم  رالبئ بين محل كالم شةةةةحرور الذي صةةةةرح فيهفي  عذراً وفي هذا الصةةةةدد ال نجد 
ان يريد ، اللهم إال إذا كةفي الخلف وابةينةه قرب بيةت المقةد  وقع ن قةالوايكن معروفةاً، والةذي

ن اإلسةةةةةالمية م المصةةةةةادراألنظار عن التراب التفسةةةةةيري، ويهدف إلى نسةةةةةف بذلك صةةةةةرف 
 رى انطالقةةا بةةين اللغةةةليةةدعي معةةاني أخ يتالعةةب بةةاأللفةةاظو جةةذورهةةا وأصةةةةةةةةةةةةةةولهةةا وفروعهةةا، 

 .(8)تساعده على ذلك

                                                
 .8/480، تفسي  مقاتلينظر: مقاتل،  (0)
التحَ ف المعاص  في الدَْ، تسلل في األنفاق بعد السقوط في ينظر: الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة،  (8)

 ، بتصرف يسير.الكتاب م، كالم المؤلف على غالف0111-ه0302 ،0ط ،دار القلم دمشق األعماق،
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 الثانيالمبحث 
 . نقدها ،{َ َجاَءتك َسيَّا َةٌ } تعالى:معنى "سيا ة" مْ قولَ  فيدعوى شح    

 ويشتمل على ثالثة مطالب:
  :معنى "سيا ة" لدى شح   ،  نقد ذلك مْ كتب اللغة.المطلب األ ل 
 مْ كتب التفسي . نقد شح    في معنى "السيا ة" : المطلب الثاني 
 جعلوا ْ  قدسححةالم الُتب المطلب الثالث: نقد شححح    في دعواه أن المفسححَ 

  التفسي . في ال ئيس المصد  هي
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 المطلب األ ل: معنى "سيا ة" لدى شح   ،  نقد ذلك مْ كتب اللغة.

ۀ }لقوله تعالى:  ،القصةةةةةةةةةةةةق القرآني ه:في كتاب محمد شحححححححححح   عندما تعرض 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 ،وأنهما بنفس المعنى الذين قالوا إن السيارة هي القافلة، ف، خال[01سورة يوسف:] {ڭ
 .خرآوالقافلة شيء  ،وقرر أن السيارة شيء

يسةةتوقفنا في هذه اآلية أنها ذكرت السةةيارة ولم تذكر القوافل، والسةةيارة  إنه»وقال:  
اسةم فاعل من سار يسير، وهو المسافر من بلد إلى آخر، فإذا  ،مفرده سةيار ،جمع تكسةير

ا تجار مفرده قافلة أفراده ،أما القوافل فجمعٌ ، مع المسةةافرون في جماعة أصةةبحوا سةةيارةاجت
يحملون بضةةائعهم من منطقة ليبيعوها في منطقة أخرى، ثم يشةةترون بضةةائع يعودون بها إلى 
ميت القافلة قافلة ألنها ترجع وتعود، أما السةةةةةةةةةةةةةةيارة  المنطقة التي جاؤوا منها، ومن هنا سةةةةةةةةةةةةةة 

ودون بالضةةةةةةرورة، وتلك إشةةةةةةارة إلى أن اإلخوة قرروا إبعاد يوسةةةةةةف إبعاداً ال ال يع نفمسةةةةةةافرو 
 .(0)«عودة فيه

حفر  إن األجباب»اختالف معنى القافلة عن معنى السةةةةيارة بقوله:  شحححح   ويؤكد 
مملوءة بالمياه يعرف الرعاة أماكنها، ويردونها لمواشةةةةيهم كما يقصةةةةدها المسةةةةافرون السةةةةيارة 

 .(8)«اً للماء...وليس القوافل، التماس
التالعةةب بةةيلفةةاظ اللغةةة تحةةت مسةةةةةةةةةةةةةةمى القراءة  حةةاول شححححححححححح    هنةةا أن نالحظ

لصةةحة  دليالً  يظنُّهقوله هذا يحمل دليل بطالن ما مع أن  معاني جديدة، وادعىالمعاصةةرة، 
: أن أفرادها تجار يحملون بضةةةةةةةةةةةةةائعهم هو قوله الذي ذهب إليه؛ ألن معنى القافلة كما قال

قة أخرى، ثم يشةةةةةةةةترون بضةةةةةةةةائع ويعودون بها إلى المنطقة التي جاؤوا منها، ليبيعوها في منط
يارة وإذا نظرنا لما فعله الذين يدعي أنهم س، ومن هنا سميت القافلة قافلة ألنها ترجع وتعود

 يزعم شحرور أنه خار معنى الذيلل مطابقعندما وجدوه! لوجدنا أن فعلهم  بيوسف 
                                                

 .8/882 القصص الق آني )ق اءة معاص ة(،شحرور،  (0)
 .8/883، السابق الم جعشحرور،  (8)
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 ي، كما أخبرنا القرآن:كاآلت  القوافل، وبيان ذلك بفعل
 وأسروه بضاعة. ،أنهم أخذوه معهم .أ

 أنهم أرادوا بيعه متاجرين به، وقد باعوه في مصر.  .ب
وال تسةةةةةةةةةتمد معاني القرآن إال من اللغة العربية التي هي لغة القرآن، ومن النصةةةةةةةةةور 

 .أو تبين تفسير القرآن الكريم ،التي تشرح الصحيحة
د، وليس هناك ما يدل على أن لها معنى دون ثم إن القةافلةة والسةةةةةةةةةةةةةةيةارة بمعنى واحة

اآلخر، وقةةد تبين لنةةا من كتةةب اللغةةة أن معنى السةةةةةةةةةةةةةةيةةارة هو القةةافلةةة، وليس هنةةاك فرق بين 
السةةةيارة والقافلة، كما أننا ال نجد مبرراً لمن يرجي معنى دون المعنى اآلخر وبدون أن يدلنا 

من  يخةالف بةه ما وقفنا عليه على سةةةةةةةةةةةةةةبةب ترجيحةه، أو من أين أتى لنةا بهةذا المعنى الةذي
و أم ه ،العلماء نقولمن  هذاهل قوله معاجم، وما سةةةةةةةةوف نراه من مخالفة المفسةةةةةةةةرين. ثم 

ه التي لكي يفسر نصور القرآن الكريم بطريقتثم وظفه  ،دليلأي معنى ألقي في ذهنه دون 
 يتصورها في ذهنه! 

خر، آنى أم لها مع ،قافلةن كانت بنفس معنى الإإذاً فالمرجع هنا في معنى السةةةيارة 
شةةةحرور  قامت بشةةةرح األلفاظ، وإن ما فعلهالتي  المعتمدةوأيضةةاً التفاسةةةير  ،اللغة العربية وه

 إيهام منه بين اللغة تساعده على ما ذهب إليه.

ث على معنى الرفقة أو نّ أ   ،والسةةةةةيارة: قوم يسةةةةةةيرون .(0) ةالقافل :في اللغةالسححححيا ة   
 .(8)الجماعة

لنا أن السةةةةةةةةةةةةةةيارة والقافلة بنفس المعنى في اللغة، وأنه ال معنى لقول  وبعةد أن ترجي
شةةةةةةةةةةحرور بين السةةةةةةةةةةةيارة ليسةةةةةةةةةةةت قافلة، وأقل ما يقال إنها قد تكون وقد ال تكون. فهل إن 
احتمةل المعنى أحةد معنيين يحق لنةا أخةذ أحةدهمةا بةدون دليةل، رجحان أو بطالن للخر، 

ديما ض كتب التفسةير وما قاله المفسرون قوتخطئة من يخالف قولنا، ولنذهب لكي نسةتعر 
                                                

 .031ر مختا  الصحاح،ينظر: الرازي،  (0)
 .401ر ،مادة سير لسان الع ب،ينظر: ابن منظور،  (8)
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 وحديثاً لكي نرى مدى موافقته ومخالفته لهم.

 . مْ كتب التفسي نقد شح    في معنى "السيا ة" الثاني:  المطلب

ۀ ہ ہ ہ ہ }: عندما تطرق شةةةةةةةةةةةةةةحرور لتفسةةةةةةةةةةةةةةير اآلية من قوله تعالى

، [01سورة يوسف:] {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
سوا هم بت أن المسافرين السيارة، ليوأث المفسرين الذين قالوا إن السيارة هي القافلة، خالف

في قةافلةة، وأن لكةل من هةذه الكلمةات معنى خار به، وننظر اآلن في كتب  المسةةةةةةةةةةةةةةافرين
 التفسير لنرى مدى موافقته ومخالفته للمفسرين. لنقف على المعنى الصحيي لتفسير اآلية.

ْوَلى َهذ ه  أَ »ثم رجي منها قوالً فقال:  في معنى "السةةةةيارة" ذكر الطبري بعض األقوال
َحاب ه   رَّ َوار د  اْلَقْوم  اْلم َدلّ ي َدْلَوه  َوَمْن َمَعه  م ْن َأصةةةةةةةةْ َواب  قَةْول  َمْن قَاَل: َوَأسةةةةةةةةَ  م ْن اأْلَقةَْوال  ب الصةةةةةةةةَّ

يَّاَرة   ر ك وه ْم، وَ  ،ر فةَْقت ه  السةةَّ َتشةةْ نةْه ْم َأْن َيسةةْ يَفًة م  تَةَروه  خ  َف أَنةَّه م  اشةةْ اَعٌة  قَال واأَْمَر ي وسةة  َله ْم: ه َو ب ضةةَ
 .(0)«أَْبَضَعَها َمَعَنا أَْهل  اْلَماء  

عهةةةا لبيذاهبون  ، وأنهمويتضةةةةةةةةةةةةةةي لنةةةا من كالم الطبري أنهم تجةةةار ومعهم بضةةةةةةةةةةةةةةةةائع
سير وال نها تأل ؛رد على تعريف شحرور الذي قال هي سيارة لن تعود وفي هذا ،وسةيعودون

هو بضةةةةاعة أبضةةةةعها  قالوا عن يوسةةةةف وألنهم  -نفاً آكما تقدم -ترجع، والقافلة ترجع 
لما كانوا  ،ومعهم بضةةةةةةةةائع ذاهبين لبيعها ثم سةةةةةةةةيعودون اولو لم يكونوا تجارً  ،معنا أهل الماء

 صادقين من وجهة نظر أصحابهم في القافلة.
فإن قيل هو بضةةةاعة أبضةةةعها معهم أهل الماء، بمعنى أن نذهب به ونسةةةلمه لسةةةيده 

م ييخذونه ؛ ألنهةعلى أنهم قافل القلنا إن في ذلك دليله! ل حاملينفنحن مجرد  ،في مصةةةر
ن لنا أن نتسةةةاءل: كيف ييمن أصةةةحاب الماء أن يسةةةلموهم عبداً لهم إبيجرة نقلهم إياه، ثم 

 صالحهم.ل نهأو يبيعو  ،لكي يوصلوه دون أن يرتابوا أنهم قد يغصبونه، وييخذونه لهم
، حرورالذي زعمه ش القافلةمعنى  يظهردليل على أنهم سيعودون، وبذلك  هذا ففي

                                                
ل آي الق  الطبري،  (0)  .04/31آن، جامع البيان عْ تأَ 
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ا رجاعهإا مَّ إوالمطلوب  ،أو أمانة ،كما نقول وديعة-فيوهموا أصةةةةةةحابهم أن الغالم بضةةةةةةاعة 
 وإال لن تنطلي هذه الخدعة على أصحابهم الذين معهم في القافلة. -رجاا ثمنهاإأو 

 كوالسةةةيارة بمعنى واحد، ولو لزم أن يكون هنا ،يتضةةةي لنا أن القافلةومن ذلك كله 
، بمعنى سةةيارة من السةةير التي تذهب وال تعود لما كان معنى "سةةيارة" ،خالف بين اللفظين

 ا بمعنى واحد.مولكنه
يَّارٌة( ومعنى ام  إ  » في تفسةةةةةةير القرطبي: )سةةةةةةَ ير وَن م َن الشةةةةةةَّ رر فةَْقٌة َمارٌَّة َيسةةةةةة   ،َ َلى م صةةةةةةْ

، وََكاَن اْلج بُّ ف يفَةَيْخطَئ وا الطَّر يَق َوَهام وا َحتَّى نَةزَل وا َقر يًبا م   ،  َن اْلج بّ  قَةْفَرة  بَع يَدة  م َن اْلع ْمرَان 
 .(0)«...إ نََّما ه َو ل لرَُّعاة  َواْلم ْجَتاز

وسةةةف يخبر تعالى عن قصةةةة ي: »وقال السةةةيارة قافلة تجارية إلى أنابن كثير  ذهبو 
اف ر وَن. أَ  :حين وضةةةع في الجب: أنه جلس ينتظر فرج الله ولطفه به، فجاءت سةةةةيارة ْي م سةةةةَ

د يَن د يَارَ  نَةْوبَر  َواْلب ْطم  قَاصةةةة  ت ق  َوالصةةةةَّ اَعتة ه ْم م َن اْلف سةةةةْ : َكاَنْت ب ضةةةةَ َر م َن  قَاَل أَْهل  اْلك َتاب  م صةةةةْ
تَةق وا م ْن َذل َك اْلب ْئر ، فَةَلمَّا أَْدَلى َأَحد ه ْم َدْلَوه  تَةَعلَّ  ه ْم ل َيسةةةْ ل وا بَةْعضةةةَ ، َفَيْرسةةةَ ام  فقَ الشةةةَّ  ،   ف يه  ي وسةةة 

اَرت ي :َأيْ  {قَاَل ََا بشح ى} :فَةَلمَّا َرآه  َذل َك الرَّج ل    :يْ أَ  َأَسرُّوه  ب َضاَعًة{َهَذا غ اَلٌم وَ } يَا ب شةَ
 .(8)«م ْن ج ْمَلة  َمْتَجر ه مْ  المٌ غ   مْ ه  عَ مَ  ه  نَّ وا أَ م  هَ وْ أَ 

 .(4)«...رضبعض طائفة تسير في األ»والسيارة في تفسير أبي السعود هي: 
رَّه  َمال ك  ْبن  د ْعر  : »وقد جاء في التفسةةةير َحاب ه  م َن التُّجَّار  ا ،َأسةةةَ لَّذ يَن َمَعه ْم ف ي َوَأصةةةْ

عَ  تَةْبضةَ اَعٌة اسةْ ام  نالرُّفةَْقة ، َوقَال وا َله ْم: ه َو ب ضةَ ْصَر،  ،اَها بَةْعض  أَْهل  الشةَّ َأْو أَْهل  َهَذا اْلَماء  إ َلى م 
يَفَة الشَّر َكة  َوإ نََّما   .(3)«...قَال وا َهَذا خ 

أيضةةةةةاً هنا أن القوم الذين وصةةةةةفهم القرآن بينهم سةةةةةيارة قد اشةةةةةتروا يوسةةةةةف   نالحظ
 شح   "وباعوه هناك، وهذا هو المعنى الذي جعله  ،وأخذوه معهم إلى أرض مصةر" 

                                                
 .038، ر1ج الجامع ألحُام الق آن،القرطبي،  (0)
 .022ر البداَة  النهاَة،ابن كثير،  (8)
م،أبو السعود،  (4)  .3/832 إ شاد العقل السليم إلى مزاَا الُتاب الَُ 
 .1/033 الجامع ألحُام الق آن،القرطبي،  (3)
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وال  ،ليلون دفي قوله الذي أراد أن يثبته د "شححح   "ةةةةةةةةةةةةةةة بالقافلة، وأصةةبي ال حجة ل اخاصةةًّ 
 برهان.

 إلىفيه إشارة  أن ما قام به أصحاب القافلة بيوسف  يظهر لنا من كل ما تقدم
وأصةةةةةةحاب بضةةةةةةائع، حيث سةةةةةةاوموا في يوسةةةةةةف، فشةةةةةةروه بثمن قليل، واحتاطوا  ،أنهم تجار

ألنفسةةةهم حينها حتى ال يخسةةةروا بشةةةرائه! خوفاً من أن ييتي من يدعي أنه ليس عبداً أو أنه 
كالهما   إذ ،كبير فرق بين القافلة والسةةةةةةةةةةةةيارة في التعبيره، وال نجد  ن قاموا ببيعلم اليس ملك

ة مكان فال يتغير السياق والمعنى لو وضع القافل، ويرد األسواق والبلدان ،الصحراء ييسير ف
 .السيارة

: {گ گ}السةةةةةعدي في تفسةةةةةيره عندما تعرض لتفسةةةةةير قوله تعالى:  وقال
أن السةةةيارة في اآلية  أيضةةةا -رشةةةيد رضةةةا- ر صةةةاحب المناروقر . (0)«أي: قافلة تريد مصةةةر»

 .(8)هي: القافلة
الجماعة الموصةةةةةوفة بحالة السةةةةةير وكثرته، " هي السةةةةةيارةأيضةةةةةا أن  أحمد نوفل وأكد

شةةةةةةةةةةةةةةام ألنهم علموا أن الطريق ال تخلو من قوافل بين ال ؛والتعريف فيةه تعريف العهةد الذهني
 .(3) ور أيضا، وهذا الذي ذهب إليه ابن عاش(4)"ومصر

ريق لقد كان الجب على ط»فقال:  أن معنى السيارة هو القافلة» وأثبت سةيد قطب
القوافل، التي تبحث عن الماء في مظانه...، والسةةةةةةةةيارة: قافلة سةةةةةةةةميت سةةةةةةةةيارة من السةةةةةةةةير 

 ،اعتبروه بضةةةةةةةاعة سةةةةةةةريةأي:  {ں ڻ}الطويل كالكشةةةةةةةافة والجوالة والقناصةةةةةةةة...، 
ثم باعوه بثمن   ،ا لم يكن رقيقاً فقد أسةةةةةةةةةةةةروه ليخفوه عن األنظارولم ،وعزموا على بيعه رقيقاً 

                                                
م ال حمْ فيعبد الرحمن بن ناصر السعدي (0)  .410ر تفسي  كالم المنان، ، تيسي  الَُ 
 .82/223تفسي  الق آن الحُيم، ينظر: رضا، محمد رشيد،  (8)
ار الفرقان، د، كلية الشريعة جامعة األردن  سلسلة القصص الق آني سو ة َوسف د اسة تحليلية،نوفل، أحمد،  (4)

 م. 0111، 8ط
 .82/225التحَ    التنَو ، ينظر: ابن عاشور،  (3)
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 .(0)«قليل
  والمعنى الذي ذكره شحرور هو معنى مشهور، ومعروف في كتب اللغة، إال أنه اكتفى

بيحد المعاني اللغوية وترك المعنى اآلخر، وخطي المفسرين الذين قالوا بمعنى القافلة، 
وكان عليه عدم تخطئة المفسرين؛ فما ذكره  مع أن المعنيين ال تعارض بينهما،

  المفسرون ال يتعارض مع كتب اللغة. 

ْ جعلوا الُتب المقدسة هي  المطلب الثالث: نقد شح    في دعواه أن المفسَ 
 المصد  ال ئيس في التفسي . 

يدعي شةةحرور أن نصةةور الكتاب المقد  كانت هي المصةةدر الرئيس لما جاءت 
 تناول قصق األنبياء في كتابه: القصق القرآني قراءة معاصرة. به كتب التفسير، عندما

 ،والمفسةةةةةةةةرين ،ال يخفى على القارئ هنا التشةةةةةةةةابه الكبير والتقارب بين المؤرخين»ويقول:  
كمةا أن البةاحث في الكتب األخرى ألهل الكتاب كالتلمود   ،ونصةةةةةةةةةةةةةةور الكتةاب المقةد 

 .(8)«لما جاءت به التفاسير واألناجيل يجد أن هذه الكتب كانت المصدر الرئيس
: حيةث قةةال رسةةةةةةةةةةةةةةول اللةه  ،لم ن منع من التحةديةةث عن بني إسةةةةةةةةةةةةةةرائيةلورغم أننةا 

رَائ يةَل َواَل َحرَجَ حةَ )) ذا حةةدثكم أهةةل الكتةاب فال إ)). وقةال أيضةةةةةةةةةةةةةةا: (4)((دّ ث وا َعْن بَن ي إ سةةةةةةةةةةةةةةْ
، إال أن هناك شةةةةةةةةروطا للتحديث عنهم: فال نقبل منهم إال ما (3)((تصةةةةةةةةدقوهم وال تكذبوهم

وافق القرآن، ونرد عليهم كل ما خالف شةةةةةةةةةةةرعنا، أما أخبارهم التي لم تخالف شةةةةةةةةةةةةرعنا، ولم 
فهذه هي األخبار التي يمكن أن نتحدب بها، ولكن ال نبني عليها حكماً شةةةةةةةةةةةرعياً، توافقه 

                                                
 .3/0111 ظالل الق آن، ، فيسيد قطب (0)
 .0/841، القصص الق آني )ق اءة معاص ة(شحرور،  (8)
 .4/4813(، 3333رقم الحديث ) صحيح البخا ي،البخاري،  (4)
(، عن أبي 3323رقم الحديث )صحيح البخا ي، وجاء في  ،(01883رقم الحديث ) المسند،ابن حنبل،  (3)

قال رسول الله ف ،ويفسرونها بالعربية ألهل اإلسالم ،بالعبرانية قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة هريرة 
 :(( :{ءامنا باللَ  مآ أُنزل إلينا}ل تصدقوا أهل الُتاب  ل تُهبوهم،  قولوا.)) 
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  فكيف تكون كتبهم المقدسة مصدراً لتفسير القرآن كما يزعم!؟
زعم كما يرون  إذاً ال يمكن للتوراة أن تكون هي المصةةةةدر الرئيس لما جاء به المفسةةةة

ال نروي من أخبارهم إال ما  ، و أصحاب الكتب المقدسة نحن ال نيخذ علمنا من، فشةحرور
عن علوم  كل البعدون  أن المفسةةةةرين للقرآن بعيد والذي نعلمه هو:، المعروفةكان بشةةةةروطه 

 سةةةةرائيليات التي تضةةةةمنتها بعض كتب التفسةةةةير ألنها تروىأهل الكتاب، وليس مقصةةةةدنا اإل
 .بشرطها

، (0)ة منهار خاليالتفاسي فكثير منثم إن اإلسرائيليات ليست في كل كتب التفسير، 
وما تضةمنته التفاسير من هذه اإلسرائيليات ال يستفاد منه حكم شرعي، وعلى سبيل المثال 

وزوجته في الجنة، مع أن الروايات  لم يخبرنا القرآن بنوا الشةةةةةةةجرة التي أكل منها آدم 
 اإلسةةةةرائيلية بينت نوا هذه الشةةةةجرة، فال يقال بناء على مثل هذه الروايات إن اإلسةةةةرائيليات

 هي مصدر من مصادر تفسير القرآن الكريم.  
لقرآن وتفسةةةةةةةيره لما جاء عند ا ةثبت مخالفوأرى من المناسةةةةةةةب هنا أن أذكر مثاال ي

أن يعقوب قال »ما نصةةةةةةةةةه:  (03-41:04)التكوين:  ر  فْ في سةةةةةةةةة   ، حيث جاءأهل الكتاب
 . (8)«ليوسف: إن إخوتك يرعون في أرض كذا، فاذهب فيتني بخبرهم وخبر الغنم

 فة يوسةةةةةةةةةولما في تفسةةةةةةةةير القرآن عند المفسةةةةةةةةرين، ألن إخو  ،وهذا مخالٌف للقرآن
كان   ثانياً: ألن يعقوب ،سةةةةةيلوا أباهم أن يرسةةةةةةله معهم، وهو الصةةةةةةواب؛ أواًل: ألنه في القرآن

يعلم ببغض إخوة يوسةةةف له وحسةةةدهم له على رؤياه التي رأى، فكان أبعد من أن يسةةةلمهم 
ة . وهذا يدلنا على أن المفسرين لم يجعلوا الكتب المقدسبإلحاح لهم لهاإياه ابتداًء إال بسؤ 

 هي المصدر الرئيس في التفسير.
                                                

م ال حمْ في تيل المثال من المتيخرين: تفسير السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، على سب (0) فسي   تيسي  الَُ 
 .كالم المنان

راسة د التعليق على األناجيل األ بعة  كتب األنبياء الثني عش   التو اة، ،نجم الدين، سليمان بن عبد القوي (8)
، 0ة وعي للدراسات واألبحاب، دولة قطر، طمؤسس ،وتحقيق وتعليق: موسى بن محمد آل هجاد الزهراني

 .412م، ر 8102
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كثيرون من أهل األخبار وأصحاب قصق األنبياء بالغوا في »: بقولهثم إن شةحرور 
 .(0)«وصف يوسف بالحسن والجمال والمالحة... الخ

على أنه لم ييخذ  وبرده لجمال يوسةةةةةةةةةةةةةف الباهر بينه أوتي شةةةةةةةةةةةةةطر الحسةةةةةةةةةةةةةن، يدلنا
وذلك في حديث  بالحديث الوارد في صحيي مسلم، الذي فيه وصف جمال يوسف 

اء  الثةَّال ثةَةة  ث  ))وفيةه:  عن النبي  المعراج الطويةل من روايةة أنس  مةَ ، مَّ َعرََج ب ي إ َلى السةةةةةةةةةةةةةةَّ
ْبر يل   ْبر يل ، َفق يَل: َمَن أَْنَت؟ قَاَل: ج  تَةْفَتَي ج  ، ق يَل: ؟ قَاَل: م َحمٌَّد ، ق يَل: َوَمْن َمَعكَ فَاسةةةةةةةةةةةةةْ

َف  ْطَر َوَقْد ب ع َث إ لَْيه ؟ قَاَل: َقْد ب ع َث إ لَْيه ، فَةف ت َي لََنا، فَإ َذا أَنَا ب ي وسةةةة  ، إ َذا ه َو َقد  ا ْعط َي شةةةةَ
ن    روى»على الحديث الذي ورد في صةةةحيي البخاري، حيث قال:  ه، وباعتراضةةة(8)((اْلح سةةةْ

ول  اللَّه  عن أبي هريرة قال:  (4)البخاري في صةةةةةةةحيحة َن ْبَن َعل يّ  َوع ْنَده   قَةبََّل َرسةةةةةةة  الَحسةةةةةةةَ
َرًة م َن الَوَلد  َما قَةبةَّْلت  م   ا، فَةَقاَل األَقةْرَا : إ نَّ ل ي َعشةةةةةةةةةةةةةَ نةْه ْم األَقةْرَا  ْبن  َحاب س  التَّم يم يُّ َجال سةةةةةةةةةةةةةً

ول   ه  َرسةةةةةةةةةةةةةة  ًدا، فَةَنظََر إ لَيةةْ ((. وهةةذا الحةةديةةث من ْن اَل يَةْرَحم  اَل ية ْرَحم  مَ ))ث مَّ قةةَاَل:  اللةةَّه   َأحةةَ
، وعبةةارتةةه هةةذه تةةدل على تشةةةةةةةةةةةةةةكيةةك النةةا  في األحةةاديةةث (3)«الحكمةةة النبويةةة إن صةةةةةةةةةةةةةةي

 الصحيحة التي تلقتها األمة بالقبول.
أما آن األوان »فيقول:  ،إلى أن التفاسةةةةةةةةةير التراثية للقرآن غير مقبولة أيضةةةةةةةةةا ويشةةةةةةةةير

 .(3)«والعلم دون أن تخرج عن النق القرآني ،يقبلها العقل -جديدة -لرواية ثالثة 
كما   يورد قصةةةةة يوسةةةةف  ،القصةةةةق القرآني ه:ونجد أن شةةةةحرور في نهاية كتاب

بشةةكل عام نالحظ أن »ل: اقثم فيه، ل يوردها كما جاءت ب ،وال ينتقدها (2)هي في التوراة
المرويات التوراتية قدمت األنبياء من إبراهيم وحتى يوسف بشخصيات فردانية واقعية بشكل 

                                                
 .8/848، القصص الق آني ق اءة معاص ةشحرور،  (0)
 .0/033(، 028، رقم الحديث )صحيح مسلممسلم،  (8)
 .2/1(، 3111، رقم الحديث )صحيح البخا يالبخاري،  (4)
 8/883 القصص الق آنيشحرور،  (3)
 .8/838 الم جع السابق،شحرور،  (3)
 ، وما بعدها.8/834، الم جع السابقلالستزادة عما قاله يراجع شحور،  (2)
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في حين أن القرآن الكريم أظهر األنبيةةاء برسةةةةةةةةةةةةةةةالةةة وحةةدانيةةة وطهرانيةةة تليق بةةينبيةةاء  ،طبيعي
 .(0)«الله

وأن التوراة كةةةانةةةت  واقعيةةةا،ولم يكن  أن القرآن كةةةان مبةةةالغةةةاً فقةةةد يوهم كالمةةةه هةةةذا  
المفسرين  ثم قام برمي ،ولم يتعرض لها بالنقد ،القصة من الكتاب المقد  ، وقد نقلواقعية

زعم: أن الكتب األخرى ألهل الكتاب مثل: التلمود واألناجيل حينما  بما ال يليق بمكانتهم
نكتفي بهذا القدر ، بل ويقول أيضاً: " ... و (8)هي المصةدر الرئيس لما جاءت به التفاسةير

من اإلشةةةارة إلى ما تطفي به التفاسةةةير التراثية وكتب قصةةةق األنبياء من ه راء ي نكره المحقق 
 .(4)العاقل..."العالم، ويستنكره المتيمل 

ْسَنَد أن َمْن أَ زعمه، فهو لم يدرك القاعدة عند العلماء  من راءبرين المفسالحق أن و  
ى أن المفسةةةةةةر إذا ذكر الرواية بسةةةةةةندها سةةةةةةواء كانت ضةةةةةةعيفة أو ، بمعن (3)فَةَقْد َأَحاَلكَ  ،َلكَ 

صةةةةةةةةحيحة ولم يصةةةةةةةةدر حكمه، فهو يعتمد بينه أحالك إلى الرواة، ويترك الحكم للقارئ وال 
يوردون كل ما لديهم من أقوال في المسةةةةةيلة  بإصةةةةةدار الحكم، وكثيراً ما نجدهم.يلزم نفسةةةةةه 

 .(3)على ما تقدم الواحدة ثم يرجحون، أو يتركون الترجيي معتمدين

                                                
 .8/823 القصص الق آني )ق اءة معاص ة(،شحرور،  (0)
 .0/841 القصص الق آني )ق اءة معاص ة(،ينظر: شحرور،  (8)
 .8/843، القصص الق آنيشحرور،  (4)
 (. 4/ 0، )المعاني  األسانيدالتمهيد لما في الموطأ مْ ينظر: ابن عبد البر،  (3)
 ك فقد أحالك.ل بين من أسند (3)
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لعب"  دعوى شح    حولالثاني: المبحث   ق اءة  معنى "َ تع َ 
َُ َمَعَنا َغًدا ََح كَتعك َ ََحلكَعبك }مْ قولَ تعالى:  لك  . نقدها {َأ كس 

 ويشتمل على أربعة مطالب:
 :نقد موقف شح    منها.العش األح ف السبعة  الق اءات  المطلب األ ل  ، 
 التصحيف في الق اءات الق آنية،  ال د عليها.المطلب الثاني: دعوى شح     
  مْ خالل ذك   ،نقد شحححححححححح    في  فضحححححححححَ للق اءات الق آنية :الثالثالمطلب

 " في كتب اللغة.َ تعمعاني "
  :عاني مْ خالل ذك  م ،نقد شح    في  فضَ للق اءات الق آنيةالمطلب ال ابع

 .التفسي " في كتب َ تع"
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 .موقف شح    منها  الق اءات العش ،  نقدة، عالسب ألح فاالمطلب األ ل: 

]سورة  {ې ې ې ې ۉ}عندما تعرض شحرور لقوله تعالى: 

ال نستطيع إال أن نفهم فعل الرتع بمعنى الرعي واالرتعاء حصراً وليس بيي »قال:  .[08يوسف:
لعين في يرتع بالكسر وليس بالسكون كما في جميع معنى آخر، وال بد من تحريك ا

، وأن العاقل عندما ينظر في القراءات السبع يالحظ (0)مصاحف األمة اإلسالمية سنة وشيعة
أن: القارئ الواحد يقرأ اآلية على أكثر من وجه، والقراء السبعة والعشرة كلهم من التابعين، 

صحيفات، مذكورة )يرتع ويلعب( ليس أكثر من تفيتضي لنا أن االختالفات السبعة في اآلية ال
وطبيعي أن تقع هذه التصحيفات في نق لم يعرف التنقيف، وأن النبي أبلغه ألصحابه كما 

 (8)سمعه من جبريل، ومعنى هذا أن للقرآن قراءة واحدة فقف، وال نفهم أن يتساهل النبي
اعله، ورابعة تفرد ب الفعل لغير ففيجيز قراءة ترفع المجزوم، وأخرى تجزم المرفوا، وثالثة تنس

 .(3)«(4)المفرد غائبا إلى الجمع ... وسادسة تفسر الرعي واالرتعاء بينه األكل بشراهة
يس ، ولاألحرف السبعة جلي واضيثبوت  مما هو معلوم لدى علماء أهل السنة أن

 ض لهاتعر نوال  ،عرضمن الال يحتاج لكثير  هناك من أهل السةةةنة من يردها، ولذا فإن األمر
 يشكك فيها ويردها، فنقول:هنا إال للرد على من 

القراءات كما تلقى تلقى  رسةةةةةةةةةول الله ومما هو معلوم لدى أهل العلم أيضةةةةةةةةةا أن 

                                                
بالنظر إلى مصاحف الشيعة نجد بعضهم يرد األحرف السبعة، وبعضهم يثبت أن للقرآن سبعة أحرف، وبالتالي  (0)

زيز بن عيثبت القراءات القرآنية. )ينظر لالستزادة: تاريخ القرآن عند االثني عشرية دراسة نقدية، للدكتور: عبد ال
عبد الرحمن الضامر، الرسالة الحائزة على جائزة التميز البحثي من الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم 

م، الفصل 8103هة /0341، 0المملكة العربية السعودية، ط –م، الخبر 8103 -هة 0342وعلومه )تبيان( 
 (. 031الثالث صفحة 

المجزوم، وأخرى تجزم المرفوا، إال أنه ثبت في األحاديث الصحيحة أن لم يجز قراءة ترفع  فعال أن النبي  (8)
القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف للتسهيل على النا  من حيث التلفظ والنطق كما هو معلوم لدى أهل 

 .«..ال نفهم كيف يتساهل النبي في قراءة.»التخصق، فعلى هذا ال معنى لكالم شحرور عندما يقول: 
 .(0012/ 8شراهٌة إلى المال: جشع وطمع. )معجم اللغة العربية المعاصرة اهة: معنى شر  (4)
 .881 – 8/882شحرور، القصق القرآني قراءة معاصرة،  (3)
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سةةةةةةةةةةةةورة ] {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ}، وأ مر بتبليغه القرآن عن جبريل 

وربما أقرأ صةةةةةةةةةةةةحابياً بحرف، وأقرأ آخر بحرف  ،حق التبليغ ، فبلغه الرسةةةةةةةةةةةةول [21المائدة:
أن ي قرئ بعضةةةةهم  أمر الرسةةةةول و )). آخر، وكل صةةةةحابي يقرأ بما سةةةةمعه من الرسةةةةول 

 {ژ ڑ ژڈ }هو باب قول الله تعالى:  ه،ا في صحيح، وعقد البخاري بابً ((بعضاً 
امَ  م ْعت  سةةةةَ ))أنه قال:   حديث عمر بن الخطاب تحته وذكر، [81سةةةةورة المزمل:]  ْبنَ  ه شةةةةَ

، ْبن   َحك يم   زَام   وَك ْدت   أَقةْرَأَن يَها،  اللَّه   س ول  رَ  وََكانَ  أَقةَْرؤ َها، َما َغْير   َعَلى الف ْرقَان   س وَرةَ  يَةْقرَأ   ح 
َرَف، َحتَّى أَْمَهْلت ه   ث مَّ  ،َعَلْيه   أَْعَجلَ  َأنْ  ت ه   ث مَّ  اْنصةةَ ْئت   ائ ه ،ب ر دَ  لَبةَّبةْ ولَ  ب ه   َفج  : فَةق ْلت   ، اللَّه   َرسةة 

م ْعت   إ نّ ي ْله  : »ل ي فَةَقالَ  أَقةْرَْأتَن يَها، َما َغْير   َعَلى يَةْقرَأ   َهَذا سةةَ  فَةَقرَأَ، ،«اقةْرَأْ : »َله   قَالَ  ث مَّ  ،«أَْرسةة 
، ،«اقةْرَأْ : »ل ي قَالَ  ث مَّ  ،«أ ْنز َلتْ  َذاَهكَ : »قَالَ   أ ْنز لَ  الق ْرآنَ  إ نَّ  ز َلتْ أ نْ  َهَكَذا: »فَةَقالَ  فَةَقرَْأت 
َعة   َعَلى ، َسبةْ ْنه   فَاقةَْرء وا َأْحر ف   .(0)(( «تَةَيسَّرَ  َما م 

ر منه في الحديث غير المراد به في اآلية، ألن والمراد بالمتيسةةةةةةةةةةةةةةّ »وقال ابن حجر: 
راد بالمتيسةةةةةةةةةةةر في اآلية بالنسةةةةةةةةةةةبة للقلة والكثرة، والمراد به في الحديث بالنسةةةةةةةةةةةبة إلى ما الم

 .(8)«يستحضره القارئ من القرآن، فاألول من الكمية، والثاني من الكيفية
قال:  عن ابن عبا  أن رسةةةةةةةةةةةةةول الله  ه أيضةةةةةةةةةةةةةاوقد روى البخاري في صةةةةةةةةةةةةةحيح

ْبر يل   قةْرَأَن يأَ )) ، َعَلى ج  َعة   َلىإ   انْةتَةَهى َحتَّى َأْسَتز يد ه   أََزلْ  فَةَلمْ  َحْرف  (( َسبةْ  .(4)َأْحر ف 
اة   ع ْندَ  انَ كَ   أن النَّب يَّ  وفي الحديث الذي رواه أبي بن كعب   ،غ َفار   بَن ي َأضةةةَ

ْبر يل   َفيَتَاه  : قَالَ  ، َعَلى اْلق ْرآنَ  أ مَّت كَ  تَةْقرَأَ  َأنْ  يَْيم ر كَ  اللهَ  إ نَّ : فَةَقالَ  ، ج  : فَةَقالَ  َحْرف 
َيل  أَ ))  اللهَ  إ نَّ : فَةَقالَ  الثَّان َيَة، أَتَاه   مَّ ث   َذل َك((، ت ط يق   اَل  أ مَّت ي َوإ نَّ  َوَمْغف َرَته ، م َعافَاَته   اللهَ  سةةةةةةةةْ

                                                
م، كتاب 8114ه/0384، 0، دار ابن حزم، بيروت، طصحيح البخا يالبخاري، محمد بن إسماعيل:  (0)

 (.088/ 4) ،(8301رقم الحديث ) ،التوحيد
ه، 0411دار المعرفة، بيروت، د.ط،  فتح البا ي ش ح صحيح البخا ي،حجر العسقالني، أحمد بن علي، ابن  (8)

04/231 . 
، (3110رقم الحديث ) ،باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ،كتاب فضائل القرآن صحيح البخا ي،البخاري،  (4)

3/004. 
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َيل  أَ )): فَةَقالَ  َحْرفَةْين . َعَلى اْلق ْرآنَ  أ مَّت كَ  تَةْقرَأَ  َأنْ  يَْيم ر كَ   اَل  أ مَّت ي َوإ نَّ  َوَمْغف َرَته ، َعافَاَته  م   اللهَ  سةةةْ
، َثاَلثَة   َعَلى اْلق ْرآنَ  أ مَّت كَ  تَةْقرَأَ  َأنْ  يَْيم ر كَ  اللهَ  إ نَّ  :فَةَقالَ  الثَّال َثَة، َجاَءه   ث مَّ  َذل َك((، ت ط يق    َأْحر ف 
َيل  : »فَةَقالَ   إ نَّ : فَةَقالَ  الرَّاب َعَة، َجاَءه   ث مَّ  َك((،َذل   ت ط يق   اَل  أ مَّت ي َوإ نَّ  َوَمْغف َرَته ، م َعافَاَته   اللهَ  َأسةةةْ

َعة   َعَلى اْلق ْرآنَ  أ مَّت كَ  تَةْقرَأَ  َأنْ  يَْيم ر كَ  اللهَ  ، َسبةْ   .(0)«َأَصاب وا فَةَقدْ  َعَلْيه   قَةَرء وا ف  رْ حَ  َفيَيَُّما َأْحر ف 
السةةةةةبعة روي عن واحد وعشةةةةةرين  األحرف حديث وذكر جالل الدين السةةةةةيوطي أن

 وهو متواتر. .(8)صحابياً 
قد   يدل على أن النبيالذي ورد في صةةةةةةةحيي مسةةةةةةلم  بني غفار ة  حديث أضةةةةةةاو 

سةةةةةةهيل بقراءة فيف والتسةةةةةةيل الله التسةةةةةةهيل والتخفيف على أمته، واسةةةةةةتجاب الله له، فالتخ
القرآن على سةةةةةةبعة أحرف هو من الله تبارك وتعالى، وليس ألحد اليوم أن ينفي هذا الحكم 

 اإللهي؛ لعدم وجود ما يؤيد هذا النفي.
ل من نفسةةه ابتداًء، وهذا ضةةد ما ذهب إليه شةةحرور عندما قال: هّ  سةةَ لم ي   فالنبي 

ما ون اآليات كؤ وتميم يقر  ،وربيعة ،رضةةَ وهو يسةةمع القراء من م   نفهم أن يتسةةاهل النبي »
ول العين في وأن تتح، ا والحاء هاءً تقتضةةةةي لهجات قبائلهم، فيجيز أن تنقلب الكاف شةةةةينً 

 .(4)«أول الكلمة إلى همزة

ۇ }ييتي مصداقاً لقوله تعالى:  النبي  ونفهم أن هذا التجويز عند»وقال أيضةا: 

ا أن يتسةةةةةةاهل فيجيز ، لكننا ال نفهم أبدً [822سةةةةةةورة البقرة:] {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ
ورابعة تقلب  ،وثةالثةة تنسةةةةةةةةةةةةةةب الفعةل لغير فةاعلةه ،وأخرى تجزم المرفوا ،قراءة ترفع المجزوم

                                                
 ،العربي دار إحياء التراب ،محمد فؤاد عبد الباقيتحقيق: ، صحيح مسلم، مسلم، أبو الحسن، مسلم بن الحجاج (0)

 .0/328(، 813بيروت، د.ط، د.ت(، رقم الحديث )
م، الهيئة تحقيق محمد أبو الفضل إبراهياإلتقان في علوم الق آن، ينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  (8)

نزل الق آن على أن حديث ) ، وقال في موطن آخر0/20م، 0113-ه0413المصرية العامة للكتاب، د.ط، 
ب النوا ي وانظر: ؛ ( جاء من رواية سبعة وعشرين صحابياسبعة أح ف ب ال ا ي في ش ح تقَ  ، ه أيضالتدَ 

  .8/011الرياض، د.ط، د.ت،  -تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة 
 .8/881)ق اءة معاص ة(،  ، القصص الق آنيشحرور (4)
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وخامسةةةةةةةةة تحول الفعل المعتل اآلخر  ،إلى جمع متكلم أو ،المفرد الغائب إلى جمع غائب
 .(0)«وسادسة تفسر الرعي واالرتعاء بينه األكل بشراهة ،إلى تام

ق وال يح ،م على اللغةةة العربيةةةوهةةذا قول ظةةاهر الخطةةي؛ وذلةةك ألن القرآن هو الحكَ 
 ،شةةةةةةرفللهذه اللغة ا والقرآن هو الذي سةةةةةجلا على القرآن، له أن يجعل اللغة العربية حكمً 

 ؟  والخلود، فكيف تكون اللغة بعد ذلك حكماً على القرآن ،والمجد
ه ، أو غير شححححح    -هي كالم الله، وهي قرآن، وليس ألحد ف العشةةةةةر القراءات وأما

ها، إذ إن ذلك حذف من كالم أن يردهةا أو يشةةةةةةةةةةةةةةكةك فيهةا، أو يحةذف حرفاً واحداً من -
 يجوز ألحد أن يقرأ القرآن بغير ما أنزل فالنزلت من عند الله،  وبما أن هذه األحرف ،الله

الله، وقد نزلت هذه األحرف السبعة تخفيفاً على المسلمين وهي باقية ما بقى القرآن، ومن 
وقد أصةةةةةةاب؛ ألنها كلها قرآن  ، قرأ بيي منها فقد قرأ القرآن الذي أنزله الله على رسةةةةةةوله

تنزيةةل: في محكم ال حيةةث قةةال تعةةالىوكلهةةا محفوظةةة من قبةةل اللةةه عز وجةةل،  متواترة، وكلهةةا

من القرآن   اواحدً  ا، والذي يرد حرفً [1الحجر:سةةورة ] {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ}
 .رد القرآن كله كالذي

لقوله تعالى  ذكر قراءة سةةةةةةادسةةةةةةة وسةةةةةةابعة (8)طبرسةةةةةةيالمن أن  "شحححححح   " هما ذكر و 
لعب} ليس له فيه  (4)!(804ر  4في تفسةةةةةةةةةةةيره )الجزء  واعتبرهما من الشةةةةةةةةةةةواذ {َ تع َ 

ثبت ي ألن القرآن ،قرآناً  دُّ عَ دليل على عدم صةةةةةحة القراءات السةةةةةبع؛ ألن القراءة الشةةةةةاذة ال تة  
خلف من يقرأ  ىلَّ صةةةةةةَ وال ي   ، في غيرهابالتواتر، ولهذا ال تجوز القراءة بها ال في الصةةةةةةالة وال

 .(3)وتبين معناها أو معانيها ،ر القراءة المشهورةفسّ  بها، ولكنها قد ت  
أثبت قراءة ابن كثير دون غيرها ليستند عليها فيما ذهب  شح   أن  كما أننا نرى

                                                
 .8/881 ،القصص الق آني ق اءة معاص ةمحمد،  شحرور، (0)
هة(، من أبرز علماء الشيعة اإلمامية في القرن 332الطبرسي هو: أبو علي الفضل بن الحسن )المتوفى سنة  (8)

 الساد  الهجري. له مصنفات كثيرة منها: تفسير مجمع البيان، الذي يعد من التفاسير المهمة عند الشيعة.
 .8/881، م جع السابقالينظر: شحرور،  (4)
 .303م، ر8113-ه0382، 0دار اإلعالم، عمَّان/األردن، طعلوم الق آن،  ينظر: زرزور، عدنان محمد، (3)
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ون أن ييخذ د اكتفى بما يوافق هواه ولكنه ،ثقة  عال م  أنه أخذ من  ومما يلفت النظر هنا ،إليه
، ولو أخذ الرأي كامالً عن ابن كثير لما قال بما قاله، فهو في ذلك كمن ينهى النا  الباقي

 دل علىالذي ي باقي اآلية، عن الصالة مستنداً على القرآن الذي يهدد المصلين وال يكمل
 يصلونها لذينلأن هذا التهديد هو للمصلين الذين يؤخرون صالتهم ويسهون عنها، وليس 

 على وقتها كما أمروا!
حتها ويذهب إلى صةةةةةة (ويلعبْ  )نرتع  من قراءة ابن كثير وهي قراءة  شحححححح   وينطلق 

 في ذلك ، هادفاً هصةةةةغر سةةةةنل ليوسةةةةف  هو الذي يتناسةةةةب أن اللعبدون غيرها ليثبت 
 .(0)أن تكون له حجة في تضعيف بل رد القراءات األخرى

لكةل قةارئ راويين على األقةل، وأن  أنةه يتجةاهةل أو يجهةل بةين وقولةه هةذا يةدل على
 : ابن كثير قرأ هذه اآلية بطريقتين

 . (نرتع  ويلعبْ )بين  شح   ذكرها  وهي التي :األ لى
نبل وأثبت ق   .(تع  نر )بالنون في الفعلين مع كسةةةةةةةةةةر العين في  (نرتع  ونلعبْ )  الثانية:

 .(8)ياًء في آخرها في الحالين
ن هناك قراءتان عن ابن كثير، فلماذا اقتصةةةةةةةةر وهنا سةةةةةةةةؤال يطرح نفسةةةةةةةةه وهو: إذا كا

 شحرور على واحدة منها دون األخرى؟ 
يةةدعم الموقف الةةذي ينتهجةةه؛ ألن القراءة الثةةانيةةة  حتىأنةةه فعةةل ذلةةك  والةةذي يظهر

مع إخوته سةةةةةةةوف يباشةةةةةةةةرون الرعي   عن ابن كثير تثبت النون في الفعلين بين يوسةةةةةةةف

                                                
الُشف ؛ وينظر: مكي بن أبي طالب، 3/22، تفسي  الق آن بالق اءات الق آنية العش ، عبد الرؤوف، هيفاء (0)

، 4د.م، ط، محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالةتحقيق: عْ  جوه الق اءات السبع  عللها  حججها، 
 . 2م، ر0123-ه0313

، تحقيق سعيد األفغاني، دار الرسالة، بيروت، بدون حجة الق اءاتابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد،  ينظر: (8)
أحمد  ، تحقيقالد  المصون في علوم الُتاب المُنون؛ السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، 433تاريخ، ر 

 .2/331، دار القلم، دمشق، بدون تاريخ، الخراط
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كونةةه لوهو أنةةه ينبغي عليةةه  ،وقع في محظورأنةةه إالَّ ، شححححححححححح   ده ير واللعةةب، وهةةذ المعنى 
 ،رىثم يسةةةةةةةةةةةةةةكةةةت عن األخ قراءةً فقف ورد ال ي  أن ورد القراءتين عن ابن كثير، و أن ي   بةةةاحثةةةا

 .(0)!ةماً أن ابن كثير ليس له إال قراءة واحدوه  م  
  .حجة صحيحة في ردة للقراءات القرآنية الثابتة عن النبي  لشح   إذاً ليس 

 ني: دعوى شح    التصحيف في الق اءات الق آنية  ال د عليها.لمطلب الثاا
كما مر معنا في المطلب السةةةةةةةةةةةةابق أن شةةةةةةةةةةةةحرور يزعم أن للقرآن قراءًة واحدة، وأن 

 :القراءات ليسةةةةةةةةةةةةةةت أكثر من أن تكون تصةةةةةةةةةةةةةةحيفةات، حيةث إنةه عندما تعرض لقوله تعالى
العاقل إن »، قال: [08سورة يوسف:] {ۉ ې ې ې ې ى ى ائ}

عندما ينظر في القراءات السةةةةةةةةةةةةةبع يالحظ أن: القارئ الواحد يقرأ اآلية على أكثر من وجه، 
اء السةةةةةةةةةبعة والعشةةةةةةةةةرة كلهم من التابعين، فيتضةةةةةةةةةي لنا أن االختالفات السةةةةةةةةةبعة في اآلية والقر 

المذكورة )يرتع ويلعب( ليسةةت أكثر من تصةةحيفات، وطبيعي أن تقع هذه التصةةحيفات في 
نق لم يعرف التنقيف، وأن النبي أبلغه ألصةةةةةةةةةةةحابه كما سةةةةةةةةةةةمعه من جبريل، ومعنى هذا أن 

 .(8)«للقرآن قراءة واحدة فقف
نعلم أن التاريخ يذكر لنا مصةةةةةةةةةةةةاحف ونحن »ما ذهب إليه بقوله:  شحححححححححح   يؤكد و 

ت بعد ولكنها كلها أ حرق -رضةةةةي الله عنهما-، ولعبد الله بن مسةةةةعود ب،لعلي بن أبي طال
ن أبي وأن علي ب ،تدوين نسةةةةةةةةخة عثمان، وهذا برأينا سةةةةةةةةبب هذه االختالفات في القراءات

فان عمن لجنة تدوين المصحف في عهد عثمان بن  وعبد الله بن مسعود لم يكونا ،طالب
» (4). 

مما هو معلوم أن علم القراءات من العلوم التي تؤخذ بالمشةةةةةةةةةةةةةةافهة والتلقي، وإنكار 
قه بد لمن يريد أن يدرك دقائ وال ،فسةةةةةةةةةةةيي وإنَّ هذا العلمالمتواتر منها إنكار لذات القرآن، 

                                                
 .8/814، النش  في الق اءات العش ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف،  ينظر: (0)
 .881/ 8، القصص الق آني ق اءة معاص ةينظر: شحرور،  (8)
 .840/ 8 الم جع السابق،شحرور،  (4)
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وليس معنى ذلةةةك أن يكون فهم القرآن أن تكون لةةةه أدوات تؤهلةةةه لهةةةذه المهمةةةة الجليلةةةة، 
كراً على طةةائفةةة معينةةة؛ ولكن هةةذا علم مثةةل بةةاقي العلوم، ومن يريةةد أن الكريم وتفسةةةةةةةةةةةةةةيره ح  

عرض ؛ لكي تفتي له المسةةةةةةةةائل التي قد تةينهل منه عليه أن يحمل صةةةةةةةةفات أو مفاتيي أولي
هذا طرح، و وهي مغلقة، وكيف يقسةةةةةةم ويضةةةةةةرب ويجمع األعداد من ال يعرف الجمع وال ،له

 . (0)نفس ما يتعلق بالقرآن الكريم

ۉ ې ې ې ې ى ى }لقوله تعالى:  "شحححححح   "تعرض وعندما 

وفي  ،اذه اآلية خصةةةةوصةةةةً القراءات الواردة في ه شةةةةكك في، [08سةةةةورة يوسةةةةف:] {ائ
فهم ال نستطيع إال أن ن»قال: حيث تصحيفات،  القراءات السةبع القرآن عموماً، وادعى أن

فهم نن أطيع نسةةةت فنحن ال ر،وليس بيي معنى آخ ،فعل الرتع بمعنى الرعي واالرتعاء حصةةةراً 
هي في  مابالكسةةر وليس بالسةةةكون ك (نحرك العين في فعل )يرتع   نالرتع بمعنى الرعي إال أ

وشةةةةةةةةيعة، وكما في جميع الترجمات إلى اللغات  ،ةنَّ اإلسةةةةةةةةالمية سةةةةةةةة   ةمجميع مصةةةةةةةةاحف األ
ي ليزية، وكما في جميع التفاسةةةةةير المنتشةةةةةرة في أيدجوإن ،وروسةةةةةية ،وتركية ،األخرى فارسةةةةةية

 .(8)«اا وحديثً النا  قديمً 
 ... وهذا بكل بسةةةةةةةةةةاطة أن للتنزيل»ويضةةةةةةةةةيف في تشةةةةةةةةةكيكه وعدم قبوله للقراءات 
 (4)«الحكيم قراءة واحدة ال ثانية لها، وال سابعة وال عاشرة.

 الكافي على علم اطالعه عدم على دليل شححح    محمد من الموقف أو القول هذا

 ومعروف، مشةةهور {ې ې} في القراء اختالف إن إذ العشةةر، أو السةةبع القراءات
 تناقض أي بينها أو فيها وليس لغويا، وموجهة مخرجة كلها الواردة القراءات تلك وجميع

فله  الباقي ويهمل العين، بكسةةةةر يرتع  : منها بواحدة ييخذ شةةةةحرور محمد وكون تضةةةةاد، أو

                                                
م، ، النح اف المعاص ينظر: عبد المجيد، عمار عبد الكريم (0) ولية للقرآن جائزة دبي الد في تفسي  الق آن الَُ 

 . 0/308م(، 8102-ه0341 ،0ط، )سلسلة الدراسات القرآنية ،وحدة البحوب والدراسات ،الكريم
 .882-881/ 8ق اءة معاص ة، القصص الق آني ،شحرور، محمد (8)
 .8/881، السابقالم جع  ،شحرور (4)
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 ترةمتوا ألنها األخرى؛ القراءات باقي يرفض أن الحق له ليس ولكن حق اختيةار ذلةك،
  !...!دقته وعدم فهمه عدم بذلك فثبت. ونحويا لغويا وموجهة ومخرجة وثابتة،

للحفاظ على منطقية الحوار بين اإلخوة في كالمةه ويقول:    شححححححححححح  ثم يسةةةةةةةةةةةةةةتمر 
صةةةةةغير  اوأبيهم من جانب ثالث، فنحن ال نسةةةةةتطيع إن الحظنا أن يوسةةةةةف كان وقتها غالمً 

إليه  دَ ن  سْ إلى يوسف فعل رعي القطيع. قد يصي أن ن   دَ ن  سْ ن  السن أن نقرأ فعل )يرتع( بالياء فةَ 
نّ ه  بحكم   كما ال نسةةةةةةةةةتطيع أن نسةةةةةةةةةند إليه فعل الرعي وفعل  ،فالأما الرعي  ،فعل اللعبسةةةةةةةةة 

سةةةةةةةةةةةاعد بإخراج القطيع إلى األماكن ا أن ي  الغالم في مثل سةةةةةةةةةةةن يوسةةةةةةةةةةةف إمَّ  ا، إذ  اللعب معً 
وأمام  ،أو أن يلعب، وال يجتمعان -الالزمةإن توافرت له الخبرة -الخصةةةةةةةةةةيبة بالماء والكأل 

 :ثمة سةةةةةةةةبع قراءات آلية يوسةةةةةةةةف ،اهذا ال يسةةةةةةةةعنا إال أن نسةةةةةةةةتعرض القراءات وإشةةةةةةةةكالياته
. ثم يدرج سةةةةةةبع [08سةةةةةةورة يوسةةةةةةف:] {ۉ ې ې ې ې ى ى ائ}

 :هنرى أن نذكرها هنا كما وردت في كتاب {ې ې}قراءات حول قوله تعالى: 

0. { َُ لك َُ } .8 { .َعبك ن تع  َ ََحلك  َغًدا َمَعَنا َأ كس  لك  { .لكَعبك َ تع  َ َحَ  َغًدا َمَعَنا َأ كس 
لعبك } .3 . {أ سلَ معنا غداً ن تعك  نلعبك } .4  . {أ سلَ معنا غداً َ تعك َ 
لعب} .3 لعبُ } .2 . {أ سلَ معنا غداً ن تعك َ   . {أ سلَ معنا غداً َ تع  َ 
لع} .1    .(0){بُ أ سلَ معنا غداً َ تُع َ 

ا على أي متيمل عاقل ينظر في هذه : ليس صعبً قال (8) وبعد أن سرد هذه القراءات
  :أن يالحظ عدة أمور ،القراءات السبع
  أن القارئ الواحد قد يقرأ اآلية نفسها على أكثر من وجه. :أ لها
أم   ،أن القراء مشةةةةةهورهم وشةةةةةواذهم، سةةةةةواء أكانوا سةةةةةبعة كما في رأي البعض :ثانيها

                                                
 .8/881 ،م8108 ،0ط ،بيروت ،دار الساقي )ق اءة معاص ة(، نيالقصص الق آ ،ينظر: شحرور، محمد (0)
عبد العال  تحقيقالحجة في الق اءات السبع، ينظر: لتوثيق هذه القراءات: ابن خالوية، الحسين بن أحمد،  (8)

التيسي  ؛ الداني، أبو عمرو، عثمان بن سعيد، 014ه، ر 0310، 3م مكرم، دار الشروق، بيروت، طسال
 .082م، ر 0123، دار الكتاب العربي، بيروت، السبع في الق اءات
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النبوي،  ما بعد العصةةر كانوا عشةةرة كما في رأي البعض اآلخر، هم جميعاً من التابعين أبناء  
 .(0)وأغلبيتهم من أبناء ما بعد عصر التدوين

هةةذان األمران يقودان إلى وبعةةد ذكر هةةذين األمرين ذهةةب إلى نتيجةةة خطيرة وهي: "
 ۉ ې ې}: تعالىهو أن ما عددناه من اختالفات سبعة في قراءة قوله و أمر ثالث 

ان وك ،ليس أكثر من تصحيفات في نق مكتوب مقروء ،[08سورة يوسف:] {ې ې
وال  ،هةةةذه التصةةةةةةةةةةةةةةحيفةةةات في نق مكتوب لم يكن قةةةد عرف التنقيف طبيعيةةةًا أن تقع مثةةةل

 وسكون. ،وكسر ،وفتي ،من ضم   حركات اإلعراب بعد  
ابت من الثثم يسةةةةةةتدل على رأيه هذا بكون القرآن جاء عن طريق السةةةةةةماا ويقول: "

 ومن الثابت أيضةةةةةةةةةةةةةاً أن ،وليس مخطوطاً مقروءاً  ،أن التنزيل الحكيم جاء منطوقاً مسةةةةةةةةةةةةةموعاً 
طة وهذا يعني بكل بسةةا ،أبلغه ألصةةحابه بكل دقة وأمانة كما سةةمعه من جبريل  ولالرسةة

 وال عاشرة. ،وال سابعة ،واحدة ال ثانية لها أن للتنزيل الحكيم قراءةً 
تساهل في نقل القرآن إلى  ثم ال يقف عند هذا الحد، بل يذهب إلى أن النبي 

راء من ع الق  وهو يسم، يتساهل النبي نحن نفهم في ضوء هذه الثوابت أنأصحابه ويقول: "
اف ون اآليات كما تقتضي لهجات قبائلهم، فيجيز أن تنقلب الكؤ يقر  ،وتميم ،وربيعة ،ر  ضَ م  

عنده  ونفهم أن هذا التجويز ،وأن تتحول العين في أول الكلمة إلى همزة ،والحاء هاءً  ،شيناً 
سورة ] {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ}: مصداقًا لقوله تعالىييتي 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ } :لقوله تعالىو  ،[023البقرة:

 .[4]سورة يوسف:{ ۅ

اءة لكننا ال نفهم أبداً أن يتسةةةاهل فيجيز قر »ب إليه ويقول: ثم يسةةتدرك على ما ذه
عة تقلب المفرد وراب ،وثالثة تنسةةةةةةةةةةةةب الفعل لغير فاعله ،وأخرى تجزم المرفوا ،ترفع المجزوم

ى ر إلوخةامسةةةةةةةةةةةةةةة تحول الفعةل المعتل اآلخ   ،أو إلى جمع متكلم ،الغةائةب إلى جمع غةائةب
                                                

 .8/881 )ق اءة معاص ة(، القصص الق آنيينظر: شحرور،  (0)
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 . (0)«كل بشراهةوسادسة تفسر الرعي واالرتعاء بينه األ ،تام
وليس هنةةةاك قراءة كمةةةا يةةةدعي ترفع المجزوم وأخرى تجزم المرفوا؛ ألن فعةةةل يرتع 

 بجزم العين، وكسرها مجزوم في كلتا الحالتين. 
وأما ما زعمه شةةةةةةةةحرور: من أن سةةةةةةةةبب االختالفات في القراءات القرآنية هو إحراق 

كونا ، وأنهما لم ي-همارضةةي الله عن-بن مسةةعود  همصةةاحف علي بن أبي طالب، وعبد الل
عنةةدمةةا كةةان  من لجنةةة تةةدوين المصةةةةةةةةةةةةةةحف العثمةةاني، فنقول: إن علي بن أبي طةةالةةب 

الخليفة على المسةلمين كان يقرأ بمصةحف عثمان في الصالة، ولو كان يعتقد أن فيه خطي 
لما قرأ به، ولكان انشةةةةةةةغل في تصةةةةةةةحيي المصةةةةةةةحف بدالً من االنشةةةةةةةغال في الحروب التي 

، إال أننا سةةنتعرض للرد على ما يدعيه شةةحرور، لبيان (8)-رضةةي الله عنه-حدثت في زمانه 
 خطئه.

قتل فيها عدد كثير من القراء؛ و   الرسةةةول فنقول: إن حروب الردة وقعت بعد وفاة
فيمر الصةةةةةةةديق بجمع القرآن في مصةةةةةةةحف واحد بجميع قراءاته خوفاً من أن يضةةةةةةةيع القرآن 

يم تفرق الصةةةةحابة في البالد لنشةةةةر اإلسةةةةالم، وتعل وبعد انتهاء حروب الردة، ،بموت حفظته
فةاختلف النقةل عن التابعين وتالميذهم،  الرسةةةةةةةةةةةةةةول النةا  القرآن حسةةةةةةةةةةةةةةب مةا تلقوه عن 

 مغلهبالقراءات حتى أصةةةةةةبي هذا شةةةةةة ينوكثرت القراءات وتنوعت، وكان بعض التابعين مهتم
لقراءة ب جمعهم ل، وبسةةةةةةةةةبفي القراءات القرآنية الشةةةةةةةةةاغل، حتى أصةةةةةةةةةبحوا أئمة يقتدى بهم

 (4)مله الرسميحت في قراءة القرآن بسةب ما وتصةديهم لها نسةبت إليهم. ولما كثر االختالف
 . (3)تم نسخ المصحف في عهد عثمان بن عفان 

                                                
 .8/881)ق اءة معاص ة(، القصص الق آني ،شحرور، محمد (0)
 .081 ر: ،علوم الق آنينظر: عدنان زرزور،  (8)
 و: ننشزها، من رسم واحد غير منقوط. الرسم في ذلك الوقت كان غير منقوط، فتقرأ كلمة: ننشرها، (4)
بنسخ  -رضي الله عنه-، ثم قام عثمان بن عفان -رضي الله عنه-أول من جمع القرآن هو أبو بكر الصديق  (3)

عمل أبي بكر الصديق وتعميمه على األمصار ليمنع االختالف في طريقة قراءة القرآن، فجمع الصديق كان لمنع 
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 ، فيخذ (0)في المرتين لمهمةة جمع المصةةةةةةةةةةةةةةحف اختيةار زيةد بن ثةابةت وتم 
م واضةةةةةةعاً لنفسةةةةةةه شةةةةةةروطًا يلتز من غير االعتماد على حفظه، يحفظه، ذي ال (8)يجمع القرآن

نسةةةةةخ أما سةةةةةبب  .(3)وقد اتفق الصةةةةةحابة على صةةةةةحة هذا الجمع .(3)، لزيادة الضةةةةةبف(4)بها
وكان  جيش المسلمينفهو االختالف الذي حدب في ، لمصحف أبو بكر  عثمان 

قراءة  حول فوقع النزاا بينهم، (،لفتي )أرمينيةةةةةة، وأذربيجةةةةةان جنوده من العراق والشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام
حذيفة  زافف وكل منهم يرى أن قراءته هي الصةةةواب، حتى كفر بعضةةةهم بعضةةةاً، المصةةةحف،
فلما جاء حذيفة بن اليمان  (2)من هةذا فقال: والله ألركبن إلى أمير المؤمنين بن اليمةان 
إلى حفصةةةةةةة يطلب  عثمان  ليجري. أرسةةةةةةوأخبره بما  -مارضةةةةةةي الله عنه-إلى عثمان 

بكر وانتقل بعد وفاته إلى دار الخليفة عمر بن منهةا أن تعطيه المصةةةةةةةةةةةةةةحف الذي جمعه أبو 
، ث مَّ نَةر دَُّها إ لَْيك  : »الخطاب وقال ف  اح  خ َها ف ي الَمصةةةةةةَ ح ف  نَةْنسةةةةةةَ َنا ب الصةةةةةُّ ل ي إ لَيةْ ، «َأْن أَْرسةةةةةة 

                                                
ا جمع عثمان كان عبارة عن نسخه للقرآن منعا للقراءة الخاطئة، أو منع االختالف ضياا القرآن بموت حفظته، أم

 في كيفية القراءة.
 المرة األولى في عهد أبو بكر الصديق، والمرة الثانية في عهد عثمان بن عفان. (0)
اب الله، وكان ا لكتاختيار زيد بن ثابت لهذه المهمة هو توفر مجموعة من األمور فيه، أهمها: كونه حافظً  وسبب (8)

سليمان  مساعد بن)ينظر:  أعلم الصحابة بالعرضة األخيرة، وكان من ك تَّاب الوحي، وكان عاقاًل وورًعا وأميًنا.
 (.048-083 ،0ج مقالت في علوم الق آن  أصول التفسي ،الطيار 

فوظاً في صدور الرجال، وال ، وأن يكون مح: أن ييخذ ما كان مكتوباً بين يدي رسول الله من تلك الشروط (4)
 .يقبل شيئاً مكتوباً حتى يشهد عليه شاهدان أنه ك تب أمام رسول الله 

 َدي  النَّب يّ  وََكاَن َغَرض ه ْم أَْن اَل ي ْكَتَب إ الَّ م ْن َعْين  َما ك ت َب بَةْيَن يَ » فتي الباري: في قال ابن حجر العسقالني (3)
ْفظ    1/03. «اَل م ْن م َجرَّد  اْلح 

ف  أَب و َبْكر  فَإ نَّه  أَوَّل  َمْن َجَمَع بَةْيَن اللَّْوَحْين  »: قال علي بن أبي طالب  (3) ، «أَْعَظم  النَّا   َأْجرًا ف ي اْلَمَصاح 
ثة، ، تحقيق: محمد بن عبده، )الفاروق الحديولالستزادة: ينظر: أبو بكر بن أبي داود السجستاني، المصاحف

 .31م(، ر8118-ه0384، 0طمصر/القاهرة، 
في المدينة وكان قد حدب قريب من هذا في المدينة فقد كان المعلم يعلم بقراءة، والمعلم اآلخر  وكان عثمان  (2)

 ضهم قراءة بعض. يعلم بقراءة، فجعل الصبيان يلتقون فينكر بع
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ة  إ َلى ع ْثَمانَ  َلْت ب َها َحْفصةةةةَ ع ي، َوَعْبَد اللَّه  ْبَن ا(8)، َفَيَمَر َزْيَد ْبَن ثَاب ت  (0)َفَيْرسةةةةَ َد ْبَن لزُّبَةْير ، َوسةةةةَ
، َوَعْبَد الرَّْحَمن  ْبَن الَحار ب  ْبن  ه َشام  فَةَنَسخ وَها ف  ف ي  (4)الَعار   .(3) الَمَصاح 

-مصةةحف أبي بكر إلى حفصةةة  عثمان ثم بعد االنتهاء من نسةةخ المصةةحف أعاد
 ةسةةةةةةخومع كل ن األمصةةةةةةارإلى  ابيمرين: األول: أنه بعث نسةةةةةةخ قام و  -رضةةةةةةي الله عنها

ق والثةةاني: أنةه قةام بحر  ،بةةد لةةه من المشةةةةةةةةةةةةةةافهةةة قةارئةةا ية ْقر ئ  النةةا ، وهةةذا يةةدل أن القرآن ال
 .(3) الصحابةالمصاحف المتفرقة، والتي كانت مع 

حول علي بن أبي طالب، وابن مسةةةةعود فغير صةةةةحيي، إذ إنه  شحححح   أما ما زعمه 
رضةةةةةةي  ،حدليجمعهم على مصةةةةةةحف وا مصةةةةةةاحف الصةةةةةةحابة  بعد أن حرق عثمان 

 «ع ْثَمان  َأْحَسَن َواللَّه  ... »: وقالوا. (2)، وأجمعوا على صحتهالصحابة بما صنعه عثمان 
رًا فَةوَ قال: ) أيضةةةةةةاً أن علي بن أبي طالب  يو ر  ، و (1) للَّه  َما ا اَل تَةق ول وا ف ي ع ْثَماَن إ الَّ َخيةْ

ف  إ الَّ َعْن َمأَل   اح  نَّا فَةَعَل الَّذ ي فَةَعَل ف ي اْلَمصةةةةةةةةةةةةَ نَةْعه  ع ْثَمان  »:  . وقال(2) (م  َلْو َلْم َيصةةةةةةةةةةةةْ

                                                
، فَاْكتة ب وه  َوَزْيد  ْبن  ثَاب ت  ف ي َشْيء  م َن ا إ َذا اْختَةَلْفت ْم أَنْةت مْ »لجنة لهذا النسخ، وقال لهم:  شكل عثمان  (0) لق ْرآن 

، فَإ نََّما نَةَزَل ب ل َسان ه ْم فَةَفَعل وا َذل كَ  ، 021، ر3جمع القرآن، ج باب، البخاري صحيي، وهذا في «ب ل َسان  قة َرْيش 
 .(4312حديث رقم )

ن للمزيد حول هذه النقطة. انظر: مساعد ب ،ضة األخيرةويميزه أنه أعلم الصحابة بالعر  ،كان من ك تَّاب الوحي  (8)
 .082ر ،0ج مقالت في علوم الق آن  أصول التفسي ،سليمان الطيار 

 .فيكون نسخ عثمان هو لما أجمع الصحابة على صحته من جمع أبو بكر، وكان النسخ لتنظيم قراءة النا  (4)
 .2/024(، 3121رقم الحديث )باب جمع القرآن، صحيح البخا ي، ينظر: البخاري،  (3)
 .002ر ، علوم الق آن،انظر: عدنان محمد زرزور (3)
َف، فَ »روى ابن أبي داود عن مصعب بن سعد، قال:  (2) يَن َحرََّق ع ْثَمان  اْلَمَصاح  َيْعَجبَةه ْم أَْدرَْكت  النَّاَ  م تَةَواف ر يَن ح 

نةْه ْم َأَحدٌ   .22، ينظر: المصاحف البن أبي داود، ر«َذل َك، َوقَاَل: َلْم ية ْنك ْر َذل َك م 
تحقيق:  ش ح السنة،ه(، 302أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى:  (1)

م(، 0124-ه0314، 8محمد زهير الشاويش، )المكتب اإلسالمي، دمشق، بيروت، ط-شعيب األرنؤوط
3/343. 

 .02ج، ر1 فتح البا ي،ابن حجر،  (2)
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 .(0) «َلَصنَةْعت ه  
رضةةةةةةةةةةةي الله -هذا واضةةةةةةةةةةةٌي في تيييده لفعل عثمان  وموقف علي بن أبي طالب 

 .(8)ه علوم القرآن: مصحف علي وعثمانب، بل هو كما قال عدنان زرزور في كتا-عنهما
 .أما ما نقل عن معارضة عبد الله بن مسعود 

  غيره. لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه عارض ما قام به عثمان  أ ًل:
مع  (4)أن معارضةةةةته لم تكن بسةةةةبب حصةةةةول خلل في الجمع؛ بل لعدم تعيينه ثانياً:

بعد أن سةةةةةةةةكت عنه  ثم إن عبد الله بن مسةةةةةةةةعود المصةةةةةةةةحف، أعضةةةةةةةةاء اللجنة لنسةةةةةةةةخ 
د أن اطلع على عمل اللجنة من الغضةةةةةةةةةةةةب، أو بعد أن ذهبت عنه حدة المفاجية، وربما بع

، وقرأ خالل صحف الكوفة قام بإحراق مصحفه، وأقر بما قام به الخليفة الراشد عثمان 
 .(3) عثمانبصحف 
رضةةةي الله -للصةةةحف ورده للصةةةحف إلى حفصةةةة  يتضةةةي لنا من حرق عثمان و 

له لا رضيييييييييي -حفصةةةةةةةةةةة أنه لم يرد إال خيرا، ولو أراد التحريف لما رد الصةةةةةةةةةةحف إلى  -عنها
  .(2)بجميع القراءات (3)، وقد كان بعض القراء يقرئ النا -عنها

                                                
 .21ر المصاحف،ابن أبي داود،  (0)
 .081زرزور، عدنان، علوم القرآن، ر (8)
من  من أمر نسخ المصحف لم يكن ليؤخره إلى حين حضور عبد الله بن مسعود  إن ما عزم عليه عثمان  (4)

زيد ، وكان الذي نسخها هو أراد نسخ الصحف التي جمعها أبو بكر  الكوفة إلى المدينة، ثم إن عثمان 
 .012، للدكتور عدنان زرزور، ر علوم الق آنبن ثابت. ولالستزادة ينظر: 

 .021ر علوم الق آن،انظر: عدنان محمد زرزور،  (3)
تزادة ينظر: ، )لالس«يومئ أن أحداً من القراء لم يختر إال بعد تتبع جميع القراءات»كما قال أبو القاسم الهذلي:  (3)

 (.413، رعلوم الق آنعدنان زرزور، 
خرجت بكتاب الليث بن سعد إلى نافع، فوجدته ي قرئ بجميع القراءات، فقلت: »من ذلك قال أبو دحية:  (2)

سبحان الله! يا نافع أت قرئ النا  بجميع القراءات؟ فقال: أََو أحرم نفسي الثواب؟ أنا أقرئ النا  بجميع 
لزائدة الُامل في الق اءات  األ بعيْ اة ينظر: )لالستزاد ،«القراءات، حتى إذا جاء من يطلب حرفي، أقرأته به
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هي  قراءة القرآن ال يعول عليه لضةةةةةةةةعفة وبطالنه، حيث إن شححححححح   فنجد أن كالم 
بد أن يكون كل مسةةلم  ، والمعرفة كيفية قراءة النبي  يعبادة، وطريقة أداء هذه العبادة ه

، والكل في ذلك سةةواء، ال فرق على نبيه محمد  على تالوة القرآن كما أنزله الله اً حريصة
المجال  فلم يفتي رسةةةةةول الله  ،ومن أتى بعدهم إلى يوم الدين ،والتابعين ،بين الصةةةةةحابة

 فكيف بغيرهم.  ؛(0)أنفسهم عند للصحابة وهم أعلم النا  باللغة بين يقرؤوا القرآن أداًء من
صحة مصدر هذا الدين، وهو إن علم القراءات من أقوى األدلة التي تدل على و 

، وذلك رغم وجود أكثر من قراءة فال القرآن الكريم، وصدق من قام بتبليغه وهو محمد 
تعارض وال تناقض بين القراءات، مما يدل على أن هذه القراءات من عند الله تعالى، قال 

رة ]سو  {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}تعالى: 

 ات. القراءومن ناحية أخرى أن اإلعجاز القرآني يظهر في تنوا  ،وهذا من ناحية ،[28النساء:
وبعد أن تبين لنا أن الصةةةحابة أجمعوا على صةةةحة مصةةةحف عثمان وتيييدهم له، لم 

في ادعةةةةائةةةةه أن القراءات القرآنيةةةةة هي قراءة واحةةةةدة، والبةةةةاقي هو  لشححححححححححح   تبقى حجةةةةة 
وطا، ولو قال إن سبب نسخ عثمان للمصحف هو للقضاء تصحيفات في نق لم يكن منق

 على االختالف في كيفية قراءة الحروف غير المنقوطة، لكان أهدى سبيال. 

المطلب الثالث: نقد شح    في  فضَ للق اءات الق آنية مْ خالل ذك  معاني 
 :"ال تع" في كتب اللغة

ض د، وذلك عندما تعر أن معنى )يرتع ويلعب( ليس له إال معنى واح شح   يزعم 
                                                

، يوسف بن علي اله َذلي اليشكري المغربي، تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي الشايب، )مؤسسة سما عليها
 م(.8111-ه0382، 0للتوزيع والنشر، ط

ل: وثالثون آية، قا تمارينا في سورة من القرآن، فقلنا: خمس وثالثون آية، ست: »قال عبد الله بن مسعود  (0)
، ، فوجدنا عليًّا يناجيه، فقلنا: إنا اختلفنا في القراءة، فاحمر وجه رسول الله  فانطلقنا إلى رسول الله 

إلحسان في تقريب ا ، لالستزادة ينظر: ابن حبان،«يَْيم ر ك ْم أَْن تَةْقَرؤ وا َكَما ع لّ ْمت ْم(( إن رسول الله ))فقال علي: 
ترتيب: األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق وتخريج وتعليق: شعيب األرنؤوط،  صحيي ابن حبان،

 . 4/80(، 132م، رقم الحديث )0122-ه0312، 0مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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 .[08]سورة يوسف: {ې ې ې ې ۉ}لتفسير اآلية القرآنية من قوله تعالى: 
يس بيي معنى ول فيقول: ال نستطيع إال أن نفهم فعل الرتع بمعنى الرعي واالرتعاء حصراً 

آخر، وال نستطيع إن فهمنا الرتع بمعنى الرعي إال أن نحرك العين في فعل )يرتع( بالكسر 
وليس بالسكون، كما هي في جميع مصاحف األمة اإلسالمية سنة وشيعة، وكما في جميع 
الترجمات إلى اللغات األخرى فارسية وتركية وروسية وإنكليزية، وكما في جميع التفاسير 

نتشرة في أيدي النا  قديمًا وحديثاً. وال نستطيع أن نقرأ فعل يرتع بالياء فنسند إلى الم
يوسف فعل رعي القطيع. قد يصي أن نسند إليه بحكم سنه فعل اللعب، أما الرعي فال.  
كما ال نستطيع أن نسند إليه فعل الرعي وفعل اللعب معاً، إذ الغالم في مثل سن يوسف 

القطيع إلى األماكن الخصيبة بالماء والكأل، أو أن يلعب، وال إما أن يساعد بإخراج 
 .(0)يجتمعا

َدٌة؛ َوه َي تةةَ » :معنى )رتع( قةةال ابن فةةار  في ٌة َواحةة  اء  َواْلَعْين  َكل مةةَ د لُّ َعَلى الرَّاء  َوالتةةَّ
اَء، َواَل  : َرَتَع يَةْرَتع ، إ َذا َأَكَل َما شةةةَ . تَةق ول  اا  ف ي اْلَمْيَكل  تّ سةةةَ .َيك و  اال  ب  صةةةْ  ن  َذل َك إ الَّ ف ي اْلخ 

ْنَسان   ع  الرَّتْةَعة ، َوَهذ ه  اْلَمْنز َلة  َيْسَتق رُّ ف يَها اإْل   .(8)«َواْلَمرَات ع : َمَواض 
 .(4)«أي ننعم ونلهو»وقال أبو عبيدة في معنى )نرتع ونلعب(: 

َرَتَع يَةْرَتع   يقال:الرتع أصله: أكل البهائم، : »للراغب في مفردات ألفاظ القرآنجاء و 

ل ، ويسةةةةةةةةةتعار لإلنسةةةةةةةةةان إذا أريد به األك{ې ې}، قال تعالى: ر ت وعاً ور تَاعاً ور ْتعاً 

                                                
لقد تكرر معنى قول شحرور هذا، ولكن رأيت إعادته لكي ننطلق في الرد عليه من كتب اللغة مع استحضار قوله  (0)

 881 - 8/882، القصص الق آني ق اءة معاص ةاء الرجوا إلى النقل األول لكالمه. ينظر: شحرور، دون عن
تحقيق: عبد السالم هارون، دار الفكر، د.ط،  ، معجم مقاَيس اللغة،ابن فار ، أحمد بن فار ، أبو الحسين (8)

 .8/322 ،0111-ه0411
محمد فواد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ط،  تحقيق: ، مجاز الق آن،أبو عبيدة، معمر بن المثنى (4)

 . 0/414ه، 0420
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 .(0) «التشبيهالكثير، وعلى طريق 
في قوله تعالى من قرأ بكسةةةةةةر العين  ه( ذهب إلى أن311وابن األنباري )المتوفى: 

وقيل  إال أنه ح ذفت الياء للجزم،كةان أصةةةةةةةةةةةةةةلةه يرتع ي على وزن يفتعل، من الرعي  }يرتِع{
نا بعضةةةةةةا. من و  أصةةةةةةله يرتعي  من رعاك الله، فيكون المعنى على هذا نتحار   ويحفظ بعضةةةةةة 

على وزن يفعل من الرتع، وسةةةةةةةةةةةكنت العين للجزم، والرتع:  (عْ تَ رْ يةَ )قرأه بإسةةةةةةةةةةةكان العين كان 
 .(8)«األكل أو السعي
ه  أكلت ما شةةةاءت وباب   :لماشةةةية  رتع: )رتعت( ا: »للرازي مختار الصةةةحاح وجاء في

: خرجنا نلعب ونرتع ، أي: ننعم  ونله و والموض   ،خضع  .(4)(«ع  )مرتعويقال 
ب  (: » َرَتعَ وفي القامو  المحيف ) صةةةةةةةةةةةةةةْ كمنَع: أَكَل، وشةةةةةةةةةةةةةةر َب ما شةةةةةةةةةةةةةةاَء في خ 

َعة   لعب}إبله ، وق رئ  نٌ ، وقد أرتع فال...وسةةةةةةةةَ هو،  ْلَعبْ نا ويةَ نة ْرت ْع نحن  َدوابَّ  أي: {،ن تع َ 
والرَّتْةَعة : االتّ سةةةةةةةةةةاا   ،وق ر َئ بالَعْكس، أي: ية ْرت ْع هو َدوابَّنا ونَةْلَعْب جميعاً، وق ر َئ بالنون فيهما

ب   صةةةةةةةةةةْ بٌ ...، في الخ  ع  ال يَةْعَدم  شةةةةةةةةةةيئاً ي ريد ه . وكَمْقَعد : مَ  ،وفالٌن م ْرت ٌع، أي: م ْخصةةةةةةةةةة  ْوضةةةةةةةةةة 
 .(3)«الرَّْتع  

داً ف ي الرّ يف، َرَتَع يَةْرَتع  َرْتعةةالرَّْتع  »وقةةال ابن منظور:  ْرب  َرغةةَ اً ور توعةةاً : اأَلكةةل َوالشةةةةةةةةةةةةةةُّ
ْسم  الرَّْتعة   َعم ونَةْله و، ور تاعاً، َواال  : َخَرْجَنا نَةْرَتع  ونَةْلعب َأي نَةنةْ ۉ ې ې }و ..،.ية َقال 

ف، َوق يةةةَل: َمعْ  {ې ې َبسةةةةةةةةةةةةةة  َعى وينةْ اه  َيسةةةةةةةةةةةةةةْ َعم، َوق يةةةَل: َمْعنةةةَ  :ى يَرَتعنَ َأي يَةْله و ويَةنةْ
 .(3)«يْيكل

                                                
، تحقيق: صفوان عدنان الداودي مف دات ألفاظ الق آن،الحسين بن محمد، أبو القاسم،  ،األصفهاني، الراغب (0)

 .430ر ،ه0308 ،0ط ،بيروت ،دمشق ،الدار الشامية ،دار القلم
 .8/303 ،م8101-ه 0340، 8د.ن، ط، مكتبة اآلداب الق آن، ، البيان في غَ ب إع ابابن األنباري (8)
 . 034ر مختا  الصحاح، ،الرازي، محمد بن أبي بكر (4)
مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  القامو  المحيط، الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، (3)

 .0/181، م، مادة )رتع(8113-ه0382، 2لبنان، ط -بيروت 
 .2/008 ،مادة رتج لسان الع ب، ،ابن منظور (3)
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 الرتع لغة: تبين لنا أن المعاجم اللغوية في كلمة )الرتع( ما جاء فيوبعد اسةةةتعراضةةةنا 
بمعنى: األكل وقد يكون معه الشرب، وسواء أن كان هذا األكل للماشية، أو لإلنسان ألنه 

 فيحتمل أيضاً أن يكون المقصود به أحد أمرين: ،استعير لإلنسان
ويلعةةب يوسةةةةةةةةةةةةةةف في البةةاديةةة بمفرده، أثنةةاء  ،هم أرادوا أن يرعوا دوابهمإمةةا أناأل ل: 

 رعيهم للماشية. وال بد لهم من األكل والشرب في مثل هذا الحال.
أو أنهم أرادوا أن يرعوا الماشةةية جميعاً، ليتدرب يوسةةف على ذلك ويترجل، الثاني: 

  .ويلعبوا جميعاً وييكلوا ويشربوا
الرتع: : »"المؤصةةل أللفاظ القرآن يمعجم االشةةتقاقال"وقال محمد حسةةن في كتابه 

األكل والشةةةةةةةرب رغداً في الريف/ الرعي في الخصةةةةةةةب/ األكل  بشةةةةةةةره، و )ارتعى( أصةةةةةةةةولها 
 .(0)«رتعت)رعى(. أما على أنها مضارا )َرَتع( فالمقصود: يشارك في جعل غنمهم أو إبلهم 

  فال مانع من اجتماا ،ربومعلوم أن من كان في هذا الحال البد له من األكل والش
 أحد معانيها دون المعنى اآلخر. "شح   "ال معنى ألن ييخذ ، و جميعاً  كل ذلك

نقد شح    في  فضَ للق اءات الق آنية مْ خالل ذك  معاني المطلب ال ابع: 
 التفسي ."ال تع" في كتب 

سةةةةةةةةةةةةةير لتفكتب ا  في وبعد أن انتهينا من المعنى اللغوي للكلمة، نذهب لنرى معناها
نقف فنتوصةةةةةةل للمعنى الصةةةةةةحيي، و  {ن تع  نلعب}لنصةةةةةةل للمعنى المراد من قوله تعالى: 

إنه ليس لمعنى فعل )يرتع( إال معنى »خالف المفسةةةةةةةةرين وقال: على خطي شةةةةةةةةحرور عندما 
وهو بالكسةةةةةر وليس بالسةةةةةكون، كما هي في جميع مصةةةةةاحف األمة اإلسةةةةةالمية سةةةةةنة  واحد

 أن نسةةةتطيع الو نتشةةةرة في أيدي النا  قديماً وحديثاً، وشةةةيعة، وكما في جميع التفاسةةةير الم
نّ ه فعل ولكن  فعل الرعي واللعب معاً، ليوسةةةةف نسةةةةند  ن َد إليه بحكم سةةةةة  يصةةةةةي أن ن سةةةةْ

                                                
م، جبل، محمد حسن، (0) ، 0)مكتبة اآلداب، القاهرة، ط المعجم الشتقاقي الموصل أللفاظ الق آن الَُ 

 .123ر ،باب الراء والتاء وما يثلثهما ،م(. المجلد الثاني8101
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  .(0)«اللعب، أما الرعي فال
 عندما نطالع في كتب التفسير نجد أن للرتع عدة معاني، وهي: 

رتعةةت لةةك يعني ينشةةةةةةةةةةةةةةف ويفرح، والعرب تقول:  {ې ې}» األ ل: -
 .(8)«يعني فرحت لك

ا أي {ې ې} »: انيالثححح - ل ، فَةيَةْعر ف  مةةةةَ ه ، َويَةْنظ ر  َويَةْعقةةةة  : يَةْرَعى َغَنمةةةةَ
َعْم، َونَةْنَشْف ف ي الصَّْحرَاء  و  ...،يَةْعر ف  الرَّج ل    .(4)«...نَةْله و َونَةْلَعْب َونَةنةْ

َأْن  يعقوب  م ْن أَب يه مْ  إخوة يوسةةةةةةةف طََلب {ې ې} » :لثالثا -
ل  َمَعه ْم َأَخاه ْم ي وس َف، َوَأْظَهر وا َله  أَنةَّه ْم ي ر يد وَن َأْن يَةْرَعى َمَعه ْم، َوَأنْ ية رْ   يَةْلَعَب س 

َف، َوَقْد َأْضَمر وا َله  َما اللَّه  ب ه  َعل يمٌ  َبس   .(3)«َويَةنةْ

ان  َواْلَبع ير  إ َذا أَ ر : ومعنى "يرتع" من {ې ې}» ال ابع: - ْنسةةةةةةةةَ   َكاَل َتَع اإْل 
اَءا، و ، َأْي ل يَةَتَدرََّب ب   "ََح كَتع  "َكْيَف شةةَ ر  اْلَعْين  م ْن َرْعي  اْلَغَنم  َذل َك َويَةتَةَرجَّل ، ب َكسةةْ

َغر ه    .(3)"َفَمرًَّة يَةْرَتع ، َوَمرًَّة يَةْلَعب  ل ص 

                                                
 881/ 8 )ق اءة معاص ة(، ، القصص الق آنيينظر: شحرور (0)
دار إحياء التراب،  الهيئة المصرية ،تحقيق: عبد الله شحاتة تفسي  مقاتل،مقاتل، أبو الحسن، مقاتل بن سليمان،  (8)

 . 8/481ه. 0344، 0بيروت، ط
ل آي الق آن،الطبري، محمد بن جرير،  (4) تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،  جامع البيان عْ تأَ 

 .03/318، م8111-ه0381، 0ط
تحقيق عبد الله عبد البداَة  النهاَة، ؛ 3/414، تفسي  الق آن العظيمبن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر، ا (3)

، 0ط ،المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوب والدراسات بدار هجر، هجر للطباعة والنشر، الجيزة
 .0/021م، 0111-ه0301

 .1/041الجامع ألحُام الق آن، القرطبي،  (3)
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 .(0)«يسعى وينشفو  ؛: يتلهى ويلعب{ې ې}»  الخامس: -
 ،اَر   نَةَتحَ النون وكسةةةةةةةةةةةةر العين: : وهذه القراءة بَنرَتِع ونلعْب{}» :السحححححححححاد  -

ا، َونَةْلَعْب م َن اللَّع ب  الَّذ ي يَةتَةَعلَّم   ،َونَةَتَحاَفظ   َنا بَةْعضةةةةةةةً وَن ب ه  اْلَحْرَب َويَةْرَعى بَةْعضةةةةةةة 
 .(8)«َويَةتَةَقوَّوَُّن ب ه  َعَلْيه  

هو: االتسةةةةةاا في المالذ، يقال: رتع فالن ماله إذا أنفقه في  (الرتع)» :السححححابع -
 .(4)«وننشف ونلهو، ،ونشرب ،ونيكل ،ونتنعم ريد:شهوته، ي

ما بقصةةةد تعلم إسةةةيكون معهم  أن يوسةةةف  مما ورد في كتب التفسةةةير ويتضةةةي
يلهو  ،وهو غالم بعمر الثانية عشةةةةةةةةةةةةةةرة تقريباً  وإمةا بقصةةةةةةةةةةةةةةد جزء؟ من إخوتةهالرعي واللعةب، 

يه ذهب إل، ومعنى األكل موجود هنا بخالف ما ويرعى القطيع معهم ، ويةيكةل معهم،معهم
شةةةةةةةةةةةةحرور حيث إنه اقتصةةةةةةةةةةةةر على معنى الرعي فقف، وانتقد أن يكون معنى االرتعاء بمعنى 

نكار شحرور له حيث سبق واصطالحاً، وال معنى إل ،أن هذا المعنى صحيي لغة األكل إال
  أن أثبتنا ذلك، في المعاجم اللغوية.

سةةةةةةةةنه  ذهب إلى أن يوسةةةةةةةةف ال يمكن أن يرعى اإلبل في "شححححححح   "ونالحظ أن 
، وقد حدد القرطبي في تفسةةةيره أن عمر يوسةةةف الصةةةغير من غير أن يحدد في كالمه 

بهذا العمر  معندما رأى الرؤيا، ونعلم أن كثيرا ممن ه (3)يوسةف كان عمره اثنتي عشةرة سنة
للعةب، ويسةةةةةةةةةةةةةةتغةل وقةت الرعي ببعض ا ،في زمةاننةا اليوم يسةةةةةةةةةةةةةةتطيع أن يرعى القطيع بمفرده

ي فكيف بمن كان معه إخوته أو رفقته يتناوبون على رع ،ي أو الطبخوأحياناً باألكل والشةةو 
                                                

 ،م8111ه 0341، 8د.ن، ط، دار السالم تفسي  الضحاك،الضحاك، أبو القاسم، الضحاك بن مزاحم،  (0)
 .321ر

ن كثير، دمشق، ، دار ابفتح القدَ  الجامع بيْ فني ال  اَة  الد اَة مْ علم التفسي الشوكاني، محمد بن علي  (8)
 . 4/08هة،  0303، 0بيروت، ط 

ل،ن مسعود، البغوي، أبو محمد، الحسين ب (4) د.م، ، ار طيبةد ،تحقيق: محمد عبد الله النمر ورفقائه معالم التنَز
 . 3/881، م0111-ه0301، 0ط

فيش، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أط الجامع ألحُام الق آن،ينظر: القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد،  (3)
 .1/082م، 0123-ه0423، 8دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
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المةةةاشةةةةةةةةةةةةةةيةةةة واللعةةةب واألكةةةل، فال نرى وجهةةةًا لرد هةةةذا المعنى الةةةذي هو مثبةةةت في كتةةةب 
ر ذلك لم ي "شححححح   "إال أن  ،كما أننا سةةةةةنرى نفس المعنى في كتب التفسةةةةةةير أيضةةةةةةااللغة

ي قراءة هذه القراءات هومعلوم أن  ،ارآنواعتبارها ليسةةت ق ،القراءات القرآنية بضةةر تمهيدا ل
يباشر  ، والتي تفيد أن يوسف {ۉ ې ې ې ې}جعفر:  ينافع وأب

رد يإال أن شةةةةةةةحرور انطلق من هذا المعنى اللغوي وظن أنها حجة كافية له  ويلعب، ،الرعي
 ت. بها القراءا
قراءات في ن هناك أ ، وتبين أيضةةةةةةافي كتب التفسةةةةةةير (الرتع)ن لنا معنى بعد أن تبيَّ و 

فيما ادعاه من أخطي  "شححححححح   " أن نالحظ {،ۉ ې ې ې ې}اآلية: 
األخرى الموجودة في اآلية هي تصةةةةحيفات، وأن قوله  ات، وأن القراءةأن القرآن قراءة واحد

 ، وال ما استقرت عليه المعاجم اللغوية.ال يوافق أقوال المفسرين (الرتع)هذا في 
  :تع واللعب، وهماوهناك أمران نستفيدهما من آية الر 

يعلم من حةةةةالهم بةةةةينهم سةةةةةةةةةةةةةةيةةةةذهبون للبريةةةةة للرعي واللعةةةةب  أن يعقوب  :أ لً 
، يا بني يشق علي أن أفارقه ساعة من واألكل، ألنه أجابهم على طلبهم بيخذ يوسف 

 شةةغلوا في لعبكم وما أنتم فيه، فييتي الذئب فييكله، وال يقدرنالنهار، ومع هذا أخشةةى أن ت
 .(0)ر سنه وغفلتكم عنهعلى دفعة لصغ

ال أهل وواضي ليس بعيداً من ح م،ن لنا أن حالهم مع البرية معلو ومن قوله هذا يتبيَّ 
اشةةةية باإلضةةةافة لرعي الم ،والتسةةةابق ،واألكل ،علم من حالهم اللعبيالصةةةحراء اليوم، حيث 

ية، حواالصةةةةةةطال ،أثناء ذلك لمن كان لدية ماشةةةةةةية. وليس هناك تعارض في المعاني اللغوية
رح واالنبسةةةاط، حيث ينشةةةف ويف ،واألكل ،وأن الرتع يحتمل أن يكون رعي الغنم مع اللعب

وال يكتمل النشةةةاط والفرح إال باألكل والشةةةرب،  ،في البادية لرعي الماشةةةية امن كان موجودً 
 ن هذا هو المعتاد لمن كان بمثلإوقد يكون من معناها الطبخ أو الشةةةةةةواء في البرية، حيث 

                                                
خ ابْ كثي ،خالصة  قصص األنبياء  أخبا  الما يْ،ينظر: كنعان، محمد أحمد،  (0)  ،مؤسسة المعارف تاَ 

 .018ر ،م(8118-ه0384
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رد القراءة إال التمهيد ل ،مبرر لرد بعض هذه المعاني  تخلو من اللعب، وليس ثمَّ مكانهم، وال
 التي تثبت بعض هذه المعاني.

يذهب مع إخوته حتى أطمعوا  لم يكن ليترك يوسةةةةةةةف  ن يعقوب إ ثانياً:
عقوب ثر يآواألكل، ف ،واللعب ،ويينس بيجواء الرعي ،يعقوب بين يوسةةةةةةةةةةةةف سةةةةةةةةةةةةوف يرتاح

 على أن يبقى معه. ،اللعب والذهاب مع إخوتهراحة نفس يوسف ب
فسر وينتقد من ي طئيخحيث  ،شح   وبعد هذا العرض الذي يثبت معه انحراف 

ب إليةةه يؤيةةد مةةا ذهةة فقةةد وجةةدنةةا معنى )الرتع( في المعةةاجم اللغويةةة ،القرآن بغير مةةا يعتقةةد
ما ذهب إليه ة فيالمفسةرون، رغم الزيادة والنقصةان فيما بينهم، وال نرى لشحرور حجة مقبول

 قائاًل: سةةةةةةةةةةةةتطردي، حيث ورد القراءات القرآنية المتواترة إال رغبته بالطعن في كتب التفسةةةةةةةةةةةةير
ال ثةانيةة لهةا وال سةةةةةةةةةةةةةةابعةة وال  ،وهةذا يعني بكةل بسةةةةةةةةةةةةةةاطةة أن للتنزيةل الحكيم قراءة واحةدة»

  .(0)«...عاشرة

                                                
 .8/881 ق اءة معاص ة، ، القصص الق آنيشحرور (0)
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 الثانيالفصل 
زئَ بام أة الدعا ى شح    حول اآلَات الق آنية لقصة َوسف في ابتال  ،عَز

 . نقدها

 وفيه ثالثة مباحث:
  :َواُه َعَسى َأنك َحَ }الم اد بالنفع مْ قولَ تعالى المبحث األ ل َفَعَنا َأ ك َأكك  م ي َمثحك نحك

َهُه َ َلًدا  لدى شح   ،  نقد ذلك. {نَحتَّخ 
 َوسف فقدان شح    دعوى: لثانيالمبحث ا   قد تَ على الجماع،  نقد

 ذلك. 
 وسف دعوى شح    نفي جمال َ: الثلثالمبحث ا عدم ح مة ، الباهر 

 ،  نقد ذلك.الزنا في زمْ َوسف 
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 المبحث األ ل
َفَعَنا َأ ك نَحتَّ }الم اد بالنفع مْ قولَ تعالى:  َواُه َعَسى َأنك ََحنحك َهُه َ َلًداَأكك  م ي َمثحك  {خ 

 لدى شح   ،  نقد ذلك.
 فيه ثالثة مطالب:

  :َوسف مْ الم جو النفع حول معنىدعوى شح    المطلب األ ل  
ز عند  مص . عَز

 اللغة كتب خالل مْ" النفع" معنى في شح    المطلب الثاني: نقد.  
 سي التف كتب خالل مْ" النفع" معنى في شح    المطلب الثالث: نقد.  
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ز  المطلب األ ل: دعوى شح    حول معنى النفع الم جو مْ َوسف  عند عَز
 مص ،  نقدها. 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ }لقولةةةةه تعةةةةالى:  "شححححححححححح   "تعرض عنةةةةدمةةةةا 

عند  أن معنى النفع المرجو من يوسةةةةف  ذهب إلى، [80:يوسةةةةفسةةةةورة ] {ۋ ۋۅ
سةةةف بهي كان يو " . حيث قال:عزيز مصةةةر هو: بيعه بسةةةعر أعلى مما دفعه فيه عند شةةةرائه

ور الصةةةةحة في ريعان الشةةةةباب، ولد طفالً ونشةةةةي غالماً في بيئة رعوية بين الطلعة وسةةةةيماً موف
أحضةةةةةان الطبيعة، ثم اشةةةةةتد سةةةةةاعده ناعماً مدلالً في قصةةةةةر سةةةةةيد المدينة الذي من اللحظة 

فهو  م جو منَالنفع ال ما أ ،األولى التي اشةةةتراه فيها أوصةةةى امرأته به قائالً رجاء أن ينفعهم
كان  ثم أكد على أن يوسةةةف  -، ما دفعه فيه عند شةةةرائهالربي إن باعه بسةةةعر أعلى م

ونفهم أن الرق والتبني كانا شائعين في البيئة الجديدة التي وجد يوسف  -رقيقا، حيث قال 
 .(0)"نفسه فيها

 جديداً في معنى النفع المرجو من شةةةةةراء العزيز شةةةةةحرورالقول الذي أتى به  وال ي عدُّ 
 البغوي في تفسةةةةةةةةةيره أن معنى ذكرفقد مفسةةةةةةةةةرين، رغم مخالفته لجمهور ال، ليوسةةةةةةةةةف 

 ا اْلبَةْيَع.نَب يَعه  ب الرّ ْبي  إ ْن أََرْدنَ  األ ل:» في اآلية على قولين: النفع المرجو من يوسةةةةةةةةةةف 

  .(8)«اه  َأْي: نَةتَةبَةنَّ  {ٴۇ ۋ ۋۅ}، َأْو َيْكف يَةَنا إ َذا بَةَلَغ بَةْعَض أ م ور نَا الثاني:

هنا، إال أنه يتضةةةةةةةةةي لنا أن شةةةةةةةةةحرور ييخذ  اً من القولينورغم أن البغوي لم يرجي أي
قوالً من األقوال المذكورة، ويترك اآلخر كعادته، فيفهم القارئ أنه هو صةةةةةةةةةةةةةةاحب هذا القول 
لكونه ال يذكر من أين أخذ هذا القول، وكما أني لم أجد في كتابه القصةةةةةةةةةةق القرآني قراءة 

 مات.معاصرة أنه ذكر المصادر والمراجع لهذه المعلو 

                                                
 .8/848 القصص الق آني )ق اءة معاص ة(،شحرور،  (0)
ل، البغوي،  (8)  .8/328معالم التنَز
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ه فهو الربي إن باعه بسعر أعلى مما دفع»المرجو منه أن معنى النفع  شحرور يرىو  
نسةةةةتدل ا، فما أن ينفعنا أو نتخذه ولدً إولكن اآلية تتحدب عن نفعين:  .(0)«فيه عند شةةةةرائه

في البيئة  نفهم أن الرق والتبني كانا شائعين» :قال. و أن ينتفع منه بإحدى طريقتين ءأنه رجا
 .(8)«ة التي وجد يوسف نفسه فيهاالجديد

نه فهم أن الرجل إ، يقول ببيعه النفع المرجو من يوسف  بين رأيه في نوبعد أ 
منى وجود ولد ويت هوامرأته ليس لديهما أوالد، إذاً كيف يسةةةةتقيم في حالة شةةةةخق ليس لدي

 ،ن تكرمهأ والصةةةالح ،والذكاء ،والفطنة ،الولد ويوصةةةي امرأته بالغالم الذي رأى فيه الجمال
ه في دنياهم، وبين ب نولداً بالتبني، فيكون ولداً لهما وينتفعا انهيتخذ ماوتحسةةةةةةةةةةةةن إليه لعله

مكانية بيع هذا الولد الذي صةةةةرح بينه يحتاجه وفي وجوده معه منفعة له، أو أنه قد يتخذه إ
 ولداً بالتبني!

نفع في أراد ال ن زوج امرأة العزيزأيشةةةةةةةةةةةةةةعر  {ينفعنا}قوله تعالى:  أنوفي الحقيقةة 
 :كثيرة، منها  وليس منها البيع بسعر أكثر مما اشتراه به؛ ألسباب ،أمور هامة

ع ن هو في مثله رجاء ربي ببيموليس من المعتاد م ،العزيز هو السةيد صاحب المال .0
 عبداً اشتراه.

يكون صةةةةةةةةةةةالحاً للخدمة مثل العبيد، فال  إال أنه قد ال ،هذا الغالم احتمال أن يكبر .8
 .هلسيد اعه نافعيكون بي

ال  ويدفع فيه مبالغ ،وليس لديه ولد ،قد يحتاجه من هو عقيم  يوسةةةةةف صةةةةةغر .4
 تدفع في مثله عندما يكبر.

ه األموال يدفع كل هذ بينالمعنى  معه ال يسةةةةةتقيمة، بيموال طائل كون العزيز اشةةةةةتراه .3
 رجاء أن يبيعه بيكثر منها.

                                                
 .8/848، القصص الق آنيشحرور،  (0)
 .8/848، القصص الق آنيشحرور،  (8)
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سةةةةةةةةةةةةةةةاء بةةالعبيةةد الةةذين يةةدخلون والرؤ جري العرف والعةةادات في عةةدم اهتمةةام الملوك  .3
  .ةوبيعداد كبير  ،بيوتهم كل يوم

 ،يخدمه عداده لكيعلى إ ، دليلاهتمام العزيز بيوسةةةةةف حتى أوصةةةةةى امرأته به خيراً  .2
 وقد صرح بها. ،من أموره، أو الرغبة في تبنيه اويقضي له كثيرً 

ا هو إعداداً له لم ،بيت العزيز في  أن ينشةةةةي يوسةةةةف إرادة الله سةةةةبحانه وتعالى .1
 ت.آ

بسعر  يوسف  ولئن أشار البغوي إلى قولين في اآلية، وأن أحدهما إمكانية بيع
 يقتضي رد هذا القول كما بينا. (0)أن الجمع بين الرواياتأعلى، إال 
أمراً  يبدليل أنه رجَّ ليس مؤهالً لهذا الجمع، "شححح   " وقد اتضةةي من الكالم أن  

ق إليه بلم يسةةةةةةةةةةندها ألصةةةةةةةةةةحابها، بل أتى بقول قد سةةةةةةةةةة  و  ،والراجي خالفه، ثم لم يوثق أقواله
 إلى ذلك باإلضةةةةةةةافةوهذا ضةةةةةةةد قواعد البحث العلمي،  ،ماً أنه هو صةةةةةةةاحب هذا القولموه  

 لكت أخذوا الراجي منالذين على المفسةةةةةرين  لم يخفَ  ،ن القول الذي جاء به قول شةةةةاذفإ
 .(8)األقوال

طي ونراه أخ شححح   ،ي ذهب إليه والذي نراه أن عزيز مصةةر لم يرد هذا المعنى الذ 
في تفسةةةةةةةةةةةةةةير القرآن الكريم، وال يمكن لمن أراد التبحر في معاني اآليات وفهمها أن يعتمد 

 على ما يقوله شحرور. 

 . نقد شح    في معنى "النفع" مْ خالل كتب اللغةلمطلب الثاني: ا

 {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ}وبعد أن تبين لنا معنى النفع، من قوله تعالى: 
، وأن الراجي عند العلماء خالف ما ذهب إليه هو، إال أننا شححححح   عند  [80:يوسةةةةةةفسةةةةةورة ]

                                                
/ 0عند أهل الحديث قاعدة الجمع بين الروايات إن لم يمكن الترجيي بينها، ينظر: ابن عبد البر، التمهيد، ) (0)

4.) 
م، انظر: التدريسي، عمار عبد الكريم (8)  .0/308، النح اف المعاص  في تفسي  الق آن الَُ 
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نعرض معنى النفع هنةا من كتةب اللغةة؛ لكي نتبين مدى موافقته ومخالفته لما في سةةةةةةةةةةةةةةوف 
 المعاجم اللغوية.

في  النفع ما يسةةةةةةةةةةةةةتعان به»نرى أن الراغب األصةةةةةةةةةةةةفهاني يتطرق إلى معناه، فيقول: 
 .(0)«الوصول إلى الخيرات، وما يتوصل به إلى الخير فهو خير، فالنفع خير، وضده الضر

أن بثمن أعلى وإن كان فيه نفًعا، إالَّ  ل أن بيع يوسةةةةةةةةةةةةةةف وال يخفى على متيمّ  
التفريف به عند  منالنفع من بقةاء نبي اللةه في بيةت العزيز أكبر بكثير من النفع الحاصةةةةةةةةةةةةةةل 

 .ليس هو االتجار ببيعه ، ومن هنا نعلم أن النفع المرجو منه بيعه
جر في فع الرجل: ت: العصةةةةةةةةةةةا. وأن-بالفتي  -ة عَ فَ النةَ : »يمعجم الشححححححححتقاقال في 

وبالكسةةةةةر: جلدة ت شةةةةةق فتجعل في جانبي المزادة. وفي كل جانب  النفعات وهي العصةةةةةي.
 .(8)نفعةٌ 

أو جدوى تعود منه. كالعصةةةةةةةةةةةةةا ي تكي  ،: فائدة ت نال من الشةةةةةةةةةةةةةيء المعنى المحو ي
 .(4)«وكالجلدة المذكورة تدعم المزادة. ،عليها

الذي يتوكي عليها من  كالعصةةةةةةةةةةةةةةى  يكون يوسةةةةةةةةةةةةةةف  وفي ظالل هذا المعنى قد
 يحتاجها، فيجعله في حاجته ويعتمد عليه في شؤونه فيكفيه كثيراً من أموره.

: )نفعه ( بكذا )فانتفع( به »  في مختا  الصححححاح: نفع: )النفع( ضةةةد الضةةةر، ي قال 
 .(3)«واالسم )المنفعة( وباب ه  قطع

                                                
 .243ر مف دات ألفاظ الق آن، ،هاني، راغباألصف (0)
 وإن لم يعلم العزيز بينه نبي، إال أنه تفر  فيه الصالح والبركة. (8)
م، ،جبل، محمد حسن (4)  . 8413ر ،مادة نفع ،باب النون المعجم الشتقاقي الموصل أللفاظ الق آن الَُ 
 .301ر ،باب نفف مختا  الصحاح، محمد بن أبي بكر،، الرازي (3)
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النفاا منفعة و النفع: كالمنع، وقد انتفع. واالسم : ال» {ڳ}ونجد من قال في 
 .(0)«والنفيعة . ورجٌل نفوٌا: نفااٌ 

الناف ع في أسةةةماء الله تعالى: هو الذي ي وصةةةل  النفع إلى : » جاء في لسحححان الع ب
، والنفع: ضةةةةد الشةةةةر ر...،والشةةةة ،والخير ،من يشةةةةاء من خلقه حيث هو خالق  النفع والضةةةةر

 . (8)«..انتفع به.عت ف الناً بكذا فوكذا، ونف ،وفالن ينتفع بكذا..، نفعه ينفع ه نفعاً ومنفعة
 جل »أن يكون بمعنى:  على المرجو من يوسةةةةةةةف يدور المعنى اللغوي للنفع 

، وقد يسةةةةةتنيب العزيز في بيته (4)« ل َضحححح  ،َنفع النا  أ :كثي  النفع،   أي نُفوٌع  نفاٌع:
سةةةةةةةةتنيب النا  يمن  اً ننا نرى اليوم في زماننا أن كثير إو . من الحاجات امن يقضةةةةةةةةي عنه كثيرً 

 على ويقوم ،الضةةيف يسةةتقبل حيث يجعله في المجلس، اخاصةة الأو رج اما سةةائقإفي بيته 
وهذا يحدب اليوم في زماننا  وجوده أيضةةةةةا، وعند بل المنزل، صةةةةةاحب غياب عند خدمته،

وليس هناك ما يمنع أن يكون في الزمان األول في  ،العيش على أهل هذا الزمان اتسةةةةةاامع 
اء وقضةةةةةةةة ،في بيت عزيز مصةةةةةةةةر من ينوب عن صةةةةةةةةاحب القصةةةةةةةةر في خدمته بيت الملك أو

  .ال يستغرب وال يستبعد فهذا أمرحوائجه المنزلية أثناء غيابه، 
ب على معنى واحد من معاني النفع، ننظر في كت شححح   تبيَّن لنا اقتصةةار وبعد أن 

 التفسير؛ ليتضي لنا مدى موافقته ومخالفته للمفسرين. 

 نقد شح    في معنى "النفع" مْ خالل كتب التفسي .لمطلب الثالث: ا
نذكر هنا أقوال المفسةةةةةةةةرين حتى  (3)بعد أن تبين لنا رأي شةةةةةةةةحرور حول معنى النفع

 يتضي لنا مدى موافقته ومخالفته للمفسرين.

                                                
 .0413ر  ،باب نفع ، القامو  المحيط،الفيروز آبادي (0)
 .2/432 ،مادة نفع لسان الع ب،ابن منظور،  (8)
 .3/301معجم متن اللغة، أحمد رضا، دار مكتبة الحياء بيروت،  (4)
 .8/848، القصص الق آنيينظر لمعنى النفع عند شحرور في كتابه  (3)
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نى النفع لنتبين مع قاله بعض المفسةةةةةةةةةةةةةةرين من المتقدمين والمتيخريننراجع ما  واآلن
 .الصحيي الوارد في اآلية

 فبالنظر في معنى )النفع( عند المفسرين، نجد أنه تقرر عندهم ما ييتي:

سورة ] {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ}»معنى النفع في اآلية: 

. أي: إما ينفعنا كنفع العبيد بينواا الخدم، وإما أن نسةةةةةةةةةةةةةتمتع فيه اسةةةةةةةةةةةةةتمتاعنا [80:يوسةةةةةةةةةةةةةةف
 .(0)«يوالدنا، ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولدب

سةةةةةةةةةةةةةةةورة ]{ ۅ ۉ ۉ ې ې}: والةمةةعةنةةى فةي قةةولةةةةةةةه تةعةةةةةةةالةةى

جعلنا هذا  ،ويكرمه هذا اإلكرام ،أي: كما يسةةةةةةةةرنا له أن يشةةةةةةةةتريه عزيز مصةةةةةةةةر» [80:يوسةةةةةةةةف
 .(8)«مقدمة لتمكينه في األرض من هذا الطريق.

، فيتهيي كرام عزيز مصةةر ليوسةةف إأن هذا التمكين فيه إشةةارة إلى  هنا  نالحظ
 بتمكينه في األرض. إليه هفي طريقهو بعده لإلكرام الذي 

أن معنى النفع المرجو من يوسةةةةةف في اآلية السةةةةةابقة هو: أنه  ومما تقدم اتضةةةةةي لنا
 ان مكوثه ن كةإ ويتربى في بيةت العزيز، وليس هنةاك فرق في معنى اآليةة ،كةثسةةةةةةةةةةةةةةيم

نتفعون منه ، ألنهم سةةةةةةةيةبسةةةةةةبب التبني أم بسةةةةةةبب النفع المتحصةةةةةةل من العبيد بينواا الخدم
وتحصةةةةةةةةيل  ،ن كان هناك نفع يتحصةةةةةةةةل بجعل الغالم في البيتإبالتبني لعدم وجود الولد، و 

ن يخبر ألن عزيز مصر ال ينتفع منفعة بينه تصل به أ ، ولكن ليس ببيعه؛منه أنواا الخدمات
زوجته أنه سةةةةةةةةةوف يدخر هذا الشةةةةةةةةةخق لكي يبيعه فيربي من هذا البيع. وليس في مخالفة 

 ليصل لغايات أخرى يريدها.هم إال أنه يطعن في أقوال ،شحرور للمفسرين من فائدة

                                                
مالسعدي، عبد الرحمن (0)  . 413ر ال حمْ في تفسي  كالم المنان، ، تيسي  الَُ 
 .المصد  السابق ،السعدي (8)
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لعله إذا تدرب  :[80:يوسةةفسةةورة ] {ۆ ۈ ۈ} :قال النسةةفي في قوله تعالى

{ ۅٴۇ ۋ ۋ}نسةةةةةةةةةةتظهر  به على بعض ما نحن  بسةةةةةةةةةةبيله  ،األمور وفهم مجاريها على
 .(0)«...أو نتبناه ونقيم ه مقام الولد، وكان قطفير  عقيماً  [80:يوسفسورة ]

هل من ، فبملغ كبيرأنه ذو شةةةةةةةةةةين واشةةةةةةةةةةتراه  يوسةةةةةةةةةةف قد تفر  فيأن العزيز  ونعلم
الطبيعي أن يقوم شخق بدفع كل هذه المبالغ الطائلة ألنه يفكر في التجارة بين يقوم ببيعه 

بين  مرأته بيوسف االعزيز يوصةي  إن ن هذا القول لعجيب، ثمإدفع!  الحقاً بيكثر مما
وتوطئ فراشةةةةةةةةةه، فهل من الطبيعي أن يفعل ذلك مع عبد لمجرد  ،وتلين لباسةةةةةةةةه ،تكرم منزله

في ن إيد، و العادة أن يفعل مثل هذا مع العب من الرغبة ببيعه بسعر أكثر مما دفع فيه، وليس
ما يفيد أنه سةةةةةةةبحانه جعل  [80:يوسةةةةةةةفسةةةةةةةورة ]{ ۅ ۉ ۉ}قوله تعالى: 

خوته، وقد يكون إوتسةةةةةلية مما لحق به من  تمكيناً ليوسةةةةةف  ،عطف قلب العزيز عليه
فكيف يكون  - هذا هو السةةةةةةةر في أن العزيز دفع كل هذه األموال ليشةةةةةةةةتري يوسةةةةةةةةف 

 العبيد.ن قضى حياته يباا ويشترى، كإبل كيف يكون التمكين له  -يفكر ببيعه بعدها

 ۇ ۆ ۆ ۈ}قوله تعالى:  وجاء في تفسةةةةير ابن عاشةةةةور عند تفسةةةةير

َلًة ف ي » :[80يوسةةةةةةةةةةةةف:سةةةةةةةةةةةةورة ]{ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ اْجَعل ي إ قَاَمَته  ع ْنَدك  َكر يَمًة، َأْي َكام 
بَةًبا ف ي اْجت اَلب  َمَحبَّت ه  إ يَّاه َما ان  إ لَْيه  سةةةةةةةةةةةةةةَ ْحسةةةةةةةةةةةةةةَ ه  َله َما  ،نَةْوع َها. أَرَاَد َأْن ي ْجَعَل اإْل  ح  َون صةةةةةةةةةةةةةةْ

َذان ه  وَ  َفع ه َما، َأْو يَةتَّخ  َمافَةيَةنةْ ه .  ،َوَذل َك َأَشدُّ تَةْقر يًبا ،َلًدا فَةيَةبَةرُّ ب ه  َوَلَعلَّه  َكاَن آي ًسا م ْن و اَلَدة  َزْوج 
فَ  ه  ف ي َماَلم ي  ي وسةةةة  ن  تَةَفرُّسةةةة  ، وََكْيَف اَل َيك ون    َوإ نََّما قَاَل َذل َك ل ح سةةةةْ اْلم ْؤذ نَة  ب اْلَكَمال 

ة   ْرطَت ه ، فَةَقْد َكاَن اْلم ل وك  أَْهَل َحَذر  َوَقْد َجعَ  ،َرج اًل َذا ف رَاسةةةةةةةةةةةةةَ  َفاَل ية َولُّوَن َله  اْلَمل ك  َرئ يَس شةةةةةةةةةةةةة 
َر اأْلَْكَفاء    .(8)«أ م وَره ْم َغيةْ

                                                
ل،ينظر: النسفي،  (0) ل  حقائق التأَ  ل آي الق آن؛ الطبري، 8/401 مدا ك التنَز ْ تأَ  ؛ 04/20، جامع البيان ع

 ؛ البغوي، معالم3/483، رتفسي  الق آن العظيم؛ ابن كثير، 1/032، الجامع ألحُام الق آنالقرطبي، 
 . ال يمكن ذكر الطبري بعد ما قلت في النق قال النسفي، يمكن حذف الطبري3/883التنزيل، 

 .08/832 ، التحَ    التنَو ،ابن عاشور (8)
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هو أقرب إلى المعنى، ولكن هنةةاك معنى وممةةا تقةةدم يظهر أن اتخةةاذهمةةا إيةةاه ولةةدا 
ا، أن ينفعهم أو يكون ولةةداً لهمةةا مةةَّ : إفهي أمر بين أمرين (أو)خر دلةةت عليةةه اآليةةة بةةداللةةة آ

بين أن يكون ولداً لهما، و  ،لطلب الربي ثم ال توجد أدنى مقابلة بين بيعه كبضةةةةةةةةةةةةةةاعة 
عندهم عن  وجوده به منخةاذه ولةداً لهما، أو أن ينتفعوا اترجي لنةا أن المعنى األولى هو تفي

ي مقةةام ف طريق تكليفةةه ببعض األمور التي تتطلةةب وجود خلف لصةةةةةةةةةةةةةةاحةةب المنزل ممن هو
وال  ،بن ليكون راعياً في المنزل يخلف أهله، فإن الله سةةةةةةةةةةبحانه وتعالى ال يعجزه شةةةةةةةةةةيءاال

وأخذه  ،شةةةةتراهاف يشةةةةغله أمر عن أمر، فعطف سةةةةبحانه قلب عزيز مصةةةةر على يوسةةةةف 
 لبيته يرعاه وينشي في كنفه.

أو  ةيخدمنا في أمورنا، وكينها أمور خاصةةةةةةة ما يدل على أنهمعنى النفع وكما أن في 
فيهةا من األعمةال األمر الةذي يحتةاج أن يقوم بةه أحةد الخوار القريةب منهم، ويردف قةةائالً 

ألننا  ًئا؛فقد شةةةيفلن ن ،ولية التي سةةةنوكلها إليهؤ ن لم ينجي في تحمل المسةةةإبعد أن تهتم به 
أتقن األمور التي  أن يوسةةف   الهي َظه  ليلنا،  اسةنتبناه على أي حال ويصةةبي ولدً 

، اوأنجزها على أكمل وجه، األمر الذي معه تم االعتماد عليه في ترتيب شؤونهم طلبت منه

 ولم يتخذوه ولداً. {ڳ}النفع المرجو من قوله  اوحصل لهم

 اقتصر على معنى واحدا لمعنى شح   وبعد االطالا على أقوال المفسرين نرى أن 
كةةةان عليةةةه أن يةةةذكر (. و 8/328النفع من المعنيين الةةةذين ذكرهمةةةا البغوي في تفسةةةةةةةةةةةةةةيره )

المعنيين ثم يبين سةةةةةةةةةةةةةةبةةب ترجيحةةه للمعنى الةةذي اختةةاره من المعنيين، وبهةةذا خةةالف منهج 
المفسةةةةةرين في ذكرهم لألقوال وترجيحهم من بينها، ومن ناحية أخرى فإنه لم يذكر المرجع، 

 .وأوهم أن المعنى الذي أتى به من بنات أفكاره، مع أنه مسبوق إليه
نخلق إلى المعنى الذي ترجي لدينا وهو: خالل التفاسةةةةةةةةةةةةةةير وبعد هذه الجولة من 

والذهاب به إلى بيته لينتفع منه، وهذا  ،وأقدم على شةةةةةةةةةةةرائه أن العزيز تفر  بيوسةةةةةةةةةةةف 
يوسةةةةةةةةةف أنه طفل غير عادي، فظن أنه سةةةةةةةةةوف ينتفع منه عندما  فياالنتفاا إما ألنه تفر  

ي رأت رأتةةه فكرة تبنيةه إن هماخر، وعرض على آيةيخةةذه للمكوب معةةه في البيةةت بوجةةه أو بةة
نفع من وجوده، وعلى هةةذا يكون ال عةةانفي البيةةت ينتف اذلةةك وأعجبةةت بةةه، أو يبقى معهمةة



 

 011 

ال ويقوم بيعم ،عندما يكبر ابنهمامن  ان، فينتفعيوسف  ياال محاله سواء تبن المتحص
ير وهو صةةةةةةةةةةةةةةغ ابناً لهمامن وجوده  عانسةةةةةةةةةةةةةةوف ينتف ااألبناء في حال غياب اآلباء، أو أنهم

 اون معهمويك ابقضةةةةةةةةةاء حوائجهم اأو ينفعهم ،أبناء اليس لديهم ا، ألنهمافي بيتهم امعهم
 .افي منزلهم
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 لثاني:المبحث ا
 قد تَ على الجماع،  نقد ذلك.   َوسف فقدان شح    دعوى

 ويشتمل على مطلبين:
ْ على ال  اَة التي تتُلم عْ األ لالمطلب   : نقد شح    في محاسبة المفسَ 
ز. هم َ  وسف بام أة العَز
 كتب خالل مْ" الب هان" " الهم" معنى في شح    نقد: الثاني المطلب 

 . التفسي 
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ْ على ال  اَة التي تتُلم عْ هم  في شح    المطلب األ ل: نقد محاسبة المفسَ 
ز  َوسف بام أة العَز

 ڤ ڤ}لتفسير )الهم(، و)البرهان( من قوله تعالى:  شح   عندما تعرض 

وأن  أثبت أن الهم وقع منه  ،[83:يوسفسورة ]{ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ
. (0)الله منعه من متابعة ما هم به بالبرهان الذي رآه، وأنه لو لم يهم بها لما رأى برهان ربه

 وهذا ما سوف نتطرق له في المطلب القادم.
التي تتكلم عن هم يوسف  (8)تفسير اآلية السابقة من تفسير الكشافشحرور نقل 

  :لخطيئة،ا يصيب أن قبل فقال الله لجبريل: أدرك عبدي ....»بامرأة العزيز، فقال 
 األنبياء؟ انديو  في مكتوب وأنت السفهاء عمل أتعمل يوسف! يا: يقول وهو جبريل فانحف

 أستحيى: وقالت فسترته هناك كان صنم إلى رأةالم قامت: وقيل. العزيز تمثال رأى: وقيل
 السميع من أستحيى وال يبصر، وال يسمع ال ممن استحييت يوسف: فقال يرانا، أن منه

  .(4) «الصدور بذوات العليم البصير،
مثل هذه اآلثار جميعا من اإلسرائيليات، ال حجة في شيء منها،  أنالحقيقة  وفي

 كتب  للنيل من (3)اية التي نقلها من تفسير الزمخشريانطلق من هذه الرو  إال أن شحرور
 لم يوافق على ما جاء فيها، بل استنكرها، وقال: "وهذا نفسه التفسير مع أن الزمخشري

 العدل أهلو  وأنبيائه، تعالى الله بهت دينهم والجبر، الذين الحشو أهل يورده مما ونحوه
 أدنى  يوسف من وجدت بسبيل، ولو الله بحمد ورواياتهم مقاالتهم من ليسوا والتوحيد

                                                
 8/843، القصص الق آنيينظر: شحرور، محمد،  (0)
 332/ 8، الُشافلالستزادة حول رأي الزمخشري ينظر  (8)
 . 843/ 8، القصص الق آنيشحرور،  (4)
فسي  الق آن، الُشف  البيان عْ تهذه الرواية موجودة في أكثر من تفسير، وانظر على سبيل المثال: الثعلبي،  (3)

 .8/340؛ ابن الجوزي، زاد المسير، 4/88، تفسي  السمعانيت؛ السمعاني، 3/808
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 نوح، وعلى اود،د وعلى زلته، آدم على نعيت كما واستغفاره، توبته وذكرت عليه لنعيت زلة
 . (0) واستغفارهم" توبتهم وذكرت يونس، وعلى. أيوب وعلى

زءا علق بعد أن نقل ج شح   ورغم أن الزمخشري نفسه استنكر هذه الرواية، إال أن 
قوله تعالى:  معنىلم تفهم  ،صاغته مخيلة مريضةً  ،راءهذا عندنا كله ه  »قال: و  من هذه الرواية

 ....،وهو عندنا هذر عامي جاهل ،[83:يوسفسورة ]{ ڇ ڇ ڇ ڇ}
اء من ارة إلى ما تطفي به التفاسير التراثية وكتب قصق األنبينكتفي بهذا القدر في اإلشو 

  .(8)«العاقل ويستنكره المتيمل عالم،هراء ينكره المحقق ال
 يضةةةةةةةةةاأ خالفلم ينقل تعليق الزمخشةةةةةةةةةري على تلك الرواية، و  شحححححححح   نرى هنا أن 

موجود لالهم اوألن ، ألن المفسةةةةةةةرين لهم أقوال أخرى غير الذي نقله، قواعد البحث العلمي
وجعل  ،شححححح   هو غير ما ذهب إليه  عند جمهور المفسةةةةةرين في اآلية  من يوسةةةةةف

إنه بورود هذه الرواية في أحد ، حيةث الروايةة حكمةا على مةا جةاء في كتةب التفسةةةةةةةةةةةةةةير هةذه
ي كتب التفسةةةةةةةةير التراثية وعلى كتب قصةةةةةةةةق األنبياء بينها تطفحكم على جميع   التفاسةةةةةةةةير

بةةاقي  أن يةةيتي بةةيقوال يةةهالبحةةث العلمي يوجةةب عل مع أن، بةةالهراء الةةذي يسةةةةةةةةةةةةةةتنكره العةةاقةةل
المفسةةةةةةةةةرين ثم يوثقها، وبعدها ييتي بما لديه من قول إن ترجي له بعضةةةةةةةةةها ويضةةةةةةةةةعه لنا مع 

 الدليل الذي لديه.

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :من قوله تعالى شحححح    فهموي

أن يوسةةةف كان يعرف الله ، [84:يوسةةةةفسةةةورة ]{ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ
ويسةةةتعيذ به  ،فإن كان يعرف الله، فهل يكون من يعرف ربه يلجي إليه، بدليل أنه اسةةةتعاذ به

 وليس عليه إثم في حال الفعل أو الترك! ،تركه وإن شاء ،، إن شاء فعلهحالل أمرعن 

                                                
 .8/332، الُشافالزمخشري،  (0)
 .8/843 القصص الق آني )ق اءة معاص ة(،شحرور،  (8)
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 هو يتهم، فتطفي بالهراءعندما يزعم شةةةةةةةةةحرور أن كتب التفسةةةةةةةةةير وقصةةةةةةةةةق األنبياء 
و جلس بين ا حل سةةةراويله أمَّ إتثبت أن يوسةةةف بينها جميع كتب التفسةةةير وقصةةةق األنبياء 

 األقوال من نفس المعنى.شعبها األربع، وغيرها من 
أراد الفاحشةةةةة بها ولكن الله عصةةةةمه بين عطل  ه يثبت أن ويفهم من قوله: أن 

 عنوان ذكورته، فكان له برهان يمنعه من فعل ما هم به! وأنه لو لم يهم لما رأى البرهان.
ونحن عندما ننظر في كتب التفسةةةةةةير والقصةةةةةةق والتاريخ نقف على بطالن ادعائه، 

ا م تَةَلقًّى م ْن ك  َوَأْكثَةر  أَقةَْوال  ا...» ابْ كثي :ومن ذلةةك مةةا قةةالةةه  اه نةةَ ر يَن هةةَ ل  ْلم َفسةةةةةةةةةةةةةةّ  تةة ب  أَهةةْ
ْعرَاض  َعْنه ب  َأْن ية ْعتَةَقَد َأنَّ اللََّه تَةَعاَلى ااْلك َتاب  فَاإْل  َمه  َوبَةرَّأَه  َونَةزََّهه   َأْوَلى ب َنا، َوالَّذ ي َيج  َعصةةةةَ

َها نةْ َها َوَصانَه  م  َشة  َوَحَماه  َعنةْ  .(0)«َعن  اْلَفاح 
دانلنا ن بيَّ  وأيضاً  م َز شحرور، حيث  تخبف« قصق األنبياء»كتابه في   عبد الَُ 

 والمراودة: المطالبة برفق، أي: طلبت منه»قال عن قصةةةة يوسةةةف عندما راودته امرأة العزيز: 
 :قالت لهو  ،أن يواقعهةا ويعمةل الفةاحشةةةةةةةةةةةةةةة معهةا. وقةد غلقةت األبواب التي كةانت في بيتها

وأسةةةتجير به مما  ،أي: أعوذ بالله [84:يوسةةةفسةةةورة ]{ ٺ ٺ ٺٺ}وتعال،  ،لْ ب  قْ وأَ  ،هلمَّ 
 .(8)«دعوتني وتدعيني إليه، سيدي أكرمني فال أخونه. ولقد همت به، ورفض هو

ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ }في اآلية:  ويرى أحمةد نوفل

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورة ]{ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ

بعةةد محةةاولتهةةا الكالميةةة، لجةةيت إلى مةةا هو أرقى منهةةا، ولكنةةه أن امرأة العزيز  [83:يوسةةةةةةةةةةةةةةةف
 .(4)شددته بحبل لحق بك إذااستمر كالجبل الراسي، وهل إذا ناديت جبالً تبعك، أو 

                                                
 .0/311البداَة  النهاَة، ن كثير، اب (0)
 .012ر المستفاد مْ قصص األنبياء،زيدان، عبد الكريم،  (8)
-ه0381، 8، دار الفرقان، إربد، طسو ة َوسف د اسة تحليلية، سلسلة القصص الق آنيينظر: نوفل، أحمد،  (4)

 .438ر م،0111



 

 008 

 بدونو  وتمحيق، تكلم في النصور دون تحقيق   شح   ومما تقدم اتضةي لنا أن
المفسةةرين دون الرجوا إلى كتب التفسةةير، وينسةةةب إليهم أقواالً بجانب ذلك اتهم و  ة،حاطإ
، ثم شةةةةاذ فيذكره ويتمسةةةةك به أو يحرفها لتوافق هواه، أو يكون هناك قولٌ  ،ما غير موجودةإ

ة وإن كان ؛ بسبب وجود رواينينسبه للمفسرين جميعاً، ويعمم أحكامه على جميع المفسري
  .(0)يخالفها جمهورهم

 .في معنى "الهم"  "الب هان" مْ خالل كتب التفسي  نقد شح   لمطلب الثاني: ا

ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }: لقوله تعالى شح   عندما تعرض 

سةةةةةةةةةةةةةةةورة ] {ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڃڃ

وصةةةةةرف عنه كيد النسةةةةةوة، وذلك عن طريق  ،إن الله اسةةةةةتجاب ليوسةةةةةف"  :قال [83:يوسةةةةةف
 .(8)«تجريد يوسف عن القدرة على الجماا

 :شح   لدى  والبرهان الذي رآه يوسف 
 أن البرهان هو: أن الله سلب من يوسف قدرته على الجماا. .أ

 (4)بالية ال ينفع لشيء.قة الر أن عنوان ذكورته أصبي كالخ .ب
، قد هم بامرأة العزيز، أي أرادها، كما همت هي  ن يوسةةةةةفإ شححححح   يقول و 

، ولكن الله عصةةةةةمه عندما رأى به، فسةةةةةاوى بين الهمين بين امرأة العزيز وبين يوسةةةةةف 
 ربه. برهان

                                                
 أَْن ية َقاَل ف ي َوالصََّواب  في معنى الهم قال رحمه الله: على سبيل المثال وجدنا الطبري بعد أن ذكر أكثر من رواية  (0)

يَمان  ب ه ، َوتَةْرك  َما َعَدا َذل َك إ َلى َعال م ه، )لالستزادة ينظ جامع : الطبري، رَذل َك َما قَاَله  اللَّه  تَةَباَرَك َوتَةَعاَلى، َواإْل 
 .011– 04/23 البيان،

 .843/ 8ة(، القصص الق آني )ق اءة معاص  شحرور،  (8)
 .843/ 8. الم جع السابقينظر: شحرور،  (4)
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ثم يجيب على ذلك  فما هو هذا البرهان وكيف تم؟وقال:  شحححححححح   وهنا تسةةةةةةةةةاءل 
كما اسةةةةةتجاب إلبراهيم وعطل خاصةةةةةية اإلحراق   عن طريق أن الله سةةةةةبحانه تم ذلكفيقول: 

فجعلها برداً وسةةالماً، وكما اسةةتجاب لموسةةى أمام فرعون فحول العصةةا من  د،في نار النمرو 
 فج ده مْاسةةةةةةةتجاب لنبيه يوسةةةةةةةف  كهلكفإذ هي حية تسةةةةةةةعى،  ،خشةةةةةةةب إلى لحم ودم

رقةةة بةةال قححد تححَ ويقول  ،يةةة ال تنفع ال للخةةل وال للخردلعلى الجمةةاا، فةةإذا بعنوان ذكورتةةه خ 
كذا تهم به ويهم بها، وه وهيهذا هو البرهان الرباني المادي الذي رآه يوسةةةةةةةةف رأي العين 

وإلى اليوم إذا أراد الله منع إنسةةةةةةةةةةان من الوقوا في  ،أصةةةةةةةةةةبي الجماا الجنسةةةةةةةةةةي مسةةةةةةةةةةتحيالً 
 . (0)رهان ربهالفاحشة فإنه يفقده القدرة على الجنس، ولو لم يهم بها لما رأى ب

ع ال قة باليه ال تنفر عنوان ذكورته خ أن يصةةةةةةةبي شحححححح   البرهان عند  وعلى هذا أن
ينبغي علينا أن نراجع ما كتبه المفسةةةةةةةرون  هذا الكالم قال هووإذا كان ، وال للخردل ،للخل

 وابتعاده عن روح النق.مخالفته لهم  لنتبين مدى
لم يهم بها، بل: لوال أن رأى برهان أنه  أحدها: الهم عند المفسةةةةةةةةةةةرين له جوابان:»

كه لله أن همه كان هم خطرات فتر  الثاني: ربه لهم بها، هذا قول بعضةةةةةةةةةةهم في تقدير اآلية.
فةيثةابةه اللةه عليةه، وهمها كان هم إصةةةةةةةةةةةةةةرار بذلت معه جهدها فلم تصةةةةةةةةةةةةةةل إليه فلم يسةةةةةةةةةةةةةةتو 

 .(8)«الهمان

شةةةةةةةةحرور،  ين انحرافمعنى بعض المفردات التي في اآلية لكي نب بد لنا مع فة ل  
 ؟ه آوما هو البرهان الذي ر  ،الهم الوارد في اآلية في معنى

عندما عرضةةةةةت عليه امرأة العزيز نفسةةةةةها التجي إلى الله  فهنا يثبت أن يوسةةةةةف 
مباشةةرة ولم يهم بها إلى اآلن، ولم يسةةاوم بل رد على دعوتها إلى نفسةةها بين عنفها وزجرها 

قع فيها ومن و  ،وأنه الئذ بحمى الله، وأن هذه معصةةةةةةةةةةةةةية ،اوأخبرها بينه لن يقع في مثل هذ
                                                

 .8/844 الم جع السابق،ينظر: شحرور،  (0)
، 0ط ،دار الشروق الكويت ، إنشاء الموائد بما في قصة َوسف مْ فوائد،الصعيدي، وليد بن صبحي (8)

يروت، العلمية، بدار الكتب    ة المحبيْ  نزهة المشتاقيْ، ؛ ابن قيم الجوزية، 23م، ر8103-ه0342
 .401م، ر0124-ه0314د.ط،  لبنان،
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لم يكن قد و  اوهذا دليل على حرمة الزنا الذي يراه شحرور مباحً  ،فقد فجر وظلم نفسه أوالً 
 لها بالتوبة وعدم الخوض في هذه األفعال. تذكيروفي هذا  ،حرم وقتها

قةةةل نةةةا أواًل وقبةةةل نمعنى الهم في اآليةةةة ثالثةةةة أقوال، والةةةذي يهمنةةةا هوقةةةد نقةةةل في 
قد خالف جميع هذه األقوال ولم يعجبه أحدها، وأتى بقول جديد  "شححححححح   "األقوال بين 

لم يوجد في كتب التفسةةةةةةةةير، وقد سةةةةةةةةبق بيانه، أما نقل الطبري هنا لألقوال الثالثة في معنى 
 الهم فقال:

قالت له: يا يوسةةةف، ما أحسةةةن شةةةعرك! قال: هو أول ما ينتثر  {ڤ ڤ ڦڦ} -أ
ي. قالت: يا يوسةةةةف ما أحسةةةةن وجهك! قال: هو للتراب ييكله. فلم تزل من جسةةةةد

حتى أطمعتةةه، فهمةةت بةةه، وهم بهةةا، فةةدخال البيةةت، وغلقةةت األبواب، وذهةةب ليحةةل 
سةةةةةةةراويله، فإذا هو بصةةةةةةةورة يعقوب قائماً في البيت، قد عض على أصةةةةةةةبعه، يقول: يا 

ثلك ماء ال يطاق، ومتواقعها مثل الطير في جو السةةةةةة إذيوسةةةةةةف تواقعها! فإنما مثلك 
أن واقعتها مثله إذا مات، وقع على األرض، ... فربف سةراويله، وذهب ليخرج يشتد، 
فيدركته، فيخذت بمؤخرة قميصةةةه من خلفه فخرقته حتى أخرجته منه، وسةةةقف واشةةةتد 

 نحو الباب.
: أن هذه القصةةةةةةةة مخالفه لظاهر القرآن الذي أخبر أن يوسةةةةةةةف  الهي نالحظَ هنا

. [83:يوسفسورة ]{ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ}امرأة العزيز، مباشةرة هم بها  عندما همت به
إلى  ولو كانت هذه القصةةةةةة صةةةةةحيحه فلنا أن نسةةةةةيل: أن المرأة التي لحقت بيوسةةةةةف 

د قالباب وأخذت قميصةةةةه تجره حتى خرقته وسةةةةقف، لماذا لم تتشةةةةبث به وهو بين أرجلها و 
ه ن جاءته صةةةةةةورة يعقوب فقد تيتيه تثبيتاً له على موقفه ونصةةةةةةرة له من اللإحل سةةةةةةراويله! ثم 

كان موقفاً واحداً،   سبحانه وتينيساً له، واألكيد بين الحادثة قد وقعت وموقف يوسف 
ب ن حدإومع تعدد الروايات تكون رواية واحدة هي الرواية الصةةةةةحيحة، وما عداها باطل، و 

ن أتت روايات إتريده أن يواقعها فليس معناه أنه حدب نفسةةةه بينه يريد ذلك، و نفسةةةه بينها 
 تثبت أن معنى الهم: أنها استلقت له، وجلس بين رجليها، أو حل ثيابه، فال تصي.
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تةَ  [83:يوسةةةةةةةفسةةةةةةةورة ]{ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ}  -ب أَمَّا ْلَقْت َله ، وَ أَمَّا َهمَُّها ب ه ، فَاسةةةةةةةْ
َها َونَةزََا ث َيابَه . فَإ ْن قَاَل قَائ ٌل: وََكْيَف َيج   َف َهمُّه  ب َها: فَإ نَّه  قَةَعَد بَةْيَن ر ْجَليةْ وز  َأْن ي وصةةةةةةةةةةةةةةَ

ْثل  َهَذا ؟ ق يَل: إ نَّ أَْهَل اْلع ْلم  اْختَةَلف وا ف ي َذل   ،ي وس ف  ب م  بَةْعض ه ْم:  َك، فَةَقاَل َوه َو ل لَّه  نَب يُّ
ا ل َيك وَن م َن ا ا ابْةَتاَله  اللةةَّه  ب هةةَ اَن م مَّن  ابْةت ل َي م َن اأْلَْنب يةةَاء  ب َخط يئةةَة ، فةةَإ نَّمةةَ َعَلى  للةةَّه  كةةَ

ة  َعف و  اللةةَّ  عةةَ ا، َواَل يَةتَّكةة ل  َعَلى سةةةةةةةةةةةةةةَ هةةَ نةْ اقةًةا م  فةَ د  ف ي طةَةاَعتة ه  إ شةةةةةةةةةةةةةةْ ا، فَةَيجةة  ل  إ َذا ذََكَرهةةَ ه  َوجةَ
 .«ه  َوَرْحَمت  

ن صةةةةةةةةةةي هذا القول لهو رد واضةةةةةةةةةةي على كل ما إل  ونرى أن هذا القول ال يصةةةةةةةةةةي، و 
صمه الله ، وقد عالكبائرمن  ون، ولكننا نرى أنه ال يصي ألن األنبياء معصومشح   يدعيه 

الوارد في اآلية فهو: لوال أن الله عصةةةةةةةةةةةةةةمه من  منه  من الوقوا في مثةل هةذا، وأما الهمّ 
 ان هم بها كما همت به لشدة اإلغراء.الوقوا في المعاصي لك

يَ  -ج َْهل  الذُّن وب  ف ي َرَجاء  َرْحَمة  اللَّه ، َوتَةْرك  اإْل  ا   م ْن َعْفو ه  ابْةَتاَله ْم ب َذل َك ل َيْجَعَله ْم أَئ مًَّة أل 
 وال دليل على ذلك بل الدليل الموجود يدل على عصمة األنبياء. ،«َعنةْه ْم إ َذا تَاب وا

لقد همت المرأة بيوسةةةةةةةةةةةف، أما هم يوسةةةةةةةةةةةف بها فكان هماً بين  معناه: ل أنرأي يقو  -د
يضةةةةربها، أو ينالها بمكروه، بسةةةةبب أنها همت به، ولكن بعد أن رأى برهان ربه توقف 
عن أذاهةا وكف عمةا هم به من أذاها، وليس ألنها ارتدعت من قبل نفسةةةةةةةةةةةةةةها، والدليل 

سةةةةةةةةةةةةةةةورة ]{ ڃ ڃ چ چ چچ}: على صةةةةةةةةةةةةةةحةةةةة ذلةةةةك اآليةةةةة

 . وقالوا: فالسوء: هو ما هم به من أذاها، وهو غير الفحشاء.[83:يوسف
فَ إ رأي يقول: -ه َف َلْم َيه ّم ب َها، َوَأنَّ اللََّه إ نََّما َأْخبَةَر َأنَّ ي وسةةةة  ْواَل ر ْؤيَةت ه  بة ْرَهاَن َربّ ه  لَ  نَّ ي وسةةةة 

 .َلَهمَّ ب َها، َوَلك نَّه  رََأى بة ْرَهاَن َربّ ه  فَةَلْم َيه مَّ ب َها
والةةذي من أجلةةه ترك مواقعةةة الخطيئةةة ففيةةه  الةةذي رآه يوسةةةةةةةةةةةةةةف   أمححا الب هححان

  ، منها:أقوال
 . نودي بالنهي عن مواقعة الخطيئة .0
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 عده.رأى صورة يعقوب عليهما السالم يتو  .8
 على الزنى أهله. رأى يوسف، ما أوعد الله  .4
 رأى تمثال الملك. .3

َواب   رأيا من تلك اآلراء وقةد رجي الطبري َأْن  فقال: َوَأْوَلى اأْلَقةَْوال  ف ي َذل َك ب الصةةةةةةةةةةةةةةَّ
َف، َواْمرَأَة  اْلَعز يز  ك لّ  َواح   ب ه ، َلْواَل د  ية َقاَل: إ نَّ اللََّه َجلَّ ثَةَناؤ ه  َأْخبَةَر َعْن َهمّ  ي وسةةة  اح  نةْه َما ب صةةةَ  م 

وسة ف  م َن َأْن رََأى ي وسة ف  بة ْرَهاَن َربّ ه ، َوَذل َك آيٌَة م ْن آيَات  اللَّه ، َزَجَرْته  َعْن ر ك وب  َما َهمَّ ب ه  ي  
وَرة  يَةْعق وَب، َوَجائ ٌز َأْن َتك وَن  ة . َوَجائ ٌز َأْن َتك وَن ت ْلَك اآْليَة  صةة  شةةَ ، َوَجائ ٌز صةةة  اْلَفاح  وَرَة اْلَمل ك 

َة ل ْلعةة   ا اللةةَّه  ف ي اْلق ْرآن  َعَلى الزّ نةَةا، َواَل ح جةةَّ ًة َأْن َيك وَن اْلَوع يةةد  ف ي اآْليةَةات  الَّت ي ذََكَرهةةَ ْذر  قةةَاط عةةَ
ا قَةالَةه  اللَّه  تَةَباَرَك َوتةَ  اَل ف ي َذلة َك مةَ َواب  َأْن ية قةَ . َوالصةةةةةةةةةةةةةةَّ يَمان  ب ه ، عَ بة َييّ  َذلة َك م ْن َأيّ  اَلى، َواإْل 

 .(0)َوتَةْرك  َما َعَدا َذل َك إ َلى َعال م ه
قد خالف جميع األقوال التي نقلها الطبري في معنى البرهان  شححح   ونالحظ: أن 

 المفسرين.  ليس موجودا عند، وادعى معنى من عقله الذي رآه يوسف 
الله  يه فلم يهم بها ألنأن الطبري قد رجي أن يوسةةف بريء فيما نسةةب إل  نالحظ

ا أونالحظ أن الطبري  .، كما أنه لم يقطع بمعنىعصةةةمه من ذلك بالبرهان الذي رآه ال يضةةةً
يتكون و  -أم غير ذلك-، اهيفرق في معنى البرهان هل هو صةةةوت سةةةمعه يوسةةةف أم رأى أب

، -كما يزعم شةةةةةةةحرور   – بعنوان ذكورته ولم يتعطل اكان محتفظً    أنهمن هذه األقوال 
 لكنه لجي إلى ربه لكي يعصمه من هذه الفتنه.و 

ن كان إن! فيين معنى العصةةةةةةةةمة التي تكون عند األنبياء يعصةةةةةةةةومبمثم أليس األنبياء 
بياء ن عصةةةةةةةةةمة األنإثم  ؟والذي منعه هو عدم تمكنه من انتشةةةةةةةةةار ذكره ،هناك نبي يريد الزنا

وليس بإلغاء قدرته  ه بربهتكون بتمكن النبي من عدم معصةةةية الله بسةةةبب إيمانه بالله ومعرفت
على المعصةةةةةةةية، وإنما هذه هي صةةةةةةةفة المالئكة، واألنبياء بشةةةةةةةر. ولو نظرنا اليوم إلى وجود 
شةةةةةةةةةةةةةةخق مةةا يعطى لةةه في طعةةامةةه )الكةةافور( لتتعطةةل شةةةةةةةةةةةةةةهوتةةه، فهةةل لنةةا أن نقول إن هةةذا 
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 ،قواهنعه وال من تفليس ذلك من ص   ؟وكيف يكون له ذلك وهو بهذه الحال !الشخق تقي
  نسب له في ذلك فضل.فال ي   ،ن فعل غيرهبل م

 ثم ألغى ربه قدرته - وحاشةةةاه أن يكون -ن كان أراد الفاحشةةةة إوفي قصةةةة يوسةةةف 
ياءه من ن كان الله يعصةةةةم أنبإالقدرة على الوقوا فيها فيين مقام النبوة والعصةةةةمة  :الجسةةةدية

  ؟"  شح  "الوقوا فيما ال يرضيه سبحانه بسلبهم القدرة على ذلك كما يزعم 
يثبت أن هم يوسف أنه أراد الزنا بامرأة العزيز، ولم يمنعه من فعل ما  "شح   ححححححححححح"ف

أراده إال أن الله أراه البرهان وهو عدم تمكنه من انتشةةةةةةةةار ذكره، وهو ما قال عنه فإذا عنوان 
عندما لقي سةةةةةةةةةةيدها  ن يوسةةةةةةةةةةف إذكورته خلقة باليه ال تنفع ال للخل وال للخردل! ثم 

ل: هي راودتني عن نفسةةةةةةةةةةةةةةي فةةيلغى جميع المحةةاوالت من جهتةةه وأثبةةت أن لةةدى البةةاب قةةا
  .المحاولة كانت من جهتها هي فقف

للفرار من امرأة العزيز والتسابق  : لماذا يضطر يطرح نفسةه ويقول  السؤال هنا
له حتى انشةةةق قميصةةةه، وخوفه من الوقوا في الفاحشةةةة  إغراءاتهاإلى الباب لكي يسةةةلم من 

الظالم  وال يفلي ،ى الله وتذكيرها بسةةةةةةةةةيدها الذي أحسةةةةةةةةةن مثواه وأن هذه خيانةوااللتجاء إل
النسةةةةةةةةةةةةةةوة عليةةه لكي يقع على امرأة العزيز دعةةا ربةةه  تالةةذي يخون األمةةانةةة، وعنةةدمةةا اجتمعةة

ما يزعم ك -ينه أحب إليه من الوقوا في هذه الفاحشةةة، وقد كان بوطلب السةةجن ووصةةفه 
ال للخل وال  ،قة باليه ال تنفعخر ه؛ ألن عنوان ذكورته غنيه عن هذا كلفي حالة ت   - شححح   

للخردل، إذاً ال تنفع لشةةةيء، فلماذا يهرب وهو ال يملك السةةةةبب الذي يمكنه من الزنا، بل 
ما لكانت  شخق بهعجبت من جرأته على األنبياء حتى وصفهم بالنقق الذي لو وصف 

بي أراد لله، بين يكون هذا النمنقصةةةةةةةةةة في حقه فكيف تكون كماالً في حق نبي من أنبياء ا
القيام بهذه الفاحشةةة لكنه لم يتمكن من الوقوا فيها بسةةبب فقدانه القدرة على االنتصةةاب، 

 سبحانك هذا بهتان عظيم.
ومعنى البرهةةان الةةذي رآه، فقةةال في اآليةةة:  القرطبي معنى هم يوسةةةةةةةةةةةةةةف  وقرر

هي امرأة العزيز، طلبت منه أن  [84:يوسةةةةفسةةةةورة ] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ}
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أَع وذ  إ ني  :َأيْ  [84:يوسةةةةةةةةةفسةةةةةةةةةورة ]{ ٺ ٺ ٺٺ}وفي قوله تعالى: ، برفق ولين ،يواقعها
ير  ب ه  م مَّا َدَعْوت ن ي إ لَْيه ، وال أخون زوجك الذي وأَْلَجي إ لَْيه ب اللَّه   على بيته، وال  ئتمننياَوَأْسَتج 

 . (0)أعصي ربي وال أرتكب ما حرمه علي..
هو  هأما همَّ  ،هها به كان معصةةةةةةةةيهمَّ إذ لعلماء، ذكرت أقوال أخرى لوفي معنى الهم 

َهَذا َعَلى و داً، بها أب لوال، إذاً لم يهمَّ  فهو همَّ  ،ألنه لما رأى برهان ربه ما همَّ  ؛ليس معصةةةيةف
ير ، َكيَنَّه  أَرَاَد َوَلَقْد َهمَّْت ب ه  َوَلْواَل َأْن رََأى بة ْرَهاَن َربّ ه  َلَهمَّ ب هَ   .االتةَّْقد يم  َوالتَّْيخ 

يةَّتَةَها. َوق يَل: َهمَّ ب َها َأْي ب َضْرب َها َوَدْفع َها عَ  َوق يَل: َهمَّ ب َها ه ، َواْلبة ْرَهان   َتَمنَّى َزْوج  ْن نَةْفس 
َربَةَها. َدَها ب اْلَحرَام  فَاْمتَةنَةَعْت َفضةةَ َربَةَها أَلَْوَهَم أَنَّه  َقصةةَ ، إ ْذ َلْو ضةةَ ْرب  َوق يَل: إ نَّ َهمَّ  َكفُّه  َعن  الضةةَّ

َف َكاَن مَ  َها َمْجل َس الرَّج ل  م َن اْمرَأَت ه  ي وسةةةةةةةةةةة  نةْ َيًة، َوأَنَّه  َجَلَس م  اسةةةةةةةةةةةتلقت وجلس بين و ، ْعصةةةةةةةةةةة 
ى َما لوال أن بة ْرَهاَن َربّ ه  أَلَ  :يأعلى هذا محذوف،  }لوال{رجليها ينزا ثيابه. َوَجَواب   ْمضةةةةةَ

 .(8)ل  َعَلى اْلف عْ  َحرََكَة طَْبع  م ْن َغْير  َتْصم يم  ل ْلَعْقد   (الهم)َهمَّ ب ه . وقيل 
وقد يخطر للصةةةةةةةائم أن يشةةةةةةةرب الماء البارد وال يشةةةةةةةةرب، فال يؤاخذ بما هجس في 

 .يمانهإالنفس، والبرهان: صرفه عن هذا الهم وقوى 
إن كان يوسةةةةةةةةةةةف نبياً وقتها فال يجوز عليه إال الهم » :وجاء في تفسةةةةةةةةةةةير ابن عطية

كة ونحو ذلك، ألن العصةةةةةمة الذي هو الخاطر، وال يصةةةةةي عليه شةةةةةيء مما ذكر من حل ت
 .(4)«مع النبوة

َيد لُّ  [03:يوسةةةةفسةةةةورة ] {ڀ ڀ}قوله تعالى: وجاء في تفسةةةةير القرطبي عند 
اَن نَب يةًّا  اء ، وَ  وهةذا القول هو، في ذلةك الوقةتَعَلى أَنةَّه  كةَ اعةَة  م َن اْلع َلمةَ اَن نَب يًّا قَةْول  َجمةَ إ َذا كةَ

َوإ َذا  .. ْدر .فَةَلْم يَةْبَق إ الَّ َأْن َيك وَن اْلَهمُّ الَّذ ي َهمَّ ب ه  َما َيْخط ر  ف ي النةَّْفس  َواَل يَةثْةب ت  ف ي الصةةةةةةةةةَّ 
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ا، َويَ  ا َوع ْلمةً َذلة َك فَةه َو م ْؤم ٌن قَةْد أ وت َي ح ْكمةً اَن كةَ ه  اْلَهمُّ الَّذ يكةَ ْيء   ج وز  َعَليةْ ه َو إ رَاَدة  الشةةةةةةةةةةةةةةَّ
 . (0)ولكنه لم يهم بها ألن الله عصمه منها د وَن م َواقَةَعت ه  

فعصةةةةةةةةةةةةةةمةةه اللةةه بةةه من  ،يمةةانةةه إكةةان نوعةةه قةةد زاد من ا  أن البرهةةان أيةةًّ   نالحظ:
ه عنه لل، وقد صةةةةةةةةةرفها اليهاالوقوا في الفاحشةةةةةةةةةة، فيكون الهم هو خاطرة غير محاسةةةةةةةةةب ع

 ولوال برهان الله له لكان الهم موجوداً.  ،بالبرهان الذي رآه، أو أن الهم لم يكن موجوداً 
 َغْير  ه َو المقاربة من الشةةةةةةةةيء، م نْ  َ الكَهم  »البغوي معنى الهم ومعنى البرهان:  يذكرو 

يَةة  َوالزّ نَةا ا َعَلى اْلَمْعصةةةةةةةةةةةةةة  ا: َعْزم هةَ ه: َوَهمَّ ب َها ث مَّ إ نَّ اللََّه تَةَعاَلى همةَّ  وأمةا .(8)د خ ول  ف يةه ، فَةَهمُّهةَ
: إ نَّ اللََّه تَةَعاَلى َلْم َيْذك ْر ذ ن وَب َوقَاَل اْلَحَسن  اْلَبْصر يُّ  َتَداَرَك َعْبَده  َونَب يَّه  ب اْلبة ْرَهان  الَّذ ي ذََكَره .

اَلم  ف ي اْلق ْرآن  ل ية َعيّ َره   َع النّ ْعَمة  عليهم، ولئال ْم، َوَلك ْن ذََكَرَها ل ية بَةيّ  اأْلَْنب َياء  َعَلْيه م  السةةةةةةةةةةَّ َن َمْوضةةةةةةةةةة 
 .(4)«ييي  َأَحٌد م ْن َرْحَمت ه  

ْثل  َهمّ  اْمرَأَة  (3)اْلَهمُّ َهمَّان  » :وقيل  ، َهمُّ ثَاب ٌت َوه َو إ َذا َكاَن َمَعه  َعْزٌم َوَعْقٌد ورضةةةةى، م 
ْيخ وٌذ بة ه ، ، َوَهمٌّ َعار ٌض َوه َو اْلَخْطَرة  َوَحد يث  النةَّْفس  م ْن َغيْ  اْلَعز يز ، َواْلَعبةْد  مةَ ر  اْخت َيار  َواَل َعْزم 

ثةةْل  َهمّ  يوسةةةةةةةةةةةةةةف  ْل.م  ا َلْم يَةَتَكلَّْم َأْو يَةْعمةةَ اَل قةة ...؛ الب هححان ، والعبةةد غير مؤاخةةذ بةة ه  مةةَ
اد ق   َنه  َوبَةْيَن َما ت ي َأْوَدَعَها اللَّه  ف ي صةةةةةةةَ اْلبة ْرَهان  النةُّبة وَّة  الَّ : َجْعَفر  ْبن  م َحمَّد  الصةةةةةةةَّ ْدر ه  َحاَلْت بَةيةْ

ف  اللََّه  ي ْسخ 
(3). 

 اختلفوا في همه بها على خمسة أقوال:وذكر ابن الجوزي أن المفسرين 
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ل، ينظر: البغوي،  (8)  .8/331معالم التنَز
 .8/338، لمصد  السابقا ،ا البغوي (4)
اء وهو سبحانه ال يذكر لنبي من األنبي ،لم يذكر الله تعالى عنه أنه ارتكب ذنباً  يوسف » مالحظة مهمة: (3)

ًا من كما لم يذكر عنه استغفار   ،من تلك الكلمة ولم يذكر عن يوسف استغفاراً  ،ذنبًا إال ذكر استغفاره منه
ي بل إن ما فعله كان من الحسنات المبرورة والمساع ،فعلم أنه لم يفعل ذنباً في هذا وال هذا ،مقدمات الفاحشة

 .8/338 البغوي( تفسير 0لالستزادة ينظر: رقم الهامش )« المشكورة
 .334-338/ 8، المصد  السابقينظر: البغوي،  (3)
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 أنه كان من جنس همهما، فلوال أن الله تعالى عصمه لفعل. .0
 ن له زوجة.أنها همت به أن يفترشها، وهم بها، أي: تمناها أن تكو  .8
أن في الكالم تقةديمةةاً وتةيخيراً، تقةةديره: ولقةد همةةت بةه، ولوال أن رأى برهةان ربةةه  .4

 لهم بها، فلما رأى البرهان، لم يقع منه الهم، فقدم جواب )لوال( عليها.
ويدفعها عن نفسةةه، وكان البرهان: أن الله أوقع في نفسةةه أنه  ،أنه هم أن يضةةربها .3

 ألنها تقول: راودني فمنعته فضربني.إن ضربها كان ضربه حجة عليه، 

 .(0)أنه هم بالفرار منها .3
لو كان همه كهمها لما مدحه الله تعالى بينه من ... و : وجاء في تفسةةةةةةةير النسةةةةةةةفي

ودليل بطالن ه: قول ه هي راودتني عن نفسةةةةي، ولو كان ذلك منه أيضةةةةاً ..، عباده المخلصةةةةين
 ولو كان كذلك لم ،والفحشةةةةةاء ،وءلما برأ نفسةةةةةه من ذلك، وقوله كذلك لنصةةةةةرف عنه السةةةةة

يكن السةةةةةةةةةةةةةةوء  مصةةةةةةةةةةةةةةروفةاً عنه، وقوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ولو كان كذلك لخانه 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ }بةةالغيةةب، وقولةةه: 

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورة ] {ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ

واسةةةةةةةةةةةةتغفار ه كما كان آلدَم ونوح وذي  ،وألنه لو وجد منه ذلك لذ كرْت توبت ه،  [30:يوسةةةةةةةةةةةةف
وقد سةةةةماه الله تبارك وتعالى بعد هذه القصةةةةة مخلصةةةةاً فيعلم  -عليهم السةةةةالم-النون  وداوَد 

 ناظراً في العزم يوجاهد نفسةةةةةةةةةةةةةةه مجاهدة أول ،قةد ثبةت في ذلك المقام قطعةاً من أنةه 
نصٌب،  في محل {ک}دالئل التحريم حتى اسةتحق من الله الثناء، والكاف في قوله: 

خيةةةةانةةةةة السةةةةةةةةةةةةةةيةةةةد،  {ڃ چ چ}أي مثةةةةل ذلةةةةك التثبيةةةةت ثبتنةةةةاه، وقولةةةةه تعةةةةالى: 

بفتي الالم أي: الذين أخلصةةةةةةهم  {ڇ ڇ ڇ ڇ}الزنا،  {ی}

إلى  اتسةةةةةةةةابق {ڍ ڌ}الله  لطاعت ه، وبكسةةةةةةةةرها أي: الذين أخلصةةةةةةةةوا دينهم لله. 

                                                
 .210-221 الم جع السابق،ينظر: ابن الجوزي،  (0)
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أسرعت وراءه و  ،وهو للهرب، ففر منها يوسف فيسرا يريد الباب ليخرج ،الباب هي للطلب
ه الخروج، ووحةةةد البةةةاب وإن كةةةان جمعةةةه في قولةةةه وغلقةةةت األبواب ألنةةةه أراد البةةةاب عةةةلتمن

 .(0)البراني الذي هو المخرج من الدار

ته مت بمخالطوقةال الشةةةةةةةةةةةةةةوكةاني في معنى الهم والبرهان: إنه هم بمخالطتها كما ه
 .(8)...القصد إلى ذلك اختياراً  بمقتضى الطبيعة البشرية، ولم يكن من يوسف 

ال  رهانعن الهم والب في كتابه "اإلتقان في علوم القرآن" كالماً  السةةةةةةةةةةةيوطيقد ذكر و 
أرى من الحكمة ذكرها هنا، هي أشةةبه ما تكون من قبيل اإلسةةرائيليات التي ال دليل عليها. 

بهذا وحده، وإنما سةةةةةةةةبقه كثير من المفسةةةةةةةةرين قبله لألسةةةةةةةةف الشةةةةةةةةةديد، وهذا وهو لم ينفرد 
 . (4)وقد أعجبني كالم محقق كتاب الدر المنثور للسيوطي ،الكالم يعز المقام عن ذكره

أن النسةةةةةفي يقرر أنها خدعت يوسةةةةةف لتصةةةةةل إلى غايتها، ثم غلقت عليه   نالحظ
ن قول من دليل بطال وهذاالله ثبته، ولكنه لم يهم بها ألن  ،سةةةةةةةةةةةةةةبعة أبواب، وأنها همت به

والذي هو المخرج من الدار،  ،أن زوجها وجدهم عند الباب األخير البرانيو نه هم بها إقال 

                                                
ل،ينظر: النسفي،  (0) ل  حقائق التأَ   .408-8/400 مدا ك التنَز
هة  0303 -دمشق، بيروت، ط. األولى  -، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب فتح القدَ ينظر: الشوكاني،  (8)

 .8/221م، 0113-هة0302، 0. وينظر: مختصر تفسير محمد الشوكاني، الفتي الرباني، ط4/80
ه آلحاد وقد نسب بعضهم ليوسف ما ال يجوز نسبت ،اختلف المفسرون في تفسير الهم»قال محقق الدر المنثور:  (4)

وهذا ال  ،وجاء اختالفهم على قسمين؛ القسم األول منها لم يثبت نقله عمن نقل عنه بسند صحيي ،الفساق
ن فالظاهر أنه تلقاه ع ،ومن ثبت عنهم شيٌء من ذلك ،روقسم ثبت عن بعض من ذك ،إشكال في سقوطه

" ،وأما ما نقل عن السلف فال يصي منها شيٌء؛ ألنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضا .اإلسرائيليات
دار عالم  ،تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيالد   المنثو  في التفسي  بالمأثو ، السيوطي، )

والقرآن قد أخبر عن يوسف »(؛ قال ابن تيمية: 011-2/021 (،م8103-ه0342د.ط  الكتب، الرياض،
كان إما فلو كان يوسف قد أذنب ل ،من االستعصام والتقوى والصبر في هذه القضية مالم يذكر عن أحد نظيره

ستغفاراً كما ذكر ا والله لم يذكر عنه توبة في هذا وال ،فتعين أن يكون تائبا ،واإلصرار ممتنع ،مصراً وإما تائباً 
فدل ذلك على أن ما فعله يوسف كان من الحسنات المبرورة والمساعي المشكورة، كما  ،عن غيره من األنبياء

ن ين}أخبر الله عنه بقوله تعالى:  يع  َأْجَر اْلم ْحس   مجموع الفتا ى،« ){إ نَّه  َمن يَةتَّق  َوي ْصب ْر فَإ نَّ الّلَه اَل ي ض 
03/032-031.) 
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دعي لعنوان ذكورته كما ي اً بذل جهداً كبيراً للتخلق منها، ولو كان فاقد ممةا يةدل أنه 
عزيز بين هذا الفتى شةةةةةةةةةةحرور فليس هناك من ضةةةةةةةةةةرورة لكل هذا الجهد، ولو علمت امرأة ال

 ،ت بهولما هم ،الجميل ليس له رغبة بالنسةاء حاله في ذلك كحال الخصي لما مالت إليه
وال تضةةةةةايقه أبداً، ولكنه أعلم بنفسةةةةةه من أنها لو  ولكانت ابتعدت عنه، فيرتاح بعدها 

تمكنت من تقييده لتمكنت منه، وهو الخوف على نفسةةةةةةةةه ألنه يعلم من نفسةةةةةةةةه القوة على 
ه إال إيمان يحمي هن كان لديإوهةذا حةال األنبياء و  ،الفعةل لو كةان حالاًل، فةالفرار أولىهةذا 

رد: والمعاصي، كما و  ،أنه ال يركن إلى إيمانه بل من اإليمان الخوف من الوقوا في الذنوب
وهو من هو:  مةا أمن النفةاق إال منةافق، ومةا خاف النفاق إال مؤمن، وكما قال إبراهيم 

، فيتضي لنا بينه ال حجة لشحرور  [43إبراهيم:سورة ] {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ}
 .أو التجاهل فقف الجهلفيما ذهب إليه إال 

فيما قاله  "شح   " يّ ن لةةةةةوقد ذكر ابن عاشور معنى الهم بكالم  ي ظهر فيه الخطي الب

 [83:يوسةةةةةفسةةةةورة ] {ڤ ڤ ڦڦ}والبرهان من اآلية فقال:  ،لتفسةةةةير الهم هتعرضةةةة عند
ود   َنافًا اْبت َدائ يًّا. َواْلَمْقصةةةة  ت ئةْ َتْينَةَفٌة اسةةةةْ ود  : أَنةََّها َكاَنْت َجادًَّة ف يَما رَاوَ م سةةةةْ َدْته  اَل م ْخَتب َرًة. َواْلَمْقصةةةة 

ا ل بَةَيان  اْلَفْرق  بَةْيَن َحالَْيه مَ  ه  ب هةَ اء  َهمةّ  يةد  إ َلى ذ ْكر  اْنت فةَ ا بة ه  التَّْمه  هةَ ا ف ي الدّ ين  فَإ نَّه  م ْن ذ ْكر  َهمّ 
ة   وٌم. َوج ْملةةةةَ ة   {ڃڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ}َمْعصةةةةةةةةةةةةةة  ٌة َعَلى ج ْملةةةةَ  ڤ}َمْعط وفةةةةَ

ْت َمْعط وَفًة َعَلى   {ڤ ڦڦ ؛لَّت ي ه َي َجَواب  اْلَقسةةَ ا {ڤ ڦڦ}ك لّ َها. َولَْيسةةَ اْلَمْدل ول   م 

َنَّه  َلمَّا أ ْرد َفْت ج ْمَلة   ، أل  م  ْرط   {ڦ ڦ} َعَلْيه  ب الالَّ ْوال اْلم َتَمحَّض  ل َكْون ه  م ْن لَ  ،ب ج ْمَلة  شةةةةةةةَ
فَ َأْحوَ  َده  اَل م ْن َأْحَوال  اْمرَأَة  اْلَعز يز    ال  ي وسةةةةةةةةةةةةةة  َن اْلج ْمَلتَةْين ، تَةَعيََّن أَنةَّه  اَل َعاَلَقَة بَةيْ  ،َوحةْ

َند  إ لَْيه  ف يَها. فَالتةَّ  ْرط َها ب َحال  اْلم سةةةةةةْ ار  شةةةةةةَ ْخت صةةةةةةَ َتق لٌَّة ال  : َوَلْواَل َأنْ فَةتَةَعيََّن َأنَّ الثَّان َيَة م سةةةةةةْ  ْقد ير 
 ...  رََأى بة ْرَهاَن َربّ ه  َلَهمَّ ب َها

ن  اْلَوْقف  َعَلى قَةْول ه  و  ْبت َدا {ڤ ڤ ڦڦ}: َيْحسةةةةةة  ء  ب ج ْمَلة  َوَهمَّ ل َيْظَهَر َمْعَنى اال 

ًحا فَ  { .ڦ ڦ} ب ها َواضةة  َنَّ اْلَعز   َلْم ي َخال ْطه  َهمٌّ ب اْمرَأَة    َوب َذل َك َيْظَهر  َأنَّ ي وسةة  يز  أل 
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.اللَّ  َية  ب َما أَرَاه  م َن اْلبة ْرَهان  َمه  م َن اْلَهمّ  ب اْلَمْعصةةةةةةةةةةةة  َنَّ اْلبة ْرَهاَن م َن َوالرُّْؤيَة : ه   َه َعصةةةةةةةةةةةةَ يٌَّة أل  َنا ع ْلم 
ر . ر وَن ف ي َما ه َو َهَذا اْلبة رْ  اْلَمَعان ي الَّت ي اَل تة َرى ب اْلَبصةةةَ نةْه ْم َمْن َواْختَةَلَف اْلم َفسةةةّ  ير  َهان ، َفم  ي شةةة 

ْفظٌ   إ َله يٌّ، َوق يَل: إ َلى أَنَّه  ح جٌَّة َنظَر يٌَّة قَةبََّحْت َله  َهَذا اْلف ْعَل، َوق يَل: ه َو َوْحٌي إ َله يٌّ، َوق يَل: ح 
 .(0)م َشاَهَداٌت َتَمثةََّلْت َله  

قرر قوالً جميالً ونعتبره إضةةةةةةافة فقد  -رحمه الله-رشةةةةةةيد رضةةةةةةا  أما صةةةةةةاحب المنار
 :َأيْ  {ڤ ڤ ڦڦ} : »¬رغم فضةةةةةل من سةةةةةبقه، فقال  تفسةةةةةير اآليةي حقيقية ف

يّ َدت ه  وَ  َيان ه  أَْمَرَها، َوه َي ف ي َنظَر َها سةةةَ ه َو َعْبد َها، َوَقْد َوتَالله  َلَقْد َهمَّت  اْلَمْرأَة  ب اْلَبْطش  ب ه  ل ع صةةةْ
ر يَحة  إ َلى نَةْفسةةة   َها َله  ب َدْعَوت ه  الصةةةَّ ْحت َيال  عَ أََذلَّْت نَةْفسةةةَ ه ، َوم ْن َها بَةْعَد اال  َلْيه  ب م رَاَوَدت ه  َعْن نَةْفسةةة 

َها اَل م رَاو َدةً   .(8)«َشْين  اْلَمْرأَة  َأْن َتك وَن َمْطل وبًَة اَل طَال َبًة، َوم رَاَوَدًة َعْن نَةْفس 
ألنها  وهذا القول من رشةةةةةيد رضةةةةةا بين المرأة هي من همت بالبطش بيوسةةةةةف 

 عصاها، هو قول جديد لم نره فيما اطلعنا عليه من كتب التفسير. سيدته وقد 
في أضةةةواء البيان إلى أن القول بين يوسةةةف هو  -رحمه الله-وقد أشةةةار الشةةةنقيطي 

من هم بضةةةةةةربها ودفعها قول غير ظاهر، وقد يفهم من كالمه هذا أنه وافق رشةةةةةةيد رضةةةةةةا في  
 كالمه، وقد أورد أقواالً أخرى سنذكرها في مكانها.

 [84يوسةةةةةةةةف:سةةةةةةةةورة ] {ٺ ٺٺ}معنى اآلية: في  -رحمه الله- سةةةةةةةةيد قطب وقال
وقاطع في أن رد يوسةةةةةةةةةف المباشةةةةةةةةةر على  ،والنق هنا صةةةةةةةةةريي ،أعيذ نفسةةةةةةةةي بالله أن أفعل
لتيبي، المصةةةةةةةةحوب بتذكر نعمة الله عليه، وبتذكر حدوده وجزاء المراودة السةةةةةةةةافرة كان هو ا
يرة رووا أسةةةةاطير كث اإلسةةةةرائيلياتالذين سةةةةاروا وراء  ونوالمفسةةةةر  ،من يتجاوزون هذه الحدود

! صةةوروا فيها يوسةةف بينه هائج الغريزة، وأن الله تبارك وتعالى يدافعه ببراهين كثيرة فال يندفع
ما جمهور واالختراا! وأ ،نية، وغيرها، وهي واضةةةحة التلفيقمثل: رأى صةةةورة أبيه، وآيات قرآ

                                                
 .08/838التحَ    التنَو ، انظر: ابن عاشور،  (0)
 م. 0111الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب تفسي  الق آن الحُيم )تفسي  المنا (،  رضا، محمد، (8)
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سةةةةةةةةةةةةةةاروا على أنهةا همةت بةه بةالفعةل، وهم هو بها ولكن همه كان هم النفس فالمفسةةةةةةةةةةةةةةرين 
 البشرية الفطري، ثم تجلى له برهان ربه فترك الهم.

وهةةذا الهم هو نهةةايةةة موقف طويةةل من اإلغراء، بعةةدمةةا أبى يوسةةةةةةةةةةةةةةف في أول األمر 
الله والضةةةعف؛ ثم االعتصةةةام ب ،ا حال النفس البشةةةرية الصةةالحة في المقاومةواسةةتعصةةةم، وهذ

ان يوسةةف وإلى العصةةمة النبوية، وك ،في النهاية والنجاة، ويوسةةف أقرب إلى الطبيعة البشةةرية
بشةةةراً مختاراً، ومن ثم لم يتجاوز همه الميل النفسةةةي في لحظة من اللحظات، فلما أن رأى 

ره وقلبه، بعد لحظة الضةةةةةةةةعف الطارئة، عاد إلى االعتصةةةةةةةةام برهان ربه الذي نبض في ضةةةةةةةةمي
 .(0)والتيبي

ڤ ڤ ڦڦ } فيقول:، (8)محمد األمين الشةةةنقيطي معنى الهم والبرهان يذكرو 

َهم  يَمة  َقْد ية فْ ظَاه ر  َهذ ه  اآْليَة  اْلَكر   ، [83يوسةةةةةف:سةةةةةورة ] {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ
َف  ْنه  َأنَّ ي وسةةةةةةةةة  ْنه   َهمَّ ب َيْن يَةْفَعَل َمَع ت ْلَك اْلَمْرأَة   م  ْثَل َما َهمَّْت ه َي ب ه  م  ، َوَلك نَّ اْلق ْرآَن م 

هَ  َبغ ي َحْيث  بَةيََّن شةةةةَ اَلم  م َن اْلو ق وا  ف يَما اَل يَةنةْ َدَة ك لّ  َمْن َله  تَةَعلٌُّق ااْلَعظ يَم بَةيََّن بَةرَاَءَته  َعَلْيه َ السةةةةَّ
 .ب اْلَمْسيََلة  ب بَةرَاَءت ه ، َوَشَهاَدَة اللَّه  َله  ب َذل َك َواْعت رَاَف إ ْبل يَس ب ه  

، َواْلَمْرأَة ، َوَزْوج َها، َوالنّ سْ  َوالشُّه ود .  َوة ،أَمَّا الَّذ يَن َله ْم تَةَعلٌُّق ب ت ْلَك اْلَواق َعة  فَةه ْم: ي وس ف 
َية  َفذََكَره  تَةَعاَلى ف ي قَةْول ه : َف ب يَنَّه  بَر يٌء م ْن ت ْلَك اْلَمْعصةةةةةةةةةةةة  ڱ ں ں } أَمَّا َجْزم  ي وسةةةةةةةةةةةة 

                                                
 .0120-3/0121، م83،0112م، ط0118، 0دار الشروق طفي ظالل الق آن،  ينظر: سيد قطب، (0)
وجدت فيه  ،وما ذكره صاحب المنار ،هان؛ بسبب جوهر الفائدة رغم اإلطالةأحببت التوسع في معنى الهم والبر  (8)

 ،لما يراه في معنى الهم من اآلية ثم أورد الدلي ،ذكر صاحب أضواء البيان وقد ؛إضافة جميله وفائدة أحببتها
لإلطالة  اً جنبتركتها ت -وبعدها لخق أقوال المفسرين وهي خمسة وعشرون قواًل أوردها في تفسيره رحمه الله 

والذي بدأ رحمه  ،وبين عدم صحتها بينها كلها من اإلسرائيليات، وليس فيها سند متصل للنبي  ،- الزائدة
نقيطي، أضواء لالستزادة ينظر تفسير الش ،{ لقد همت بَ  هم بها لول أن  ءا ب هْ  بَ}الله البيان بقوله: " 

 .البيان، فيما قاله عن سورة يوسف 
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سةةةةةةةورة ] {ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}وقوله: ، [82يوسةةةةةةةف:سةةةةةةةورة ] {ڻڻ

 .[44يوسف:

َوة :  {چڇ ڃ چ چ چ} َوأَمَّا اْعت رَاف  اْلَمْرأَة  ب َذل َك َفف ي قَةْول َها ل لنّ سةةةةْ

 . [30يوسف:سورة ] {ی ی ېئ ىئ ىئ ىئ ی}، وقولها: [48يوسف:سورة ]

ه : ا اْعت رَاف  َزْوج  اْلَمْرأَة  َفف ي قَةْولةةةةة  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې } َوأَمةةةةَّ

ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ  ېې ى ى ائ ائ

 . [81-82يوسف:سورة ] {ۈئ ېئ ېئ

ه ود    ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ} ب َذل َك َفف ي قَةْول ه : َوأَمَّا اْعت رَاف  الشةةةةةةةةةةةةُّ

 اآلية.  [82يوسف:سورة ] {ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

اَدة  اللَّه  َجلَّ َوَعاَل ب بَةرَاَءت ه  َفف ي قَةْول ه : هةَ ا شةةةةةةةةةةةةةةَ چ چ  ڃ ڃ} َوأَمةَّ

 . [83يوسف:سورة ] {چچ ڇ ڇ ڇ ڇ

 مح جح مج} :َوأَمَّا إ قةْرَار  إ ْبل يَس ب َطَهاَرة  ي وس َف َونَةزَاَهت ه  َفف ي قَةْول ه  تَةَعاَلى

 َفيَقَةرَّ ب يَنَّه  اَل ي ْمك ن ه  إ ْغَواء  ، [24-28]سورة ر: {خس حس جس مخ حخ جخ

يَن، َكَما َصرََّح تَةَعاَلى ب ه  ف ي قَةْول ه   يَن، َواَل َشكَّ َأنَّ ي وس َف م َن اْلم ْخَلص  ڇ ڇ } :اْلم ْخَلص 

َهات  م تَةَعدّ َدة  َعَلى بَةرَ  [83يوسف:سورة ] {ڇ ڇ اَءت ه  َفَظَهَرْت َداَلَلة  اْلق ْرآن  م ْن ج 
َبغ ي.  م مَّا اَل يَةنةْ

 :وجهان {ڦ ڦ} :وفي قوله تعالى

َ َّل: - َف ب َها َخا أنَّ  األك َرَف َعْنه  َواز  اْلم رَاَد ب َهمّ  ي وسةةةةةةةة  التةَّْقَوى، َوقَاَل  اَ ط ٌر قَةْلب يٌّ صةةةةةةةةَ
ْهَوة  اْلَغر يز يَّة  اْلَمْزم وَمة  ب التةَّْقَوى، وَ  ه ْم: ه َو اْلَمْيل  الطَّب يع يُّ َوالشةةَّ َيَة بَةْعضةة  َهَذا اَل َمْعصةة 
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ا  ،ف يةه   ، َكمةَ ب لّ يٌّ اَل يَةتَةَعلَّق  بة ه  التَّْكل يف  َنةَّه  أَْمٌر ج  ه  ف  أل  د يةث  َعنةْ اَن ي اْلحةةَ : أَنةَّه  كةةَ
 : م  بَةْيَن ن َسائ ه  فَةيَةْعد ل  ث مَّ يَةق ول  م يا))يَةْقس  ن ي  للَُّهمَّ َهَها َقسك ف يَما َأمكل ُك، َفاَل تَحُلمك

ا َل َأمكلح كُ  فَ (0)((ف يمحَ . َوأَمَّا تَْيو يل ه ْم َهمَّ ي وسةةةةةةةةةةةةةة  َل اْلَقْلب  الطَّب يع يّ  ب يَنَّه   ، يَةْعن ي َميةْ
: قَةتَةْلت ه  َلْو َلْم َأَخف  القَاَرَب اْلَهمَّ َوَلْم  ، َكَقْول  اْلَعَرب  لََّه، َأْي قَاَرْبت  َأْن َيه مَّ ب اْلف ْعل 

ه ، فَ  ْرب َها، َأْو َهمَّ ب َدْفع َها َعْن نَةْفسةةةةةة  تة َله . َوتَْيو يل  اْلَهمّ  ب يَنَّه  َهمَّ ب ضةةةةةةَ ك لُّ َذل َك َغيةْر  أَقةْ
 .ظَاه ر  

َف لَ  :الثَّان ي - اًل، َبْل ه َو َمْنف يٌّ َعْنه  ل و ج  َأنَّ ي وسةة  ْنه  َهمٌّ َأصةةْ فقد  ،ود  اْلبة ْرَهان  ْم يَةَقْع م 
َلى َهَذا اْلَقْوَل ه َو َأْجَرى اأْلَقةَْوال  عَ  ... رأى البرهةان أوالً لةذلةك لم يهم أبةداً بهةا

 : َب ف ي اْلق ْرآن  َوف ي َكاَلم  اْلَعَرب  الةةة  َنَّ اْلغةةةَ ؛ أل  ة  اْلَعَرب  ذ وَف أَ ل غةةةَ نَّ اْلَجَواَب اْلَمحةةةْ

ه : ه ، َكَقْولةةةة  د لُّ َعَليةةةةْ ا يةةةةَ ه  مةةةةَ لةةةةَ ْذَكر  قَةبةْ سةةةةةةةةةةةةةةةورة ] {ں ں ڻ ڻ ڻ} يةةة 

: َدل يةةةةةل  اْلَجَواب  ،  [23:يونس اأْلَوَّل  ه ، فةةةةةَ يَن فَةتَةوَكَّل وا َعَليةةةةةْ ل م  ت ْم م سةةةةةةةةةةةةةةْ َأْي: إ ْن ك نةْ
ر وط  َوَجَواَب  ؛َمْحذ وف  اَل نَةْفس  اْلَجَواب  الْ  َنَّ َجَواَب الشةةةةةةةةةُّ اَل يَةتَةَقدَّم ،  ََل{}َلو  أل 

ه  َكاآْليَة   لَةه  َدل ياًل َعَليةْ ْذك ور  قَةبةْ  ۈئ ېئ} :، وََكَقْول ه  اْلَمْذك وَرة   َوَلك ْن َيك ون  اْلمةَ

 .(8) [000البقرة:سورة ] {ېئ ېئ ىئ ىئ

 {ڃ چ چ چ چڇ}امرأة العزيز نفسةةةةةةها قالت م صةةةةةةدّ قة ل َما قال: و 

، [30يوسةةةةةةف:سةةةةةةورة ]{ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی}وقالت:  .[48يوسةةةةةةف:سةةةةةةورة ]

سورة ] {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ}وعن النسةوة قال يوسف: 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ }وقةةةةال يوسةةةةةةةةةةةةةةف لحظتهةةةةا: ، [40يوسةةةةةةةةةةةةةةةف:

 .[44يوسف:سورة ] {ڱ

                                                
 .8/838(، 8043، باب في القسم بين النساء، رقم الحديث )سنْ أبي دا د ،أبو داود (0)
 .138-8/180أ واء البيان، ينظر: الشنقيطي،  (8)
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اية ي ال يغتر بعصةةةةةةمته فيريد مزيداً من عنوهي دعوة اإلنسةةةةةةان العارف ببشةةةةةةريته. الذ
 وسةةف ؛ وهو ما يثبت قدرة يالله وحياطته، يعاونه على ما يعترضةةه من فتنة وكيد وإغراء

ألن  ؛واسةةتجاب له وصةةرف كيدهن عنه من الصةةبوة سةةبحانه وتعالى على الفعل، وحماه الله
 .(0)... [43يوسف:سورة ] {ں ڻ ڻڻ} قال:قد الحق سبحانه 

هو: أن الله سبحانه عصمه من الهم بها، فهو نبي  مْ األقوال الخالصحة  ال اجح
م ورأى برهان ربه لهم بها، ولكنه له عصةةةةةمه من المعصةةةةةية، ولوال أن الل ونواألنبياء معصةةةةةوم

يهم بها. وال مانع من أن تكون األقوال الموجودة في كتب التفسةةةةةةةةةةةير المعتمدة مثل الطبري 
يس لها ل ها، وألناإلسةةةرائيليات؛ ألنها من أو مردودة أو الدرر المنثور أو غيرها أقوال ضةةةعيفة

والسةةةةبب أن الله عصةةةةمة من الهم بها. . إذاً هو لم يهم بها أبداً؛ إلى النبي  سةةةةند متصةةةةل
الله والدار إيمانه ب وحمةاه واسةةةةةةةةةةةةةةتةينس بةه، وقةد رأى برهةان اللةه الةذي بةه ربف اللةه على قلبةه

 من الوقوا بالمعصية، سواء خطرت في باله أم لم تخطر.  اآلخرة
حل  أو أنه رواية أنه جلس بين رجليهاويرجي يثبت أي شةةةةةةةةةةةةةخق وقد يجاب على 

لنا  ولكن الذي يظهر ذه الرواية تعارض ظاهر القرآن وسةةةياق اآلية أيضةةةاً،سةةةراويله، من أن ه
 بل وال تثبت وال دليل عليها.  ،أن هذه الرواية غير صحيحه

ال: نه اسةةةةةةةةةتعصةةةةةةةةةم بالله للخالر منها وقأنها راودته و أثبت أن آن القر أودليل براءته 
ن إمن هذه اآلية و  ورغم أن هؤالء المفسرين مثل الطبري هم أعلم بمراد الله {ٻ ٻ}

إال أنهم أبعةةةةد مةةةا يكون عن الهوى والجهةةةل والقول بال علم، ولكن الحق  ،اختلفنةةةا معهم
وله ويرد ؤخذ من قإلينا منهم. وكل ي   بن كانوا أحباء لدينا إال أن الحق أحئأحق أن يتبع، ول

 . إال الرسول 
خطر بالنفس، خاطراً ي وفي كل األحوال سةةةةةةةةةواء ثبت الهمُّ بما يليق باألنبياء باعتباره

هان من في معنى الهم والبر  شححححححححححح   أو لم يثبت، فليس في الحالين ما يؤيد ما ذهب إليه 
أنةه: يعلم أن ميل الرجل للمرأة والمرأة للرجل غريزة فطرية، وأن هذه الغريزة قانون رباني قاهر 

                                                
 .3/0123، م83،0112م، ط0118، 0دار الشروق ط، في ظالل الق آن، سيد ينظر: قطب، (0)
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تجاب بحانه، واسةةةال فكاك لإلنسةةةان منه سةةةواء أكان نبياً أم غير نبي إال بتدخل من الله سةةة
رقة بالية ال تنفع للخل وال  الله ليوسةف فجرده من قدرته على الجماا، فإذا بعنوان ذكورته خ 

رأي العين وهي تهم به ويهم بها، وهكذا  للخردل، وهذا هو البرهان الذي رآه يوسةةف 
 .(0)أصبي الجماا الجنسي مستحياًل، ولو لم يهم بها لما رأى برهان ربه

 ،من الهم القول بين الله عصمه  لنا رجييت تقدم معنا من أقوالوبعد عرض ما 
 ح   شحححويتبين لنا أن معنى الهم عند ، بها ولكنه لم يهم بها ولوال عصةةةةمة الله له لكان هم

ن فلم أما معنى البرها قد ورد عند بعض المفسةةةةةةةرين من غير ترجيي له مع ذكر أقوال أخرى،
في  بقوله قال من أهل التفسةةةةةةير مام معتبرإنه ليس له وأ نجد من قال به وال من ذكره حتى،

 خرى!أنه ييخذه من جهة إستقى هذا القول من عقله المريض أم ا، فهل معنى الهم والبرهان

                                                
 .843-8/844، القصص الق آني، )ق اءة معاص ة(ينظر: شحرور،  (0)
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 الثالث المبحث 
الباه ،  عدم ح مة الزنا في زمْ  دعوى شح    نفي جمال َوسف 
 ،  نقد ذلك.  َوسف

 وفيه مطلبان:
  :نفي جمال َوسف دعوى شحالمطلب األ ل      الباه ،  نقد

 .ذلك
 زمْ في ح اًما َُْ لم الزنا أن شحححححححححح    دعوى: الثاني المطلب 

 .ذلك  نقد ، َوسف
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  نقد ذلك الباه ،  َوسف جمال نفي شح    دعوىالمطب األ ل: 

 {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ}لقوله تعالى:  "محمد شححححححح   "عندما تعرض 
بالجمال. بسةةةةةةةبب  يوسةةةةةةةف المفسةةةةةةةرين بالمبالغة في وصةةةةةةةف  ، اتهم[40يوسةةةةةةةف:سةةةةةةةورة ]

 . خيالهم عند قراءتهم هذه اآلية
كان جميالً تحوم حوله فراشةةةةةات القصةةةةةر، ولكن   يثبت شةةةةةحرور أن يوسةةةةةف و 

 جمال.المفسرين بالغوا في وصفه بال
 المتيمل في قصة يوسف يجد نفسه أمام جملة أحداب أبرزها:إن »حيث يقول: 

 ،وأصحاب قصق األنبياء بالغوا في وصف يوسف بالحسن ،كثير من أهل األخبار -أ
 وهم يقرؤون وصفه على لسان نسوة ،والمالحة، وتركوا العنان لمخيلتهم ،والجمال

سورة ] {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ} في قوله تعالى: المدينة

 .[40:يوسف
كان من الطبيعي أن يصةةبي يوسةةف سةةراجاً تحوم حوله فراشةةات القصةةر إن لم نقل  -ب

 فراشات المدينة.
يبدو أن يوسةةةةةةف كان ع رضةةةةةةة إلغراءات ودعوات أكثر من امرأة واحدة بدليل قوله  -ج

 {گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ} :حانهفي دعائه لربه سب
لكن المؤكد أنه تعرض مرات عديدة لمحاوالت سيدته المشغوفة  ،[44:يوسفسورة ]

بةةةه حبةةةاً، كةةةانةةةت إحةةةداهةةةا تلةةةك التي انفردت بةةةه في غيةةةاب زوجهةةةا وغلقةةةت فيهةةةا 
ىئ  ىئ}ى لسةةةان النسةةةوة في قوله تعالى: األبواب، بدليل أن فعل المراودة عل

، جاء في اآلية [41:يوسةةفسةةورة ] {ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ
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بصةةةةةيغة المضةةةةةارا الدالة على دوام التكرر، ولو كان ذلك حصةةةةةل مرة واحدة لجاء 
 .(0)(«بصيغة الماضي )راودت

، ولكنه قصةةةةةةةة المراودة التي حدثت لنبي الله يوسةةةةةةةف  ينف  لم  "شحححححح   "إذاً 
 !السرين وخياالمفوسمى ذلك مبالغة من  ،بالجمال الباهر نفى وصف يوسف 

ر والهيبةةةة أكث ،في اإلكبةةةار من اإلجالل: »{ٿ}وقةةةال في معنى قولةةةه تعةةةالى: 
 .(8)«واالفتتان ،مما فيه من اإلعجاب

ارة ونكتفي هنا باإلشةةارة إلى عب: »{ٿ}في معنى قوله تعالى:  شححح   يقول و 

 .(4)«والهيبة أكثر مما فيه من اإلعجاب واالفتتان ،ففي اإلكبار من اإلجالل { ،ٿ}

صةةةةةةةةةةةحيي من جهة، لكّنه ال يلغي الجمال،  {ٿ}وهذا المعنى الذي ذكره في 
 إذ اجتماا الجمال والهيبة يزيد الجمال جمااًل، ويزيد الهيبة هيبة.

 .(3)...«أجللنه وأعظمنه  {ٿ}»قال أبو عبيدة: 

 .(3)«خرج فلما رأينه أعظمنه وبهتن {ٿ}» قال ابن زيد: و 

كبار فيه معنى أنهن أعظمنه وأيضةةةةةةةةةةةةاً فيه معنى أنهن بهتن لما رأينه، ونالحظ أن اإل 
 ،آخر ! فإنه يدل على معنىةفيه هيب اإلكباروهذا البهتان إنما كان لشةةةةةدة جماله. فإن كان 

م ! ثدون دليل خرأن يرجي معنى ويلغي المعنى اآل "شح   "ةةةةةةةةةةةةة ل، وليس وهو جماله 
اً، كبار: فيه من الهيبة ليوسةةةةةف فجعلنه ليس بشةةةةةر ن السةةةةةياق القرآني يدل على أن معنى اإل إ

                                                
 .848 – 840/ 8 القصص الق آني )ق اءة معاص ة(،ر، شحرو  (0)
 848/ 8 القصص الق آني )ق اءة معاص ة(،شحرور،  (8)
 848/ 8 الم جع السابق، ،شحرور (4)
 .0/411، مجاز الق آن، أبو عبيدة، معمر بن المثنى (3)
 .412ر ، توفيق ال حمْ في د    الق آن،مبارك، فيصل بن عبد العزيز (3)
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بل ملكاً، وفيه معنى: االفتتان به والعشةةةةةةةةق الذي وقعن فيه مما جعلهن يقطعن أيديهن دون 
 أن يشعرن بذلك.
 فقال بعد ذلك:  يعارض نفسه شح   ثم نجد 

وسف كان ي»وقال: «. من الطبيعي أن يصةبي سةراجاً تحوم حوله فراشةات القصةر»
من الطبيعي أن يصةةةةبي يوسةةةةف سةةةةراجاً تحوم حوله  عرضةةةةة إلغراءات أكثر من امرأة. وقال:

 . (0)«فراشات القصر إن لم نقل فراشات المدينة
فإن هذا أمر  ن قمن بالحوم حول يوسةةةةةةةةةةةةف إ فيثبت أن نسةةةةةةةةةةةةاء المدينة كلهنَّ 

 طبيعي.
بدليل قوله:  وافتتانهن واضةةةةةةةةي بيوسةةةةةةةةف  ،ونالحظ أن إعجاب نسةةةةةةةةاء المدينة

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}

عليه نه شطر الحسن الذي أخبرنا به إ، فيي جمال كان له  [44يوسف:سورة ] {ڱ
 .الصالة والسالم

بزعمه أن العلماء بالغوا  الباهر، جمال يوسةةةةةةةف ل شححححححح   ويتبين لي من نفي 
 بالحسن والجمال والمالحة، اآلتي: في وصف يوسف 

 . (4)ثبتت أنه أوتي شطر الحسن، التي أ(8)السنة النبويةب عدم األخذ -أ
الذي أثبت أن النسةةةةةوة قطعن أيديهن من شةةةةةدة و ، (3)الفهم الناقق للنق القرآني -ب

سةةةةةةةةةةةةةةةورة ] {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ}عنةةةةةةدمةةةةةةا قلنةةةةةةا:  ،جمةةةةةةالةةةةةةه 

 .[40:يوسف

                                                
 .848/ 8القصص الق آني )ق اءة معاص ة(،  ،شحرور (0)
 .8/883فقد شكك في حديث جاء في صحيي البخاري، ينظر: شحرور، القصق القرآني،  (8)
 .0/82(، 12هذا المعنى رواه اإلمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث في مختصر صحيي مسلم ) (4)
جاب كبار من اإلجالل والهيبة أكثر مما فيه من اإلع، عند شحرور: هو اإل {أكبرنه}معنى اإلكبار في قوله تعالى:  (3)

 (، وفي هذا تضييٌق لمعاني القرآن من غير دليل وال برهان.8/848واالفتتان )ينظر: شحرور، القصق القرآني، 
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 ؛ ألنه يثبت جمال يوسةةةةفبطالن ما يّدعيه من شةةةةبهة    حشحححقد عرفنا من كالم و 
 ويثبت أن نسةةةةوة المدينة انبهرن بجماله ، ال تقنع من كان له بفلسةةةةفة، ، ثم ييتينا

في معاني األلفاظ، أو كتب التفسةةةةةير، ولكنه بذلك إنما يؤثر على من يسةةةةةمع  ةأدنى مطالع
والذين قد يسةةةةةمعونها للمرة األولى من شةةةةةحرور،  ،ألولى، كالمسةةةةةلمين الجددالقصةةةةةة للمرة ا

حيي يبين لهم التفسةةةةةةةةةةةةةةير الصةةةةةةةةةةةةةة نلمام باللغة العربية، أو ليس لديهم مإوقد ال يكون لديهم 
 للقرآن. 

في عرضةةةةةةةةةه للقصةةةةةةةةةق القرآني يجده يعرض  محمد شححححححح   ومن كان يتتبع طريقة 
ذه ي في كتب التفسةةير، ثم نجده يد  بين هالقصةةة بيحداب معروفه عند المسةةلمين كما ه

دأ بمهاجمة يب وأحياناً والتي ليسةةةةةةةةةةةت في كتب التفسةةةةةةةةةةةةير،  ،األخبار بعض المعاني الخاطئة
ي والخيال، ويرد أقول المفسةةةرين التي ثبتت بصةةةحي ،والخلف ،واتهامهم بالجهل ،المفسةةةرين

خبار من أهل األ ن كثيراً إ»ذلةك قوله:  ومثةال، كالمهم وجهلهمالسةةةةةةةةةةةةةةنةة لكي يثبةت بطالن  
 .(0)«وأصحاب قصق األنبياء بالغوا في وصف يوسف بالحسن والجمال والمالحة

وأصحاب قصق األنبياء الذين يقصدهم؟ لم  ،من هم أهل األخبارنتساءل: ونحن 
وفي قصةةةةق  ،نجدهم إال علماء المسةةةةلمين الذين قيدوا الدين، كيمثال ابن كثير في تفسةةةةيره

إذا  و  تفسةةةيره، والبخاري ومسةةةلم في صةةةحيحيهما، والقرطبي وغيرهم.األنبياء، أو الطبري في 
 كان يجد ما يقتضي المهاجمة على المفسرين فهال أخبرنا عن مصدره.

 الم يخبرنةا من أين ينهةل مةا لةدية من أخبار والتي يرد به شححححححححححح   كعةادتةه محمةد 
 .السنة، فلم نجده يحيل معلومة لدية تخالف المفسرين، ومعاجم اللغة ألحد

كان ع رضةةةةةة » يوسةةةةف أن   في مسةةةةيلة جمال يوسةةةةفشححححح    وقد قرر 
 تبةةةارا الجمةةةال لمةةةا كةةةانةةة فلو لم يكن «! إلغراءات ودعوات أكثر من امرأة واحةةةدة

ه قد عذرن امرأة العزيز بما قامت ب وعلى أنهنَّ  ،ذواق نسةةةةةةةةاء المدينة تتفق على جماله، بلأ
هذا الذي لمتنني فيه، فقولها يشةةةةةير إلى ، وقالت لهن امرأة العزيز: من مراودة يوسةةةةةف 

                                                
 8/848 القصص الق آني )ق اءة معاص ة(،شحرور،  (0)
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. وكينها تقول لهن أرأيتن أني ال أالم بما فعلت؛ لما هو عليه من جمال، شدة جماله 
مع أنهن لم  { ،ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ}وقد أيدت نسةةةةةةةةةوة المدينة هذا المعنى عندما قلن: 

كما   نابالمالئكة؛ بسةةةةةبب جماله الفائق، وهو ه اشةةةةةبيهً  يرين المالئكة ولكنهن جعلوه 
قال الله سةةةةةبحانه وتعالى في وصةةةةةف عذاب أهل النار وأنهم ييكلون من شةةةةةجر طلعها كينه 

 ،ولكن هو لبيان شدة شناعة الشجرة وقبحها ،ومعلوم أننا لم نر الشياطين ،رؤو  الشياطين
 فكذلك وصةةةةف النسةةةةوة لجمالها أقبي من ذلك، أنوأنك مهما تخيلت الشةةةةجرة فحقيقتها 

أجمل من ذلك، ومن شةةةةةدة  ا تخيلت جماله فحقيقته أنه فيه أنك مهم يوسةةةةةف 
ن عنه أن ين بين وصةةةةةةةةةفوه بينه ملك بل ونفيانبهار نسةةةةةةةةةوة المدينة بجمال يوسةةةةةةةةةف لم يكتف

د وثق وق لشةةخق شةةاهد أمراً ثم وصةةفه لك كما شةةاهده يقول شةةحروريكون بشةةراً، فكيف 
 .هآما ر  وأنت لم ترَ  ،ن كالمك فيه مبالغةالقرآن كالمه، بي

وأنه أوتي شةةطر الحسةةن ومن  السةةنة النبوية الصةةحيحة تثبت جمال يوسةةف  نإ
َف َوإ َذا ه َو َقْد أ ْعط َي شةةَ مَ فَ ))والمعراج:  اإلسةةراءعن رحلة  ذلك قول النبي  ْطَر َرْرت  ب ي وسةة 

 .(0)((اْلح ْسن  
إشةةةةةةةةةةارة إلى عدم اعتباره بالسةةةةةةةةةةنة  الباهر هو جمال يوسةةةةةةةةةةف نفي شةةةةةةةةةةحرور ف

 الصحيحة التي تثبت جماله الباهر. 
وفي طريقة إيراده تشةةةكيك في صةةةحة صةةةحيي في البخاري  اشةةةحرور حديثً  وقد أورد

 ل الله ل رسو بَّ ق))روى البخاري في صحيحة عن أبي هريرة قال: »البخاري، حيث قال: 
اً، فقال األقرا: إن لي عشةةةةةةرة من الحسةةةةةةن بن علي وعنده األقرا بن حابس التميمي جالسةةةةةة

. وهذا (من ال يرحم ال ي رحم(ثم قال:  الولد ما قبلت منهم أحداً. فنظر إليه رسةةةةةةةةةةول الله 
 . (8)«الحديث من الحكمة النبوية إن صي

                                                
  .0/822 البداَة  النهاَة،ابن كثير،  (0)
 8/883 آني )ق اءة معاص ة(،القصص الق  شحرور،  (8)
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مام صحيي اإل فيالباهر، الذي ورد  يتغافل عن حديث جمال يوسف ونجده 
والمعراج لما التقى بيوسف  ،سراءعن رحلة اإل وهو قول الرسول  ، وذكره ابن كثير،مسةلم
  :ن  ف))قال عنه ْطَر اْلح سةةْ ْطَر أ  ))وقال: ، (0)((إ َذا ه َو َقْد أ ْعط َي شةةَ ف  َوأ مُّه  شةةَ ْعط َي ي وسةة 

ن   ، . ولم أقف في السةةةنة النبوية على وصةةف دقيق لوصةةةف نبي الله يوسةةةف (8)((اْلح سةةْ
، هو تقليل من ولكن في عدم إثباته للجمال الباهر الذي كان عليه الصةةةةةةديق يوسةةةةةةف 

 حاديث الصحيحة والواردة في كتب الصحيي، مثل صحيي مسلم.شين األ
ثم إذا كان شحرور يرد األحاديث الصحيحة التي وردت في أهم كتابين بعد القرآن، 

من  ايصةةةححون كثيرً  ونوأخذ المحدث السةةةنة،لنا صةةةحيي  احفظ لذانوال ان،وهما الصةةةحيح
نة، إالَّ أن ببقية كتب السةة فكيف يفعل -البخاري ومسةةلم  -األحاديث بناًء على شةةرطيهما 

تسبب في زرا وبالتالي يسنة، اليصل إلى التشكيك في نصور فهو  ، وبهذاينسفها جميًعا
 بذور الشك في نفو  عامة المسلمين في الحديث النبوي.

ي كتابه ، إذ يقول فشح   ويبدو أن رد األحاديث من غير تثبت طريقة تعود عليها 
وهو طفل  أن حادثة شةةةةةةةةق الصةةةةةةةةدر للرسةةةةةةةةول محمد لذلك نرى »"القصةةةةةةةةق القرآني": 

ۀ ہ }للدعوة  إلخراج الشةةةةيطان ماهي إال محض خيال، فالله شةةةةرح صةةةةدر محمد 

 . (4)«[0:الشرحسورة ] {ہ ہ

ا يؤدي مم -رضوان الله عليهم-قلة الدين وهم الصحابة يطعن بن شحح    أن ونجد
أصةةةةةةةةةةةل الدين؛ ألن الطعن في الناقل طعن في المنقول، بل حتى المبشةةةةةةةةةةةرين  إلى الطعن في

 : القصق القرآني هفي كتاب - حول ذلك ذكر أموراً حيث  ،بالجنة لم يسلموا من طعنه

                                                
 ،ب اإلسالميالمكت ،تحقيق: ناصر الدين األلباني مختص  صحيح مسلم،المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي،  (0)

 .0/82(، 12م، رقم الحديث )0121-ه0311 ،الطبعة السادسة ،بيروت
 ،عطا ق المصطفى عبد القادرتحقي المستد ك على الصحيحيْ،الحاكم، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله،  (8)

يٌي َعَلى َشْرط  م ْسل م  َوَلْم ي َخرّ َجاه  »، قال الحاكم: 0111-ه0300 ،0ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ، «َصح 
 وأقره الذهبي.

 .0/411القصص الق آني )ق اءة معاص ة(، شحرور،  (4)
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 الواقع، قةةد مثةةل لنةةا العقةةل السةةةةةةةةةةةةةةلفي مجتمع الصةةةةةةةةةةةةةةحةةابةةة كنموذج متعةةال عن» -أ
فجميعهم ثقات عدول، وقرنهم خير القرون، ومنهم المبشرون بالجنة إلخ. وهذا 
عين التدسةةةةةية بإخفائهم حقائق وتبرير أخرى. فيصةةةةةبي هذا النموذج رابضةةةةةاً على 

 ،والةةدونيةةة ،وعقولنةةا ال يمكن تعةةاطي حةةالتةةه دون شةةةةةةةةةةةةةةعور بةةالحقةةارة ،نفوسةةةةةةةةةةةةةةنةةا
ل من التزكية بشيء، وهو جه والذنب. إن افتراض هذه الحالة النموذجية ليست

بالنفس يدفع بها نحو الفجور والشةةةيف عن الحق. أما العقل السةةةلفي فهو يمنع 
 .(0)«تزكية النفس بتجهيل النا  وافتراض تصورات مثالية غير واقعية عن اإلنسان

االنحراف يبدأ بنقطة ثم يتسةةةع، ومثال ذلك: أن معاوية بن أبي سةةةةفيان رسةةةةم  -ب
النحراف السةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةي في تاريخ األمة اإلسةةةةةةةةةةةةالمية: أول نقطتين على درب ا

األولى: حين أخةذ البيعةة البنةه يزيةد، والثةانيةة: عنةدمةا أطلق اسةةةةةةةةةةةةةةم "بيت مال 
الله" على بيت مال المسةلمين، فتحولت إلى ملك شةخصةي للحاكم إن شاء 

 . (8)أعطى وإن شاء منع.
 للكي نعرف كيف بةدأ الخلق علينةا السةةةةةةةةةةةةةةير في األرض وليس بةالسةةةةةةةةةةةةةةير داخةة -ج

الكتب، ولكن المفسرين ورجال الدين لم يسيروا في األرض متراً واحداً، واكتفوا 
بمةةةةةا ورثوه عن آبةةةةةائهم ولم يعملوا عقلهم، ورجةةةةةال الةةةةةدين انحرفوا عن هةةةةةدي 

 (4)الكتاب، ألنهم لم يقرؤوا علوم من سار في األرض لمعرفة كيف بدأ الخلق.
ن مثالً ثالً للكافرين واثنتيوقال: ذكر سةةةةةةةةةبحانه أربع نسةةةةةةةةةاء وجعل اثنتين منهن م -د

للمؤمنين؛ وذلك ليكون درسةاً لكل من يحف من شين األنثى ويزعم أنها ناقصة 
 .(3)عقل ودين وأن الله خلقها من ضلع أعوج

                                                
 .0/812الم جع السابق، شحرور،  (0)
 . 8/830، ني ق اءة معاص ة، القصص الق آينظر: شحرور (8)
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كتب  التفسةةةةةةةةةير تشةةةةةةةةةير إلى أن آدم أول الخلق، وال تذكر مرور البشةةةةةةةةةر بمراحل    -ه
 على شةةكل قريب من تطور خالل ماليين السةةنين، والعلم يؤكد أن اإلنسةةان كان

 (0)القرد ويعيش حياة متوحشة دون لغة تواصل أو طقو  دينية.
قراءة العقل السةةةةةةةةةةلفي تسةةةةةةةةةةلب اإلنسةةةةةةةةةةان الحرية والكرامة، وعلينا أن نقدم قراءة  -و

معاصةةةةةرة تقطع الصةةةةةلة مع النزعة اإلعجازية التي طفي بها منتج العقل السةةةةةلفي، 
 .(8)ونبني قصة آدم والخلق على علمية

 .(4)مرحلة وسيطة بين اإلنسان والبشر وليس شخصاً واحداً" "آدم هو  -ز
علم الله هو علم بكافة االحتماالت قبل وقوا الحدب، وليس علماً حتمياً بيي -ح

 .(3)خيار سيتخذه زيد أو عمر
 .(3)حادثة شق صدر الرسول عليه الصالة والسالم محض خيال -ط

شرون ومنهم المب ،ابة حقهمهنا ينتقد العلماء الذين عرفوا للصةح "شحح   "ةةةةةةةةةةةةةةة إذاً ف
رضةةةةةةةةةوان -نه بطعنه بالصةةةةةةةةةحابة إبالجنة ويزعم أنهم جاهلون كما قال هو جهل بالنفس، ثم 

  .طعن بالسنة التي زكتهم، وفي حقهم أحاديث تثبت مكانتهمو  - الله عليهم أجمعين

،  نقد المطلب الثاني: دعوى شح    أن الزنا لم َُْ ح اًما في زمْ َوسف 
 ذلك.

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}لتفسير قوله تعالى:  شح   ا انتقل وعندم

 ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ
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أن يوسف كان يعرف الله  أ لها:ونفهم منه أمورًا »، قال: [84]سورة يوسف:{ ڤ
ه يتعارض أنه استكبر واستنكر أن يمتثل لما تدعوه إليه باعتبار  ثانيها:بدليل أنه استعاذ به، 

، ءةو أخالقياً مع ما انفتحت عيناه عليه في بيئته األولى من مكارم وقيم وم ثل ع ليا كالوفاء والمر 
ع إلهي  ليس باعتبا ه زنا مح ماً  م الزنا لم َُْ قد نزل بَ تشَ   .(0)«...ألن تحَ 

ي  وغير موجودة ف ،دعى أقواالً ليسةةةةت صةةةةحيحهاالمفسةةةةرين،  خالفبعد أن ونجده 
  :، وهدفه من ذلكفي عهد يوسف  اً الزنا لم يكن حرام أنَّ  :فزعمكتب التفسير 

 التشكيك في كتب التفسير. -أ
 .في عهد رسول الله  ين تحريم الزنا لم يكن إالاإليهام ب -ب
أراد مواقعةة امرأة العزيز والزنةا بهةا، ولكن الله  ين نبي اللةه يوسةةةةةةةةةةةةةةف بة التلميي -ج

 منعه.
، كما كان حراماً منذ أن  ومما يدل على أن الزنا كان حراماً في عهد يوسةةةةف 

ا وحرم الخبائث، والزن ،سةةةةةةةةةةةةةةبحةانةه أحةل الطيبةات ، هو أن اللةهخلق اللةه األرض ومن عليهةا
 .طبعاً وشرعاً من الخبائث خبيث

كان يعلم حرمة الزنا حيث امتنع عنه  ومما يسةةةةةةةةةةةةتدل به أيضةةةةةةةةةةةةا أن يوسةةةةةةةةةةةةف 
، وَ  {َلكَ  َهْيتَ } :تقال واسةةةةةةةةةةةةةةتعةاذ بةاللةه منةه عندما ْمت َناا  دَّ اال   :الَ قَ فَاْمتَةَنَع م ْن َذل َك َأشةةةةةةةةةةةةةةَ

يّ د   [84:يوسةةةةةفسةةةةةورة ]{ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ} " َعَلى السةةةةةَّ وََكان وا ي ْطل ق وَن "اَلرَّبَّ

ك  َربّ ي ، َفاَل  {ٿ ٿ} َواْلَكب ير ، َأْي: إ نَّ بَةْعلةةةةةَ َن إ َليَّ ه  َأْي: َمْنز ل ي َوَأْحسةةةةةةةةةةةةةةَ اب لةةةةة   أ قةةةةةَ
َشة  ف ي أَْهل ه     .(8)«ب اْلَفاح 

                                                
 844/ 8، القصص الق آني ق اءة معاص ةشحرور،  (0)
 .3/483 تفسي  الق آن العظيم،ابن كثير،  (8)
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 حةواضةةةةةةةألن اآلية  ،ن الفاحشةةةةةةةة جائزة لو لم يكن بعلها قد أحسةةةةةةةن إليهإوال يقال 
رها بزوجها لكي يذكّ  تحريم الزنا، ولكنه هو أسةةةةةةلوب دعوي من يوسةةةةةةف  إلىاإلشةةةةةةارة 

 تنتهي وتفيق من نشوتها به. 
 خلوقين، ودفعه الشةةةةةةةةرهذا مما يبين محاسةةةةةةةةن يوسةةةةةةةةف، ورعايته لحق الله وحق الم

بالتي هي أحسةةةةةةةةةةن، فإن الزنى بامرأة الغير فيه حقان مانعان، كل منهما مسةةةةةةةةةةتقل بالتحريم، 
ولو رضةةةةةةةةةةةةي الزوج بها لم يكن له فعلها لتعلق حق الله بها من  ،والفاحشةةةةةةةةةةةةة حرام لحق الله

متزوجة ة الفلما كان الزنى بالمرأ ،تحريم، ولو سقف حق الله بالتوبة فإن حق الزوج ال يسقف
له علتان كل منهما تسةةةةةةةةةةةةتقل بالتحريم، مثل لحم الخنزير الميت، علل يوسةةةةةةةةةةةةف ذلك بحق 

  .الزوج، وإن كان كل من األمرين مانعاً له
كم الزنا وعلم يوسةةةف بهذا الحابن تيمية معرفة القوم بحرمة قرر شةةةيخ اإلسةةةالم قد و 

ذَ » :رحمةةه اللةةهحيةةث قةةال  ا َجَرى َوهةةَ س بةةيمرهةةا، ا م ْن أَْعَظم  الةةدّ يةَةاثةَةة ، وحبَمَع ع ْلم  الزَّْوج  ب مةةَ
َْجل  اْلَمْرأَة  م َعاَونًَة َلَها َعَلى َمْطَلب َها ل د يَاثَت ه   ،والزوج هو الذي حبسةةةةةةةةةةةه ه  أل  َرت ه   َوَحَبسةةةةةةةةةةةَ َوق لَّة  َغيةْ

ة   شةةةةَ َف إَلى اْلَفاح  َف َلْم يَةتةْر   ،َفَدَخَل ه َو ف يَمْن َدَعا ي وسةةةة  َْجل ه  َواَل كْ فَةع ل َم َأنَّ ي وسةةةة  َة أل  شةةةةَ  اْلَفاح 
ه   نةْ َف َلْو أَْعطَا ،ل َخْوفة ه  م  ْنه  َوَأنَّ ي وسةةةةةةةةةةةةةة  َها َما طََلَبْت َلْم بَةْل قَةْد ع ل َم يَق يًنا أَنَّه  َلْم َيك ْن َيَخاف  م 

؛ فةَةإ نةةَّه  قةَةْد َدرَ  ،َيك ْن الزَّْوج  يةَةْدر ي بةة اْلم رَاَوَدة  َواْلَخْلَوة  الَّت ي ه َي  ىَوَلْو َدَرى فَةَلَعلةةَّه  َلْم َيك ْن ية ْنك ر 
َف َفَكاَنتْ  َيٌة ل َذل َك ف ي اْلَغال ب  فَةَلْم ية ْنك ْر َوَلْو ق دّ َر أَنَّه  َهمَّ ب ع ق وبَة  ي وسةةةةةةة   ه َي اْلَحاك َمَة م ْقَتضةةةةةةة 

َرَة َله   اء  التتر    تَةْغل بة ه  ... َوَقْد َعه َد النَّا   َخْلًقا م ْن النَّا َعَلى الزَّْوج  اْلَقاه  اؤ ه ْم؛ م ْن ن سةةةةةةَ ْم ن سةةةةةَ
ٌد ف ي فَةَتاه  َأْو فَةَتاَها َوتَةْفَعل  َمَعه  َما ت ر يد  َوإ نْ  ْمرَأَت ه  َغَرٌض فَاسةةةةةةةةةةةةة   أَرَاَد الزَّْوج  َأْن َوَغْير ه ْم َيك ون  ال 

َف َأْو ية َعاق َب َمنَةَعْته  َوَدفَةَعْته ؛ َبْل َوأََهانَةْته  َوفةَ  َها َوأَْهل َها َتَحْت َعَليْ َيْكشةةةة  رّ  ب نَةْفسةةةة  ه  أَبْةَوابًا م ْن الشةةةةَّ
ا ب   َها رَْأسةةةةً نةْ َداق َها َوَغْير  َذل َك؛ َحتَّى يَةَتَمنَّى الرَّج ل  اْلَخاَلَر م  َها َواْلم طَالََبة  ب صةةةةَ م  رَْأ   َمَع  َوَحشةةةةَ

َرة   ْعف  اْلَغيةْ َرٌة َفَكْيَف َمَع ضةةةةَ َف إَلى تَةْرك  . فَةَهَذا ك لُّه  ية بَةيّ  َكْون  الرَّج ل  ف يه  َغيةْ ن  َأنَّ الدَّاع َي ل ي وسةةةة 
َشة  َكاَن َخْوَف اللَّه  اَل َخْوفًا م ْن السَّيّ د    .(0)«اْلَفاح 

                                                
 .03/080مجموع الفتا ى، ابن تيمية،  (0)
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د ي َأْكَرَمن ي َفاَل  {ٿ ٿ}»قولةةةه تعةةةالى:  كمةةةا أن يةةةّ  ا، َأْي ه َو سةةةةةةةةةةةةةةَ يَةْعن ي َزْوَجهةةةَ
ه ، َفاَل أَْرَتك ب  مَ  : َأْي إ نَّ وهةاك معنى آخر وهوَأخ ونة ه ،  ن ي ب ل ْطفة  وهذا  (0)ا َحرََّمه  اللةََّه َربّ ي تَةَوالَّ

 يعلم أن الزنا حرام. دليل على أنه 
حيةث يقول في معنى اآلية:  ويقرر القشةةةةةةةةةةةةةةيري حرمةة الزنةا في عهةد يوسةةةةةةةةةةةةةةف 

 (8){ ٿ ٿ} :أشةةار إلى ربه الحق تبارك وتعالىيوسةةف  إن {ٿ ٿ ٿ ٿٹ}

 .(4)«ب وأكرم مثواي فال ينبغي أن أقدم على عصيانهالذي خلصني من الج
كمةةةا يةةةدعي   افهةةةذا دليةةةل على أنةةةه يعلم عظم حرمةةةة الزنةةةا، ولو لم يكن الزنةةةا حرامةةةً 

اللتجاء إلى الله في عصمته من أمر هو حالل، فعندما أحل لرور لم يكن هناك معنى ةةةةةةشح
 هألن الحكم ولم يتورعوا عنه؛نقياء بهذا تقياء األاللةه ملةك اليمين أخةذ بعض الصةةةةةةةةةةةةةةحةابة األ

ب مخافة أن تصةةةةةةةةةةةي ، وإنما الورا هو: أن تترك أمراً حالالليس من الورا أن تترك أمراً حالال
 أمراً حراماً، وهو غير موجود هنا.
    د ح مة الزنا قبل الق آن: 

ون ن الزنةةةةاة معلقأ»ذكر المحقق الةةةةذهبي في كتةةةةابةةةةه الكبةةةةائر أنةةةةه ورد في الزبور: 
الزبانية  ذا اسةةتغاب من الضةةرب نادتهإالنار يضةةربون عليها بسةةياط من حديد، ف بفروجهم في

وتمرح وال تراقب الله تعالى وال تسةةةةةةةةتحي  ،وتفرح ،وأنت تضةةةةةةةةحك ،أين كان هذا الصةةةةةةةةوت
 .(3)«منه؟!

يوضةةةةةةةةةةةةةةي حرمةةة الزنةةا، وهو قبةةل كمةةا نقةةل الةةذهبي   كتةةاب داوود ومةةا جةةاء في  
وإنما حرم فيما  من بعد زمن يوسةةةةةةةةةةةةف عاش في ز  اإلسةةةةةةةةةةةةالم، فإن قيل إن داوود 

ومع ذلك فقد أرسةةةل  ،قبل زمن يوسةةةف  زمن نبي الله لوط  نألم يك :بعد، نقول

                                                
 .1/023 الجامع ألحُام الق آن،ينظر: القرطبي،  (0)
 فال يخونه في أهله. ،إلى زوجها الذي أكرم منزله القول هنا على حسب الهاء، قيل: إنها راجعة (8)
 .4/034، لطائف اإلشا ات، القشيري (4)
 . 31، دار الندوة الجديدة، بيروت لبنان، ركتاب الُبائ الذهبي، شمس الدين،  (3)
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 على أن "شحححح   "فكيف يسةةةةتدل  ؟بسةةةةبب جريمة اللواط الله العذاب على قوم لوط 
  ؟جريمة اللواط حرام في نفس ذلك الزمنو  في زمن   اليكون الزنا حال

يكون بالزناة؛ ف اخاصةةةةة ات قبل البشةةةةةر، وبما أن من أبوابها بابومعلوم أن جهنم خلق
قبل خلق  افيكون الزنا حرامً  ،على تخصةةةةةةيق عقوبة معينة للزناة قبل خلق البشةةةةةةر هذا دليال

 البشر بدليل تخصيق مكان لهم في جهنم.
ر اآْليَات الَّت ي كتبَها الله لم وَسى  ف ي»وقد ذكر الذهبي أن  اَل َواَل تسرق وَ  اْلعشةْ

ك َوْجهي، فةةةإذا   فكيف  لنبيةةةه موسةةةةةةةةةةةةةةى  ه هةةةةذا الخطةةةةابمنةةةةكةةةةان تزن فةةةيحجةةةةب َعنةةةةْ
  .(0)«؟بغيره

، قَاَل: و ، زمن موسةةةةةةةى في وهذا دليل على حرمة الزنا  م رَّ »َعن  اْلبَةرَاء  ْبن  َعاز ب 
اه ْم  َعَلى النَّب يّ   ا َمْجل وًدا، فةةََدعةةَ اَل: ب يَةه ود يّ  م َحمَّمةةً دَّ الزَّان ي هَ ))، فَةقةةَ د وَن حةةَ َذا َتجةة  كةةَ

اَل: ((ف ي ك تةةَاب ك ْم؟ ائ ه ْم، فَةقةةَ ا َرج اًل م ْن ع َلمةةَ د َك بةة اللةةه  الةةَّذ ي أَنْةَزَل ْنشةةةةةةةةةةةةةة  أَ ))، قةَةال وا: نَةَعْم، فةَةَدعةةَ
د وَن َحدَّ الزَّان ي ف ي ك َتاب ك مْ  ى، أََهَكَذا َتج  ْدتَن ي  قَاَل: .((التةَّْورَاَة َعَلى م وسةةةةةَ اَل، َوَلْواَل أَنََّك َنشةةةةةَ

ر يفَ  ب َهَذا رَاف َنا، َفك نَّا إ َذا َأَخْذنَا الشةةةةةةَّ د ه  الرَّْجَم، َوَلك نَّه  َكثة َر ف ي َأشةةةةةةْ  تَةرَْكَناه ، َوإ َذا َلْم أ ْخب ْرَك، َنج 
ْيء  ن ق يم ه  َعلَ  ع يَف أََقْمَنا َعَلْيه  اْلَحدَّ، قة ْلَنا: تَةَعاَلْوا فَةْلَنْجَتم ْع َعَلى شةةةةةةةةةَ ر يف  َأَخْذنَا الضةةةةةةةةةَّ  ى الشةةةةةةةةةَّ

ول  الله   ، فَةَقاَل َرسةة  يَم، َواْلَجْلَد َمَكاَن الرَّْجم  ، َفَجَعْلَنا التَّْحم  يع  لله مَّ إ نّ ي َأوَّل  َمْن ا)): َواْلَوضةة 
َم ... الخ((َأْحَيا أَْمَرَك إ ْذ أََمات وه    .(8)«، َفَيَمَر ب ه  فَةر ج 
ات وه  ا)): قولةةةه  دفلنقف عنةةة ا أَْمَرَك إ ْذ أَمةةةَ أن  ى نعلمحت (،(لله مَّ إ نّ ي َأوَّل  َمْن َأْحيةةةَ
 ،بالرجم على الزاني المحصةةةةةنندما حرم الزنا، بل وعندما قضةةةةةى بجديد ع اإلسةةةةةالم لم ييت  

                                                
م، تحقيق أسامة صالح 0112-هة0302، 3بيروت، ط-، دار إحياء العلومالُبائ الذهبي، محمد بن أحمد،  (0)

 .21ين، رالد
 .4/0481(، 0111باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، رقم الحديث ) ،: كتاب الحدودصحيح مسلممسلم،  (8)
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، ولكنها نسةةةةةةيت (0)حياء ألحكام الله التي كانت من قبلإفهو ليس حكماً جديداً، بل هو 
 واندثرت بسبب الكفر والتبديل والتغيير في دين الله.

ه كان البشةةةةةةةةةر، أن أبو من أبرز األدلة على تحريم الله للزنا منذ خلق آدم  إنَّ ثم 
أال يتزوج األخ بةةيختةةه التي كةةانةةت معةةه في نفس البطن، ويتزوج من  دم آمن شةةةةةةةةةةةةةةريعةةة 

 .(8)نجبتها أمه من البطن الثانيأالبنت التي 
التعليق على األنححاجيححل األ بعححة  كتححب األنبيححاء الثني عشحححححححححح  ) كتةةاب  في وجةةاء

فر من  وأنه ما فيه بيان على حرمة الزنا في عهد يوسةةةةةةةةةةةف  (401 ، صةةةةةةةةةةةفحة التو اة
نفسه،  الذي اشترى يوسف راودته عنأن امرأة »وخوفه من الله:  ،الوقوا فيه بسبب شناعته

ه وأخةةذت بثوبةةه، وقةةالةةت لةةة ،فلم يجبهةةا فةةدخةةل ذات يوم البيةةت لشةةةةةةةةةةةةةةغلةةه، فةةدخلةةت عليةةه
ضةةةةةاجعني! فلم يفعل وخرج هارباً إلى السةةةةةوق، وترك ثوبه في يدها، فلما جاء سةةةةةيده قالت 

دخل علي ليفضةةةةةةةةحني، فلما رفعت صةةةةةةةةوتي ترك ثيابه في يدي، وهرب له: إن هذا العبراني 
إلى السةةوق، فلما سةةمع سةةيده؛ اشةةتد غضةةبه، وسةةجن يوسةةف، في السةةجن الذي فيه أسةةرى 

                                                
َ َما }، كما قال الله تعالى: صحيي السنة يستحيل أن يتعارض مع القرآن، ألن السنة وحي أوحاه الله لنبيه  (0)

يٌ  ْ  الَهَوى * إ نك ُهَو إ لَّ َ حك بهذا القرآن  ما ينطق محمد »[، بمعنى: 3-4]سورة النَّجم: {َُوَحى ََحنكط ُق َع
ب يُّ َما قَاَل النَّ »، وعلى هذا علماء األمة، قال الزركشي: «عن هواه، وما هذا القرآن إال وحي من الله يوحى إليه

  ََه َعْنه  َمْن عَ من شيء فهو في القرآن وفيه َأْصل ه  قَةر َب أَْو بَةع َد َفه َمه  َمْن َفه َمه  َوع َما م َه، قَاَل اللَّه  تَةَعاَلى: م 
ء   ْك َشيك ُ َتاب  م  :  َأاَل َتْسَمع  إ َلى قَةْول ه  [ 42]سورة األنعام: {فَح َّطكَنا ف ي الك َّْ ))ف ي َحد يث  الرَّْجم  َي َما بحَ  أَلَقكض  ُُ َن يحك

ُ َتاب  اللَ نَةه َما ب ك َتاب  اللَّه  َوَلك نَّ الرَّْجَم  َولَْيَس ف ي َنقّ  ك َتاب  اللَّه  الرَّْجم  َوَقْد أَْقَسَم النَّب يُّ  ((ب  أَْن َيْحك َم بَةيةْ
َها العهابَ }ف يه  تَةْعر يٌض م ْجَمٌل ف ي قَةْول ه  تَةَعاَلى:  يخبرنا القرآن الكريم أن الرسول  ،«[2:]سورة النور {َ ََدك َأُ َعنحك

  ْور  بَاب  إ َذا اْصطََلح وا َعَلى ص ْلي  جَ صحيح البخا ي، ينظر: ال ينطق عن الهوى، بل هو وحي من الله
ه  صحيح مسلم، ( ومسلم، 8331، حديث رقم )023، ر4فَالصُّْلي  َمْرد وٌد، ج بَاب  َمن  اْعتَةَرَف َعَلى نَةْفس 

 ، الب هان في(. وينظر: الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله0211، حديث رقم )0483، ر4ب الزّ َنى، ج
 .081، ر8ج علوم الق آن،

 .82-81انظر: سورة المائدة،  (8)
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ورغم أن القصةةةةةةةةةةةةةةة ناقصةةةةةةةةةةةةةةة عما حكي في القرآن؛ إال أننا أردنا أن نيخذ محل  (0)«الملةك
، والتي يعلم حرمتها، وإال هارباً منها خوفاً من فعل هذه الفاحشةةةةةةة جخر  الشةةةةةةاهد بينه 

 .هارباً وترك ثوبه في يدها حاجة لخروجهلما كان هناك 
 ،يخالف القرآن قوله إن الزنا لم يكن حراما في عهد يوسةةةةف ب شحححح    إنثم 

زمن  وليس في ،والسةةةةةةةةةةةةةةنةة ألن فيهمةا ما يفيد أن الزنا حرام منذ  خلق الله األرض ومن عليها
ثبات ما يدعيه هو، إال إفإن أثبتنا هذا فيين ، بل من قبل زمن يوسةةةةةةةف  يوسةةةةةةف 

 أخرى يراها هو.  حالل معان  إأنه أراد هدم الدين بهدمه معاني اآليات و 
 أن يزني من يوسف يذهب إلى أن امتناا  شحح   ومما يلفت النظر أيضةاً أن 

ٱ } تعالى: لتفسةةةةةةةير قولهعندما تعرض حيث قال  امرأة العزيز كان لسةةةةةةةبب أخالقيب

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 

ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 {ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇڄ ڃ
ق التي خالإن يوسةةف اسةةتنكر ما تدعوه إليه باعتباره يتعارض مع األ: ،[83-84:يوسةةفسةةورة ]

نةةا محرمةةا، ثم والمروءة، وليس بةةاعتبةةاره ز  ،تربى عليهةةا في بيئتةةه األولى من مثةةل عليةةا كةةالوفةةاء
نوان من عكن الله عصمه من ذلك بتجريده لو  ،هم بها لكي يواقعها يوسف  نَّ أيدعي 

 .ةقة البالير الذكورة، الذي أصبي كالخ
 أموراً، أذكر منها اثنين ألهميتهما: اآلية المذكورة من شح   ويستنتج 

بر واستنكر أنه استك :ثانياً  .أن يوسف كان يعرف الله بدليل أنه استعاذ به :أ ًل »
ليه في بيئته األولى ه عأن يمتثل لما تدعوه إليه باعتباره يتعارض أخالقياً مع ما انفتحت عينا

                                                
. نقالً 401ر  ،نجم الدين سليمان : التعليق على األناجيل األ بعة  كتب األنبياء الثني عش   التو اة،ينظر (0)

ْعن   023. ونقالً عن قامو  الكتاب المقد ، ر 81-1: 41: سف  التَُو
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م والمروءة، وليس باعتباره زناً محرمًا ألن تحريم الزنا ل ،ليا كالوفاءل ع  ث  وم   ،وقيم ،من مكارم
 .(0)يكن قد نزل به تحريم إلهي

يمتنع عن الزنا بسبب أخالقي ال يتعارض مع كون الزنا حراماً في  وكون يوسف 
 .(8)«ق عن األخالق الحميدة، ألن االمتناا عن الحرام أمر منبثزمنه 

                                                
 8/844، القصص الق آني ق اءة معاص ةينظر: شحرور، محمد،  (0)
 .8/844شحرور، المرجع السابق،  (8)
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 الخاتمة
توصةةةةةةةةةةةةةةلةةت إلى عةةديةةد من النتةةائج  ،بعةةد إتمةةام هةةذه الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة بحمةةد اللةةه وتوفيقةةه

 والتوصيات، وأذكر أهمها في النقاط اآلتية:
 : النتائج:أ لً 

من قائمة المصةةةادر والمراجع، ونادراً ما كان  لشححح   خلو كتاب القصةةةق القرآني  .0
 ا في الهوامش.يوثق المراجع التي ينقل منه

نفسةه في مجال التفسير وهو ليس من أهله، مما جعله ييتي  شحح   إقحام محمد  .8
 بالعجائب، وهو يحسب أنه يحسن عماًل.

في علم القراءات القرآنية المتواترة والشةةةةةةةةةةةاذة، والذي أدى إلى  شححححححححح   عدم تعمق  .4
 الهجوم عليها، وإنكار بعضها.

كريم، أو آراء المفسةةةةةةةةةةةةةةرين السةةةةةةةةةةةةةةةابقين جةةل كتةةابةةاتةةه التي تعيةةب تفةةاسةةةةةةةةةةةةةةير القرآن ال .3
والمعاصةةةةةةةةرين جاءت وفق توجهاته الشةةةةةةةةخصةةةةةةةةية دون أن يحيل القارئ إلى مصةةةةةةةةدر 

 موثوق لكالمه. 
رائحة علم بالسةةةنة بقدر ما يشةةةم رائحة  شحححح   القارئ المنصةةةف ال يشةةةم من كالم  .3

 الهجوم واالنتقاد لمصادر السنة.
شةةةةةرعية أو لمتخصةةةةةصةةةةةين في العلوم التيثيرا سةةةةةلبياً في غير ا شححححح   توقع تيثير آراء  .2

 البسطاء من عامة المسلمين.
وذلك عندما اسةةةةةةةةةةةتعمل  -عليهم السةةةةةةةةةةةالم-بمكانة األنبياء  شححححححححح   اسةةةةةةةةةةةتخفاف  .1

، ال تقال لعامة النا ، مثل:" أن  مصةةةةةةةةةطلحات وكلمات في قصةةةةةةةةةة يوسةةةةةةةةةف 
 .مثل خرقة بالية ال تصلي للخل وال للخردلعنوان ذكورته أصبي 

، قراءة ال تلتزم بضةةوابف التفسةةير وال شةةروطه شححح   ي شةةخصةةية القراءة المعاصةةرة ف .2
 وال بمنهجية علمية.
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 ثانياً: التوصيات:

 المعاصةةةةةةةةرة، غير المنضةةةةةةةةبطة، ومادور اإلعالم في التوعية بخطر دعاة القراءة  تدعيم .0
 .أفكار وسموميبثونه من 

ذه هسةةةةةةةةةةليف الضةةةةةةةةةةوء على بتالمراكز العلمية، والمؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات البحثية، وغيرها قيام  .8
 الشبهات والرد عليها بطريقة موضوعية. 

 هذا، وإن كان من توفيق  فلله الفضةل والمنة، وإن كان من زلل  فمني ومن الشيطان،
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 الفها  
 آَات الق آنفه   

 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

   سو ة البق ة-2 

 111 111 { ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ} .1

 11 181 { ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} .2

 26 282 { ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} .3

   سو ة آل عم ان-3 

 36 44 { ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ} .4

 43 111 { ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ} .1

   سو ة النساء-5 

 81 82 ...{ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ} .2

   سو ة المائدة-4 

 28 21 { ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ} .1

   سو ة األع اف-5 

 41 95 { ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ} .8

   سو ة َونس-80 
 111 84 { ڻ ڻ ڻ ں ں} .6

   سو ة َوسف-82 
 11، 31 3 { ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ} .11

 16، 11 11 ..{ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} .11

، 21، 14، 13، 12 12 { ائ ى ى ې ې ې ې ۉ} .12
11 ،81 

 116، 46، 36 11 { ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} .13

 11 16 { ڳڳ ڳ} .14

، 62، 62، 61، 62 21 { ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ} .11
62 ،61 ،61 ،62 
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

، 13، 114، 111 23 { ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} .12
118 ،128 ،126 

 134 24-23 { ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} .11

 116، 112 23 { ٺٺ ٺ ٺ} .18

، 112، 112، 111 24 { ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} .16
113 ،112 ،112 ،
113 ،111 ،111 ،

111 ،112 
 112، 111 22 { ڻڻ ں ں ڱ} .21

 112 26-28 { ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ} .21

 14 26 { ۇئ وئ وئ ەئ} .22

ِه َقْد َوقَاَل ِنْسَوٌة ِفي اْلَمِديَنِة اْمَرَأُت اْلَعزِيِز تُ َراِوُد فَ َتاَها َعْن نَ ْفسِ } .23
 {َشَغَفَها

31 14 ،121 

، 121، 111، 14 31 { ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} .24
121 ،123 

 111، 111 32 { چڇ چ چ چ ڃ} .21

، 111، 123، 111 33 { ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} .22
121 

 111 34 { ڻڻ ڻ ں} .21

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} .28

 { ڃ

36 11 

 111، 111، 111 11 .{ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ې ې ۉ} .26

 16 11 { ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} .31

   سو ة إب اهيم-85 
 د 1 { ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ} .31

 113 31 { ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ} .32

   سو ة الحج -84 

 11 6 { ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} .33
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

م-89     سو ة مَ 
 31 31 { ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې} .34

   سو ة النمل-25 
 د 41 { ے ھ ھ ھ ھ} .31

   سو ة ال  م-30 

 36 4-1 ...{ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ} .32

   سو ة َس-35 

 31 12 ...{ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} .31

   سو ة ص-31 

 12 26 { چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} .38

 112 83-82 ...{ حس جس مخ حخ جخ مح جح مج} .36

   سو ة الجْ-52 

 36 21-22 { جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ} .41

   سو ة المزمل-53 

 34 4 { ٿ ٿ ٿ} .41

 28 21 { ڑ ژ ژ ڈ} .42

   سو ة الب  ج-14 
 34 22-21 { ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ} .43

   سو ة الغاشية-11 
 31 1 { ٹ ٹ ٿ ٿ} .44

   سو ة الش ح-95 
 122، 42 1 { ہ ہ ہ ۀ} .41
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ة حادَثفه   األ  النبَو
 

 الصفحة ط ف الحدَث م
 28 ))إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم((  .0
 21، 22 ))َأْسَيل  اللَه م َعافَاتَه  َوَمْغف َرتَه ، َوإ نَّ أ مَّت ي اَل ت ط يق  َذل َك((  .8
 083 ))أ ْعط َي ي وس ف  َوأ مُّه  َشْطَر اْلح ْسن ((  .4
بْ   .3 ، فَةَلْم أََزْل َأْسَتز يد ه  َحتَّى انْةتَةَهى إ َلى َسبةْعَ ))أَقْةرَأَن ي ج  ((ر يل  َعَلى َحْرف   22 ة  َأْحر ف 
3.  ))  د ))إ نَّ َأْشَكَر النَّا   ل لَّه  َأْشَكر ه ْم ل لنَّا  
د وَن َحدَّ الزَّا  .2  048 ي ف ي ك َتاب ك ْم((ن  ))أَْنش د َك ب الله  الَّذ ي أَنْةَزَل التةَّْورَاةَ َعَلى م وَسى، أََهَكَذا َتج 
ْبر يل ، َفق يَل َمَن أَْنَت قَا  .1 ْبر يل ، ق يَل ))ث مَّ َعرََج ب ي إ َلى السََّماء  الثَّال ثَة ، فَاْستَةْفَتَي ج  َل ج 

)). 
23 

 28 ))َحدّ ث وا َعْن بَن ي إ ْسرَائ يَل َواَل َحرََج((  .2
 42 ))رؤيا المسلم جزء من أربعين جزءاً من النبوة((  .1

، يَةْقَرأ  س وَرَة الف ْرقَان  َعَلى َغْير  َما أَقْةَرؤ َها، .  .01 زَام   22 .(())َسم ْعت  ه َشاَم ْبَن َحك يم  ْبن  ح 
 083 ))فإ َذا ه َو َقْد أ ْعط َي َشْطَر اْلح ْسن ((  .00
 083 ))َفَمَرْرت  ب ي وس َف َوإ َذا ه َو َقْد أ ْعط َي َشْطَر اْلح ْسن ((  .08
 083 رسول الله ) الحسن بن علي وعنده األقرا بن حابس التميمي جالساً، ..(( ))قبَّل  .04
 28 ))ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم، وقولوا }ءامنا بالله ومآ أ نزل إلينا{((  .03
 د ))اَل َيْشك ر اللََّه َمْن اَل يْشكر النَّا ((  .03
َنك َما ب ك َتاب  الله((  .02 َينَّ بَةيةْ  044 ))أَلَْقض 
 34 ))اللهم اجعله هادياً مهديا، واهد به((  .01
 048 ))الله مَّ إ نّ ي أَوَّل  َمْن َأْحَيا أَْمَرَك إ ْذ أََمات وه ((  .02
01.  )) ، َفاَل تَةل ْمن ي ف يَما اَل أَْمل ك   002 ))اللَّه مَّ َهَذا َقْسم ي ف يَما أَْمل ك 
 083 ))من ال يرحم ال ي رحم((  .81
 23 ية ْرَحم (( ))َمْن الَ يَةْرَحم  الَ   .80
د وَن َحدَّ الزَّان ي ف ي ك َتاب ك ْم((  .88  048 ))َهَكَذا َتج 
 22 ))وأمر ا لرسول ) أن ي قرئ بعضهم بعضاً((  .84
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 المصاد   الم اجع.
 .م   الق آن الَُ 

ه( 402ابن أبي داود، أبو بكر، عبد الله بن سليمان بن األشعث األزدي السجستاني )المتوفى:  .0
-ه0384، 0محمةةد بن عبةةده، )الفةةاروق الحةةديثةةة، مصةةةةةةةةةةةةةةر/القةةاهرة، ط تحقيق:المصححححححححححححاحف، 

 م(.8118

تاني )المتوفى:  .8 سةةْ ج  ، تحقيق: سححنْ أبي دا ده(، 813أبو داود، سةةليمان بن األشةةعث األزدي السةةّ 
 م(.8111-ه0341، 0مَحمَّد كام ل قره بللي، )دار الرسالة العالمية، ط -شَعيب األرنؤوط 

ان ، تحقيق: صةةةةةفو مف دات ألفاظ الق آنن بن محمد، أبو القاسةةةةةم، األصةةةةةفهاني، الراغب، الحسةةةةةي .4
 هة(.0308، 0عدنان الداودي، )دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط

حححححب إع اب الق آن،ابن األنبةةةةةةاري .3 -ه 0340، 8د.ن، ط، )مكتبةةةةةةة اآلداب ، البيحححححان في غَ 
 م(.8101

النشححححح  ه(، 244يوسةةةةةةف )المتوفى:  أبو الخير، محمد بن محمد بن ،ابن الجزري، شةةةةةةمس الدين .3
)المطبعة الكبرى، د.م.  ه(،0421، تحقيق: علي محمد الضةةةةةةباا )المتوفى في الق اءات العشححححح 

 د.ط. د.ت(.

تحقيق:  زاد المسحححححي  في علم التفسحححححي ،ه(، 311ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، )المتوفى:  .2
 ه.0388، 0عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

، تحقيق: محمود شححححه ات الههب في أخبا  مْ ذهبابن العماد الَعكري، عبد الحي بن أحمد،  .1
 .م0122-ه0312، 0األرناؤوط، تخريج عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط

ائر، ، دار البصةةةعلوم الق آن عند الشحححاطبي مْ خالل كتابَ الموافقات سةةةالم،أبو عاصةةةي، محمد  .2
 م.8113-ه0382، 0، طالقاهرة

ابن الهةةائم، أحمةةد بن محمةةد بن عمةةاد الةةدين بن علي، أبو العبةةا ، شةةةةةةةةةةةةةةهةةاب الةةدين، )المتوفى:  .1
بيروت،  -ضةاحي عبد الباقي محمد، )دار الغرب اإلسةالمي التبيان في تفسحي  الق آن، ه(، 203

 ه(.0384، 0ط
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 مجموع الفتا ى،ه(، 182: ابن تيميةة، تقي الةدين، أبو العبا ، أحمد بن عبد الحليم )المتوفى .01
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسةةةةةةةةةةةةةم، مجمع الملك فهد لطباعة المصةةةةةةةةةةةةةحف الشةةةةةةةةةةةةةريف، 

 م.0113-ه0302المدينة النبوية، المملكة العربية السعودي، د.ط، 

تحقيق: محمد السةةةةةةةةةيد الجليند، مؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةة علوم القرآن، دقائق التفسحححححححي ، ، ................. .00
 ه.0313، 8دمشق، ط

صححححححححححححيح ابْ حبان   ه(، 433)المتوفى:  ،أبو حاتم البسةةةةةةةةةةةةةتي ،حبان، محمد بن حبان ابن .08
)مؤسةةةسةةةة  ،تحقيق وتخريج وتعليق: شةةةعيب األرنؤوط اإلحسححان في تقَ ب صحححيح ابْ حبان،

 م(.0122-ه0312 ،0ط ،بيروت ،الرسالة

، اإلصححححححححابة في تمييز ه(238ابن حجر العسةةةةةةةةةةقالني، أبو الفضةةةةةةةةةةل، أحمد بن علي )المتوفى:  .04
 .ه0308 ،0ط ،بيروت ،دار الجيل ،تحقيق: علي محمد البجاويالصحابة، 

دار المعرفةةةة، بيروت، د.ط،  فتح البحححا ي شححححححححححح ح صححححححححححححيح البخحححا ي،، .................. .03
 ه. 0411

)مؤسةةةسةةةة الرسةةةالة،  تحقيق: شةةةعيب األرنؤوط وآخرون،أحمد،  اإلماممسححند ابن حنبل، أحمد،  .03
 م(.0111-ه0381، 8د.م، ط

تحقيق عبد الحجة في الق اءات السبع، ه(، 411ة، الحسين بن أحمد، )المتوفى: ابن خالوي .02
 ه.0310(، 3بيروت، ط ) –العال سالم مكرم، دار الشروق 

، تحقيق سةةةةةةةةةةةةةةعيد األفغاني، دار الرسةةةةةةةةةةةةةةالة، حجة الق اءاتابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد،  .01
 بيروت، بدون تاريخ.

)مؤسسة التاريخ ، التحَ    التنَو ، ه(0414وفى: ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد )المت .02
 .م(8111-ه0381، 0العربي، بيروت/لبنان، ط

ز ابن عطيةةة، عبةةد الحق بن غةةالةةب، .01 ق: عبةةد ، تحقيالمح   الوجيز في تفسحححححححححححي  الُتححاب العَز
 ه. 0388، بيروت، 0السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، ط 
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تحقيق:  ، معجم مقاَيس اللغة،ه(413سةةةةةةةةةةةةةين )المتوفى: ابن فار ، أحمد بن فار ، أبو الح .81
 (.0111-ه0411عبد السالم محمد هارون، )دار الفكر، د.ط، 

الححححداء  الححححد اء    ه(،130ابن قيم الجوزيةةةةة، أبو عبةةةةد اللةةةةه، محمةةةةد بن أبي بكر )المتوفى  .80
تحقيق: محمد أجمل اإلصةةةةةةةالحي، خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشةةةةةةةيري، الجواب الُافي، 

 ه.0381، 0دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط

   ححححححححححححة المحبيْ  نزهححة ه(، 130، محمةةةد بن أبي بكر، )المتوفى: ...................... .88
 م.0124-ه0314د.ط،  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،المشتاقيْ، 

لعظيم، تفسي  الق آن اه(، 113-111) عمرإسةماعيل بن  ،ابن كثير، عماد الدين، أبو الفداء .84
تحقيق: محمد حسةةةةةةةةين شةةةةةةةةمس الدين، دار الكتب العلمية، منشةةةةةةةةورات محمد علي بيضةةةةةةةةون، 

 ه.0301، 0بيروت، ط

تحقيق عبد الله عبد المحسةةةةةةةةةةةةةةن التركي، بالتعاون مع  البداَة  النهاَة،، ..................... .83
 م.0111-ه0301، 0ط ،مركز البحوب والدراسات بدار هجر، هجر للطباعة والنشر، الجيزة

سحححححححححححنْ ابْ مححاجححَ،  ه(،814ابن مةةةاجةةةة، أبو عبةةةد اللةةةه، محمةةةد بن يزيةةةد القزويني، )المتوفى:  .83
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصةةةةل عيسةةةةى البابي الحلبي، د.ط، 

 د.ت.

 لسحححان الع ب،هةةةةةةةةةةةةةةةةةة(، 100جمال الدين )المتوفى:  ،أبو الفضةةةل ،محمد بن مكرم، ابن منظور .82
 ، د.ت.0ر، بيروت، ط)دار صاد

إ شاد العقل السليم إلى مزاَا ه(، 128أبو السةعود، محمد بن محمد بن مصةطفى )المتوفى:  .81
م،   دار إحياء التراب العربي، بيروت، د.ط، د.ت.الُتاب الَُ 

، تحقيق: صةةةةدقي البح  المحيطه(، 133أبو حيان، محمد بن يوسةةةةف األندلسةةةةي )المتوفى:  .82
 ه.0381د.ط،  وت،محمد جميل، دار الفكر، بير 

 ،)المركز الثقافي العربي/بيروت )ق اءة في خطاب الم أة(، د ائ  الخوف ،أبو زيد، نصر حامد .81
 .م(8101 ،0الدار البيضاء/المغرب ط
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ه( 223أبو شةةةةامة، شةةةةهاب الدين، عبد الرحمن بن إسةةةةماعيل المقدسةةةةي الدمشةةةةقي )المتوفى:  .41
ز،  -حقيق: طيار آلتي قوالج، دار صةةةةةةةةةةةةةادر ت الم شححححححححححد الوجيز إلى علوم تتعلق بالُتاب العَز

 م.0113-ه0413بيروت، د.ط، 

تحقيق: محمد فواد  ، مجاز الق آن،ه(811أبو عبيةدة، معمر بن المثنى البصةةةةةةةةةةةةةةري )المتوفى:  .40
 ه.0420سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ط، 

مركز )« التجاه العلماني المعاصحححح  في علوم الق آن د اسححححة  نقد»أحمد محمد الفاضةةةةةل في  .48
 .م(8112 ،0ط ،دمشق ،الناقد الثقافي

معة )كلية الشةةةريعة جا سحححلسحححلة القصحححص الق آني سحححو ة َوسحححف د اسحححة تحليلية،أحمد نوفل،  .44
 م(. 0111، 8دار الفرقان، ط، األردن

 ،بحث في اإلبداا واالتباا عند العرب الثابت  المتحول، ،علي أحمد سةةةةةةةعيد إسةةةةةةةبر ،أدونيس .43
 م(.0113 ،1ط ،بيروت ،)دار الساقي

 ،ترجمة وتعليق: هاشم صالي )دار الساقي الجتهاد إلى نقد العقل اإلسحالمي،محمد،  ،أركون .43
 م(.0110 ،0ط ،بيروت

)دار  ،ترجمة وتعليق: هاشةةةةةةةةم صةةةةةةةةاليالفُ  اإلسححححححالمي )نقٌد  اجتهاٌد(، ، .................. .42
 .(8108 ،2م. ط8111 ،3ط ،بيروت ،الساقي

)دار  ،ترجمة وتعليق: هاشم صالي صحولي  اسحتحالة التأصيل،الفُ  األ، ................... .41
 .م(0111 ،0ط ،بيروت ،الساقي

الق آن مْ التفسحححححححححححي  المو  ث إلى تحليحل الخطاب  ،محمةد ،أركون....................،  .42
 ،م8110 ،0ط ،بيروت ،)دار الطليعة للطباعة والنشةةةةةر ،ترجمة وتعليق: هاشةةةةةم صةةةةةةالي الدَني،

 .م(8113 ،8ط

خية الفُ  الع بي اإلسححححححالمي،  ،محمد ،أركون...........، ...... .41 ترجمة وتعليق: هاشةةةةةةةةم تاَ 
   .م(0112 ،8ط ،والمركز الثقافي العربي/دار البيضاء ،بيروت ،)مركز اإلنماء القومي ،صالي
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يعة )دار الطل ،ترجمة وتعليق: هاشةةةةةةةم صةةةةةةةالي ، قضححححححاَا في تقد العقل الدَني،............... .31
  .د.ت( ،د.ط ،بيروت ،للطباعة والنشر

)دار  ،تقديم وترجمة وتحقيق: هاشةةةةةةةةةم صةةةةةةةةةالينحو نقد العقل اإلسحححححححالمي، ، ............... .30
 م(.8111 ،0ط ،بيروت ،الطليعة للطباعة والنشر

، 3ط ،طبعةة الهيئة القطرية لألوقاف زبحدة التفسحححححححححححي ،محمةد سةةةةةةةةةةةةةةليمةان عبةد اللةه، ، األشةةةةةةةةةةةةةةقر .38
 .م8112-ه0381

خ الق آن، يوسةةةةةةةةةةةةةةف، األشةةةةةةةةةةةةةةيقر، السةةةةةةةةةةةةةةيةةد محمةةد علي  .34 تقةةديم: جةةابر العطةةا، لمحححات مْ تححاَ 
 م(.0122، 8)منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط

  ح المعاني في تفسححي  الق آن ه(، 0811)ت: ،، شةةهاب الدين محمود بن عبد اللهاآللوسةةي .33
، 0ط ،)دار الكتب العلمية، بيروت ،تحقيق: علي عبد الباري عطية العظيم  السححححححححححبع المثاني،

 .(ه0303

، 0، )بيروت، دار بن حزم، طصححححححححححححيح البخحححححا يالبخةةةةةةةاري، محمةةةةةةةد بن إسةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةاعيةةةةةةةل:  .33
 .(1331حديث ) ،م(، كتاب التوحيد8114ه/0384

تحقيق: شةةةةةعيب  شحححح ح السححححنة،ه(، 301البغوي، أبو محمد، الحسةةةةةين بن مسةةةةةعود )المتوفى:  .32
-ه0314، 8محمد زهير الشةةةةةةةةةةةةاويش، المكتب اإلسةةةةةةةةةةةةالمي، دمشةةةةةةةةةةةةق، بيروت، ط-األرنؤوط
 م.0124

ححححححل،، .............. .31 ، 0د.م، ط، دار طيبةةةةةةةة ،تحقيق: عبةةةةةةةد الرزاق المهةةةةةةةدي معححححححالم التنَز
 م.0111-ه0301

م  علومَ في الموسوعة اليهودَة )د اسة نقدَة( البهنسي، أحمد صالح، .32 )مركز  ،الق آن الَُ 
 تفسير للدراسات القرآنية، الرياض، د.ط، د.ت(.

شةةةةةار بتحقيق:  سححححنْ الت مهي،ه(،  811توفى: الترمذي، محمد بن عيسةةةةةى، أبو عيسةةةةةى )الم .31
 م.0112عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، د.ط، 
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م، ،الجابري، محمد عابد .31  ،3ط ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية مدخل إلى الق آن الَُ 
   .م8118

م، ي، المعجم الشحححححتقاقجبل، محمد حسةةةةةةةن .30  )مكتبة اآلداب، الموصححححححل أللفاظ الق آن الَُ 
 م(.8101، 0القاهرة، ط

، 0د.م، ط ،دار ابن الهيثم أَسححححح  التفاسحححححي  لُالم العلي الُبي ،الجزائري، جابر بن موسةةةةةةى،  .38
 م.8118-ه0384

 ،)دار قباء للطباعة والنشةةةةةةر والتوزيع الوحي  اإلنسحححححان )ق اءة مع فية( ،الجليند، محمد السةةةةةةيد .34
 .د.ت( ،د.ط ،القاهرة

، الصححححححححححاح تاج اللغة  صححححححححححاح الع بيةه(، 414ى: الجوهري، إسةةةةةةةةةةةماعيل بن حماد )المتوف .33
 م. 0121(، 0بيروت، ط) –تحقيق أحمد عبد الغفار، دار العلم للماليين 

 المسححتد ك على الصححححيحيْ،ه(، 313الحاكم، محمد بن عبد الله، أبو عبد الله، )المتوفى:  .33
 .0111-ه0300 ،0ط  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تحقيق المصطفى عبد القادر عطا

 توفيق ال حمْ في د    الق آن،ه(، 0412الحريملي، فيصةةةةةةةةةةةةةةةةةل بن عبةةةد العزيز )المتوفى:  .32
تحقيق وتعليق: عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل محمد، دار العاصةةةةةةةةةةةمة، الرياض، دار 

 م.0112-ه0302، 0العليان للنشر والتوزيع، القصيم، بريدة، ط

م،، بالغة السحححح د القصححححخضةةةةر، محمد مشةةةةرف .31 قصححححة َوسححححف نموذجاً  صححححي في الق آن الَُ 
الكتاب الحائز  ،كلية األلسةةةةةن، جامعة عين شةةةةةمس  ق اءة في  ححححوء مفاهيم السحححح د المعاصحححح ،

 م.8112-ه0381، 0ط ،مكتبة األدب ،على جائزة جامعة عين شمس للبحوب الممتازة

، مالَُ  القححامو  الق آني   الوجوه  النظححائ  في الق آنالةةدامغةةاني، الحسةةةةةةةةةةةةةةين بن محمةةد،  .32
 م.0124تحقيق: عبد العزيز سيد األهل، دار العلم للماليين، د.ط، د.م، 

، دار التيسحححي  في الق اءات السحححبعهةةةةةةةةةةةةةةةةةة( 333الداني، أبو عمرو، عثمان بن سةةةعيد )المتوفى:  .31
 م.0123بيروت،  –الكتاب العربي 
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ُام الحدائق النا ححححححححححح ة في أحه(، 0022الةدرازي البحراني، يوسةةةةةةةةةةةةةةف بن أحمةد، )المتوفى:  .21
 ، د.ت.8، دار األضواء، بيروت/لبنان، طمحمد تقي اإليروانيتحقيق وتعليق:  العت ة الطاه ة،

 (.0121، دار العلم للماليين، 0، )طجمه ة اللغةابن دريد، محمد بن الحسن،  .20

، )دار الندوة الُبائ ه(، 132الذهبي، شةةةةمس الدين أبو عبد الله، محمد بن أحمد )المتوفى:  .28
 د.ط، د.ت(. الجديدة، بيروت،

شةةةةةةةةةةةةةةرح د.  مختحا  الصحححححححححححححاح،ه(، 222الرازي، أبو عبةد اللةه، محمةد بن أبي بكر )المتوفى:  .24
 (.م8103 ،ه0343الطبعة الثانية  ،)دار صادر ،محمد نبيل طريفي

مفاتيح الغيب )التفسحححححي   ،ه(212أبو عبد الله محمد بن عمر )المتوفى:  ،الرازي، فخر الدين .23
 ه(.0381 ،4ط ،بيروت ،العربي)دار إحياء التراب الُبي (، 

م في د ل المغ ب رسةتم، محمد بن زين العابدين .23 ، نظ ات في الق اءة المعاص ة للق آن الَُ 
 ه.0342 ،ربيع األول 84 ،موقع: مركز تفسير للدراسات القرآنية الع بي،

تفسححححي  الق آن الحُيم، الشححححهي  بتفسححححي  المنا ، ه(، 0433رضةةةةةا، محمد رشةةةةةيد )المتوفى:  .22
 م.0111د.ط،  ة المصرية العامة للكتاب،الهيئ

جامعة )منشةةةةةةورات التفسحححححي  الق آن بالق اءات الق آنية العشححححح ، رضةةةةةةوان، هيفاء عبد الرؤوف،  .21
 م(.8111-ه0382اإلسالمية ورابطة علماء فلسطين/غزة، د.ط، 

ة  التطبيق، ،عبد الكريم فرعون ،روضةةةةةةةة .22 ل حسةةةةةةةن إشةةةةةةةراف: فضةةةةةةة التفسحححححي  المقا ن بيْ النظَ 
 م(. 8103-ه 0342، 0ط، دار النفائس) ،عبا 

م،الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سةةةةةةليمان .21 ك )جامعة المل ، د اسحححححات في علوم الق آن الَُ 
 (.م8110، 08سعود، الرياض، ط

، تحقيق عبةد الجليل معحاني الق آن  إع ابحَه(، 400الزجةاج، إبراهيم بن السةةةةةةةةةةةةةةري، )المتوفى:  .11
 م0122(، 0عبده شلبي، عالم الكتب، ط)

 م(.8113-ه0382، 0)دار اإلعالم، عمَّان/األردن، طعلوم الق آن،  زرزور، عدنان محمد، .10
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ه  )المتوفى:  .18 د  اللةةةَّ د ْبن َعبةةةْ  الب هححان في علوم الق آن، ه(،113الزركشةةةةةةةةةةةةةةي، بةةةَْدر الةةةدّ ين ، م َحمةةةَّ
 ه،ؤ ي وشةةةةةةةةركاالحلب البابيتحقيق: محمد أبو الفضةةةةةةةةل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسةةةةةةةةى 

 م.0131-ه0412، 0ط

 )مؤسةسةة الرسالة، ناشرون، المسحتفاد مْ قصحص الق آن للدعوة  الدعاة،زيدان، عبد الكريم،  .14
 م(.8104-ه0343، 0ط

م ال حمْ في تفسي  كالم  ه(،0412السةعدي، عبد الرحمن بن ناصةر )المتوفى:  .13 تيسي  الَُ 
 م.8111-ه0381، 0تحقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، طالمنان، 

 المكتبة الشاملة، ترقيم آليا. ش ح القواعد المثلى، ،السلمي، العلياني، عبد الرحيم .13

مد ، تحقيق أحالد  المصحححون في علوم الُتاب المُنونالسةةةمين الحلبي، أحمد بن يوسةةةف،  .12
 الخراط، دار القلم، دمشق، بدون تاريخ. 

 .(8113لقاهرة، د.ط، ا ،)دار مصر المحروسةشًُ ا بْ لدن،  ،سيد القمني .11

ة تحقيق: محمد أبو الفضةةةةةل إبراهيم، )الهيئفي علوم الق آن،  اإلتقانالسةةةةةيوطي، جالل الدين،  .12
 م(. 0113-ه0413المصرية العامة للكتاب، د.ط، 

تحقيق: فؤاد علي منصةةةةةةةور، دار الكتب  المزه  في علوم اللغة  أنواعها، ،.................. .11
 م.0112-ه0302، 0العلمية، بيروت، ط

ب النوا ي، ، .................... .21 ب ال ا ي في شححححححححححح ح تقَ  تحقيق: عبةد الوهاب عبد تدَ 
 .اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، د.ط، د.ت

تحقيق  الححححد  المنثو  في التفسحححححححححححي  بحححالمححححأثو ،ه( 100، )المتوفى: ..................... .20
-ه0342عةةةالم الكتةةةب، الريةةةاض، د.ط،  دار ،الةةةدكتور عبةةةد اللةةةه بن عبةةةد المحسةةةةةةةةةةةةةةن التركي

 م.8103

دار  تفسحي  الجالليْ،ه(، 223، ومحمد بن أحمد المحلي )المتوفى: ..................... .28
 م.8104ه 0343، د.م، 02ابن كثير، ط
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م،  ،الشةافعي، منى محمد بهي الدين .24 التيا  العلماني الحدَث  موقفَ مْ تفسححي  الق آن الَُ 
 .ه(0381 ،0ط ،القاهرة ،)دار اليسر

م، ،الشةةةةةةةةةةةةايع، محمد بن عبد الرحمن .23 ة  أث ها في تفسحححححححححي  الق آن الَُ  مكتبة ) الف  ق اللغَو
 .م(0114-ه0303 ،0ط ،الرياض ،العبيكان

 .م8108 ،0ط ،بيروت ،)دار الساقي)ق اءة معاص ة(،  القصص الق آنيمحمد،  ،شحرور .23

)مركز دراسةةةةات  الع بي المعاصححح ،  جهة نظ  نحو إعادة بناء قضحححاَا الفُ  ،............... .22
 .30-م(. 8113 ،د.ط ،د.ن ،الوحدة العربية

، 3، )األهالي للطباعة والنشةةةةر والتوزيع، طالُتاب  الق آن ق اءة معاصحححح ة.................،  .21
 م، مطبعة خاصة في مصر(.0118

خ، ،الشةةةةةرفي، عبد المجيد .22  ،بيروت ،شةةةةةرن)دار الطليعة للطباعة وال اإلسححححالم بيْ ال سححححالة  التاَ 
 .م(8112 ،8ط ،م8110 ،0ط

 ،د.ط ،د.م ،)دار المدار اإلسةةةةةةةةةةةةةةالمي تحدَث الفُ  اإلسحححححححححححالمي، ،الشةةةةةةةةةةةةةةرفي، عبةد المجيد .21
 .م(8111

َ األنبياء، ،..................... .11 الرضةةةةةةةةةةةي،  الشةةةةةةةةةةةريف ه(، النتشةةةةةةةةةةةارات342)المتوفى:  تنَز
 ه. 0412، 0قم/بغداد، ط

مطابع أخبار  الخواط ، –تفسحححححي  الشحححححع ا ي  ه(0302الشةةةةةةعراوي، محمد متولي )المتوفى:  .10
 بدون تاريخ ومكان الطبع. ،اليوم

أ ححححححححححواء البيان في إَضححححححححححاح الق آن الشةةةةةةةةةةةةنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار الجكني،  .18
 م.8104-ه0343، 0بيروت، لبنان، ط، دار ابن حزم بالق آن،

، م8111، 0، د.م، ط)دار الفكر أطلس الق آن أمحححاكْ، أقوام، أعالم، شةةةةةةةةةةةةةةوقي أبو خليةةةل، .14
 .  (م8110-ه0388إعادة 
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مختصححححح  تفسحححححي  محمد بْ  الفتح ال باني،ه(، 0831الشةةةةةةوكاني، محمد بن علي )المتوفى:  .13
، د.م. 0)د.ن، ط ،تصةةةةةةةةةةةةةةار وتعليق عبةد العزيز محمد إبراهيم ال شةةةةةةةةةةةةةةيخاخعلي الشحححححححححححوكاني، 

 (.م0113-ه0302

، دار ي َة  الد اَة مْ علم التفسححفتح القدَ  الجامع بيْ فني ال  االشةةوكاني، محمد بن علي  .13
 هة  0303 -، 0ابن كثير، دمشق، بيروت، ط 

تصةةةةةةةحيي وتعليق: علي أكبر الخصحححححال، ه(، 420المتوفى سةةةةةةةنة ) الصةةةةةةدوق، محمد بن علي، .12
 الغفاري، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم/بغداد، د.ط، د.ت.

دار  ف مْ فوائد،، إنشحححاء الموائد بما في قصحححة َوسحححالصةةةةعيدي، أبو وداعة، وليد بن صةةةةبحي .11
 م.8103-ه0342، 0ط ،الشروق الكويت

ة، ،الضةةةةةةةةةامر، عبد العزيز عبد الرحمن .12 خ الق آن عند الثني عشحححححححَ  لى الرسةةةةةةةةةالة الحائزة ع تاَ 
 .م8103 ، المملُة الع بية السعودَة، الخب ، ط األ لىالتميز البحثي

، 8د.ن، ط ،دار السةةةةةةالم تفسحححححي  الضححححححاك،الضةةةةةةحاك، أبو القاسةةةةةةم، الضةةةةةةحاك بن مزاحم،  .11
 .م8111ه 0341

خ ال سحححححححححححححل ه( تةةةاريخ الطبري = 401الطبري، أبو جعفر، محمةةةد بن جرير، )المتوفى:  .011 تحححاَ 
خ الطب ي،  .ه0421 ،8دار التراب، بيروت ط  الملوك،  صلة تاَ 

ححل آي الق آن،  ..................، .010  ،تحقيق: أحمةةد محمةةد شةةةةةةةةةةةةةةةاكرجححامع البيححان عْ تححأَ 
 .م8111-ه0381 ،0ط ،مؤسسة الرسالة

بحث منشةةةةور على عدة مواقع  مآل اإلسححححالم في الق اءات العلمانية، ،الطعان، أحمد إدريس .018
وهو جزء من أطروحة الباحث التي ن شةةةةةةةةرت  ،www.saaid.netمنها موقع صةةةةةةةةيد الفوائد 

خية »ه الموسةةةةةةةةةةةومة بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 0382بالرياض بدار ابن حزم عام  م تاَ  العلمانيون  الق آن الَُ 
 «.  النص
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اء التعليق على األناجيل األ بعة  كتب األنبي ،الدين، سةةةةةةةةةةةةليمان بن عبد القويالطوقي، نجم  .014
دولة ) ،دراسةةةةةةةة وتحقيق وتعليق: موسةةةةةةةى بن محمد آل هجاد الزهراني الثني عشحححححح   التو اة،

 (.م8102 ،0قطر، ط

، 0د.ن، د.م، ط) ، مقالت في علوم الق آن  أصححول التفسححي ،الطيار، مسةةةاعد بن سةةةليمان .013
 .م(8103

م  الق اءة الحداثيةاقي، الحسةةةةةةةن، العب .013  ، دراسةةةةةةةة تحليلية نقدية إلشةةةةةةةكالية النقالق آن الَُ 
 عند محمد أركون. 

)ط،  ،التمهيد لما في الموطأ مْ المعاني  األسحححححححححححانيد، ابن عبةد البر، يوسةةةةةةةةةةةةةةف بن عبدالله .012
 (.هة 0308األوقاف المغربية، 

م،، النح اف المعاصححححححححححح  في تفسحححححححححححيعبةد المجيد، عمار عبد الكريم .011  ،0)ط   الق آن الَُ 
 سةةةةةةلسةةةةةةلة ،وحدة البحوب والدراسةةةةةةات ،م، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم8102-ه0341

 دبي، االمارات العربية المتحدة.. الدراسات القرآنية

ل، )تفسحححي  سحححو ة َوسحححف في سحححؤال الله،العدوي، مصةةةطفى أبو عبد  .012 ل التنَز  التسحححهيل لتأَ 
 .م8118-ه0384، 0مكتبة مكة، ط جواب(، 

 ،0ط ،انيندار الكتاب الب ،دار الكتاب المصةةةةري) ة،أ، حدَث الق آن عْ الم  مبروك ،عطية .011
   (.م8101

ل  أبعادها المنهجية في الد اسات الق آنية  ،العلواني، رقية طه جابر .001 ق اءة في  وابط التأَ 
 ،رةصةةةةبحث ألقي في ندوة: دراسةةةةة التطورات الحديثة في الدراسةةةةات القرآنية المعا المعاصححح ة،

 .م8112شباط من عام  08-00)بيروت 

 م.8112، عالم الكتب، معجم اللغة الع بية المعاص ةعمر، أحمد المختار،  .000

 عمدة القا ي شحححححححححح ح صحححححححححححيح البخا ي،العيني، بدر الدين، أبو محمد محمود بن أحمد،  .008
 بيروت، د.ط، د.ت(. ،)دار إحياء التراب العربي
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ق تحقيق: مكتةةب تحقي القححامو  المحيط، ،عقوبمحمةةد بن ي ،مجةةد الةةدين، الفيروز آبةةادي .004
التراب في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقس وسي، )مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

 م(.8113-ه0382، 2والتوزيع، بيروت/لبنان، ط

 الجحححامع ألحُحححام الق آن،ه(، 210محمةةةةد بن أحمةةةةد )المتوفى:  ،القرطبي، أبو عبةةةةد اللةةةةه .003
-ه0423، 8دوني وإبراهيم أطفيش، )دار الكتةب المصةةةةةةةةةةةةةةريةة، القاهرة، طتحقيق: أحمةد البر 

 .1/082م(، 0123

 ،تقديم الشةةةةةةةةةةةيخ/ عبد العزيز بن بازالحداثة في ميزان اإلسحححححححححالم،  ،القرني، عوض بن محمد .003
 .م(0121-ه0312 ،د.م ،د.ط ،)هجر للطباعة

حقيق: إبراهيم تلطائف اإلشحححححححححا ات، ه(، 323القشةةةةةةةةةةةيري، عبد الكريم بن هوازن، )المتوفى:  .002
 .م8104-ه 0343، 0البسيوني، دار الغد الجديد، د.ن، ط

 ،مصةةةةر ،)مطبعة الرحمانية ،«حياة محمد»في كتاب:  ،القصةةةةيمي، عبد الله بن علي النجدي .001
 م(.0143-ه0433الطبعة األولى 

)دار الشةةةةةروق، بيروت، في ظالل الق آن، ه( 0423قطب، سةةةةةيد إبراهيم حسةةةةةين )المتوفى:  .002
 ه(، 0308، 01القاهرة، ط

ر دار النفائس للطباعة والنشةةةةمعجم لغة الفقهاء،  ،قلعجي، محمد روا  وحامد صةةةةادق قنيبي .001
 م.0122-ه0312 ،8ط ،د.م ،والتوزيع

الُشحححف عْ  جوه الق اءات ه(، 341القيسةةةي، أبو محمد، مكي بن أبي طالب )المتوفى:  .081
، 4د.م، ط، تحقيق: محي الدين رمضةةةةةةةةةان، مؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةة الرسةةةةةةةةةالةالسحححححححبع  عللها  حججها، 

 م.0123

م في  حححححححوء  حححححححوابط التفسحححححححي ، ،كالو، محمد محمود .080  الق اءات المعاصححححححح ة للق آن الَُ 
لطباعة )دار اليمان ل ،أبو لبابة الطاهر صةةةةةةةةةةةةالي حسةةةةةةةةةةةةةين –تقديم: عبد العزيز بن علي الطربي 

 م(.8111 ،سوريا ،والنشر والتوزيع
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للطباعة والنشةةةةةةةةةةةةةةر والتوزيع، ، )دار المرتضةةةةةةةةةةةةةةى أصحححححححححححول الُافيالك َليني، محمةد بن يعقوب،  .088
 (.04( باب النوادر رقم )8/240م( )8113، 8بيروت/لبنان، ط

خ ابْ كثي ،خالصة:  ، قصحص األنبياء  أخبا  الما حيْ،كنعان، محمد أحمد .084 سسة )مؤ  تاَ 
 .م(8118-ه0384 ،المعارف

-ه0383، 0)مكتبة العقائدية، طألف سحححؤال  إشحححُال، الكوراني، علي الكوراني العاملي،  .083
 م(.8114

ْ الق آن،...................... .083    ه(.0302، 0)دار القرآن الكريم، قم/بغداد، ط ، تدَ 

النُت =  تفسححححححي  الما  ديه(، 331علي بن محمد، )المتوفى:  ،أبو الحسةةةةةةةةن ،الماوردي .082
السةةةةةةةةةةةةةةيةةد ابن عبةد المقصةةةةةةةةةةةةةةود بن عبةد الرحيم، )دار الكتةب العلميةةة، بيروت، د.ط،  العيون، 

 د.ت(.

)( مقةةةاالت وبحوب د. عبةةةد الكريم زيةةةدان  ،ه0308صةةةةةةةةةةةةةةفر  ،(83عةةةدد ) ان،مجلحححة البيححح .081
(0/034.) 

ٌن )عي آثا  الفُ  السحححححتشححححح اقي في المجتمعات اإلسحححححالمية، ،حسةةةةةن أحمد خليفة، محمد .082
 .م(0111 ،0ط ،القاهرة ،للدراسات والبحوب اإلنسانية واالجتماعية

 ،ر للدراسةةةةةةةات القرآنيةإشةةةةةةةراف مركز تفسةةةةةةةي مختصححححح ات مح  ة   المختصححححح  في التفسحححححي ، .081
 م.8103 ،8ط ،(04اإلصدار )

 ةاإلسةةةالميوالشةةةؤون  األوقاف)وزارة  صحححفوة البيان لمعاني الق آن، ،مخلوف، حسةةةنين محمد .041
 الكويت، د.ط، د.ت(.-

، ه(820القشةةةيري النيسةةةةابوري )المتوفى:  الحجاج، بن ، مسةةةلممسةةةلم، أبو الحسةةةن .040
د.ط،  بيروت، ،ار إحياء التراب العربي)د ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي صححححححححيح مسحححححححلم،

 (.280رقم الحديث ) ،د.ت(، ، 

بة المكت العلمانيون الع ب  موقفهم مْ اإلسححححححححححالم، ،المغربي، مصةةةةةةةةةةةةةطفى باحُّو السةةةةةةةةةةةةةالوي .048
 م.8108-ه 0344 ،0ط ،القاهرة ،اإلسالمية للنشر والتوزيع
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تحقيق: عبد الله  ،تفسي  مقاتله(، 031مقاتل، أبو الحسةن، مقاتل بن سةليمان، )المتوفى:  .044
 ه.0344، 0الهيئة المصرية دار إحياء التراب، بيروت، ط ،شحاتة

زكي  ،دأبو محم ،عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله مختصححح  صححححيح مسحححلم،المنذري،  .043
 ،بيروت ،)المكتب اإلسةةةةةةةةةةةةةةالمي ،تحقيق: نةاصةةةةةةةةةةةةةةر الةدين األلبةاني ،ه(232الةدين )المتوفى: 

 (.م0121-ه0311 ،الطبعة السادسة

ة المعاصححح ة .043 : إعداد: مجموعة من الباحثين بإشةةةراف الشةةةيخ َعلوي موسحححوعة المهاهب الفَُ 
 .بن عبد القادر السقاف

التحَ ف المعاصح  في الدَْ، تسححلل في األنفاق بعد الميداني، عبد الرحمن حسةن حبنكة،  .042
 م(.0111-ه0302 ،0ط ،)دار القلم دمشق السقوط في األعماق،

، )مركز الرايةةة للتنميةةة الفكريةةة، د.ط، لق اءة الجححدَححدة للنص الححدَنياالنجةةار، عبةةد المجيةةد،  .041
 م(. 8112

ر الدراسات مركز تفسةي د اسحات تأصحيلية   م اجعات في اإلسح ائيليات،نخبة من الباحثين،  .042
 م. 8103-ه0342 ،0القرآنية، د.م، ط

 األحزابالموسححححوعة الميسحححح ة في األدَان  المهاهب    الندوة العالمية للشةةةةةباب اإلسةةةةةالمي، .041
دار الندوة العالمية للطباعة  ،إشةةةةةةةةةراف وتخطيف ومراجعة: مانع بن حماد الجهني المعاصححححححح ة،

 ه.0381 ،3ط ،د.م ،والنشر والتوزيع

حححل  حقحححائق ه(101عبةةةد اللةةةه بن أحمةةةد )المتوفى:  ،النسةةةةةةةةةةةةةةفي، أبو البركةةةات .031 ، محححدا ك التنَز
ل،  (.م8103ه 0343، 4ط ،)دار النفائس التأَ 

 .  م(0110 ،0ط ،لبنان ،)دار نجيب الريسإسالم  د اإلسالم، الصادق،  ،النيهوم .030
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