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اجلددددألو ا.وليفيفيف    -مدددددخل إىل القددددرآن الكددددرمي »بعددددد  دددددوم كتدددداجل حممددددد عابددددد اجلددددابري 

تددددرة، تددد ن منددد  ت« معدددرل الدددرول الددددو  للكتددداجل»، وبعددددد مكامكتدددده   تعاليدددا  «التعريددد 
اجلابري تعرل للكثري من االنتقادا  واالهتام بسبب بعض آمائه حول مجع القرآن الكدرمي، وو 

 ما تهم من كالمه أبنه يككك   بعض آوته ابلنقصان وو الألودة وو ما شابهيف
 

والواقدددع ون اجلدددابري ه يقدددل إدددو بددد لك، إءدددا عدددرل بعدددض ا ماو الددد   كدددر  عنددده مدددن بعدددض 
دثني، وجاو  بعضها كردود على وماو بعض الغالة وو املكركني وو غدريإم، لكنده املفسرين واحمل
مرتوضددة امجددا  »مددن الكتدداجل، ون كددل ا ماو الدد  قيلددا   إدد ا اجلانددب  222يقددول     

وإ ا أتكيد من اجلدابري ون مدا قيدل عدن الت ريد  وو النقصدان   القدرآن لدي  لده «يف املسلمني
ي قبدددددول، ومرتددددول منددددد  العصدددددر ا.ول حددددد  ا نيف ويبقدددددى عنددددد كدددددل املسدددددلمني ومددددد اإبهم و

االختالف   مسألة التأويل وو   القراوا  السبع وو التفسري اخليف وإ ا ما وكدد    الكتداجل 
ودلدددة قا عددددة علددددى حدددددو   ودة وو نقصدددان   القددددرآن كمددددا إددددو   »نفسددده بقولدددده لددددي   ددددة 

 «يفاملص   بني ويدي الناس، من  مجعه  من عثمان
 

ا الكددالم للدددكتوم اجلددابري لددي  جديددداع   مسددألة عدددم  ريدد  القددرآن وو نقصددانه، تفددي  وإدد 
سددنة وقالدده كددرد غددري مباشددر علددى مكددروعا   15الدد ي  دددم مندد  « املسددألة الثقاتيددة»كتابدده 

حول نقد العقل اإلسالمي وو الالإويت كال ي عرتته وومواب بعد عصر « اهلالمية»حممد ومكون 
ومدددا مدددن يفكدددر   النقدددد الالإدددويت علدددى غدددرام  لدددك النقدددد »ية، تيقدددول  ا.ندددوام علدددى املسدددي 

الالإددددويت الدددد ي عرتتدددده وومواب، تهددددو فهددددل وو يتجاإددددل الفددددر  بددددني الدددددين اإلسددددالمي والدددددين 
املسي ييف الددين اإلسدالمي لده كتداجل مقددس ه يل قده تغيدري وال  ريد  مند  ون مجدع   عهدد 

عداع مدن الت ريد  وو البد  وو التغيدري قدد حدد    عثمان، ولدي  إنداد دليدل قدا ع علدى ون نو 
ت ة ما بني نألول القرآن ومجعه، لقد كانا إناد اهتاما  متبادلة الحدود هلا و دلا إىل حدد 



التكفددري واىل الفتنددة والقتددل، لكددن ه نسددمع عددن وي واحددد مددن خصددوم عثمددان يتهمدده أبندده مجددع 
 (يف279، 278)  « القرآن مبتوماع وو وحد  تيه إو وو غري  تغيرياع 

 
  عمدود  ا.سدبوعي « مددخل إىل القدرآن الكدرمي»ووكد اجلابري إ ا القول بعد  ددوم كتابده 

يف يقدول اجلدابري 2008شدبا  )تاايدر(  23السدعودية بتدامي  « اجمللدة»  جملة «   الصميم»
ال نستطيع الكدك    د ة الدنل الد ي بدني »وكأنه يرد على ما قاله بعضهم عن كتابه إ ا  

ويدددينا اليددوميف إندده الددنل نفسدده )املصدد  ( الدد ي مجددع ومتددب ووقددر كددنل م ددي  مددن ا ليفدددة 
الثالث عثمان بن عفانيف وكما إو معروف تلقد كان للنيب كّتاجل يكتبون الوحي، وي القدرآنيف 
وكان إناد حر  شديد على ون ال يكتب غري  من كالم النيب كدي ال يقدع اخدتال يف وعنددما 

يتكدون مدن جممدو  مدا كتبده مدن « مصد  »  ام لكل من كتاجل الوحي مت الوحي وتو  النيب
سددددنة، إ  كددددان يندددألل منجمدددداع مقسددددطاع  سددددب مددددا تقتضدددديه 23ا و ، وندددألول القددددرآن اسددددتمر 

الظروف وا.حواليف ويت د  املؤمخون عدن عمليدا  يهيديدة جلمدع القدرآن يدا  مدن و  بكدر 
مددن كتددداجل « جلنددة»ومهمددا كددان تددد ن الثابددا  منيدداع إدددو وندده    مددن عثمددان شدددكلا وعمددريف 

الددوحي جلمددع مددا عنددد إددؤالو الكتدداجل مددن القددرآن ومقامنددة مصدداحفهم بعضددها بددبعض وا ددرو  
بنسخة واحدة م ية إدي املصد   املتدداول مند   لدك الوقدا إىل اليدوميف ومدا النسد  ا.خدر ، 

وو غدريإم، تلدم يسدجل بينهدا كبدري اخدتالف ماعددا بعدض  وعين ما كدان قدد مجعده كتداجل الدوحي
الفرو  على  عيد ترتيب السوم وقراوة بعض ا و  وقد وخ   لدك   االعتبدام، ومجدع منهدا 
مصدددد   واحددددد، متبددددا سددددوم  علددددى وسدددداس حجمهددددا مددددن الطويددددل إىل القصددددري، وو   علددددى 

 «يفإ ا ا لطو دم ا.مر احرا  املصاح  ا.خر  لتجنب « إمام»ا.مصام كمص   
 

ان املسدددلمني والصددد ابة ونفسدددهم قدددد اختلفدددوا وتندددا عوا »ويضدددي    تقدددرة وخدددر  مدددن مقالددده  
وقاما بينهم حروجل اخليفيفيف ومع  لدك ه يدتهم وي مدنهم  رتداع مدا ابملد  ابلقدرآن كدنليف وكدان 
إناد من بني كبام الصد ابة خصدوم ملعاويدة )الد ي كدان مدن كتّداجل الدوحي( قداتلو  يدوم  دفني 

مبعد  «يف قاتلناكم على تنأليله واليوم نقاتلكم على أتويله»نا بونه وقومه ا.مويني قائلني  وإم 
قبددل ون يدددخلوا  -ون إددؤالو الصدد ابة قدداتلوا قددري  بألعامددة بددين وميددة وعلددى موسددهم وبددو سددفيان 



يدل أتو « أتويله»، يوم  فني، يقاتلوهنم على «اليوم»و  -اإلسالم ويؤمنوا ابلقرآن وحياع ومنألالع 
وه يكدن سد    » التأويدل » وإ اع تا الف والندألا   مدن عثمدان ومعاويدة كدان حدول  -القرآن 
)الدنل(يف ومدا مدا يدرو  عدن ون بعدض الكديعة شدككوا   آيدة وو آيتدني، سدواو « التنأليدل»شيو 

على مستو  الصيغة وم على مستو  البد ، تد ن وئمدة الكديعة   املاضدي واحلاضدر يتدا ون مدن 
عون على ون القرآن كما إدو متدداول اليدوم إدو نفسده القدرآن كمدا كدان    مدن النديب  لك وفم

 ) لى هللا عليه وسلم(يف
 

إن االهتدام اجلدألا  وعددم التدددقير   آماو ا خدرين، وممبدا التكددكيك   نيداهتم وممديهم ابلتفسددير 
غدري    قضداو  وو التكفري خطأ وخطر كبري نسأل هللا السالمة منهيف نعدم قدد نطدجل اجلدابري وو

تكريددة وو غريإددا   الفكددر اإلسددالمي وو االجتهدداد   بعددض ا ماو، والبكددر معرضددون للخطددأ، 
بددل ان بعددض علمددداو   اإلسددالم كاندددا هلددم آماو خا ةددة   قضددداو عديدددة، وكتبدددا كثددري مدددن 
يف املؤلفا  ال  تقدح   آمائهم، وال عصمة إال للرسول ) ( كما يقول اإلمام مالك ممحده هللا

والقرآن الكرمي يعلمنا ون نكون عادلني   وحكامنا كما جاو   ا ية ]وال فرمنكم شنآن قوم 
علددى وال تعدددلواايف واجلدددابري   اعتقددادر ا ن وكثددر اقددد اابع مددن الفكددر اإلسدددالمي مددن اجلدددابري 

مانيندا    ووائدل الث« تكوين العقدل العدر »ابملقامنة بفكر  عندما  دم اجلألو ا.ول من كتابه 
 من القرن املاضي، وال فو  ون حناكمه على آمائه ال  كتبها من  عقدين وو وكثريف

 
وقد خالفا اجلابري   بعض آمائه ال  قاهلا   بعض كتبه، ونكرهتا   بعض الدماسدا  مند  
سنوا ، إال وننا نر  ون اجلابري بريو مدن هتمدة التكدكيك   القدرآن، والرجدل علدى وي حدال 

  بعض اجتهاداته، لكننا نعتقد ونه ال يهدف اىل ما قيل عنده، وال سكدن ون نقامنده  قد نطجل
آبماو حممد ومكون وو نصر حامد وبو  يد وو غريمها من ال ين هلم مكاميعهم الد  ال تلتقدي بتدا ع 

 مع تكر اجلابري وو هنجه وو اجتاإه وإ ا له حديث آخريفيفيف
 

 * كاتب ُعماين
 


