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 عليه السالم يف القرآن الكرمي دراسة نقدية إبراهيملقصة  املعاصرةالقراءة العنوان: 

      عبد اللطيف عبد العاطي حممدأ.د ملشرف على الرسالة: ا

يم عليه السالم يف القرآن هذا البحث يتحدث عن القراءة املعاصرة لقصة إبراه

من يطلقون على أنفسهم "القراء املعاصرون" كيف تعامل   :حيث جييب عن سؤال ،الكرمي

وقد بينت فيه  ع القصص القرآين بوجه عام وقصة إبراهيم عليه السالم بوجه خاص؟م

لقراءة املعاصرة وضرورهتا وضوابطها مث عرضت يف فصله األول مسات القراءة مفهوم ا

املعاصرة وتعامل رموزها مع القصص القرآين، وقسمته إىل مبحثني: عاجل األول منهما 

وتقدمي  ،والرتاث اإلسالمي ،والسنة النبوية ،مسات القراءة املعاصرة يف نقد القرآن الكرمي

قصة حث الثاين فقد أظهر كيفية تعامل رموز التيار احلداثي مع الالعقل على النقل، أما املب

سالم، اليت تتعلق إببراهيم عليه ال فصل الثاين لنقد القراءة املعاصرةوخصصت الالقرآنية، 

اهيم عليه السالم تعلقاً بنقد القراءة املتعلقة إببر  تصخي األول: وقد قسمته إىل مبحثني 

ومسألة بناء  ،ه يف قدرة هللا تعاىل على إحياء املوتىوشك ،كعبادته للكواكبمباشرًا،

بنقد القراءة املتعلقة إببراهيم عليه السالم  خيتصوالثاين:  وقضية القرابني البشرية. ،الكعبة



  د
 

وهي أن احلج جائز يف أي يوم من أايم أشهر احلج، وأن احلج األكرب  ،تعلقًا غري مباشر

، وأن املراد ابألمن عند دخول املسجد احلرام هو هو اجلهاد الذي ليس له عالقة ابلشعرية

تجاج على منع املشرك من حاألمان من أن يقدم اإلنسان كقرابن بشري لإلله، مث اال

ت ضعيفة، مث دخول املسجد احلرام، وأن بكة هو االسم القدمي ملكة عندما كانت املفردا

احلداثي هدفه األساس هدم  أن التيار منهاو  ؛فيها أهم النتائج تكر ختم البحث خباتة؛ ذ 

اإلسالم وذلك من خالل الطعن يف القرآن الكرمي لنزع قداسته والتشكيك يف الرتاث برمته، 

 .وكذلك تشويه صورة األنبياء واهتامهم ابلنقائص
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 شكـــــر وتقـــــدير

تمد تعاىل، فهو أول وأحق َمن يشكر يف هذا املقام، فمنه وحده ُيسالشكر هلل        

 والتوفيق. العون

أبمسى آايت الشكر لألستاذ الدكتور/ يوسف الصدميقي عميد كلية مث أتقدم        

الشريعة والدراسات اإلسالمية، والدكتور / انيف هنار الشمري العميد املساعد لشؤون 

ا يف خدمة جامعة قطر بصفة عامة، وكلية مهالبحث والدراسات العليا ابلكلية على جهد

 بصفة خاصة. والدراسات اإلسالمية الشريعة

مث الشكر والتقدير والعرفان للفاضل األستاذ الدكتور/ حممد عبد اللطيف أستاذ        

على هذه الرسالة، برغم كثرة أشغاله وأعبائه، فلم  لية، الذي تفضل ابإلشرافالتفسري ابلك

،ايستحقه ليتالشكر ايصيغ عبارات عجز أن ي رأي، إن اللسانيبخل عليم بنصح  أو 

 فأسأل هللا تعاىل أن ميتعه مبوفور الصحة وتام العافية، وأن يبارك له يف علمه. 

والشكر موصول إىل عضوي جلنة املناقشة الكرميني على تفضلهما بقبول مناقشة       

هذه الرسالة، أسأل هللا تعاىل أن جيعل هذا يف ميزان حسناهتما وأن يكتب هلما األجر 

 والقبول.



  و
 

، وعلــى رأســهم والــد  الغاليــة         وال يفــوتأ أن أتقــدم ابلشــكر ألصــحاع الفضــل علــيم

الـــيت غرســـت بـــداخلي بـــذرة حـــب العلـــم؛ حـــت صـــارت نبتـــة، ومازالـــت ترويهـــا حـــت يشـــتد 

 عودها، أسأل هللا أن يطيل يف عمرها، وأن مين عليها ابلصحة والعافية. 

ــل عــأ األعبــاء طــوال رحلــة البحــث، مث أتقــدم ابلشــكر اجلزيــل إىل زوجــي الــ        ذي حتمم

نهم فلهم مأ  ووقف جبانيب، وهيأ يل اجلو املناسب، مث أوالدي الذين صربوا على انشغايل ع

 كل احلب والتقدير.
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 املقدمة

للبشرية، وتعهد حبفظه من شر الربية، وأشهد احلمد هلل الذي أنزل الكتاع هداية 

أن ال إله إال هللا الذي خلق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن حممدًا عبد 

ىي مي خي حي جي  ٱُّٱهللا ورسوله خامت األنبياء واملرسلني أرسله ربه 

[، فاهلل عز وجل متم نوره 33التوبة:] َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي

  لو كره املغرضون.على كل األداين، و ومظهر دينه 

كان " :أنه قال رضي هللا عنه حذيفة بن اليمان وبعد: فقد أخرج البخاري عن

الناس يسألون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن 

فهل بعد  ،فجاءان هللا هبذا اخلري ،إان كنا يف جاهلية وشر ،اي رسول هللا :فقلت ،يدركأ

 .وفيه دخننعم  :قال ؟وهل بعد ذلك الشر من خري :قلت .نعم :قال ؟هذا اخلري من شر

ل بعد ذلك فه :قلت .قوم يهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر :قال ؟وما دخنه :قلت

اي  :قلت .نعم دعاة على أبواع جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها :قال؟ اخلري من شر

فما أتمرين إن أدركأ  :قلت .هم من جلدتنا ويتكلمون أبلسنتنا :قال .رسول هللا صفهم لنا

 :قال ؟فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام :قلت .لزم مجاعة املسلمني وإمامهمت :قال ؟ذلك

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=21
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12965&idto=12966&bk_no=52&ID=3912#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12965&idto=12966&bk_no=52&ID=3912#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12965&idto=12966&bk_no=52&ID=3912#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12965&idto=12966&bk_no=52&ID=3912#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12965&idto=12966&bk_no=52&ID=3912#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12965&idto=12966&bk_no=52&ID=3912#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12965&idto=12966&bk_no=52&ID=3912#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12965&idto=12966&bk_no=52&ID=3912#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12965&idto=12966&bk_no=52&ID=3912#docu
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فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض أبصل شجرة حت يدركك املوت وأنت على 

  .(1)"ذلك

موجود بيننا يقرأ  كأن النيب صلى هللا عليه وسلم إن من يقرأ هذا احلديث يشعر و 

وهم من أبناء  ،ويتكلمون أبلسنتنا ،يتسمون أبمسائنا كتاابت وأفكار عدد ليس ابلقليل ممن

جلدتنا لكن عداءهم لإلسالم أخطر من عداء الكافرين، فهم يتسرتون بلباس احلرص على 

 .لكنهم يف حقيقة األمر يريدون الطعن فيه من الداخل، بعكس العدو الظاهر ،اإلسالم

ضد الكرمي عن القرآن  اختياري ملوضوع البحث طرقًا هلذا الباع، ألانفح لقد جاء

سدًا منيعًا يف وجه كل من تسول  يقفواأن  واجب أهل العلمهذا التيار اجلارف، ألنه من 

أو ينفر الناس من الدخول فيه واإلقبال  ،أو يشوه صورته ،له نفسه أن ينال من اإلسالم

 عليه.

)اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  يف صحيحه ،عبدهللا أبو إمساعيل بن حممد، أخرجه البخاري (1)
كتاع   ه(1422، 1دار طوق النجاة، ط )د.م، ، ت: حممد زهري بن انصر الناصرسننه وأايمه(صلى هللا عليه وسلم و 

 .7084، برقم 51، ص9الفنت، ابع كيف األمر إذا مل تكن مجاعة، ج

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12965&idto=12966&bk_no=52&ID=3912#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12965&idto=12966&bk_no=52&ID=3912#docu
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 البحث: أسئلة

 املعاصرة؟ القراءة ما مفهوم -

 عاصرة يف الوقت الراهن؟ما مدى حاجتنا للقراءة امل -

 ؟ املعاصرة القراءة مدرسة مساتما  -

 القصص القرآين؟ مع املعاصرة القراءة تعامل سسما أ -

 ؟ومب ننقدها كيف كانت القراءة املعاصرة لقصة إبراهيم عليه السالم -

 أمهية البحث :

 أهنا:أمهية الدراسة اليت بني أيدينا يف  تربز

 .املسلمنيكبري من   أتثر به عدد تكشف خطر تيار فكري .1

خمططات تساهم يف نشر الوعي بني أبناء اجملتمع اإلسالمي حمذرة من  .2

 أهداف هذا التيار.و 

ى النشئ, ألن الشبهة املتعلقة الكبري عل تؤكد على أمهية القصص القرآين وأثره .3

 ترسخ يف الذهن أكثر من رسوخ أي شبهة أخرى. به

هتم حول القصص القرآين املتعلق اءاعم أصحاع القراءة املعاصرة وافرت تفند مزا .4

 ابألنبياء، وترد عليهم رداً علمياً.
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 أهداف البحث : 

 عاصرة لقصة إبراهيم عليه السالم.هتدف هذه الدراسة إىل نقد القراءة امل

 ويتفرع عن هذا اهلدف، األهداف اآلتيه:

 بيان مفهوم القراءة املعاصرة، وضرورهتا وضوابطها. .1

 املعاصرة. توضيح مسات القراءة  .2

 مع القصص القرآين. بيان أسس تعامل القراءة املعاصرة .3

قصة إبراهيم عليه السالم مقوالت أصحاع القراءة املعاصرة حول عرض  .4

 وحتليلها ونقدها.

 حدود البحث :

 دعــاوى وأفكــاراقتصــرت هــذه الدراســة علــى مــا دونــه أصــحاع القــراءة املعاصــرة مــن 

م، مـــن خـــالل كتـــاع القصـــص القـــرآين  مـــد شـــحرور، إبـــراهيم عليـــه الســـالنـــيب هللا تتعلـــق ب

 هذه املدرسة. املنتمون إىلوبعض ماكتبه 
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 منهج البحث :

 مها:  لدراسة على منهجنياعتمدت هذه ا

 ،وصــف أهــداف ومســات مدرســة القــراءة املعاصــرة حيــث املــنهج الوصــفت التحليلــت:  -1

وقــام  مقــوالهتمســالم، مث عــرض وتعــاملهم مــع القصــص القــرآين وخباصــة قصــة إبــراهيم عليــه ال

 بتحليلها.

علــى  اوحتليلهــا ليكــون حكًمــ املقــوالتالــذي اســتخدم بعــد عــرض  : ينقــداملــنهج ال  -2

 لباطل.لا إىل احلق، ودحضً  صحتها أو بطالهنا، وصواًل 

 اسباب اختيار املوضوع:

فأي طعن يوجه حنوها  ،هلا مكانة كبرية عند املسلمني شخصية إبراهيم عليه السالم -1

 من التشريعات كاحلج وغريه مرتبطة به. ا، ألن كثريً ابلدرجة األوىل طعن يف اإلسالمهو ف

 استهداف أصحاع القراءة املعاصرة جليل الشباع املسلم ونشر أفكارهم بينهم.  -2

ألكون ممن يدافعون عن اإلسالم ضد أي هجمات فكرية توجه إليه وخباصة فيما  -3

 يتعلق ابلقرآن الكرمي.

 .به أبناء األمةموا يف إثراء املكتبة اإلسالمية مبا ينتفع ألكون ممن أسه -4
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 الدراسات السابقة:

 :ومن أمهها ما أي  ؛توجد عدة دراسات استفادت منها الباحثة

بتاريخ  )القصص القرآين قراءة يف كتاابت احلداثيني العرب(مقال لتقي احلسأ بعنوان -

درة عن مؤسسة املثقف العريب، ، الصا3385، صحيفة املثقف، العدد 12/12/2015

مث تناول  وقد اشتمل املقال على التعريف ابلقصة، وأغراضها، وخصائص القصص القرآين

مث تناول بعض الشخصيات احلداثية كشحرور  القصة يف دراسات املستشرقني واحلداثيني،

هيم عليه السالم إبرانيب هللا وخلف هللا وغريمها، لكنه مل يتطرق يف مقاله لشبهاهتم املتعلقة ب

إال ابلرد على شبهة ذبح ولده إبجياز شديد بينما أفردت يف دراسيت شبهة بعنوان القرابني 

 البشرية عاجلت فيها هذه املسألة ابلتفصيل.

جملموعة من العلماء إبشراف:د. حممد حممد داود، واليت تقع  )موسوعة بيان اإلسالم( -

قسم يتعلق ابلقرآن الكرمي، وآخر ابلرسول صلى  ،ميف أربعني جملدًا مقسمة إىل ثالثة أقسا

هللا عليه وسلم، واثلث يتعلق ابلسنة النبوية، وقد عاجل اجمللد السادس من القسم األول 

شبهات املستشرقني اخلاصة بنيب هللا إبراهيم عليه السالم، واليت منها وقوعه يف الكذع 

أهنا أخته، وإنكار  أساس سارة على والشرك وإنكار لقائه ابلنمروذ وادعاء أنه تزوج من

ذهابه للجزيرة العربية وبنائه الكعبة، واختالف القرآن املكي يف شأن إبراهيم، إىل غري ذلك 

من الشبهات اليت عوجلت بشكل اترخيي، أما دراسيت فهي متخصصة يف شبهات 
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هنا خاصة بنيب أصحاع القراءة املعاصرة فقط، وال تعىن ابلرد على املستشرقني، إضافًة إىل أ

 هللا إبراهيم أما املوسوعة فعامة يف طرح موضوعاهتا.

من قسم العقيدة  )أصول اإلميان يف قصة إبراهيم عليه السالم(رسالة ماجستري بعنوان  -

م، للباحثة فوزية حممود عبد الرمحن امللفوح، 2009واملذاهب ابجلامعة اإلسالمية، غزة، 

اة إبراهيم عليه السالم من اجلانب العقدي ومل صفحة، وتناولت فيها حي215تقع يف 

مباشرة  أما رساليت فقد عاجلت شبهات متعددةتتعرض إال إىل الشبهة الواردة يف عصمته، 

 وغري مباشرة تتعلق خبليل الرمحن عليه السالم.
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 خطة البحث:

 يشتمل البحث على مقدمة وتهيد وفصلني وخاتة.

وأسئلته، ، وأسباع اختياره، وأهداف البحث، مهية املوضوعأ علىمل تأما املقدمة فتش

 واملنهج العلمي يف البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث.

 وضوابطهاوضرورهتا التمهيد: مفهوم القراءة املعاصرة 

 :ما أي  ويشتمل على

 .مفهوم القراءة املعاصرة 

 ضرورة القراءة املعاصرة وضوابطها. 

 مع القصص القرآين رموزهاراءة املعاصرة، وتعامل مسات الق:الفصل األول

 ويشتمل على مبحثني:

 مسات القراءة املعاصرةاملبحث األول: 

 االتصال الواسع ابلغرع :املطلب األول  

 القرآن الكرمي اجلرأة يف التعامل مع: املطلب الثاين  

 السنة النبوية الطعن يف: املطلب الثالث  

 الرتاث  بذن :املطلب الرابع 

 تقدمي العقل على النقل.: ملطلب اخلامسا 
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 .القراءة املعاصرة مع القصص القرآين رموزتعامل املبحث الثاين: 

 عىن القصةاملطلب األول : م 

  :أغراض القصص القرآيناملطلب الثاين 

  :خصائص القصص القرآيناملطلب الثالث 

  :اإلنكار والقبولبني تعامل تيار القراءة املعاصرة مع القصص القرآيناملطلب الرابع . 

  .إبراهيم عليه السالمنقد القراءة املعاصرة لقصة الفصل الثاين: 

 :ويشتمل على مبحثني

قاً مباشراً املتعلقة إببراهيم عليه السالم تعل قراءةالنقد املبحث األول:   

واكبعبادة إبراهيم عليه السالم للكنقد القراءة املتعلقة ب: األول طلبامل  

قدرة هللا على إحياء  شك إبراهيم عليه السالم يفقد القراءة املتعلقة بن:الثاين طلبامل

 املوتى

بناء الكعبةنقد القراءة املتعلقة ب:الثالث طلبامل  

لقرابني البشريةاب نقد القراءة املتعلقة :الرابعطلب امل  
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لقاً غري مباشراملتعلقة إببراهيم عليه السالم تع قراءةالنقد املبحث الثاين:   

احلج غري مقتصر على أايم احلجنقد قراءة أن : األول طلبامل  

 فهوم احلج األكربنقد القراءة املتعلقة مب: املطلب الثاين      

فهوم األمننقد القراءة املتعلقة مب: املطلب الثالث  

د احلرامنع املشركني من دخول املسجنقد القراءة املتعلقة مب: طلب الرابعامل  

بكة قراءة املتعلقة بلفظنقد ال: طلب اخلامسامل  

 اخلامتة:

وتتضمن ما أييت:   

 .النتائج 

 .التوصيات 
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 التمهيد

 مفهوم القراءة املعاصرة وضرورهتا وضوابطها

 ويشتمل على ما أييت:

 .مفهوم القراءة املعاصرة 

 .ضرورة القراءة املعاصرة وضوابطها 
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 مفهوم القراءة املعاصرة

 : يف اللغةمعىن القراءة 

 .(1)"قرأت الشيء قُرآانً: مجعته وضممت بعضه إىل بعض": لسان العرعيف جاء 

َو)قـَرَأَ( الشَّْيَء )قـُْرآاًن(  ،اَءًة( َو)قـُْرآاًن( اِبلضَّممِ )قـَرَأَ( اْلِكَتاَع )ِقرَ " يف خمتار الصحاحو 

 جم ُّٱنَُّه جَيَْمُع السَوَوَر َوَيُضمَوَها. َوقـَْولُُه تـََعاىَل: اِبلضَّمِم أَْيًضا مَجََعُه َوَضمَُّه َوِمْنُه مُسِمَي اْلُقْرآُن أِلَ 

 . (2)َأْي ِقرَاَءَتُه"  ،[١٧القيامة: ] َّٱمم  خم حم

"ضمم احلروف والكلمات بعضها إىل بعض يف  :وقال الراغب عن تالوة القرآن

تيل   .(3)"الرتم

إن قيدت و ت القراءة تعأ ضم احلروف ومجعها بعضها إىل بعض على إطالقها؛ حف

 القراءة ابلقرآن الكرمي فإهنا تفيد نفس املعىن. 

 

 

 

                                                           
 الطربي، ، وانظر:128ص  ،1ج(ه1414، 3ط صادر، دار :بريوت) لسان العربابن منظور، حممد مكرم علي،  (1)

 . 95ص  ،1ج(م2000، 1مؤسسة الرسالة،ط )د.م:أمحد حممد شاكر،  :ت ،يف أتويل القرآن جامع البيانحممد جرير، 
، 1ج(م1999، 5املكتبة العصرية، ط :بريوت) ، ت:يوسف الشيخ حممدخمتار الصحاح الرازي، زين الدين أبو عبدهللا، (2)

 .249ص 
، 1ط دار القلم، :دمشق) ت: صفوان عدانن ،املفردات يف غريب القرآنأبو القاسم احلسن بن حممد،  األصفهاىن، (3)

 .668ص ( ه1412
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 : معىن القراءة يف االصطالح

 ،ضم احلروف والكلمات بعضها إىل بعض يف الرتتيل" القراءة يف االصطالح تعأ:

 .(1)"بدليل أنه ال يقال للحرف الواحد إذا تفوه به قراءة ؛وال يقال ذلك لكل مجع

روافد املعرفة، لذا كانت أول كلمة نزلت من  همقراءة هي أن الإنستطيع القول و 

ت يف اآلية بلفظ ومل أي ،[١العلق: ] َّ مم ام يل ىل مل ٱُّٱ :القرآن الكرمي قوله تعاىل

اجلاللة )هللا( " ملا يف لفظ الرع من معىن الذي رابك، ونظر يف مصلحتك، وقد جاء 

 .(2)ريه"اخلطاع ليدل على التأنيس واالختصاص، أي: ليس لك رع غ

أن  كما نالحظ  ،ومن هنا تظهر أمهية القراءة اليت تيز اإلنسان عن بقية املخلوقات

وعظمة شأن  ،فيه إشارة لعدم التنكر لقداسة الوحي سبحانه( الرعارتباط القراءة )ابسم 

 .(3) وارتباطها كذلك ابلعلم ،القائل

 

 

 

 

 

                                                           
عدانن ت: ، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أيوع بن موسى احلسيأ القرميي الكفوي ،أبو البقاء )1(

 . 703ص  ، د.ط، د.ت(: مؤسسة الرسالة، )بريوتحممد املصري -درويش 

 ،15م( ج2009، 10)دمشق: دار الفكر، ط  العقيدة والشريعة واملنهج التفسري امليسر يف الزحيلي، وهبه،( 2 )
 . 705ص
  .3ص  م(2014 عامل الكتب احلديث،د.ط، )األردن: قراءة النص القرآين األيدلوجيا واملنهجالنكر، سعيد، انظر:   (3)
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  :املعاصرة يف اللغة 

من )العْصر(، وهو:  ة، وقيل مأخوذ(1)انيها الدهرمأخوذة من )َعَصَر( ومن مع

وينسب إىل ملك أو دولة، أو  الشمس، والعْصر: الزمن، امحرارالوقت يف آخر النهار إىل "

 .(2)تطورات طبيعية أو اجتماعية"

من إطالقاته أنه يدل على:"ُمدَّة  َمْعُلوَمة لُوُجود جيل ِمَن النَّاِس، َأْو ملك َأو ِدين ، ف 

َضاَفِة، فـَيـَُقاُل:َويـُعَ  ُ اِبإْلِ ْسَكْنَدِر، َوَعْصُر اجْلَاِهِليَِّة" نيَّ  . (3)َعْصُر ِإبـْرَاِهيَم، َوَعْصُر اإْلِ

  :املعاصرة يف االصطالح

"جمموعة الظروف واألوضاع الفكرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية يراد هبا: 

ن هلا مالمح حمددة، ويغلب عليها طابع واملعيشية، خالل مرحلة اترخيية معينة، حبيث يكو 

بات الزمن الذي وإمنا هتتم بتقدمهم وفق متطل ،فهي ال ختتص بقوم دون آخرين، (4)معني"

                                                           
دار  )د.م:لسالم حممد هارون ، ت: عبد امعجم مقاييس اللغة ،القزويأ الرازي ابن فارس، أمحد أبو احلسني انظر: (1)

 .340، ص4ج م( 1979 د.ط، الفكر،
 .340، ص4، جاملرجع السابقابن فارس،   (2)
  )التحرير والتنوير( الكتاب اجمليدحترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري ، ، حممد الطاهرابن عاشور  (3)
 .529ص، 30ج ( ه1984 ،د.ط الدار التونسية للنشر، تونس:)
 .53ص( م1996، 1دار الشروق ،ط :القاهرة) ماهية املعاصرة، البشري، طارق  (4)
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جلميع القوميات  واالقتصادي: "مفهوم يعأ التقدم االجتماعي هنايعيشونه، هلذا فإ

 .(1)لتناسب روح وفلسفة وعلوم العصر الذي تعيشه"

يف الزمن وخيتلف عنه  االصطالحيغوي جيد أنه يتوافق مع املعىن والناظر للمعىن الل

 يف املضمون الفكري.

 مفهوم القراءة عند رموز القراءة املعاصرة: 

تعأ أصال  ال (إقرأ  )ا ملا سقناه حيث قال:" إن كلمة مغايرً  دعى أحدهم معىنً ا

وجاهر واندى وبـَلََّغ، وتعأ أعلن  (أإهنا كلمة ذات أصل كلداين مصدره )قر  ؛فعل القراءة

ومنها يف لغتنا العربية يقرأ السالم مبعىن يبلغه، وقد وردت يف الرتاتيل الكلدانية هبذا املعىن 

يف قوهلم: " ق ر  ا  ع ش  م م    ري ا " أي اندى ابسم الرع وهو املقصود يف قوله 

 .(2)"[١العلق: ] َّ رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ:تعاىل  

م كلمة إقرأ اليعأ )بلغ( فالتبليغ جاء بعد فرتة من نزول دعاء ابطل ألن مفهو اوهذا 

دليل  كلداين فهذا ال  اقرألألمر ابلقراءة، أما كون األصل ملادة  الوحي ومل يكن مصاحباً 

وفق و الكتاع الذي نزل بلغة العرع و وه ،عليه، وهل يفسر القرآن الكرمي ابللغة الكلدانية

 ؟عهودهم يف اخلطاعم

                                                           
د.ت(  د.ط، الثقافية للنشر والتوزيع، )د.م: العوملةعصر معجم مصطلحات ، عبد الكايف، إمساعيل عبد الفتاح  (1)

 .322ص
 .21 ص( م2000، 3ط ،النشرالريس للكتب و دار رايض : ليبيا) اإلسالمسالم ضد إ النيهوم، الصادق، (2) 
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ملفهوم القراءة املعاصرة جند أننا أمام مدرسة فكرية حتاول إيراد معىن إذا تطرقنا إننا 

عن املعىن الذي طرحناه سابقاً، ومن ذلك جعل القراءة تعتمد على فهم  خمتلف تاماً 

"ليست  :(1)حسن حنفييقول القارئ دون النظر إىل املعىن الذي أراده املؤلف، هلذا 

لمقروء، بل هي إعادة بناء له طبقا لتصور القارئ القراءة جمرد شرح أو تفسري أو أتويل ل

فردًا أو مجاعًة، فهي قراءة وحتليل ونقد وتصحيح وإعادة بناء من أجل إكمال البنية أو 

  .(2)اكتشاف القانون"

"القراءة خلق جديد للنص واكتشاف  ويواصل توضيحه ملعىن القراءة فيقول:

وىل، وهكذا يصبح النص حامال خلربات ملكوانت فيه رمبا مل تكن مقصودة يف نشأته األ

وقد ميحى الفرق بني األصل والشرح ويصبح   ،عدة أجيال من خالل التفسريات والشروح

 .(3)كالمها أصال واحدا"

                                                           
اه يف ، حاز على درجة الدكتور ، من حمافظة بأ سويف من حمافظات مصر1935لد عام ، و حسن حنفت حسنني أمحد (1 )

، عمل الظاهرايت( و ) ظاهرايت التأويل(: )أتويل الفلسفة من جامعة السوربون، وذلك برسالتني للدكتوراه، حتت عنوان
ب رئيس اجلمعية ، وهو كذلك انئ(1987-1985وكيو خالل الفرتة من )األمم املتحدة بط علميًا يف جامعة ستشارًام

، الرتاث و  ، من مؤلفاته : حتقيق كتاع املعتمد يف أصول الفقهالعام للجمعية الفلسفية املصرية السكرتريالفلسفية العربية، و 
النقل إىل اإلبداع، قضااي معاصرة، دراسات إسالمية ، التجديد موقفنا من الرتاث القدمية ، مقدمة يف علم االستغراع، من 

، دراسة حتليلية نقدية –منهج حسن حنفت ، القرشي : فهدانظر: دراسات فلسفية، حوار املشرق و املغرع وغريها ، 
رسالة ماجستري  ،التجديد بني اإلسالم والعصرانيني اجلدد، حممد مجال أنس ،أبو اهلنود ، وانظر: 43 -32 – 29ص
 .103ص م(2013زة: اجلامعة اإلسالمية، د.ط، )غ
 .529ص مكتبة األجنلو املصرية، د.ط، د.ت(  )القاهرة: دراسات فلسفية، حسن، حنفي (2) 
 .538ص  ، املصدر السابق، حسن، حنفي (3) 
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يقصد هبذا إعطاء كل الصالحيات للقارئ يف التعامل مع النص حسب موروثه 

 .الذي ألفهالثقايف، الغياً فكرة وجود معىن أراد املؤلف بيانه من النص 

"هي إضفاء املعقولية على  ويوضح أحد رموز هذه املدرسة مفهوم القراءة فيقول:

معناه نقل املقروء إىل جمال اهتمام القارئ، الشيء الذي قد و  ،املقروء من طرف القارئ

يسمح بتوظيفه من طرف هذا األخري يف إغناء ذاته أو حت إعادة بنائها، وجعل املقروء 

قراءتنا تعتمد إذاً ، معاصرًا لنا معناه: وصله بنا هوجعل ...معناه فصله عنَّاعاصرًا لنفسه م

 . (1)"الفصل والوصل كخطوتني منهجيتني رئيسيتني

 :شحرورتعريف املعاصرة عند 

تعأ:" تفاعل اإلنسان مع النتاج املادي والفكري املعاصر، ( 2)عند شحرور املعاصرة

 .(3)والذي هو أيضا من نتاج اإلنسان"

  
                                                           

 م(19936،، ط يباملركز الثقايف العر  )بريوت: ، حنن والرتاث قراءة معاصرة يف تراثنا الفلسفتاجلابري، حممد عابد  (1) 
 .12-11ص
 شهاد  املاجستريحاصل على ، م1938من مواليد دمشق عام أحد رموز القراءة املعاصرة، ، حممد بن ديب شحرور  (2)

له العديد من املؤلفات منها: الكتاع  )دبلن(،مجهورية إيرلندا  من  يف اهلندسة املدنية1972الدكتوراة عام و  م1969عام 
القراءات املعاصرة للقرآن م، وكذلك القصص القرآين يف جزئني. انظر:كالو، حممد،1990م والقرآن الذي صدر عا

،  1بريوت: روافد للطباعة، ط ) نظرات شرعية يف فكر منحرف سليمان صاحل، اخلراشي،وانظر:  ،59، صالكرمي
 .191صم( 2008

 .32صد.ت(  ط،األهايل للطباعة والنشر، د. سوراي: )دمشق، الكتاب والقرآنشحرور،   (3)
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 مفهوم القراءة املعاصرة عند رموز القراءة املعاصرة:

ميكننا  املعاصرة عند رموز القراءة املعاصرةمن خالل تعريف مصطلحي القراءة و 

إخضاع النص الديأ لفهم  يقصد هبا للنص الديأ تلخيص فكرهتم يف أن القراءة املعاصرة 

 . النص عند أرابع العلم به كل قارئ بعيًدا عن األصول والقواعد املرتبطة بفهم هذا

عصر  ظهر مصطلح القراءة املعاصرة يف عصران الراهن" تهيداً ألن يكون يف كللقد 

فاملعاصرة والعصرية ابملفهوم غري اإلسالمي تعأ: عدم  ...قراءة جديدة للقرآن الكرمي

راءة ، وعلى هذا فإن الق(1)الرضى ابإلسالم دينًا معقواًل مفهومًا لدى شعوع الدنيا"

قادرة على اقتناص  ...منهجية فلسفية وفكريةاملعاصرة هي:" إجياد معىن للنص من خالل 

 ا، ومقصود رموز القراءة املعاصرة جعلها تطبيقً (2)املعىن مبا يفوق املنهجيات الرتاثية"

لنظرايت فلسفية غربية عند قراءة النصوص الشرعية؛ قراءًة تضفي عليها روح النقد ونزع 

 القدسية.

                                                           
، 1سوراي،حلب:دار اإلميان،ط)القراءات املعاصرة للقرآن الكرمي يف ضوء ضوابط التفسريحممود،  كالو، حممد   (1)

 .57صم( 2009
، جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية، اتريخ القراءة اجلديدة للقرآن دراسة نقديةاألمسري، حسن حممد،   (2)

  .128ص ه،1434، ذو احلجة، 16العدد
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والقراءة املعاصرة فكرٌة تنتمي للتيار احلداثي، الذي أراد قراءة النصوص الدينية قراءة 

 .(1) إذ احلداثة مأخوذة من احلديث: نقيض القدمي ،جديدة، فهي واحلداثة قرينان

واحلداثة يف مفهومها الغريب هي:" جممل املذاهب واالجتاهات املتعلقة بتجديد 

جتماعي، وإدارة الكنيسة لوضعها يف توافق مع متطلبات الالهوت والتفسري واملذهب اال

 .(2)العصر الذي يعيشونه"

وهذا املفهوم يعأ أهنا حركة دينية هدفها تفسري الرتاث، قامت يف األصل على نقد  

 مث انتقلت إىل الشرق لنقد القرآن الكرمي. ،الكتاع املقدس يف الغرع

ئد غربية خالصة، وأفاد من املذاهب إهنا مذهب فكري علماين بأ على أفكار وعقا

الفلسفية واألدبية اليت سبقته، وهدفه إلغاء مصادر الدين وما صدر عنها من عقيدة 

وشريعة، وحتطيم كل القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية حبجة أهنا قدمية وموروثه، لتبىن 

الشر والفساد يف  احلياة على اإلابحية والفوضى والغموض ابسم احلرية، فهي تثل نزعة

 .(3)عداء مستمر للماضي والقدمي

                                                           
، 4أمحد عبد الغفور العطار)بريوت: دار العلم للماليني، ط ، ت:الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري،  انظر: (1 )

 .278، ص1م(، ج1987
، 1)دمشق: دار الكتاع العريب، ط احلداثة واألصولية()ة م اإلسالم ابملصطلحات املستوردهدعبد العزيز، زينب،   (2)

 .39م( ص 2004
)الرايض: دار الندوة  املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ،مانع محاد، انظر: إشراف: اجلهأ  (3)

 .901، ص2ه( ج1420، 4ط العاملية للطباعة والنشر،
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 للقرآن الكرمي وضوابطها عاصرةامللقراءة ا ضرورة 

 ضرورة القراءة املعاصرة:

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱٱإن املسلم مأمور أن يتعامل مع القرآن تالوة لقوله تعاىل:

 يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

 صلى هللا عليه وسلم يف تالوة القرآن حيث رغب النيبقد ، و [٩٢ – ٩١النمل:] َّ يق زترت

ُلونَ  هللِا، بـُُيوتِ  ِمنْ  بـَْيت   يف  قـَْومٌ  اْجَتَمعَ  قال: "..َما نَـُهْم، َويـََتَداَرُسونَهُ  هللِا، ِكَتاعَ   يـَتـْ  ِإالَّ  بـَيـْ

ُهمُ  السَِّكيَنُة، َعَلْيِهمِ  نـَزََلتْ  ُهمُ  الرَّمْحَةُ  َوَغِشيَـتـْ  . (1)ِعْنَدُه" ِفيَمنْ  هللاُ  ذََكَرُهمُ وَ  اْلَماَلِئَكُة، َوَحفَّتـْ

 رئ ّٰ ِّ ُّٱٱكما أن التدبر هو الغاية من نزول القرآن الكرمي لقوله تعاىل:

تعاىل على من أغلق قلبه دون تدبر عاع هللا قد و  ،[٢٩ص: ] َّٱَّ زب نئ مئ زئ

وأي  بعد التالوة ، [٢٤حممد:] َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ٱُّٱآايته فقال:

 ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱرآن، قال تعاىل: والتدبر العمل ابلق

 [.١٥٥األنعام: ] َّ حئ جئ يي

                                                           
 ه وسلم(املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا علي) صحيحهأخرجه مسلم، يف  (1)

، ابع فضل ةكتاع الذكر والدعاء والتوبد.ت( د.ط، دار إحياء الرتاث العريب، حممد فؤاد عبد الباقي) بريوت: ت:
 .2699  ، برقم2074، ص4ج على تالوة القرآن، االجتماع
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"حسن تفسريه مبا يبني مقاصده  السليمة للقرآن الكرمي ومما يساعد على القراءة   

ويوضح معانيه، ويكشف اللثام عما فيه من كنوز وأسرار، ويفتح مغاليقه للعقول 

 . (1)والقلوع"

طة لتفسري نصوص كتاع هللا عز وجل مبا لذا فنحن حباجة إىل قراءة معاصرة  منضب 

يتالءم وظروف العصر الذي نعيش فيه، وهذا ما أشار إليه ابن مسعود رضي هللا عنه حني 

، ويف هذا األثر داللة واضحة (3)"القرآن (2)فليثومرقال:" من أراد علم األولني واآلخرين 

مراميه واستقصاء معانيه،  وتتبع مدارستهويف مع القرآن الكرمي  التدقيق يف التعاملعلى 

 للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة فحني يقف القارئ أمام آي القرآن الكرمي يرى "

للصحة، كأمنا هي فص من املاس يعطيك كل ضلع  وجوًها عدة. كلها صحيح أو حمتمل

أبلوان الطيف كلها، فال تدري ماذا أتخذ  منه شعاًعا، فإذا نظرت إىل أضالعه مجلة هبرتك

عينك وماذا تدع. ولعلك لو وكلت النظر فيها إىل غريك رأى منها أكثر مما رأيت. وهكذا 

                                                           
 .216ص م(2000،، 3)القاهرة: دار الشروق، طعظيم كيف نتعامل مع القرآن الالقرضاوي، يوسف،   (1)
 من جواهر القاموس اتج العروس، الرزماق عبد بن حمممد بن حمممدر القرآن: حبث عن معانيه وعن علمه(  الزبيدي، )ثو  (2)

 .343، ص10، ج)د.م: دار اهلداية، د.ط، د.ت(
يِن حُمَمَّد ْبن َعْبِد اَّللَِّ ْبن هبادر،  (3) دار  د.م،راهيم)، ت: حممد أبو الفضل إبالربهان يف علوم القرآن الزركشي، بَْدر الدِم

 .ومابعدها 146، ص 2م(ج 1957، 1ط إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه،
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جند كتااًب مفتوًحا مع الزمان أيخذ كل منه ما يسر له؛ بل ترى حميطًا مرتامي األطراف ال 

 .(1)"حتده عقول األفراد وال األجيال

 ضوابط القراءة املعاصرة:

كثرية ملن يفسر كتاع هللا تعاىل صيانًة له، من أهل العلم ضوابط   تقدمونذكر امل

وتصداًي ملن يريد حتريف الكلم عن مواضعه، من هذه الضوابط إمجااًل اجلمع بني الرواية 

والدراية، والكفاءة العلمية، واالستقامة العقدية واخللقية، ومعرفة الواقع، والرتكيز على 

 :النحو اآل وبيان ذلك على  (2)مقاصد السور القرآنية وحماورها 

 اجلمع بني الرواية والدراية )النقل والعقل(: -1

صحته نقاًل عن النيب  تفينبغي ملن يقوم بتفسري القرآن الكرمي أن جيمع بني ما ثبت

صلى هللا عليه وسلم، أو ما أثر عن الصحابة رضي هللا عنهم، أو ما أخذ عن التابعني، 

الصحيح، أي املزاوجة بني تراث السلف وبني ما ُفهم عقاًل فيما ال يتعارض مع الثابت 

                                                           
،  1م(ج2005د.م: دار القلم للنشر والتوزيع،د.ط،) ، ت: أمحد مصطفى فضليةالنبأ العظيمدراز، حممد عبد هللا،  (1)

 .152-151ص
، )املغرع:منشورات وزارة األوقاف ن هتافت القراءة إىل أفق التدبرالنص القرآين مريسوين ، قطب، :  لكراجع يف ذ ( 2)

فقد مجع ضوابط كثرية صنفها حتت ثالثة مباحث هي: ضوابط ، 132 -15ص م(1،2010والشؤون اإلسالمية،ط
ط فيها أقوال متقدمي أهل العلم، وقد اقتصرت على هذه الضواب ذكرالتأهيل وضوابط التأويل وضوابط الفهم والتنزيل، 

  اخلمس لكوهنا أبرزها ولتفادي اإلطالة.
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وإعمال العقل يف فهم  املتقدمون واملتأخرون،  ومعارف اخللف، وهذا ما انتهجه املفسرون

 كتاع هللا ضرورة يؤيدها دالئل منها ما أي :

لتعطل ، ويفرعوا فيها ويستنبطوا األحكامالكلية واجلزئية أ: إن مل يبني املفسرون املعاين 

  تعاىل.العمل بكتاع هللا

ما ال يُتوصل إىل  -يف األغلب-ع: إن النيب صلى هللا عليه وسلم فسر من القرآن الكرمي

معناه إال عن طريقه، ولو مل يكن االجتهاد يف فهم النص مباحًا للزم أن يفسر القرآن  

 كاماًل، حت ال يكون ألحد فيه نظر، لكن ذلك مل حيدث فدل على اجلواز.

القرآن الكرمي على ما فهموا مع أهنم أوىل هبذا االحتياط من ج: إن الصحابة فسروا 

النظر يف القرآن الكرمي  إنعاموهذا يفيد ، (1)غريهم، فعلم أنه جيوز القول يف القرآن ابلرأي

وأتمل آايته يف إطار الفهم الذي ال خيرج عن السياق واملراد، لذا وضع العلماء املهتمون 

 :(2)، واليت منهااليت تتعلق إبعمال العقل يف القرآن الكرميقيود بعلوم التفسري مجلة من ال

 أوال: عدم خمالفته للتفسري املنقول عن النيب صلى هللا عليه وسلم بطريق صحيح.

 اثنياً: مراعاته ملقتضى اللغة العربية اليت نزل القرآن هبا.

                                                           
بو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان  ، ت:املوافقاتإبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي،  الشاطيب، انظر: (1)

 .278، 4م(ج1997، 1طدار ابن عفان، )د.م:
 .76 -75ص ، النص القرآين من هتافت القراءة إىل أفق التدبرقطب، ريسوين، انظر: (2)
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يقع يف  اثلثاً: كونه مبنيًا على مقدمات صحيحة وحجج انهضة ومناهج قومية حت ال

 التناقض والتهافت.

سبق يناضل عنه ابلباطل، رابعاً: عدم خضوع النص املفسر لرأي مذهيب، أو تصور م

 .ويتعصب له

 الكفاءة العلمية: -2

فمن مفاتيح التعامل مع النص القرآين امتالك املفسر أدوات التبحر يف العلوم، فــــــ"  

فالكفاءة  ،(1)"من تبحر يف العلومإليه إال  كتاع هللا حبر عميق وفهمه دقيق، ال يصل

العلمية للمفسر ضرورة ملحة، ومن العلماء من ذكر علومًا ينبغي توافرها فيه تصل إىل 

إذ القرآن   ،(2)مخسة عشر علمًا كاللغة اليت يعرف هبا شرح مفردات األلفاظ ومدلوالهتا

 ،[٢يوسف:] َّ مب خب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱالكرمي نزل بلسان عريب  

، واليت (3)"أقسامهاو  ًا بلغة العرع كان" االستدالل به متوقفًا على معرفة اللغةولكونه وارد

منها النحو، إذ ملما كان املعىن يتغري وخيتلف ابختالف اإلعراع كان البد من معرفته، أما 

التصريف الذي تعرف به أبنية الكلمة وصيغها فمن األمهية مبكان، وعلم املعاين والبيان 
                                                           

 .153، ص 2، جالربهان يف علوم القرآنالزركشي،   (1)
 ت: حممد أبو الفضل إبراهيم )د.م، ،اإلتقان يف علوم القرآن، الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين عبد السيوطي، انظر: (2)
 .214-213، ص4م( ج1974د.ط، هليئة املصرية العامة للكتاع،ا
)بريوت: دار الكتب  ،هناية السول شرح منهاج الوصوللي، األسنوي، عبد الرحيم بن احلسن بن ع (3)

 .77، ص1م(ج1،1999العلمية،ط
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رف هبم خواص تراكيب الكالم واختالف داللته ووجوه حتسينه مهم والبديع الذي يع

أيضا، كما أن علم القراءات والفقه وأصوله وأسباع النزول والناسخ واملنسوخ وعلم 

احلديث املبني جململ القرآن ومبهمه مما يلزم املفسر، إضافة إىل علم  يورثه هللا تعاىل ملن 

 غري ذلك من العلوم اليت ذكرها العلماء. ، إىل(1)عمل مبا علم وهو علم املوهبه

يف لغة أخرى ومما ينبغي التنبيه عليه"أن آفة النص أن يقرأ غريباً عن معهود خطابه 

ومقاصده ومدلوالته، ومغيبة  راءة مضيعة لبالغته ومدمرة لسياقهن قعند قوم آخرين، فتكو 

األلفاظ على مقتضى  للعديد من خصوصياته يف إجراء اللغة وحتليل اخلطاع وفهم داللة

ورود اخلطاع، فيكون من اخلطأ والتدليس؛ على حنو ما نراه يف القراءات احلديثة املعاصرة 

 .(2)اليت تقرأ النص الشرعي قراءة نص نثري مات صاحبه"

 االستقامة العقدية واخللقية:  -3

إن صحة املعتقد واستقامة اخللق مطلبان أساسيان فيمن يتصدى لتفسري كتاع  

هلذا يقول صاحب اإلتقان يف املفسمر: "اعلم أن من شرطه صحة االعتقاد أواًل ولزوم  هللا؛

فكيف على الدين،  ،سنة الدين، فإن من كان مغموسًا عليه يف دينه ال يؤتن على الدنيا

                                                           
مناهل العرفان ، وانظر: الزرقاين، حممد عبد العظيم، 214-213، ص4، جاإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي،  انظر: (1)

 .51، ص2ج ، د.ت(3ط )د.م: مطبعة عيسى احلليب وشركاة، يف علوم القرآن
 .37ص  م(2009 د.ط، ،ند. ، )املغرع:قضية قراءة النص القرآينحممد عبد الكرمي، اين، رمح  (2)
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مث ال يؤتن يف الدين على اإلخبار عن عامل فكيف يؤتن على اإلخبار عن أسرار هللا 

 .(1)ن إن كان متهماً ابإلحلاد أن يبغي الفتنة، ويغر الناس بليه وخداعه"تعاىل، وألنه ال يؤت

ومن فسد معتقده حتماً البد أن يسوء خلقه، فال مينح التوفيق يف فهم معاين القرآن  

ألن "أصل الوقوف على املعاين ابلتدبر والتفكر، وال حيصل للناظر يف فهم معاين الوحي 

لم من غيب املعرفة ويف قلبه بدعة أو إصرار على ذنًب، أو حقيقًة، وال يظهر له أسرار الع

 ...متحقق اإلميان أو ضعيف التحقيقيف قلبه كرب أو هوى أو حب الدنيا أو يكون غري 

 .(2)وهذه كلها حجب وموانع وبعضها آكد من بعض"

واألخالق احلسنة هي حائط الصد املنيع، وهي إذا فسدت وسقط صاحبها يف  

انشراً فهمه تعاىل طمت عليها صخرة القيم، فيتجرأ صاحبها على كالم هللا براثن السوء؛ حت

املغلوط، مستنصرًا ملذهبه ومدرسته وفكرته بعيدًا عن املوضوعية واحلياد، ومستشهدا أبدلة 

 يف غري موضعها.

 املعرفة ابلواقع: -4

ي واالقتصادال بد للمفسر من معرفة واقع اجملتمع الفكري واالجتماعي والسياسي  

ويطرح أفكارًا من خالل فهمه العميق للقرآن حتدث  ،جلميع مشكالتهحت يقدم حلوال 

                                                           
 .200، ص4، ج اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي،   (1)
 .181 -180، ص2، جالربهان يف علوم القرآنالزركشي،   (2)
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وبني فيه مامل يبني يف غريه، بني فيه   ،تقدماً "فقد أنزل هللا هذا الكتاع وجعله آخر الكتب

كثريًا من أحوال اخللق وطبائعهم، والسنن اإلهلية يف البشر، وقص علينا أحسن القصص 

ا، املوافقة لسنته فيها، فال بد للناظر يف هذا الكتاع من النظر يف أحوال عن األمم وسريه

البشر يف أطوارهم وأدوارهم، ومناشيء اختالف أحواهلم من قوة وضعف وعز وذل ، وعلم 

، وبغري هذا الفهم (1)وجهل، وإميان وكفر، ومن العلم أبحوال العامل الكبري، علويه وسفليه"

  ة للنص القرآين يف مواجهة املتغريات يف واقع الناس.ال ميكن تقدمي قراءة صحيح

 سور القرآن الكرمي:الرتكيز على مقاصد  -5

وتقعيد قواعد  ،إن املفسرين األول قد انصب اهتمامهم على توضيح معاين القرآن 

التفسري نظرًا لطبيعة املرحلة الناشئة للعلم ومقتضياهتا، مث جاء املتأخرون وشقوا ألنفسهم 

فأتوا البناء على قواعد من سبقهم، واهتموا ببيان املقاصد العامة  ،دمة كتاع هللاطريقًا خل

للسور قبل الشروع يف تفسريها، ومن ذلك ما سار عليه صاحب تفسري التحرير والتنوير 

حني يقدم  ة عن السورة وسبب تسميتها ومكان نزوهلا مث يعرض فقرة خاصة ألغراض 

 .(2)السورة

                                                           
 .193، ص1جم( 2000 ،7طمكتبة وهبه،  )القاهرة: التفسري واملفسرونالذهيب، حممد حسني،   (1)
 ، وغريها من السور.5، ص30، جالتحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، اإلطار العام لسورة النبأ مثالً  انظر (2)
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ن يرسم إطارا عاما للمحاور الرئيسة لكل سورة، كما فعل صاحب ومن املفسرين م 

يدور سياق الظالل عند تفسريه لسور القرآن، ومن أمثلة ذلك سورة مرمي حيث قال: "

ويلم بقضية البعث القائمة على  ،ونفي الولد والشريك ،هذه السورة على حمور التوحيد

  .(1)ادة هذه السورة"ومعاجلتها من خالل القصص الذي هو م التوحيد قضية

وسار على هنجه صاحب كتاع األساس يف التفسري حيث يتحدث عن سياق  

السورة؛ والقضااي اليت تطرحها من خالل مقدمة وأقسام عامة وخاتة يصور فيها املعامل 

 . (2)الرئيسة  ور السورة

لذي وهذا اإلسهام من قبيل التطور وفق اإلطار املنضبط واملتوافق مع األساس ا

وضعه األولون، حيث إن "إغفال أمهية استنباط مقاصد النصوص القرآنية ميكن أن يسهم 

يف نشأة أتويالت متعسفة للنصوص يتم من خالهلا النظرة اخلارجية للنص مبعزل عن 

مقاصده، األمر الذي ظهر أثره يف أتويالت موغلة يف اخلوض يف تفاصيل مل يقف النص 

رف املتلقي عن مقصد النص ومراميه على أقل تقدير، وقد القرآين عليها، أسهمت يف ص

ظهر العديد من أمثلة هذه التأويالت يف الدراسات القرآنية املعاصرة، ومن ذلك ما أورده 

                                                           
 .2300، 2299، 4ج م(2003، 32دار الشروق،ط )القاهرة: يف ظالل القرآنقطب، سيد،  (1)
 .  61صم( 9811، 1ط ،دار السالم )القاهرة:األساس يف التفسريانظر: حوى، سعيد،   (2)
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، وهذا ما سنتعرض له يف (1)بعض الكتماع خاصة يف أتويل تفاصيل القصص القرآين"

 ويالت. الفصل الثاين من هذه الرسالة كجانب تطبيقي هلذه التأ

هو: ما مدى  اءة املعاصرة نطرح سؤااًل مهمًا وبعد أن انتهينا من ذكر ضوابط القر 

 التزام رموز القراءة املعاصرة ابلضوابط سالفة الذكر عند أتويلهم آلايت القرآن الكرمي؟

وقبل اجلواع على هذا السؤال ال بد من تقرير حقيقة وهي أنه وابلرغم من اختالف 

ة لرموز التيار احلداثي وتعدد وسائلهم إال أن هدفهم واحد، وهو اخللفيات الفكري

االنقضاض على النص القرآين ونزع قداسته، وحت نكون منصفني غري متجنني على أحد، 

فإننا نسلط الضوء على بعض عباراهتم اليت تدلل على خمبوء صدورهم، ومن ذلك ما كتبه 

امل هبا مع القرآن الكرمي حيث قال: "إن عن القراءة اليت يريد  أن يتع (2)حممد أركون

                                                           

)حبث ألقي يف ندوة  قراءة يف ضوابط التأويل وأبعادها املنهجية يف الدراسات القرآنية املعاصرةطه،  ةالعلواين، رقي (1) 
-6بتاريخ:، 12ص، www.drruqaia.comم( ، 2006 دراسة التطورات احلديثة يف الدراسات القرآنية املعاصرة، بريوت،

3-2017. 
للغة ه ابت، ومعظم مؤلفام1969صل على الدكتوراه من السربون سنةح، م1928 ، ولد ابجلزائر عامحممد أركون(2)

وتوىف  من االجتهاد إىل نقد العقل الديأ، ، منها: الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، الفكر اإلسالمي قراءة علمية،الفرنسية
 سيد حسني، العفاين،وانظر:  ، دراسة نقدية،46-23، صالقراءة األركونية للقرآنمحد، السعدي، أ انظر: م2010سنة 

 .134، ص 2جم( 2004، 1)جدة: دار ماجد عسريي للنشر والتوزيع، ط اإلسالمأقزام يف ميزان أعالم و 

http://www.drruqaia.com/
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القراءة اليت أحلم هبا هي قراءة حرة إىل درجة التسكع يف كل االجتاهات، إهنا قراءة جتد 

 .(1)"فيها كل ذات بشرية نفسها

فحرية القراءة اليت حيلم هبا أركون حرية منفلتة، واستخدامه لعبارة )التسكع( اليت ال 

توضح هذا االنفالت الفكري، وتنبئ عما يعتمل يف  القرآنية  التعامل مع اآلايتتليق يف

قلبه جتاه النص املقدس، هلذا يقول: "إن القرآن ليس إال نصًا من مجلة نصوص أخرى 

حتتوي على نفس مستوى التعقيد واملعاين الفوارة الغزيرة، والنصوص املؤسسة للبوذية أو 

ى، حظي بتوسعات اترخيية معينة، اهلندوسية، وكل نص أتسيسي من هذه النصوص الكرب 

، وهو هبذا يشبه النص القرآين املقدس (2)وقد حيظى بتوسعات أخرى يف املستقبل"

 ل ببشرية القرآن، ومن مث انتقاده.بنصوص بشرية ألصحاع الدايانت الوضعية تهيداً للقو 

 ليؤكد على قضية نقد النص فيقول:"إن النص القرآين (3)وأي  نصر حامد أبو زيد 

وإن كان نصًا مقدسًا إال أنه ال خيرج عن كونه نصًا فلذلك جيب أن خيضع لقواعد النقد 

 .(1)األديب كغريه من النصوص األدبية"

                                                           
 .76ص  م(1999، 1)بريوت: دار الساقي، ط استحالة التأصيلالفكر األصويل و أركون: حممد ،   (1)
 .35- 36، صرجع السابقاملاركون، حممد،   (2)
عني سنة  مث، ه من قسم اللغة العربية وآداهبا، من جامعة القاهرةحاصل على دكتورام، 1943ولد مبصر  نصر أبو زيد (3)

نيا ابلوالايت منحة من مركز دراسات الشرق األوسط جامعة بنسلفاتلقى  1978 -1978، ويف سنة م أستاذاً هبا1995
نقد اخلطاع و من مؤلفاته اإلمام الشافعي، و عني يف الياابن كأستاذ زائر،  1989 -1985، ومن سنة ة األمريكيةاملتحد
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وجيب أن ال ينخدع القارئ ابعرتاف أيب زيد بقدسية النص فإن وجوع خضوع  

ر احلداثي لالنتقاد كما ادعى يهدم فكرة القداسة، هلذا فإن ضرابت التياالكرمي القرآن 

 للنص القرآين تتواىل أبساليب خمتلفة.وسهامه 

أسلواًب آخر فقال: "لقد كنا نطمح إىل أن نوضح   (2)وقد اختذ حممد عابد اجلابري 

كيف أن فهم القرآن ليس هو جمرد نظر يف نص ملئت هوامشه وحواشيه مبا ال حيصى من 

هلوامش واحلواشي، ليس التفسريات والتأويالت بل هو أيضا فصل هذا النص عن تلك ا

من أجل اإللقاء هبا يف سلة املهمالت بل من أجل ربطها بزمان ومكان، كي يتأتى لنا 

 .(3)الوصل حنن يف عصران، وبني النص نفسه كما هو يف أصالته الدائمة"

                                                                                                                                                                             

، 269، ص نظرات شرعيةاخلراشي، انظر:  م2010ومفهوم النص، وغريها، وتوىف سنة النص السلطة احلقيقية، و الديأ ، 
 .58، صالقراءات املعاصرةوانظر:كالو،حممد، 

 .24ص م(1990)مصر:اهليئة العامة املصرية للكتاع، د.ط، مفهوم النصد، نصر حامد، أبو زي  (1)
من جامعة حممد  1970يف الفلسفة عام  دكتوراه، حصل على ال1935، ولد ابملغرع سنة حممد عابد اجلابري  (2)

: قراءات معاصرة يف  والرتاث حنن: املؤلفات مثلإىل جتديد الرتاث، له العديد من  دعا يتقن عدة لغات،، اخلامس ابلرابط
القراءات املعاصرة للقرآن  حممد، كالو،انظر:. 2010 ، وكانت وفاته ابملغرع سنةنقد العقل العريب تراثنا الفلسفي،

 .263، صنظرات شرعية يف فكر منحرفاخلراشي، وانظر:  ،267، صالكرمي

 .7ص م(2008، د.ط ار النشر املغربية،د )الدار البيضاء: احلكيمفهم القرآن اجلابري، حممد عابد،   (3)
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نلمح يف هذا الكالم أمنيًة جديدة وهي فصل النص القرآين عن شروحه وتفسرياته 

كان الذي كتبت فيه، ليتسىن  أتويل آايت القرآن الكرمي حسب وتقييدها ابلزمان وامل

 مرادهم.

:"إن البحوث اللسانية احلديثة تؤكد أن كل نص، مهما (1)ويقول عبد اجمليد الشريف

بدا معناه واضحاً صرحياً، إمنا خيضع فهمه ملواضعات اللغة اليت كتب هبا ولقواعدها، ولكنه 

رئ ولثقافته، مثلما خيضع للظروف التارخيية اليت تتم خيضع كذلك عند قراءته لشخصية القا

فيها القراءة. وبعبارة أخرى، ال وجود البته لقراءة بريئة، وال لنص قطعي الداللة، إذ كل 

نص، والسيما إذا كان نصاً دينياً أتسيسياً مثل القرآن، قابل لعدد ال حيصى من التأويالت 

 .(2)يف حدود ما تسمح به اللغة بطبيعة احلال"

وإذا كنا قد طرحنا يف البداية سؤااًل أخران جوابه حلني استعراض بعض كالمهم عن 

القراءة اليت يريدوهنا فاآلن ميكننا القول أبهنم ال ميلكون أدوات التأويل، فمنهم فاقد املعرفة 

الشرعية، ومنهم املرتد عن دينه الذي جيد ضالته يف تلك القراءات ويتبىن مقوالهتا، ومنهم 

                                                           
لحضارة العربية اإلسالمية جبامعة تونس، من مؤلفاته: ل اً أستاذم، عمل 1942 اجلنسية لد عام تونسي عبداجمليد الشريف (1)

 على حتديث الفكر اإلسالمي، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ الذي اجنزه خالل إقامة متفرغة مبعهد الدراسات املتقدمة بربلني
ريف : عبداجمليد، وانظر: الش .59، صالقراءات املعاصرة للقرآن الكرميحساع هذا املعهد، اإلسالم واحلداثة، انظر:كالو، 

 ، مقدمة الكتاع.-مستقبل اإلسالم يف الغرب و الشرق-حوارات لقرآن جديد  ،وهوفمان: مراد
 )دمشق: ترمجة إبراهيم حيىي ،الغرب والشرقمستقبل اإلسالم يف مراد،  ،وهوفمان لشريف، عبد اجمليد،ا (2)

 .27-26ص م(1،2008طدارالفكر،



33 
  

ملبهور بربيق ما أفرزته املناهج الغربية، وهناك من يتأمل من واقعه املتخلف فريى يف القراءة ا

حبل النجاة، كما أتثر بعضهم بشبهات املستشرقني فأصبحوا أتباعًا هلم انشرين لشبهاهتم، 

ومنهم من تستهويهم الشهرة فريكبون هذه املوجة اجلديدة ليسهموا يف إذاعتها، ومنهم من 

عنق النص دعمًا لرأيه، وبعضهم له موقف مناوئ للرتاث برمته فصادفت القراءة يلوي 

املعاصرة هوًى يف نفسه، وهناك من يطلب رضى السلطة السياسية املنحرفة، وبعضهم 

 .(1)جاوز احلدم يف تقدير مكانة العقل وحدود عمله فجعله  أساساً للتشريع

 هلذا أنخذ على قراءهتم ما أي :

تنايف أصل التسليم واالنقياد هلل تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم، ألن  أواًل: أهنا

املسلم يبحث من خالل قراءته عن مراد هللا ورسوله ألجل االنقياد والعمل، أما احلداثيون 

 .(2)صوص، واستخراج املعاين الباطلةفيقصدون من قراءهتم التحريف والعبث ابلن

أسس علمية منهجية، وال موضوعية يف تعاطيها مع  اثنياً: ال تقوم هذه القراءة على

النصوص الشرعية، فليست العربة يف كون النتائج ابطلة فقط، بل حت الوسائل اليت 

قال  ، وقد(3)اختذوها ليصلوا هبا إىل النتائج املطروحة؛ هي يف األصل عبثية فوضوية ابطلة

                                                           
 .299 -297ص ،القراءات املعاصرة للقرآن الكرمي يف ضوء ضوابط التفسريانظر: كالو، حممد حممود،  (1)
للدراسات مركز التأصيل  )جدة: التسليم للنص الشرعت واملعارضات الفكرية املعاصرة فهد صاحل، انظر: العجالن، (2)

 . 92ص( م2015، 2ط والبحوث،
 . 93، صالتسليم للنص الشرعت واملعارضات الفكرية املعاصرةانظر: العجالن، فهد صاحل،   (3)
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املخذولون  أي شيء يفهم هؤالءف ،إذا مل يكن الكالم مبينا عن معانيهاإلمام ابن حزم:"

 .(1)"عن رهبم تعاىل وعن نبيهم صلى هللا عليه وسلم

اثلثاً: حقيقة هذا التأويل أنه يبحث يف الرتاث، ليتخلص من النصوص اليت ال 

تتوافق مع أهواء الثقافة الغربية، فهي قراءة ركزت مهها يف التخلص من أحكام املرأة 

 .(2)هاد والوالء والرباء، وكل حكم ال يروق للغرعواملواريث واحلرايت واحلدود واجل

رابعاً:" أهنم يركزون احلديث "عن ضرورة االجتهاد وأمهية التجديد  الذي يعيد للفقه 

حيويته وينتشل اجملتمع من الركود والتخلف ويساعد يف مسايرة ركب احلضارة والقضية 

خص إبابحة كل امللفات سهلة ال حتتاج لكل هذا االجتهاد، فاملطلوع أن يفيت الش

املعلقة، وأن جييز كل ما منعه أهل العلم، وأن يتجاوز أي حكم مل ترض عنه احلضارة 

ايرة العصر ما هي إال ، وهذه التعمية من خالل التسرت بلباس التجديد ومس(3)الغربية "

 تدعم ما اعتقدوه وأرادوا فعله. وسيلة

ن الكرمي؛ ألنه حيمل أسرارًا ومعان  ال إننا وإن كنا حنتاج إىل قراءة معاصرة للقرآ 

تنقضي؛ وألن جيل العصر خيتلف عن جيل الصحابة أرابع الفصاحة وأساطني البالغة، 

                                                           
 اآلفاق دار )بريوت: شاكر حممد أمحد ت:، اإلحكام يف أصول األحكام سعيد، بن أمحد بن علي حممد أبو ابن حزم،  (1)

 .39، ص3جد.ت( د.ط، ، اجلديدة
 . 94ص التسليم للنص الشرعت واملعارضات الفكرية املعاصرة،انظر: العجالن، فهد صاحل،   (2)
 . 96، 95ص ،رجع السابقاملالعجالن، فهد صاحل،   (3)
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إال أن هذه القراءة ينبغي أن تكون بفهم منضبط؛ وال خترج عن املضامني اليت نزل القرآن 

مستوايت إدراك الناس يف  م مع ءمن أجلها أو عن املعىن املراد من هللا تعاىل؛  أبسلوع يتال

كل زمان ومكان، وال حنتاج لقراءة تفرغ القرآن الكرمي من جوهره وتبعد املسلم عن مراد 

تعاملها مع كيفية لبيان مساهتا، و  ة اليت سنتعرض يف الصفحات اآلتيههللا تعاىل، كهذه القراء

 القصص القرآين.
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 الفصل األول

 تعامل رموزهامع القصص القرآينمسات القراءة املعاصرة، و 

 ويشتمل على مبحثني:

 مسات القراءة املعاصرة.املبحث األول: 

 القراءة املعاصرة مع القصص القرآين. رموزتعامل املبحث الثاين: 
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 املبحث األول

 مسات القراءة املعاصرة

 احلديث أنه ، ويفالسمات: مجع مسة وهي مصدر وسم، والسمة هي العالمة املميزة

 جم هلُّٱ،ومنه قوله تعاىل: (2)أي يُعلمم عليها ابلكي(1)كان يسم إبل الصدقة

 .(3)، أي سنخطمه ابلسيف كما قال ابن عباس[16القلم:] َّحم

رأي بشيء معني، وقد فالسمة هي اليت تيز الشخص أو اجلماعة أو أصحاع  

 منها ما أي : ةبسمات متعددة املعاصر  اتسمت القراءة

 االتصال الواسع ابلغرب:ب األول: املطل .1

يف زعمهم  -ألنه الوسيلة الوحيدة  ،من مسات التيار احلداثي اتصاهلم الواسع ابلغرع

:" إن (4)اليت جتعلهم متقدمني فكراًي وثقافيًا واجتماعيًا وسياسياً، هلذا قال طه حسني -

                                                           
 .1502، برقم 130، ص2، كتاع الزكاة، ابع وسم اإلمام إبل الصدقة بيده، جيف صحيحهالبخاري  انظر:  (1 )
 .635، 12ج  ،لعربلسان ا انظر: ابن منظور،  (2)
اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين ، انظر:  (3)

 . 236، ص18م( ج1964، 2ت: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ) القاهرة: دار الكتب املصرية،ط ،القرطيب( )تفسري
 ، هو أول من انل شهادة الدكتوراة من 1973 -1889سنة بصعيد مصر املولود ، سالمةطه بن حسني بن علت بن  (4)

  وعني حماضراً  عاد إىل مصر، مث ( 1918فتخرج ابلسوربون )، سافر يف بعثة إىل ابريس 1914سنة  اجلامعة املصرية القدمية
)يف  ومن أهم مؤلفاته: ب بعميد األدع العريبلقم و كلية اآلداع جبامعة القاهرة، مث كان عميدا لتلك الكلية فوزيرا للمعارف، ب

انظر:  كانت وفاته،  1973ويف عام  وقد ترجم كثري من كتبه إىل عدة لغات،، ثقافة يف مصر(الشعر اجلاهلي( و)مستقبل ال

https://arz.wikipedia.org/wiki/1889
https://arz.wikipedia.org/wiki/1973
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ات عندان؛ إمنا هو مقياس رقي األفراد واجلماعات يف احلياة املادية مهما ختتلف الطبق

 .(1)حظنا من األخذ أبسباع احلياة األوروبية"

ويعلل بعضهم سر هذا االتصال بتقرير أن الشرق اليوم يف أشد احلاجة إىل النهل  

من الغرع، يف التفكري واألدع والفن، بسبب اجلمود والتعصب واجلهل وسوء الظن بكل 

ستعانة أبحدث صور التفكري يف جديد، الذي أصاع الشرق اإلسالمي، فال مفر من اال

 .(2)العامل ليستطيع أن يصل بني احلاضر احلي وثروة املاضي وتراثه العظيم

فهو هبذا يؤكد أن من فوائد اتصال الشرق ابلغرع إزالة اجلمود الفكري، وإبعاد  

اجلهل الذي خيمم على حياة املسلمني، ويرى أن االتصال ابلغرع ضرورة حتمية، لكنها يف 

ري تبعية يف شت اجملاالت تعمل على طمس اهلوية اإلسالمية ، فيصبح بال هوية وال تقدي

تراث،لكن صيحات احلداثيني تتعاىل قائلة:"إننا يف هذا العصر احلديث نريد أن نتصل 

ح جزًء منها لفضًا ومعىن، وحقيًقة إىل يوم حت نصبورواب اتصاال يزداد قوة من يوم أب

 .(3)" وشكاًل 

                                                                                                                                                                             

الزركلي،  انظر:. و 461ص ،نظرات شرعية يف فكر منحرفاخلراشي،  انظر: .و232-231، ص 3، جاألعالمالزركلي: 
 .231، 29، 28ص  ،3ج( م2002، 15ط دار العلم للماليني،) األعالم خري الدين حممود،

 .31ص د.ت(  ،2ط، دار املعارف)القاهرة:  ، مستقبل الثقافة يف مصرطه، حسني  (1)
 .65ص، د.ت( 14)القاهرة: دار املعارف، ط حياة حممدهيكل، حممد حسني، انظر:   (2)
 .33، ص، مستقبل الثقافة يف مصرطه حسني، (3)
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ني يريدون أن تسري حياتنا على النمط الغريب؛ وهلذا وضع طه حسني يف  إن احلداثي

كتابه مستقبل الثقافة يف مصر عنواان نصه: )وجوع الصراحة يف األخذ أبسباع احلضارة 

األوروبية( وكتب حتته "نسري سرية األوروبيني ونسلك طريقهم لنكون هلم أنداداً، وشركاء يف 

مرها، وما حيب منها وما يكره وما حيمد منها وما احلضارة، خريها وشرها، حلوها و 

 .(1)يعاع"

 وما رأته شراً طرحوه. ،ما رأته خرياً أخذوهتعاىل، وكأن أورواب إله يعبد من دون هللا  

إن التيار احلداثي يضرع على وتر هذه التبعية؛ لينسجم العقل اإلسالمي مع العقل 

تربوا فكراًي على قد ف ال وكل أبناء هذا التيار الغريب رافضًا القيم واملورواثت الشرعية، كي

حصل على املاجستري قد موائد الغرع، فنرى على سبيل املثال ال احلصر: حممد شحرور 

حسن حنفي وحممد أركون حصال على درجة الدكتوراه من فرنسا،  و والدكتوراه من إيرلندا، 

ر حامد أبو زيد يف جامعة على الدكتوراه من أملانيا، وعني نص (2)كما حصل طيب تيزيأ

                                                           
 .39ص ،، مستقبل الثقافة يف مصرطه حسني، (1)
 دمشق، جبامعة أستاذاَ  عمل مث الفلسفة، يف دكتوراه على حصل م،1934 عام مص، ولد حبسوري مفكر تزيين طيب (2 )

 نشأة الباكر ا مدي اإلسالم يف أولية مقدمات األوىل، وآفاقه بواكريه يف العريب الفكر ، الثورة إىل الرتاث من: مؤلفاته من
 آفاق تيزيأ،: انظر وغريها،..الغريب، االستغراع إىل االستشراق من القراءة، و البنية إشكالية أمام القرآين النص ، وأتسيساً 
 .2 ص ،معاصرة عربية فلسفية
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ليدن اهلولندية) إحدى املراكز الكربى للمستشرقني( أستاذاً ملا أمسوه كرسي احلرية،كما كان 

 .(1)لعبد اجمليد الشريف صلة وثيقة ابلدوائر املسيحية يف إيطاليا على وجه اخلصوص

أعلى  وال عجب أن رواد الفكر احلداثي الذين هنلوا من ثقافة الغرع، وحصلوا على 

ة الشهادات العلمية من هناك ينتقدون الرتاث اإلسالمي، وميتدحون الفلسفات الغربي

 ومناهجها وأساليبها يف التفكري.

" أان عضو كامل يف التعليم العام الفرنسي منذ حوايل الثالثني  فهذا أركون يقول: 

وهذا  ،دروسهفأان مدرس علماين ميارس العلمنة يف تعليمه و  ،عاماً، وعلى هذا الصعيد

يشكل ابلنسبة يل نوعًا من االنتماء واملمارسة اليومية يف آن معاً، أود أن أقول ذلك 

أمامكم منذ البداية، ألنه ميكن أن يعتقد بعضهم أبنأ ال ميكن أن أكون ضمن خط 

العلمنة بسبب انتمائي اإلسالمي، إن وجودي يف فرنسا قد علمأ أشياء كثرية إجيابية 

وقد انتهى يب األمر أخريًا إىل تلك  ،ربة العلمنة، أو طريقة ممارستها وعيشهاوسلبية عن جت

                                                           
انظر: السعدي، أمحد فاضل، ا، و ومابعده 200، و60- 58ص  ،القراءات املعاصرة للقرآن الكرميانظر: كالو،  (1)

، وقائمة التيار 28-26صم( 2012، 1)بريوت: مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،ط القراءة األركونية للقرآن
ذا اللييب الصادق النيهوم الذي أعدم أطروحة الدكتوراة يف األداين املقارنة إبشراف الدكتورة احلداثي املستغرع ال تنتهي فه

بنت الشاطيء مث انتقل بعدها إىل أملانيا حيث أمت الدكتوراة يف جامعة ميونخ إبشراف جمموعة من املستشرقني األملان، 
مريكية ملدة سنتني، مث انتقل إىل جنيف لإلقامة هبا وعمل وبعدها اتبع دراسته يف جامعة أريزوان يف الوالايت املتحدة األ

 ، يف مقدمة كتابه.إسالم ضد اإلسالمم.انظر: النيهوم، الصادق، 1994أستاذا لألداين املقارنة يف جامعتها حت وفاته سنة 
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املمارسة وتلك القناعة الفكرية اليت تقول أبن العلمنة هي أوال وقبل كل شيء إحدى 

 .(1)مكتسبات وفتوحات الروح البشرية"

ثأ ننا أمام تيار فكري ارتى يف أحضان الغرع، وراح يسبح حبمده، ويوهذا يؤكد أ

على مورواثته الفكرية، ومناهجه ومكتسباته، ويبارك خطواته يف تعامله مع الدين، وحيذو 

حذوه حت قال بعضهم:" جيب أال يغيب عن ابلنا أنه مرت على أورواب فرتة تتجاوز 

القرنني ونصف القرن قبل أن يتمكن العلم من االنتصار انتصارًا حامسًا يف حربه الطويلة 

نية اليت كانت سائدة يف تلك القارة، وقبل أن يثبت نفسه تثبيتًا هنائيًا يف ضد العقلية الدي

تراثها احلضاري، وال يزال العلم حيارع معركًة مماثلة يف معظم البلدان النامية مبا فيها الوطن 

العريب، علمًا أبهنا معركة تدور رحاها يف اخلفاء وال تظهر معاملها إال بني الفينة 

 .(2)واألخرى"

هذا الكالم يؤكد االتصال الوثيق بني التيار احلداثي واحلضارةالغربية، واتفاق الرؤى و  

واتباع السياسات واألساليب نفسها، واختاذ األدوات واآلليات املماثلة يف احلرع ضد 

 الدين وعلمائه، بل واتباع أسلوع التخفي يف هذه احلرع.

                                                           
 .9صم( 1996، 3)بريوت: دار الساقي،ط العلمنة والدينأركون، حممد،   (1)
 .21ص م( 1970، 2)بريوت:دار الطليعة،ط نقد الفكر الديينالعظم، صادق جالل،   (2)
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نفي يف إحدى مؤتراته عن وأدل دليل على تطبيق هذه األساليب ما قاله حسن ح

ولكن رمبا استخدامي آلليات  ؛أبو زيد قال أشياء كنت أتىن أن أقوهلا:"(نصر أبو زيد)

حنن جمموعة من األفراد لو اصطادوان لتم  ،التخفي حال بني فهم ما أردت أن أقول

ا، ولذلك أرى أن أفضل وسيلة للمواجهة هي استخدام أسلوع ا واحدً تصفيتنا واحدً 

ازرع قنابل موقوتة يف أماكن متعددة تنفجر وقتما ، و لعصاابت اضرع واجريحرع ا

ولذلك يسمونأ )املفكر ؛ املهم أن تغري الواقع والفكر ؛ليس املهم هو الوقت ،تنفجر

 .(1)"شيئاً  ال أحد يستطيع أن ميسك عليم ، الزئبقي(

ملدرسة اليت ومما دفعأ لطرح هذا الكالم للمفكر الزئبقي هو: أن أبني خطر هذه ا

ناها يف تتخفى حتت ستار احلداثة، مث أطرح مناذج وصور من حرع العصاابت اليت ع

 للطعن يف القرآن والسنة والصحابة وعلماء اإلسالم وكتب الرتاث. مؤامراته؛ هو ورفاقه

 

 

 

                                                           
م، 2004"، يناير تنظيم إرهايب سري امسه اجلمعية الفلسفية املصريةالشيخ،حممود، مقال بعنوان"   (1)

http://www.nashiri.net/index.php/articles/general-articles/791--q-q-  :1بتاريخ-
 .م4-2017

http://www.nashiri.net/index.php/articles/general-articles/791--q-q-
http://www.nashiri.net/index.php/articles/general-articles/791--q-q-
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 اجلرأه يف التعامل مع القرآن الكرمي: املطلب الثاين: .2

عامل مع القرآن الكرمي لكونه عندهم غري من مسات االجتاه احلداثي اجلرأة يف الت

مقدس، وهذا ما جعل عبد اجمليد الشريف يقول:" ال ضري من أن تطبق على النص القرآين 

املناهج النقدية التارخيية اليت توظف اللسانيات، واألسلوبية، والتاريخ، وعلم االجتماع، 

فرايت، أو ورد يف وعلم النفس، وتقارن بني ما جاء يف املصحف وما كشفت عنه احل

 .(1)نصوص دينية أخرى توحيدية وغري توحيدية"

ومنهج النقد عندهم يقوم على املقارنة بني القرآن الكرمي والتاريخ والكتب الدينية  

 ، وتتنوع أساليب النقد فيتبعون اآل :-يف اعتقاد أصحاهبا-املقدسة 

ايت القرآنية لتأويلها وفق حيث ينتقي أصحاع القراءة املعاصرة بعض اآل :االنتقائية-أ

، مآن الكرمي، رغم كثرة املنتمني هلرؤيتهم، "ومل يستطيعوا تطبيق وإنتاج تفسري كامل  للقر 

وكثرة الناعقني بنظرايهتم، بل إن حماوالهتم ال تتعدى بعض اآلايت والسور املأخوذة 

يبيات أو املرأة ابنتقائية، واليت هلم يف أتويلها هوًى متمبع، سواء أكانت ذات صلة ابلغ

 .(2)وحجاهبا، أو احلاكمية وحنوها"

                                                           
 .30، صمستقبل اإلسالم يف الغرب والشرقالشريف، عبد اجمليد،  (1)
 .57م( ص2015 ،3العدد ،4)جملدجملة جامعة جازان  ،تفريغ نصوص القرآن من مدلوالهتااحلريب، حسني علي،  (2)
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موضوع القصة يف  فاختيارهم لتفسري بعض اآلايت أو السور القصرية، واجتزاؤهم

القرآنية، وعدم تناوهلم هلا تناوال متتابعًا يقصد به التشويش على الناس، كما فعل شحرور 

حل وشعيب وإبراهيم يف كتاع القصص القرآين عند احلديث عن قصة نوح وهود وصا

 .(1)عليهم السالم وغريهم من األنبياء

كما انتقد أركون القصص الذي طرحته سورة الكهف قائاًل:"إن نص احلكاية قد 

، طاعنًا بذلك يف القرآن الكرمي وواصفًا له اب رف (2)تعرض لتحويرات أو لتغيريات"

 وا ومر.

ها سهام الطعن من انحية اللغة، وحني انتقى أركون بعض اآلايت القرآنية وجه إلي

، [٢٥الكهف: ] َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هتٱُّٱففي قوله تعاىل:
حيث وردت بعد عبارة ) ثالث مائة( بداًل من إن هبا شذوذًا لغواًي يف كلمة )سنني( قال 
، وهذا ما جيعلنا نفرتض العديد من الفرضيات حول شروط أو ظروف تثبيت (3))سنة(
 .(1)النص

                                                           
 91 -15ص (م1،2012دار الساقي، بريوت، ط) رآين قراءة معاصرةالقصص الق ،انظر: شحرور، حممد  (1)

 ومابعدها.
م( 2005، 2دار الطليعة، ط ) بريوت:القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين انظر: أركون، حممد،  (2)

 .148ص
 َسنَـَهٌة، أصلها أنم : أحدمها: طريقان صلهاأ يف َنةُ جاء يف املفردات يف غريب القرآن الرد على هذا الزعم حيث قيل :" الس (3 )

َهٌة،: وقوهلم فسنة، َسَنةً  عاملته: أي فالان، َسانـَْهتُ : لقوهلم  مل: أي ،[ 259/ يـََتَسنَّْه ]البقرة ملْ :تعاىل قوله ومنه: قيل ُسنَـيـْ
 ِكتابَِيهْ :  حنو للوقف، نـَْيُت، واهلاءَسا: ومنه سنوات، لقوهلم الواو، من أصله:وقيل. طراوته تذهب ومل عليه، السمنني مبرم  يتغريم 
 ،[ 47/ َدأاًَب ]يوسف ِسِننيَ  َسْبعَ  ،[ 26/ املائدة] َسَنةً  أَْربَِعنيَ : وجلم  عزم  وقال ،[ 20/ احلاقة] وِحسابَِيهْ  ،[ 19/ احلاقة]
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س من وراء هذه االنتقائية هو تفريغ النص من دالالته الظاهرة أو واهلدف الرئي

هم قد محملوا هذه النصوص الكامنة، وإعادة فهمه حسب طبيعة وعقلية القاريء، هلذا جند

 مقصود هللا تعاىل. على حنو خيالف ؛ وأولوهااملنتقاة معاين غريبة

 األنســــــــــنة:  -ب

قرآن بشري املصدر؛ ألنه تشكل من الواقع، هلذا يزعم بعض القراء املعاصرين أن ال

يقرر أبو زيد أن النص "من الواقع َتكمون، ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه، ومن خالل 

فهو هبذا  ،(2)"ريًاوالواقع أخ ،اوالواقع اثنيً  ،حركته بفاعلية البشر تتجدد داللته، فالواقع أوال

من الواقع املعاش، وعلل ما ذهب إليه أراد إثبات بشرية النص الديأ الذي تكون 

بقوله:"إن القول إبهلية النصوص، واإلصرار على طبيعتها اإلهلية تلك؛ يستلزم أن البشر 

عاجزون مبناهجهم عن فهمها ما مل تتدخل العناية اإلهلية بوهب بعض البشر طاقات 

 ، (3)خاصة تكنهم من الفهم"

                                                                                                                                                                             

ِننَي ]األعرا ِفْرَعْونَ  آلَ  َأَخْذان َوَلَقدْ  ،[ 25/ الكهف] ِسِننيَ  ِماَئة   َثالثَ   يف املفردات األصفهاىن، .11 ،[130/ فاِبلسِم
 .429: ، صالقرآن غريب

 .148ص، املوروث إىل حتليل اخلطاب الديينالقرآن من التفسري انظر: أركون، حممد،   (1)
 .130ص م(1994، 2القاهرة: سينا للنشر، ط) نقد اخلطاب الديينأبو زيد،   (2)
  .206ص ، نقد اخلطاب الديين ،أبو زيد (3)
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إن ألوهية مصدر النص ال تنفي فيقول:" ويواصل جماهدًا يف االنتصار ألنسنة الوحي

، مث يصل يف هناية املطاف إىل أن (1)واقعية حمتواه، وال تنفي من مث انتماءه إىل ثقافة البشر"

"النص يف حقيقته وجوهرة منتج ثقايف، واملقصود بذلك أنه تشكل يف الواقع والثقافة خالل 

 .(2)فرتة تزيد على العشرين عاما"

الشريف املسلمني يف اعتقادهم أن القرآن وحي من هللا تعاىل لنبيه  عبد اجمليد وينتقد

مث يعلل ذلك بقوله: "ولعل ما أجلأهم إىل هذا التصور االستعمال  صلى هللا عليه وسلم،

القرآين لعبارة )كالم هللا( للداللة على معنيني خمتلفني: الصفة اإلهلية املتعالية اليت ال ميكن 

ن الوقوع يف التجسيم من انحية، والرسالة النبوية اليت مصدرها هللا حصرها يف لغة بشرية دو 

ولكنها مؤطرة يف الزمان واملكان فيبلغها إنسان له كامل شروط اإلنسانية، يفكر ويشعر 

 .(3)ويتخيل وأيمل وييأس، ويرضى ويغضب، وينتابه عموماً ما ينتاع البشر من العوارض"

ية فيقول:" الذكر هو حتول القرآن إىل صيغة ويؤكد حممد شحرور على القول ابلبشر 

 .(4)لغوية إنسانية منطوقة بلسان عريب"

                                                           
 .27، ص مفهوم النصو زيد، أب  (1)
 .27 صاملصدر السابق، ، أبو زيد (2

 .39ص م(2008، 2)بريوت: دار الطليعة، ط اإلسالم بني الرسالة والتاريخالشريف، عبداجمليد،   (3)
، ويعرف شحرور الذكر فيقول: هو الصيغة اللغوية املنطوقة واملتعبد هبا لكل آايت 62، ص، الكتاب والقرآنشحرور  (4)

 زن رن مم ام يل ٱُّٱ لكتاع بغض النظر عن فهم حمتواها وهي الصيغة اليت تعهد هللا حبفظها لقوله تعاىل:ا
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ويسلك أبو زيد هذا املسلك فيقول:" إن النصوص دينية كانت أم بشرية حمكومة 

بقوانني اثبته، واملصدر اإلهلي للنصوص الدينية ال خيرجها عن هذه القوانني ألهنا 

اللغة، وتوجهت مبنطوقها ومدلوهلا إىل البشر يف واقع )أتنسنت( منذ جتسدت يف التاريخ و 

 .(1)اترخيي حمدد"

:" إن كل ويصل إىل نتيجه تتناقض مع طبيعة ومضمون القرآن الكرمي فيقول 

اخلطاابت تتساوى من حيث هي خطاابت وليس من حق واحد منها أن يزعم إمتالكه 

 .  (2)ئف"ألنه حني يفعل ذلك حيكم على نفسه أنه خطاع زا ؛للحقيقة

 األرخــــــــنة:-ج

ربطه ابلبيئة اجلغرافية والطبيعية والبشرية القبائلية لشبه اجلزيرة أرخنة القرآن تعأ 

، واهلدف من ذلك إقصاء القرآن الكرمي عن حياة (3)العربية يف القرن السابع امليالدي

اابت أصحاع الناس، وترك العمل به؛ ليظل حبيس هذا الظرف التارخيي، هلذا تركزت كت

 هذا التيار على وصف القرآن ابلظاهرة التارخيية.

                                                                                                                                                                             

ن واللوح ا فوظ آدت يف التنزيل احلكيم منها: القر وعدد من معاين أخرى للذكر ور [،  ٩ احلجر:] َّ  ىن نن من
 وما بعدها. 50ص  ،دليل القراءة املعاصرةوالكتاع املبني واإلمام املبني.. انظر: شحرور، 

 .119، نقد اخلطاب الديينأبو زيد، نصر حامد،  (1)
 .8ص م(1995، 1)بريوت: املركز الثقايف العريب، طالنص السلطة واحلقيقة أبو زيد، نصر،   (2)

 .، يف هامش الصفحة21، صالقرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديينانظر: أركون، حممد ،   (3)
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ويؤكد أبو زيد على فكرة التارخيية للنص القرآين بقوله:"وإذا كانت النصوص الدينية 

نصوصًا بشرية حبكم انتمائها للغة والثقافة يف فرتة اترخيية حمدودة، هي فرتة تشكيلها 

ومن هنا ظهر التفكري يف قضية التأويل  ،(1)وإنتاجها، فهي ابلضرورة نصوص اترخيية"

 العصري الذي يعطي النص جتدداً بعد احلكم عليه ابلبشرية.

وتتكاتف جهود التيار احلداثي إلثبات هذه التارخيية، فنرى حممد شحرور يؤكد على 

حيث يقرر أننا جيب أن منيز  ،اترخيية النص القرآين، مث يفرق بينه وبني اترخيية التفاعل معه

النص التارخيي و)اترخيية التفاعل( مع النص، إذ هناك جزء من القرآن حيوي آايت  بني

..ال عالقة هلا ابلرسالة، فالتارخيية هبذا املعىن تقتضي  .القصص القرآين يعد نصوصاً اترخيية

 . (2)إلغاء جزء القصص من مضمون الرسالة

ية النص القرآين الذي والناظر يف كتاابت هذا التيار جيد إمجاعا على القول بتارخي

يف العهد النبوي، لتنزع عنه صفة اإلهلية، ويتعاملون معه  -يف اعتقادهم  –)تشكل وأُنتج( 

 كما تعامل الغرع مع كتبهم املقدسة.

 

 

                                                           
  .206، ص نقد اخلطاب الديينيد، أبو ز  (1)
 .39م( ص2016، 1دار الساقي، ط )بريوت،لبنان: دليل القراءة املعاصرة للتنزيل احلكيمشحرور، حممد، انظر:  (2)
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 امليثية )األسطورية(:-د

للواقع يرى بعض القراء املعاصرين أن القرآن الكرمي مليء ابخلرافات اليت ال تُت  

ابخلطاع األسطوري، واألسطورة يف اللغًة مأخوذة من سطر، ومجعها  وهبصلة، حيث وصف

، وجاء يف هامش كتاع اترخيية الفكر العريب أن األسطورة هي:" (1)أساطري وهي األابطيل

تقدمي تصور ما عن حدث أو شخص كان له وجود اترخيي، ولكن تدُخل اخليال الشعيب 

 .(2)واقعية )ابجتاه التضخيم طبعاً("أو الرتاث؛ قد غري إىل حد كبري من صفته ال

واملراد من ذلك أن األسطورة قصص اترخيي لكنه غري واقعي، وإن كان هذا هو  

)أسطورية(  ميثيةاملفهوم العام لألسطورة فإن القرآن يف اعتقادهم يف بنيته النصية "بنية 

ئد عندهم ، وهذا االعتقاد هو السا(3)مفتوحة على كل ما هو مدهش وعجائيب وأسطوري"

فال يتورعون من القول به، حت إن بعضهم قال صراحة: "إان ال نتحرج من القول أبن يف 

 .                                    (4)القرآن أساطري ألانم يف ذلك  ال نقول قوالً يعارض نصاً من نصوص القرآن"

 ٱُّٱٱقوله تعاىل:قد فهم من كلمة أساطري املوجودة يف  حممد خلف هللاكان وإذا    

 [5]سورة الفرقان :  َّ نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب

                                                           
 .684، ص2ج، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري،  انظر: (1)
 .210ص  م(1996، 2ط مركز اإلمناء القومي، ريوت:) ب هاشم صاحل ترمجة: ،، اترخيية الفكر العريب اإلسالمتأركون (2)
م( 1994، 1)لبنان: املركز الثقايف العريب، ط ، العنف واملقدس واجلنس يف امليثولوجيا اإلسالميةالربيعو، تركي علي  (3)

 .54ص
 .207م( ص1999، 4ط سينا للنشر، القاهرة:الفن القصصت يف القرآن الكرمي )خلف هللا، حممد،  (4)



50 
  

ويف غريها من اآلايت، أن القرآن قد اعرتف بوجود األساطري فيه، فإن هذا يُعد نوعًا من 

، ألن القرآن الكرمي إمنا ساق هذه اآلية وغريها يف معرض الرد على الكفار  اجلهل البنيم

نرى هذا الكاتب نفسه قد عقد مقارنًة بني آايت يف حني ، (1)الذين اهتموه ابألسطورة

يف الواقع، وبني ما هو متداول  -من وجهة نظره -القرآن )صعبة الفهم( إلستحالة حتققها 

 نن من زن  رن  ٱُّٱمن أساطري يف األوساط املثقفة، فعندما استعرض قول هللا تعاىل:

قال: " ،  [90]سورة الكهف: َّ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

 يف احلكاية مل يكن صحيحًا يف نفسه وهذا األسلوع مألوف، هلذا نرى كثريًا من  التعبري

كتماع العربية وكتماع اإلفرنج يذكرون آهلة اخلري والشر يف خطبهم ومقاالهتم السيما يف 

سياق كالمهم عن اليوانن واملصريني القدماء وال يعتقد أحد منهم شيئًا من تلك اخلرافات 

                                                             .      (2)الوثنية"

ولعل اإلشكال حصل عنده من ظاهر اآلية يف استحالة بلوغ بشر مطلع الشمس، 

لكنه مل يكلف نفسه عناء النظر يف كتب املفسرين، ليعلم أن مطلع الشمس هي جهة 

                                                           
، 19، جالتحرير والتنوير ابن عاشور، .، وانظر:238،ص19ج ،جامع البيان يف أتويل القرآن الطربي، نظر:ا  (1)

 .325ص
 .28، صالفن القصصتخلف هللا،  (2)
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، وهو  (1)ال عمران بعدها املشرق من سلطان ذي القرنني ومملكته، حيث بلغ جهًة قاصيةً 

 كناية عن اتساع ملكه.

ربط أركون بني التوراة والقرآن يف النظام األسطوري قائاًل :"إن احلكاايت  كما  

التوراتية واخلطاع القرآين مها منوذجان رائعان من مناذج التعبري امليثي أو األسطوري، هكذا 

النيب يف مكة واملدينة كان  نالحظ كيف أن العمل االجتماعي التارخيي الذي أجنزه

 .(2)مصحوابً دائماً مبقاطع من القرآن، أي خبطاع  ذي بنية ميثية )أسطوريه("

ويؤكد أحدهم أن "قصص األنبياء مجيعها أحداث أسطورية، حتاط هبا القداسة من  

أجل زحزحة احلدث التارخيي لصاحل احلدث األسطوري؛ كما يف قصة نوح وعمره املديد، 

، فاألسطورة " تُعىن ابخلرافات والال  (3)صاحل، وقصة مرمي ومحلها األسطوري" وقصة انقة

 .(4)معقول وأقاصيص األهلة"

من النيب وأصحابه، ومروراً  اوقد قرروا أن األسطورية طبعت نسخًا سلطوية بدءً 

ابلدولة األموية والدولة العباسية الذين حولوا اخلطاع القرآين إىل نص مثبت وحمدد يف 

ف مغلق ليحدد الصيغ املعيارية للمفكر فيه، وانتهاًء بقادة اجملتمعات اإلسالمية مصح

                                                           
 .28، ص16، جالتحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،   (1)
 .210، صاترخيية الفكر العريب اإلسالمتأركون،  (2)
 .52-47ص ،، العنف واملقدس واجلنس يف امليثولوجيا اإلسالميةيالربيعو، تركي عل انظر: (3)
 .23ص  م(1999، 3ط املركز املصري لبحوث احلضارة، األسطورة والرتاث )القاهرة:سيد القمأ،  (4)
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املعاصرة؛ الذين يستشهدون ابلنصوص القرآنية لتربير وترسيخ ممارساهتم السياسية 

 .(1)واالقتصادية واليت مسيت)اسرتاتيجية التربير والبحث عن الشرعية(

 وجود السلطوية عند النيب صلى هللا ومقصود الكالم أن األسطورية كانت سببًا يف 

وال نتعجب من هذا الكالم ألنه صدر من فكر اهتم اخلطاع عليه وسلم وأصحابه، 

يف معظم  ةالدكتاتوري ، مبعىن أن القرآن ميارس(2)القرآين أصاًل أبنه "خطاع سلطوي"

 خطاابته، ويبعثها إىل املؤمنني به.

 نزع قداسة القرآن: -ه

فالسفة الغرع يف نزع القداسة عن العهد القدمي، اختذ احلداثيون ملا جنحت حماوالت 

نفس خطواهتم لعلها تصل هبم إىل ما وصلوا إليه، وهذا ما جعل صاحب كتاع نقد النص 

يقول:"ال مراء أن النقد كما ميارسه أركون واألخرون سيؤدي إىل نزع هالة القداسة عن 

 ميارسها اخلطاع يف تعامله مع األحداث الوحي، بتعريته آليات األسطرة والتعايل اليت

 .(3)والوقائع التارخيية"

                                                           

 .  211، ص، اترخيية الفكر العريب اإلسالمتانظر: أركون (1) 
 .166، اترخيية الفكر العريب اإلسالمتأركون،   (2)
 .203م( ص 2005، 4) الدار البيضاء، املغرع:املركز الثقايف العريب، ط نقد النص، عليحرع،  (3)
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ومن مث يصبح القرآن كأي كتاع اترخيي؛ خيضع للنقد من خالل املناهج الغربية، مث 

مبا ال يقتضيه منطوق النص ومفهومه، وترتكز  (1))اهلرمنيوطيقا(أت  مرحلة أتويل النص 

هي يف حقيقتها دعوة إىل التحرر من يت ال: " التحرر من سلطة النصوص دعوهتم على

، ومن )2("واملرجعية الشاملة للفكر الذي ميارس القمع و اهليمنة والسيطرة ؛السلطة املطلقة

 هنا حتدث التحررية من الدين برمته.
 

 .الطعن يف السنة النبويةاملطلب الثالث:  .3

 يتورع القراء املعاصرون نظرًا ألمهية السنة النبوية وعالقتها الوثيقة ابلقرآن الكرمي، مل

من الطعن فيها، فقد عرفها أركون بقوله" السنة تعأ بشكل عام األعراف املتبعة من قبل 

، مث قال: "هلذا السبب جند أن السنة اليت ابتكرها حممد راحت (3)مجاعة بشرية معينة"

                                                           
، وهي  من " الكلمة اليواننية هرمنويني، مبعىن يفسر أو يوضح، والفعل مشتق من كلمة هرمنيوس اهلرمنيوطيقا مأخوذة  (1)

اإلله زيوس، ويف الالهوت املسيحي تشري الكلمة إىل كلمة جمهولة االصل وإن كان يقال أهنا تعود إىل اإلله هرميس رسول 
ذلك اجلزء من الدراسات الالهوتية املعأ بتأويل النصوص الدينية بطريقة خيالية رمزية تبعد عن املعىن احلريف والسطحي 

لتفرد املشروع للنص املباشر، وحتاول اكتشاف املعاين احلقيقية واخلفية للنصوص املقدسة وخاصة اإلجنيل والقواعد اليت حتكم ا
القراءات املعاصرةللقرآن هو مؤسس اهلرمنوطيقا احلديثة، انظر:كالو، 1834 -م1768ويعترب شالير ماخر املقدس، 

، 1ط دار الشروق، )القاهرة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةعبدالوهاع،  ،املسرييانظر: . و 61، صالكرمي
 .88، ص 1ج م(1999

م( 1996، 2ط مكتبة مدبويل، ) القاهرة: وأتسيس األيدلوجية الوسطية اإلمام الشافعت حامد،أبو زيد، نصر   (2)

 .15ص

م( 1996، 2ترمجة: هاشم صاحل )بريوت: مركز اإلمناء اإلجتماعي، ط ، الفكر اإلسالمت قراءة علميةأركون،   (3)
 .22ص
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رة تفرض نفسها بصعوبة وابلتدرج ضد األعراف والعادات ا لية السائدة يف اجلزي

 .(1)العربية"

يف حني رفض شحرور تعريف علماء األمة للسنة قائالً: "أي  التعريف اخلاطيء  

برأينا للسنة أبهنا كل ما صدر عن النيب صلى هللا عليه وسلم من قول ومن فعل أو أمر أو 

فهو قابل  ،، وعلل خطأ هذا التعريف أبنه "ليس تعريف النيب نفسه(2)هني أو إقرار"

،  وقد رفض هذا التعريف (3)خذ والرد، وهو أيضًا سبب يف حتنيط اإلسالم"للنقاش واأل

ليضع هو تعريفًا معاصرًا حيث قال:" هي منهج يف تطبيق أحكام أم الكتاع بسهولة 

ويسر دون اخلروج عن حدود هللا يف أمور احلدود، أو وضع حدود عرفية مرحلية يف بقية 

احلقيقة )الزمان واملكان والشروط املوضوعية اليت األمور، مع األخذ بعني االعتبار عامل 

 .(4) تطبق فيها هذه األحكام(

 حس جس مخ  جخ مح جح مج ٱُّٱتعاىل: مث استنتج من قول هللا

"أن حممدًا صلى هللا عليه وسلم قد جاء نبيًا جمتهداً غري معصوم يف  [117]سورة التوبة: َّ  جك

 زب رب ُّٱم الرسالة، لقوله تعاىل: وجاء رسواًل مبلغًا ومعصومًا يف مقاٱمقام النبوة،

                                                           
 .22، صالفكر اإلسالمت قراءة علميةأركون،   (1)
 .548، صب والقرآنالكتاشحرور،   (2)
 .548، صاملصدر السابقشحرور،   (3)
 .954، صاملصدر السابقشحرور،   (4)
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 ىف  يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب مب

فكأنه يتكلم عن شخصني منفصلني، نيب جمتهد رمبا خيطئ، ، (1)"[67]سورة املائدة:  َّ ىقيف

 من خالل فهمه املغلوط آلايت القرآن الكرمي. ورسول معصوم ال خيطئ،

حظ طعنهم فيها من خالل ما الوالقارىء لكتاابت القراء املعاصرين حول السنه ي 

 :أي 

 دعوى أن السنة ليست وحياً:-أ

إذا طالعنا كتب احلداثيني جند أن منهم من صرح أبن السنة ليست وحيًا من هللا 

تعاىل فقال: "إن النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة رضوان هللا عليهم، مل يعتربوا يف وقت 

فهو عليه السالم من جهته مل أيمر جبمعها   من األوقات أن األحاديث النبوية هي وحي،

كما فعل مع الوحي )الكتاع(، وكذلك األمر مع اخللفاء الراشدين، فقد فهموا أهنا كانت 

نتيجة تعامل مع واقع معني يف ظروف معينة عاشها النيب، وجابه فيها عامل احلقيقة املكاين 

 .(2)والزماين"

                                                           
 .22، ص، دليل القراءة املعاصرةشحرور  (1)
 .546، صالكتاب والقرآنشحرور،    (2)
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 ين ىن من خن  حن جن ُّٱفقد قال تعاىل: وهذا يعد إنكاراً لصريح القرآن الكرمي، 

 زي ري ٰى  ُّٱوخرقًا للدعوة القرآنية  ،[4-3]سورة النجم:  َّ يه ىه مه جه

  .[7]سورة احلشر: َّ  حئجئ يي ىي  ني مي

كوهنا وحياً يستلزم تعطيل العمل مبا جاء يف القرآن من تشريع كمناسك ر  مث إن إنكا

 ق،.. إىل غري ذلك.احلج، ومقدار الزكاة، وكيفية الصالة، وموضع قطع يد السار 

حني قسم السنة إىل سنة رسولية  جند من أنكر وحي السنة يناقض نفسهلكننا  

ما ثبت عنه صلى هللا عليه وسنة نبوية، وعندما شرع يف تعريف السنة الرسولية قال:" هي 

 .(1)" إليه وموجودة يف املصحف حصراً  موحاةمن رسالة إهلية وسلم 

ين  فال أدري أ أبهنا وحٌي، أخرى مرة ياً، مث عرفهافقال مرة أبن السنة ليست وح 

 كان عقله حني سطر هذه األفكار؟!

زاد أبو زيد على ما ذهب إليه شحرور أبن السنة "ليست مصدرًا للتشريع، قد و 

 .(2)وليست وحياً، بل هي تفسري وبيان ملا أمجله الكتاع"

 

 

                                                           
 .22، ص حممد، دليل القراءة املعاصرة للتنزيل احلكيمشحرور،   (1)
 .83، صاأليدلوجية الوسطيةاإلمام الشافعت وأتسيس أبو زيد،   (2)
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 دعوى أن السنة اجتهاد بشري:-ب

ة االجتهاد البشري فيقول بعضهم:" السنة النبوية هي يدندن احلداثيون على قضي

مبثابة االجتهاد اإلنساين األول يف عملية التفاعل مع الرسالة اإلهلية املطلقة، وهو اجتهاد 

، وهنا جعلوا السنة (1)يقتصر على األمر والنهي فقط، وال يتجاوزمها إىل التحرمي إطالقاً"

صروها على أوامر ونواهي ال عالقة هلا ، وقلنيب صلى هللا عليه وسلممن اجتهادات ا

، مُجعت بعد النيب صلى هللا عليه وسلموا على أن األحاديث النبوية إمنا ابلتحرمي، وأكد

حيث تعامل احلداثيون مع السنة على أن مجيعها قد مت تدوينه بعد عصر النبوة، والسبب 

ى بعضهم يقول: "إن شأن يف ذلك هو هني النيب صلى هللا عليه وسلم عن كتابتها ، فنر 

احلديث لعجيب حقاً! فلقد احتفظ هو ذاته مبا يفيد هني الرسول عن تدوينه؛ وأمره أبال 

، وعلل ذلك إبرادة (2)يكتب عنه سوى القرآن، أي مبا ينسف مشروعيته من األساس"

النيب صلى هللا عليه وسلم:" أن يكون القرآن وحده النرباس الذي يهدي املسلمني يف 

، مث أردف قائاًل: "وال (3)ه وبعد مماته، وأال تكون ألقواله هو صبغة معيارية ملزمة"حيات

شك أن اجليل األول من املسلمني قد التزم التزاماً كامالً بذلك النهي عن كتابة األقوال اليت  

كانوا شاهدين عليها، وأن األشخاص القالئل الذين دونوا يف صحائف منثورة ما مسعوه 

                                                           

 .44، ص ، دليل القراءة املعاصرة للتنزيل احلكيمشحرور، حممد (1) 
 .177-176، ص اإلسالم بني الرسالة والتاريخالشريف،  )2( 
 . 177، ص اإلسالم بني الرسالة والتاريخالشريف،  (3) 
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ا يرغبون يف االحتفاظ مبا بلغهم ألنفسهم؛ على سبيل التربك أكثر مما كانوا مشافهة كانو 

 .(1)يسعون إىل بثه من حوهلم"

وهو يف كالمه هذا  يثبت جهله الواضح ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن 

تدوين السنة خوفًا من اختالطها ابلقرآن الكرمي، مث أمر بتدوينها بعد ذلك يف حياته 

 .(2)ثرية منها على سبيل املثال:) اكتبوا أليب شاه (بنصوص ك

وقد كان لبعض الصحابة صحائف مجعوا فيها بعض األحاديث، كصحيفة عبد هللا  

 .(3)مساها )الصادقة(بن عمرو بن العاص اليت 

وهذا يبطل ما ذهبوا إليه من أن" السنه مل تدون تدوينًا منظمًا إال متأخرًة مع هناية  

" أن عدم أمر ، وينسف أيضًا تعليلهم(4)هلجري تقريبًا وبداية القرن الثاين"القرن األول ا

النيب صلى هللا عليه وسلم جبمع كالمه وتدوينه، وأمره بكتابة الوحي وحرصه املطلق على 

 .(5)ذلك هو والصحابة يقود إىل فهم عميق لفرق أساسي بني النبوة والعبقرية"

 

                                                           
 . 177ص  ،املصدر السابقالشريف،   (1)
 (.2434) برقم، 125ص ،3كتاع اللقطة، ابع كيف تعرف لقطة أهل مكة، ج  يف صحيحه،اخرجه البخاري  )2( 
دار  ، ت:علي حممد،عادل أمحد )د.م:أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ثري، أبو احلسن علي بن أيب الكرمابن األ انظر: (3)

  .345، ص3م( ج1،1994ط الكتب العلمية،
 .103، صاإلمام الشافعتأبو زيد،  (4)
 .547ص  ،الكتاب والقرآن شحرور، (5)
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 دعوى أسطورية السنة: -د

كتاابت أصحاع هذا التيار جند أهنم يصفون السنة ابخلرافه واألسطورة، يف  ابلنظر 

يظهر ذلك واضحاً فيما قرره أركون من أن اجلزء )اخلرايف( من سرية النيب هو األكثر إضاءة 

وأمهية إذا ما أردان القيام بدراسة النشأة التارخيية للوعي اإلسالمي، فقد أصبح ممكنًا اليوم 

عن طريق إعادة قراءة سرية النيب ضمن املنشأ النفسي واالجتماعي توحيد حقل املعرفة 

والثقايف للخيال اإلسالمي الشائع، مث وظائف هذا اخليال وإنتاجيته، وفن القص أو 

أسلوع السرد إلنتاج كل داللة تغذي اخليال بشكل خاص، والشروط التارخيية والثقافية 

ر من مرحلة اخلرافة أو األسطورة أو الشعائر لتحول خيال مجاعي حمدد وتغريه، لعملية املرو 

 .(1) والطقوس إىل مرحلة التاريخ، ومعىن هذا املرور وشرعيته

وبعد تشكيكهم يف السنة عن طريق توهني شخص النيب صلى هللا عليه وسلم يف 

نفوس املسلمني، وجعل سنته بشرية وليست وحياً، بل والطعن يف مجلتها حيث دونت بعد 

  بعدم حجيتها . ى إىل وجود خرافات وأساطري هبا ليصلوا من ذلك  إىل القولوفاته مما أد

أبو زيد حجية األحاديث قائالً:"واحلقيقة أن اخلالف مل يكن حول  فقد أنكر 

حجية أحاديث اآلحاد وحدها ،بل هناك من قلل من درجة حجية املتواترات، كذلك على 

                                                           

 .76ص ،الفكر اإلسالمت قراءة علميةأركون، حممد، انظر: (1) 
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ة بعينها، وملا كان التواتر مجع آحاد، وكانت أساس أن التواتر ليس إال االجتماع على رواي

 .(1)شبهة الكذع ميكن أن تلحق األفراد، فإن نفي الكذع عن جمموعة األفراد مستحيل"

ويستند بعض احلداثيني يف عدم حجية السنة إىل الزعم أبهنا تثري املشكالت فيقول: 

من تلك اليت يثريها "املشكالت اليت تثريها السنة على مستوى الداللة، أكثر تعقيدًا 

القرآن، فالقرآن نص متواتر نقله الكافة الذين يؤمن تواطؤهم على الكذع، وليس كذلك 

وحت مع التسليم حبجية السنة فإهنا ال تستقل حبجية التشريع، وال "، (2)أكثر السنة"

 ، كما أهنا غري(3) تضيف إىل النص األصلي شيئًا ال يتضمنه على وجه اإلمجال واإلشارة"

ملزمة حيث أن "حممدًا صلى هللا عليه وسلم اجتهد وحترك ضمن نص احلدود مبا يتالءم 

 .(4)مع ظروف شبه اجلزيرة العربية يف القرن السابع"

أن احلداثيني متوافقون على التشكيك يف السنة النبوية، ألهنا ال وخالصة القول  

هتم فإنك ستجدها مكتظة ترتقي ألدىن درجات االستدالل أو االحتجاج، ولوأتملت كتااب

 .(5)ابلتشكيك يف صحة الرواايت املنسوبة للنيب صلى هللا عليه وسلم

 
                                                           

 .106، ص اإلمام الشافعتأبو زيد،   (1)
 .103، صصدر السابقاملأبو زيد،   (2)
 .83، ص اإلمام الشافعتأبو زيد،   (3)
 .473، صالكتاب والقرآنشحرور، حممد،   (4)
 .114 -111ص اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ستزادة انظر: الشريف،لال  (5)
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 نبذ الرتاث:املطلب الرابع:  .4

يشمل الطقوس والعادات والتقاليد والعقائد  "الالرتاث عند عبد اجمليد الشريف:

سواء كانت يف  ،اليت تتعلق ابملواضيع الدينية ةوإمنا يقتصر على اآلاثر املكتوب، الشعبية

 . (1)ميدان التفسري أو احلديث أو علم الكالم أو أصول الفقه أو الفقه ذاته"

وأضاف حممد شحرور بعدًا جديدًا فعرمف الرتاث أبنه:" النتاج املادي والفكري 

الذي تركه السلف للخلف، والذي يؤدي دورًا أساسيًا يف تكوين شخصية اخللف، يف 

 .(2)( وسلوكه الظاهر"عقله الباطن )منط التفكري

وشاركه حسن حنفي يف قضية تكوين الشخصية فقال عن الرتاث: هو" املخزون  

 .(3)النفسي لدى اجلماهري، وهو األساس النظري ألبنية الواقع"

"الرتاث هو الفهم النسيب للناس له يف عصر وأكد شحرور على هذا املعىن بقوله:  

هد صدر اإلسالم، أي أن ما حدث يف القرن من العصور حت ولو جاء هذا الفهم من ع

السابع يف شبه جزيرة العرع هو تفاعل الناس يف ذاك الزمان واملكان مع الكتاع، وهذا 

                                                           
 2)د.م: الدار التونسية للنشر، ط موافقات يف قراءة النص الديينالشريف، عبد اجمليد،كمال عمران وآخرين،  (1)

 . 11ص م( 1990،

 .32، ص الكتاب والقرآنشحرور،   (2)
 .7ص م( 1992، 4)بريوت: املؤسسة اجلامعية، ط الرتاث والتجديدحنفي،   (3)
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، وهذه " )1(التفاعل هو االحتمال األول لإلسالم )الثمرة األوىل( وليس الوحيد وال األخري

 د لكونه نتاجاً بشرايً .املفاهيم الغرض منها جعل رصيد الرتاث اإلسالمي عرضًة للنق

وقد استخدم التيار احلداثي مصطلحات القراءة املعاصرة والتجديد والتحديث غطاًء 

لنبذ تراث اإلميان والدين كله، وترك االستدالل به، ورفض حلوله ألزمات العصر، ويف هذا 

يقول حسن حنفي " إن التعبري عن مضمون اإلميان كإحدى املسلمات هو نقض للربهان، 

وهدم لالستدالل، وضياع للعلم، خاصة ولو كان املضمون هو املطلوع إثباته، إن إمياننا 

هو الرتاث والتجديد، وإمكانية حل أزمات العصر، وفك رموزه يف الرتاث، وإمكانية إعادة 

 .(2)بناء الرتاث إلعطاء العصر دفعة جديدة حنو التقدم"

ة السلفية للرتاث" قراءة ال اترخيية، وكأن الرتاث سبب للتخلف والرجعية ألن القراء 

وابلتايل فهي ال ميكن أن تنتج سوى نوع واحد من الفهم للرتاث هو: الفهم الرتاثي 

 .(3)للرتاث، الرتاث حيتويها وهي ال تستطيع أن حتتويه ألن الرتاث يكرر نفسه"

ا خطة وهذا الكالم فيه إشارة إىل الثورة على كل ماهو قدمي، وهذه الثورة وضعت هل 

ذات مراحل، لتصل للهدف املنشود، تقوم يف أول مراحلها على قراءة جديدة للقرآن، 

ووضع آليات هلذه القراءة، هلذا قال أركون : "ولكي نقوم ابملراجعة النقدية األساسية 

                                                           
 . 36ص، الكتاب والقرآنشحرور، حممد،   (1)
 .7، ص الرتاث والتجديدحنفي،   (2)
 .13، صحنن والرتاثاجلابري،   (3)



63 
  

للرتاث فإن أول مرحلة ينبغي إجنازها تتمثل يف إعادة القراءة التفسريية للقرآن اليوم، أو 

 .(1)ديد شروط صالحية إعادة قراءة،كهذه اليوم"ابألحرى حت

هذه الثورة هدفها زايدة الثقافة؛ هلذا قال عبد اجمليد الشريف:"إذا اعترب الرتاث شيئاً و  

انجزًا ومنتهيًا وفوق النقد وإعادة النظر؛ فإن ذلك لن يزيد الثقافة اليت تعتربه على هذا 

 .(2)نتهية مآهلا االنداثر"النحو إال هتميشاً، فتصبح هي بدورها ثقافة م

وقد حدد حسن حنفي اهلدف من نقد الرتاث قائاًل: "فيه تتم إعادة بناء العلوم  

النقلية اخلمسة: علوم القرآن واحلديث والتفسري والسرية والفقه؛ من أجل إسقاط املادة 

 .(3)القدمية اليت أصبحت بغري ذي داللة"

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .45ص ،، العلمنة والدينأركون  (1)
 .28، صيف قراءة النص الديين موافقاتالشريف، عبد اجمليد، وآخرون،   (2)
 .179، ص الرتاث والتجديدحنفي،   (3)



64 
  

 :آليات نقد الرتاث

 حابة: تشويه صورة الص -أ

، فصوروا وهم مبا ال يليق مبكانتهماحلداثيني، حيث وصف مل يسلم الصحابة الكرام من

أاب بكر الصدميق رضي هللا عنه ابملستثمر االنتهازي الذي اغتنم انشغال املسلمني بتجهيز 

ودفنه، ونصمب نفسه خليفة له مبساعدة املهاجرين، هبدف  صلى هللا عليه وسلمالنيب 

 .(1)نيويةحتقيق مكاسب د

كما صور بعضهم حروع الردة بـأهنا كانت" ظاهرة سياسية أكثر منها دينية، فأبو 

بكر كان قد رفع لواء الدين حت يضفي صفة شرعية على املعركة الضروس اليت خاضها؛ 

 .(2)هبدف تركيز سلطته وتثبيت نفوذه"

حرور:"هناك ويف مقارنة بني أيب بكر الصديق وأيب هريرة رضي هللا عنهما يقول ش

نقطة منهجية حول سند احلديث جيب أال نغفلها، وهو أنه من الناحية التارخيية كان أبو 

بكر الصديق أكثر الناس مالزمة للنيب صلى هللا عليه وسلم منذ أول يوم للدعوة حت وفاة 

صلى هللا عليه وسلم، وال جند له يف كتب احلديث إال أحاديث قليلة جدًا منسوبة  النيب

ه؛ يف حني جند العشرات من األحاديث منسوبة إىل أيب هريرة، وهذا أمر يدعو إىل إلي

                                                           
 .199ص م(2010، 1بريوت: االنتشار العريب، طإىل الوثنية ) ، انتكاسة املسلمنيالقمأ، سيد :انظر  (1)
 .64صم( 2008)دمشق: دار برتا للنشر والتوزيع، د.ط،  سوء التفاهم التارخيت اإلسالم واحلريةالشريف، حممد،   (2)
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التساؤل، علماً أبن أاب هريرة قِدم إىل املدينة يف السنة السابعة للهجرة، وكان النيب صلى هللا 

عليه وسلم يف خيرب، ولبث يف املدينة إىل وفاة الرسول، أي أنه عاش مع الرسول مدة 

، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي عاشوا مع النيب صلى هللا عليه وسلم ثالث سنوات فقط

 .(1)أكثر من ذلك بكثري"

ولكي نرد على شحرور فإننا ندع أاب هريرة رضي هللا عنه يدافع عن نفسه مفحماً 

َصلَّى هللُا َعَلْيِه  ِإنَُّكْم تـَْزُعُموَن َأنَّ َأاَب ُهَريـَْرَة، ُيْكِثُر احْلَِديَث َعْن َرُسوِل هللاِ خصومه قائاًل:" 

 َوَسلََّم، َوهللاُ اْلَمْوِعُد، ُكْنُت َرُجاًل ِمْسِكيًنا، َأْخُدُم َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ِمْلءِ 

اْلِقَياُم َعَلى  َبْطِأ، وََكاَن اْلُمَهاِجُروَن َيْشَغُلُهُم الصَّْفُق اِبأْلَْسَواِق وََكاَنِت اأْلَْنَصاُر َيْشَغُلُهمُ 

َعُه »أَْمَواهِلِْم، فـََقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  ًئا مسَِ َمْن يـَْبُسْط ثـَْوبَُه فـََلْن يـَْنَسى َشيـْ

ْعُتُه مِ « ِمأِم  ًئا مسَِ  .(2)"ْنهُ فـََبَسْطُت ثـَْويب َحتَّ َقَضى َحِديَثُه، مُثَّ َضَمْمُتُه ِإيَلَّ، َفَما َنِسيُت َشيـْ

على  عنه ابإلكثار من الرواية، هريرة رضي هللا يف هذا احلديث رد على من اهتم أابو 

وهي دليل على جهله البني، إذ  ،مقارنة شحرور ليست إال من قبيل التشويه للصحابةأن 

لو كان عنده قليل علم؛ لعلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد اغتنم طاقات أصحابه يف 

الت، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم اجتهت جهودهم يف أمور شت اجملا

                                                           
 .570، 569، صالكتاب والقرآنشحرور،   (1)
 .1939ص  ،4ج (،2492) برقم: ع من فضائل أيب هريرة،، ابيف صحيحهأخرجه مسلم   (2)
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الدولة الناشئة، والدعوة إىل اإلسالم، أما أبو هريرة فكانت عنده إمكانيات تؤهله حلمل 

احلديث وحفظه، إضافة إىل مالزمته للنيب صلى هللا عليه وسلم يف السنوات الثالث، مث 

، لكن احلداثيني ال يقصدون من هذه (1)ه وسلم له ابحلفظبربكة دعاء النيب صلى هللا علي

 املقارنة تزكية صحايب وتشويه آخر، بل الغرض تشويه اجلميع .

 الطعن يف العلماء:  -ب

، ومقصود (1)اإلسالمية(2)صف أركون اإلمام الطربي أبنه املؤسس لألرثوذكسيةو 

ألنه من أوائل العلماء أركون هو الطعن يف الرتاث عن طريق الطعن يف اإلمام الطربي ؛
                                                           

، ْبنَ  زَْيدَ  َجاءَ  َرُجاًل  أَنَّ  ورد يف السنن الكربى للنسائي (1) َنَما فَِإينمِ  ُهرَيـْرََة، أابَ  َعَلْيكَ : َزْيدٌ  َلهُ  فـََقالَ  َشْيء ، َعنْ  َفَسأَلَهُ  اَثِبت   بـَيـْ

َنا َخرَجَ  َربَـَّنا َونَْذُكرُ  هللَا، نَْدُعو يـَْوم   َذاتَ  ْسِجدِ اْلمَ  يِف  َوُفاَلنٌ  ُهرَيـْرََة، َوأَبُو أان  َجَلسَ  َحتَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َعَليـْ

َنا َنا ِإلَيـْ ُتمْ   لِلَِّذي ُعوُدوا: »فـََقالَ  َفَسَكتـْ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َوَجَعلَ  َريـَْرَة،هُ  َأيب  قـَْبلَ  َوَصاِحيَبَّ  أانَ  َفَدَعْوتُ : َزْيدٌ  قَالَ  «ِفيهِ  ُكنـْ

 اَل  ِعْلًما َوَأْسأَُلكَ  َهَذاِن، َصاِحَبايَ  َسأََلكَ  َما ِمْثلَ  َأْسأَُلكَ  ِإينمِ  اللُهمَّ : فـََقالَ  ُهرَيـْرََة، أَبُو َدَعا مُثَّ  ُدَعائَِنا، َعَلى يـَُؤمِمنُ  َوَسلَّمَ 

 َسبَـَقُكمْ : »فـََقالَ  يـُْنَسى، اَل  ِعْلًما هللاَ  َنْسَألُ  َوحَنْنُ  هللاِ  َرُسولَ  ايَ : فـَُقْلَنا ،«آِمنيَ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  لَّىصَ  هللاِ  َرُسولُ  فـََقالَ  يـُْنَسى،

 املنعم عبد ، ت: حسنالسنن الكربىاخلراساين،  علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد النسائي، أبو .«الدَّْوِسيَو  اْلُغاَلمُ  هِبَا

، قال عنه ابن حجر: سنده جيد، انظر: 5839، برقم: 374، ص5م( ج2001، 1الرسالة، ط شليب )بريوت: مؤسسة

 عبد أمحد عادل: ، تالصحابة متييز يف اإلصابةالعسقالين،  أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل ابن حجر، أبو

 .357، ص7( جهـ1415، 1العلمية، ط الكتب معوض ) بريوت: دار حممد وعلى املوجود

هي أحد الكنائس الرئيسية الثالث يف النصرانية، وتُدعى أرثوذكسية مبعىن مستقيمة املعتقد مقابل الكنائس : األرثوذكس (2 )

يف هناية القرن التاسع امليالدي، وابلتحديد بعد ، و األخرى، ويرتكَّز أتباعها يف املشرق ولذا يطلق عليها الكنيسة الشرقية
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الذين اهتموا بتدوين تفسري القرآن الكرمي، وتصوير عقليته ابلعقلية اجلامدة وخمرجاهتا 

ابلرتاث اجلامد الغري قابل للتجدد، ُيسهل على أركون ورفاقه من احلداثيني إزالة أي عائق 

 يف طريق التحرر الكامل يف قراءة النص القرآين.

توظيف اخلطاع الديأ وذلك عن طريق:" حتويل أقوال كما ينتقد أبو زيد آلية 

، ويصور (2)السلف واجتهاداهتم إىل نصوص ال تقبل النقاش، أو إعادة النظر واالجتهاد"

، وهكذا (3)أيضاً حممد أركون عقلية صاحب كتاع اإلتقان يف علوم القرآن ابلعقلية املنغلقة

حلداثيني " ليس هلا قيمة علمية كبرية، سائر أقوال الصحابة والتابعني والعلماء يف فكر ا

 .(4)ولكن هلا قيمة تراثية أكادميية حبتة"

                                                                                                                                                                             

الكنيسة األرثوذكسية املصرية ،  :م أصبح ميثل األرثوذكسية كنيستان رئيسيتان879سطنطينية اخلامس عام انقضاء جممع الق

الكنيسة األرثوذكسية أو كنيسة القسطنطينية، واملعروفة ابسم  ، و اليت تؤمن أبن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدةوهي 

 طبيعة املسيح بينما توافق الكنيسة الكاثوليكية الغربية أبن للمسيح ختالف الكنيسة املصرية يفواليت كنيسة الروم األرثوذكس، 

اجلهأ، مانع محاد،  .انظر:طبيعتني ومشيئتني، وجيمعها مع الكنيسة املصرية اإلميان ابنبثاق الروح القدس عن األع وحده

 .583 ، ص2ج ، املعاصرة واألحزاب واملذاهب األداين يف امليسرة املوسوعة

ص  م(1991، 1ترمجة: هاشم صاحل )بريوت: دار الساقي، ط ،من اإلجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمتركون، انظر: أ (1)
87. 

 .84، صنقد اخلطاب الديينأبو زيد،   (2)
 .273ص الفكر اإلسالمت قراءة علمية،أركون، انظر:   (3)
 .209، ص الكتاب والقرآن شحرور، حممد، )4(
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بني أركون السبب يف رفضه للرتاث وهو تراكم التفاسري عرب التاريخ وحت اآلن وقد 

دون أي تييز بني املدارس أو الطوائف اإلسالمية؛ واعتقاد املؤمنني التقليديني أبن هناك 

للقرآن، وأن األجيال املاضية من األسالف كانت أكثر قدرة على  معىن وحيدًا وهنائياً 

 .(1)التوصل من جيلهم احلايل

ن املفسرين كانوا سيالً إعلماء التفسري ابالنغالق واجلمود خيالف الواقع إذ  فُ صْ ووَ 

به عليهم من العلوم تعاىل جرارًا يف كل عصر، وقد اختلفت نظرهتم للتفسري مبا فتح هللا 

ة حت خيدموا القرآن من كل جوانبه اللغوية والبالغية والبيانية وتوضيح املعاين املختلف

واستنباط األحكام ، وقد بذلوا جهوداً كبرية تدلل على عدم انغالق هذه العقول، وما زال 

 العطاء مستمراً.

ومل يقف األمر عند حد الطعن يف املفسريني، بل جتاوزهم إىل الفقهاء، فقد قال 

إن نظام املرياث الفقهي يثبت مدى حاجة بعض األحكام الواردة يف القرآن إىل الشريف: "

أتويل ال مفر منه، وبدل التأويل احلريف السطحي، الذي عمد إليه الفقهاء وآل إىل نتائج 

خمتلة أو مبهمة أو غري ذات معىن، ينبغي اعتماد أتويل أفضل منه بكثري، وهو التأويل 

 .(2)اصده"املستنري بروح القرآن ومق

                                                           
 .274، صمت قراءة علميةالفكر اإلسالأركون، انظر:   (1)
 .97، صاإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيتالشريف، حممد،   (2)
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وعلل حسن حنفي هذه الثورة على الفقه ورجاالته قائاًل:" الفقه كان وثيق الصلة 

ابلعصر القدمي، فغلبت فيه العبادات على املعامالت؛ نظرًا لقربه من عصر الوحي وحلداثة 

العبادات وجناح املعامالت، وتبويب الفقه أبيدي فرق السلطان حت يقنن للناس شريعة 

 .      (1)الشعائر والطقوس وال تتعرض إىل احلياة العامة إال يف الفروع"تغلبت عليها 

وراح أبو زيد يستنكر على اإلمام الشافعي "توسيعه ملفهوم الوحي إبدماج السنة يف 

مفهوم القرآن، وبتوسيع مفهوم السنة ذاته إبدخال اإلمجاع فيه، فإنه مل يرتك لفاعلية العقل 

 . (2)ط له شروطاً جتعله نوعاً من االستنباط املقيد حبدود"إال جمال القياس الذي اشرت 

 تقدمي العقل على النقل:املطلب اخلامس:  .5

تقدمي العقل على النقل قضية جعل منها احلداثيون مبحثًا عظيماً؛ راحت أفكارهم 

أن "العقل أساس يرى حسن حنفي ف ب يف مصلحته وتندد مبا عداه،وأطروحاهتم تص

ارض العقل فإنه يعارض النقل، وكل ما وافق العقل فإنه يوافق النقل، وأن كل ما ع

 .(3)النقل"

وقال نصر أبو زيد: " والبدء هو العقل هبذا فوق سلطة النص الديأ، فجعل سلطة  

سلطة العقل، السلطة اليت يتأسس عليها الوحي ذاته، العقل هو السلطة القابلة للخطأ 
                                                           

 .106-105، ص دراسات فلسفيةحنفي، حسن،   (1)
 .18، صالنص السلطة احلقيقةأبو زيد،   (2)
 .104، صالتجديد والرتاثحنفي، حسن،   (3)
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طائها، واألهم من ذلك أهنا وسيلتنا الوحيدة لكنها بنفس الدرجة قادرة على تصويب أخ

 .(1)للفهم"

فأيد ما ذهب إليه صاحبه من جعل العقل سلطًة حاكمًة على النص؛ برغم اعرتافه 

خبطأ العقل، لكن كونه الوسيلة الوحيدة اليت يستخدموهنا للفهم جعله مقدسًا يف 

مي يف الرفض، حت حتول منظورهم، فقـد" أثبت العقل جدارته يف النقد وجرأته على القد

فيما بعد إىل نقد جمتمعاتنا املعاصرة، وخفت حدة )املقدسات(، وأعيد النظر يف 

املسلممات، وبدأت االستفسارات، وعمت التساؤالت، وأعيد النظر يف االختبارات األوىل، 

 .(2)وطرحت البدائل من جديد، وبدأت معركة القدماء وا دثني"

وتسجنه  ،وص والعقائد الدينية اليت زعموا أهنا تقيد العقلهلذا قامت ثورة على النص

يقول أركون: "إن العقائد والقوانني املشتقة من الوحي ها، وال تدع له حريًة لإلبداع، داخل

تشكل حتمًا سياجًا عقائداًي مغلقًا يقبل العقل البشري يف أن ينحصر داخله، وهذا 

، تامًا كما يوجد هناك عقل مسيحي أو ماكنت قد دعوته )ابلعقل اإلسالمي( حتديداً 

يهودي؛ ووحدهم فئة رجال الدين أو الفقهاء هم املؤهلون الستخدام هذا العقل الذي 

 .(3)تارسه عندئذ السلطة العقائدية"

                                                           
 .131، صنقد اخلطاب الديينأبوزيد، نصر حامد،   (1)
 .75، صدراسات فلسفيةحنفي، حسن،   (2)
 .71، صالعلمنة والدينحممد،  أركون،  (3)
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فأركون هنا يضخم من مكانة العقل ويريد أال حتده نصوص دينية، بل ينطلق يف  

اء، كما ينتقد أركون قضية استحواذ رجال وحيكم كيف يش ،رحاع الفكر لريى كيف يشاء

الدين املسيحي واليهودي واإلسالمي على التفكري ابعتبارهم أصحاع السلطة الشرعية 

دون غريهم، وانتقاده هذا مبأ على ما كانت تفعله الكنيسة يف العصور الوسطى من قتل 

بة، إذ إن وحنر للتفكري، فسحب هذا الوضع على عصر النبوة وجيل الصحا ،لإلبداع

احلداثيني يعتقدون أن النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه قد حاصروا العقل البشري 

وسجنوه داخل إطار الشرع ليتحكم فيه ويسيطر عليه أيضًا النفوذ القرآين، مع أن القرآن 

الكرمي أثبت عكس هذا الفهم العقيم من خالل آايت التدبر الواردة فيه، والدعوة 

]سورة  َّملىل يك ُّٱ  ،[32]سورة األنعام:َّمبهب خب ُّ، الستخدام العقل

 ، وغريها من اآلايت.[73البقرة:

 -حسب زعمهم –كما أن التيار احلداثي يستهدف السنة النبوية ابلطعن ألهنا 

 .(1)"هي السيف املسلط على رأس كل فكر حر نريم ونقدي"

كرمي والسنة تركزت كتاابهتم على انتقاد مصادر التشريع األصلية كالقرآن القد و 

النبوية واالجتهاد والقياس، وهو ما دعا نصر حامد ليقول:" حتددت قوانني إنتاج املعرفة يف 

الثقافة العربية على أساس سلطة النصوص، وأصبحت مهمة العقل حمصورة يف توليد 

                                                           
 .569، ص، الكتاب والقرآنشحرور  (1)
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ألنه  –النصوص من نصوص سابقة، فإذا كان القرآن هو النص األول واملركزي يف الثقافة 

فقد تولد عنه نص السنة، الذي مت حتويله من نص  -لنصوص السابقة عليه كافةاستوعب ا

الذي صار نصًا مشرعاً  –شارح إىل نص مشرمِع، وعن النصني معًا تولد نص )اإلمجاع( 

 .(1)، مث جاء )القياس( ليقنن عملية توليد النصوص"-أيضاً 

 جود أي سلطة معها،ة ال ترغب يف و النصوص الدينية أبهنا سلطة متوحش رَ وَّ صَ فَ  

وعلل أبو زيد سبب هذا التقييد ابلوحدة بني الدين والرتاث فقال:"أدى التوحيد بني الدين 

والرتاث إىل إضفاء القداسة على ذلك الرتاث، وحتويله من مرتبة النصوص الثانوية إىل مرتبة 

إىل ركود النصوص األولية واقتصرت مهمة العقل على التكرار والشرح والرتديد مما أدى 

الثقافة اليت عززت بدورها ركود الواقع العريب املنتج هلذه الثقافة فإذا كانت مشولية الدين أو 

سيادة سلطة النصوص؛ هي اليت أدت إىل ضمور مفهوم الرتاث ووقوفه عند حدود الرتاث 

الديأ، فإن آلية توليد النصوص هي املسؤولة عن جعل الرتاث الديأ اإلطار املرجعي 

 .(2)حيد للعقل العريب"الو 

                                                           
 .19ص، ةالنص السلطة احلقيقأبو زيد،  (1)
 .20، صصدر السابقاملأبو زيد،  (2)
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وهو" ما دفع رواد  ،ومن هنا حصلت الثورة على الرتاث كله، وتقدمي العقل عليه

النهضة إىل اكتشاف دور العقل عند القدماء واالجتهاد يف مقابل التقليد، ومازالوا حت 

 .(1)اآلن حياولون غرس دعائم العقالنية، وجعل العقل أساساً للنهضة احلديثة"

 وتقدميهم للعقل على النقل ،ونقد كل ما هو قدمي ،على الرتاث ع الثورةومن أسبا 

أن "الكون مادي والعقل اإلنساين قادر على إدراكه ومعرفته، وال توجد  من وجهة نظرهم

حدود يتوقف العقل عندها، وتتصف املعرفة اإلنسانية ابلتواصل، وترتبط بدرجة التطور 

 .(2)ور"اليت بلغتها العلوم يف عصر من العص

بني العقل الذي  ةعارضهو امللكن اخلطر الذي ال يدركه احلداثيون يف هذا التقدمي  

 اْلَعْقلِ  بـَنْيَ  اْلُمَعاَرَضةَ  بقوله :"َهِذهِ  أكده ابن القيمخيطئ وبني النص املعصوم، وهذا ما 

، يف  َفَساد   ُكلمِ   َأْصلُ  ِهيَ  َوالنـَّْقلِ   ِإىَل  َدَعْوا فَِإنَـُّهمْ  َوْجه ، ُكلمِ   ِمنْ  لرَوُسلِ ا َدْعَوةِ  ِضدَو  َوِهيَ  اْلَعاملَِ

 اْلَوْحيَ  َقدَُّموا الرَوُسلِ  َفأَتْـَباعُ  َذِلَك، ِإىَل  ُخُصوُمُهمْ  َوَصارَ  َواْلُعُقوِل، اآْلرَاءِ  َعَلى اْلَوْحيِ  تـَْقِدميِ 

  .(3)النـَّْقِل" َعَلى اْلَعْقلَ  َقدَُّموا ابِهِ نـُوَّ  ِمنْ  اَنِئبٌ  َأوْ  ِإْبِليسَ  َوأَتْـَباعُ  َواْلَمْعُقوِل، الرَّْأيِ  َعَلى

                                                           
 .75، صدراسات فلسفيةحنفي، حسن،   (1)
 .43، ص، الكتاب والقرآنشحرور  (2)
دار  )القاهرة:إبراهيم  سيد :ت ابن املوصلي، حممد بن حممد، ، اختصار:خمتصر الصواعق املرسلةية، ابن قيم، اجلوز  (3)

، هذا ما أحاله ابن املوصلي ألبن القيم يف الصواعق املرسلة لكأ رجعت للمصدر 218ص (م2001، 1ط احلديث،
 األصلي فلم اجد هذا النص، فلعله من كالم املختصر.
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 إالَّ  قـَْلب   يف  ويعد تقدمي العقل على النقل من ابع اتباع اهلوى الذي ما " اْسَتْحَكمَ 

 .(1)َفَساد " َأمَتَّ  أَْمُرَها َفَسدَ  إالَّ  أُمَّة   َويف  َهاَلُكُه، اْسَتْحَكمَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) 

، 1، ت: حممد عبد السالم إبراهيم )بريوت: دار الكتب العلمية، طعالم املوقعني عن رب العاملنيإة، ابن قيم، اجلوزي 
 .218م( ص 1991
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 املبحث الثاين

 اءة املعاصرة مع القصص القرآينتعامل رموز القر 

قبل أن نشرع يف كيفية تعامل التيار احلداثي مع القصص القرآين؛ ال بد أن نبني 

لتعرف على يف امعىن القصة القرآنية وأغراضها وخصائصها، حت ننطلق من أرض اثبتة 

 أهداف رموز القراءة املعاصرة من خالل هذا التعامل.

 معىن القصةاملطلب األول: 

   ة:قصة يف اللغال

إذا حبثنا يف املعاجم اللغوية عن معىن )القصة( وجدان أهنا مأخوذة من "قصم يقصَو 

قصاً، والقصَو ِفعُل القاصم إذا قصَّ القصص، والقصُة معروفة ، ويقال: يف رأسه ِقصٌة يعأ 

ل أص، و (1)اجلملة من الكالم ... ، ويقال قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئاً بعد شيء"

  حب  ٱُّٱ:تعاىل ومنه قول هللايتبع اخلرب بعضه بعضا،  القصة: املتابعة، وذلك أن القاصم 

 ُّٱٱ، ويف الذكر احلكيم جاء قوله تعاىل:أي تتبعي أثره ،[١١القصص: ] َّ مج   مبهب خب

والقص: ، (2) آاثر سريمهاعلى رجعا  أي  ،[٦٤الكهف: ]  َّ ىب نب  مب زب رب

أي نبني ،[٣يوسف: ] َّ مس  مت خت حت جت هب ٱُّٱ كما يف قوله تعاىل:  البيان

                                                           
 . 74، 73ص ،7مادة قصص، ج، لسان العربابن منظور،  (1)
 .368، ص 15ج  ،التحرير والتنويرابن عاشور: انظر:  (2)
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 أَوِ  َمْصَدرٌ  ، " فَاْلَقَصصُ (1)بضم أوله( اصصم قُ )  علىمع  جي والقاصم ، لك أحسن البيان

 َواقـَْتصَّهُ  اأْلَثـَرَ  َقصَّ  َمنْ  أِلَنَّهُ  َوَأْصَدِقَها، اْلُوُجوهِ  َأَصحمِ  َعَلى ِبهِ  َحدَّثَ  ِإَذا اخْلَبَـرَ  َقصَّ  ِمنْ  اْسمٌ 

 مبَْعىَن  َيُكونَ  َأنْ  َوجَيُوزُ  َوِإَحاطَة ، اْقِتَصاص   َعنِ  نـَُقصَوهُ  قَالَ  َكأَنَّهُ   َخبَـرًا، ِبهِ  َوَأَحاطَ  َعهُ تـَتَـبـَّ  ِإَذا

 .(2)َواأْلََحاِديِث" اأْلَْخَبارِ  ِمنَ  اْلَمْقُصوصِ  مبَْعىَن  اْلَقَصصُ  فـََيُكونُ  اْلَمْفُعوِل، اْسمِ 

عطي معاين متعددة منها تتبع األثر، وحكاية وعلى هذا فإن القصة يف معاجم اللغة ت

 اخلرب، ووصف احلال، وبيان املعاين ووضوحها.

 القصة يف اإلصطالح:

، وقيل: (3)املعىن االصطالحي للقصة هو: "اخلرب عن حادثة غائبة عن املخرب هبا"

 .(4)هو " تتبع الوقائع ابإلخبار عنها شيئاً بعد شيء على ترتيبها"

من أصدق القصص ملطابقتها للواقع، وكيف ال وأصل مصدرها والقصة يف القرآن 

، هلذا فإن القصص القرآين [ ١٢٢النساء: ] َّخيمي حي جي يه ىه ٱُّٱٱهو هللا تعاىل:

يعأ:"إخباره عن أحوال األمم املاضية، والنبوات السابقة، واحلوادث الواقعة، وقد اشتمل 
                                                           

املصباح املنري يف غريب  ،علي بن حممد بن أمحد احلموي،وانظر:  ،89ص ،18ج ،اتج العروس، الزبيدي انظر: (1)
 .254، 1، جخمتار الصحاحالرازي، وانظر:  ،505، ص2ج،د.ط،د.ت( العلمية املكتبة )بريوت:الشرح الكبري

، 12ج م(0199، د.ط، للكتاع العامة املصرية اهليئة ) د.م: تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(رضا، حممد رشيد،  (2 )
 .208ص
 .64، ص 1ج، تنويرالتحرير و ال، ابن عاشور (3)
ََرايلِّ  احلسن أيب تراث،  احلَرَايلِمَو أَبُو احَلَسِن َعِليَو بُن َأمْحََد بِن َحَسن  التَوِجْييِبَو األَْنَدُلِسيَو  (4 ) ، ت: التفسري يف املراكشت احلح

 .594م( ص 1997، 1، طملركز اجلامعي للبحث العلميمنشورات ا: )الرابط حممادي بن عبد السالم اخلياطي
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البالد والداير، وتتبع آاثر كل  القرآن على كثري من وقائع املاضي، واتريخ األمم، وذكر

، فالقصص هو" جمموع الكالم املشتمل (1)قوم، وحكى عنهم صورة انطقة ملا كانوا عليه"

 خلُّٱ، قال تعاىل: (2)وأيمر بطلب النجاة " ،ويرشد إىل احلق ،على ما يهدي إىل الدين

واآلية تقرر للنيب وللمؤمنني هذه احلقيقة  [،٦٢آل عمران: ] َّ مه جمحم يل ىل مل

 ليكونوا على ثقة من أمرهم.                 

وبعد عرض املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي للقصص يتبني ارتباطهما من حيث 

  اإلخبار والبيان واحلكاية.                                                                                               

 ة املعاصرة:القصة عند رموز القراء

أما أصحاع القراءة املعاصرة فيختلف عندهم مفهوم القصص حسب مورواثهتم 

الثقافية، فمنهم من عدها عماًل أدبيًا حيث قال: القصص هو:"ذلك العمل األديب الذي 

يكون نتيجة تصوير القاص ألحداث وقعت من بطل له وجود، لكنها نظمت على أساس 

وذكر بعض آخر، أو بولغ يف  ،ر آخر، وحذف بعضهاأديب أو عاطفي، فقدم بعضها وأخ

 .(3)تصويرها إىل احلد الذي يستأثر بعواطف القارئ أو السامع"

                                                           
 .300ص (م1995 ،د.ط وهبه، مكتبة)القاهرة:  مباحث يف علوم القرآنالقطان، مناع،   (1)
: دار إحياء )بريوت مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(، ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي، (2)

 .250، ص 8ج ( ه1420، 3الرتاث، ط
 .182، ص الفن القصصت يف القرآن الكرميخلف هللا،  (3)
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وهذا التصور نظرًا ألن القصص تثل عند صاحب هذا القول ألوااًن فنية، كاللون 

 التارخيي الذي يدور حول الشخصيات التارخيية مثل األنبياء واملرسلني، واللون التمثيلي

الذي تقصد األحداث فيه البيان والشرح والتفسري، وال يلزم أن تكون أحداثه من احلقائق؛ 

فقد يكتفى فيه ابلفرضيات واملتخيالت، واللون الثالث هو اللون األسطوري الذي يقصد 

منه غالبًا حتقيق غاية علمية أو تفسري ظاهرة وجودية أو شرح مسألة قد استعصت على 

سطوري يف هذه األقاصيص ال يقصد لذاته؛ وإمنا يتخذ على أنه العقل، والعنصر األ

 .  (1)الوسيلة واألداة

ومنهم من عده تطوراً اترخييًا وتفاعاًل إنسانيًا ذا معطيات حيث قال:"قصص القرآن 

يعطينا خط تطور التاريخ اإلنساين ابملعرفة والتشريع، أي التفاعل اإلنساين مع الوجود 

. وهنا يؤكد نسبة (2)يدة، والتفاعل اإلنساين مع التشريع ابلسلوك"اإلهلي والكوين ابلعق

 اترخيياً. -حسب اعتقاده -القصص القرآين إىل املعرفة اإلنسانية املتطورة 

 

 

 

                                                           
 .153-152، ص الفن القصصت يف القرآن الكرميخلف هللا،  انظر:  (1)
 .675، صالكتاب والقرآنشحرور،   (2)
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 :أغراض القصص القرآيناملطلب الثاين: 

ذكر العلماء أن القصة يف القرآن الكرمي سيقت ألغراض متعددة من أمهها ما 

 :(1)أي 

 :لوحت والرسالةإثبات ا -1

فمن أغراض القصص القرآين إثبات موثوقية الوحي وصدق الرسالة " فمحمد صلى 

هللا عليه وسلم مل يكن كاتبًا وال قارائً، وال ُعرف عنه أنه كان جيلس إىل أحبار اليهود؛ مث 

جاءت هذه القصص يف القرآن الكرمي كقصص إبراهيم ويوسف وعيسى عليهم السالم، 

قرآن اختذ دلياًل على وحي يوحى، والقرآن ينص على هذا الغرض نصًا يف فورودها يف ال

ٱففي أول سورة يوسف، قال تعاىل:  مقدمات بعض القصص أو ذيوهلا  هئ مئ خئ ٱُّٱٱ

 مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب  جب

 ِمنْ  ُكْنتَ   ، أي:" أَنَّكَ (2)"[٣ – ٢يوسف: ] َّ مس خس حس  جس مخ جخ مح جح

 التَّْحِديثَ  اَبهِلِمُ  يف  خَيْطُرُ  اَل  الَِّذينَ  اأْلُمِميِمنَي، قـَْوِمكَ  ِمنْ  َعْنهُ  اْلَغاِفِلنيَ  ةِ مَجَاعَ  ِمنْ  ِإحَيائَِنا قـَْبلِ 

 يف  َوَأْواَلِدهِ  َكيَـْعُقوعَ   َوَتْشرِيع   ِدين   ِمنْ  َعَلْيهِ  َكانُوا  َما َوبـََيانِ  َوأَقـَْواِمِهْم، اأْلَنِْبَياءِ  أبَِْخَبارِ 

نَـُهْم، يُوُسفُ  َوَقعَ  الَِّذينَ  َكاْلِمْصرِيِمنيَ   َوَحَضارَة   تـََرف   ِمنْ  ِفيهِ  اأْلَُممُ  َكاَنتِ   َما َواَل  َبَداَوهِتِْم،  بـَيـْ

                                                           
 ، فقد ذكر عشر فوائد للقصص القرآين.69-64، ص1، جالتحرير والتنويرلالستزادة انظر: ابن عاشور،  (1 )

 .145ص (م2004، 17طدار الشروق،  )القاهرة: سيد، التصوير الفين يف القرآنانظر: قطب،   (2)
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ْوَلِة" ِنظَامِ  َوِإَداَرةِ  اْلَمِلكِ  بـَْيتِ  يف  مُثَّ  اْلُعْلَيا، بـُُيواَتهِتِمُ  بـَْعضِ  يف  َحَدثَ  َما هَلُمْ  َوَحَدثَ  ، (1)الدَّ

 هل ملخل حل  جل مك لك خك ٱُّٱء قوله تعاىل: ويف خواتيم سورة يوسف جا

 النبأ هذا أن واملعىن ، "[١٠٢يوسف: ] َّ من  خن حن جن مم خم حم جم

 مهوا ما على عزموا حني السالم عليه يوسف إخوة حتضر مل ألنك ابلوحي إال تعرفه مل غيب

، وجاء أيضاً" يف سورة آل عمران  (2)به" ميكرون وهم اجلب غيابة يف جيعلوه أن من به

 مس خس حس مخجس  جخ مح جح مج حج ٱُّٱرضه لقصة مرمي قوله تعاىل:أثناء ع

 [ ٤٤آل عمران: ] َّ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص

، وكأن السؤال الذي يتبادر إىل الذهن كيف عرف النيب صلى هللا عليه وسلم ما جرى (3)"

ملرمي عليها السالم وهو مل يكن موجودًا يف عصرها؟، لكن اآلية أت  لتجيب عن هذا 

حيث قص هللا عز وجل عليه خربها، وأطلعه على ما جرى هلا كأنه حاضر وشاهد السؤال 

 . (4)حني اقرتعوا يف شأهنا أيهم يكفلها رغبة يف األجر

     

                                                           
 .208، ص12(، جاملنارتفسري  تفسري القرآن احلكيم )رضا، حممد رشيد،  (1 )
علي عبد : ت ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينشهاع الدين حممود بن عبد هللا احلسيأ، اآللوسي  (2 )

 .61، ص7، جه( 1415، 1الباري عطية )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
 .145ص ،التصوير الفين يف القرآن سيد،انظر: قطب،  (3)
 حممد بن سامي، ت: تفسري القرآن العظيم البصري القرشي كثري  بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو، ابن كثريانظر:  (4)

 .35، ص2جم( 1999، 2، طلتوزيعوا للنشر طيبة دار)د.م:  سالمة
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 الدعوة إىل التوحيد: -1

يهدف القصص القرآين إىل تثبيت األساس العقدي يف النفوس من خالل ذكر دعوة 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱٱمجيع الرسل للتوحيد اخلالص، قال تعاىل:

 مثنث زث رث  يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب

قد ، و (1)"مالك دعوة الرسل.. اإلميان ابهلل، وترك عبادة األواثن" فإن ،[٣٦النحل: ] َّ مك

ُهْم اختلفت استجابة الناس لدعوة الرسل فمنهم "  أَقـَْواٌم َهَداُهُم اَّللَُّ َفَصدَُّقوا َوآَمُنوا، َوِمنـْ

فما من أمة إال وقد بعث هللا فيها رسواًل يدعوها  ،(2)"ُهُم الضَّاَلَلُة فـََهَلُكواأَقـَْواٌم َتَكََّنْت ِمنْـ 

 إىل توحيد هللا تعاىل واإلميان به.

 تثبيت قلب الرسول صلى هللا عليه وسلم: -2

قال  جاء القصص القرآين لريسي دعائم التثبيت لفؤاده صلى هللا عليه وسلم،

يقول ابن  [،١٢٠هود:] َّ ىئيئزت نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٱُّٱتعاىل:

، وقد ساق هللا تعاىل يف (3)عباس رضي هللا عنه يف تفسريه لآلية أي: "ما نشد به قلبك"

تـَْثِبيُت اْلُفَؤاِد َعَلى أََداِء الرمَِسالَِة َوَعَلى الصَّرْبِ ا من قصص األنبياء لـــ"هذه السورة كم  

                                                           
، وانظر: 31، ص4ج ،د.ط، د.ت(العريب الفكر دار)القاهرة:  التفسري القرآين للقرآن، يونس الكرمي عبد، اخلطيب (1 )

 .154، ص1، جتفسري املنار، ، رشيدرضا
 .150،ص 14، جالتحرير والتنويرابن عاشور،   (2)
 .116، ص 9، جألحكام القرآن اجلامعالقرطيب،   (3)
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ْنَسا َن ِإَذا ابـْتُِلَي مبِْحَنة  َوبَِليَّة  فَِإَذا رََأى لَُه ِفيِه ُمَشارًِكا َخفَّ َواْحِتَماِل اأْلََذى، َوَذِلَك أِلَنَّ اإْلِ

َع الرَُّسوُل َهِذِه اْلِقَصَص،  َذِلَك َعَلى قـَْلِبِه، َكَما يـَُقاُل: اْلُمِصيَبُة ِإَذا َعمَّْت َخفَّْت، فَِإَذا مسَِ

يِع اأْلَْنِبَياِء َصَلَواُت  اَّللَّ َعَلْيِهْم َمَع أَتْـَباِعِهْم َهَكَذا، َسُهَل َعَلْيِه حَتَمَوُل َوَعِلَم َأنَّ َحاَل مجَِ

ُر َعَلْيهِ  ، فهو صلى هللا عليه وسلم ليس بدعًا من الرسل، (1)"اأْلََذى ِمْن قـَْوِمِه َوأَْمَكَنُه الصَّبـْ

 إمنا القى ما القاه األنبياء من قبله.

 بيان أسباب اهلالك: -3

يضًا بيان األسباع اليت تؤدي إىل هالك ودمار ومن أهداف القصص القرآين أ

العصاة واملعاندين من األفراد واألمم وقد بمني القرآن الكرمي أن سبب هالك قـــــــــــــارون هو 

 ىن نن من زن رن مم  ام  ٱُّٱ البغي والبطر والتكرب، فكانت النتيجة

نه " إذ إ [، ٨١القصص: ] َّ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين

 .(2)خسف هللا به وبداره األرض جزاًء على عتوه وبطره" ،املا أشر وبطر وعت

وأكد القرآن الكرمي أيضًا أن البطر والظلم من أهم أسباع هالك األمم، قال تعاىل: 

 خض  حض جض مص خص حص مس حسخس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ

 خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط

                                                           
 .412، ص 18، جمفاتيح الغيبرازي، ال  (1)
 .17، ص25، جمفاتيح الغيبالرازي،  (2 )
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، [٥٩- ٥٨القصص: ] َّ  جن مم خم حم جم هل مل  خل جلحل مك لك

ب هالك سب هوإن بطر النعمة وعدم الشكر عليها "لظالل: صاحب اوهلذا قال 

 .(1)"القرى

 ين ُّٱعدد القرآن الكرمي مصائر أقوام هلكوا بسبب ذنوهبم، قال تعاىل: كما

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه مهىه جه

 زب رب  يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

عاقبهم هللا عز وجل جبنايتهم، فمنهم من  [، ٤٠العنكبوت: ]  َّ ىب نب مب

حلاصب، وهي الريح العاصف اليت ترمي ابحلصباء) احلصى الصغرية(، ومسيت عوقب اب

، ومنهم من صاح هبم جربيل (2)بذلك ألهنا تقلع احلصباء من األرض وهم عاد قوم هود

، ومنهم من (3)عليه السالم صيحًة انشقت منها قلوهبم وزهقت أرواحهم كثمود قوم صاحل

                                                           
 .2704، ص5، ج، يف ظالل القرآنسيدقطب،  (1 )
 ضاحي د: ، تيف تفسري غريب القرآن التبيان ،العباس أبو علي، بن الدين عماد بن حممد بن أمحد ، اهلائم ابن انظر: (2)

التحرير ، وانظر ابن عاشور، 213، ص1ج(  هـ 1423 ، 1، طاإلسالمي الغرع دار :)بريوت حممد الباقي عبد
   .251، ص20ج ،والتنوير

، وانظر: 469، ص6ج (، د.ط، د.ت الفكر )بريوت: دار روح البياناألستنبويل، إمساعيل حقي ابن مصطفى،  انظر: (3)
 إحياء دار)بريوت:  إىل مزااي الكتاب الكرمي يمإرشاد العقل السل ،مصطفى بن حممد بن حممد العمادي أبو السعود،

 .40، ص7ج ،د.ط، د.ت(العريب الرتاث
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 .(1)ومنهم من أغرقه هللا كقوم نوح وفرعون خسف هللا به األرض جزاء تكربه كقارون،

 فنرى أن هللا عز وجل عاقب هذه األمم ابجلزاء الوفاق ملا كسبته أيديهم.

 العظة والعربة: -4

من خالهلا ما آل  من أغراض عرض القصة القرآنية االتعاظ واالعتبار ليتصور القارئ

 حيل به ما حل هبم، ومن م السابقة، فال يسلك مسلك اجملرمني منهم كي الإليه حال األم

 َّ  جن خفمف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱهنا حتصل العظة والعربة، قال تعاىل: 

جاءت هذه اآلية يف ختام قصة يوسف عليه السالم، ليعترب رافضو دعوة  ، [١١١يوسف: ]

ن الذي فعل ذلك بيوسف حيث تضمنت هتديدًا هلم" أب صلى هللا عليه وسلم،النيب 

فيخرجه من بني أظُهرِكم، مث يظهره عليكم،  ،عُل مثله مبحمدوإخوته، ال يتعذَّر عليه ف

وميكمن له يف البالد، ويؤيده ابجلند والرجال من األتباع واألصحاع، وإن مرَّت به شدائد، 

 .(2)وأتت دونه األايم والليايل والدهور واألزمان"

                                                           
 يوسفت:  ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل، الدين حافظ حممود بن أمحد بن هللا عبد الربكات أبو، انظر: النسفي  (1)

، 6، جتفسري القرآن العظيم، ، وانظر: ابن كثري677، ص2جم( 1998،  1، طالطيب الكلم دار)بريوت:  بديوي علي
 .279-278ص
 عبد بن غالب بن احلق عبد حممد أبو ، وانظر: ابن عطية،312، ص16، ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (2)

، العلمية الكتب حممد )بريوت: دار الشايف عبد السالم ، ت: عبديف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز، تام بن الرمحن
 .289، ص3ه(  ج1422،  1ط
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 والقصة القرآنية تضمنت أغراضا أخرى كثرية، ليس هذا جمال حصرها ابلنظر يف

 .كتفينا إبشارات تعد غيضاً من فيض، وإمنا ا قصة تفاصيل كل

 خصائص القصص القرآين:املطلب الثالث: 

 اختص القصص القرآين خبصائص نذكر منها ما أي : 

 :الواقعية -1

حقيقة ال جتنح للخيال، ومل تعرف األسطورة واخلرافة،  الواقعية تعأ أن القصة القرآنية

  مغ  ُّٱكرة، وفهم العربة، والوصول إىل احلق، قال تعاىل: وهلذا يتولد منها رسوخ الف

 هل مل خل حل جل  لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف جف

جاءت هذه اآلية يف هناية سورة فصلت بعد عرض  ،[٥٣فصلت: ] َّ مم خم حم جم

قصص عاد ومثود وموسى عليه السالم مع قومه لتؤكد للنيب صلى هللا عليه وسلم واقعية 

وما حدث هلم يف الواقع،  (1)وآاثرِهم" اخلاليةِ  األممِ  نازلِ القصص، إذ من معاين اآلفاق "م

أن مصدر القصة القرآنية هو الكون، فال جمال فيها لألسطورة واخليال كما  وهذا يعأ

 .(2) أدعى بعض القراء املعاصرين

 
                                                           

 .19، ص 8، جإرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرميأبو السعود،   (1)
 .54ص  (م2010، 3دار النفائس،ط) األردن:   قصص القرآن الكرميعباس، فضل حسن،  انظر: (2)
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 التكرار: -2

مثل قصة إبراهيم  ،يف أكثر من سورة صصه،قمل يف القرآن الكرمي جيد تكرارا يف املتأ

قصة موسى عليهما السالم، وغريمها من قصص األنبياء وأخبار األمم، والسر يف التكرار و 

 نب ُّٱٱ: يبلغوها للناسالتوحيد لإبراز حقيقة معينة هي أن كل الرسل قد جاءوا بقضية  هو

، كما أن التكرار "ال يتناول (1)"[٣٢املؤمنون: ] َّ مث ىتيت نت مت زت رت يب  ىب

ار لبعض حلقاهتا، ومعظمه إشارات سريعة ملوضع العربة القصة كلها غالباً، إمنا هو تكر 

 .(2)فيها؛ أما جسم القصة كله فال يكرر إال اندراً وملناسبة خاصة يف السياق"

القاعدة تقول:ما تكرر تقرر،  ألن ؛الوسائل الرتبوية ومن أسرار التكرار أيضًا ترسيخ

 .[٥١القصص: ] َّ مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱقال تعاىل:

 معانيها بعض فتذكر القصة أجلها من تساق اليت الغاية اختالف" أيضاً  ومن األسرار

 مقتضيات اختالف حسب املقامات سائر يف أخرى معان وتربز مقام، يف ابلغرض الوافية

 .(3)األحوال"

                                                           
، من سلسلة دعوة احلق 59العدد  ،نظرات يف قصص القرآنعبدالعال، حممد قطب،  انظر:  (1)
 .115ص  ،م5/10/1986ريخ:بتا
 .156-155، ص التصوير الفين يف القرآنقطب، سيد،   (2)
 .319، صمباحث يف علوم القرآنالقطان،  (3 )
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ومن أكثر القصص تكراراً يف القرآن الكرمي قصة موسى عليه السالم، فقد وردت يف 

،  وخالصة األمر أن تكرار (1)ضح احلكمة من التكرارتتا أكثر من ثالثني موضعًا ، وفيه

القصة الواحدة يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي؛ إمنا أي  ليخدم ا ور الرئيس الذي 

 تدور حوله السورة اليت سيقت فيها.
 

  التأثري: -3

ملا حيتوي  ،أسلوع القصصأساليب شت هلداية البشر أبرزها القرآن الكرمي  استخدم

وجدانه يعيش ب ى القارئفرت تس حياة الناس، ورمبا حتاكيها،  وسائل تربويةيه من عل

سلوع ألابالقرآنية تتميز فالقصة القصة، ويتفاعل معها كأنه واحٌد من أفرادها،  أحداث

ا يدخل منه  طبيعيً وال تزال مدخاًل الذي يؤثر يف النفس، هلذا " كانت القصة  شيِمقال

ليلقوا فيها  ؛وإىل عقوهلم وقلوهبم ،واِت واهلداُة والقادُة إىل الناسأصحاُع الرساالِت والدع

لرموز التيار  اأيضً  ، وكانت مدخاًل (2)"مبا يريدوهنم عليه من آراَء ومعتقدات  وأعمال  

احلداثي مرروا من خالهلا أفكارهم ومعتقداهتم اهلدامة، وذلك عن طريق إعادة قراءة 

 ا من مضامينها احلقيقية اليت جاءت لتقريرها.القصص القرآين وتفسريها وتفريغه

                                                           
 ومابعدها. 156، ص التصوير الفين يف القرآن، سيد، ستزادة والتفصيل انظر: قطبلال (1)
 .7صم( 1975، 2، طدار املعرفةت: )بريو  القصص القرآين يف منطوقه ومفهومهاخلطيب، عبد الكرمي،  (2)
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 مع القصص القرآين: تعامل تيار القراءة املعاصرةاملطلب الرابع: 

ئ واملستمع، ملا كانت القصة القرآنية ذات أمهية كبرية وأتثري فعمال على القار  

؛ حوت قراءة املعاصرة إلفراز خمبوء قلوهبم يف أسفار سطروها أبيديهماجتهت أقالم رموز ال

أفكارهم وأفكار أساتذهتم من الشرق والغرع، وقد انقسموا إىل فريقني: فريق أنكر 

 القصص كلية، وآخر قَِبَلها لكنه فرغها من مضموهنا، وجردها من أهدافها.

 الذي أنكر القصص فرؤيته هلا تتجلى فيما أي : الفريق األولأما 

 إلنسان:أهنا ضرب من اخلرافات واألساطري انتج عن خيال ا  -1

إضافة لآلهلة  -، وموضوعها.األساطري عندهم "هي جمموعة خرافات وأقاصيص..

يتناول األبطال الغابرين وفق لغة وتصورات وختيالت وأتمالت وأحكام تناسب العصر  –

واملكان الذي صيغت فيه، وشكل األنظمة واملستوى املعريف.. تشكل ثقافة عصرها، حبيث 

 .(1)يئتها وجمتمعها"تبدو ذات خصوصية تربطها بب

وبني ، (2)وانطالقًا من هذا املفهوم  وصف أركون القصص القرآين ابألسطورية

بعضهم سبب إحاطتها بـ" القداسة من أجل زحزحة احلدث التارخيي لصاحل احلدث 

األسطوري كما يف قصة نوح وعمره املديد، وقصة انقة صاحل اليت تعترب مثااًل للعنف 

                                                           
 .25-24، صاألسطورة والرتاثالقمأ، سيد،   (1)
 .6، ص القرآن من التفسري ابملوروثأركون،  انظر:  (2)
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، وعلى هذا فاجلانب القصصي لألنبياء (1)لها األسطوري"الدنس، وقصة مرمي ومح

 والصاحلني يف فكر التيار احلداثي كلها من قبيل اخلرافات لزحزحة احلقائق التارخيية.

مث نرى صاحب كتاع نقد الفكر الديأ يشري إىل أن قصة طرد إبليس من اجلنة من 

مث أمر  ، أن هللا خلق آدم من طنيجاء يف القرآن مثالً قبيل اخلرافة أيضًا فيقول متسائاًل:"

، هل تشكل هذه ة، مما دعى هللا إىل طرده من اجلنه فسجدوا إال إبليسلاملالئكة للسجود 

، واستمر يف التساؤالت اليت تؤكد اعتقاده أبن القصص القرآين (2)القصة أسطورة أم ال؟"

ئنات مثل اجلن "هل يفرتض يف مسلم هذا العصر أن يعتقد بوجود كاأسطوري حيث قال:

غري مرئي ابعتبارها   اً بليس، وهاروت وماروت وأيجوج ومأجوج، وجوداً حقيقيإواملالئكة و 

كلها يف القرآن، أم حيق له أن يعتربها كائنات أسطورية مثلها مثل آهلة اليوانن وعروس 

وهو مبثل هذه األسئلة حياول هدم مجلة من الثوابت لدى  .(3)البحر والغول والعنقاء؟"

 ملسلم.ا

كما نرى آخر ينكر القصص القرآين مستخدمًا أسلوع السخرية واالستهزاء من 

ال شك أن أي مؤمن أو أي شاك ستطيب نفسه إن  طريقة العرض القرآين هلا فيقول:"

تكن من تفسري احلكمة اإلهلية يف إهالك شعب مقابل انقة تلدها صخرة!! كما ال جدال 

                                                           
 .52-47ص ،، العنف واملقدس واجلنس يف امليثولوجيا اإلسالميةالربيعو، تركي علي انظر:  (1)
 .36، صنقد الفكر الديينالعظم، صادق جالل،   (2)
 .37، صنقد الفكر الديينالعظم، صادق جالل،   (3)
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م نوح يف ضوء املعقول اآلين الذي يفرض حرية االعتقاد، أن إجياد تفسري معقول إلفناء قو 

     .(1)سيكون مرحياً لكثري من النفوس احلريى والقلقة"

مث جند أحد عباقرة التيار احلداثي ينافح عن إبليس، فحني تصفحنا كتاع نقد 

أن القصة ( يثبت فيه صاحبه مأساة إبليسالفكر الديأ وجدان عنوااًن فرعيًا موسومًا بــــــــ )

:" إنأ ال أريد معاجلة قصة إبليس ابعتبارها موضوعاً يدخل ضمن برمتها خرافية حيث قال

نطاق اإلميان الديأ الصرف، وال أريد أن أتكلم عنه ابعتباره كائنًا موجودًا وحقيقياً، وإمنا 

 صية أبدعتها ملكة اإلنسان اخلرافية وطورها وضخمهاخأريد دراسة شخصيته ابعتبارها ش

يف  القصة من نسج اخليال اإلنساين، ويشككأن هذه  ، وهو هبذا يؤكد(2)خياله اخلصب"

هلدف هو الطعن يف القرآن الكرمي نفسه، هلذا جند املؤلف واابقي قصص القرآن الكرمي، 

لقد اعتدان أن نقول عن أمر ما إنه من ابع األساطري واخلرافات؛  يعرتف بذلك قائالً:"

عنه، ولننفي عنه صفات الواقعية واملوضوعية، ولنبني  أذهان الناسلنحط من شأنه ونبعد 

 .(3)أنه جمرد وهم وخيال"

 

 

                                                           
 .27، صاألسطورة والرتاثالقمأ،  (1)
 .83، ص نقد الفكر الديينالعظم، صادق جالل،   (2)
 .84، صنقد الفكر الديينالعظم، صادق جالل،   (3)
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 القصة القرآنية أصلها تراث يهودي:-2

جديدة حيث زعموا أن  بعد فكرة األسطورية عمد بعض القراء املعاصرين إىل فكرة

ركون: إن" النص القصص القرآين مقتبس من الرتاث اليهودي واملسيحي، ويف هذا يقول أ

القرآين قد يتأثر ابلعديد من النصوص السابقة له كالنص التورا  والنص اإلجنيلي، بل 

مع النص  -أومقاطع منها  –وحت ما قبل التوراة واإلجنيل، وهكذا تتداخل هذه النصوص 

، ويعلل سبب التأثر (1)القرآين، ويستوعبها هذا األخري حت تصبح جزًء ال يتجزء منه"

:" يوجد يف الرتاث اإلسالمي شيء يدعى )قصص األنبياء( وهي حتتوي على العديد ولفيق

عتنقا اإلسالم ومها كعب امن القصص، وخنص ابلذكر منها تلك اليت مجعها يهوداين 

وهذه القصص العديدة تشكل اخللفية األسطورية اليت تفسر لنا ، االحبار ووهب بن منبه

 .(2)"سبب نزول كل آية من آايت القرآن

ورد عن طريق اليهود  اهو مصدق القصص القرآين،  مقياس أن (3)ويرى خلف هللا

 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ:واستدل بقول هللا تعاىلواألحبار، 

                                                           
 .40ص ،إىل حتليل اخلطاب الديين املوروثالقرآن من التفسري  أركون،  (1)
 30، صاملصدر السابقأركون،   (2)
وهو من الذين أردوا الشهرة يف فرتة كان اإلحلاد أقصر طريق  ،1904ولد عام  ،أديب مصري ،حممد أمحد خلف هللا  (3)

، كان أوهلا كتاع الفن القصصي يف القرآن الكرمي، ومنها مشكالت حياتنا عددا من املؤلفات حشاها به حشًواإليها فأصدر 
، تويف عام ) حممد و القوى املضادة (آن و الدولة ، وكتاع هكذا يبىن اإلسالم ، وشارك يف كتاع املعاصرة ، وكتاع القر 

 .957 ص، 1ج ، اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر ،الرومي: فهدانظر: . 1983
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 َّ جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ جحمح مج حج مث

، لكن استدالله انتج عن سوء فهمه ملقصود اآلية، إذ إن مقصودها هو: (1)[٩٤يونس: ]

املشركني الذين أصاهبم الشك يف وقوع هذه القصص، بشهادة أهل إقامة احلجة على 

الكتاع من اليهود والنصارى، وليس املراد أنه عليه السالم هو الذي شك يف قصص 

القرآن، فكأن هللا تعاىل يف اآلية الكرمية يقول لرسوله صلى هللا عليه وسلم:"إسأل أهل 

خيربوا مبثل ما أخربهتم به، فيزول الكتاع سؤال تقرير وإشهاد عن صفة تلك األخبار 

الشك من نفوس أهل الشك، إذ ال حيتمل تواطؤك مع أهل الكتاع على صفة واحدة 

 .(2)بتلك األخبار"

ولعل هذا اخللط عند هؤالء أتى من التشابه بني القصص يف القرآن الكرمي والكتب 

مث إن هذا ، وحي الصحيحفلعله من بقااي ال ننفي هذا التشابه، وحنن ال السماوية السابقة،

، بل يؤيد هذا يف صحة وثبوت أن القصص القرآين من عند هللا عز وجل يطعن الالتشابه 

نقحها من األابطيل واخلرافات اليت فيها تطاول على مقام األنبياء قد القرآن األمر أن 

وسوء أدع معهم، وطعن يف عصمتهم، كما أن القصة يف القرآن الكرمي جاءت متكاملة 

                                                           
 .53 - 52، صالفن القصصت يف القرآنخلف هللا، حممد أمحد،  انظر: (1)
 .40، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويل، وانظر: النسفي، 284، ص 11ج ،ويرالتحرير والتنابن عاشور،   (2)
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دان  أحداثها، خالفًا ملا جاءت عليه يف الكتب السابقة، اليت كان ينتاهبا القصور، وفقيف

 .يف حرية ئبعض احللقات اليت تضع القار 

 القصة القرآنية متناقضة:-3

"إن  : إن أحد املنتمني إىل التيار احلداثي يفرتض جداًل صدق القصة القرآنية فيقول

اتمًا وتنطبق على واقع الكون واترخيه فال بد من  كانت هذه القصة القرآنية صادقة صدقاً 

القول بتناقضها تناقضاً صرحياً مع كل معارفنا العلمية، وال مهرع عندئذ من االستنتاج أبن 

العلم احلديث على ضالل يف هذه القضية، وإن مل تنطبق القصة القرآنية على الواقع ماذا 

 .(1)إن مل تكن أسطورة مجيلة" تكون إذن،

حيث دعا إىل:" أن يقرأ  ما ذهب إليه صاحب هذا القولحممد شحرور د ويعض

اإلنسان املعاصر القصص القرآين وفق سقفه املعريف وعلى ضوء العلم مبختلف 

 .(2)موضوعاته"

وقبل هذه الدعوة الشحرورية لقراءة القصص حسب السقف املعريف رأى خلف هللا 

:"إسناده بعض األحداث ألانس أبعياهنم أن القصص القرآين متناقٌض فذكر أن السبب هو

يف موطن، مث إسناده األحداث نفسها لغري األشخاص يف موطن آخر، ومن ذلك قوله 

                                                           
 .37، صنقد الفكر الديينالعظم، صادق جالل،   (1)
 .15-14، ص 1،جالقصص القرآينشحرور،   (2)
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 َّ مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱتعاىل يف سورة األعراف:

، إذ نراه يف سورة الشعراء مقواًل على لسان فرعون نفسه إن هذا لساحر [١٠٩األعراف: ]

، واحلق أن اآليتني (1)" [٣٤ الشعراء:] َّ حط  مض خض حض جض مص خص ُّٱٱٱعليم،

ليس فيهما تعارض وال تناقض كما يدمعي، فاملأل وهم السادة من قوم فرعون قالوا كالماً 

"، فهم تشاوروا يف  حط  مض خض حضموافقًا لكالم فرعون وهو كما حكى القرآن "

، خمافة أن يظهر أمر موسى عليه السالم كيف تكون حيلتهم يف إطفاء نوره وإمخاد كلمته

عليهم وخيرجهم من أرضهم، ومعلوم أن الوزراء واحلاشية دائما يرددون كالم احلكام 

الذي اقتنع به فرعون فذكره يف  -بوصفهم املستشارين  –الظلمة، ورمبا يكون هذا كالمهم 

 .  (2)صورة قرار

مث ساق خلف هللا مثااًل آخر يدلل به على تناقض القصص القرآين حيث 

بينما  ،"وكذلك جند يف قصة إبراهيم من سورة هود أن البشرى ابلغالم كانت المرأتهقال:

 .(3)جند البشرى إلبراهيم نفسه يف سورة احلجر ويف سورة الذارايت"

ومثاله هذا ليس فيه تناقٌض، إذ إن توجيه البشارة المرأة إبراهيم عليه السالم يف  

ارايت ال يقتضي التناقض، وإمنا هو إيذان سورة هود مع ورودها له يف سورة احلجر والذ
                                                           

 .82، ص الفن القصصت يف القرآن الكرميخلف هللا،   (1)
 .940، ص3ج ،تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،   (2)
 .82، ص الفن القصصت يف القرآن الكرميخلف هللا،   (3)
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مبشاركتها إلبراهيم حني ورود البشارة، فذكر أحدمها فيه إكتفاء عن األخر، وخالصة 

 .(1)القول أن بشارة زوجه اببن تعد بشارة له أيضاً 

وهكذا نرى أن رؤية الفريق املنكر للقصص القرآين تتجلى يف أنه ضرع من 

 له هو الرتاث اليهودي، وأنه متناقض.اخلرافات واألساطري، وأن أص

 أما الفريق الثاين الذي قبل القصص القرآين فتتجلى رؤيته فيما أي :

 أنه قصص أديب: -1

"ختيل القاص حلوادث وقعت من  القصة القرآنية عند هذا الفريق عمل أديب انتج عن

مل قصة يف ال دارت حوله ث اليتاحدولكن األ ؛وجوده أو من بطل ل ،وجود له بطل ال

قدم بعضها، بالغي فعلى أساس فأ  يف القصة لكنها نظمتللبطل؛ و تقع أو وقعت 

، أو بولغ يف واقع بعض ما مل يقعأضيف إىل الو أ آخر، وذكر بعضها وحذف آخر،وُأخر 

من احلقائق العادية واملألوفة تصويرها إىل حد خيرج ابلشخصية التارخيية عن أن تكون 

 .(2)ياليني"األشخاص اخلوجيعلها من 

فهنا نرى أصحاع هذا الرأي يرجعون القصة للتصوير الفأ واألسلوع األديب الذي  

ليس من شك يف أن عملية إنطاق األشخاص مبا مل ينطقوا به أبدعه كاتبه برباعة، بل إنه "
                                                           

 ،6ج (ه1418، 1طدار الكتب العلمية، )بريوت: ، حتقيق:ابسل،حممدحماسن التأويلانظر: القامسي، حممد مجال،  (1)
 . 115ص 

 .152، ص الفن القصصت يف القرآنخلف هللا، حممد أمحد، (2)
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العتبارات يراها اخلالق جل وعال تدل على أن القصص القرآين عرض أديب لألحداث 

 .(1)ضاً اترخيياً هلا؛ ومعىن ذلك أن القصة يف القرآن عمل أديب فأ"واألقوال وليس عر 

على رصانة أسلوبه، ودقة القصص القرآين اإلشكال عند هؤالء هو اخللط بني  إن 

 القصص األديب، دون اعتبار خلصوصية القصة القرآنية ومامنطقه وروعة بالغته وبني 

لى ذي لب أن القصص القرآين يلتزم تيزت به عن غريها من سائر القصص، فال خيفى ع

أما القصص األديب فألنه من صنع الغرض الديأ  والصدق والواقعية  على حد سواء، 

، يف القصةيستدعيه التشويق واإلاثرة سب ما لزايدة والنقصان حبل اخليال البشري فهو قابل

 لتزم الصدق دائماً.تال يفه

 أنه ال يلتزم الصدق التارخيت: -2

ريق أن األحداث التارخيية الواردة يف القصص القرآين ليست على يرى هذا الف

الذي مل حيدث يف  -حقيقتها، أو رمبا حدث بعضها لكن القرآن أضاف البعض اآلخر

من ابع استكمال القصة، وليس تقريرًا ملا حدث يف الواقع، هلذا قال خلف  -الواقع

 القصص القرآين من أخبار وما جاء هللا:"إن موازانت املستشرقني واملبشرين بني ما جاء يف

منها يف التوراة واإلجنيل وغريمها من كتب األخبار والتاريخ جيب أال تتم، وجيب أال تكون 

من عرض هذه األخبار معانيها التارخيية، وأنه  حت يثبت قطعًا أن القرآن الكرمي قد قصد

                                                           
 .181، ص صدر السابقاملخلف هللا، حممد أمحد،  (1)
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ا هو احلق وأنه الذي اختار ما اختار من األشخاص واألحداث واحلوار على أساس أن هذ

يتمشى مع املنطق التارخيي، أما إذا كان قصد القرآن من قصصه ليس نشر الواثئق التارخيية 

، (1)وليس تعليم التاريخ فإن صنيع املستشرقني واملبشرين يصبح ال قيمة له وال خطر منه"

نا مل تكن ومن ه ..." املعاين التارخيية غري مقصودة من القصص القرآين، وخيلص إىل أن 

صاحلة ألن تكون حماًل الستنباط القضااي التارخيية كما مل تعترب جزءا من الدين وعنصراً من 

 .(2)عناصره نزلت لنتعبد هبا أو نؤمن مبا فيها من رأي"

والقصص القرآين هبذا القول ليس له صلة ابلتاريخ وحقائقه، فالقرآن" قد قص يف 

عرفة نبوة النيب عليه السالم وصدق رسالته ما القصص اليت كانت يف موطن االختبار مل

يعرفه أهل الكتاع عن التاريخ، ال ما هو احلق والواقع من التاريخ، وأنه من هنا ال جيوز 

االعرتاض على النيب عليه السالم وعلى القرآن الكرمي، أبن هبذه األقاصيص أخطاء من 

 .(3)أخطاء التاريخ"

على تساؤالت قريش مبا عند أهل الكتاع  ومفهوم هذا االدعاء أن القرآن أجاع

من علم، ألنه ال يقصد املادة التارخيية احلقيقة، وإمنا أراد تصديق حممد عليه السالم بغض 

 النظر عن احلقائق التارخيية الواردة يف القصص من عدمها.

                                                           
 .253، صالفن القصصتخلف هللا،   (1)
 .93، صصدر السابقاملخلف هللا،   (2)
 .91-90، صالفن القصصتخلف هللا،   (3)
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وإذا كان حممد خلف هللا قد تبىن هذه الفكرة يف كتابه الفن القصصى، فإن شحرور 

" ومن خالل نظران يف التنزيل احلكيم، وقوله ايً خمالفاً ملا ذهب إليه خلف هللا فيقول:يرى رأ

 مظ حط مض خض جضحض مص خص  حص مس خس حس جس ٱُّٱتعاىل: 

؛ فهمنا أن القصص القرآين جمموعة أحداث إنسانية مت تسجيلها [١٢يس: ] َّمع جع

قبل وقوعه بعد وقوعها، كما مت تصنيفها وحفضها يف إمام مبني، وأن احلدث اإلنساين 

ويتحول  -إذ ال رجعة فيه -يدخل يف عامل املمكنات وبعد وقوعه يدخل يف عامل احلتميات

، مث أكد على اترخيية القصص القرآين لتقييده ابلفرتة (1)إىل حقيقة اترخيية موضوعية"

" آايت القصص القرآين مبا الزمانية اليت نزل فيها حت اليؤخذ منه أحكام وال تشريع فقال:

 .(2)ا القصص ا مدي نصوص اترخيية"فيه

توصل إليه خلف هللا، بعد إثبات عدم التزام القصص القرآين أما اهلدف الذي  

ابلصدق التارخيي فقد سطره بقلمه قائاًل: "ومن هنا يصبح من حقنا أو من حق القرآن 

 علينا أن نفسح اجملال أمام العقل البشري؛ ليبحث ويدقق وليس عليه من أبس يف أن

ينتهي من هذه البحوث إىل ما خيالف هذه املسائل، ولن تكون خمالفة ملا أراده هللا أو ملا 

، املهم هو تفوق العقل على القرآن (3)قصد إليه القرآن؛ ألن هللا مل يرد تعليمنا التاريخ"

                                                           
 .21، ص 1، جقراءة معاصرة القصص القرآينشحرور،  (1)
 .39، ص دليل القراءة املعاصرة للتنزيل احلكيم املنهج واملصطلحات ,أنظر: شحرور، حممد (2)
 .275، صالفن القصصتهللا،  خلف  (3)
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الكرمي يف ماراثون السباق النقدي الذي يرجوه أصحاع القراءة املعاصرة، هلذا قال خلف 

إن استخراج هذه ن استخدام العقل يف فهم حقائق القصص القرآين ومقصوده:"هللا ع

احلقائق حيتاج إىل نوع معني من الفهم، هو ذلك الذي جيري عليه العمل يف حتليل 

 .(1)القصص اآلن حتليالً أدبياً"

وهكذا تتكاتف اجلهود احلداثية إلجياد حتليل عصري خيرج القصص القرآين من 

لكن القصة القرآنية "ليست عرضاً إىل معان أخرى حسب فهم العقول، مضمونه احلقيقي 

جمردًا حلقائق التاريخ، بل هي انتقاٌء جلوانب من التاريخ إجيابية أو سلبية لتحقيق أهداف 

القصة املرجوة، ولذا جندها تركز على الرقي املادي، وأسباع القوة، ألن هذه املادة عنصر 

نسان، وجندها تركز على ماهو أهم، وهو أن التدين أساسي رئيس يف مقومات هذا اإل

احلق ال ينفصل عن احلياة العملية وال ينفصم عن واقع هذا اإلنسان وإمنا هو مرتبط به 

ارتباطًا وثيقاً، بل هو جزء منه، وهلذا جند القصة تفصل يف أسباع السعادة الروحية 

لقصص، العاملني بتوجيهاته وأسباع الرقي املادي حت تتم السعادة للمؤمنني هبذا ا

، لكن رموز التيار احلداثي ال يفهمون هذه املعاين، وإمنا مقصودهم الطعن (2)وارشاداته"

                                                           
 .280، صصدر السابق، املخلف هللا  (1)
 .47-46ص ،قصص القرآن الكرميعباس، فضل حسن،   (2)
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يف القرآن الكرمي وإلقاء الشبه يف عقول أبناء األمة املسلمة، ليفقدوا صلتهم ابلقرآن، ومن 

 فكار.بينهما، فيكون عقل املسلم حتت سطوة أصحاع هذه األ مث تنفصم العالقة

 وعظت: أنه  -3

القصص القرآين يتميز ابألسلوع الوعظي الذي جاء على سبيل الثقافة ا ملة 

ابلعظات والعرب، هلذا يقول خلف هللا: "العقل اإلسالمي غري ملزم ابإلميان برأي معني يف 

 هذه األخبار التارخيية الواردة يف القصص القرآين، وذلك ألهنا مل تبلغ على أهنا دين يتبع،

وإمنا بلغت على أهنا املواعظ واحلكم واألمثال اليت ُتضرع للناس، ومن هنا يصبح من حق 

 .(1)العقل البشري أن يهمل هذه األخبار أو جيهلها أو خيالف فيها أو ينكرها"

 مقاصد من وماشاهبهما والعربة املوعظة إال يقصد ملوأكمد على أن القصص القرآين" 

 .(2)"وأغراض

داثيون الغرض من سوق القصص القرآين يف العظة والعربة أو ما يف وهبذا حصر احل 

  .إطارمها

حممد شحرور مع خلف هللا يف كون القصص اترخيي من عدمه، إال وبرغم اختالف 

، هلذا نرى شحرور عربة، وال حيمل يف طياته تشريًعاأهنما اتفقا على كونه حيمل العظة وال

                                                           
 .74، صيف القرآن الكرمي الفن القصصتخلف هللا،   (1)
 .276، ص صدر السابقاملخلف هللا،   (2)
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ت القصص القرآين يُعد نصوصًا اترخيية، هذه يقول:"هناك جزء من القرآن حيتوي آاي

النصوص حتمل صفة العربة فقط وال حتمل أي تشريع فيها، فاألنباء كلها مبا فيها أنباء 

الرسل، ومن ضمنها القصص ا مدي وهي اآلايت الواردة يف سرية النيب صلى هللا عليه 

واملراد من كوهنا . (1)وسلم، عبارة عن نصوص اترخيية ال تؤخذ منها أي أحكام شرعية"

 وعظية فقط، هو عدم استنباط أي أحكام شرعية منها. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
 .39، ص املنهج واملصطلحات دليل القراءة املعاصرة للتنزيل احلكيم ,نظر: شحرور، حممدا  (1)
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 الفصل الثاين

 نقد القراءة املعاصرة لقصة إبراهيم عليه السالم 

 

ويشتمل على مبحثني:            

م تعلقاً مباشراً املبحث األول: نقد القراءة املتعلقة إببراهيم عليه السال           

املبحث الثاين: نقد القراءة املتعلقة إببراهيم عليه السالم تعلقاً غري          

 مباشر  
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 املبحث األول

 نقد القراءة املتعلقة إببراهيم عليه السالم تعلقاً مباشراً 

 ويتضمن أربعة مطالب:

 املطلب األول:  نقد القراءة املتعلقة بعبادة إبراهيم عليه السالم للكواكب

ثاين: نقد القراءة املتعلقة بشك إبراهيم عليه السالم يف قدرة هللا على املطلب ال

 إحياء املوتى

 املطلب الثالث: نقد القراءة املتعلقة ببناء الكعبة

 املطلب الرابع: نقد القراءة املتعلقة ابلقرابني البشرية
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 املطلب األول

 اكبلكو إبراهيم عليه السالم لعبادة نقد القراءة املتعلقة ب

أشار حممد شحرور إىل أن البيئة اليت نشأ فيها إبراهيم عليه السالم كانت تعرف 

عبادة األصنام حيث انتشرت معابدها، وكثر سدنة تاثيلها، وكهان معابدها، برعاية كبري 

السدنة آزر، وتعددت اآلهلة حسب االختصاص )إله للمطر، وآخر للجفاف، واثلث 

اس يدعي الربوبية، وعرفت هذه البيئة أيضًا عبادة للخصب...( ، مما جعل بعض الن

الظواهر الطبيعية من مشس وقمر وكواكب، وهذه البيئة املتعددة املعبودات أثرت يف تكوين 

 .(1)معتقد إبراهيم عليه السالم

، (2) واستدل على كالمه بــــــ )رحلة إبراهيم للبحث عن ربه وهو بني الشك واليقني(

 يئ  ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ:من خالل قوله تعاىل

 يث ىث نث مث زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

 رنمم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف

 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

، فحني قلمب [٧٩ – ٧٦األنعام: ] ٱٱَّ جت هب مب خب حب جبهئ  مئ خئ

                                                           
 .79-76، ص 2ج ،القصص القرآين قراءة معاصرةانظر: شحرور،  (1)
 .96، ص 2ج، املرجع السابقانظر:  (2)
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نظره يف ملكوت السماوات واألرض رأى الكوكب الالمع، وقارنه مع خمزوانت إدراكه 

أيقن أنه اإلله، ومع حلول الظالم انطفأ بريق الكوكب، فقارن هذه الصورة مع مايؤمن به ف

عقاًل من أن األرابع احلقيقية ال أتفل وال تغيب، فتوصل إىل أن هذا الكوكب إله مزيف، 

مث رأى القمر الساطع فقال هذا ريب، لكنه أفل وغاع كالكوكب، فاجته إىل هللا طالباً 

جر وأشرقت الشمس، فظنها ربه الذي يبحث عنه، لوال أهنا أفلت، اهلدى، وطلع الف

غابت مشس الكون عن الكون؛ لتشرق مشس معرفة  من نوع آخر يف أعماق إبراهيم، فما  

كان منه إال أن صاح يف بأ قومه: إين بريء مما تشركون، إين احنرفت عما تتوجهون أنتم 

من خلقها وفطر السماوات  إليه من جنوم وكواكب، ومشس وقمر، واجتهت حنو

 .(1)واألرض

ويرى شحرور أن األفول معناه غياع الشمس والقمر والكواكب، بينما يرى غريه أن 

األفول يراد به نقصان اهليئة ) ككسوف الشمس، وخسوف القمر، وطمس الكواكب( 

، وليس املغيب، وعلته يف ذلك أن إبراهيم كان يرى غياع الشمس والقمر والكواكب يومياً 

فلو كان رفضه لعبادهتا بسبب هذا الغياع اليومي، ملا عبدها أصاًل ألنه يدرك ذلك منذ 

 .(2)طفولته

                                                           
 .97-96، ص 2ج ،القصص القرآين قراءة معاصرة شحرور، انظر: (1)
م( 2003، 1للطباعة والنشر، ط) بريوت: دار اهلادي  القرآن املعرفية منهجيةحاج محد، حممد أبو القاسم، انظر:  (2)

 .199-197ص 
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مث قال شحرور:" هبذا املنهج االستقرائي الرشيد الذي أنعم هللا به عليه كما يف قوله 

صار ، [٥١األنبياء: ] َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱٱتعاىل:

 يي ىي ني ٱُّٱٱان اختربه هللا به وجنح، بداللة قوله تعاىل:إبراهيم إماماً للناس بعد امتح

 مج حج  مث هت متخت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ  حئ جئ

وهذه الكلمات اليت ابتلى هللا هبا إبراهيم، هي الكواكب  ،[١٢٤البقرة: ] َّ مح جح

 .(1)والشمس والقمر، حيث إن الوجود هو كلمات هللا"

 :وخالصة هذه الشبهة

 اهيم عليه السالم قد أثرت يف معتقده.أن البيئة اليت عاش فيها إبر  .1

، للبحث عن ربه متدرجًا من األدىن اتبع منهجًا استقرائياً قد أن إبراهيم عليه السالم  .2

 .، فعبد الكوكب مث القمر مث الشمسإىل األعلى

أن إبراهيم قد صار إماما بعد ابتالئه ابلكلمات، وهذه الكلمات هي الكواكب  .3

 والشمس والقمر.

 استحق أن يكون إماماً للناس، لنجاحه يف اختبار هللا له.قد أن إبراهيم  .4

 

 
                                                           

 .97، ص 2ج ،القصص القرآين قراءة معاصرةشحرور،  (1)
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 وميكن نقد هذه القراءة من خالل الوجوه اآلتية:

أن إبراهيم عليه السالم مل يعبد غري هللا قط، وإمنا جارى قومه من الوجه األول: 

ذلك  ابع النظر واالستدالل وإقامة احلجة عليهم، وليس من ابع العبودية هلا مطلقاً، بنيم 

جماراًة مع أبيه "أنه قاله  صاحب كتاع إرشاد العقل السليم حني قال يف معىن ) هذا ريب(:

وقوِمه الذين كانوا يعُبدون األصناَم والكواكب، فإن املستِدلَّ على فساد قول  حيكيه على 

 رأي خصِمه، مث َيُكرَو عليه ابإلبطال، ولعل سلوَك هذه الطريقة يف بيان استحالِة ربوبيةِ 

الكواكب دون بياِن استحالِة إهلية األصنام ملا أن هذا أخفى بُطالاًن واستحالًة من األول، 

فلو صدََع ابحلق من أول األمِر كما فعله يف حقم عبادِة األصنام لتماَدْوا يف املكابرة والِعناد، 

ىل احلق من ، هلذا أراد" أن ينبههم على ضاللتهم ويرشدهم إ(1)وجلَووا يف طُغياهنم يعَمهون"

، ويثبت هلم أن " من غاع بعد الظهور كان حاداًث مسخراً (2)طريق النظر واإلستدالل"

 .(3)وليس برع"

وابلرغم من أن بعض املفسرين قد قرر أن إبراهيم عليه السالم قال هذا الكالم وهو 

الذي  يف حال نظره واستدالله، أو أنه قال هذا الكالم قبل بلوغه وإكمال هللا تعاىل عقله
                                                           

 .153، ص3، جإرشاد العقل السليمأبو السعود،  (1)
حممد عبد الرمحن  ت:، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد ،البيضاوي (2)

 .169، ص2ه ( ج1418، 1، طدار إحياء الرتاث العريب: )بريوت املرعشلي
ت: جمموعة من العلماء ، الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي، الواحدي (3)

 .290، ص2م( ج1994، 1، طدار الكتب العلمية)بريوت: 
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، إال أن هذا الكالم جياع عليه مبا نقله الرازي من اتفاق أكثر (1)يصح به التكليف

ا ققني على فساد القول أبن إبراهيم عبد الكوكب والشمس والقمر  واحتجوا عليه مبا 

 :(2)أي 

 أن القول بربوبية النجم كفر ابإلمجاع والكفر غري جائز على األنبياء.  أواًل:

إبراهيم عليه السالم كان قد عرف ربه بدليل أنه قال قبل هذه الواقعة ألبيه آزر، أن  اثنياً:

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱيف قوله تعاىل: 

تتجلى فيه عمق هذه املعرفة فهو " هٌد ، وهنا يرتسم مش[٧٤األنعام: ] َّ ين ىن من

 بينما عماقها،أ يف جتده الذي احلق، إهلها عن تبحث وهي ،مشهد رائع للفطرة السليمة

 يطابق تصور حق، هلا خيلص أن إىل وتصوراهتا، اجلاهلية ابحنرافات اخلارج يف تصطدم هي

 هو داخلي برهان من أطوائها يف جتده ما على ويقوم احلق، إهلها عن أعماقها يف ارتسم ما

 .(3)"!ا سوس املشهود من وأثبت أقوى

إىل التوحيد وترك عبادة األصنام ابلرفق حيث  أن إبراهيم عليه السالم دعا أابه طويالً  اثلثا:

يقول  [،٤٢مرمي: ] َّ رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱقال: 

                                                           

ت:عبد السالم حممد شاهني )بريوت: دار الكتب العلمية، ،  أحكام القرآن،  أمحد بن علي أبو بكر الرازياجلصاص،  (1)
 .4، ص3م( ج1994، 1ط
 .40-39، ص 13جمفاتيح الغيب )التفسري الكبري( انظر: الرازي،  (2)

 .1137، ص2ج، يف ظالل القرآنقطب، سيد،   (3)



109 
  

 واحتج منهاج أحسن دعوته يف السمالم عليه سلك صاحب تفسري روح املعاين: " ولقد

 ابلكلية ينكب وال والعناد، املكابرة منت يركب لئال وخلق؛ أدع حبسن احتجاج أبدع عليه

 .(1)عاقل" كل  عقل به يستخف ملا عبادته علة منه طلب حيث الرشاد، بيلس عن

مث دعاه ابلكالم اخلشن، ومن املعلوم أن من دعا إىل هللا تعاىل فإنه يقدم الرفق على 

العنف واللني على الغلظ، وال خيوض يف التعنيف والتغليظ إال بعد املدة املديدة واليأس 

 اقعة إمنا وقعت بعد أن دعا أابه إىل التوحيد مرارا وأطوارا. التام، فدل هذا على أن هذه الو 

أن هذه الواقعة وقعت بعد ما أراه هللا ملكوت السماوات واألرض، فهل يليق مبن   رابعاً:

 كانت مكانته هكذا أن يعتقد إهلية الكواكب؟

 ىئ نئ مئ زئ ُّٱأنه هللا تعاىل مدح إبراهيم عليه السالم بسالمة قلبه فقال:  خامساً:

وأقل مراتب القلب السليم أن يكون سليما من الكفر،  [،٨٤الصافات: ] َّ رب يئ

 زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱومدحه أيضًا  بكمال رشده وطهارة عقله فقال: 

 حكجك مق حق مف  خف ٱُّٱونظريه قوله تعاىل: [،   ٥١األنبياء: ] َّ يي ىي ني  مي

 [١٢٤األنعام: ] َّ مم

 خي حي جي يه  ىه مه جه ُّٱأن قوله تعاىل: سادساً: 

أي عرفناه وبصرانه ليكون من زمرة الراسخني يف [، ٧٥األنعام: ] َّ  يي ىي مي
                                                           

 .414، ص8، جروح املعاين ، اآللوسي (1 )
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 ُّٱٱ، مث جاء بعدهذه اآلية مباشرًة  (1)اإليقان البالغني درجة عني اليقني يف معرفة هللا تعاىل

والفاء يف قوله )فلما( تقتضي الرتتيب، فثبت أن   ،[٧٦األنعام: ] َّ مب ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 صار إبراهيم من املوقنني العارفني بربه.هذه الواقعة إمنا وقعت بعد أن 

أن هذه الواقعة إمنا حصلت بسبب مناظرة إبراهيم عليه السالم مع قومه، والدليل  سابعاً:

 مه  جه ين ىن من خن ٱُّٱعليه أنه تعاىل ملا ذكر هذه القصة قال: 

ل أن ومل يقل على نفسه، فـَُعِلم أن هذه املباحثة إمنا جرت مع قومه ألج، [٨٣األنعام: ] َّٰى

يرشدهم إىل اإلميان والتوحيد، ال ألجل أن إبراهيم كان يطلب الدين واملعرفة لنفسه وبدليل 

 .[ ٧٨األنعام: ] َّ  مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱقوله: 

تقديره: أهذا و على وجه االستفهام  أن إبراهيم عليه السالم قال كالمه" ويرى البغوي

أي: أفهم اخلالدون؟   ،[٣٤األنبياء: ] َّ مك لك خك حك جك ُّٱريب؟ كقوله تعاىل: 

وذكره على وجه التوبيخ، منكرًا لفعلهم، يعأ: أمثل هذا يكون رابً؟ أي: ليس هذا ريب؟ 

ذكره على وجه االحتجاج عليهم، يقول: هذا ريب بزعمكم، فلما غاع قال: لو   أو أنه

أي:  ،[٤٩الدخان: ] َّ ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱكان إهلاً ملا غاع، كما قال: 

                                                           
 .151،152، ص3ج ،إرشاد العقل السليمانظر: أبو السعود،  (1)
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 جك مق حق مف خفُّٱك، وكما أخرب عن موسى أنه قال: عند نفسك وبزعم

 . (1)"يريد إهلك بزعمك  [٩٧طه: ] َّ مكجم لكخك  حك

وخالصة هذا الوجه أن إبراهيم عليه السالم استدرج قومه ليعرفهم خطأ ما هم عليه 

من كفر، وإن كانت البيئة اليت ترىب فيها هذا هو حاهلا، إال أنه مل يتأثر مبورواثهتم العقدية 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱمناظراته مع أبيه كما قال تعاىل: بداللة 

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب

 زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف  ىف

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من

مث مناظرته  ،[٤٦ – ٤٢مرمي: ] َّ مت خت حت جتهب مب خب حب جبهئ  مئ

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱٱمع أبيه وقومه كما يف قوله تعاىل:

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت

 ٰى ُّٱٱمث حماجته أيضًا مع امللك الذي ادعى الربوبية، قال تعاىل:، [٥٤ – ٥٢األنبياء: ] َّ حص

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

                                                           
عبد الرزاق املهدي  ، ت:معامل التنزيل يف تفسري القرآنالبغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء،  (1)

، 7ج ،التحرير والتنويروانظر: ابن عاشور، ، 139،ص 2ه ( ج1420، 1)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط
 .41-40، ص13ج ،مفاتيح الغيب، وانظر: الرازي،  318-317ص
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 يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىب

البقرة: ] َّ رن مم ام يل ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق

٢٥٨]. 

 يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱٱاملعاصرة قول هللا تعاىل: ولو قرأ أصحاع القراءة

 أليقنوا أنه مل يشرك قط. [،١٢٠النحل: ] َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

وهناك لفته مهمة فلو أمعن أصحاع التيار احلداثي النظر يف قول إبراهيم عليه 

السالم للشمس هذا ريب مع أهنا مؤنث جمازي، وكان من املفرتض أن يقول هذه ريب 

 فمن كان هذا حاله أيكون مشركاً؟ ،(1)الرع عن شبهة التأنيث" ألدركوا أنه "صان

أما ما يتعلق مبن قال أن األفول هو نقصان اهليئة، فقد حبثُت يف كتب التفسري 

، وهو" عبارة عن (2)ومعاجم اللغة العربية عن معىن األفول فوجدت إمجاعاً على أنه الغياع

ال مبثل هذا القول، فال أدري كيف سولت ومل أجد أحدًا ق (3)غيبوبة الشيء بعد ظهوره"

 له نفسه أن يقول على هللا بغري علم.

                                                           
دار الكتاع )بريوت:  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،بن عمرو بن أمحد أبو القاسم حممود ي،الزخمشر  (1)

 .468، ص7، جتفسري القرآن احلكيم وانظر:رضا، حممد رشيد،، 41، ص2ج ه(1407، 3،طالعريب

، 7، جاتج العروس، الزبيدي ر:، وانظ1623، ص4، ج اتج اللغة وصحاح العربية الصحاحانظر: اجلوهري،  (2)
 .18، ص11، جلسان العربابن منظور،  . وانظر28ص
 .42، ص13، جمفاتيح الغيبالرازي،  (3)
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 مئخئ  حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱٱاستدالل شحرور بقوله تعاىل: :الوجه الثاين

على أن إبراهيم عليه السالم ابتاله هللا تعاىل ، [١٢٤البقرة: ] َّ مح هبمب خب حب جب هئ

، ومعناه " التكليف (1)هو االختبار"بعبادة الكواكب مردود عليه، ألن "االبتالء يف األصل 

، إذ إن هللا تعاىل قد كلف إبراهيم عليه السالم أبوامر ونواهي، أما (2)ابألمر الشاق"

الكلمات فهي: "مجع كلمة وأصل معناها اللفظ املفرد، وتستعمل يف اجلمل املفيدة، ملا بني 

 . (3)اللفظ واملعىن من شدة االتصال"

 لفوا يف املراد ابلكلمات على أقوال:واحلق أن العلماء قد اخت

:أهنا شرائع اإلسالم األوامر والنواهي، وهي ثالثون سهما، عشرة منها يف األول 

إىل آخرها، وعشرة يف  [ 112] التوبة :   َّمه مل خل ُّٱسورة براءة: 

[ إىل آخرها ، وعشرة  35] األحزاع :  َّ مس ني مي زي ٱُّٱاألحزاع:

 َّ نث مث  زث  ُّٱإىل قوله:  [ 1ؤمنون : ] املَّ  يل ىل مل خل ٱُّٱيف املؤمنون:

[ إىل  ٢٢املعارج: ] َّ ىف يث  ىث  ُّٱ،  َّ حت مب خب ٱُّٱ، وقوله يف [ 9] املؤمنون : 

، قال ابن عباس رضي هللا عنهما: ما ابتلى [  ٣٤املعارج: ] َّ خك  حك جك مق  ٱُّٱقوله:

                                                           
 .389، ص1ج، حماسن التأويل القامسي، (1)
 .104، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  (2)
 .372، ص 1ج ،روح املعاين األلوسي، (3)
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فكتب هللا له  ،تهفأ ؛هللا أحدا هبن فقام هبا كلها إال إبراهيم عليه السالم، ابتلي ابإلسالم

 . (1) [ 37] النجم :   َّ حل جل مك لك ٱُّٱالرباءة فقال: 

: أن هللا ابتاله ابإلمامة وتبليغ الرسالة، وتطهري البيت ورفع قواعده، والدعاء الثاين

إببعاث حممد صلى هللا عليه وسلم، فإن هذه األشياء أمور شاقة، أما اإلمامة فتعأ النبوة، 

شاق واملتاعب يف تبليغ الرسالة، وأما بناء البيت وتطهريه ورفع والنيب يتحمل مجيع امل

قواعده فهو ابتالء لتضمنه إقامة املناسك، وقد امتحن هللا اخلليل عليه الصالة والسالم 

ابلشيطان يف املوقف لرمي اجلمار، وأما اشتغاله ابلدعاء يف أن يبعث هللا تعاىل حممداً صلى 

، فهذا مما حيتاج إليه إخالص العمل هلل تعاىل، وإزالة احلسد هللا عليه وسلم يف آخر الزمان

عن القلب ابلكلية، فثبت أن األمور املذكورة عقيب هذه اآلية: تكاليف شاقة شديدة، 

 .(2)فأمكن أن يكون املراد من ابتالء هللا تعاىل إايه ابلكلمات هو ذلك

بتلي هبن إبراهيم : ما أورده السيوطي عن ابن عباس أن الكلمات اليت االثالث

فأتهن هي: فراق قومه يف هللا حني أُمر مبفارقتهم، وحماجته منرود يف هللا، وصربه على 

قذفهم إايه يف النار ليحرقوه يف هللا، واهلجرة بعد ذلك من وطنه، وما أمره به من الضيافة 

                                                           
 . 903، ص1ج، حماسن التأويل وانظر:القامسي،، 97، ص 2ج ، ع ألحكام القرآناجلامالقرطيب،  (1)

 

 .43، ص4، جمفاتيح الغيبالرازي، ، و 104، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  (2)
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ء قال والصرب عليها، وما ابتلي به من ذبح ولده، فلما مضى على ذلك كله وأخلصه البال

 .(1)[١٣١البقرة: ] َّ ىي ني مي زي ريُّٱهللا له أسلم 

أن هللا تعاىل"ابتاله ابلطهارة، مخس يف الرأس ومخس يف اجلسد: قص  الرابع:

الشارع، واملضمضة، واالستنشاق، والسواك، وفرق الشعر، ويف اجلسد: تقليم األظفار، 

 .(2)ابملاء"ول وحلق العانة، واالختتان، ونتف اإلبط، وغسل مكان الغائط والب

إي وهللا، ابتاله أبمر فصرب " :أنه كان يقولاحلسن  ما نقله الطربي عن اخلامس:

عليه: ابتاله ابلكوكب والشمس والقمر، فأحسن يف ذلك، وعرف أن ربه دائم ال يزول، 

 .(3)"فوجه وجهه للذي فطر السموات واألرض حنيفا وما كان من املشركني

والتنوير يف املراد ابلكلمات: "لعل منها األمر يقول صاحب التحرير  السادس:

بذبح ولده وأمره ابإلختتان، وابملهاجرة هباجر إىل شقة بعيدة، وأعظم ذلك أمره بذبح 

، لكن تصدير كالم ابن عاشور بكلمة )لعل( (4)ولده إمساعيل بوحي من هللا إليه يف الرؤاي"

 حيتمل عدم جزمه بتعيني املراد.

                                                           
الفكر، د.ط،  )بريوت: داريف التفسري ابملأثور  الدر املنثور،  عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدينانظر: السيوطي،  (1)

 .273، ص1ج د.ت(
 .274، ص1ج، يف التفسري ابملأثور الدر املنثور، وانظر:السيوطي .98، ص2، جاجلامع ألحكام القرآن القرطيب، (2)
 .14، ص2ج جامع البيان يف أتويل القرآن،الطربي،   (3)
 .703، ص1، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (4 )
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رجح أن الكلمات تعأ: "ابتالء إبراهيم عليه السالم ابإلسالم، بينما جند القامسي ي

فأسلم لرع العاملني، وابتالؤه ابهلجرة ، فخرج من بالده وقومه حت حلق ابلشام مهاجرا إىل 

هللا، وابتالؤه ابلنار فصرب عليها، مث ابتالؤه ابخلتان فصرب عليه، مث ابتالؤه بذبح ابنه فسلم 

 . (1)واحتسب"

وجائز  ،جائز أن تكون تلك الكلمات مجيع ما ذكرجرير الطربي أنه: "ويرى ابن 

ألن إبراهيم صلوات هللا عليه قد امتحن فيما بلغنا بكل ذلك، فعمل به، ، أن تكون بعضه

وإذ كان ذلك كذلك، فغري جائز ألحد أن  ،وقام فيه بطاعة هللا وأمره الواجب عليه فيه

هبن إبراهيم شيئا من ذلك بعينه دون شيء، وال عىن يقول: عىن هللا ابلكلمات اليت ابتلي 

ومل يصح يف شيء من ذلك  من حديث أو إمجاع به كل ذلك، إال حبجة جيب التسليم هلا

 .(2)له" خرب عن الرسول بنقل الواحد، وال بنقل اجلماعة اليت جيب التسليم

ليه السالم نا النظر يف كالم القامسي جند أنه قد حصر إبتالء إبراهيم عوإذا أنعم

ابلكلمات يف مخسة أمور هي اإلسالم واهلجرة والنار واخلتان والذبح، بينما جند اإلمام 

الطربي مل ينكر شيئًا من هذه املعاين، لكنه مل يرجح أاي  منها؛ لعدم استنادها إىل دليل من 

 السنة أو اإلمجاع يقطع ابملراد هبا.

                                                           
  . 390، ص1جحماسن التأويل،  القامسي، (1)
 .15، ص2ج ،جامع البيان يف أتويل القرآن الطربي، (2)
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واآلايت السابقة من سورة األنعام، فإن إال أنه بعد استعراض األقوال يف هذه اآلية 

 القول اخلامس ما عدا فسرين السابقةالباحثة ال ترى أبسًا يف األخذ أبي من أقوال امل

  :اآلتيةسباع وذلك لأل

سالم، وما كان عليهم ال يف عصمة األنبياء اطعنً حيمل يف طياته هذا القول  أن -

بائح العيوع، كالزىن والسرقة واملخادعة وقالذنوع كبائر من   عليه إمجاع األمة يف عصمتهم

اليت نفاها هللا تعاىل عن ن الشرك من هذه الكبائر ، وال شك أ(1)وصناعة األصنام وعبادهتا

 مه جه ين ىن من حنخن  جن يم ىم مم خمُّٱٱإبراهيم عليه السالم بقوله تعاىل: 

 [.١٣٥البقرة: ]  َّ

قوله يف  عليه وهو املنصوصأنه يتعارض مع إهلام هللا تعاىل إلبراهيم رشده  -

 ، [٥١األنبياء: ] َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن  ٱُّٱتعاىل:

 .(2)واملعىن أهلمناه احلق واحلجة على قومه منذ الصغر

 ُّٱ بقوله:يف كل ما صدر عنه صدق إبراهيم عليه السالم قد أن هللا تعاىل  -

 .(3)[٨٣األنعام: ] َّمهىهٰى  جه ين ىن من خن

                                                           
، 2م ( ج2016)قطر: وزارة األوقاف القطرية، د.ط،  العقيدة يف ضوء الكتاب والسنةانظر: األشقر، عمر سليمان،  (1)

 .769ص

 .347ص ،5ج ،العظيم القرآن تفسري كثري،  ابنانظر:   )2)
 .6، ص4، جل واألهواء والنحلالفصل يف امللانظر: ابن حزم،   )3)
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، خبالف يعنفه على شيء مما ذكر سالم وملأن هللا تعاىل مل يعاتب إبراهيم عليه ال -

 .(1)دم عليه السالمما وقع آل

لكن الذي ينبغي أن تلفت األنظار إليه هو احلكمة من هذا االبتالء ابلكلمات فقد  

 املختربَ، إذ كلمفه معاملةَ  هللا سبحانه عامَله خطري، حيث ألمر وترشيحاً  له تربية كان"

 العظمى؛ اإلمامةِ  ُعهدة عن اخلروج على ُقدرتُه حبقوقها قياِمه حبسن يظهر ونواهي أوامر

 األمور إتقانِ  طريق إىل إلرشادهم للناس وتذكريها املعاملة وهذه الرسالة، أعباءِ  وحتمملِ 

 .(2)التجربة" على ببنائها

وبعد هذا العرض لقضية اإلبتالء ابلكلمات وأقوال العلماء فيها نشري إىل أن هدف 

اصرة من هذه الشبهة هو الطعن يف أيب األنبياء وخليل الرمحن إبراهيم أصحاع القراءة املع

عليه السالم، لعلو مكانته ورفعة شأنه بني األنبياء، ومن هنا أقول إن من أعظم الكذع 

واإلفرتاء أن يرمى خليل هللا ابلكفر، ألهنا نقيصة ال تقبل يف حق آحاد املؤمنني، فكيف 

 غ عنه.مبن اصطفاه هللا واختاره للبال
 

 

 

 

 

 

                                                           
 .6، ص4، جاملصدر السابقانظر: ابن حزم،   )1) 
 .155، ص1، جإرشاد العقل السليمأبو السعود،  (2 )
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 املطلب الثاين

 نقد القراءة املتعلقة بشك إبراهيم يف قدرة هللا على إحياء املوتى

شحرور أن استحقاق إبراهيم عليه السالم ليكون إمامًا للناس؛ كان بسبب  يرى

انطالقه من منهج الشك يف قدرة هللا على إحياء املوتى، هلذا قال: " من الشك إىل اإلميان 

 ٱُّٱٱيم أن يكون إماماً للناس، ولعل أبرز مظاهر هذا املنهج عنده، هو يف قوله:استحق إبراه

.. فلم يكفره ومل يوخبه، بل سأله بكل [ ٢٦٠البقرة: ]  َّ  مب ىممم خم حم جم يل

، فاإلميان األعمى ال يكفي عند هللا إن مل يصحبه ... [٢٦٠البقرة: ] َّٱخنحن  جن يم ٱُّهدوء

ن حرية الشك إىل اطمئنان اليقني، وأي  نظر وتفكر وحبث وسؤال؛ حيمل صاحبه م

 [٢٦٠البقرة: ] َّٱمه جه ين ىن ُّٱجواع إبراهيم عن سؤال ربه واضحاً حامساً بقوله:

 .        (1)، أي ليسكن تردده وشكه مطمئناً على أرضية يقينية راسخة"

اهتام إبراهيم عليه السالم ابلشك يف قدرة هللا تعاىل وخالصة هذه القراءة ترتكز على 

 على إحياء املوتى وهذا يعد طعناً يف عصمته.

هللا تعاىل قد عصم أنبياءه من  أن نقرروقبل املضي يف نقد هذه القراءة ال بد أن 

وقد ورد ما يدل على  ،تعاىل د تنال من مكانتهم وقرهبم منهوساوس الشياطني؛ اليت ق

                                                           
 .101-100، ص 2،جالقصص القرآين قراءة معاصرةشحرور،  (1)
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 جم يل ىل مل خل ُّٱ منها قوله تعاىل: ؛ذلك يف آايت كثرية

األنبياء: ] َّ جه ين  ىن من حنخن جن يم ىم مم  خم حم

هللا وتعاىل أن يضع تلك اإلمامة يف غري موضعها، وأن يلقي أبعباء تلك  "وجل ، [٧٣

 ،األمانة العظمى على من ال يليق هلا، وأن جيعل حجته البالغة إال فيمن يكون أوىل هبا

 .(1)فإنه العليم اخلبري"

 خي حي جي ُّٱٱهللا بقوله: ومن هؤالء األنبياء إبراهيم عليه السالم الذي زكاه

 نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 [١٢١ – ١٢٠النحل: ] َّ يئ  ىئ

إماماً كان اآليتان حتمالن مدحًا إلمام احلنفاء ووالد األنبياء، فهو أمة: أي  فهااتن 

يقتدى به، وقانتاً: خاشعًا مطيعًا هلل يف مجيع أحواله، وحنيفاً: مائاًل عن الشرك إىل 

، شاكراً ألنعمه: قائماً  [١٢٠النحل: ] َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱٱقال تعاىل: التوحيد، هلذا

فمن كانت هذه أوصافه أيشك يف قدرة ربه على إحياء  .(2)بشكر املنعم بكل جوارحه

 املوتى؟

                                                           
اهرة: مكتبة الثقافة الدينية، )الق عصمة األنبياءالرازي، فخر الدين أبو عبد هللا حممد بن احلسن بن احلسني القرشي،  (1)
 .، ولالستزادة يف هذا املوضوع ميكن االطالع على هذا الكتاع24-23م( ص1986، 1ط
 .405، ص1، جتفسري القرآن العظيم، ابن كثري انظر: (2)
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 بال النقيضني بني وهو يف اإلصطالح يعأ: "الرتدد، (1)اليقني لغة: خالف لشكَّ إن ا

 .(2)اك"الش عند اآلخر على ألحدمها ترجيح

ْنَسان ِعْند النقيضني اْعِتَدال وجاء يف الكليات أنه:"  .(3)وتساويهما" اإْلِ

 .(4)وورد عند بعض املفسرين أنه: "توقف بني أمرين ال مزية ألحدمها على اآلخر" 

وعلى هذا املعىن نستطيع أن نسرد أقوال العلماء يف حقيقة شك إبراهيم عليه  

 السالم، وهو على النحو اآل :

 :(5): نقل الطربي عدة أقوال يتبني هبا معىن الشك وهي على النحو اآل أوال

األول: أن سبب سؤال إبراهيم عليه السالم عن كيفية اإلحياء انشيء عن احلوار 

 ولكنه قدرته، يف وال تعاىل هللا يف الذي دار بينه وبني النمروذ، ليطمئن قلبه دون شك

   .علمه هو إذا إليه اتق ما: أي ،"قليب ليطمئن:"فقال هقلب إليه واتق ذلك يعلم أن أحبَّ 

الثاين: حني رأى إبرهيم عليه السالم وهو يسري على الطريق؛ جيفة محار اجتمعت 

عليها السباع والطري وقد تزعت حلمها وبقي عظامها، فوقف متعجبا مث قال: ريب قد 

                                                           
  .1594، ص4جالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري،   (1)
 .128م(  ص1983، 1، ط العلمية الكتب )بريوت: دار التعريفاتيف، الشر  الزين علي بن حممد بن علي اجلرجاين، (2 )
 .528ص، اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم الكليات أبو البقاء،  (3)
 .39، ص 3ج، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز، ابن عطية  (4)
 .490 - 486، ص5ججامع البيان، ، الطربي انظر:  (5)
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 أومل: قاليي املوتى، علمت لتجمعنها من بطون هذه السباع والطري، رع أرين كيف حت

 .ولكن ليس اخلرب كاملعاينة !بلى: قال تؤمن،

ن إ بني هذين القولني حيثاملعىن  رمحه هللا أن مثة تقاراًب يف الطربي ويرى اإلمام  

ان ما كان عنده من الريى عي ية إحياء املوتى كانكيف  عنربه عليه السالم لإبراهيم سؤال 

 .   (1)علم فتمتزج النظرية ابلتطبيق

 جم يل ىل مل خل ٱٱُّٱالثالث: أن عطاء بن رابح ُسِئَل عن قوله تعاىل: 

 [،٢٦٠البقرة: ] َّ  مب ىهمه جه ين ىن من خنحن  جن يم ىممم خم حم

 خم حم جم يل ٱُّٱفقال : دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوع الناس فقال: 

 َّ  مي  خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خنحن  جن يم ىممم

                                                        [.٢٦٠البقرة: ]

 به صح ما اآلية بتأويل األقوال وبعد أن عدد الطربي أقوال العلماء قال: وأوىل هذه 

 قال إبراهيم، من ابلشك أحق حنن: »قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن اخلرب

 .(3) (2)«تؤمن أومل قال املوتى، حتيي كيف  أرين رع

                                                           
 .487، ص5ججامع البيان، ، الطربي انظر:  )1)
، 147، ص4(، جونبئهم عن ضيف إبراهيم تعاىل )ابع قوله  األنبياء، أحاديث ، كتاعيف صحيحةاخرجه البخاري  (2)

 ، برقم133، ص1ج ،زايدة طمأنينة القلب بتظاهر األدلة، ابع إلميان،كتاع ايف صحيحه، واخرجه مسلم 3372 برقم
151.  

 .491، ص5ج، جامع البيان، الطربي  (3)
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طربي، حيث قال ابن عطية: "أما قول الطربي عندي لكن املفسرين ردوا قول ال 

 قلوع يدخل ما بعض إبراهيم قلب دخل: رابح أيب بن عطاء قول وأما .،.فمردود.

 وهلذا به، أخربت ما رؤية إىل مستشرفة النفوس أن وذلك املعاينة، حب من فمعناه الناس،

 أحق حنن السالم عليه النيب قول وأما ،«كاملعاينة  اخلرب ليس: »السالم عليه النيب قال

 فإبراهيم نشك، ال وحنن به أحق حنن لكنا شك كان  لو أنه: فمعناه إبراهيم من ابلشك

 .(1)إبراهيم" عن الشك نفي على مبأ فاحلديث يشك، ال أن أحرى السالم عليه

ميَاُن يف قـَْلِبهِ  والسبب يف ذلك أنه"  ُعُد ُوُقوُعُه ممَّْن َرَسَخ اإْلِ مبَْن بـََلَغ رُتْـَبَة  َفَكْيفَ  ؛يـَبـْ

َوأَْيًضا فَِإنَّ السَوَؤاَل َلمَّا َوَقَع ِبَكْيَف َدلَّ َعَلى َحاِل َشْيء  َمْوُجود  ُمَقرَّر  ِعْنَد السَّاِئِل ؟ النـَوبـُوَّةِ 

َئِة اإْلِ  ،َكَما تـَُقوُل َكْيَف ِعْلُم ُفاَلن    ،َواْلَمْسُئولِ  ْحَياِء اَل َعْن َفَكْيَف يف اآْليَِة ُسَؤاٌل َعْن َهيـْ

ْحَياِء فَِإنَُّه اَثبت ُمَقرر  .(2)"نـَْفِس اإْلِ

 عياان ليشاهد اإلحياء، إراءة لكيفية سؤال وإمنا هو" فالسؤال بكيف ال يعأ الشك 

فذلك" هو املنفي عن اخلليل عليه السالم،  ،(3) منروذ" به وأخرب ابلقلب، يعلمه كان  ما

 مب ُّٱٱ، وقد كان عليه السالم أعلم به، بدليل قوله: ألن إحياء املوتى إمنا يثبت ابلسمع

                                                           
 .353، ص1، جاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ةابن عطي  (1)
ت: )بريوت: دار املعرفة، د.ط،  ،شرح صحيح البخاري فتح الباري ،أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين ابن حجر،  (2)

 .413، ص 6جه( 1379
)بريوت: دار  صدقي حممد مجيل ، ت:التفسريالبحر احمليط يف  ،حممد بن يوسف بن علي بن يوسف ،أبو حيان  (3)

 .642، ص 2ه( ج 1420الفكر، د.ط، 
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، على من ثبتت قدمه يف اإلميان [، فالشك يبعد٢٥٨البقرة: ] َّ رن يب  ىب نب

فكيف مبرتبة النبوءة واخللة، واألنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر اليت فيها رذيلة 

 .(1) تعط شكاً" إمجاعا، وإذا أتملت سؤاله عليه السالم وسائر ألفاظ اآلية مل

على أن إبراهيم عليه السالم مل يكن شاكًا يف إحياء املوتى  لعلماءإن مجهور ا اثنياً:

 .(2)قط، وإمنا طلب املعاينة

َوَلِكْن أَرَاَد طَُمْأنِيَنَة اْلَقْلِب  ،ملَْ َيُشكَّ ِإبـْرَاِهيُم أبَِنَّ اَّللََّ حُيِْيي اْلَمْوَتى :قَاَل ِعَياضٌ " 

ْحَياءِ َوتـَْرَك الْ  َفَحَصَل َلُه اْلِعْلُم اأْلَوَُّل ِبُوُقوِعِه َوأَرَاَد اْلِعْلَم الثَّاينَ ِبَكْيِفيَِّتِه  ،ُمَناَزَعِة ِلُمَشاَهَدِة اإْلِ

وَم َقْد َوِإْن ملَْ َيُكْن يف اأْلَوَِّل َشكٌّ أِلَنَّ اْلُعلُ  ،َوحُيَْتَمُل أَنَُّه َسَأَل زاَِيَدَة اْلَيِقنيِ  ،َوُمَشاَهَدتِهِ 

 .(3)"تـَتَـَفاَوُت يف قـُوَّهِتَا َفَأرَاَد التـََّرقِمَي ِمْن ِعْلِم اْلَيِقنِي ِإىَل َعنْيِ اْلَيِقنيِ 

 أنه: أحدمها وجهني أن فيه {حن  جن} : أورد الفخر الرازي يف تفسريه لقوله اثلثاً:

 ليعلم به عأجا مبا جييب أن السؤال هذا من املقصود: واآلخر التقرير؟ مبعىن استفهام

 .(4)به عارفاً  بذلك مؤمنا كان  السالم عليه أنه السامعون

                                                           
 .353، ص1، جاحملرر الوجيز، ابن عطية  (1)
 .352، ص 1،جاحملرر الوجيز، . وانظر:ابن عطية297، ص 3ج،اجلامع ألحكام القرآن، انظر: القرطيب  (2)
 .413، ص 6، جفتح الباريابن حجر،   (3)
 .36، ص 7، جمفاتيح الغيب، الرازي انظر: (4)
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، والطمأنينة اعتدال وسكون على ذلك معناه ليسكن { جه} وقوله:  

االعتدال، وطمأنينة القلب هي أن يسكن فكره يف الشيء املعتقد، والفكر يف صورة 

اخلليل أن يعاين، فتذهب ، فأراد أن نفكر فيهااإلحياء غري حمظورة، كما لنا حنن اليوم 

فكره يف صورة اإلحياء، إذ حرمكه إىل ذلك إما أمر الدابة املأكولة، وإما قول النمرود: أان 

 قلبه عن سكن شاهدها إذا احلياة، ألنه كيفية  يف الفكر قلبه عن ، ليزول(1)أحيي وأميت

 .(2)املشاهد ابلتصوير عنده وتعينت ،املتخيلة كيفياهتا  يف اجلوالن

واحلاصل أن سؤال إبراهيم عليه السالم عن كيفية إحياء املوتى كان من أجل 

االنتقال من علم اليقني، الذي يؤمن به إميااًن ال تردد وال شك فيه، إىل عني اليقني الذي 

 .(3)ترسخ يف أعماقه

ولعل شحرور ومن وافقه أخذوا عن الطربي رأيه، مث صاغوه مبا يصادف هوى يف 

م قرأوا استداركات العلماء عليه، لرمبا تغريت نظرهتم، ولكأ أتعجب من نفوسهم، ولو أهن

هؤالء الذين يرفضون الرتاث، مث ينتقون منه ما يروق هلم ليستخدموه يف الرتويج ملذهبهم، 

ويف االنتقاص من منزلة األنبياء، ويبقى أن الطربي رمحه هللا بشر خيطئ ويصيب، لكنه 

                                                           
 .353، ص1،جاحملرر الوجيز، ابن عطيةانظر:   (1)
 .200، ص2، جحماسن التأويل، القامسي :انظر  (2)
 كعلمه  والثاين ذاقه إذا ابملوت العاقل كعلم  فاألول اليقني علم ودونه اليقني عني ودونه اليقني حق العلم مراتب إن " أعلى  (3 )
 .61، ص15، روح املعاين،جاآللوستأوقاته"،  سائر يف به كعلمه  والثالث. السالم عليهم تهمالئك معاينة عند به
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 يتعمد اخلطأ، وكل يؤخذ من قوله ويرد إال النيب صلى هللا اجتهد يف هذه املسألة وهو مل

 عليه وسلم.
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 املطلب الثالث

 ةببناء الكعنقد القراءة املتعلقة ب

 مخ جخ ٱُّٱٱعرض شحرور مجلًة من اآلايت عن بناء الكعبة، منها قوله تعاىل:

 مع جع  مظ حط مض خضحض جض مص خص حص مس  خس حس جس

 مل خل ٱُّٱمث قوله تعاىل: [،١٢٥البقرة: ] َّ حق مف  خف حف جف مغ جغ

البقرة: ] َّ ين ىن من خن حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل

 ىت نت ٱُّٱٱمث قال بعد هاتني اآليتني: " إذا حنن وضعنا قبلهما قوله تعاىل: [،١٢٧

[، ابن معنا ٣٧إبراهيم: ] َّىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت

دليلنا األول أن مبا ال يقبل الشك أن البيت العتيق ا رم كان موجودًا قبل قدوم إبراهيم، و 

األمر إلبراهيم وإمساعيل جاء ابلتطهري ال ابلبناء، والثاين: قوله )القواعد من البيت(، ولو  

اليت ال بد من رفعها لبناء الكعبة  -كما توهم املفسرون–كانت القواعد هي األساسات 

أمام احتمال وجود قواعد  -لإلنصاف –عليها؛ لقال: )قواعد البيت(، وهذا يضعنا 

ساسات سليمة ومثلها خمربة، واملطلوع إعادة بناء املخرع؛ لوال أن العملية يف هذه وأ

احلالة امسها ترميم ال بناء، والرتميم عادًة ال يطال األساسات، والثالث: أن رفع القواعد 
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ال يشمل  -سواء املساجد منها أو املساكن -جاء تنفيذًا لألمر ابلتطهري وتطهري البيوت

 .(1)اسات وبناءها"عقالً حفر األس

وأكد أن رفع القواعد يعأ إزالة اإلشغاالت فقال:" كل املنشأت اخلشبية املؤقتة اليت 

يقيمها الباعة املتجولون على األرصفة ويف الساحات العامة إشغاالت، وكل أكوام 

املخلفات يف املواقع اهلندسية إشغاالت، والقواعد يف التنزيل احلكيم مجع مؤنث مفرده 

ة، خالف واقفة، وردت مبعىن ال عالقة له ابألساسات من قريب وال من بعيد يف قاعد

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱٱقوله تعاىل:

 .(2)["٦٠النور: ]َّ  رت  ّٰ ِّ

 على ما أي : وترتكز هذه القراءة

 أواًل: أن هللا تعاىل عهد إىل إبراهيم عليه السالم بتطهري البيت وليس ببنائه.

قواعد ال يراد هبا أساسات البيت، ألهنا جاءت مبعىن العجائز يف قول هللا اثنياً: أن ال

 وأن املقصود برفع القواعد إزالة اإلشغاالت.، [ ىي مي خي :]تعاىل

 

 

                                                           
 .103، ص2، جالقصص القرآين قراءة معاصرةشحرور،   (1)
 .104، ص2، جاملرجع السابقشحرور،   (2)
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 وميكن نقد هذه القراءة من خالل بيان ما أييت:

 أواًل: معىن البيت.

 اثنياً: مفهوم العهد.

 اثلثاً: املراد ابلتطهري.

 اعد.رابعاً: معىن القو 

 خامسا: من الذي بىن البيت؟

 من البيت ابسم ، فمن املعروف أهنا "عرفت(1)فـ " هو الكعبة إبمجاع" البيتأما 

 .(2)اجلاهلية" عهد

 رث يت ىت نت ٱُّٱ: وقد دعا إبراهيم عليه السالم قائاًل كما حكى القرآن

، فوصفه اب رمم "ألنه [٣٧إبراهيم: ] َّ  نن ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث

 .(3)ال حيرم عند غريه" حيرم عنده ما

  [،١٢٥البقرة: ]َّ جع  مظ حط مض ُّٱيف قول هللا تعاىل: العهدوأما 

، واملقصود أنه أمر من هللا تعاىل إلبراهيم وإمساعيل عليهما (4)أوحينا": وقيل فمعناه:" أمران،

                                                           
 .210، ص1، ج الوجيز احملرر، ابن عطية  (1)
 .708، ص1، ج، التحرير والتنويرابن عاشور  (2)
  .43، ص3، جالقرآن تفسري يف التنزيل معامل، البغوي(3)
 .113، ص2، جالقرآن ألحكام اجلامع، القرطيب (4)
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 حج  مث ُّٱٱٱالسالم ابلتطهري، والعهد أيضاً " أصله الوعد املؤكد وقوعه، كما يف قوله تعاىل:

فإذا ُعدمي إبىل كان مبعىن الوصية املؤكد على املوصى  [،١٢٤البقرة: ] َّ مح جح مج

 ، فقد أعطى معىن الوصية.(1)العمل هبا، فاملعىن وأوصينا إىل إبراهيم وإمساعيل"

  خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱيف قوله تعاىل: تطهري البيتأما املراد من  

 :ا فيما أي وردت عدة أقوال نوجزهفقد  [،١٢٥البقرة: ] َّ حق مف

 من وتطهريه ببناء البيت وسلم عليه هللا صلى خليله إبراهيم أمر أن هللا تعاىل" أواًل:

 يب تشرك ال "أن ، وعلى هذا فالوصية إلبراهيم عليه السالم(2)والشرك" والريب اآلفات

، وقيل: "من (3)األواثن" عبادة من بنيته الذي بييت وطهر إايي، عبادتك يف شيئا

، وسر إضافة (5)كلها"  واخلبائث واحلائض اجلنب ، وقيل أيضًا من: " طواف(4)الكفار"

البيت هلل تعاىل أهنا " إضافة تشريف وتكرمي، وهي إضافة خملوق إىل خالق، ومملوك إىل 

 .  (6)مالك"

                                                           
 .711، ص1، جالتحرير والتنويرابن عاشور،   (1)
   .114، ص2، جالقرآن ألحكام اجلامع، القرطيب، وانظر  38، ص2، ججامع البيان ،ربيالط (2)
 .604ص، 18، جاملصدر السابق ،ربيالط  (3)
 .114، ص2، جالقرآن ألحكام اجلامع، القرطيب  (4)
 .185، 1، جالكشافالزخمشري،   (5)
 .114، ص2، جاملصدر السابق، القرطيب  (6)
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املراد من تطهري البيت، يدل عليه لفظ التطهري من حمسوس: أبن حيفظ من  اثنياً:

يكون املتعبِمد فيه مقبال على العبادة دون تكدير، ومن تطهري القاذورات واألوساخ، ل

معنوي: وهو أن يبعد عنه ما ال يليق ابلقصد من بنائه من األصنام واألفعال املنافية للحق  

كالعدوان والفسوق، واملنافية للمروءة كالطواف عراًي دون ثياع الرجال والنساء، ويف هذا 

عمارة املسجد احلرام، ألهنم مل يطهروه مما جيب تطهريه تعريض أبن املشركني ليسوا أهال ل

األنفال: ] َّ خي  مه جه ين ىن منخن حن جن ُّٱٱمنه، هلذا قال تعاىل: 

٣٤](1) . 

 ال أمر كل  التطهري من به املراد ما ذكره صاحب تفسري مفاتيح الغيب، أن :الثالث

 واألقذار، اساألجن من تطهريه وجب مصلى، وحواليه البيت موضع كان  فإذا ابلبيت، يليق

 هللا، غري وعبادة الشرك من تطهريه تعاىل، وجب هلل واإلخالص العبادة موضع كان  وإذا

  .(2)الكالم حتت داخل ذلك وكل

 سائر مثل وأصبح تاماً، معامله زالت البيت أن على أن التطهري دليل الرابع:

 هو يطهر اهيم أنإبر  سبحانه هللا فأمر املخلفات، وألقيت الذابئح فيه فذحبت األرض،

 حف جف ٱُّٱٱطوائف لثالث مكاانً  وجيعاله الدنس، هذا كل  من البيت وإمساعيل

                                                           
 .712، ص1، جالتحرير والتنوير، ابن عاشور (1)
 .46، ص4، جمفاتيح الغيبانظر الرازي،  (2)
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الشيء، وهم الذين  حول الدوران وهو الطواف من مأخوذة فالطائفون ،َّ مف خف

 البيت فتطهري ،املصلون هم السجود املقيمون، والركع ،والعاكفون هم يطوفون ابلبيت

 أو راكع للمسلمني، لكل قبلة سيكون ألنه مطهر؛ ه، فهوفي والصالة واإلقامة به للطواف

 .(1) الساعة قيام حت األرض يف ساجد

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ يف قول هللا تعاىل: القواعدوأما   

فهي:" مجع قاعدة، يقال للواحدة من قواعد البيت قاعدة ، وللواحدة من قواعد النساء  َّ

، وال عل من قول القائل: قعدت عن احليضفاوعجائزهن قاعد، فتلغى هاء التأنيث ألهنا 

حظ فيه للذكورة، ولو عىن به القعود الذي هو خالف القيام لقيل قاعدة، ومل جيز حينئذ 

، ويرى البيضاوي أن:" القاعدة صفة غالبة من القعود، مبعىن (2)إسقاط هاء التأنيث"

ن النساء مفردها ، ويف هذا رد على ما ذهب إليه شحرور من أن القواعد م(3)الثبات"

                                                           
 .580، ص1، د.ط، د.ت(، جاليوم أخبار مطابع، )د.م تفسري الشعراوي، متويل حممد، الشعراوي انظر (1)
 .167، ص1، جالقرآن تفسري يف التنزيل معامل، وانظر البغوي  ،57، ص3، ججامع البيان، ربيالط (2)
 .105، ص1، جالتأويل وأسرار التنزيل أنوار، البيضاوي  (3)
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، (1)قاعدة وإمنا مفردها قاعد، وكذلك فإن قواعد البيت يف اآلية الكرمية تعأ" أساسه 

 . واملعىن حمتمل على أن اجلدار هو ما يرفع من األرض.(2)وقيل:" اجلُدر"

وهكذا نرى مجعًا من املفسرين يؤكد على أن القواعد هي أساس البيت، فال أدري  

ومن أين له هذا التفسري الذي ال يستند  القواعد إبزالة اإلشغاالتكيف فسمر شحرور رفع 

 ؟إىل اللغة، وال إىل كتب التاريخ، وال إىل املأثور عن أهل التفسري 

وإذا أتملنا كتب املفسرين املعتربين وجدان أهنم مل خيتلفوا على أن القواعد هي  

إبراهيم وإمساعيل من البيت، أمها األساس كما قلنا، وإمنا اختلفوا يف القواعد اليت رفعها 

 أحداثها، أم هي قواعد كانت له قبلهما فرفعاها؟ إىل أقوال منها ما أي : 

، (3)قواعد بيت أمر هللا املالئكة ببنائه أهنا -
ليطوف أهل األرض حوله كما يطوف  

 .(4)أهل السماء ابلبيت املعمور

 تعاىل، مث تعفى أثره بعده، أهنا قواعد بيت كان بناه آدم أبو البشر أبمر من هللا -

 براهيم عليه السالم، فبناه.إلحت بوأه هللا 
                                                           

 بن حممد ،الشوكاينو ، 210، ص1، جزالوجي احملرر، ، وابن عطية.112، ص2، جالقرآن ألحكام اجلامع، القرطيب (1)
جامع  ،الطربي،  165، ص1ه( ج1414،  1، طبريوت: دار الكلم الطيب) فتح القدير، هللا عبد بن حممد بن علي

 .57، ص3، جالبيان
 .165، ص1، جفتح القدير، الشوكاين  (2)
 .112، ص2، جالقرآن ألحكام اجلامع، القرطيب انظر (3)
 من فيها جاء وما مكة أخبار ،األزرق بن عقبة بن الوليد بن حممد بن أمحد بن هللا عبد بن حممد دالولي أبو األزرقي،  (4)

 .34، ص1، د.ط، د.ت(، جللنشر األندلس دار )بريوت: ملحس الصاحل رشدي ت:، األاثر
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هي قواعد بيت كان هللا أهبطه الدم من السماء إىل األرض، يطوف به،كما كان  -

يطوف بعرشه يف السماء، مث رفعه إىل السماء أايم الطوفان، فرفع إبراهيم قواعد ذلك 

 البيت.

ة القبة، وذلك أن هللا ملا أراد خلق األرض عال املاء كان موضع البيت ربوة محراء كهيئ -

زبدة محراء أو بيضاء، وذلك يف موضع البيت احلرام، مث دحا األرض من حتتها، فلم يزل 

 .(1)ذلك كذلك، حت بوأه هللا إبراهيم، فبناه على أساسه

اء أن ومل ينكر العلم البيت، قواعد برفع إبراهيم أمر هللا أن كله  هذا من يصح والذي

يكون من بناء املالئكة، أو من بناء آدم عليه السالم، مث اهندم حت رفع قواعده إبراهيم 

رفعا  وإمساعيل بدليل، لكن املقطوع به أن إبراهيم إال ذلك من شيء يرجح وال وإمساعيل،

 .(2) احلجارة يناوله وإمساعيل إبراهيم، رفعها: عباس ابن وقال قواعد البيت،

الباحثة أن اإلشكال ليس فيمن بىن البيت إبتداًء سواء كان املالئكة والذي تراه    

أو آدم عليه السالم أو إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم، وإمنا املراد هو التأكيد على أن 

رفع قواعد البيت هو بناؤه وأن الذي رفعها هو إبراهيم عليه السالم ألن اآلية نصت على 

                                                           
 60، ص3، ججامع البيان،ربيالط :انظر  (1)
   .64، ص3، ججامع البيان،ربيالط :وانظر، 210، ص1جالوجيز،  احملرر، ابن عطية :انظر (2)
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ألدل دليل  (1)يه السالم وهو " احلجر الذي عليه أثر قدمه"ذلك، مث إن مقام إبراهيم عل

 احلجارة رفع عن ضعف حني إبراهيم عليه على أنه قام ابلبناء، فإن هذا احلجر قد " ارتفع

 .(2)فيه" قدماه وغرقت البيت بناء يف إايها يناوله إمساعيل كان  اليت

وليس ابلبناء وأن  أما ما ذهب إليه شحرور من أن هللا عهد إلبراهيم ابلتطهري
القواعد ال يراد هبا األساسات فإنه خيالف صريح االقرآن، وأقوال املفسرين، وهلذا ال يعتد 

 به.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 1، جتفسري القرآن احلكيم، وانظر: رضا، حممد رشيد، 157، ص1، جإرشاد العقل السليمأبو السعود،  (1 )

 .379ص
 208، ص 1، جاحملرر الوجيزابن عطيه،   (2)
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 املطلب الرابع          
 نقد القراءة املتعلقة ابلقرابني البشرية

على  ادعى بعض القراء املعاصرين أن إبراهيم عليه السالم قدمم ابنه إمساعيل قرابانً  

عادة الناس يف تقدمي القرابني البشرية لآلهلة اسرتاضاًء هلا، ألنه عندما اهتدى للذي فطر 

السموات واألرض حنيفاً، عرف أن الناس كانوا يقدمون قرابني آلهلة مزيفة ال تلك ضراً 

 وال نفعاً ألحد، وأن املنتفع الوحيد منها هم السدنة والكهنة، فكأنه قال يف نفسه: إذا كان

الناس يتقربون إىل آهلة حجرية بقرابني بشرية، فإن أفضل شيء أتقرع به إىل هللا هو ابأ، 

وسيطرت عليه هذه الفكرة، وبدأ يرى يف املنام أنه يذبح ابنه، مث تكررت الرؤاي حت 

ترسخت، فقرر أن حيوهلا إىل فعل على أرض الواقع، وظن أهنا ليست جمرد رؤاي؛ بل 

ابنه ليذحبه، وكان جيب عليه أن يصرف أتويل الرؤاي إىل قرابن من  تكليف من هللا، فساق

اإلبل أو البقر كما كان يفعل مع ضيوفه، لكنه أراد هو وابنه حتقيق الرؤاي كما جاءت يف 

صورهتا اليت رآها يف املنام فصرفه هللا عن ذلك خبطاع جيمع بني العتاع والشكر قال 

 من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱتعاىل: 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن

الصافات: ] َّ يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

، فاهلل سبحانه مل يطلب القرابن البشري لفظًا من إبراهيم، ولكنها رؤاي رآها [١١٠ – ١٠٣
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إبراهيم، ومل يكن من خواص عقله التأويل فصدقها ومل يتأوهلا، فعاتبه هللا على التصديق 

لوقت؛ ألن الشروع يف التنفيذ داللة إخالص، وقوله )فلما أسلما( فيه وشكره عليه بذات ا

إشارة إىل أن معركة املعاانة قد حسمت ملصلحة التسليم هلل تعاىل، وأن انر تنازع األفكار 

وجتاذع الوساوس قد انطفأ ملصلحة اإلميان واإلانبة، مث انتهى عصر القرابني البشرية 

 . (1)ول  إىل أن يرث هللا األرض وما عليهاواستبدلت مبا سيبقى ساري املفع

 والقراءة السابقة تتلخص يف أربعة أمور:

 األول: أن إبراهيم عليه السالم أتثر ابملوروث البيئي وهو تقدمي القرابني البشرية.

الثاين: أن الرؤاي املنامية اليت رآها إبراهيم بذبح ولده ليست من عند هللا وإمنا كانت 

 ه وعقله بتقدمي قرابن لإلله الذي اهتدى إليه.بسبب إنشغال قلب

الثالث: إن إقدام إبراهيم عليه السالم على ذبح إبنه كان بعد صراع داخلي وتنازع 

 فكري انتهى بإلقدام على التنفيذ.

 الرابع: أن احلكمة من هذا الفداء هو انتهاء عصر القرابني البشرية.

 وميكن نقد تلك القراءة من خالل ما أي :

                                                           
، 102، ص األسطورة والرتاثالقمأ، سيد،  ، وانظر:113-105، ص 2ج ،القصص القرآين انظر: شحرور،  (1)

 . 203، 193-192ص، القرآن املعرفية منهجيةحاج محد، حممد أبو القاسم،  وانظر:
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هل يُعقل أن إبراهيم عليه السالم الذي جابه قوى الشر؛ املتمثلة يف ُعبماد  واًل:أ

 خل ٱُّٱ: األصنام، وقد حطمها هلم، لعل عقوهلم وقلوهبم تدرك احلقيقة، كما قال تعاىل

، وانظر أابه يف عبادهتا، [٥٨األنبياء: ] َّ ىم  مم خم حم جم يل ىل مل

ره الذي ادعى أنه رابً، أن يتأثر ابملوروث وأفحم ُعبماد الكواكب أيضاً، وانظَر طاغية عص

؟! إن هذا الكالم ال يصدر  -هذا املوروث الذي ترد عليه أصالً -البيئي يف تقدمي القرابني 

 إال ممن غاع عقله، وعمي بصره عن رؤية احلق. 

إبراهيم عليه السالم رأى يف منامه أنه يذبح ولده، وهذه رؤاي نيب ورؤاي األنبياء  اثنياً:

 األَْنِبَياءِ  ُرْؤايَ " ٱ:ُعَمرْي   ْبنَ  ، والدليل على ذلك، ما جاء يف صحيح البخاري، عن ُعبَـْيدَ حق

، وملا (1)[١٠٢الصافات: ] َّ  هت جههن من خن حن جن مم خم حم جم ُّٱ قـَرَأَ  مُثَّ  َوْحٌي،

 .(2)"قـَْليب  يـََنامُ  َوالَ  َعْيِأ  تـََنامُ  ":سئل النيب صلى هللا عليه وسلم تنام قبل أن توتر؟ قَالَ 

                                                           
 . 138، برقم 39، ص1ج كتاع الوضوء، ابع التخفيف يف الوضوء،،صحيحه أخرجه البخاري يف  (1)
، ص 4ينام قلبه ،ج ابع كان النيب صلى هللا عليه وسلم تنام عينه وال  كتاع املناقب،  ،صحيحه أخرجه البخاري يف  (2)

 . 3569، برقم191
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اتفقت األمة على قد وال خالف بني العلماء أن رؤاي األنبياء وحي من هللا تعاىل، و   

:"رؤاي األنبياء وحي، فإهنا معصومة من سبب هذا االتفاق فقالالقيم وبنيم ابن ذلك، 

 .(1)الشيطان، وهذا ابتفاق األمة"

 حم جم هل مل خل حل  جل مك ُّٱٱومما يدلل على أهنا وحي قوله تعاىل: 

 َّ  مئ هي مي خي حيجي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم

، وهو (2)هنا: الوحي يف املنام" :"املراد ابلوحي ها، جاء يف تفسري زاد املسري أن[٥١الشورى: ]

أو ابإلهلام كما  ؛إليه يف املنام ىيوحما أكده صاحب تفسري لباع التأويل حيث قال: "

 .(3)وهو وحي" ،رأى إبراهيم يف املنام أن يذبح ولده

األنبياء حق وصدق، كرؤاي يوسف عليه السالم حني رأي أحد عشر كوكباً  فرؤاي  

 ىف يث ىث ُّٱٱوالشمس والقمر يسجدون له، وقد حتققت هذه الرؤاي، قال تعاىل:

 ىن ننمن زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق  ىق يف

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

                                                           
)بريوت: دار  البغدادي ابهلل املعتصم حممد ت: ،مدارج السالكني ،ن قيم ، حممد بن أيب بكر بن أيوعاب اجلوزية،  (1)

 . 75ص ،1( جم1996 ،3، طريبع العاالكت
، ت:عبد الرزاق املهدي )بريوت: فسريزاد املسري يف علم التمجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي،  ابن اجلوزي،  (2)

 . 70ص ،4هـ( ج1422، 1ط دار الكتاع العريب،
)بريوت: ، تصحيح حممد علي شاهني لباب التأويل يف معاين التنزيل ،ء الدين علي بن حممد بن إبراهيمعال اخلازن،  (3)

 .                             104، ص4هـ ( ج1415، 1ط دار الكتب العلمية ،
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، والنيب صلى [١٠٠يوسف: ] َّ مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت  حت جتهب

 عليه وسلم رأى يف منامه أنه يدخل مكة، فلما صاحل قريشاً ابحلديبية، اراتع املنافقون، هللا

 مح جح  مج حج مثهت مت خت حت جت هب ُّٱفأنزل هللا تعاىل قوله:

 مظ حط مض خض حض جض مصخص حص  مس خس حس جس مخ جخ

، فتحققت الرؤاي يف العام التايل، مث إن معىن  [٢٧الفتح: ] َّ جف مغ جغ  مع جع

 . (1)مل تكن أضغاث أحالمكلمة ابحلق يف اآلية: أهنا 

وقد ذكر العلماء أوجهًا يف عليه السالم وحي من هللا تعاىل، فتقرر أن رؤاي اخلليل  

 إخبار إبراهيم عليه السالم البنه مبسألة الذبح، منها ما أي : 

 له. أطوع ليكون به تعاىل هللا أمره مبا إخبارا قاله أنه 

 تعاىل هللا مرأ على لصربه هو امتحاانً  قال ذلك أنه أو . 

 :جزعك، إذ ملا قال  أو صربك من تريأ ماذا أو أنه أراد اختبار ابنه، فكأنه قال

، واملقصود من هذا الكالم أن هللا تعاىل [١٠١الصافات: ] َّ لك خك حك جك ُّٱٱتعاىل: 

ملا وعده يف اآلية األوىل بكون ذلك الغالم حليما، بني يف هذه اآلية ما يدل على كمال 

ألنه كان به من كمال احللم وفسحة الصدر ما قوماه على احتمال تلك البلية  حلمه، وذلك

                                                           
، 243، ص4، جمعامل التنزيل يف تفسري القرآن، والبغوي ،290، ص16ج اجلامع ألحكام القرآن،  انظر القرطيب،  (1)

 .                            345، ص 4، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل والزخمشري،
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 الطاعة صادق ونتيجة االختبار أن "وجده ،(1)العظيمة، واإلتيان بذلك اجلواع احلسن

 .(2)الدين قوي اإلجابة، سريع

وملا ثبت ابلدليل القاطع أن الرؤاي املنامية اليت رآها إبراهيم عليه السالم ليست من 

عند نفسه، بل هي وحي من عند هللا تعاىل، ُحق لنا أن نقول ببطالن ما ذهب إليه بعض 

احلداثيني من أن إقدام إبراهيم عليه السالم على ذبح ولده كان بسبب صراع داخلي يعاين 

أو نقص يف قدراته اإلدراكية حيث ال يستطيع أن مييز بني  ،منه نتيجة أتثره مبورواثته البيئية

 نامية واألمر اإلهلي.الرؤاي امل

لَِئالَّ يـَبـَْقى يف قـَْلِبِه حَمَبَُّة خَمُْلوق  تـُزَاِحُم حَمَبََّة واحلق أن هللا تعاىل قد أمره بذبح ابنه " 

، فلما أذعن إبراهيم عليه السالم لألمر، أنزل هللا  (3)"َوُهَو ِبْكرُهُ  ،اخْلَاِلِق، ِإْذ َكاَن َقْد طََلَبهُ 

 إلمساعيل عليه السالم، وسنة للمسلمني من بعده.كبشاً ليكون فداًء 

أما قضية أن الكبش الفداء كان هناية عصر القرابني البشرية، فليس عليه دليل، ألن 

، فاهلل تعاىل بني [٥٦الذارايت: ] َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱٱهللا تعاىل قال:

                                                           
، ت: السيد ابن عبد النكت والعيون ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ،انظر املاوردي  (1)

، ص 26ج ،مفاتيح الغيب، والرازي، 60، ص5املقصود بن عبد الرحيم )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت( ج
346                             . 

 .60، ص5، جاملصدر السابقاملاوردي،   (2)
حممد ، ت: النبوية السنة منهاج، ليم بن عبد السالم بن عبد هللاحلتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد اابن تيمية،  (3 )

 .353 ، ص5ج م(1986، 1، طجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية)د.م:  رشاد سامل
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 عن ذلك علواً  أن احلكمة من خلق اإلنسان هي عبادته وليس أن يقدم قرابانً له تعاىل هللا

  ُّٱ كبرياً،  كما أن فكرة القرابني البشرية تتعارض مع التكرمي اإلهلي لإلنسان، قال تعاىل:

، فمنذ عهد آدم عليه السالم إىل اآلن؛ مل تكن [٧٠اإلسراء: ] َّ ين لك اك يق ىق

فكرة القرابني البشرية واردة يف الشرائع السماوية، وما ادعاه شحرور كذع على هللا تعاىل 

 افرتاء على رسله.و 

إننا أمام عقول تدعي أهنا تتعامل مع القرآن الكرمي بقراءة جديدة لكنها يف حقيقة 

ة أن األنبياء شخصيات عادية ختطئ كما األمر تدس السم يف العسل من خالل ترير فكر 

غري معصومني، وهلذا فإن ما حدث من إبراهيم عليه عندهم بقية البشر، فهم  خيطئ

 طأً بشرايً ومل يكن أمراً من هللا تعاىل، وهذا يعأ نفي الوحي.السالم كان خ
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 املبحث الثاين
 نقد القراءة املتعلقة إببراهيم عليه السالم تعلقاً غري مباشر

 
 ويشتمل على مخسة مطالب:

 احلج غري مقتصر على أايم احلجنقد قراءة أن  املطلب األول:

 كربفهوم احلج األة املتعلقة مبنقد القراء املطلب الثاين:

 نقد القراءة املتعلقة مبفهوم األمن املطلب الثالث:

 املطلب الرابع: نقد القراءة املتعلقة مبنع املشركني من دخول املسجد احلرام

 املطلب اخلامس: نقد القراءة املتعلقة بلفظ بكة
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 املطلب األول

 حلجاحلج غري مقتصر على أايم انقد قراءة أن 

مبا  لكيرى شحرور أن اقتصار احلج على أايم ذي احلجة  غري مقبول، وعلل ذ

 أي : 

احلج: ] َّ مل ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱٱأن األمر يف قوله تعاىل: أواًل:

إمنا هو نداٌء ملن عاصروا النيب صلى هللا عليه وسلم، ومل يكن أمرًا مطلقًا للناس إىل  ،[٢٧

 ف ميكنهم أن أيتوه بعد وفاته.يوم الدين، فذلك غري معقول، إذ كي

وعد لتجمهر املأن احلجة الوحيدة اليت حجها النيب يف حياته، كانت مبثابة  اثنياً:

إنساين حافل، وحدث هزم املنطقة يف األايم العشرة األوىل من شهر ذي احلجة، إذ كان 

املستوى اجتماعًا حيمل الطابع السياسي، لبيان شوكة الدولة الناشئة وفرض هيبتها على 

 اخلارجي.

أن هذا االجتماع كان موعدًا خلتم الرسالة ا مدية، وإلقامة احلجة على  اثلثاً:

احلضور، بدليل خطبة الوداع، إذ القصد من هذا ا فل تبليغ رسالة معينة، وإال ألصبح 

 مصطلح " أذمن" الوارد يف اآلية يف غري حمله.
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فلو كان  ك العصر من مؤمنني ومشركنييف ذل الناسأن اآلية يراد هبا كل رابعاً: 

النداء خاصًا ابملؤمنني من أمته خلاطبهم بقوله:) وأذن يف املؤمنني ابحلج(، وألصبحت 

 رسالته حملية لقومه فقط.

مها من القصص ا مدي الذي هو  28،27أن آييت سورة احلج رقم  خامساً:

مناسك احلج يف األايم العشرة للعربة، وليس فيه أي إلزام تشريعي أو شعائري حبصر آداء 

 ٱُّٱألن هللا جعل جماله مفتوحًا وممتدًا ألربعة أشهر، لقوله تعاىل: ،األوىل من ذي احلجة

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل

 ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جهين

مناسك احلج  ميكن أن يؤديها احلاج إن فوعلى هذا  [،١٩٧البقرة: ] َّ ِّ ُّ َّ

أي أن أي يوم  ،رم، رجبذو احلجة، ا وهي ذو القعدة، احلرم شهر األيف أي يوم من 

ن الكرمي حتديد ملوعد الوقفة يف آ يرد يف القر ملو من األشهر احلرم ميكن أن يكون يوم عرفة، 

عرفات  يف اليوم التاسع من ذي احلجة، وإمنا جاء ختصيص احلج ابلوقوف بعرفة يوم 

 .(1)ديالتاسع من ذي احلجة يف القصص ا م

 

                                                           
 .142 -141، ص 2ج ،القصص القرآين قراءة معاصرةانظر: شحرور،  (1)
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 وميكن نقد هذه القراءة من خالل النقاط اآلتية:

 أواًل: معىن أذن

، فالتأذين هو رفع الصوت لإلعالم بشيء، وهو مبعىن بلغ اخلرب (1)األذان هو النداء

يف كل  اإلخبار بدخول وقت النسك ملن أراد احلج، وعليه فإن املراد هو (2)إبكثار وتكرار

و صح كالم شحرور لكان األذان للصالة الذي شرع يف ، ولزمان ومكان إىل يوم الدين

 .عهد النيب خاصا مبن عاصروه

 اثنيا: املخاطب ابلنداء ؟ يف قوله تعاىل " وأذن يف الناس ابحلج" 

، والثاين: (3)فيه قوالن: األول: أنه الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع 

عليه السالم من بناء اجلمهور، إذ ملا فرغ أن املخاطب هو إبراهيم عليه السالم، وهو قول 

البيت، وقيل له: أذن يف الناس ابحلج، قال: اي رع! وما يبلغ صو ؟ قال: أذن وعلي 

اإلبالغ؛ فصعد إبراهيم خليل هللا جبل أيب قبيس وصاح: اي أيها الناس! إن هللا قد أمركم 

جوا؛ فأجابه من كان يف حبج هذا البيت ليثيبكم به اجلنة وجيريكم من عذاع النار، فح

أصالع الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك! فمن أجاع يومئذ حج على قدر 

                                                           
 .152، ص3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزخمشري (1)

 219، ص 23، جمفاتيح الغيب أو التفسري الكبريالرازي، انظر:   (2)

 .152، ص 3ج ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري،   (3) 
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اإلجابة؛ إن أجاع مرة فمرة، وإن أجاع مرتني فمرتني؛ وجرت التلبية على ذلك؛ قاله ابن 

نَّاُس َأِجيُبوا َربَُّكْم فـََقاُلوا: قَاَم ِإبـْرَاِهيُم َعَلى َمَقاِمِه، فـََقاَل: اَي أَيَـوَها ال جماهد: "قال ، (1)عباس

 .(2)لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبـَّْيَك َفَمْن َحجَّ اْليَـْوَم فـَُهَو ممَّْن َأَجاَع ِإبـْرَاِهيَم يـَْوَمِئذ  "

  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱمث إن السياق يف اآلايت:

 ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب

يدل  ، [ ٢٧ – ٢٦احلج: ] َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث

على أن املخاطب هو إبراهيم عليه السالم، مث إن حجة النيب صلى هللا عليه وسلم ومعه 

" وإمنا قال أيتوك، وإن كانوا  أصحابه دليل واضح على تلبية نداء إبراهيم عليه السالم، 

أيتون الكعبة ألن املنادى إبراهيم عليه السالم ، فمن أتى الكعبة حاجاً؛ فكأمنا أتى 

 .(3)م، ألنه أجاع نداءه، وفيه تشريف إلبراهيم"إبراهي

حممدًا صلى هللا عليه وسلم، وأن وملا كان املنادى هو إبراهيم عليه السالم وليس 

 املراد بيأتوك أي أيتوا الكعبة، فإن هذا اجلواع كافياً لبيان سقوط ما قاله شحرور. 

                                                           
 .38، ص 12ج، اجلامع ألحكام القرآن، ، وانظر القرطيب219، ص  23، جمفاتيح الغيب أو التفسري الكبريالرازي،   (1)
 عبد بن هللا عبد، ت: عن آتويل آي القرآن جامع البيان ،اآلملي غالب بن كثري  بن ديزي بن جرير بن حممد ي،طرب ال  (2) 

  .516، ص16ج م (2001، 1، طواإلعالن والتوزيع والنشر للطباعة هجر دار) د.م،  الرتكي ا سن
 .38، ص 12ج ،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،   (3) 
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مث إن حجة النيب صلى هللا عليه وسلم مل تكن مؤترام سياسيام إلظهار قوة الدولة  

الناشئة وفرض هيبتها على املستوى اخلارجي كما زعم شحرور وإمنا كانت لتعليم املناسك،  

ذا كما علمنا كيفية الصالة، فممن نتعلم إن مل يكن من النيب صلى هللا عليه وسلم، هل

 .(1)«لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم، فَِإينمِ اَل أَْدرِي َلَعلِمي اَل َأُحجَو بـَْعَد َحجَّيِت َهِذهِ »قال: 

أراد النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذه احلجة اليت اجتمع فيها ما يزيد على  وقد  

ى حرمة املئة ألف حاج أن يضع دستورًا إلقامة العدل بنداء عام لكل الناس ركز فيه عل

الدماء، وأداء األمانة، وحترمي الراب، وحسن التعامل، والوصية ابلنساء، والتمسك ابلكتاع 

 .السياسي يف هذه الوصااي الدينية فأين الطابع ،والسنة، وحترمي ظلم النفس

 صحيح، يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم وقول شحرور أبن النداء عام لكل الناس

 ىل مل خل ٱُّٱفقط، ودليل ذلك أن هللا تعاىل يقول:  ؤمنامل هو به املنتفع لكن

  فهل كل الناس يتقون هللا، أم أن فئة املؤمنني هم الذين يتقون؟ [١احلج: ]  َّ جن   جميل

وللرد على القول أبن آييت سورة احلج من القصص ا مدي الذي يؤخذ منه العربة  

ه فهمها جيعلها من القصص فقط نقول: إن اآلايت اليت ال تروق لشحرور أو يصعب علي

 مل خل ٱُّٱا مدي الذي ال يؤخذ منه تشريع، فشحرور يصدق فيه قول هللا تعاىل:

                                                           
، برقم 943، ص2تحباع رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً، ج، كتاع احلج، ابع اسيف صحيحهأخرجه مسلم  (1 ) 

1297. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13033
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13033
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13033
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13033
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13033
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13033
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13033
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13033
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13033
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13033
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13033
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13033
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َفَجَعُلوُه  ،جزمؤوه ، قال البغوي رمحه هللا تعاىل: أي"[٩١احلجر: ] َّ جم يل ىل

تعامل مع القرآن وهذا من مسات احلداثيني يف ال، (1)"وََكَفُروا بِبَـْعِضهِ  ،َفآَمُنوا بِبَـْعِضهِ  ،أَْعَضاءً 

 الكرمي وهو مايسمى اإلنتقائية وقد وضحنا ذلك يف مبحث السمات.

 ؛فاآليتان عنده ليس فيهما إلزام حبصر مناسك احلج يف األايم العشرة من ذي احلجة

البقرة: ] َّ ِّ يلىل مل خل ٱُّٱألهنا ممتدة ألربعة أشهر، واستدل بقول هللا تعاىل:

ت عمق جهله، ألنه ال يستطيع أن يفرق بني األشهر لكن استدالله هبذه اآلية يثب [،١٩٧

 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱاحلرم وأشهر احلج، قال تعاىل: 

، فـلو أنه رجع [٣٦التوبة: ] َّ  جغ مثهت مت خت  حت جت هب مب خب حب

هي  احلجة وا رم تعاىل عليها لوجد فيها أن رجب وذا القعدة وذالكتب الرتاث اليت ي

، إذ"ال حج إال يف (2)هي:"شوال وذو القعدة وذو احلجة"األشهر احلرم، وأن أشهر احلج 

هذه األشهر، وال جيوز يف غريها كما كان أهل اجلاهلية يستجيزوهنا يف غريها من 

 .(3)األشهر"

                                                           
  .67، ص3جمعامل التنزيل يف تفسري القرآن ،  البغوي، (1)
، القرآن تفسري ،السلمي احلسن بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد الدين عز حممد أبو السالم، العز بن عبد  (2)

 .199، ص1م( ج1996، 1، ط حزم ابن دار )بريوت: الوهيب إبراهيم بن هللا عبدت: 
 .314، ص5، جمفاتيح الغيب الرازي،  (3)



150 
  

"داللة على أن   ،[ ١٩٧البقرة: ] َّ ِّ مم خم حم جم يل ٱُّٱويف قوله تعاىل:

 .(1)إحرامه ابحلج"من أحرم ابحلج يف غري أشهر احلج ال ينعقد 

وهناك نقطة غاية يف األمهية؛ فشحرور قال: إن آييت سورة احلج من القصص 

ا مدي الذي ال يؤخذ منه تشريع،  مث قَِبَل هذا التشريع حني أخذ يناقش إمكانية أتدية 

احلج يف أي يوم من )األشهر احلرم(، ولعل الذي أوقعه يف هذا التناقض كلمة )أايم 

 نن من زن رن مم ام يل  ىل  ٱُّٱٱمعلومات( يف قوله تعاىل:

 (2)ولو أنه رجع لكتب التفسري لعلم أن املراد هبا "أايم العشر" [،٢٨احلج: ]  َّهئ  ىن

 ، يوم عيد األضحى ويومان بعده.(3)األوىل من ذي احلجة، وقيل هي " أايم النحر الثالثة"

احلج إذ وعليه تسقط قراءة شحرور املتعلقة أبن احلج ليس مقتصرًا على أايم احلج، 

اثبت ابلسنة الفعلية والقولية، فالنيب صلى هللا عليه وسلم حج ووقف بعرفة يف يوم معني 

هو يوم التاسع من ذي احلجة، وأمر الناس أن يتمِبعوا سنته يف أعمال احلج الزمانية واملكانية  

 كما بينا يف حديث املناسك آنفا.

 

 
                                                           

 .251، ص1، جمعامل التنزيل يف تفسري القرآنالبغوي،   (1)
 . 415، ص 5ج، العظيم القرآن تفسري ،بن كثريا )2(
 .261، ص2، جالتحرير والتنويرابن عاشور،   (3)
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 املطلب الثاين

 كربفهوم احلج األنقد القراءة املتعلقة مب

 ٰر ٰذ يي ٱُّٱيرى حممد شحرور أن مفهوم احلج األكرب الوارد يف قوله تعاىل:

القتال وال عالقة له ابحلج  هو ، [٣التوبة: ] َّ يف ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

كشعرية، ألن هذه اآلية وردت يف سورة التوبة اليت هي من القصص ا مدي، وقد 

ما من املشركني، ولو  توجهت ابخلطاع إىل الناس يف بالغ رمسي من هللا ورسوله برباءهت

كانت اآلية تتحدث عن احلج كشعرية وعن الوقوف بعرفة فما عالقة ذلك ابلقتال 

واحلرع؟، والسبب يف تسمية يوم اللقاء للقتال ابحلج األكرب هو وقوعه يف أحد األشهر 

سهم احلرم اليت يقصد فيها الناس بيت هللا للعبادة واإلانبة، ويف هذا اليوم يقدم املؤمنون أنف

قراباًن هلل للقتال يف سبيله كما تقدم األضحيات يف احلج قراباًن هلل، ويوم احلج األكرب قد 

حدث مرًة واحدة يف عهد الرسول، وكان يف غزوة تبوك، وال ميكن تكراره أبداً ألنه حدث 

اترخيي، والعربة املأخوذة منه هي أن الذين خرجوا يف الشوارع متحدين آلة القمع عراة 

ر؛ هم من قاموا ابحلج األكرب يف أايمنا وإىل أن تقوم الساعة، وعلى هذا األساس الصدو 
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خاصة بيوم القتال يف غزوة  فتسمية الوقوف بعرفة حجًا أكرب تسمية خاطئة، ألهنا

 .(1)تبوك

وخنلص إىل أن شحرور يقول: إن لفظة احلج األكرب تعأ اجلهاد وليس احلج    

ة اليت هي من القصص ا مدي الذي ال يؤخذ منه كشعرية، لوقوعها يف سورة التوب

 تشريع، وأهنا حدثت مرة واحدة يف غزوة تبوك، وال ميكن تكرارها ألنه حدث اترخيي.

 ولنقد هذه القراءة نقول: لقد ذكر العلماء يف تعيني يوم احلج األكرب ثالثة أقوال:
عن يوم احلج أوىف  عبد هللا بن أيب، وحني سئل علياألول: أنه يوم النحر ، قاله  

األكرب، قال: يوم هتراق فيه الدماء، وحيلق فيه الشعر، وحيل فيه احلرام، وقال هبذا القول 

 . (2)املغرية بن شعبة، وسعيد بن جبري، والشعيب والنخعي

والثاين: أنه يوم عرفة، قاله عمر بن اخلطاع وابن املسيب وعطاء، واستندوا إىل    

 .(4)(3)" هذا يوم احلج األكرب"ليه وسلم خطب يوم عرفة وقال: أن رسول هللا صلى هللا ع

والثالث: أهنا أايم احلج كلها، فعرب عن األايم ابليوم، قاله جماهد وسفيان، هلذا     

 .(1)قال سفيان: كما يقال يوم اجلمل ويوم صفني، أي أايمه كلها
                                                           

 .144، ص 143، ص 2، جالقصص القرآينشحرور،   (1)
 ، 317، ص2جمعامل التنزيل يف تفسري القرآن، والبغوي،  ،117 - 116، ص14، ججامع البيان، انظر الطربي  (2)

 . ،339، ص2، جالنكت والعيون، املاوردي، و 525، ص15، جمفاتيح الغيبوالرازي، 
 
(3)

 .1742برقم  ،177، ص2،كتاع احلج، ابع اخلطبة أايم مىن، جيف صحيحهاخرجه البخاري  
معامل التنزيل يف  ، والبغوي،339، ص2، جالنكت والعيون، ، املاوردي113، ص14، ججامع البيان، انظر الطربي  (4)

 .525، ص15، جمفاتيح الغيبوالرازي،  ،317، ص2جتفسري القرآن، 
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ول أرجح؛ ألن النحر فقال: "واأل ورجح الشوكاين كون يوم احلج األكرب هو يوم

 .(2)النيب صلى هللا عليه وسلم أمر من بعثه إلبالغ هذا إىل املشركني أن يبلغهم يوم النحر"

وأضاف اجلصاص علة ترجيحه أيضًا هلذا الرأي قائاًل:"إن يوم النحر أوىل أبن  

يكون يوم احلج األكرب من يوم عرفة؛ ألنه اليوم الذي جيتمع فيه احلجاج لقضاء املناسك، 

فة قد أيتيها بعضهم ليال وبعضهم هنارا، وأما النداء بسورة براءة فجائز أن يكون كان وعر 

 .(3)يوم عرفة وجائز يوم النحر"

ونقل القامسي ترجيح ابن القيم حيث قال: وهو الصواع، ألنه ثبت يف الصحيحني 

 .(4)أن أاب بكر وعلياً رضي هللا عنهما أذان بذلك يوم النحر، ال يوم عرفة 

لب يطمئن هلذا الرأي، ملا رواه البخاري يف صحيحه من حديث ابن عمر رضي والق

ُ «أََتْدُروَن َأيَو يـَْوم  َهَذا؟»هللا عنهما، قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم مبىًن:  ، قَاُلوا: اَّللَّ

اَّللَُّ َوَرُسولُُه  :، قَاُلوا«َلد  َهَذا؟فَِإنَّ َهَذا يـَْوٌم َحرَاٌم، أَفـََتْدُروَن َأيَو بَـ »َوَرُسولُُه أَْعَلُم، فـََقاَل: 

، قَاُلوا: اَّللَُّ َوَرُسولُُه أَْعَلُم، قَاَل: " َشْهٌر «بـََلٌد َحرَاٌم، أَفَـَتْدُروَن َأيَو َشْهر  َهَذا؟»أَْعَلُم، قَاَل: 

اَضُكْم َكُحْرَمِة يـَْوِمُكْم َهَذا، يف َحرَاٌم، قَاَل: فَِإنَّ اَّللََّ َحرََّم َعَلْيُكْم ِدَماءَُكْم، َوأَْمَواَلُكْم، َوأَْعرَ 
                                                                                                                                                                             

معامل التنزيل يف  ي،، والبغو 339، ص2، جالنكت والعيون، ، املاوردي127، ص14، ججامع البيان، انظر الطربي  (1)
 .525، ص15، جمفاتيح الغيبوالرازي،  ،317، ص2جتفسري القرآن، 

 .381، ص2ج ،فتح القديرالشوكاين،   (2)
 .105، 3، جأحكام القرآناجلصاص،   (3)
 .348، ص5، جحماسن التأويلالقامسي،   (4)
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 َشْهرُِكْم َهَذا، يف بـََلدُِكْم َهَذا "، َوقَاَل ِهَشاُم ْبُن الَغاِز: َأْخبَـَرين اَنِفٌع، َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ 

ُهَما، َوَقَف النَّيبَو َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم النَّْحِر بـَنْيَ اجلَ  َمرَاِت يف احَلجَِّة الَّيِت َحجَّ هِبََذا، َعنـْ

 .(1)«َهَذا يـَْوُم احَلجِم اأَلْكرَبِ »َوقَاَل: 

 واختلف العلماء أيضاً يف سبب تسمية احلج األكرب هبذا االسم على أقوال:

أواًل: أنه مسي بذلك؛ " ألنه كان يف سنة اجتمع فيها حج املسلمني واملشركني،    

 .(2)ود والنصارى، قاله احلسن"ووافق أيضا عيد اليه

"هذا ضعيف أن يصفه هللا يف  أن لكن هذا القول مردود عليه، فقد نقل ابن عطية  

 .(3)كتابه ابلكرب"

 .(4)اثنياً: أن احلج األكرب القران، واألصغر اإلفراد، قاله جماهد

 .(5)اثلثاً: أن احلج األكرب هو احلج ، واألصغر هو العمرة ، قاله عطاء والشعيب

                                                           
 .1742، برقم 717، ص2،كتاع احلج، ابع اخلطبة أايم مىن، جيف صحيحهاخرجه البخاري  (1)
 ٱ.339، ص2، جالنكت والعيوناملاوردي ،   (2)

 .6، ص3، جاحملرر الوجيزابن عطية،   (3)
 حيرم أن: االفراد معىنو " وعمرة حبج لبيك: " التلبية عند ويقول، معا والعمرة ابحلج امليقات عند من حيرم أن: رانالقِ  معىن  (4)

 بعد يعتمر مث احلج، أعمال تنتهي حت حمرما ويبقى"  حبج لبيك: " التلبية يف ويقول وحده، ابحلج امليقات من احلج يريد من
 .657-656، ص1ج م(1977، 3طدار الكتاع العريب، : بريوت) ةفقه السنسابق، سيد،  .شاء نإ
، 4، جإرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرميوأبو السعود،  ،339، ص2، جالنكت والعيون، املاوردي  (5)

 .42ص
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ن احلج األكرب هو إوبعد أن استعرضنا أقوال أهل العلم، مل جند أحدًا منهم قال 

اجلهاد، وعلى هذا ميكننا أن نقول: إن ما ذهب إليه شحرور من كون احلج األكرب هو 

اجلهاد وال عالقة له ابلشعرية، وأن السبب يف هذه التسمية هو وقوعها يف أشهر احلج قول 

 شاذ.

، يف سورة التوبة [٣التوبة: ] َّ  يف ٰر ٰذ يي ٱُّٱد قول هللا تعاىل:أما استدالله بورو 

 اليت هي من القصص ا مدي، الذي ال يؤخذ منه تشريع فباطل، ملا أي :

موقف شحرور واحلداثيني معروف من القصص القرآين، وخباصة مما مسوه القصص  .1

وال يتخطاها  ،ري اترخيهاا مدي، فقد زعموا أنه وليد البيئة اليت نزل فيها، فهو عندهم أس

 لفرتة زمنية أخرى.

إذا كان شحرور يريد قراءة سورة التوبة على غري مراد هللا تعاىل، فإن السر يف ذلك قد  .2

، ليوكد أنه (1)ظهر يف قوله:" سورة التوبة تعترب معيناً خصباً للفرز العقائدي وتصفية اآلخر"

يها، وقوة حجتها، هلذا جنده حييلها إىل خيشى سورة الفاضحة ) التوبة (، إذ ال يطيق معان

 القصص ا مدي الذي ال يؤخذ منه تشريع.

إذا سلمنا جداًل أننا ال أنخذ تشريعًا واردًا يف السورة، كاحلج وغريه، فلماذا أخذ  .3

 شحرور بتشريع اجلهاد ففسر احلج األكرب به؟ أليس هذا تناقضاً؟ 

                                                           
 .124، ص 1، جالقصص القرآينشحرور، حممد،   (1)
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دارت زمان النيب صلى هللا عليه وسلم؛ إن القرآن الكرمي حني استعرض األحداث اليت  .4

 مل يسمها قصصاً حممدايً، فمن أين أتى شحرور هبذا املصطلح؟

، فهذا قول مردود ،(1)أما قوله أبن احلج األكرب خاص بيوم القتال يف غزوة تبوك

النعدام الدليل من الواقع التارخيي على صحته، كسبب نزول، أو قول أي واحد من كتماع 

 أن سورة التوبة مل تشر إىل شيء من ذلك حني تعرضت لغزوة تبوك.السري، كما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

ه، 9كانت بني املسلمني والروم، ووقعت يف شهر رجب من السنة ليت  او غزوات النيب صلى هللا عليه وسلم هي آخر  (1 )
ة  الدواع ، نظراً لشدة احلر وقلة املؤنة وبعد املسافة وندر ما القى املسلمون فيها من الضنك واشتهرت بغزوة العسرة لشدة

) بريوت: دار املعرفة للطباعة  السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداثالصاليب، علي حممد، ومشقة السفر. انظر: 
 وما بعدها. 808م( ص2006والنشر، د.ط، 
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 املطلب الثالث
 فهوم األمننقد القراءة املتعلقة مب

 حس جبهئ مئ خئ حئ ُّٱٱٱيف قوله تعاىل: ساءل شحرور عن مفهوم األمنلقد ت

لكعبة قبل أخطأان، فا ؛آمنًا من ماذا؟ إن قلنا آمنًا من الشركقائاًل: "، [ ٩٧آل عمران: ] َّ

الفتح يف العهد ا مدي مل ختل يومًا من أصنام اآلهلة وأنصاهبا وتاثيلها، وإن قلنا من 

ألن الشيطان جيري يف اإلنسان جمرى الدم، وإن قلنا آمناً  ؛ أخطأان أيًضا؛وسوسة الشيطان

ل داخ، ألن الواقع ال يؤيد ذلك؛ فهناك العديد ممن قتل ؛ أخطأان أيًضا وأيًضامن القتل

، لكن األمن يف مفهومه عند دخول املسجد احلرام هو (1)"املسجد احلرام ومل يكن آمًنا

 .(2)األمن "من تقدمي اإلنسان إىل هللا كقرابن بشري"

فحصر معىن األمن يف حفظ اإلنسان من أن يقدم قرابانً إلسرتضاء اإلله، ألن قضية 

 القرابني انتهت منذ زمن إبراهيم عليه السالم.

هذه القراءة البد من بيان أقوال املفسرين يف معىن كلمة األمن، اليت جاءت ولنقد 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱيف أكثر من آية يف القرآن الكرمي، مثل قوله تعاىل:

، وقد دعا إبراهيم عليه السالم جبعل البلد احلرام آمناً [٣ – ١التني: ] َّ  رئ ّٰ ِّ ُّ

 ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱ
                                                           

 .109، ص 2، جالقصص القرآينشحرور،   (1)
 .114، ص 2، جصدر السابقاملشحرور،   (2)
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الدعاء يف و"  ،(1)، فكلمة آمنًا " أي ذا أمن أو آمنًا أهله حبيث ال خُياف فيه" [٣٥إبراهيم: ]

فأراد بنيه من صلبه، ومل ه حق إبراهيم عليه السالم لزايدة العصمة والتثبيت، وأما دعاؤه لبني

 .(2)"وقيل: إن دعاءه ملن كان مؤمنا من بنيه، يعبد منهم أحد الصنم

  َّ حس جبهئ مئ خئ حئ ٱُّٱمن أيضًا قوله تعاىل:ومن اآلايت الدالة على األ

كثرية،   قد ذكر العلماء له معان  و ا رَّم،  هللا األمن من خصائص بيت، ف[ ٩٧آل عمران: ]

 نوجزها فيما أي :

أن احلرم كان أايم اجلاهلية أمااًن للداخل فيه من القتل والظلم وإيذاء اجلبابرة،  أواًل:

بعضهم بعضا، ويغري بعضهم على بعض، فمن دخل كانت العرع يف اجلاهلية يقتل إذ  

، فعن قتادة قال: كان الرجل يف اجلاهلية، لو جر كل جريرة (3)احلرم أمن من القتل والغارة

والسبب يف ذلك أن العرع يف  .(4)مل يتناول ومل يطلب ؛مث جلأ إىل حرم هللا ،على نفسه

 جاهليتهم كانو يعظمون الكعبة. 

                                                           
 .50، ص5، جالسليمإرشاد العقل أبو السعود،   (1)
، 5ج، إرشاد العقل السليم، ، وانظر: أبو السعود42، ص3ج، معامل التنزيل يف تفسري القرآنالبغوي،   (2)

 .51ص
 .473، ص 1، جاملصدر السابق ،البغوي :انظر  (3)
-357، ص2ج، حماسن التأويل، انظر القامسيو  ،270، ص2، جالدر املنثور يف التفسري ابملأثور ،انظر السيوطي  (4)

358. 
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بغارًة  أن يصيبه عقوبة من هللا تعاىلنفسه من يت احلرام األمن على الب اثنياً:

 ُّٱقال تعاىل: حيث  ،تهما امنتَّ هللا تعاىل به على أهل احلرم يف جاهليمم ذا، وهأوغريها

، أي [٦٧العنكبوت: ] َّ ىف   رثيت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب

بادان، ع أومل ير هؤالء املشركون من قريش ما خصصناهم به من نعمتنا عليهم دون سائر

فيشكروان على ذلك، وينزجروا عن كفرهم بنا ، وإشراكهم ما ال ينفعنا، وال يضرهم يف 

منا على الناس أن يدخلوه بغارة أو حرع، آمنا أيمن أان جعلنا بلدهم حرما، حرم  ،عبادتنا

، : تسلب الناس من حوهلم قتال وسباء، أيويتخطف الناس من حوهلم فيه من سكنه،

 .(1)كان هلم يف ذلك آيةف

احلرم آمن يف اإلسالم، لكن يف املسألة تفصيل، فمن " قَتل، أو سرق يف احلل  اثلثاً:

م  وال يؤوى، ولكنه يناشد )خارج حدود احلرم(؛ مث دخل احلرم فإنه ال جيالس وال يكل

حت خيرج فيؤخذ فيقام عليه؛ فإن قتل، أو سرق يف احلل فدخل احلرم فأرادوا أن يقيموا 

عليه ما أصاع، أخرجوه من احلرم إىل احلل فأقيم عليه، وإن قتل يف احلرم أو سرق، أقيم 

 .(2)عليه يف احلرم"

                                                           
 .62، ص20، ججامع البيان ،الطربي :انظر (1)
 ،271، ص2، جالدر املنثور يف التفسري ابملأثور ،السيوطي :انظر  (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=29&ayano=67#docu
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فقد أمن، وال يعرض له،  وورد عن الشعيب قوله: "من أحدث حداث مث جلأ إىل احلرم

 .(1)وإن أحدث يف احلرم أقيم عليه"

ومعىن هذا الكالم أن الذي اقرتف جرمية كمن قتل أو زىن خارج احلرم؛ مث جلأ إليه 

فال يقتص منه وال يقام عليه حد الزىن مادام داخل احلرم، وهذا ما دفع  عمر رضي هللا 

 .(2)ه حت خيرج عنه"عنه ليقول: "لو ظفرت فيه بقاتل اخلطاع ما مسست

أما من ارتكب معصية داخل احلرم تستوجب إقامة حد أو قصاص  فـإنه" ال مينع من 

 .(3)حدود هللا، فمن سرق فيه قطع، ومن زىن فيه أقيم عليه احلد، ومن قتل فيه قتل"

 ْبنِ  أََنسِ  مث إن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بقتل ابن خطل وهو يف احلرم، فَعنْ  

 رَْأِسهِ  َوَعَلى الَفْتِح، َعامَ  َدَخلَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  َعْنُه، اَّللَُّ  َرِضيَ  ك  َمالِ 

تـُُلوهُ » فـََقالَ  الَكْعَبةِ  أبَِْسَتارِ  ُمتَـَعلِمقٌ  َخَطل   اْبنَ  ِإنَّ : فـََقالَ  َرُجلٌ  َجاءَ  نـََزَعهُ  فـََلمَّا املِْغَفُر،  .(4)"اقـْ

جاء يف معىن األمن أن من  قصد البيت ابحلج كان آمنآ من الذنوع اليت  اً:رابع

، ولعل األمان من الذنوع إمنا يتأتى من بركة الصالة فيه، كما قال (1)اكتسبها قبل ذلك
                                                           

 ،271، ص2،جاملرجع السابق ،السيوطي :انظر  (1)
 .358، ص2، جحماسن التأويل، القامسي :انظر  (2)
 .473، ص 1، جمعامل التنزيل ،البغوي: وانظر  ،270، ص2ج ،الدر املنثور يف التفسري ابملأثور ،السيوطي   (3)
، 1846، برقم17، ص3احلرم ومكة بغري إحرام، ج ، كتاع جزاء الصيد، ابع دخوليف صحيحهاخرجه البخاري   (4)

، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممدابن عبد الرب، انظر: إلسالم، ن خطل أنه قتل غالماً وارتد عن اوسبب قتل اب
، 403، ص4م( ج2000، 1، طدار الكتب العلمية معوض )بريوت: علي حممد عطا، حممد ، ت: ساملستذكارالا

404. 
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يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال صلى هللا عليه وسلم: " صالة 

 االرحتال إليهما مع املسجد األقصى دون غريهم، لذا كان الرتغيب يف، (2)"املسجد احلرام

ال تشد الرحال إال إىل : "رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالة أيب هرير عن ف

ومسجد  ،ومسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم ،املسجد احلرام ؛ثالثة مساجد

 . (3)"األقصى

 األمر وهذا تقديره، كقوله قيل: من دخله فأمنوه، ألنه جاء خرب مبعىن خامساً:

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱتعاىل: 

 ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جهين ىن من

 .(4)، أي: ال ترفثوا وال تفسقوا[  ١٩٧البقرة: ] َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ

أن احلرم آمن من الدجال، ألنه حمروم من صلى هللا عليه وسلم ذكر النيب  سادساً:

ْبِن َماِلك  َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه َعْن النَّيبِم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  عن أََنسِ دخول مكة واملدينة، ف

                                                                                                                                                                             

 داوودي عدانن صفوانت: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي ،الواحدي  (1)
 .224، ص1جه( 1415،  1، طالقلم دار)دمشق: 

ابع فضل الصالة يف مسجد مكة ، فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينةكتاع   يف صحيحه،ي أخرجه البخار   (2)
 .1190، برقم 60، ص2ج، واملدينة

، ابع فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة، فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينةكتاع   ،يف صحيحهأخرجه البخاري  (3)
 .1189، برقم 60، ص2ج
  .81،ص1، جتنزيل يف تفسري القرآنمعامل ال ،انظر البغوي  (4)

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=3&IndexItemID=6306',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6403',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6403',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6281',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6281',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6281',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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لَْيَس ِمْن بـََلد  ِإالَّ َسَيَطُؤُه الدَّجَّاُل ِإالَّ َمكََّة َواْلَمِديَنَة؛ لَْيَس َلُه ِمْن نَِقاهِبَا نـَْقٌب ِإالَّ  "قَاَل: 

، فـَُيْخرُِج اَّللَُّ ُكلَّ  َعَلْيِه اْلَماَلِئَكُة َصافِمنَي حيَْ  ُرُسونـََها، مُثَّ تـَْرُجُف اْلَمِديَنُة أِبَْهِلَها َثاَلَث َرَجَفات 

     .(1)"َكاِفر  َوُمَناِفق  

وللتأكيد على هذا األمن ُحرمم القتال يف احلرم، فعن جابر أنه قال: مسعت رسول هللا 

حَيِْمَل مبَكََّة السِمالَح "َأْن  ُكمال حيَِلَو أَلَحد صلى هللا عليه وسلم يقول: "
(2). 

قصم اجلبار أبرهة احلبشي حني قد مث إننا لو أتملنا التاريخ، ألدركنا أن هللا تعاىل  

 ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱمحل أسلحته؛ وأراد هدم الكعبة، قال تعاىل 

 زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك

 .(5) " [٥ -١الفيل: ] َّ  حئ جئ يي ىي ني مي

أن   [٩٧آل عمران: ]  َّ حس جبهئ مئ خئ حئ ُّٱ قوله تعاىل: ألمر يفوخالصة ا

هللا تعاىل قد امنت على مشركي قريش مبزااي البيت احلرام واليت منها جعل البيت آمنًا من 

 فـَُهوَ  َخبَـرًا َذِلكَ  َكانَ   اخلسف والغرق ومن القتل وأذى اجلبابرة، هلذا قال ابن العريب: "َوِإَذا

                                                           

، 1881، برقم 22، ص3، جابع ال يدخل الدجال املدينة، كتاع فضائل املدينة  ،يف صحيحهأخرجه البخاري   (1)
 .  2943، برقم 2265ص 4، ج، ابع قصة اجلساسةساعةكتاع الفنت وأشراط الوأخرجه مسلم يف صحيحه،

 .  1356، برقم 989، ص2كتاع احلج، ابع النهي عن محل السالح مبكة بال حاجة، جيف صحيحه،أخرجه مسلم   (2)

http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=25&TOCID=1335


163 
  

ْساَلمِ  َشرِيَعةِ  جمَِيءِ  قـَْبلَ  َمَضى َعمَّا َخبَـرٌ   يـَنـَْتِقضُ  َفاَل  ،َوازِعٌ  اجْلَاِهِليَّةِ  يف  هَلُمْ  َيُكنْ  ملَْ  ِحنيَ  اإْلِ

َنةِ  َويف  الزَوبـَرْيِ  َواْبنِ  احلَْجَّاجِ  بـَنْيَ  اْلِقَتالِ  يف  اأْلَْمنِ  اْخِتاَللِ  ِمنِ  ِفيهِ  َوَقعَ  مبَا  .(1)اْلَقرَاِمطَِة" ِفتـْ

َواْلُمرَاُد ِمَن اجْلَْعِل يف اآْليَِة ِإمَّا  التحرير والتنوير بقوله: "وأكد على ذلك صاحب  

َرُه اَّللَُّ  فَاْستَـَقرَّ َذِلَك بـَنْيَ أَْهِل اجْلَاِهِليَِّة َوَيسََّرُهْم  ،َوَأْوَجَد َأْسَبابَهُ  ،اجْلَْعُل التَّْكوِيِأَو أِلَنَّ َذِلَك َقدَّ

َوبـَثَُّه يف  ،ُل َأْن أََمَر اَّللَُّ ِإبـْرَاِهيَم ِبَذِلَك َفأَبـَْلَغُه ِإبـْرَاِهيُم ابـَْنُه ِإمْسَاِعيلَ ِإىَل تـَْعِظيِمِه، َوِإمَّا اجْلَعْ 

فـَتَـْلَقاُه أَْعَقابـُُهْم تـََلقِمي اأْلُُموِر اْلُمَسلََّمِة، َفَداَم َذِلَك اأْلَْمُن يف اْلُعُصوِر َواأْلَْجَياِل ِمْن  ،ِ ُذرمِيَِّته

ْساَلِم يف   اِهيَم َعَلْيِه السَّاَلُم ِإىَل َأْن أَْغىَن اَّللَُّ َعْنُه مبَا َشرَعَ َعْهِد ِإبـْرَ  ِمْن َأْحَكاِم اأْلَْمِن يف اإْلِ

 .(2)"ُكلِم َمَكان  َومَتَّ ُمرَاُد اَّللَِّ تـََعاىَل 

 وعلى هذا فإن األمن يف اآلية الكرمية يراد به ثالثة أمور: 

أمن للناس من القتل والظلم واإليذاء من الظلمة  أنه كان يف اجلاهلية األول:

واجلبابرة، لعدم وجود قوانني رادعة، مث استبدل بتشريعات اإلسالم ونظامه من حفظ 

الضرورايت اخلمس وغريها من التشريعات واألحكام، فلم يعد مقتصرًا على احلرم، بل إن 

 اإلنسان أيمن على نفسه يف كل مكان.

                                                           

 ، ت:أحكام القرآن، بكر أبو هللا عبد بن حممد، وانظر: ابن العريب،18ص ،4ج ،والتنوير التحريرابن عاشور،   (1)
 .373، ص1م( ،ج2003، 3، طدار الكتب العلمية)بريوت:  د القادر عطاحممد عب

 .709، ص1،ج التحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
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 تعاىل، أبن أيمن كل من دخل احلرم، ووارد أن خيالف أانس : أنه أمر من هللاالثاين

وما حدث من وفد حجيج  ،(1)حدث من احلجاج بن يوسف الثقفيما هذا األمر، ك

 فال ينايف األمن املذكور يف اآلايت. (2)القرامطة

أن احلرم آمن من دخول الدجال، بداللة احلديث الصحيح الذي ورد الثالث:  
 سابقاً.

حرور من أن معىن األمن هو األمن من تقدمي اإلنسان كقرابن بشري فلم أما فهم ش

، هلذا فهو قول ساقط لعدم وجود ما يدل على ذلك اترخيياً؛ إذ قل به أحد من أهل العلمي

مل نسمع أو نقرأ أن العرع يف اجلاهلية كانوا يقدمون اإلنسان كقرابن بشري السرتضاء 

 أصنامهم.

 

 
                                                           

مشس الدين أبو ، الذهيبانظر:  .بن الزبريعبد هللا وكان السبب هو حصاره ل ،ضرع الكعبة ابملنجنيق احلجاج هو الذي( 1)
 405 ، ص4م( ج2006، د.ط، دار احلديث)القاهرة:  أعالم النبالء سري ،زعبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْيا

 وما بعدها.
 ،وقتلوا من فيه من احلجيج ،املسجد احلرامم( حينما أغاروا علي 908 -هـ 317بشعة عام )جرائم ارتكب القرامطة  (2)

 أبو انظر: ابن كثري،. هـ339سنة، وُردم إىل موضعه سنة  يناثنني وعشر وذهبوا به إىل بالدهم وغيبوه  .احلجر األسودوسرقوا 

شريي  )د.م: دار إحياء الرتاث العريب،  علي ، ت:البداية والنهايةالدمشقي،   مث البصري القرشي عمر بن إمساعيل الفداء

 .72، ص11م( ج1988، 1ط

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/339%D9%87%D9%80
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 املطلب الرابع

 راءة املتعلقة مبنع املشركني من دخول املسجد احلرامنقد الق

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ُّٱٱقال تعاىل:

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰرٰذ يي ىي مي

، يقول شحرور: "جاءت هذه اآلية يف [٢٨التوبة: ] َّ مب زب رب يئ ىئ نئمئ

سورة التوبة، وقد اعتمد عليها كمرجع ملنع كل أهل األرض، ماعدا أتباع الرسالة ا مدية، 

من دخول مكة ومنطقة احلرم على أساس أهنم جنس، فهل هذا منطق مقبول؟ هل يعقل 

من سكان األرض جنساً؛ والباقي انسًا وهم أتباع الرسالة ا مدية،  %80أن يكون 

 .(1)من سكان األرض؟؟" %20وميثلون 

مث يقول:" الشرك ليس صفًة لصيقة بصاحبها على الدوام، بل هي حالة اعتقادية 

د تتحول إىل حالة سلوكية تسمى الكفر يف حال التعبري عنها ابملقال أو الفعل، فقط ق

وابلتايل فإن كلتا هاتني الصفتني متغرية إذا تغري املوقف االعتقادي لإلنسان، فقد يكون 

اإلنسان مشركًا أو كافرًا مث يتحول إىل التوحيد فتنتفي عنه صفة الشرك أو الكفر، مث إن 

                                                           
 .146، ص 2، جالقصص القرآينشحرور،   (1)
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أينا ليس اثبتاً؛ ألن املشركني على عهد الرسول كانوا عبدة األصنام، مفهوم الشرك كما ر 

 .(1)أما يف عصران فهذه الظاهرة ليست منتشرة"

مث يؤكد على إعادة قراءة آية التوبة قراءة معاصرة، تستوجب عدم إلصاق هتمة 

فيه الشرك والكفر أبهل امللل األخرى؛ ألن هللا وحده فقط هو الذي يعلم السرائر وما خت

األنفس، فيحسن بنا التنزه عن نعت كل أهل امللل األخرى هبذه الصفة؛ حت ال نتقول 

على هللا بغري علم، مث إن سورة التوبة الواردة فيها هذه اآلية من القصص ا مدي، وهي 

عبارة عن حدث اترخيي صار قرآان بعد حدوثه ال قبله، فالطريقة املثلى إلعادة قراءهتا، هي 

ها نظرة اترخيية، كباقي القصص القرآين الستخالص العرب منها فقط؛ ال الستنتاج النظر إلي

 .  (2)أحكام تشريعية

 وميكننا نقد هذه القراءة من خالل بيان ما أي :

 أواًل: مفهوم الشرك والكفر

الشركة، وهو أن يكون الشيء بني اثنني ال ينفرد به يف اللغة من "الشرك 

  ،(3)أحدمها"

                                                           
 .147-146، ص 2، جاملصدر السابقشحرور،   (1)
 .148، ص 2، جالقصص القرآينشحرور،   (2)
 .265، ص3، جمعجم مقاييس اللغةالرازي،   (3)
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ا على التسوية " يقال: طريق مشرتك: يستوي فيه الناس، واسم مشرتك: ويطلق أيضً 

 .(1)" تشرتك فيه معان كثرية

 .(2)"جعل له شريًكا يف ملكه كفر أي:  :ابهلل اشرك"الكفروالشرك أي  مبعىن  

أن يُعَبد املخلوق كما يعَبد هللا، أو يعظَّم كما يعظَّم يف الشرع فحقيقته "  أما الشرك

 .(3)صَرف له نوع من خصائص الربوبية واإلهلية"هللا، أو ي

ومن مظاهر الشرك: النذر والذبح لغري هللا، والشرك خطر عظيم، خشي اخلليل 

 خي حي جي يه ىه ُّٱعليه الصالة والسالم على نفسه منه، قال تعاىل:  إبراهيم

وهذا ما [ 35]إبراهيم:    َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي

مع أنه عليه السالم كسر األصنام ، (4)ء بعد اخلليل"جعل  أحدهم يقول:"وَمْن أيمن البال

 حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ٱُّٱبيده، وأعلن التربأ من قومه، وكان قدوة للموحدين 

  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ

، ونفى هللا تعاىل عنه الشرك [4]املمتحنة:    َّ لك مس خس حس جس مخ جخ مح

                                                           
 .449، ص10، جلسان العرب، ابن منظور  (1)
 .224، ص27جمادة شرك، ، اتج العروس، زبيديال  (2)
: الناشر)د.م:  اللوحيق معال بن الرمحن عبدت:  ،تيسري الكرمي الرمحن ،هللا عبد بن انصر بن الرمحن عبد السعدي،  (3)

 .279صم( 2000، 1ط، الرسالة مؤسسة
 .368، ص9، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،   (4)
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]النحل:  َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱيف قوله تعاىل:

 أهل به أيمتم  َخرْي، ُمَعلِمم كان  هللا خليل إبراهيم "إنقال الطربي يف تفسري هذه اآلية:  ،[120

 من فيكون شيئا، ابهلل ُيشرك يك ومل ،اإلسالم دين على مستقيما هلل، قانتا، مطيًعا ،اهلدى

 .(1)به" الشرك أهل أولياء
 

 ،الربوبية والكفر شرًعا "جحد، (2)والتغطية"السرت فيدور حول معىن "لغة: يف ال لكفرأما ا
 هللا َرُسول بِهِ  أََتى ممَّا َشْيء جحد أَو ،اْلُقْرآن يف  نبوته صحت اأْلَْنِبَياء من َنيب  نبوة َوجحد
 أبَِن اْلبـُْرَهان قَامَ  َشْيء عمل َأو ،الكافة بِنَـْقل جاحده ِعْند َصحَّ  ممَّا َوسلم َعَلْيهِ  هللا صلى
 .(3)كفر"  ِبهِ  اْلَعَمل

هو إنكاُر ما ُعلم ضرورًة أنه من دين حممد  "الكفرأن وجاء يف املوسوعة الفقهية: 
صلى هللا عليه وسلم، كإنكار وجود الصانع، ونبوته عليه الصالة والسالم، وحرمة الزان 

 .(4)وحنو ذلك. والكفر أعمم من الردمة، ألن الكفر قد يكون كفراً أصلياً خبالف الردة"
"الشرك والكفر قد يطلقان مبعىن واحد وهو الكفر ابهلل تعاىل، وقد يفرق ل: إن وقي

بينهما فيخص الشرك بعبادة األواثن وغريها من املخلوقات مع اعرتافهم ابهلل تعاىل ككفار 

 .(1)قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك"
                                                           

 .316، ص17، ججامع البيانالطربي،  )1) 

 .265ص، 3، جمعجم مقاييس اللغة الرازي،  (2)
 اخلاجني، د.ط، د.ت( مكتبة )القاهرة: والنحل واألهواء امللل يف الفصلسعيد،  بن أمحد بن علي حممد أبو ابن حزم، (3)

 .118، ص3ج 
، 1، طاملكتبة اإلسالمية :األردن ) تاب والسنة املطهرةكيسرة فقه الاملوسوعة الفقهية املالعوايشة، حسني عودة،   (4)

 .65، ص 6ج( ه1429
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أراد  ، [٢٨التوبة: ] َّمب يه  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ: ويف قوله تعاىل

ىل ابملشركني "عبدة األصنام دون غريهم من أصناف الكفار، وقيل: بل أراد مجيع هللا تعا

 .(2)أصناف الكفار عبدة األصنام وغريهم من اليهود والنصارى "

وكلمة إمنا يف اآليه جاءت "لتفيد احلصر، وجناسة املشركني فيها تشبيه بليغ أي:   

 .(3)كالنجس يف خبث االعتقاد"

ل ابن عباس: بل معىن الشرك ، "وقا(4)ال يغتسلون فهم جنس"وقيل "ألهنم جينبون ف 

 .(5)و كنجاسة اخلمر"الذي ه

 اثنياً: السبب يف منع املشركني من دخول مكة:

لقد ذكر املفسرون أن السبب يف منعهم من دخول مكة هو جناستهم، إذ النجاسة 

ني، ومسوا جنسا على تعأ القذر، وقيل: اخلبث، وأراد ابلنجس: جناسة احلكم ال جناسة الع

 .(6)الذم

                                                                                                                                                                             
، 2بريوت، دار إحياء الرتاث العريب ، ط)املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج النووي، أبو زكراي حميي الدين،   (1)

 .71، ص 2ج (ه1392
 الناسخ واملنسوخ، وانظر: النحاس، أبو جعفر أمحد إمساعيل، 348، ص2ج، ، لباب التأويل يف معاين التنزيلاخلازن  (2)

 .21، ص16، جمفاتيح الغيب، الرازي :، وانظر196ه( ص1408، 1، مكتبة الفالح، ط) الكويت
 . 514، ص10، جالتفسري امليسرالزحيلي، وهبة،  )3(
 .192، ص14، ججامع البيانالطربي،   )4(
 .20، ص3، جاحملرر الوجيزابن عطيه،  (5)
 .334، ص2، جمعامل التنزيل يف تفسري القرآنانظر البغوي،   (6)
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وإمنا أراد به جعله فاحتة ملنع قرهبم من املسجد، كما تنع من ذلك  وقيل: "

 .(1)"النجاسات

  :(2)وتتلخص أقوال العلماء يف سبب منعهم من دخول احلرم يف األمور اآلتية

على أوالً: أهنم أجناس األبدان كنجاسة الكلب واخلنزير، هلذا أوجب احلسن الوضوء  

 من صافحهم. 

اثنياً: أنه مساهم أجناسا، ألهنم جينبون وال يغتسلون، فصاروا لوجوع الغسل عليهم  

 كاألجناس وإن مل تكن أبداهنم أجناسا.

اثلثاً: أنه ملا كان علينا أن نتجنبهم كما نتجنب األجناس ومننعهم من مساجدان كما 

 س. مننعها من األجناس، فصاروا ابالجتناع يف حكم األجنا

رابعاً : أن النجس ها هنا مبعىن األخباث ملا فيهم من خبث الظاهر ابلكفر، وخبث 

الباطن ابلعداوة ومجهور الفقهاء حكموا بكون الكافر طاهرا يف جسمه، مث اختلفوا يف 

 : (3)أتويل هذه اآلية على الوجوه اآلتية

 . األول: معناه أهنم ال يغتسلون من اجلنابة وال يتوضؤون من احلدث
                                                           

 علي حممد موسى: ت ،القرآن أحكامالدين،  بعماد امللقب الطربي، احلسن أبو علي، بن حممد بن علي الكيا اهلراسي، (1 )
 .185، ص4ج (هـ 1405 ،2العلمية، ط  الكتب دار: بريوت) عطية عبد وعزة

 .261، ص2، جالكشاف، وانظر: الزخمشري، 334، ص2، جمعامل التنزيل يف تفسري القرآنالبغوي،  :انظر   (2)
 .348، ص2، جلباب التأويل يف معاين التنزيل ،اخلازن :، وانظر21، ص16، جمفاتيح الغيبالرازي ،  :انظر  (3)
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 الثاين: املراد أهنم مبنزلة الشيء النجس يف وجوع النفرة عنه.

 .الثالث: أن كفرهم الذي هو صفة هلم مبنزلة النجاسة امللتصقة ابلشيء

" [ ٢٨التوبة: ] َّمب يه  ىه مه ٱُّٱٱيقول الشافعي يف تفسري قوله تعاىل:

ه وسلم ال جيتمع مسعت عددا من أهل املغازي يروون أنه كان يف رسالة النيب صلى هللا علي

، ويف كالم الشافعي إشارة إىل منع املشركني من (1)مسلم ومشرك يف احلرم بعد عامهم هذا"

 دخول احلرم.

الفخر الرازي أقوال الفقهاء يف  هذا اجملال فقال:" عند الشافعي الكفار وقد مجع 

 حنيفة: مينعون من املسجد احلرام خاصة، وعند مالك: مينعون من كل املساجد، وعند أيب

ال مينعون من املسجد احلرام وال من سائر املساجد، واآلية مبنطوقها تبطل قول أيب حنيفة 

رمحه هللا، ومبفهومها تبطل قول مالك، أو نقول األصل عدم املنع، وخالفناه يف املسجد 

 .(2)احلرام هلذا النص الصريح القاطع، فوجب أن يبقى يف غريه على وفق األصل

 

 

 

                                                           
 .61، ص2، جأحكام القرآنالشافعي،  )1(

 .22، ص16، جمفاتيح الغيب، الرازي  (2)
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 عبادة األصنام موجودة إىل اآلن؟ اثلثاً: هل

ادعى شحرور وجودها يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم، وتالشيها يف عصران 

، ودخل املعابد املوجودة فيها ملا وغريها يف هذا الزمان احلاضر، ولو أنه زار بالد اهلند اآلن

 مبا اختلفت صورها. قال هذا الكالم، إن األصنام موجودة يف واقعنا املعاصر وبكثرة، لكن ر 

فأصنام آهلة اهلنود يف معابدهم، كـ " فشنو " أحد آهلة اهلندوس؛ الذي يعتقدون أنه 

، والبوذيون قد عبدوا "بوذا" (1)حيفظهم من النوازل، وتثال "سيفا" إله الدمار عندهم

رأسها  ، وكذلك أصحاع الداينة اجلينية عبدوا األصنام وعلى(2)وأقاموا له التماثيل واملعابد

 .(3)تاثيل "مهاويرا"

 رابعاً: ملاذا نتهم أهل امللل األخرى ابلشرك؟ 

إننا ال نتهم أحدًا ابلشرك أو الكفر؛ ولكننا نقرر حقائق أودعها هللا تعاىل يف كتابه 

 زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱ الكرمي، حيث قال:

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

                                                           
، 2رشد انشرون، طمكتبة ال :الرايض)، دراسات يف اليهودية واملسيحية وأداين اهلنداألعظمي، حممد ضياء الرمحن،   (1)

 .596،597ص ( م2003
) الرايض: دار  املوجز يف األداين واملذاهب املعاصرةانظر: القفاري، انصر بن عبد هللا، العقل، انصر بن عبد الكرمي،  )2( 

 . 86م( ص1992، 1الصميعي للنشر والتوزيع،ط
م( 2002، 1ن: دار املناهج للنشر والتوزيع، ط) األرد موسوعة الداين واملعتقدات القدميةالساموك، سعدون حممود،  )3 (
 .111ص
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 جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت

 حم جم يل ىل مل خل مغ جغ  مع جع مظحط مض خض حض

قال الطربي:  .[6-1]البينة: َّ مه جه ين ىن من خنحن جن يم ىم مم خم

"يقول تعاىل ذكره: إن الذين كفروا ابهلل ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم، فجحدوا 

يقول: ماكثني نبوته، من اليهود والنصارى واملشركني مجيعهم ) يف اَنِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها( 

البثني فيها )أبًدا( ال خيرجون منها، وال ميوتون فيها )أُولَِئَك ُهْم َشرَو اْلرَبِيَِّة( يقول جل 

 .(1)ثناؤه: هؤالء الذين كفروا من أهل الكتاع واملشركني، هم شر من برأه هللا وخلقه"

 وذكر سبحانه سبب وصفهم ابلكفر وهو أهنم كفروا ابحلق الذي جاء من عند هللا

  مض خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱتعاىل، وصدوا الناس عنه، فقال: 

 خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

 [.99-98]آل عمران:   َّ خم حم جم هل  مل خل حلجل مك لك

  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱٱويف بيان قرآين صريح بكفر النصارى قال تعاىل:

 نب مب زب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى

 ىف يث  ىث نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب

                                                           
 .542، ص24، ججامع البيانالطربي،   (1)
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 ين ىن نن من زن رنمم ام يل ىل  مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف

، فمن كان هذا اعتقاده  [ 73 – 72]املائدة  َّ يي ىي ني مي زي ري  ٰى

فهو كافر بنص القرآن الكرمي،  وال يكون  متقواًل على هللا من قال بكفر من  عينهم هللا 

 تعاىل ابلكفر.

ألنه  ؛د عليهىل أن هللا هو وحده هو الذي يعلم السرائر، فمردو أما استناد شحرور إ

أصحاع امللل األخرى يظهرون وإن صحت العبارة، فإهنا واردة يف غري موضعها، مث أن 

، ومن املعلوم أن الشرك له مظاهر واضحة فمن أظهر الكفر أو الشرك وحكم هللا شركهم

تعاىل عليه بذلك فال يستطيع أحد أن حيكم إبميانه، فهو حال شركه أو كفره ممنوع من 

احلرام بنص قرآين صريح، أما إذا أسلم فاألمر خمتلف، فدل هذا على دخول املسجد 

 بطالن ما ذهب إليه شحرور .

 خامساً هل سورة التوبة من القصص احملمدي التارخيت؟ 

 جه ين ىن ٱُّٱإذا أراد شحرور إعادة قراءة سورة التوبة اليت وقعت هبا آية 

 [٢٨التوبة: ] َّمبٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه

ا مدي الذي اليؤخذ منه أحكام ، فهذا منهج احلداثيني يف التارخيية  ألهنا من القصص
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عن مبا يغأ (2)، وشبهة مفهوم احلج األكرب(1)وقد مت الرد عليهم يف مبحث السمات

 هنا.إعادته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 األرخنه. ، فقرة ج:السمة الثانية الفصل األول، املبحث األول،  :انظر )1( 
 انظر: الفصل الثاين، املبحث الثاين، املطلب الثاين )نقد القراءة املتعلقة مبفهوم احلج األكرب(. )2( 



176 
  

 املطلب اخلامس

 نقد القراءة املتعلقة بلفظ بكة

عصور قدمية، وهذا يشري  حممد شحرور أن بكة اسم قدمي ملكة عرفت به منذ يرى

إىل قلة الكالم وحمدودية املفردات اللغوية يف ذلك الوقت، فبكة هي االسم القدمي ملكة، 

 .(1)جديداً  ومها امسان ملسمى واحد، وال يعطي اسم بكة معىن إضافياً 

 وهذا يعأ أن قراءته تتمحور حول النقاط اآلتية:

 أن اسم مكة قدمياً هو بكة وليس مكة. -

 يف ذلك يعود إىل قلة املفردات اللغوية يف ذلك الوقت.السبب  -

 اسم بكة ال يعطي معىن إضافياً. -

واحلق أن شحرور قد أخطأ حني ادعى أن بكة هو االسم القدمي ملكة؛ وأنه ال 

 ،وأم رحم ،بكةيعطي معىًن إضافياً، فإن مكة هي األصل إذ هلا أمساء كثرية منها: "

 ىف  يث ٱُّٱطم من استخف هبا، وأم القرى قال تعاىل:واحلاطمة حت ،والبشاشة ،وكويساء

ومسيت هبذا االسم ألهنا أصل كل بلدة ومنها دحيت ، [92]األنعام:   َّ يقاكزن ىق يف

 .(2)"األرض وهلذا املعىن يزار ذلك املوضع من مجيع نواحي األرض

                                                           
 .108،ص2،ج القصص القرآينشحرور ،  (1)
 .299،ص8، جمفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي  (2)
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، (1)وقد ذكر الزركشي يف كتابه إعالم الساجد أبحكام املساجد ثالثني امسا ملكة

واعلم أن كثرة األمساء تدل على عظم املسمى كما يف أمساء هللا تعاىل اإلمام النووي :" قال

 ،وأمساء رسوله صلى هللا عليه وسلم، وال يعرف بلد من البالد أكثر أمساًء من مكة واملدينة

 .(2)"لكوهنما أشرف األرض

دان علة وعلى هذا فإن مكة هي بكة، وإذا تصفحنا قواميس اللغة وكتب التفسري وج

ألن الناس يبك بعضهم تسميتها هبذا االسم، حيث جاء يف كتاع العني أهنا مسيت ببكة "

ويقال: بل مسيت، ألهنا كانت  ،أي: يدفع بعضهم بعضًا ابالزدحام بعضًا يف الطواف،

ال يريدها جبار بسوء إال اندقت ، إذ "(3)"تبك أعناق اجلبابرة إذا أحلدوا فيها بظلم

 .(5)"مسيت بكة ألن الناس يبك بعضهم بعضا يف الطرق" ، وقيل:(4)"عنقه

                                                           
، ت: أبو الوفا مصطفى املراغى ) القاهرة:اجمللس األعلى  إعالم الساجد أبحكام املساجدالزركشي، حممد بن عبد هللا،  (1 )

 .83-78م( ص4،1996للشؤون اإلسالمية، ط
دار البشائر اإلسالمية،  )بريوت: اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة ،ي الدين حيىي بن شرفأبو زكراي حمي النووي ،  (2) 

 .437( صم1994 -هـ  1414 ،2طاملكتبة األمدادية، مكة املكرمة:
خزومي، إبراهيم السامرائي، ) ، ت: مهدي املكتاب العنيالفراهيدي: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن تيم،  (3)

 .285، ص5، دار ومكتبة اهلالل، د.ط، د.ت(، جد.م
، 1ج ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزخمشري: ، وانظر472ص ،1ج ،مفاتيح الغيبفخر الدين الرازي،  (4)

  .387ص
) بريوت: دار إحياء الرتاث  ، ت: حممد عوض مرعبهتذيب اللغةاألزهري: حممد بن أمحد بن اهلروي، أبو منصور،   (5)

 .342، ص9(، جم2001، 1يب، طالعر 
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البك الذي  ، وبكه مشتقة من"(1)"ألن الناس يتباكون فيها أي يزدمحون وقيل: "

 .(2)"هو عبارة عن دفع البعض بعضا

امسان ملسمى واحد، فإن  بكة ومكةمث ذكر الرازي أهنما امسان ملسمى واحد فقال: "

فيقال: هذه  ،يف املخرج فيقام كل واحد منهما مقام اآلخر الباء وامليم حرفان متقارابن

  .(3)"ضربة الزم، وضربة الزع، ويقال: هذا دائم ودائب

هنا تك الذنوع أي تزيلها  فقد ورد أن سبب تسميتها هبذا االسم: ألوأما مكة 

مسيت وقيل:  مسيت بذلك الجتالهبا الناس من كل جانب من األرض، ، وقيل:كلها

قيل: إن مكة وسط األرض، والعيون واملياه ، و مائها، كأن أرضها امتكت ماءهالقلة بذلك 

 . (4)تنبع من حتت مكة، فاألرض كلها تك من ماء مكة

إن ": ومكة أضاف معان جديدة حيث قالومن العلماء من ذكر فارقًا بني بكة 

بكة من أن اشتقاق  بدليل، (5)بكة اسم للمسجد خاصة، وأما مكة، فهو اسم لكل البلد

                                                           
، ت: رمزي منري بعلبكي، ) بريوت: دار العلم للماليني، مجهرة اللغةاألزدي: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد،   (1)
 .58، ص1م( ج1987، 1ط
 .299،ص8، جمفاتيح الغيب، فخر الدين الرازيانظر:   (2)
السمعاين: أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن : ر، وانظ466،ص1ج، املصدر السابق ،فخر الدين الرازي  (3)

 -هـ1418، 1طدار الوطن، ، ) الرايض: ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيمت: ، تفسري القرآن ،أمحد
 .342ص ،1( جم1997

 .299،ص8، جمفاتيح الغيب، فخر الدين الرازيانظر:   (4)
 .415،ص1ج،فتح القدير، الشوكاين، وانظر: 472ص ،1ج ،تفسري القرآن معامل التنزيل يف انظر: البغوي،  (5)
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االزدحام واملدافعة، وهذا إمنا حيصل يف املسجد عند الطواف، ال يف سائر املواضع، وقال 

 ٱُّٱوبكة اسم البلد، والدليل عليه أن قوله تعاىل:، األكثرون: مكة اسم للمسجد واملطاف

يدل على أن البيت حاصل يف بكة، أما إذا جعلنا بكة امسا  [٩٦آل عمران: ] َّ ري نن من

 .(1)"قام هذا الكالمللبلد، است

 .(2)"بكة هي املسجد، ومكة احلرم، وقيل: بكة هي البيت"قيل: و 

النظر لعلم أن القرآن  شحرور طاعن يف الوهن؛ ولو أنه أنعم وعلى هذا فإن ادعاء

قد نزل بني فصحاء العرع وبلغائهم الذين كانوا  -مبفرداته اللغوية وأساليبه البالغية -الكرمي

تبارون فيها؛ كسوق عكاظ وغريه، فلو وجدوا يف القرآن أي ضعف يف يعقدون أسواقًا ي

 مفرداته خيالف ما درجت عليه لغتهم لطعنوا فيه؛ ألهنم كانوا أحرص الناس على ذلك.

 
 
 
 

 

                                                           
 ، بتصرف.299ص ،8، جمفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي  (1)
)القاهرة:   حممد عبد العزيز بسيوين، ت: تفسري الراغب األصفهاين، الراغب األصفهاىن: أبو القاسم احلسني بن حممد  (2)

 .725، ص2(، جم1999 -هـ 1420، 1، طجامعة طنطا -كلية اآلداع 
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 اخلامتة
 أواًل: النتائج

رمنيوطيقا، أصحاع القراءة املعاصرة يتعمدون استخدام مصطلحات غريبة؛ )كاهل .1

يهام الناس أهنم طبقة املثقفني، اليت ال يستطيع اإلنسان البسيط ( إلواألرخنة وامليثية

 ويقتنع أبفكارها.  ،فيسلم هلا ،جماراهتا

احلداثيون صوبوا أسلحتهم للطعن يف قصص القرآن الكرمي، فوصفوه ابخلطاع  .2

 ومنهم من قبل القصص على أنه نتاج األسطوري، فمنهم من شكك يف وجود األنبياء،

 تزم الصدق التارخيي، وكذلك طعنوا يف السنة والرتاث اإلسالمي برمته. أديب؛ لكنه ال يل

أيب األنبياء وخليل الرمحن، فزعموا أنه عبد  أقالم التيار احلداثي تشويه صورة حاولت .3

الكواكب، وشك يف القدرة اإلهلية على إحياء األموات، وأنه مل ينب الكعبة، مث أتثر 

هلل على عادة قومه يف تقدمي  قرابانً ه إمساعيل عليه السالم قدمم ابنف ،ابملوروث البيئي لقومه

 القرابني البشرية آلهلتم، إىل غري ذلك من الشبهات اليت أاثروها.

قمت بعرض الدعاوى اليت وردت يف كتاابت أصحاع القراءة املعاصرة، واختصرت  .4

 أهم نقاط طعنهم فيها، مث اتبعت املنهجية اآلتية يف نقدها:

 ايت القرآن الكرمي واألحاديث النبوية إلثبات بطالن دعواهم.االستدالل آب -
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عرض أقوال املفسرين لبيان مراد هللا تعاىل مبا ينفي هذه التهم عن نيب هللا إبراهيم عليه  -

 السالم.

 االعتماد يف الرد على تناقضات شحرور ورفاقه. -

 استخدام العقل واملنطق يف الرد عليهم. -

يسلطون الضوء على اآلراء املرجوحة دون الراجحة، واترة  . القراء املعاصرون أحياانً 5

يستحسنون األقوال الشاذة اليت ال دليل عليها؛ ألن ذلك يصادف هوى يف نفوسهم، كما 

 . القدرة اإلهلية إبراهيم عليه السالم ابلشك يفاهتام فعلوا يف 

إلشغاالت؛ انتج عن . تفسري أصحاع القراءة املعاصرة لرفع قواعد البيت احلرام إبزالة ا6

للقرآن  واحد   أهنم ما قرأوا كتاع تفسري  على جهل ابلتأويل، وفيه داللة واضحة 

 لقواعد اللغوية.ل ا لصريح القرآن الكرمي، ونقًضاالفً الكرمي،كما أن أتويلهم هذا يعد خ

. اتبع أصحاع هذه املدرسة منهج الكذع على هللا تعاىل، واالفرتاء على رسله عليهم 7

ذبح ولده إمساعيل؛ ألنه أتثر  راهيم عليه السالم أقدم علىم، حيث زعموا أن إبالسال

ابملوروث البيئي يف تقدمي القرابني البشرية، وقد أثبتت الدراسة زيف هذا الزعم وبطالنه؛ إذ 

 مل تكن فكرة القرابني البشرية واردة يف الشرائع السماوية.

ى ابلقراء املعاصرين لالصطدام مبراد هللا تعاىل يف . الفهم املغلوط آلايت القرآن الكرمي أد8

آايته وابألحاديث النبوية، وأبقوال الصحابة رضي هللا عنهم، ومبا أمجع عليه مجاهري 
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ن والعلماء، وبقواعد وأصول اللغة العربية، وهذا واضح يف مجيع الدعاوى املتعلقة ياملفسر 

 م عليه السالم تعلقاً غري مباشر.إببراهي

اعتبار سورة التوبة من القصص ا مدي الذي ال يؤخذ منه تشريع دليل على إن . 9

الستنباط آراء  ،تروق هلم املعاصرين ابالنتقائية لبعض اآلايت والسور اليتتعامل القراء 

ومن ذلك اعتبار املشركني القداسة عن القرآن الكرمي،  ختدم أهدافهم يف نزعوأفكار 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ :ن يف قوله تعاىلاملذكوري

، هنم الذين عاصروا الرسول صلى هللا عليه وسلم فقطأ ، [٣ التوبة:]  َّ يف نئ مئ زئ

من القصص ا مدي الذي ال يؤخذ منه أي تشريع وال  28-27سورة احلج آييت  وأن

 له مبا نزل ليلة القدر من القرآن.عالقة 

 

 اثنياً: التوصيات

خطر هذا الفكر، وكيفية التعامل معه عن طريق  توعية وتوجيه الشباع املسلم من -1

 عقد حماضرات وندوات مكثفة من قبل متخصصني يف هذا اجملال.

وعرض مادهتا  -ألنه أكثر أتثرياً  –ضرورة تبأ اإلعالم هلذه األطروحات العلمية  -2

 حت ال تبقى حبيسة األدراج.
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ألوقاف والشؤون كلية الشريعة وبني املؤسسات املعنية، كوزارة االتنسيق بني   -3

اإلسالمية، لطرح مثل هذه القضااي من خالل أئمة املساجد، أو طباعة منشورات والفتات 

 ووسائل أخرى للتحذير من هذا اخلطر.

أوصي الباحثني ابلوقوف على كتاع )القصص القرآين( لشحرور ملناقشة ما تبقى  -4

والرد عليها يف رسائل  -غري قصة إبراهيم عليه السالم-ن قصص األنبياء الواردة فيه م

 علمية.

 .واحلمد هلل رع العاملني
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