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 ملخص
من أبواب استمرارها ؛ ذلك أن التجديد يعني يعد التجديد بشكل عام مطلبا ملحا من متطلبات الحياة، وبابا 

 أن الحياة قائمة ومستمرة.
ومثلما هو التجديد فيي الحيياة يكيون التجدييد فيي العليوم . وفيي هي ا البحيب عيالق الباليب  ق يية التجدييد فيي 
عليييف يرسيييرر ال يييران ، وبيييرن مييين تيييد  البحيييب أن التجدييييد فيييي هييي ا العليييف  يييان مطلبيييا ملحيييا ع ييير الع يييور 

 مية .اإلسد
وبيرن الباليب ويرورة التجدييد فيي ميافة الترسيرر وورن تيه ومناهجيه وعيرخ الباليب لتطيي ميافة الترسيرر فييي 

 جامعة الررموك وبرن ورورة التجديد فرها 
ليف يسي ل للمرسيرنن ال يدام  أن عرويوها   ياآلراء الجديدة  في الترسرر التي ضورفد البالب بحثه باتتيار بع
 التجديد يدلرد منه عل  صحة مطلب

 
 

Abstract 
 

Modernisation is generally considered an urgent requirement of 
life and a way in its continuity, Hence modernistation means life  

is continuous .  

 As Here is modernisation in life then it is there in seience . 
 In this research, the researcher treated the issue of 

modernistation in the seience of the Holy Quran Interpretation, 

and showed through the research that modernisation in this 
seience was a recessary requirement through Islamic Ages .  

 The researcher showed the necessity of modernisation in the 

Interpretation Course and its way and methudologies and 
presented the plans of Interpretation Course at Alyarmouk 

University and Showed the necessity of modernisation . 

To Prove the necessity of modernisation, the researeher enclosed 
a selection of new viewpoints which were not presented by old 

interpreters .  
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 تقديم
 الحمد هلل وال دة والسدم عل  رسو  هللا وآله وصحبه ومن وااله وبعد :

فإنا أمة قد اتتارها هللا يعال  لتكون تايمة األمف والشاهدة ألن يائها علرها، والشاهدة في ه ا الكون عل  
 ية التالل وولدة فينه ومنهاجه .ولدان

وقد جعل هللا يعال  ه ه األمة ممرزة بمنهاجها وأسلوبها وفكرها وعملها و ل شيء فرها لما ووعه   
في شرعها من المرونة الدافعة  إل   اإليجابية والتجديد والنهوخ المستمر إلصدح  شؤون الدنيا واآلترة 

. 
مف والح ارات هي سينة  اليدورات التيي يتيدوا  فرهيا األميف والح يارات ول د  انت سنة هللا يعال  في مسار األ

فترات ول ب الت يدم والتراجي   ، وال يعوف واله يو ،   والنهيوخ والر يوف ،والحيياة والميوت،  وهيي السينة التيي 
تتيي  ميينكف   أشييار إلرهييا ال ييرآن الكييرنف ب ولييه يعييال  نويلييك األيييام نييداولها بييرن النيياا وليييعلف هللا اليي ين  آمنييوا ون

نوقيييا  يعيييال  نولن يتوليييوا يسيييت د  قوميييا   رييير ف  يييف ال 140شيييهداء الهللا ال يحيييب   ال يييالمرن ننآ  عميييران :
ن وقيا  سيبحانه نوليوال ففي  هللا النياا بع يهف بيبعض لرسيدت األرخن نالب يرة : 38يكونوا أمثيالكف ن نمحميد: 

 ن.251
 

التدافعيية بمثيا  العيد  والجيور ف يا  علييه السيدم وقد برن رسو  هللا صل  هللا عليه وسلف ه ه السنة  
نال يل ب الجور بعدي إال قلرد  لت  يطل ، فكلما ولي  مين الجيور شييء ذهيب مين العيد  مثليه ، لتي  يوليد 
فييي الجييور ميين لييف يعيير   رييره ، ييف يييليي هللا يبييارك ويعييال  بالعييد  ،فكلمييا جيياء ميين العييد  شيييء ذهييب ميين 

 . ن1نعد  من ال يعر   رره نالجور مثله ، لت  يولد في ال
 

ولذا  انت سنة الدورات هي التي يحكف مسارات األمف والح يارات فيإن هي ه السينة ي ت يي ال يحوة  
و الي  يية والتجديييد، تروجييا ميين مرالييل وفورات الترليية ، والتراجيي  والجمييوف. فالي  يية والتجديييد سيينة ميين سيينن 

الح ييارة اإلنسييانية ، وهيي ه لاي يية بييارخة فييي يييارن  هيي ه هللا يعييال  فييي االجتميياا اإلنسيياني ،  وفييي مسييارات 
األميية بشييكل واويي  .ف ييد يحييدب عنهييا الن ييي صييل  هللا عليييه وسييلف لييديثا  بييارخا  ب ولييه نيبعييب هللا لهيي ه األميية 

 عل  رأا  ل مائة سنة
صييي  ولذا  انييت الح ييارة اإلنسييانية هييي مواوييعات  بشييرنة ،ولبييداعات مدنييية ال يو ن2نميين يجييدف لهييا فينهييا 

بيييالتلوف ، وال بييياإلودن ، ومييين  ييييف يجيييوخ علرهيييا المييييوت ولتيييدء الطرنيييل لح ييييارات أتييير  وار ييية ألممهييييا 
وشعوبها ويارنتها، بمعني  أن سينة التجدييد قيد ييليي فيي صيورة ييداو  الح يارات ، ال بعثهيا ويجيدفها . فيإن 

نية ،همييا اسييتثناء ميين م ييرر الح ييارة اإلسييدمية واللتيية العربييية ميي  أنهمييا مواوييعات بشييرنة ولبييداعات إنسييا
موت وفنياء الح يارات واللتيات ، وذليك الريباوهميا بيالمطلل اليديني ، وهيو اإلسيدم التاليد والتيايف،  وال يرآن 
المهييمن الي ي يعهيد هللا بحر يه بلسيان عربيي م يرن ،  ألجيل هي ا  يان التجدييد سينة مطيرفة وقانونيا  الخميا  فييي 

النهييوخ بعييد  ييل ر ييوف ، وهيي ا هييو اليي ي جعييل ل ييارينا اإلسييدمية  مسييار الح ييارة اإلسييدمية ي وفهييا إليي  
العربييييية أوييييو  الح ييييارات المعاصييييرة عمييييرا  وأرسييييتها قييييدما  عليييي  فرب النهييييوخ ميييين  العثييييرات ، وأ ثرهييييا 
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 عل  ف دان الهونة والت وصية ، الريبا  ذلك بالمطلل اليديني والتاليد اإللهيي ، فهيي إبيداا ميدني ء  استع ا
وصيييبتة وليييدف معيييايرره الووييي  اإللهيييي المتمثيييل فيييي وليييي هللا يعيييال  . ويليييك ت وصيييية  بشيييري لريييز إلييييه 

 ن .3نلح ارينا اإلسدمية يررفت بها فون  ل الح ارات 

ه ا في مسار الح ارة اإلسيدمية بعامية .وال شيك أن العليوم اإلنسيانية والعلميية اإلسيدمية جيزء مين  
 مباشرة أم ما  ان متعل ا  بتليرد الدين وليس به مباشرة. مسار ه ه الح ارة سواء منها ما يعلل بالدين

وعلييف الترسيييرر واليييد ميين هييي ه العليييوم بييل هيييو أهمهيييا ألنييه يتعليييل مباشيييرة بم ييدر هييي ا اليييدين شيييرلا  
 ويوويحا  ، بيانا  ولبراخا  . فهل يدتله التجديد  ما يدتل  رره ؟

 
 لترسرر وما معن  التجديد .لإلجابة عن ه ا التساؤ  ال بد أن نحدف بإيجاخ ما معن  ا

 
 المبحث األول : في معنى التفسير والتجديد 

 الترسرير :
 يدور مافة الترسرر لو  معن  الكش  مطل ا  سواء  أ ان ه ا الكش  لتموخ لرظ أم لترر ذلك .
وفييي االصييطدح : شيي  معيياني ال ييرآن وبيييان المييراف منييه ، وهييو أعييف ميين أن يكييون بحسييب اللرييظ 

وهيو بهيي ا المعني  يشيتمل جمييي  ويروب ال يييان لمريرفات ال ييرآن ن4نسيب المعنيي  ال ياهر و رييره المشيكل ، وبح
ويرا ربييه سييواء أيعلييل ال يييان بشييرح لتيية أم اسييتنبا  لكييف أم بتح رييل مناسييبة ، أم بيييان سيي ب نييزو  ، أم بييدف  

الين، الكيرنف إشكا  ورف علي  الين، ، أم برنيه وبيرن ني، آتير، أم بترير ذليك مين  يل ميا يحتيا  إلي   بييان 
 .ن5ن

 "التجديد "
ة ، والكلميية يييدور عليي  إبيراخ مييا لييف يكيين بييارخا  أو إنشيياء ميا لييف يكيين منشييل  أو ميين اإليجابييية  ييد، مين الجد

 . ن6نفي العمل واالستمرار فيه 
وليس يعني ه ا الم طل  اإلييان بالجديد ورورة وه ا مالح يه فيي  يل خميان المؤلريون والم يدعون 

 في  ل أوقايها .  والراعلون في األمة
وقد ن ل لاجي تليرة عمين سيب ه أن التيلليي فيي العليف علي  سيبعة أنحياء . إذ ال يؤلي  عيالف عاقيل 

 إال فرها وهي : 
 شيء لف يس ل إليه فيتترعه . مثل الرسالة للشافعي .1
 شيء ناق، يتممه .  المجموا للنووي لرب يعاقب عل  يتمته السبكي والمطيعي  .2

 ل شروح المتون الر هية واللتونةشيء متلل يشرله . مث .3

 شيء مطو  يتت ره فون أن يتل بمعانيه . مثل متت ر يارن  فمشل البن من ور .4

 شيء متررن يجمعه . مثل ال واعد الر هية البن رجب لرب جمعها من  تب الر هاء .5

 شيء متتلي يريبه . مثل يريرب المحد رن لبعض األلافيب عل  لرو  المعجف .6

 ه في لحه . مثل  تب التع ربات والرفوفشيء أتطل فيه م نر .7
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فرهيا إويافة نوةيية أو شيكلية أو مافيية لميا سي ل ،  وندليظ بوويوح ن7نوه ه األنواا السبعة مين التيلليي  لهيا
 أن اإلييان بجديد ليس إال نوعا  من التجديد وليس هو .

ميا قياف إلي   اإلنحياء بالدئحية ولذا  ان األمر عل  ذلك فد ينبتي ل ر التجديد في اإلييان بجدييد والي ي رب
عل  المت دمرن ال ين ليف ي ليع ع يولهف أن ي يلوا إلي   ميا وصيل إلييه المجيدف فيي موويوا التجدييد  وفيي هي ا 

 ما فيه من  مي الساب رن ل وقهف وف ائلهف.
 

 المبحث الثاني : " تجديد التفسير " 
 

ما يتريب عليه إلتياء الترسيرر السيابل فيإن هي ا ليس ي  د به ا العنوان أن نليي بترسرر لف يس ل إليه سابل م
ولنميا هيو مين هيدم ميا بنياه األقيدمون فون مناسيبة فاةيية لي لك  ولكين ،  ال يعد من العلف في فترل وال قطمرر 

س ياليي ي أعنيييه بهيي ا العنييوان هييو موا بيية الترسييرر لحاجييات الع يير ولصييدلها بحرييب ال يتييدو الترسييرر ل يي
ل الصييدح واقيي  النيياا ويل ييية  لاجييايهف الدينييية والنرسييية . وهيي ا بيييان م ت ييب األوران والكتييب ولنمييا ينطليي

 الن ر في بعض األمور أهمها :   يستدعي
 الترسرر ال ديف ورن ته ومنهجه وم افره . -1
 هل ي   الترسرر عند ع ر من الع ور . -2

 فواعي التجديد في الترسرر . -3

 ييان قوامييه عليي  ن8ن لرهيا ذ يير المت ييدمون أن الترسييرر ال يديفففيميا يتعلييل بيياألمر األو  مين هيي ه األمييور المشييار إ
أمييور لييف يتتليي  عنييد والييد ميين اليي ين يعيياووا علييف الترسييرر وهييي يرسييرر ال ييرآن بييال رآن ويرسييرر ال ييرآن بالسيينة 

هييييي ا هيييييو اإلويييييار العيييييام لميييييا عييييير  قيييييديما باسيييييف الترسيييييييرر ويرسيييييرر ال يييييرآن بيييييلقوا  ال يييييحابة والتيييييابعرن ن9ن
ي فاتيييل هييي ا اإلويييار العيييام ييييدتل الترسييرر باللتييية وسييييان اآلييييات المرسيييرة واألليييوا  المسيييتتبعة وفييين01نبالمييل ور

وقييد جيياء عيين علييي ن11نلنييزو  اآليييات الكرنميية ومييا اوييييه المرسيير ممييا فييت  هللا عليييه ميين بر ييات ال ييرآن الكييرنف 
صييية فييي علييف روييي هللا عنييه مييا يوويي  هيي ا المعنيي  التيياع بهيي ا الجانييب عنييدما سيي ل هييل عنييده ميين ت و 

ال يرآن. ف يد اتير  البتياري عين أبيي جحيرية قيا  : سيللت علييا رويي هللا عنيه هيل عنيدك عين الن يي صيل  هللا 
عليه وسلف شيء سيو  ال يرآن ف يا  :ال والي ي تليل الحبية وبيرأ النسيمة إال أن ييؤيي هللا ع يدا فهميا فيي ال يرآن ،  

  ن21نقا : فكاك األسرر وال ي تل مؤمن  بكافرن. وما في ه ه ال حيرة , قلت:    وما في ه ه ال حيرة ؟ 
فالمرهوم بافي الرأي من ه ا الحيديب أن إفهيام النياا يترياوت فيي فهيف ال يرآن وورن ية المت يدمرن فيي الترسيرر 
هيييي أن يعميييد المرسييير إلييي   آيييية أو مجموعييية مييين اآلييييات ذات االريبيييا  الموويييعي أو النحيييوي فيعميييد إلييي   

الحيييديب عييين بيييييان معييياني المريييرفات والكلمييييات وأصيييولها االشيييت ا ية وصيييييتها ال  يييد إلييي   جزئيايهيييا ميييين 
ال رفية  ف الكدم عل  االعارنب وال راءات  ف الحديب عن األسيالرب ال دييية فيي اآليية وربميا انجير الكيدم 
كننيا إل   التوس  في بعض ما له عدقة باآلية من قرنب أو بعرد .ه ه هيي ورن ية الترسيرر فيي ال يديف ،  ونم

أن نلحظ ه ا بوووح فيما برن أيدينا من التراسرر ف يد وقريت علي  أقيدم يرسيرر مط يوا فيميا أعليف وهيو يرسيرر 
للهجييرة ، وبييلفن  يلمييل ييير  هيي ا األميير واوييحا فيييه  ييل الووييوح،  ييف  150م ايييل بيين سييليمان المتييوف  سيينة 

رر المعاصيرة مي  وجيوف التميايز يتاب  األمر عل  ذلك ،  لت  وصل إل   ع رنا الحاوير فميثد فيي التراسي
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برن ه ه التراسرر قيديما وليديثا بياتتد  شت ييات المرسيرنن، فكيل يرسيرر ينطبي  فييه آ يار شت يية مؤلرية 
, ويتتل  المعرفة من شيت، آلتير ع ير ال يرون وهي ا مين االتتدفيات التيي هيي مين شيلن البشير وويرورة 

 وعند إسماعرل ل ي ال رسوي . يمايزهف . نجد ه ه الطرن ة عند المنار وعند ال اسمي
و أمييا مييا يتعلييل بيياألمر الثيياني ميين األمييور المشييار إلرهييا سيياب ا والمت يي، لإلجابيية عيين سييؤا  فحييواه : هييل 
ي   الترسرر عند قرن معرن ؟ أو بتع رر آتير هيل يمكين إليداب قيو  جدييد فيي الترسيرر ؟ ق يل اإلجابية عين 

ين سيف قسيمرن : يرسيرر ن ليي و يرسيرر ع ليي , والترسيرر الن ليي ه ا التساؤ  ال بد من بيان أن الترسرر برمته 
لف يتتل  الناا فيه، بمعن  إذا ص  ليديب أو ني، فيي يرسيرر آيية فيان هي ه ال يحة يسيتلزم رفي  التيد  
اليي ي يمكيين ي ييوره لييو  إ بييات الترسييرر ، و إنمييا اتتلرييوا فييي لرثيييات لهييا عدقيية بالترسييرر الن لييي ،  وذلييك 

ا قييدرنا أن المت ييدي لهيي ا الترسييرر الن لييي إنمييا يجميي  لييو  اآلييية ميين المرونييات مييا يشييعر يمكيين ي رنييه إذا ميي
أنهييا متجهيية إليييه متعل يية بييه , في  ييد إليي   مييا يبييافر إليي   ذهنييه ميين معناهييا , ويدفعييه الركييرة العاميية فرهييا, 

ثمييا ي  ييل مرونييا في ييل برنهييا وبييرن مييا يييرو  لولهييا فييي اوم نييان . وبهيي ا االوم نييان يتييل ر نرسيييا وع ليييا لر
وويمن هي ه اليدائرة التيي هيي ممييا  ن31نولييف ييري  إلييه  –إن رف يه  –ونعنيي بيه , أو ييرفض مين ذليك مرونيا 

لو  المن و  يدور التد  و أميا الترسيرر الع ليي فيان التيد  فييه أووي  و أجلي  و أبيرن إذ يرير  المرسير  
،  وهيي ا هييو مرييدان االتييتد  والتنييافس فييي فييي اآلييية واقتييه وجهييده فييي الوصييو  إليي   ا مييل معانرهييا عنييده 

 إبراخ الايف العليا له ه اآليات الكرنمة.
وفي اإلجابية عين هي ا التسياؤ  المطيروح ال بيد مين الن ير أوال فيميا ير يي إلييه قيو  مين ي يو  إن المتيلترنن 

لهي ا ال يو   د ية ال يمكن أن يليوا بجديد معت ر في الترسرر لف ي ل به الساب ون لرب انه بيافي اليرأي ي هير 
 ن41نمراسد   ر  وهي : 

 أوال : إن الترسرر يوق  عل  ما قا  به السل  ف ي .
  انيا : إنه ال يجوخ ال و  في الترسرر بترر ما قا  به السل  .
  الثا : إن أي يرسرر يليي بعد يرسرر السل  فهو باول مطل ا .
الحائي بسنة اتتد  البشر وينوا اجتهافايهف  وه ه مراسد بافية للعيان ومعطلة عن الرهف وواربة عرخ

 وأفكارهف .
ويرسرر ال رآن الكرنف قوامه عل  عناية المرسيرنن بمعياني الجميل والترا ريب ال رآنيية وميا ينشيل عين ذليك، وهي ا 
المعنيي  ال شييك فييي إمكانييية يعييدفه . ذلييك أنييه لييف يكيين ميين شيير  الترسييرر عنييد أي ميين المرسييرنن سييواء  أ ييانوا 

إن السيياب رن قيييد أيييوا عليي  جميييي  محييتمدت الترسييرر ،  بيييل هنيياك التميياالت  ثريييرة  –أم متييلترنن مت ييدمرن 
ولف ي  رها السيل  . ومين يطيال  التراسيرر ال يتري  علييه هي ه ال  يية لكين ال بيد  ن صحيحة ذ رها المتلترو 

 من وو  ال وابي له ا االلتما  الجديد لت  يكون م  وال :
 

 لم  ور صحيحا  في نرسه   .أوال : أن يكون المعن  ا
  انيا : أن ال يكون مبطد  قو  السل  .

  الثا : أن يحتمله اآلية .
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وهي ه ال يوابي التيي ذ رهيا األسيتاذ الراويل  ن15نرابعا : أن ال ي ت ر في معن  اآلية علي  هي ا االلتميا  الجدييد 
أسيتاذنا اليد تور ف يل ةبياا باسيتمرار م  ما فرها مما يمكين أن ينياقأ أو ييرف، إال أننيي أقيو  إن ميا يي  ره 

 -في مجالسه من ووابي له ا األمر أعني ق و  الترسرر الجديد هي أقو  وأول  وه ه ال وابي هي : 
 أن ال يتال  الترسرر الجديد ما ص  من المل ور . ن1
 أن ال يتناقض م  اللتة . ن2

 أال يتعارخ م  السيان .  ن3

 لر ت عنه جزاه هللا يعال  تررا  . وهو لر ة هللا يرفف ه ه ال وابي  ثرر لت 
وبعيد هي ا وذاك لييو  يان الترسييرر ال يجيوخ فيييه االجتهياف ع ير ال ييرون لكيان ممييا برنيه الرسييو  صيل  هللا عليييه 
وسييلف ولييف يتر ييه نهبييا ل قاونييل . وال أف  عليي  بطييدن ال ييو  بمنيي  ق ييو  الترسييرر الجديييد ميين متالريية جمييي  

 يعال  أعلف . المرسرنن في يراسررهف له . الهللا
إذا ي رن ه ا ي رن منه أن التجديد مطليب شيرعي وع ليي فعيت إلييه فواا  ثريرة وأنيا هنيا لسيت ب يدف 

 الحديب عن التجديد بعامة و إنما عن يجديد الترسرر فهل له ا النوا من التجديد فواا ؟
يييه بعييرن التييدبر وفييي اإلجابيية عيين هيي ا التسيياؤ  ال بييد ميين بيييان أن ال ييرآن الكييرنف لييو ن يير النييا ر إل

 لرأ  بعرن الب ر والب ررة أن الدواعي  ثررة منها : 
أوال  : إن ال يييرآن الكييييرنف إنمييييا أنزلييييه هللا يعييييال  لهداييييية البشييير فييييي  ييييل  خمييييان  وفييييي  ييييل  مكييييان ،  
ومشيييكدت النييياا يتتلييي  بييياتتد  عيييافايهف وي الريييدهف وبر يييايهف التيييي يعيشيييون  فرهيييا ، فكيييل قيييوم 

جييب علييرهف الن يير فييي هيي ا ال ييرآن اليي ي هييو ميينهق ليييايهف وسيي رل  رقييرهف ،  وصييلهف فييين اإلسييدم و 
والن ر متتل  باتتد  الحاجات العائدة إل   س رل الهداية وال شك أن هي ا سي رل مين سي ل الرقيي 
فيي الترسيرر والتنيوا فييي اإلفيافة مين ال يرآن الكييرنف بميا ي يوم بيه لييياة النياا المتتلرية وال شيك أن هيي ا 

 ن التجديد يمثل نوعا م
 انيا :إن ال يرآن الكيرنف ليض فيي  نايياه علي  السيرر فيي األرخ والن ير فيي آ يار المهلكيرن مين جهية 
و يييي ا الن يييير فييييي آ ييييار رلميييية هللا يعييييال  بعبييييافه.وال شييييك أن المهلكييييرن متنييييوعرن واليييينعف متنوعيييية ،  

بر ونتي  ر ونتركير  واالعتبار بهي ا وذاك يتتلي  بياتتد  ليا  المعت ير المتيدبر ،  فكيل يعت ير  ونتيد
بحسييب مييا أويييي ميين الطاقييات وال ييو  وال ييدر وال شييك أن فييي هيي ا اتتدفييا برنييا بييرن النيياا وفييي هيي ا 
نمييي ميين التجديييد بييرن معت يير و آتيير ،  إذ ال يلييزم عليييه أن يكييون الع ييرة والييدة وااليعييا  بهييا سيي رل 

 والد   لك .
والتركر في  رير ميا مووي  مين اآلييات الكرنمية  الثا  : إن ال رآن الكرنف قد لب عل  التع ل والتدبر 

فيإذا  يان الم  يوف هيو الوقيو  عنيد أقيوا  السياب رن وعيدم الزنيافة علرهيا في ي  ن16نوفي سور عديدة 
 معن  يكون ينوا الحض عل  التدبر والتركر والتع ل ؟

د هي ا الجانيب فيي رابعا  : قد ذ رت في  تيابي " اليدالالت المعنونية لرواصيل اآلييات ال رآنيية " ميا يؤني
مبحييب تييياع يحيييت عنيييوان " صييييع عمليييية فيييي فواصييل ال يييرآن الكيييرنف " قليييت فييييه : أرنيييد بال ييييع 
العملية ما هو مثل مافة التركر والعمل والعلف ونحوها من ال ييع التيي ييد  علي  لر ية اإلنسيان فيي 

ال ييرآن الكييرنف  وروف هيي ه ال يييع التييي أشييرت إلرهييا فييي فواصييل رقييد يكييا  ذهيي ه الحييياة وهيي ا الكييون إ
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وفي سياقات متتلرة , ف د وقعت مافة نالتي  رن ميثد ب ييا ايها المتتلرية فيي فواصيل ال يرآن الكيرنف 
نحو من  دب و د رن مرة ،  وميافة نع يلن فيي الرواصيل وقعيت علي  صييتة يع ليون باليياء وبالتياء 

يعمليييون باليييياء فيييي أربعييية و أربعيييرن موويييعا  ، وميييافة نعميييل ن وقعيييت فيييي الرواصيييل علييي  صييييتة 
والتاء في  د ية ويسيعرن موويعا وميافة نفعيل ن علي  ذليك الينمي وقعيت فيي  مانيية عشير موويعا , 
ومييافة نف ييهن وقعييت عليي  صييورة نير هييونن ف ييي فييي الرواصييل فييي يسيي  مييرات , ووقعييت مييافة نفكييرن 
رات عليي  صييورة يتركييرون  بالييياء  والتيياء فييي ا نييي عشيير مووييعا , ووقعييت مييافة نعلييف ن فييي ي ييرن

 وعشرنن مووعا من ال رآن الكرنف . ةمتتلرة في الرواصل ال رآنية في مائ
إن ال ييرآن الكييرنف  ن17نوقييد سيي ل أن برنييت فييي المبحييب التيياع بتر رييب الراصييلة ميين الجمييل الرعلييية 

يرنييد أميية لييية متحر يية واةييية قييافرة عليي  النهييوخ بلةبيياء الييدعوة إليي   فييين اإلسييدم . هيي ا الييدين 
أهليييه أن يكونيييوا  سيييال  نيييائمرن . فيحريييزهف فائميييا إلييي   أن يكونيييوا إلييي   النهيييوخ  الييي ي ييييلب  علييي 
 والعمل سباقرن .

وفيي ير رييز ال يرآن عليي  هي ه ال يييع والميواف التييي ذ ريهييا ميا يييد  علي  أن ال ييرآن ال يرنيد ميين األميية 
ز ال ييرآن أن يكيون أميية عامليية ف يي بييل يرنييدها مي  العمييل أن يتمرييز بمريزات فرنييدة , ولسيي نا مين ير ريي

الكييرنف فيييي فواصيييله علييي  مييافة نالعليييف ن ومشيييت ايها المتتلرييية , لسييي نا منييه ميييا ييييد  علييي  أن األمييية 
العاملة العالمة شيء متمريز فيي هي ه الحيياة , ولي لك ال بيد مين التر ريز علي  العليف وبعيب روليه فيي 

سييهف و أبنييائهف أرجيياء األميية اإلسييدمية ال سيييما فييي هيي ا الوقييت اليي ي ييير  فيييه  ثرييرون يحرمييون أنر
ميين العلييف , لرر  ييوا وراء متييي  الييدنيا ول ائيي ها  , يحسيي ون أن المتييي  والل ائيي  هييي  اييية التكلييييي , 

 وهي مرماه وهدفه فإذا ما أصرب والد في ه ا الجانب بدأ عليه الهل  والجزا .
دي والسيب أن عليي  لكومييات المسييلمرن وال يائمرن عليي  أمييور النيياا أن  عليرهف أن يلتيي وا عليي  أييي

هييؤالء ونمنعييوهف مييين الع ييب ب نييييان األميية , فلييييس للرييرف لرنييية الت يير  فيييي نرسييه بميييا يييؤفي إلييي   
خلزليية  يييان أمتييه ون ييوخ بنيانهييا , وال شييك أن ال ييرنبة األوليي  المتريبيية عليي  التجييافي عيين العلييف, 

هيييييي فشيييييو الجهيييييل , وهيييييل نيييييز  ال يييييرآن الكيييييرنف فيييييي ويييييمن ميييييا نيييييز  إلييييييه إال لمحاربييييية الجهيييييل       
 ن81نالجاهلرن ؟ و 

 وبعد فإذا لف ي د العلف إل   االجتهاف والتجديد فلي فرن برنه وبرن الجهل ؟! 
تامسيا  : إن مييا فيي ال ييرآن ميين الحيوافز الدافعيية إليي   إعيافة قراءيييه ميرة يلييو المييرة أل  ير األفليية عليي  

ة المتواليية ال ينيتق منهيا الدعوة إل   التجديد  في الرهف الن ال رآن فاف  إلي   الرقيي فيإذا  انيت ال يراء
را يا عن الرهف السابل فكلنها لف يكن ! وهي ا وال رنيب مين ليوافز التجدييد واليدعوة إلييه فيي  تياب هللا 

 يعال .
وبعيد فييإن  ال ييرآن الكييرنف  مييا  إلهييي  مطلييل وبحيير ال سييالل لييه ،  انييز  إليي   النيياا لرتعروييوا لييه 

جريييل ،  فيييد رنيييب إذن أن يعيييرخ ال يييرآن الكيييرنف إلييي  بيييال راءة والرهيييف والمدارسييية والتيييدبر جيييرد بعيييد 
قيرآءات  متدل يية ع يير الع يور ، وهيي ا أميير بيديهي جييدا . فكييل ع ير يسييتطي  أن يسييتنبي ق ييايا 
ومسييائل يعرنييه عليي  اجتييياخ المييلخن الح يياري اليي ي يجييد نرسييه فيييه  فعليي  ذلييك يمكننييا أن ن ييو  إن 

وييوء المسييتو  الح يياري اليي ي وصييل إليييه يرسييرر ال ييرآن الكييرنف يمكيين أن يتجييدف بكييل ع يير فييي 
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أهل ذلك الع ر والزمان . وال يمكين أن نوقي  يرسيرر  يدم هللا يعيال  عنيد  ع ير معيرن. ألننيا إن 
 الهللا اعلف .ن91نخعمنا ذلك , وعنا  في تلوف ال رآن وتايمتيه وعالمتيه وهيمنته 
أو االتييتد  فيي معني  الكلميية  سافسيا  : إن االتتدفيات بيرن المرسييرنن ناشي ة عين ال ييراءة مين جهية

وهي قلرلة التي مرفها إل  ذلك ، وجيل االتتدفيات بيرن المرسيرنن هيي اتتدفيات فيي اليرأي وال شيك 
أن هيي ا ناشيي  عيين االجتهيياف فييي الترسييرر ، واالجتهيياف مييدعاة للتجديييد وال شييك . ولييو أننييا ن رنييا إليي  

ل وليه يعيال  ن وشياهد ومشيهوف ن مين سيورة   تاب الط ري في الترسرر وقرأنا فيه ما ذ ره عند يرسيرره
ال يرو  لوجيدنا أنيه يي  ر آراء  ثرييرة متتلرية ومتباينية، ولييس مرفهييا ال االتيتد   فيي ال يراءة وال فييي 

الط ييري  –معني  لتيوي، ولكنهييا اتتدفيات فيي الرهييف واالجتهياف ، وال شيك أن هيي ا لييس ليه لييد  فهيو 
تلرييية قيييا  : وال يييواب مييين ذليييك عنيييدنا أن ي يييا  إن هللا بعيييد أن ذ ييير يليييك األقيييوا  المتعيييدفة والمت –

يعال  أقسيف بشياهد ومشيهوف ، وليف يت رنيا مي  إقسيامه بي لك أي شياهد وأي مشيهوف أراف ، و يل الي ي 
ذ رنيا أن العلمياء قييالوا هيو المعنيي، ممييا يسيتحل أن ي يا  لييه شياهد ومشيهوف 
وهييو رلميه هللا يعنييي ن02ن

في اآلية . وه ا ال يو  منيه ال يمني  مين إليداب قيو  جدييد يكيون أن  ل األقوا  التي ذ رها محتملة 
 محتمد  لآلية أي ا  ، إذ لف ي  ر هو وال  رره أن ه ه األقوا  هي ل رنا  التي يحتملها اآلية !! 

 
 المبحث الثالث : نظرة إلى  التفسير بين الماضي والحاضر

والييدا  عنييد جمييي  المرسييرنن السيياب رن أسييلرت فيمييا م يي  إليي   أن الترسييرر ال ييديف  ييان يتتيي  شييكد 
وهو ما يسم  الروم بالترسرر التحلرليي . ونترياوت المرسيرون فيميا برينهف أفاء  لهي ا النيوا مين الترسيرر 
ال ي ي يطبع ب يبتة  مؤلريه فييه , ونمكننيا  أن نطيال  أي يرسيرر فيي هي ا الشيلن لنير   ييي يتيل ر 

رري أبييي ليييان األندلسييي ويرسييرر ال رو ييي فانييا نجييد بدراسيية مؤلرييه و  افتييه . فلييوا أتيي نا مثيياال يرسيي
الترسرر األو  وقد برخت فييه العنايية الرائ ية لدراسية اآلييات ال رآنيية مين جهية لتونية ا ثير مين  ررهيا 
ميين أييية جهيية أتيير  .ومييا هيي ا إال الن أبييا ليييان األندلسييي  ييان وييليعا  فييي النحييو واللتيية . ولذا مييا 

د الجهييية الر هيييية أو قيييل إن شييي ت  االيجييياه الر هيييي قيييد بيييرخ بيييروخا انت لنيييا إلييي  يرسيييرر  ال رو يييي نجييي
 واوحا في ه ا الترسرر وما ذلك إال ألن ال رو ي من  بار ف هاء الم هب المالكي وهك ا .

ب يي هيي ا االيجيياه سييائدا إليي   يومنييا الحاويير وان اتتلرييت فرجيية ل ييوره فييي الكتييب بييرن مرسيير وآتيير  
الترسيرر ونسيميه الترسيرر التركيكيي  أو التجزن يي ون يو  ... ل ييد  لتي  وجيدنا مين يعريب هي ا الينمي مين

علي  لجيب الهدايية ال رآنيية عين النريوا هيو أن المسيلمرن بيالتوا فيي الترسيرر التجزن يي ن12نوا ب ذلك 
وال شييك عنييدي أن العرييب ليييس فييي هيي ا النييوا ميين ن22نلآليييات ولييف ينت هييوا إليي   الترسييرر المووييوعي 

مبالتة فييه  ،  فانيا رأينياه ويرورنا لتي  عنيد نشيوء ايجاهيات جدييدة فيي الترسيرر الترسرر ،  أو لت  ال
ولكن العرب هو في الوقو  عند ه ه المبالتة ،  أو الوقيو  عنيد هي ا النيوا مين الترسيرر، وميا ألسيب  
مين فسير ال يرآن يرسيررا يحلرليييا قيد فعيا أو المي  إال أن هي ا هييو الترسيرر وف يي ال ينبتيي يطليب  رييره . 

 موووةيا ي وم في أساا بنائه عل  الترسرر التحلرلي أوال  . ا ا ال ي سماه الد تور محسن يرسرر وه
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ولذا  يان الحيا  هكي ا فليف ي يل الترسيرر جاميدا  مييا هيو ليف يتترير بيل بيرخت ايجاهيات ومنياهق جديييدة 
ف ومين في  تب الترسرر يلتها   لك موويوعات جدييدة ليف يطيرن بعنايية برنيه فيي  تيب الترسيرر ال يدي

 أهف ه ه االيجاهات التي برخت في الترسرر الحديب ما يلي :
 أوال  : االيجاه األفبي .

  انيا : االيجاه االجتماعي .
  الثا : االيجاه العلمي .

رابعييييا : االيجيييياه المووييييوعي  ولن  ييييان هيييي ا االيجيييياه يمكيييين أن يشييييتمل عليييي  بعييييض االيجاهييييات 
 األتر .

ا الواوييييحة فييييي الترسييييرر المعاصيييير ممييييا يعنييييي لتمييييا ق ييييو  هيييي ه االيجاهييييات األربيييي  لهييييا ب ييييمايه
المرسرنن المعاصرنن لركرة التجديد في الترسرر . مما ال ينبتي معه الريوم التيوخ فيي المسيللة بيرن 

 ال  و  والرف بعد أن برخت آ ار التجديد واوحة للعيان في ه ا الشلن .
التيييي عنريييت بالحيييديب عييين الترسيييرر  ب يييي أنيييه  ال بيييد أن يشيييار إلييي  أميييرنن مهميييرن وهميييا الدراسيييات

المعاصر وما يولد فيه مين يجدييد و ي لك اإلشيارة إلي   الموويوعات التيي شيتلت المرسير المعاصير 
 في يرسرره .

فلما ما يت، الدراسات ليو  الترسيرر المعاصير بعامية . فثمية  مجموعية مين الدراسيات ني  رها هنيا 
ا وييييرأ عليييييه ميييين يجديييييد وهيييي ه أهييييف هيييي ه   لمييييلء ريبيييية المسييييتزند فييييي فهييييف  الترسييييرر المعاصيييير وميييي

 ن32نالدراسات 
 م اهب الترسرر اإلسدمي الجنتس جولد يسهر . -1
 الترسرر والمرسرون للد تور محمد لسرن  ال ه ي . -2
 الركر الديني في مواجهة الع ر لعرت محمد الشرقاوي . -3
 الترسرر ورجاله للشي  الراول بن عاشور . -4
 ب في م ر وسورنا للد تور ف ل لسن ةباا .ايجاهات الترسرر في الع ر الحدي -5
 ايجاهات التجديد في يرسرر ال رآن في م ر للد تور محمد إبراهيف شرني . -6
 ايجاهات الترسرر في الع ر الحديب للد تور ع د المجرد المحتسب . -7
 ايجاهات الترسرر في ال رن الراب  عشر للد تور فهد الرومي . -8

 تور ف ييل ةبيياا وقييد يوالييت بعييد ذلييك  تييب الترسييرر المووييوعي و لهييا  تييب مط وعيية مييا عييدا  تيياب الييد
ومناهق المرسرنن التاصة  بدراسة  تب الترسيرر الحديثية بميا ال مجيا  لح يره  فيي هي ا البحيب ولنميا أ تريي  
باإلشييارة إليييه , وهييي جميعييا متراوييية فييي الجييوفة وال  ييو  والييرفض مييا بييرن ممتيي   اييية اإلمتيياا وبييرن اإل ييراب  

 لتطر  السل ي في الن ر إل   الترسرر المعاصر الشديد وا
 وأما ما  يت،  الموووعات الجديدة التي ورأت عل  الترسرر الحديب فلهمها ما يلي :

 
 

 ق ية االجتهاف ون ض الت لرد . -1
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 ق ايا السياسة والوون . -2

 ق ايا العلف والحرنة . -3

 ق ايا االقت اف اإلسدمي . -4

المتعل يية باألسييرة ويعييدف  الزوجييات والطييدن والمرييراب ق ييايا التشييرنعات اإلسييدمية وت وصييا  -5
 ول ون المرأة .

 ولدة األمة وموق  المسلمرن من  ررهف . -6

عييرخ ق ييايا االعت يياف  وبسييهولة ،  ومحاوليية التر رييز عليي  أن اإلسييدم فييين الع ييل والوقييو   -7
 الحاخم أمام ييارات اإللحاف ويزنيي شبه المبطلرن وافتراءايهف 

ت التييي  لييب فورانهييا فييي الكتييب و ييان لهييا ب ييمات واوييحة فييي  نايييا الترسييرر ونكرييي هيي ه هييي المووييوعا
لمستزند أن يطل  عل  فهارا يرسرر المنار ليجد  ثريرا مين الموويوعات المحد ية التيي أفار المحيد ون فلكهيا 

  ن42_نفي  نايا يراسررهف 
ت لييو   تييب الترسييرر بشييكل عييام   وق ييل أن أ ييافر هيي ا األميير ال بييد ميين الوقييو  أترييرا  عنييد بعييض المدل ييا

فيي سي رل محاولية للت يونف ورفيدا  للتجديييد بيبعض المعطييات الجدييدة التيي يييتدءم مي  هي ا الع ير الي ي نحيين 
 ن52نفيه فمن ذلك 

ب يياء المرسييرنن عليي  وييرن تهف الت لردييية ال ديميية فييي التعامييل ميي   اليين، ال رآنييي يثايرييا للمسييلف  -1
ونيية والنحونيية وال ديييية والر هييية والتارنتييية و ررهييا ممييا يتتليي  وا نيياءا لييه بييلنواا المعييار  اللت
 باتتد  شت ية المرسر .

 االستطراف الطونل المستتب  لث افة المرسر ومحاولة لشوها  تب الترسرر . -2
 األتطاء البارخة في يرسرر اآليات الكونية والمتعل ة بالط يعة و ررها . -3
 لع دية و ررها .ملء  تب الترسرر بالتدفات الم ه ية وا -4

عدم االستجابة لتحديات الواق  ،  بحرب يرسر ال رآن بعردا عين ليياة النياا ،  لنميا هيو قواليب  -5
 جامدة ال عدقة لها بواق  الناا وليايهف بل هي بحاجة إل   يركيك ونشر.

 االلترا  بالن ل عن أهل الكتاب . -6

تنبا  منهييا جنبييا إليي  جنييب ميي   ثييرة رواييية األلافيييب ال ييعيرة والمووييوعة فييي الترسييرر واالسيي -7
 األلافيب ال حيحة .

ولذا بييرخت هيي ه المدل ييات فييي  تييب الترسييرر ال ديميية فإنهييا انت لييت ميي  شييديد األسيي  إليي   بعييض التراسييرر 
إال انه والحيل ي يا  بيرخت فيي  تيب الترسيرر الحديثية مبيافا و ييف واهتماميات ليري بتسيجرلها وال  ن26نالحديثة 

ديثية ليييس لهييا سيل يات فكثريير مين سييل يات الكتييب ال ديمية ال خا  يتييوارف إلي   الرييوم فميين ن يو  إن التراسييرر الح
 ه ه االهتمامات التي شتلت المرسر المعاصر ما يلي :

ل د لاو  المرسر المعاصير أن يعيرخ يرسيرره بلسيلوب منسيجف مي  روح الع ير و يرو  أهليه  -1
 مستمدا من ال دام  الكثرر الكثرر .

الت ومشيييكدت إنسيييانية واجتماةيييية وعلميييية فت يييد  هيييؤالء المرسيييرنن أل ييي   يييل الع ييير يسييياؤ  -2
 جزاهف هللا تررا لحلها في ووء هدي ال رآن ويرسرر آيايه .

                                                                                                                                          

This file was downloaded from QuranicThought.com



 12 

 ن د   تب المت دمرن وي ررن ما ينبتي أن يؤت  أو يترك . -3

 ن72نيجلية اإلعجاخ ال رآني في شت  نواليه مهر رن باألمة أن يعت ف به -4

 
 -مت دمرن :نماذ  من التجديد عند ال

إذا  انييت هيي ه الدراسيية قييد برنييت أن المتييلترنن قييد ألييد وا فييي الترسييرر أشييياء  ثرييرة جديييدة فييد يعنييي هيي ا أن 
المت ييدمرن لييف يكيين لهييف أي نييوا ميين التجديييد . بييل اليي ي يطييال   تييب الترسييرر يجييد أن التجديييد قييد بييرخ بييروخا  

سييرر ع يير ال ييرون ألبييرن مييا لييدب فرهييا ميين يجديييد واوييحا  فييي  نايييا الترسييرر، وهاأنيي ا أيتبيي  أبييرخ  تييب التر
 منت د  من ال رن الثاني وانتهاء باأللوسي رلمه هللا .

هيي ن إذ ألي  يرسيررا  شيامد  لل يرآن وهيو 150ال رن الثاني : برخ فيه م ايل بن سيليمان ال لتيي المتيوف  سينة ن 
ا الترسييرر ميين آراء إال أنييه يمثييل عليي  مييا ي ييدو أو   تيياب يرسييرر  امييل وصييلنا . وبتييض الن يير عمييا فييي هيي 

 لل ة جديدة في الترسرر لف يكن لها سابل وه ا نوا من التجديد.
هيي ن، وأبيو ع ريدة المتيوف  سينة  ن 207ال رن الثالب : برخ فيه من أعدم الترسرر واللتة الرراء المتيوف  سينة ن

نييل السييل  فييي الترسييرر فون أن هييي ن اليي ي ذ يير أقاو 211هييي ن، وع ييد الييرخان ال يينعاني المتييوف  سيينة ن209
هيي ن ، وهيؤالء الثد ية قيد أليد وا فيي الترسيرر ن لية 215يستوع ها واقت ر عل  ذلك ، واألتريأ المتيوف  سينةن

جديدة لف يسب وا إلرها لرب بدأت بي ور الدراسيات النحونية فيي الترسيرر ينميو وبتسيارا شيديد علي  أييدي هيؤالء 
 رر وه ا ال شك نوا من التجديد.الثد ة مما يعد ن لة جديدة في الترس

هيييي ن ، والزجيييا  المتيييوف  سييينة  310ال يييرن الرابييي  : بيييرخ فييييه مييين المرسيييرنن اإلميييام الط يييري المتيييوف  سييينة ن
هيييي ن 338هيييي ن بميييا أبيييدا فيييي جمييي  أقيييوا  اللتيييونرن والمرسيييرنن فيييي الترسيييرر، والنحييياا المتيييوف  سييينةن 311ن

هييي ن، و ييل والييد 373مرقندي أبييو اللرييب المتييوف  سيينة ن هييي ن ، والسيي370والج يياع الحنرييي المتييوف  سيينة ن
ميين هييؤالء قييد ألييدب ن ليية جديييدة فييي الترسييرر فلمييا الط ييري ف ييد جميي  روايييات الترسييرر بلسييانردها وواخن برنهييا 
وأت  يرج  ما  ان راجحا  ، ون يي ما يراه الخما ، ونعد الط يري بحيل صيالب فيت  جدييد فيي الترسيرر، وأميا 

الع يير اليي ي هييو فيييه مييا ذ ييره ميين أقاونييل النحيياة فييي اإلعييراب والتييرجي  برنهييا ، وأمييا  النحيياا فلوييا  إليي 
الج يياع فللييدب ن ليية نوةييية فييي هيي ا الع يير إذ ق يير الترسييرر عليي  آيييات األلكييام وليياو  جاهييدا  إبييراخ 
مييا ميي هب الحنفييية وي ونيية أفلتييه وبراهرنييه ميين تييد  الترسييرر ، وأمييا السييمرقندي فكييان ميين أسييلوب نهجييه ن ييل 

 ي دمه من األقاونل م  ل   أسانردها عل  تد  ما جر  عند اإلمام الط ري رلمه هللا يعال  .
هييي ن اليي ي ألييدب ن ليية نوةييية فييي 465ال ييرن التييامس : بييرخ فيييه اإلمييام ال شييرري ال ييوفي المتييوف  سيينة ن 

 ال وفي. االعتدا ها  الترسرر ممثد  ذلك بكتابه لطائ  اإلشارات لرب فسر ال رآن الكرنف  امد  عل  من
هييي ن واليي ي فسيير آيييات 504ال ييرن السييافا : بييرخ فيييه ميين المرسييرنن الكيييا الهراسييي الشييافعي المتييوف  سيينة ن

هيييي ن اليي ي أبيييدا فييي الترسيييرر ال د يييي 538األلكييام علييي  الميي هب الشيييافعي ، والزمتشييري المتيييوف  سيينة ن 
أعياف االعتبيار ألقاونيل السيل  فيي الترسيرر بعيد أن  هيي ن والي ي542لل رآن الكرنف ، وابن عطية المتوف  سينة ن

والي ي فسير آييات  هيين543ن  افت يتييه فيي أييون األقاونيل األتير ،  يف جياء ابين العربيي الميالكي المتيوف  سينة
 األلكام عل  م هب اإلمام مالك .
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بميا جمعيه مين  هيي ن الي ي أليدب ن لية نوةيية فيي الترسيرر606ال يرن السياب  : بيرخ فييه اليراخي المتيوف  سينة ن
مسييتحد ات العلييوم فييي خمانييه وبتاصيية العلمييية منهييا ممييا لييه عدقيية بالترسييرر ، وابيين جييزي المييالكي المتييوف  

هييي ن 671هييي ن العييالف الشييهرد اليي ي قييدم للنيياا يرسييررا  متت ييرا  مررييدا  ، وال رو ييي المتييوف  سيينة ن620سيينة ن 
  فرهييا، فكييان بحييل  تابييا  موسييوةيا  مبار ييا  سييهل اليي ي فسيير ال ييرآن  لييه واهييتف بييإبراخ آيييات األلكييام والتييد

 العبارة .
هييي ن واليي ي ميي  يرسييرره لل ييرآن بالتررن ييات 745ال ييرن الثييامن : بييرخ فيييه أبييو ليييان األندلسييي المتييوف  سيينة ن

اللتونة والنحونة ،لت  ُعد، اإلمام األوليد بيرن المرسيرنن فيي ذليك ،و ي ا ميا أويافه مين رفوف علي  الزمتشيري 
هيي ن الي ي أويا  إويافة نوةيية إلي  الترسيرر 756رسرر  ف جاء يلمر ه السمرن الحل ي المتيوف  سينة ن في الت

 بوقوفه لكما  برن شيته أبي ليان وال ين  ان يعترخ علرهف في يرسرره وبتاصة الزمتشري وابن عطية .
ه نوةيية فيي التيلليي فيي هيي ن بميا ألد يه مين ن لي817برخ فييه الرريروخ أبيافي المتيوف  سينة ن -ال رن التاس  :

 الترسرر في  تابه ب ائر ذوي  التمررز في لطائ  الكتاب العزنز .
هيين بكتابيه اليدر المنثيور فيي الترسيرر بالميل ور لريب 911بيرخ فييه السيرووي المتيوف  سينة ن -ال رن العاشير :

ل يل السيرووي ن لية  يعد ه ا الكتاب أوس   تاب وف آراء المت دمرن من السل  فيي الترسيرر . وبهي ا الكتياب
 نوةية في الترسرر .
 لف أول  فرها عل  م رخنن في الترسرر . -ال رن الحافي عشر :
هيي ن بكتابيه روح المعيياني لريب يعيد هي ا الترسييرر 1270بيرخ األلوسييي المتيوف  سينة ن  -ال يرن الثياني عشير :

ة التييي بييرخت فييي الترسييرر آتيير لل يية ميين لل ييات الترسييرر ال ييديف وصييالبه آتيير ميين أفرك التدفييات الكدمييي
 وآت ت منه لرزا    ررا  . 

و يل هييؤالء المرسييرنن أصيحاب إوييافات نوةييية أو شييكلية فيي الترسييرر سييواء أ انيت هيي ه اإلوييافة إيجابييية أم 
 سل ية . والحاصل أن هؤالء من إعدم التجديد في الترسرر في ال رون الساب ة .

 
 المبحث الرابع : ما هو التجديد المطلوب ؟

 
إن التجدييييد المطليييوب والمن يييور  المر يييوب والمنهجيييية اإلصيييدلية ال يكريييي فرهيييا التطعييييف أو اإلويييافة إلييي   
بعيض الم يررات والبحييوب  المعاصيرة قليت أو  ثييرت بيل ،  ال بيد ميين إعيافة الن ير فييي محتيو  ميواف الترسييرر 

يرعريل هي ا األفاء أو بيب اليروح فييه وم ررايه ومناهجه و يفية أفائهيا لو يرتهيا االجتماةيية والنرسيية والركرنية و 
 ن82نمن جديد

إننيييا ل سييي  بوجيييه عيييام ال نسيييتجرب أو نيييرفض أن نسيييتجرب لتحيييدي نالواقييي ن الييي ي نعيشيييه , ويعيشيييه معنيييا 
األجييييا  التيييي أقامنيييا هللا سيييبحانه ويعيييال  علييي  يعليمهيييا و إعيييدافها والتيييي  تيييب علرهيييا أن نل يييي علرهيييا عليييوم 

التحيدي مين ويرورة يجياوخ بعيض العليوم واتتيزا  بع يها اآلتير , واسيتحداب الشرنعة بكيل ميا يسيتلزمه هي ا 
 . ن92نبعض  العلوم الجديدة 

إننا الروم ألو  ما نكون إل   إلداب ن له هائلة في يدرنس الترسيرر ذليك أن األليداب المعاصيرة   ريرة و  ريرة 
 يييرآن الكيييرنف عنيييد بعيييض ممييين جيييدا  ، يكريييي منهيييا ميييا نيييراه مييين يطييير  فيييي اآلراء المسيييتنبطة مييين  فراسييية ال
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يستشييهد بييال رآن لتل ييية لاجايييه وريبايييه ،  أو ن ييرا لم هبييه ونحلتييه ،  ولسيي نا ميين هيي ا التطيير  مييا جنتييه 
اآلراء السايمة والعايمة  رير المتيدبرة مين بييان عدقية المسيلمرن بتريرهف مين أهيل الكتياب ،  أو  ريرهف، فتنيي  

دروسة وت وصا يلك اآلراء التيي أنتجيت العني  وسيرلة للتعاميل مي  عن ال يان ما ألد ته ه ه اآلراء  رر الم
اآلتيييرنن لتييي  يعيييد  هييي ا إلييي   نشيييوء ع ليييية إق ييياء اآلتييير  ، لتييي  انت ليييت هييي ه الع ليييية إلييي   أن ي يييرل 
بالمسلمرن ال ين يتالرون صال ها الرأي ،  و نيي عين ال ييان الن ير إلي  ميا ألد تيه هي ه اآلراء وسيي مجتمي  

ق ييل الن يير فيمييا آ  إليييه أميير المعامليية ميي   ريير المسييلمرن ،  ولذا  انييت فاةييية هيي ه اآلراء فييي المسييلمرن أوال 
الم ام األو  بس ب من الن ر التاو  في ال رآن الكرنف أو الرهف التياو  لآلييات أو لتي  الرهيف التياو  فيي 

ميين ي ييونف ذلييك وبيييان  التعامييل ميي  أقييوا  المرسييرنن فييي الترسييرر ولسيي اوها عليي  الواقيي  اليي ي نعيشييه فييد بييد
 تط ه والحب عل  ال واب ويسديده .

ه ا ييض من فيض ولو ن ر إليه ولده لكرانيا ليافزا إلي   أن نعميد إلي   أليداب منياهق جدييدة فيي التعاميل 
يحيدب فيي الواقي  إن الن ير  أميورم  ال رآن الكرنف بيل وفيي الن ير المعميل لدستشيهاف باآلييات الكرنمية علي  

 هي الم  وفة بعرنها من اآليات الكرنمة .إلرها عل  أنها 
ألجل ه ا ولترره ال بد مين التتررير الي ي هيو بدايية التجدييد فيي الترسيرر وعليوم ال يرآن الكيرنف علي  نحيو يتيدم 
بيييه  تييياب هللا يعيييال  وال يييي هب هربييية علمييياء الترسيييرر المت يييدمرن ألننيييا ال نرنيييد مييين التتررييير أن نهيييدم ميييا بنتيييه 

 ي إليه ما يرت  هللا يعال  عل  من يشاء من ةبافه ال الحرن.ال رون بل نه به ون ي
وله ا ال بد من التووي  له ا التجديد المر وب فيي الترسيرر وعليوم ال يرآن علي  نحيو مرريد ولهي ا فيان التجدييد 

 -المنشوف يدتل فيما اعت د المجاالت التالية :

 
 أوال  : ما لو  مافة الترسرر 
 ا  انيا  : مافة الترسرر نرسه

  الثا  : مناهق وورن يدرنس ه ه المافة 
 

 أوال : التجديد فيما لو  الترسرر .
اق يييد بيييه العليييوم أو المباليييب التيييي ييييدرا ق يييل اليييدتو  إلييي   ميييافة الترسيييرر وهيييي ميييا يعطييي  عيييافة ويييمن 
مسييميات متعييدفة منهييا مييثد : مييدتل إليي   الترسييرر ،علييوم  ال ييرآن ، و ريير ذلييك ميين العنيياونن التييي ال يييدتل 
إل   الترسرر مباشرة وهي موووعات يكثير أو ي يل بحسيب   افية الكاييب وسيعة اودعيه وليو أننيا ال رنيا ن يرة 
عجل  عل  ال والب الشكلية لبعض فهيارا بعيض الكتيب لوجيدنا شير ا  عجربيا  . ولنلتي  ميثد   تياب السيرووي 

رآن الكيرنف فإنيك يجيده وقيد جعيل المسم  باإلي ان فيي عليوم ال يرآن  الي ي يعيد مين ترير ميا أل،ي  فيي عليوم ال ي
 علوم ال رآن في  مانرن علما  ولو أل رت الن ر عل  ه ه العلوم لوجديها عل  قسمرن ا نرن : 

ال سف األو  : علوم ليس لها فتل مباشر في يرسرر ال رآن بمعن  يمكين يرسيرر اآليية أو اآلييات بيدون معرفية 
 ر إيجابييا أو سييلبا  عليي  يرسييرر ال ييرآن الكييرنف ميين لرييب هييو هيي ا العلييف ،  أو يمكيين أن ي ييا  إن معرفتييه ال يييؤ 

 يرسرر لكدم هللا يعال  .
 ال سف الثاني : قسف له فتل مباشر في الترسرر ونؤ ر إيجابا أو سلبا  عل  فهف اآلية الكرنمة .
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مييا يهييف والتيل رر السييل ي ناشيي  عيين التطييل فيي إفراك هيي ا العلييف مثييل المكييي والميدني وأسييباب النييزو  و ررهييا م
المرسر إفرا ه ق ل أن ييدتل إلي   يرسيرر اآليية ،  وهي ه األقسيام نرسيها يير  يحتهيا مين العنياونن ميا ال ينبتيي 
أن يسيم  علميا  قائمييا برأسيه ، فهييل هنياك  علييف قيائف برأسييه وليه أسييس وأر يان ي ييوم علي  معرفيية األشيياء التييي 

ر ،  وميا نيز  فيي اللريل وميا نيز  فيي النهيار ،  منها ميثد  : ميا نيز  فيي ال يرآن فيي السيرر وميا نيز  فيي الح ي
 وما نز  برن السماء واألرخ ؟! فهل ه ه علوم ؟!

فييإذا يلملييت مييا ذ ييره السييرووي فييي فهييرا العلييوم ييير   ثرييرا ميين  العلييوم ليييس لهييا عدقيية مباشييرة فييي الترسييرر 
 وبن رة سرنعة يمكن ل ر التالي منها : 

 ليالنهاري واللر-2     الح ري والسرري -1
 الرراشي والنومي  -4    ال يري والشتائي -3 
 ما نز  عل  لسان بعض ال حابة -6    األروي والسمائي-5 
  ما نز  مررقا  وما نز  جمعا   -8     ما يكرر نزوله       -7 
  ما نز  مشيعا  وما نز  مررفا   -9 

  عليه وسلف ما نز  عل  بعض األن ياء ولف ينز  عل  ألد ق ل الن ي صل  هللا-10
 معرفة أسمائه وأسماء سوره -12     يفية إنزاله  -11
    جمعه ويريربه -13 

 عدف سوره وعدف آيايه و لمايه ولروفه . -14
 معرفة العالي والناخ  . -16   معرفة لرا ه وروايه . -15
 معرفة المشهور . -18    معرفة المتواير . -17
 لشاذ .معرفة ا -20    معرفة اآللاف . -19
 معرفة المدر  . -22    معرفة الموووا . -21
   معرفة اإلمالة والرت  وما برنها . -23
 معرفة اإلف ام واإل هار واإلتراء واإلقدب . -24
 يتفيي الهمزة . -26    معرفة المد وال  ر . -25
 آفاب التدوة . -28      يفية يحمله . -27
 معرفة م دمه ومؤتره . -30   سر .األفوات التي يحتا  إلرها  المر -29
 إعجاخ ال رآن . -32     بدائ  ال رآن . -31
 أمثا  ال رآن . -34   من ال رآن . ةالعلوم المستنبط -33
 جد  ال رآن . -36     أقسام ال رآن . -35
 م همات ال رآن . -38    األسماء واألل اب والكن   . -37
 ئل ال رآن .ف ا -40    أسماء من نز  فرهف . -39
 تواع ال رآن . -42    أف ل ال رآن وف ائله . -41
 معرفة يلونله ويرسرره وبيان شرفه والحاجة إليه -44رسوم التي وآفاب  تابته .                  -43
 وب ات المرسرنن . -46    شرو  المرسر وآفابه . -45
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لمييا  ميين علييوم ال ييرآن الكييرنف يمكيين للبالييب فهييا هييي سييتة وأربعييون علمييا  أفرجهييا السييرووي  وييمن  مييانرن ع

المح ل أن ير  أنها ليس لها عدقة مباشيرة بالترسيرر ولنميا لهيا عدقية فيي ينميية مهيارة المرسير ولودعيه ق يل 
أن يرسر ،  فلين ه ا من ذاك ؟  فه ا  في  ني  أو   ما يحتا  إل   التجدييد فييه وتدصيته ل ير العليوم 

لترسيرر والتيي لييس لهيا يليك العدقية . وال يعنيي هي ا إلتاؤهيا مين المعرفية ولنميا جعيل التي لها عدقية مباشيرة با
 اريباوها بم دمات الترسرر وليست من ومن علوم الترسرر  نرسه .

إذ ال يع ييل أن يب ييي  هيي ه األميييور  –وأمييا مييا نحتيييا  إليييه بعيييد فييرخ مييا يتعليييل بعلييف الترسيييرر ميين هيي ه العليييوم 
ميا نحتيا  إلييه هيو ينايية يليك العليوم مميا عليل بهيا  –لمن يتعياو  عليف الترسيرر م دمات ورورنة ال بد منها 

مين آراء ويعيرة أو مووييوعة أو ألافييب مووييوعة وويعيرة بعيد فراسيية أسيانردها  وفراسيية روايهيا . فإنييه ال 
يع ييل أن يب يي  هيي ه األلافيييب  يييدور فييي الكتييب ين لهييا المتييلتر  عيين المت ييدم و لنهييا لييتف م  ييي ال يجييوخ 

 ر ه وال التتلي عنه وال بلا هنا من ورب بعض األمثلة لما نرند .ي
فييي مبحييب أو علييف المكييي والمييدني ييي  ر الكيياي ون فييي علييوم ال ييرآن الكييرنف أن سييور ال ييرآن م سييومة إليي    -1

 قسمرن ما نز  منها ق ل الهجرة وما نز  بعد الهجرة .
يية آييات مدنيية والعكيس . فيإذا سيلمنا وهيو سيليف وأن ه ين ال سمرن يتداتدن بحرب يكون ومن السيور المك 

بال سييف األو  فكيييي يييتف التسييليف بال سييف الثيياني وهييو وقييوا آيييات مكييية فييي سييور مدنييية عليي  أننييي ال أعلييف أن 
ألييدا  جيياء لهيي ا االسييتثناء فييي هيي ا ال سييف بييدلرل والييد صييحي  وقييد محيي، ابيين عاشييور  ييل مييا قرييل فييي هيي ا 

 ال رآنية فلف ي  ر ل و  والد لديثا  صحيحا  وهي محاولة جردة . الباب في م دمات يرسرره للسور
وه ا األستاذ اليد تور ف يل ةبياا يي  ر فيي  تابيه إي يان ال رهيان فيي عليوم ال يرآن فيي ف يل المكيي والميدني  
ا   ل ما افعي فيه ه ا الت سيف فد يجد فلرد  واليدا  صيحيحا  يسيند قيو  ال يائلرن بهي ا اليرأي . ومي  هي ا ال ييز 
هيي ه اآلراء يييدور عنييدنا فييي  تييب المعاهييد والمييدارا والجامعييات عليي  أنهييا ميين المسييلمات بييل ال يييزا  بعييض 
فور النشير يكتييب فييي م ييدمات السييور ميين بعييض وبعييات  الم ييال  مثييل هيي ا األميير الشييائ  اليي ي ال فلرييل 

 . عليه . فنحن مطال ون في يجديدنا لما لو  الترسرر بتناية ه ه األشياء وأمثالها
 
فيميا يتي، الحييديب عين يرسييرر الرسيو  الكيرنف لل ييرآن الكيرنف صييل  هللا علييه وسيلف ال يييزا  هنياك أشييياء  -2

يتييرفف عليي  أنهيييا ميين المسييلمات أو أننيييا ال خلنييا نييدير التيييد  فرهييا  مييا أفاره المت يييدمون ميي  أن المسييللة قيييد 
 -لسمت عمليا  وأق  هنا عند ق رترن : 

ن ييي صييل  هللا علييه وسييلف ال ييرآن الكيرنف  لييه أم ال ؟ هيي ا سيؤا  يتناولييه  ييل ميين ال  يية األوليي  : هييل فسير ال
يدرا الترسرر عندما يتحدب عن مرالل الترسرر ونشيليه وني  ر فيي المسيللة رأييرن األو  ي يو  نعيف فسيره  ليه 

 يل ميين والثياني ي يو  إنيه لييف يرسير إال ميا فعيت الحاجيية إلييه وني  رون أفلية هيي ا ال يو  وذاك ورفوف أصيحاب 
ال ييولرن بع ييهما عليي  بعييض . ميي  أن الميي  ور المتييداو  فييي  تييب السيينة يشييهد لكييل ذي عرنييرن أن هنيياك 
آيييات  ثرييرة جييدا  لييف يرسييرها الرسييو  الكييرنف مميييا يعنييي بووييوح رجحييان ال ييو  الثيياني فمييا هييي اليييدواعي إذن 

 ة عمليا  .لتكثرر ال و  لو  التد  في الن ر في ه ه المسللة وهي من المسائل المحسوم
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 القضية الثانية : تفسير الرسول الكريم نفسه ما هو : 
ال خلنييا إليي   الرييوم لييف نمرييز بييرن مييا قالييه الن ييي صييل  هللا عليييه وسييلف يرسييررا  مباشييرا  آلييية أو سيي ل عيين آييية 
بسيية فرسييرها هييو ،  وبييرن مييا ييي  ره علميياء الترسييرر ميين االستشييهاف بالحييديب الن ييوي أ نيياء يراسييررهف ألفنيي  مد

برن الحيديب والترسيرر ومين هي ا ميا يي  ره بعيض المرسيرنن فيي يراسيررهف عنيد قوليه يعيال  ن ول يد فتنيا سيليمان 
مييين سيييورة ع . فهيييف  يييي  رون فيييي هييي ا الم يييام ميييا أترجيييه 34وأل رنيييا علييي   رسييييه جسيييدا   يييف أنييياب ن اآليييية 

قيا  : قيا  سيليمان علييه السيدم البتاري في  تاب األن يياء عين أبيي هرنيرة عين الن يي صيل   هللا علييه وسيلف 
ألووفن اللرلة عل   سبعرن اميرأة ، يحميل  يل اميرأة فارسيا  يجاهيد فيي سي رل هللا ، ف يا  ليه صيالبة : إن شياء 
هللا ، فلف ي ل ، فلف يلت امرأة منهن بولد إال والدة بشل  دم ،  ف يا  الن يي صيل  هللا علييه وسيلف ليو قالهيا : 

. فريي يرسيرر اليراخي وأبيي السيعوف واأللوسيي و ريرهف فيي هي ا المحيل مين التراسيرر  ن03نلجاهدوا في سي رل هللا 
 لهف ي  رون ه ا الحديب يرسررا  له ه اآلية م  أن الحديب لف ييروه البتياري فيي  تياب الترسيرر مين صيحيحه 
م ،  ولييييس هيييو يرسيييررا لآليييية فالحيييديب فيييي مسيييللة واآليييية فيييي مسيييللة أتييير   فمييين أيييين جييييء لهيييؤالء األعيييد
ولترييرهف أنييه يرسييرر لآلييية . ال نجييد يرسييررا  لهيي ا سييو  أن الحييديب مييروي فييي البتيياري وهيي ا ال يمكيين اعتمييافه 
سي با  للترسيرر . وهنييا ينبتيي االنتبيياه إلي    ييون الحيديب يرسيررا  لآلييية أم ال. هي ا ن يير يحتيا  إليي   عنايية وقييد 

الطييييار فيييي  تابيييه م ييياالت فيييي عليييوم نبيييه علييي   هييي ا اليييد تور ف يييل ةبييياا فيييي  تابيييه ال  ييي، واليييد تور 
  ن13نال رآن

ومما يدتل في ه ا البياب الي ي أر  مين ال يرورة التن ييه علييه ميا وقي  فيي  تياب الترسيرر ال يحي  المسيم  
ال حي  المس ور من الترسرر بالمل ور ف د قا  عند يرسرر قوله يعال  ن قيا  رب ا رير ليي وهيب ليي ملكيا  ال 

أنت الوهاب ن قا  المؤل  عن أبي هرنيرة عين الن يي صيل  هللا علييه وسيلف نن إن ينبتي أللد من بعدي إنك 
عررنتييا مييين الجيين يرليييت البارليية لي طييي  علييي صيييديي فييلمكنني هللا منيييه ، فلت يييه ، فيييلرفت أن أربطييه علييي  
سييارنة ميين سييواري المسييجد لتيي  ين ييروا إليييه  لكييف ، فيي  رت  فعييوة أتييي سييليمان ن رب هييب لييي ملكيييا  ال 

 .ن23نأللد من بعدي ن فرففيه تاس ا  ن  ينبتي 
 

فكيي ي ا  إن ه ا الحديب هو يرسرر له ه اآلية ومن أين سر  الوهف إلي   المؤلي  و ريره لتي  عيد الحيديب 
يرسييررا  لآلييية وهييو ليييس  يي لك ،  إنمييا ذ ييرت هييي ين المثييالرن وهنيياك أمثليية  ثرييرة ألصييل منهييا إليي   ويييرورة 

أو الترسيرر بالسينة فهنياك يراسيرر مريرفة مباشيرة للن يي صيل  هللا علييه وسيلف يحرنر ما يسم  بالترسيرر الن يوي 
وهنياك استشيهافات للمت يدمرن والمتيلترنن مين الحيديب فييي الترسيرر فهيل يلحيل هي ا بالترسيرر الميل ور ؟ لييف أر 
مين نبيه علي   هيي ا إال اليد تور ف يل ةبيياا فيي  تابيه ال  يي، واليد تور مسياعد الطيييار فيي  تابيه م يياالت 

 .ن33ني الترسرر وعلوم ال رآن فجزاهما هللا تررا  ف
 

 فيما يت، نس  ال رآن بالسنة  -3
وه ا من األميور التيي ال ييزا  يتيرفف فيي مباليب عليوم ال يرآن و تيب األصيو  علي  نحيو سيواء عنيد الحيديب  

ار بتكثرير النسي  وأقسيامه مي  أن هي ه المسيللة لييس فرهيا فلريل واليد علي  اإلويدن فعيدم االسيتمر  بعن مبح
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ه ه التعرنرات  التي ال وائل يحتها ، ولنهاك الطدب في البحب عميا لييس ليه وجيوف فعليي فيي ال يرآن الكيرنف 
 ،  أو وق  فيه تد  ولكنه  ما قا  ال ائل :

 إال تد  له لظ من الن ر   وليس  ل تد  جاء معت را                
 روايات أسباب النزو   -4
الحيديب عيين أسيباب النييزو  لتي   ييدا عيدف   ريير مين اآليييات الكرنمية نيياخال  علي  سيي ب، يكيا رت الكتيب فييي  

ول ييد  ييان ميين نتيجيية  هيي ا االسييتكثار أن اتييتلي الحابييل بالنابييل فميين رواييية وييعيرة أو مووييوعة يشييتهر فييي 
ة منهيا ومن أقاونيل مسيندة إلي   السيل  فيي هي ا البياب ،  ونسيبة   رير ن43نالكتب فتب   يدور  لنها ولي منز  

ال عدقية ليه بلسيباب النيزو  ، واتيتلي فيي هي ا البياب أقيوا   ثريرة فيي الترسيرر بلسيباب النيزو  ، ولن الييدارا 
الممح، له ه المرونات لن يعجزه أن يجد نسيبة   ريرة مميا يطيرح علي  أنيه مين أسيباب النيزو  هيو مين ق ريل 

رير ومين العجيب أن يجيد ليوافب وقعيت فيي الرأي في الترسرر وال عدقة ليه بلسيباب النيزو  فيي فتريل وال قطم
 ن53نالمدينة عدت  س با  آليات نزلت ق ل الهجرة !! 

 
ما يت، ال  ، ال رآني : لرب  يمثيل ال  ي، ال رآنيي ميا ال يكياف ي يل فيي مجموعية عين ربي  آييات  -5

هي ا نجيد  ثريرا  الكتاب الكرنف  وفي  تب التوراة واإلنجرل ما يفيض خورا   عن األن ياء والمرسيلرن تاصية ومي 
ميين المرسييرنن ال يهييدأ  لهييف بييا  وال ي يير لهييف قييرار إال ونن لييوا عيين بنييي إسييرائرل فييي الحييديب عيين جوانييب ميين 

بالن يل ال يحي  فيد فائيدة فييه . إن مين  تال  ة ال رآنية ما يم  صرحات عديدة ال يث ت منها شيء وميا   ي
لتيييوراة واإلنجرييل فرن ليييوا منهيييا مييا يعدونيييه يرسيييررا  المؤسيي  ل يييا  أن نييير   تابييا معاصيييرنن يلجيييلون إليي    تيييب ا

 ن63نلن وءات قرآنية أو ن ونة . مما يتريب عليه من النتائق التطررة ما ال يحمد عاباه 
ومين العجيب أن ي ير  ثريير مين الميؤلررن علي  أن ميين م يافر الترسيرر ال رآنيي فييي العهيد األو  اعنيي عهييد 

 سيي  يكيياف يكييون هيي ه ال  ييية ميين المسييلمات عنييد هييؤالء الكتيياب ،  ول تال ييحابة الراونيية عيين اإلسييرائرليا
 المعاصرنن.

عجبييا  أن ي هيير فييي المسييلمرن مرسير   ريير مثييل  الشييي  محمييد الطياهر بيين عاشييور ين ييل فييي يرسييرره  سأو ليي
م ات ال رحات عن التوراة واإلنجرل في مواو  متعدفة. فما لاجتنا إل   مثل هي ا فيي يرسيرر ال يرآن الكيرنف 

 ؟!
 
وأترييرا  هنيياك ا يير يييرو   عيين ابيين ةبيياا روييي هللا عنييه ي ييو  : الترسييرر عليي  أربعيية أوجييه: وجييه يعرفييه  -6

 ن73نالعرب من  دمها . ويرسرره ال يع ر ألد بجهالته ويرسرر يعلمه العلماء ويرسرر ال يعلميه إال هللان 
لترسيررنة وبيات النياقلون يتنافسيون ونتناقل الناا هي ا األ ير لتي  اصيب  مين المسيلمات فيي م يدمات الدراسية ا

في يحديد أمثلية علي  ال سيف األترير مين هي ا ال يو  لتي  عيدوا مين المتشيابه الي ي ال يعلميه إال هللا: الحيرو  
السور وما في ال رآن من لديب عن أوصا  هللا يعال . والعجيب أن أليدا  ممين استشيهد بهي ا  لالم طعة أوائ

عل  ه ا ال يو  الي ي هيو  أوال م يدره  و انييا : معيرو  أن الترسيرر فيي  األ ر لف  ي  ر البن ةباا  مثاال 
 األصل قائف عل  بيان معاني الكلمات ال رآنية  فهل  هناك  لمة والدة في ال رآن ال يعلمها  إال هللا ؟!
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لتييي  أول يييك الييي ين  أقحميييوا الحيييرو  الم طعييية فيييي هييي ا البييياب جوبهيييوا بيييرفض  عنييييي لهييي ا  الرعيييل  ألن   
ماء  اير وا  عل  أن الحرو  ال نائية  في أنرسها ليس لها معن  فكييي ييدر  ويمن ميا ال يعليف معنياه إال العل

هللا . وهيا نحين ع يير الع يور نير  المرسييرنن ي ريون عنيد اآليييات فيي جملهيا ومررفايهييا ولروفهيا فليف نسييم  أو 
 يعلف معناه إال هللا ؟!  ن رأ لوالد منهف ع ر الع ور أنه قا  : إن ه ه الجملة أو ه ا اللرظ ال

 
  انيا  : ما يتعلل بمافة الترسرر 

من المعلوم أن المرسر ال ديف  ان ي   عند  ل  لمة في اآلية الكرنمية يحليل معناهيا ون يرن اشيت اقها ولعرابهيا 
 و ل ما يتعلل بها من ه ه الحرثيات و ررها .

سييرر ال ديميية ولكنهييا يتريياوت فييي هيي ا الجانييب هيي ا الجانييب ميين الترسييرر ممييا يكيياف يترييل عليييه فييي جمييي  الترا
بحسب   افية المرسير . وقيد  انيت هي ه العمليية يكتيب فيي الكتيب أو يل ي  فيي فروا فيي المسياجد أو ال ريوت  
والروم اتتل  الحا   ثررا  فلد  األمف ن ام الجامعات والمعاهد الحديب ال ي يجعيل اإلنسيان م ريدا  شيديدا  فيي 

د أن يدرسيه ألنيه ميريبي بسياعات ن رنية محيدفة . والشيكو  مين هي ا الن يام متعييدفة ميا يتي، العليف الي ي يرني
ولكيين األلسيين ميين الشييكو  هييو معرفيية  يييي يتكيييي اإلنسييان ميي  ن ييام وييرل محيياوال  أتيي  أ  يير قييدر مييين 
 الرائدة. مما يتريب عليه اتتيار مواف الترسرر بعناية فائ ة لت  يتمكن اإلنسان من اإلبداا فيما ير ب 

لق  اآلن عند نموذ  من نماذ  التطي الدراسيية فيي إليد  الجامعيات األرفنيية والتيي يسيرر الطاليب فرهيا وس
من مرللية الليسيانس إلي   مرللية اليد توراه وهيي جامعية  الررميوك وسلقت ير الن ير علي  ميواف الترسيرر ألنهيا 

 التاية من ه ا البحب وهي موووا مبحب التجديد .
 لبكالورنوا في جامعة الررموك .مواف الترسرر في تطة ا -أ

 علوم ال رآن الكرنف . -1
 ن . 1يرسرر ن  -2

 ن . 2يرسرر ن  -3

 أسالرب ال يان في ال رآن . -4

 إعجاخ ال رآن . -5

 مناهق المرسرنن . -6

 يرسرر آيات األلكام ن اتتياري ن . -7

 فراسة ن ية من  تب الترسرر ن اتتياري ن . -8

 يرسرر يحلرلي ن اتتياري ن . -9

 تطة الماجسترر في جامعة الررموك .مواف الترسرر في  -ب
 فراسات في علوم ال رآن . -1
 فراسات في الترسرر الم ارن . -2

 الترسرر بالمن و  والمع و  . -3

 إعجاخ ال رآن وال د ة الن ونة  ن اتتيارنة ن . -4

 مواف الترسرر في تطة الد توراه في جامعة الررموك .   -3
                                                                                                                                          

This file was downloaded from QuranicThought.com



 20 

 فراسات لتونة وبيانية في ال رآن والسنة . -1
 سات مت دمة في علوم ال رآن .فرا -2

 ايجاهات الترسرر ومناهق المرسرنن . -3

 فراسات مت دمة في إعجاخ ال رآن . -4

 فراسات معاصرة في الترسرر وعلوم ال رآن .  -5

 فراسات في الترسرر الموووعي ن اتتياري ن  -6

 فراسات في ال راءات ال رآنية ن اتتياري ن . -7

 ياري ن .فراسات ن ية مت دمة في  تب الترسرر ن اتت -8

 فراسات في مشكل ال رآن الكرنف  ن اتتياري ن . -9

 فراسة مت دمة في آيات األلكام  ن اتتياري ن . -10

 مدل ات عل  ه ه التطة 
 أوال   : فيما يت، المرللة الجامعية األول  : 

 في المواف اإلجبارنة ن   المواف هو من صن  التي لها اريبا  تارجي بالترسرر . -أ
 التتيارنة يرسرر يحلرلي  ويرسرر آيات األلكام هل يت د  الموووا ويب   المافة  ما هي؟ في المواف ا -ب
فيييي الحاي ييية ميييافة واليييدة والييي ي يتتلييي  هيييو الموويييوا فحسيييب أو  2+1وفيييي الميييواف اإلجبارنييية يرسيييرر  - 

 السورة .
  انيا  : فيما يت، المرللة الثانية :

ت  ثرييرا  عيي -أ ن مييافة الترسييرر وأصييبحت المييواف  لهييا يييدور فيمييا لييو  الترسييرر ندلييظ بووييوح أن المييواف ب ُعييد 
 ونمكن أن يكون عدقتها بمافة الترسرر نرسه عدقة قلرلة .

 أال يمكن إفرا  مافة الترسرر بالمن و  والمع و  ومن الترسرر الم ارن . -ب
 المدل ة أن ب اء التطة به ه الكيفية يحدب تلد برنا في فراسة يرسرر ال رآن .

 
 المرللة الثالثة : – الثا  : فيما يت، تطة الد توراه 

ندلظ أن المواف اإلجبارنة أي ا  قد ابتعدت عن مواف الترسرر نرسيه وأصيبحت ييدور فيميا ليو  الترسيرر  -1 
. 
الترنييب أن المييواف التييي لهييا عدقيية مباشييرة بالترسييرر فييي التطيية ووييعت وييمن المييواف االتتيارنيية فهييل  -2

أن والبييا   رير مؤسيس فييي عليف الترسيرر فيي المرلليية األولي  وي تعيد مييوافه فيي المرللية الثانييية  يعت يد بعيد ذليك
 والثالثة عن الترسرر نرسه هل يمكن أن يكون معدا  ألن يكون مرسرا  .

ال شك أن ه ه الطرن ة  رر جافة في إيجاف من ي وم بعيبء الترسيرر فيي الجامعية فدبيد مين إعيافة الن ير فيي 
ويوصيرها  بحرب ال يتريل مافييان ميافة وأسيلوبا ؛ ألن التكيرار ي يي  الرائيدة ونحين أليو  ميا نكيون عدف المواف 

 إل   استثمار  ل مافة .
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وأييي  ر أننيييا لرنمييا  نيييا نيييدرا  فييي  ليييية الشيييرنعة فييي الجامعييية األرفنييية  انيييت عنيييدنا   د يية ميييواف يرسيييرر ن 
المييدرا والمووييوا لكيين نتيجتهييا صييورة مشييوهة  ن و لهييا يييدرا بيينرس الطرن يية اللهييف إال أن يتتليي  1+2+3
 من صور الترسرر التحلرلي . –ي رنبا   –

 ييف لمييا فارت األيييام وأصييبحت مدرسييا  فييي جامعيية الزرقيياء رأيييت أنييه ال ينبتييي ب يياء هيي ا التلييل فجعلييت مييواف 
 -الترسرر الثد ة عل  النحو اآليي :
 األول  : مدتل ويرسرر إجمالي .

 رلي .الثانية : يرسرر يحل
 الثالثة : فراسة ن ية من  تب الترسرر ن يجم  فرها برن يرسرر اآلية وفراسة المرسر ن 

 وجعلنا الطالب يلت  ه ه المواف في  دب مستونات متدل ة 
وألجل ه ا فإنني أعت د ورورة إعافة الن ير فيي ميواف الترسيرر فيي تطيي الدراسية الجامعيية  ي لك موويوعات 

 بعناية لت  ال ي رل فهف الطالب لو  ه ا الجانب .الترسرر يجب أن يتتار 
 

  الثا  : ما يتعلل بمناهق وورن التدرنس لمافة الترسرر .
ال رنيب أوال  أننيا اولعنييا علي  أسيماء بعييض الميواف التيي يييدرا فيي جامعية الررمييوك وفيي  نيي أن أ لييب  -1

 ا الترسيييرر ليييف يرييييل إلييي   ميييواف الترسيييرر ييييدور  لهيييا فيييي فليييك الترسيييرر التحلرليييي . ولكييين المؤسييي  أن هييي
الطميييوح فيميييا نر يييب ونرنيييد ، إذ نييير  المسيييللة ال يعيييدو أن يكيييون ن يييد  للميييافة مييين الكتيييب ال يييرراء إلييي   
الكتيييب ال ي ييياء فون أي يتررييير  ، واإل يييران فيييي البحيييب عييين الجزن يييات اللتونييية والر هيييية المعم ييية فيييي 

ل يييو  هييي ا هيييو الترسيييرر ،  ف يييد جيييدت اآلييييات . وهييي ا جانيييب ويييروري لكنيييه ال ينبتيييي الوقيييو  عنيييده وا
فراسات نرسية وبيانية يعن   بمشيكدت اإلنسيان ال بيد للمرسير مين أن يكيون ملميا  بهيا ألن ميافة الترسيرر 
يجييب أن يعييالق ق ييايا اإلنسييان ميين تييد  ال ييرآن ولهيي ا بييرخ الشييي  أمييرن التييولي فييي فعويييه للترسييرر 

ا النييوا ميين الترسييرر بييلن يرسيير ال ييرآن مووييوعا  المووييوعي عدجييا  لمييا نحيين فيييه فهييو ييير  وييرورة هيي 
موويوعا  وأن يجميي  آييه التاصيية بالموويوا الوالييد ، جمعيا  إل ييائيا  مست  ييا  ونعيير  يرير هيا الزمنييي 
ومناسبايها ومدبسايها الحاقة بهيا  يف ين ير فرهيا لترسير ويرهيف ، فيكيون ذليك الترسيرر أهيد  إلي   المعني  

نني أر  أن ه ه الطرن ية ال بيد فرهيا مين إفميا  الترسيرر التحلرليي بالترسيرر عل  أ ن83نوأو ل  في يحديده 
الموووعي بحريب ال يكيون يرسيرر الموويوا إال بعيد فراسية جيافة للمريرفات والترا ريب التيي لمليت ذليك 

 الموووا

تركرير الترسرر اإلنساني : واعني به ذليك الترسيرر الي ي يدميس لاجيات الينرس اإلنسيانية بميا فرهيا مين ال - 2
والشيعور واأللاسيييس و ررهييا ممييا يشيتمله و يعيية اإلنسييان . فييد ينبتييي أن يكيون الترسييرر سييائ ا لإلنسييان إليي   
مييا  ييان عليييه أصييحاب  ال ييرون األوليي  بييل ال بييد أن  يكييون قائييدا لييه ليكييون رنافيييا فييي خمانييه ، فليسييت  اييية 

يتييه أن يت ييدم باإلنسييان ونعييالق مشييكديه الترسييرر عنييدنا االئتسيياء بالسييل  والوقييو  هنيياك فحسييب ، ولنمييا  ا
الحاويييرة وهييي ا ال يتيسييير إال إذا أليييس اإلنسيييان أن ق ييياياه فاعلييية فيييي نريييس الترسيييرر وشيييا له ليييه عييين أي 

 موووا .
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بييدهي أن هللا يعييال  اليي ي تلييل اإلنسييان  ووهييب ت ائ ييه،هو  هإن تريير ميين يعيير  الم يينوا هييو صييانع 
ومطاليب يمتيد إلي   ميا   لإلنسيان لاجيات  ال يعيد  و ال يح ي ترر من يعر  بحاجايه  لهيا  والمشياهد أن

ال نهاييية  ، مييا فامييت لييياة اإلنسييان قائميية ، ومع ييدت ي ييدو مستع ييية عليي  الحييل  فييلنعف هللا يعييال  عليييه 
إ  إليي   سييعافة اليدارنن وبابييا إليي   االوم نييان . فمييا لالنيا لييوال ال ييرآن الكييرنف اليي ي يلتيي   بيال رآن الكييرنف هافيييا إ 

دينا ونحل الع د في  ل مع لة يحرر الع و  ؟ إن ال رآن الكيرنف نيور يهيدي الميؤمنرن إلي   الحرنية والعيد  بلي
واألتييوة والت ييحية واإليثييار والسييمو إليي   فرجيية المدئكييية ، و ييل أسييباب سييعافة الييدنيا واآلتييرة . ل ييد أرشييد 

 امل .ال رآن إل    ل ما يسمو  به في الدنيا لت  ي لع مريبة اإلنسان الك
فهو يعلمه  يي يعيأ ، ونتعامل م  نرسه ومي  عائلتيه ومجتمعيه بللسين وجيه ، ليحييا ليياة وربية فيي اليدنيا 
واآلتييرة . فييالمؤمن يمتلييك بيي لك مرييايي  يرييت  أبييواب التييزائن ال رآنييية لمعالجيية  ييل لييا  ومع ييلة يواجهييه فييي 

رآن الكيرنف  رسيالة عالميية للبشير  افية فيي  يل ليايه الرومية ،  لتلت  برده إلي   الترير العمييف . ولميا  يان ال ي
ع ير وخميان  ، فرلييزم أن يتجيدف فراسيته وبيانييه لسيب لاجيات اإلنسييان فليف يتيرك ال ييرآن لاجية مين لاجييات 
اإلنسيييان الع يمييية أو اليسيييررة إال وعالجهيييا  بيييد ن ييي، ، وفيييي أييييف الكميييا  . وال نبيييالع إذا قلنيييا إن فيييي ال يييرآن 

والميدرك والرياهف ، فميثد اإليميان وميا يتعليل بيه ويرورة ال يسيتتني عنهيا  البشير الكيرنف  ايية مطليوب العاقيل 
. فنجيد فيي ال يرآن  الكيرنف ير يرل اإليميان ،   وأسييماء التيالل الجلريل ، وصيرايه واسيتح اقه وليده بيد شييرنك 

الحشيييير للعبييييافة ، واإلرشيييياف إليييي   ي ييييديل الرسييييل  والمدئكيييية  والكتييييب المنزليييية ، والبعييييب بعييييد المييييوت ،  و 
والحسيياب والجييزاء ، والعبييافات مثييل ال ييدة وال ييوم والز يياة والحييق ومييا ينريي  اإلنسييان فييي ليايييه ميين لييد  
ولييرام ، وبييي  وشييراء ومعييامدت ، وألكييام الرتييام  والوصييية ، والنكيياح وال ييدان والنر يية والعييدة والرويياا ، 

وال تيييل العميييد وقطييي  الطرنيييل ،  و ييي لك ووييي  الحيييدوف وال  ييياع والع وبيييات علييي  الجيييرائف مثيييل ال تيييل تطيييل
والسرقة ، والزنيا ، وال ي   ، وبيرن سي ل فيض النيزاا وال تيا  . ورأب صيدا الشي ان فيي العائلية ، والتعاميل مي  
 ريير المسييلمرن ، وال ييل  والحييرب واالسييتعداف لهييا والجييرأة عليي  األعييداء  والنهييي عيين الرييرار ميين الزليي  ،  

ب ، والعهيوف ، وعدقيات ذوي ال ربي  ، ورف الشير بيالترر ، وف ييل وليا  المسيتلمنرن  ، ومعاملية أسير  الحير 
ال ييير  والعريييو ، والحيييب علييي  االسيييت امة وال يييدن ، وأفاء األمانييية ، وليييزوم العيييد  ، وف يييل التواوييي  وذم 
الك يير ، والنهيييي عييين السيييترنة والتنيييابز باألل ييياب ، وسييوء ال ييين والتربييية والتجسيييس ، ورعايييية لرمييية  ال ريييوت 

، وعرييية النسيييياء ، وآفاب ال ييييافة ... وتدصيييية ال يييو  أن ال ييييرآن يحيييوي أمييييورا متنوعييية فييييي وآفاب فتولهيييا 
 ن39نمسالة واسعة جدا . وفيه مطلوب   ل قاصد ، فد  ناء عنه في لل  ل مع لة ويل ية  ل لاجة  
ن فييي فليييس ميين المع ييو  أن يترييل  المرسيير  عيين هيي ه الحاجييات اإلنسييانية وال ي رنهييا بمييا يييتدءم ميي  اإلنسييا

 ع ر وم ر ، فإن لف يكن ه ه هي الحاجة للتجديد والداف  إلرها فماذا  يكون ؟
ال بيييد أن يتطيييور اليييدرا الترسيييرري الريييوم فيسيييتعمل فييييه الحاسيييوب  ن الكم ريييوير ن لتييي  نيييتمكن أوال مييين  -3

الداليية  عييرخ نتييائق ولل يياءات ف ي يية أ نيياء الترسييرر .  مييا ال بييد أن يييدعف الترسييرر بال ييور الحييية الشيياهدة
علي  المييراف فالليية ب ييرنة  ييلن يسييتعمل الررييديو واإلنترنييت فيي عييرخ مييا يوصييل إليي   العلييف ميين نتييائق بيياهرة 
في علف اإلنسان والحروان والكون بما يعد شاهدا عل  صدن ال رآن الكيرنف . وأن ال يب ي  ال  يية أسيتاذ يل يي 

 وولبة يستمعون !!
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دييدة الجيافة التيي ييد  علي  ن ير  اقيب ويلميل عمريل فيي اآلييات ال بد من يشجي  الن رات الترسيررنة الج -4
الكرنمية يشييجيعا للمرسيير المعاصيير وأتيي ا برييده  نحييو الرقيي فييي مييافة  الترسييرر وهيي ا مييؤفاه أن  يت يي  اآلراء 
الجديييدة إليي   المعمييل الركييري إلبييداء الييرأي فرهييا ،  وأن ال يكييون ل هييا ميين ال  ييو  هييو رف ييها ألنهييا جديييدة 

منييا بييبعض مييا ي ييا  عنييد بعييض الميي اهب الركرنيية المتطالنيية فييي سييالة الحييوار الرييوم إذ ي ولييون ال استمسييا ا 
يرهييف ال ييرآن إال برهييف السييل  !؟! ممييا يعنييي وقييو  الترسييرر عنييد لييد معييرن . لييف يلزمنييا بييه أهييل ذلييك الع يير 

 . ن40نأنرسهف وال ألزموا  أنرسهف به أليس ه ه مع دت المسائل 
لن التجديييد فييي الترسييرر فييد بييد ميين الييدعوة إليي   بيييان ميين هييو المرسيير اليي ي يحمييل هيي ا ولذا  ييان هيي ا هييو شيي

العلييف فرنشييره للنيياا  مييا أراف هللا يعييال  ،  وألسييب أن هنيياك وييوابي ووييعها علميياء الترسييرر وعلميياء علييوم 
 ال رآن في  ت هف ال ينبتي إ رالها .ولكنني سلر ز الن ر لو  بعض ه ه المطالب.

األميير  لييه ألن المرسيير يجييب أن يكييون متوجييه اإلرافة هلل يعييال    اييية هلل يعييال  وهيي ا هييو رأإتييدع الن -1
 .ن14نيعلف أنه ال يرسر برتا من الشعر ولنما يرسر  دم هللا يعال  والتطل فيه ليس  التطل في  رره

نتيياجهف السيياب رن أو سييرقة   ةالييتتل،  ميين آفييات اليينرس ول و هييا  فييد يكييون ميين هييف المرسيير يتط يي -2
 واالنتراا المافي بما  انوا ي ولون 

الريوم  هييي يييياب   ن ال ييرآن ،  ولنيي اعت ييد أن  ا  يير مشيكلة  يعيياني منهيا المسييلمو  ةاعت ياف المرسيير هيمني -3
هيمنيية ال ييرآن الكييرنف فييي  ييل ألييوالهف وأفعييالهف وأقييوالهف . إن المرسيير  اليي ي يكييون  ميين همييه أن ييي هب  إليي   

يييه  عيين فلرييل  يعييزخ م هبيية  أو فكريييه  هيي ا  لييف يح ييل   هيمنيية ال ييرآن الكييرنف .وقييد ال ييرآن الكييرنف لربحييب ف
عانرنا في يارنتنا  الطونل  من ايتياذ ال يرآن  الكيرنف  وسيرلة  لتليريد المي اهب واألفكيار  لننحيو  بعريدا بيال رآن  

بيالحل  م يدقا   لميا   بيرن   عن مكانه  ال ي  جعله  هللا  يعال   فيه  إذ قا  سبحانه ن وأنزلنيا إلييك الكتياب
ن فيلين  يي هب هيمنيية ال يرآن  إذا  جعيل  وسييرلة لن يرة ميي هب  48يدييه مين الكتيياب  ومهيمنيا علييه ننالمائييدة 

أو يليرييييد فكييييرة . البييييد أن يرجيييي  األميييير إليييي  ن ييييابه ويرجيييي   هيمنيييية  ال ييييرآن لييييه  ، بحرييييب ي ييييب   اآلراء   
ال ييرآن  يؤنييدها !! فتكييون الهيمنيية ، لهييا وهيي ه ق ييية قييل ميين  واألفكييار واألعمييا  مسييتنبطة ميين ال ييرآن ال أن

ألننا يربرنا أو يربت فرنيا أجييا   علي  عكيس  ذليك ولننيي  أعيد أ  ير م يربة  ن24نينبه لها  في الكتابة والدرا 
 للت  بالركر اإلسدمي  هي إخالة  ال رآن الكرنف عن هيمنة . ومن هناك يوالت علرنا المحن والم ائب . 

إلوييدا  علييي  العلييوم الع يييرنة بميييا  يمكيين المرسييير  ميين إبيييد  رسيييالة هللا يعييال   إلييي   النييياا  إذ ال ا -4
 يع ل أن  يجري ألداب ويستحدب  علوم ربما يريبي بع ها بكتاب هللا يعال   والمرسر آتر من يعلف .

  
إنيا  نجيد الريوم  ثريرا مين البياب مرتوليا لمين هيب وفب ،  ف كالبد أن يتتار للترسرر من هو أهله فيد يتير  -5

الوعيييا  والمدرسيييرن فيييي المسييياجد يلتييي ون   بعيييض اآلييييات فيطوفيييون  لولهيييا  ونتكلميييون فيييي  يييل شييييء إال 
وبالوالييدين  هالترسييرر ،  ونسييمون  ذلييك يرسييررا   ميين يييليي إليي   قولييه يعييال  نوق يي  ربييك إال يع ييدوا إال إيييا

وفوائيييده ،  ول يييون الواليييدين، وأوخار  باأللافييييإلسيييانا  ن فيلتييي  فيييي شيييرح معنييي  ال ييير  والحيييض عليييية فيييي 
الع ون ،  يف ينتهيي  مين هي ا  إلي   ال يو  انتهرنيا مين يرسيرر اآليية الكرنمية   فون أن  ينيبس ب نيت  شيرة فيي 

 ييل   سهللا يعييال   إذ لييي بيرسييررها . فييد بييد  ميين األتيي   عليي  أيييدي هييؤالء وميينعهف ميين االفتييراء عليي   تييا
 رر  . مجلس للوعظ هو مجلس يرس
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ه ا ما وففت االقت ار عليه فيي البحيب ورأييت انيه ييتدءم مي  لجميه وو يعتيه راجييا مين هللا يعيال  التوفريل 
 والعون .
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 التفسير يالمبحث الخامس : نماذج آلراء جديدة ف
 

إذا  نا نيدعو للتجدييد  ونحيب عليية ونير  أن الحاجية ماسية إليية فيد بيد أن ن يدم نمياذ  آلراء جدييدة 
 نرسرر لرزا لل ارئرن عل  الم ي قدما في يدبر ال يرآن الكيرنف ولبيراخا لنتيا  الحيض علي  التجدييد ،  وأفي الت

في م دور المرسير المعاصير  إذا بي   جهيدا وافييا وفيت  هللا يعيال   علييه أن ييليي بالجدييد النياف  فيي الترسيرر   
. 

نيا  األسيتاذ اليد تور ف يل ةبياا أل  يت أن وه ه  نماذ  لتراسرر جديدة ألستاذ الجرل وشي  الشروخ في بدف
عليي   أن الي ي أنيياف  بييه وننييافي بيه  رييري ميين الممكييين الم ييدور .  يأورفهيا فييي تتييام هيي ا البحيب يييدلرد منيي

  ن34ن
األستاذ العدمة لر ه هللا يعال  مهتف بالترسرر ال رآنيي , وبيال رآن عموميا اهتماميا بالتيا أتي  علييه لياييه  لهيا 

مييام آ يياره لرييب إننييا لييف نعهييد فييي األسييتاذ إال متييدبرا تاشييعا أمييام ع ميية ال ييرآن الكييرنف وجدلييه , , ولهيي ا االهت
ولسيينا نييراه واقرييا عنييد مييا قالييه السيياب ون، يشييرد ب نيانييه ونتحولييل لولييه , ولييف نجييده  يي لك آتيي ا معولييه يهييدم مييا 

جدييدة فيي الترسيرر ليف يسي ل إلرهيا  بناه السياب ون , ولكنيا وجيدناه أتي  وأعطي  ، اسيتراف وأفياف ،  وأبيدا ن يرات
فيمييا أ علييف، وال يتسيي  مثييل هيي ا البحييب ل يييان هيي ه اإلبييداعات الترسييررنة  لهييا، ولسيي ي هنييا أن أوليي  السييافة 
ال راء عل  بعض ه ه الن رات ين رهيا علي  وجوفهيا فيي جهيوف الشيي  وا ترياءا بهيا عميا سيواها لعيل هللا يعيال  

 ستيعاب أرلب وأوس ، وه ه بعض األمثلة عل  ه ا الن ر الجديد .يهر  عمد آتر يكون فيه مجا  اال
 -:ن44نأوال  : في التررنل برن ناإل راءن وناإلل اءن في االستعما  ال رآني 

قا  العدمة األستاذ : ومما هو جدير بالتدبر , لري بلن  يتش  له ال لوب , هايان الكلمتان من  تاب هللا 
 راء , ولنستم  :, وهما  لمتا اإلل اء واإل 

في سيان الحديب عن أهل الكتاب قا  يعال  : ن ومن ال ين قالوا إنيا ن يار  أتي نا مرثياقهف فنسيوا ل يا مميا 
ذ ييروا بييه فل رننييا بريينهف العييداوة والبت يياء إليي   يييوم الاياميية وسييو  ين يي هف هللا بمييا  ييانوا ي يينعون ن نالمائييدة 

 متلولية  ليت أييديهف ولعنيوا بميا قيالوا بيل ييداه مبسيووتان ينريل ن وفي آيية أتير  : ن وقاليت الرهيوف ييد هللا14:
 يي يشاء ولرزندن  ثررا  منهف ما أنز  إلييك مين ربيك ونيانيا و ريرا وأل رنيا برينهف العيداوة والبت ياء إلي   ييوم 
دة الايامييية  لميييا أوقيييدوا نيييارا للحيييرب أورلهيييا هللا ونسيييعون فيييي األرخ فسيييافا الهللا ال يحيييب المرسيييدين ن نالمائييي

 ن .64
وقرييت وييوند عنييد هييايرن اآليتييرن : أيسيياء  عيين سيير اسييتعما  نأ رننييا ن فييي آييية ونال رنييا نفييي أتيير  و نييت 
عل  ي رن من أن وجوف  ل من الكلمترن فيي موويعها , ال بيد ليه مين لكميه . والحاي ية أن اإلعجياخ ال يياني  

نميا  يل مين ف يه العربيية مين  رير العيرب إ – ما برنته لك مين ق يل  –لل ران الكرنف ال يتت، بالعرب ولدهف 
, أو يرجمييت لييه معيياني الكتيياب الكييرنف فانييه سييي   عليي  هيي ا اإلعجيياخ ,  مييا ي يي  عنييده العربييي ذو الط يعيية  

 المسترسلة , والسلي ة  المتلصلة .
جيياءت  لميية اإل ييراء لييديثا عيين الن ييار  , أمييا  لميية اإلل يياء فجيياءت فييي سيييان الحييديب عيين الرهييوف , ولن 

 ثريير ميين المرسييرنن ذهييب إليي   أن قولييه يعييال  نوأل رنييا بريينهف العييداوة ن أي بييرن الرهييوف والن ييار  , ولذا   ييان
بحرييب إذا أل يي ت شيير رن معييا ي ييعب ف ييلهما ,  اإلل ييانأرفنييا يرسييررا قرنبييا لإل ييراء واإلل يياء ببسيياوة هييو 
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ييلتوذ ميين التييراء نبكسييرها ن وهييي المييافة المعروفيية عنييد  ثريير ميين الحيير  فررن , أمييا اإلل يياء فهييو مجييرف فهييو م،
 الطرح .

وبعد ه ه المعرفية اللتونية , إذا أرفت أن يتي ون ال ييان فيي اآليتيرن الكيرنمترن فيد بيد ليك مين التيارن  
والواقيي , فل يييد لييد نا التيييارن  أن العيييداء بييرن األميييف الن يييرانية مسييتحكف مل يييل بهيييف , وعليييك أن ي يييرأ التيييارن  

ة الطالنية , بيرن الشيعوب األوروبيية والطوائي  الن يرانية , ول يد  يان آترهيا ليحد ك عن يلك الحروب العالميي
شموال الحرب العالمية الثانيية , ولنميا قلنيا  آترهيا  شيموال , الن هنياك عيدوات إقليميية بيرن الكنيائس الن يرانية 

  ما يحدب في ايرلندا و ررها وال خا  عل  اشده .
 

علمييت ،  فييإذا  ييان ال ييمرر فييي قولييه يعييال  :         ن   أمييا اإلل يياء :  فهييو  مجييرف  الطييرح   مييا 
بريينهف ن راجعييا  للرهييوف ، فيينحن نعلييف أن مييا بييرن الرهييوف ميين عييداوة لييف ي ييل إليي   مييا هييي عليييه عنييد الن ييار  

فياألمر فييه  ياهر  ي لك ، فيلمر العيداوة ال  – ميا ذهيب بعيض المرسيرنن  –ولذا  ان راجعا  للرهوف والن ار  
و علييه عنيد الن يار  بع يهف مي  بعيض ، وأن ترير فلريل علي  ذليك ميا ليد نا عنيه التيارن  ي ل إل   ما ه

مما  ان برن الن ار   والرهوف ، وبتاصية فيي أوروبيا ، ولكنيه يحيو  الريوم إلي   ميوفة ومعونية ومسياعدة لميا 
  ان المسلمون ورفا   الثا  .

 
 : ن54ن انيا  : ل   الحر  وذ ره في االستعما  ال رآني 

 
قيييا  يعيييال  فيييي سيييورة الشيييعراء يحكيييي لنيييا ميييا قاليييه المعانيييدون ألن ييييائهف ، وبالتحدييييد ميييا قالتيييه  ميييوف التيييي  -أ

اسييتح ت العميي  عليي  الهييد  لن ييرهف صييال  عليييه وعليي  ن رنييا وأن ييياء هللا ال ييدة والسييدم ، وقييد أمييرهف بعبييافة 
 مثلنيا فيلت بةيية إن  نيت مين ال يافقرن  هللا ولده ول رهف نقيالوا إنميا أنيت مين المسيحرنن  ، ميا أنيت إال بشير  

ن أمييا قييوم شييعرب عليييه 155-153قييا   هيي ه ناقيية  لهييا  شييرب  ولكييف  شييرب  يييوم  معلييوم  ن  ن الشييعراء : 
إال بشير   تال دة والسدم فه ه م التهف  ما جاءت في  تاب هللا : ن قالوا إنميا أنيت مين المسيحرنن ، وميا أني

ن فيينحن أمييام آيتييرن متحييديرن فييي الجييواب : ذ يير 186 -185ن ن الشييعراء : مثلنييا  ولن ن نييك لميين الكيياذبرن 
 لر  العط  في إلداهما ولف ي  ر في األتر  ، فما هو السر ال ياني يا ير  ؟ 

من المررد أن نستم  إل   ميا قاليه العلمياء أوال  ،  يف نحيد ك بميا يريت  هللا بيه ،  وهيو الرتياح العلييف . فالشيهاب 
وهيييو تايميية المح  يييرن فييي ع يييره ، ييير  أن سييي ب خنييافة اليييواو يرجيي  إلييي   أن شييعربا  علييييه ،  ن64ناأللوسييي 

فللييب ال ييوم أن يجيياروه فيمييا وهييب ميين قييو  فييزافوه  –علييرهف ال ييدة والسييدم  –السيدم  ييان تطرييب األن ييياء 
 ه ه الواو .

هيو قرنيب مين هي ا:  أن ي و  الكرماني صيالب متشيابه ال يرآن ميا  –رلمه هللا  –ومن ق ل الشهاب األلوسي 
 . ن74نشعربا   خاف  في  الحديب ، فزافوا له في ال و  ، وأن صالحا  قلل ف للوا له 

وما أ ن ذلك م نعا  ، وال منسجما  م  بيان ال رآن الكيرنف وروعتيه وليجياخه ولعجياخه ، فهيل  يان شيعرب تطريب 
ة والسيدم ؟ لعيل واقي  اآلييات التيي جياءت األن ياء ل ا  ، وهل  ان  دم صال  أقل من  دميه علرهميا ال يد

  ل من الجملترن بعدها ال يشهد ل لك وال ي ره .
                                                                                                                                          

This file was downloaded from QuranicThought.com



 27 

وعلي   التسيليف بيلن  يدم صيال   يان أقيل ، فهيل وجيوف اليواو مين شيلنه أن يكيون خنيافة فيي الحيديب يتريل ميي  
شيير مثلنييا ن بد يية شييعرب وتطابييه ؟ والعجييب ميين الكرميياني و رييره لرييب عييد الجمليية األوليي  ن مييا أنييت إال ب

بييدال  ، والجمليية الثانييية ن ومييا أنييت إال بشيير ن : عطرييا  ميي  ايحيياف المعنيي  ، ميي  أننييا نعيير  أن ال ييد  والعطيي  
متتايران يماما  ،  فإذا قلنا ن قيام خنيد وأتيوك ن و ن قيام خنيد أتيوك ن فريي الجملية األولي  ينبتيي أن يكيون خنيد 

فرهيا هيو األخ نرسيه ، ولذن ال يمكين أن يكيون إليد  الجملتيرن  ليس هو األخ ، أما الجملة الثانية : فيإن خنيدا  
 عطرا  ، واألتر  بدال  ، ونكون المعن  والدا  .

أن هنا شيرافية مين اإلعجياخ التيارنتي وال يياني معيا  وللييكف  –وهلل الحمد والمنة ، الهللا أعلف  –وال ي  هر لي 
 بحل بديعة من بدائ  إعجاخ ال رآن .  بيان ذلك ، ولاولوا أن يعدوا أنرسكف لتلايه وفهمه فهو

إن  لميية مسيييحرنن لهيييا معنييييان : يمكيين أن يرسييير بالمسيييحورنن الييي ين أصيير وا بميييس واتيييتلي األمييير عليييرهف ، 
ونمكيين أن يرسيير بميين لهييف معييدة ورئيية يييل لون ونشييربون ، وميين هيي ا ال  رييل مييا ورف عيين أم المييؤمنرن عائشيية 

وقييييد ذ يييير ن84نهللا عليييييه وسييييلف وهييييو بييييرن سييييحري ونحييييري نن روييييي هللا عنهييييا : نن يييييوفي رسييييو  هللا صييييل  
المرسييرون ابيين جرنيير والزمتشييري والييراخي هيي ين ال ييولرن ، أمييا الزمتشييري والييراخي فلييف يرجحييا قييوال  فون آتيير 

 وأما ابن جرنر ف د رج  أن  لمة مسحرنن في اآليترن ، يعني أنهف بشر يل لون ونشربون .
ه قييوم صييال  عليييه ال ييدة والسييدم ق ييد بييه هيي ا المعنيي  األتريير وهييو مييا واليي ي نييراه هنييا التر ييرل فمييا قاليي

رجحييه ابيين جرنيير ،ومييا قالييه قييوم شييعرب عليييه ال ييدة والسييدم ق ييد بييه المعنيي  األو  أي ميين المسييحورنن ، 
 .ن94نولجة ذلك :

أميا إذا  أن  لمية مسيحر : لرنميا يرسير ب يالب المعيدة والرئية ، الي ي يل يل ونشيرب فإنهيا مسياونة للبشيرنة ،
فسرت بالمسحور ، فإنهيا لين يكيون  ي لك ، بيل  يل منهميا فرهيا معني   رير الي ي فيي األتير  ، وقيد قيا  قيوم 
صييال  ن إنمييا أنييت ميين المسييحرنن ، مييا أنييت إال بشيير  مثلنييا ن فلييف يوسييي الييواو بييرن الجملتييرن ، ألن معناهمييا 

 يل ويشيرب ،  يف جياءت الجملية الثانيية والد ، إذ معن  المسحرنن ال ي ق ده قوم صال  هيو أنيك ذو رئية يل
يؤ د ه ا المعن  ن ما أنت إال بشر  مثلنا ن ، فإن  ونه يل ل ونشيرب ، معنياه أنيه بشير ، فالجملية الثانيية إذن 
ليست أجن ية عين األولي  ، بيل هيي يل ريد لهيا ، ف يرن الجملتيرن  ميا  اي يا   ميا ي يو  علمياء ال د ية ، لي ا 

رنهمييا ، ألن العطيي  ي ت ييي التتيياير ولييو وسييطت الييواو لكييان لكييل ميين الجملتييرن ال يجييوخ أن يتوسييي الييواو ب
 معن  يتتل  عن معن  األتر  .

وعل   العكس من ه ا ما قاليه قيوم شيعرب : ن إنميا أنيت مين المسيحرنن ، ميا أنيت إال بشير  مثلنيا ن فكلمية  ن 
األمييير ، وهييي ا يتتلييي  عييين مسيييحرنن ن يجيييب أن يرسييير بالمسيييحورنن الييي ين مسيييهف الشييييطان واتيييتلي عليييرهف 

 ييونهف بشييرا  ، ف ييوم شييعرب أل يي وا بن ييرهف يهمتييرن :  ونييه مسييحورا  أوال  ، و ونييه بشييرا   انيييا  ، وال شييك أن  ييد  
من التهمتيرن يتتلي  عين أتتهيا لي ا وسيطت واو العطي  ، ألن العطي  ي ت يي التتياير  ميا قلنيا ، ذلكيف هيو 

 اإلعجاخ ال ياني في اآلية .
ميين اإلعجيياخ ، وهييو إعجيياخ يييارنتي ، لكنييه مترييرا  مييا رأينييا عيين اإلعجيياخ ال ييياني فاإلعجيياخ ب ييي نييوا آتيير 

 ال ياني هو األصل واألساا ، فما هو ه ا اإلعجاخ التارنتي ؟ 
إننييا ونحيين ن ييرأ  تيياب هللا يعييال  ، يحييد نا عمييا  ييان يييدور بييرن األن ييياء علييرهف ال ييدة والسييدم ، وأقييوامهف ، 

نييية السيييحر ، ليييف يكييين معروفييية عنيييد األن يييياء األو  ، ولنميييا  انيييت متيييلترة ، و يييلن ق يييية نجيييد أن التهمييية برر 
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السحر لف يكن مشيتهرة عنيد الابائيل األولي  : عياف و ميوف ، و يل الي ي يجر يون بيه أن يياءهف أنهيف بشير ييل لون 
قيوم صييال  بميين ونشيربون ، وأنهييف اييبعهف األرذلييون ؛ ليي ا ال نسيتطي  أن نرسيير  لميية ن مسيحرنن ن التييي قالهييا 

أصييابه السييحر ؛ ألن السييحر لييف يكيين معلومييا  لهييف وال معروفييا  عنييدهف ، إن السييحر  هيير متييلترا  وقييد لييد نا 
ال يرآن عين السيحر عنيد الم يرنرن ال يدماء ، ونحين نعليف قيرب المسيافة بيرن م ير وميدين منيز  شيعرب عليييه 

 ال دة والسدم ؛ ل ا  ان السحر معلوما  لهف معروفا  عندهف .
 مييا قييرر ميين ق ييل ، الهللا أعلييف    ن05نأعنييي ال ييياني والتييارنتي  –وهكيي ا نييدرك نييوعي اإلعجيياخ فييي اآليتييرن 

فر ه ا التنزنل وما أع ف وأجمل رسالة الحر  ، ونسلله أن يلهمنيا ال يواب ، وأن يريت  علرنيا فيي فهيف  تابيه 
. 

 : ن15ن انيا  : ل   الحر  وذ ره في االستعما  ال رآني 
ن وقييييا   139  يعييييال  : ن وال يهنييييوا وال يحزنييييوا وأنييييتف األعلييييون إن  نييييتف مييييؤمنرن ن ن آ  عمييييران : قييييا -ب

 ن .35سبحانه :  ن فد يهنوا ويدعوا إل   السلف وأنتف األعلون الهللا معكف ن  ن محمد : 
 

أن يكرمنيي بنيور الرهيف قا  األستاذ العدمية : وقريت  ثريرا  مي  اآليتيرن الكيرنمترن ، أيلميل الين ف راجييا  مين هللا 
، والرييرن بييرن اآليتيييرن ميين لريييب اليين ف  ييياهر لييك ، فرييي اآليييية األوليي  ذ يييرت ن ال ن مييريرن ن وال يهنيييوا وال 
يحزنييوا ن ، ولكنهييا فييي اآلييية الثانييية لييف ييي  ر إال مييرة والييدة ن فييد يهنييوا ويييدعوا إليي   السييلف ن ، ونعلييف هللا أن 

رب العييالمرن ، فييي  ييل آييية ميين آيايييه ، وأرجييو  أن يتييدبر اآليتييرن هيي ا ال ييرآن يحمييل لجتييه عليي  أنييه ينزنييل 
يعليف هللا  –جريدا  ، وميا أ نيك إال أنيك سيررق، قلبيك ، ويتييه نرسيك ، ونتشي  فيؤافك ، ول يد وجيدت ذليك  ليه 

 . -صدن ما أقو  
حي ر الميؤمنرن ولعله قيد بليع الشيون م لتيا  ، لتيدرك سير الين ف فيي اآليتيرن الكيرنمترن ، فاآليية األولي  جياءت ي

من أمرنن ا نرن مين اليوهن والحيزن ، واليوهن والحيزن أميران ليسيا مين الر يرلة وال مين الترير فيي شييء ، فيد 
يجوخ للمؤمنرن أبدا  أن ير نوا إلي   واليدة مين هيايرن ال يرترن أو مين هي ين المرويرن االجتمياعررن ، اللي ين 

وليييدوة االسيييت رار ، وال يييدرة علييي  التحريييز ، ولييي ة ينتيييران جسيييف األمييية ، فيحيييوالن برنهيييا وبيييرن نعمييية األمييين، 
 الم اومة ، م اومة الشر .  

أما اآلية الثانيية : فكيان النهيي فرهيا عين أميرنن ا نيرن  ي لك : اليوهن ، وهيو ميا يشيترك فييه مي  اآليية األولي ، 
ن ال ن اليي ي  وهييو األميير األو  ، أمييا األميير الثيياني فهييو الييدعوة إليي   السييلف ، ولكنييه لييف ي تييرن بحيير  النهييي

إال ألن الحييزن شيير فيييي  ييل وقييت ، أمييا الييدعوة إلييي    –الهللا أعليييف بمييا ينييز   –اقتييرن بييه الحييزن ! ومييا ذلييك 
السيلف فليييس  يي لك ، إنمييا هييو شيير لرنييا  ، ولكنييه قيد يكييون ترييرا  لرنييا  آتيير أال ييير  إليي   قولييه يعييال  : ن ولن 

ن ولكنييه شير لرنمييا يكييون استسيدما  ولرنمييا ي تييرن 61 جنحيوا للسييلف فياجن  لهييا ويو ييل علي  هللا ن ن األنرييا  :
بال ييع  والييوهن ،  مييا هييو الشييلن فييي أيامنييا هيي ه ، فلييو أنييه قرييل ن فييد يهنييوا وال يييدعو إليي   السييلف ن لكييان 
محرمييا  عليي  المسييلمرن فييي  ييل لييرن وع يير ، وليييس هيي ا ميين شييلن اإلسييدم ، لكيين ن ييف اآلييية عليي  مييا هييو 

لي   السييلف ن جياء يحيرم علي  المسيلمرن الييدعوة إلي   السيلف الناشي ة عين ال ييع  ، علييه ن فيد يهنيوا وييدعوا إ
 والتي هي ت وا وتنوا وذ  ال يري يه اإلسدم وال يلرل بالمسلمرن .
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أرأيت إل   بدي  الن ف ، أرأيت إل   رسالة الحر  ال رآني التيي يحملهيا للمسيلمرن ، هي ا الحير  ن إنيا أنزلنياه 
واألرخ إنييه  ييان  تن ن قييل أنزلييه اليي ي يعلييف السيير فييي السييماوا 2يع لييون ن ن يوسيي  : قرءانييا عربيييا  لعلكييف 

 ن . 6 رورا  رليما  ن ن الررقان : 
 :  ن25ن الثا  : سر استعما  لرظ ن ال يحل ن 
  ن مي   أن  أ ثير19ال ين آمنيوا ال يحيل لكيف أن ير يوا النسياء  رهيا  ن  ن النسياء :  اي و  هللا يعال  :  ن يا أيه

ن ن وال ي ربييوا الزنيي  ن ن 31المنهيييات   انييت  يلييي ليير  النهييي مباشييرة  ن وال ي تلييوا أوالف ييف ن  ن اإلسييراء :
ن   11ن ن ال يسيتر قيوم  مين قيوم ن  ن الحجيرات : 34ن ، ن وال ي ربوا ميا  الرتييف ن  ن اإلسيراء : 32اإلسراء : 

 ن .12ن وال يتتب بع كف بع ا  ن  ن الحجرات : 
 النساء جاء نس ها  رر ه ا  له ، فلف ي ل فرها نن ال ير وا النساء  رها  نن . ولكن آية

قا  األستاذ العدمة : ول د وقريت عنيد هي ا الين، الكيرنف أبحيب عين سير التتياير ، وب يف اآلييات التيي يشيبه 
ن الب ييرة :  هيي ه اآلييية بع ييها إليي   بعييض مثييل قولييه يعييال  : ن وال يحييل لكييف أن يلتيي وا ممييا آيرتمييوهن شيير ا  ن

أن ه ه الكلمة إنميا يجييء بجانيب األميور ، أو بجانيب  –الهللا أعلف ، وهلل الحمد والمنة  –ن ،  هر لي  229
ال  ايا التي  ان الناا يزاولونها فون أن يروا بها بلسا  أو لرجيا  ، أميا  ررهيا مين المنهييات فهيي أميور ينرير 

وأ يل ميا  الرتييف ، وأ يل أميوا  النياا بالباويل ال ي رهيا ع يل وال منها الطباا أو ينكرها العر  ، فال تل والزنيا 
يحلهييا شييرا ، أمييا الييتحكف فييي النسيياء وورا ييتهن  رهييا  فإنهييا يتتليي  عيين األمييور السيياب ة لرييب رأينييا أن بعييض 
التشييرنعات وال ييوانرن عنييد األمييف المتمدنيية المتح ييرة ،  انييت يجرييز هيي ه إليي   عهييد قرنييب ، وهنييا ي ييرخ فقيية 

فييي  تيياب هللا فييي متاوبيية اليينرس اإلنسييانية فيياألمور المترييل عليي  يحرنمهييا يلييي ليير  النهييي نن ال  التع ريير
ي ربييوا نن ، نن ال ييييل لوا نن ، نن وال ي تلييوا الييينرس نن أمييا ميييا ي نييه بعيييض النيياا ل يييا  ال مرنيية فييييه وال يبيييار 

 جملة        نن يحل نن .عليه ، فإننا نجد ال رآن يع ر عنه بلسلوب آتر لرب يلي لر  النهي ه ه ال
الن ييي إنييا ألللنييا لييك  ارابعييا  : الحكميية فييي إفييراف العييف والتييا  وجميي  العميية والتاليية فييي قولييه يعييال  : ن يييا أيهيي

أخواجك الديي آيرت أجورهن وما ملكيت يمرنيك مميا أفياء هللا علييك وبنيات عميك وبنيات عماييك وبنيات تاليك 
 ن .50وبنات تااليك ن ن األلزاب : 

آراء المرسييرنن اليي ين ي ييدموا بميييا ال مزنييد عليييه وألسييب أن ال لاجيية ليي  ره هنيييا؛ ألن  ن35ن يير األلوسييي قييد ذ
 يررنعايه  ثررة ، ولكن ال ي يهمنا هو بيان رأي األستاذ سلمه هللا يعال  لرب ي و  : 

تيا   إن ه ه اآليية جارنية علي  سينن العيرب فيي ي يدير األنسياب ويحاي هيا فيالمرء إذا  يان ليه عيف أو 
وله ا أو ذاك بنات ، فإن فرجتهن والدة وهيي بنيت عيف أو تيا  ،  مهميا يعيدفت الشيتوع ،  فيد ييز ، عين 
ذلك ،  ولكن بنت التالة يتتل  منزلتها بياتتد  أبرهيا  ، و ي لك بنيت العمية ؛  ذليك أنيه قيد يكيون لإلنسيان 

ن متتلرتيرن  ، فيإن هيؤالء ال نيات  دب تاالت أو عمات إلداهن متزوجة من ابين عيف ليه واألتير  مين ق رلتير
لهؤالء العميات والتياالت متتلريات فيي فرجية النسيب وال يرب والم ياهرة ، ولميا اتتلي  ناسيب أن يكيون ذ ير 
العمة والتالة عل  الجم  لتح رل ه ا االتتد  ،  وألنه لاي ة ،  واقعية ولميا ليف يكين األمير علي   ذليك فيي 

ف اليحاف الجهة فيي  يل . وهي ا رأي جدييد بيل هيو فيت  جدييد . أ يرم هللا العف والتا  ،  ناسب أن يكون باإلفرا
 يعال  أستاذنا العدمة  ونرعنا بعلمه آمرن .
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 الخاتمــة
 

قييد م يي  ميين البحييب ميييا  هيير منييه أن الحاجيية ماسيية وويييرورنة للتجديييد فييي الترسييرر , موا بيية لمتطلبيييات 
, ولكيين إصييدلا  لهييا ويمررييزا ل ييحيحها وسييايمها , وبثييا الحييياة الجديييدة , ال ر  ييا ورائهييا , وانسييياقا  تلرهييا 

لمافة ال واب في  نايا ه ه الحياة وقد بان أي ا أن بواعيب هي ا التجدييد متعيدفة ومتنوعية , و ي لك اوير هي ا 
التجديد ومحاله متعدفة ومتنوعة أن في مافة الترسرر أو فيي شت يية المرسير أو فيي الكتيب التيي هيي ورنيل 

الترسييرر , وليي ا فإنيييه ميين ال ييروري أن يعطييي  المووييوا ل ييه مييين الييدرا و التمحيييي،  الوصييو  اليي  ميييافة
تروجيا مين فائييرة التحوليل لييو  الي ات والن يير الي  التييار  ن يرة وييي ة ييؤفي اليي  ي يررل المعامليية مي  ميين 

 هف تار  فائرة الدين واألمة .
 

المبار ييية لتييي  يسيييتطي  أن  ان العييييأ فيييي هييي ا العيييالف يسيييتدعي ن يييرا وسيييطا يتمثيييل فيييي وسيييطية هييي ه األمييية
يوصييل رسييالتها الحمرييدة اليي  النيياا . وان مييا يطييرأ بييرن الررنييه واألتيير  ميين اجتهييافات ال يملييك لييل الحييياة 
ينبعييب فرهييا روح الحييياة لتحييدب وييجيجا وسييي اميية اإلسييدم و المسييلمرن لميين افعيي  الييدواعي اليي  وييرورة 

االيجابيية فيي هي ه الحيياة ولي لك يير  الباليب بعيض االجتهاف المن بي الي ي  ايتيه التيرو  لنتيائق فيي  ايية 
 التوصيات التي هي من ألو  ما يكون ال  الن ر .

 
 النتائج والتوصيات 

 أن التجديد مطلب مل  جدا لكن ب وابي محدفة لت  ال يتر  عن اإلوار المرسوم  -1
ه من من ال روري النهوخ بمجموعات علمية يتشكل إلعافة ي ونف معوجه من التراب وين رت -2

 شوائب البحب العال ة به 

من ال روري أن يتتار مدرا الترسرر بعناية لت  يؤفي الدور المطلوب منه عل  أ مل  -3
 وجه

من ال روري التشمرر عن ساعد الجد لتناية  تب الترسرر من األلافيب الموووعة ومن  -4
 اإلسرائرليات التي مل ت بها صرحات بعض الكتب 

طي الدراسية الموووعة في مواف الترسرر في الجامعات ال بد من إعافة الن ر في الت -5
 والمعاهد لت  يكون جافة ومرردة 
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 الهوامش

 عن مع ل بن يسار، فار الركر، برروت  5/26من  المسند 855-هي2الشرباني، ألمد بن لن ل نت ك   (1)
، يح رييل ع ييد  1990،  1، برييروت ،  وبعيية فار الكتييب العلمييية  4/567ن النيسييابوري، أبييو ع ييد هللا الحييا ف،  المسييتدرك 2ن

 تيياب المدلييف ، وبعيية فار الركيير   4291من السيينن بييرقف 883-هييي275ال ييافر عطييا، ورواه  أبييو فاوف،سييليمان بيين أشييعب نت:
ن وبعية فار  6527برروت ، يح رل محمد محي الدين ع د الحمرد ورواه الط راني، سليمان بن ألميد، المعجيف األوسيي بيرقف ن 

هي ، بتح رل ويارن عيوخ هللا وع يد المحسين إبيراهيف ، وذ يره الحيافظ ابين لجير، ألميد بين عليي ، 1415ال اهرة ، الحرمرن ، 
هي يح رل محمد فؤاف ع د البياقي،  وذ يره العجليوني، إسيماعرل بين 1379وبعة فار المعرفة ، برروت ،  13/295 فتح الباري،
هي  يح رل 1405،  4وبعة مؤسسة الرسالة  ، برروت ،   740برقف  1/282،  كشف الخفاءمن 1749-هي1162محمد، نت 

ألمد ال دا،  وقا  : رواه أبو فاوف في السنن عن أبي هرنرة مرفوعا  وأترجه الط راني = في األوسي عنه بسيند رجاليه   يايي 
 ، وأترجه الحا ف في المستدرك من لديب ابن  وهب وصححه وقد اعتمد األئمة ه ا الحديب   

ن إشيرا  أ.ف . محميوف خقيزون 332 -331اإلصيدار األو  ع نموسوعة المفاهيم اإلسـممية العامـة  ة ميؤلررن،مجموع (3)
 م .2000ال اهرة  -وخنر األوقا  الم ري 

ومييا   272ع   منــاهج تجديــد فــي النحــو والتمســة والتفســيرن وان يير: التييولي ، أمييرن، نمعاصييرن 154السييابل ع ن (4)
 بعدها ،  وب  ال اهرة .

من  1948-هيي1367ن وان ر:الزرقياني، محميد ع يد الع ييف، نت: 155 - 154ع ن موسوعة المفاهيم اإلسمميةنان ير : 5ن
مقاالت في علوم القرآن وأصول ن وب  ةيس  البابي الحل ي ، وان ر: الطيار، ف. مساعد،نمعاصرن 1/472نمناهل العرفان 

 ن .233ع ن  التفسير
ة ، وبي  فار صيافر .  لسـان العـربمن 1311-هيي711  الدين،نت: ن  ان ر :ابن من ور، محمد جما6ن يد، البين من يور ، الجد

 من 1657-هي1067م طر  بن ع د هللا،نت: 
م واألمثلة التي ذ ريها عل  ه ه األنواا 1983فار الركر  1/35 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ن لاجي تليرة، 7ن

 ن .من الت نيي من عندي وليست في  ش  ال نو 
ن ال ي ينبتي أن يكون مرافا بال ديف هو ما  ان في ال رون الثد ة األول  , ولكن يوسعت فائرة ال ديف لت  شملت مع ف 8ن

 التراسرر التي سب ت ما يسم  ب رن النه ة اعني ال رن التاس  عشر .
 ر صحي  لف أر من سب ه إليه  إال ن يررن الد تور الراول مساعد الطيار برن الترسرر بالسنة والترسرر الن وي وهو ن9ن

 وما بعدها . 138ع مقاالت في علوم القرآن وأصول التفسيرف ل ةباا . ان ر :  رأستاذنا الد تو 
 ه ا هو الشائ  وفيه ن ر ليس ه ا محله .  ن10ن
  ثرر . ففيه ترر 167-120في ال رحات ما برن  مقاالت في علوم القرآنان ر ما  تبه الد تور الطيار في   ن11ن
وب  فار ابن  6/2662،في عدة مواو  ان ر مثد صحيح البخاري من 870-هي256ن البتاري، محمد بن إسماعرل،نت: 12ن

وبي  فار المعرفية بريروت  9/65 فـتح البـاري حـرح صـحيح البخـاري يح رل ف. م طر  البتا وان ر  1987 ثرر برروت سنة 
 ن التطرب .يح رل محمد فؤاف ع د الباقي ومحب الدي 1379سنة 
 . 297ع  مناهج تجديدالتولي،   ن13ن
 .230ع مقاالت في علوم القرآن  وأصول التفسيرالطيار،   ن14ن
 عل  أن الشر  لثاني ليس عل  إودقه. 231ع مقاالت في علوم القرآن والتفسيران ر ه ه الشرو  في: الطيار،   ن15ن
ــةن أن يير :أبييو لسييان،جما  محمييوف، 16ن ــات القرآنيــة الــدالالت المعنوي ومييا بعييدها رسييالة ف تييوراه فييي  142ع لفواصــل اآلي

 الترسرر ، رر منشورة. 
 وما بعدها. 142ن أن ر السابل ع17ن
 . 427ن الم در السابل ع18ن
 –وما بعدها , وب  وخارة التعليف العالي  231ع قراءة جديدة –تطور تفسير القرآن ن  ان ر :ع د الحمرد، ف. محسن، 19ن

 هي .1408ف جامعة بتدا
 . 1987ال اهرة  –وبعة فار الرنان للتراب  30/84، تفسير الطتري من 1923-هي310ن الط ري ، محمد بن جرنر،نت:20ن
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 ن  ان قد يحدب عن بعض العوارخ والمعي ات التي لد ت في المسلمرن .21ن
مؤتمر علوم الشريعة في  تاب , بحب وب  ومن  العلوم اإلسممية في حياتنا المعاصرةن ع د الحمرد، ف. محسن، 22ن

 م .1995عمان سنة  –, من منشورات المعهد العالمي للركر اإلسدمي  240ع الجامعات
، رسيالة ماجسيترر،  46-41ن ع : تفسير ابـن عاحـور دراسـة منةجيـة ونقديـة ن  ين ر في ه ا أبو لسان، جميا ، ن 23ن

  رر منشورة ومعدة  لكلية الشرنعة بالجامعة األرفنية.
 .53-52ع ، تفسير ابن عاحور دراسة منةجية ونقديةن ان ر: أبو لسان24ن
وميا 113بحب م دم لمؤيمر علوم الشرنعة في الجامعة ع منةجية التعامل مع علوم الشريعةن ان ر: خرخور، ف.عدنان 25ن

 م .1995بعدها وب  المعهد العالمي للركر اإلسدمي عام 
عاشيور وميا يتعلييل بيه ميين مدل يات فيي : أبييو لسيان، يرسيرر ابيين عاشيور فراسيية  ان ير علي  سيي رل المثيا  يرسيرر ابيين (26)

 وما بعدها في الر ل التاع بت ونف الترسرر . 535منهجية ون دية ع
 رسالة  رر منشورة . 2/707 اتجاهات التفسير في مصر وسوريان  ةباا، ف. ف ل لسن، 27ن
 .116ع  ء التحديات المعاصرةمنةجية التعامل في علوم الشريعة في ضو ن خرخور، 28ن
 ومن أبحاب مؤيمر علوم الشرنعة . 119ن  السابل ع 29ن
 م .1981برروت  –وبعة فار ال لف  3424،  تاب األن ياء لديب رقف صحيح البخاري ن  البتاري ، 30ن
مقاالت في ار،وان ر : الطي 2000عمان سنة  –وما بعدها وبعة فار الررقان  644ع  قصص القرآن الكريمن ةباا، 31ن

 هجرنة 1425وما بعدها وبعة فار المحدب ، الرناخ ،  130ع علوم القرآن وأصول التفسير 
م وعزاه المؤل  إل   البتاري في  تاب 1999وبعة المدينة المنورة  4/224 التفسير الصحيحن ياسرن، ف. لكمت بشرر، 32ن

 . 1/384ومسلف  3423/ لديب رقف  6األن ياء 
 وما بعدها من  تاب الطيار فإنه ف ل مهف . 138وان ر ع 644ع   قصص القرآنةباا،  ن ان ر إل  33ن
ن ين ر عل  الت وع الروايات التالرة في ق ة  علبة بن لاويب ولرن ير فيي هي ا فيي  تياب  اليد تور عيداب  الحميأ 34ن

 !! . ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليهالمسم  
فيميا يتعليل بلسييباب  كتابـه إتقــان الترهـان فـي علـوم القـرآنبيه اليد تور ف يل ةبياا فيي ن ين ير الر يل المياي   الي ي  ت35ن

 النزو  .
ن يمكن إل اء  ن رة عل  الكتب التي يحد ت عن الرتن والمدلف والدجا  وأتبار الساعة مميا فييه  ثرير مين هي ه الرواييات 36ن

 يو  إن المسيي  اليدجا  هيو الح يارة التربيية !!! مميا التي أترجت للناا استنباوات في  اية العجب لت  عدنا نسيم  مين ي
 ي ري نوعا  من العدائية برن العالف اإلسدمي والترب لمثل ه ه الن رات .

 وبعة الحل ي . 1/34، تفسير الطتري نأترجه الط ري ، 37ن
 . 306ع مناهج تجديد في النحو والتمسة والتفسيرن التولي،  38ن
وميا بعيدها / ويمن أبحياب الميؤيمر العيالمي الرابي   54ع  لـول قرآنيـة لمشـ مت اإلنسـانحن أن  ل، ف. محريي اليدين،39ن

 . 2000وب  في م ر سنة  –ل دي  الزمان سعرد النورسي 
 قراءة في كتب العقائد المذهب الحنتلين ان ر للجواب عن ه ا الرأي العجرب  تاب :  المالكي، لسن بن فرلان،40ن

 .  2000ه مر ز الدراسات التارنتية عمان سنة وما بعدها وبع 178ع  نموذجا
 هي   1425هدية مجلة األخهر عام  2/13 التفسير القرآنين ين ر: ال رومي، ف.محمد رجب، 41ن
 . 2/15ن يراج  السابل 42ن
شر وما بعدها ن 27ع  دراسات إسممية وعربية مةداة إلى  العممة األستاذ الدكتور فضل عباس، نن  ان ر: أبو لسا43ن

 األرفن. –فار الراخي عمان 
 .1995فار  الررقان ، عمان   192-191،إعجاز القرآن الكريمةباا، ف.ف ل لسن،   ن44ن
 .  203 -199الم در السابل ع   ن45ن
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وب  فار   119، ع 19،   تفسير األلوسي المسمى روح المعاني من1852-هي1270ن،ن ان ر : االلوسي، محموف46ن
 ي.إلياء التراب العرب

، ال ي  رر مح  ه اسمه فسماه : أسرار  متشابه القرآنم ن 1110 -هي 505ن الكرماني، محموف بن لمزة ن ت نحو 47ن
  155م ، ع1976 -هي 1396التكرار ، فراسة ويح رل ع د ال افر ألمد عطا ، وبعة فار االعت ام وبعة  انية 

،  تاب ف ائل ال حابة باب في ف ل عائشة روي مسلمصحيح من 875-هي261ن  النيسابوري، مسلف بن الحجا ،نت:48ن
 ن .1893:4ن ن2443هللا عنها بلرظ ن قالت : لما  ان يومي  ب ه هللا برن سحري ونحري ن لديب رقف ن 

ن وليس فيي ذليك مح يور أن يكيون اللر ية الواليدة لهيا أ ثير مين معني  ، وهي ا هيو أليد علمياء اللتية وهيو   الم يييييرف ن ت 49ن
 يكتب  تابا  في ه ا ، وهو : نن ما ائتل  لر ه واتتل  معناه في  تاب هللا نن .هي ن 285
فكلمة ن مسحرنن ن التي قرلت لن ي هللا  ل ال  يعني أنه يل ل ونشرب ، وه ه هي البشرنة بعرنها ، فليس هنياك مكيان   ن50ن

 البشرنة ، ل ا جاءت الواو . للواو ، أما ما قاله قوم شعرب عليه السدم ، فهو من السحر ، وهو خائد عن
 . 206-204ن ع إعجاز القرآن الكريمن   ةباا،ف.ف ل،ن 51ن
 . 213-212ع  إعجاز القرآن الكريمن ةباا، ف.ف ل،  52ن
 . برروت، فار إلياء التراب العربي. 66-22/65   روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثانيااللوسي، محموف،   ن53ن
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 المراجع

 ييل ، محرييي الييدين، للييو  قرآنييية لمشييكدت اإلنسييان، وييمن أبحيياب المييؤيمر العييالمي الرابيي  ل ييدي   آن -1
 م2000الزمان النورسي ، وب  م ر،

 االلوسي، محموف، روح المعاني في يرسرر ال رآن والسب  المثاني، فار إلياء التراب العربي ، برروت -2
 م1981فار ال لف ، برروت،  البتاري ، محمد بن إسماعرل ،صحي  البتاري ، -3
م، يح ريل ف م يطر  1987البتاري ، محمد بن إسيماعرل ، صيحي  البتياري ، فار ابين  ثرير بريروت،  -4
 البتا

 هي ، هدية مجلة األخهر1425ال رومي ، محمد رجب ، الترسرر ال رآني ، ال اهرة، -5

عدمية األسيتاذ اليد تور ف يل ةبياا أبو لسان ، جما  محميوف ، فراسيات إسيدمية وعربيية مهيداة إلي  ال -6
 م2000، فار الراخي ، عمان ،

 أبو لسان ، جما  محموف ، الدالالت المعنونة لرواصل اآليات ال رآنية ، رسالة ف توراه ،  رر منشورة  -7
 أبولسان، جما  محموف ، يرسرر ابن عاشور فراسة منهجية ون دية ، رسالة ماجسترر ،  رر منشورة -8
 م 1983لاجي ،  ش  ال نون عن اسامي الكتب والرنون، فار الركر ، برروت ،  تليرة ، -9

 التولي ، أمرن ، مناهق يجديد في النحو وال د ة والترسرر ، ال اهرة -10
خرخور ، ف عييدنان ، منهجييية التعامييل ميي  علييوم الشييرنعة فييي وييوء التحييديات المعاصييرة، وييمن  تيياب  -11

 م1995ت ، المعهد العالمي للركر اإلسدمي ، عمان ،مؤيمر علوم الشرنعة في الجامعا
 الزرقاني ، محمد ع د الع يف ، مناهل العرفان في علوم ال رآن ، ةيس  البابي الحل ي ، ال اهرة -12
 السجستاني ، أبو فاووف ، السنن ، فار الركر ، برروت ، يح رل محمد محري الدين ع د الحمرد -13
 ل ، المسند ، فار الركر ، برروت الشرباني ، ألمد بن لن  -14
هيييي ، يح رييييل وييييارن 1415الط رانيييي سييييليمان بييين ألمييييد ، المعجييييف األوسيييي ، فار الحييييرمرن ، ال يييياهرة، -15

 عوخ هللا وع د المحسن إبراهيف 
 م1987الط ري ، محمد بن جرنر ، يرسرر الط ري ، فار الرنان للتراب ، ال اهرة ، -16
، 1ت فيييي عليييوم ال يييرآن وأصيييو  الترسيييرر ، فار المحيييدب ، السيييعوفية ،  الطييييار ، ف مسييياعد ، م ييياال -17

 هي1425
 م2000ةباا ، ف ف ل لسن ، ق ، ال رآن الكرنف ، فار الررقان ، عمان ، -18
 ةباا ، ف ف ل لسن ، ايجاهات الترسرر في م ر وسورنا ، رسالة ف توراه ،  رر منشورة -19
 م1991لكرنف ، فار الررقان ، عمان ، ةباا ، ف ف ل لسن ، إعجاخ ال رآن ا -20
 هي  1408ع د الحمرد ، ف محسن ، يطور يرسرر ال رآن ، جامعة بتداف ،   -21
ع ييد الحمرييد ، ف محسيين ، العلييوم اإلسييدمية فييي لياينييا المعاصييرة ، وييمن  تيياب علييوم الشييرنعة فييي   -22

 م1995الجامعات ، المعهد العلمي للركر اإلسدمي ، عمان ، 
عجلييوني ، إسييماعرل بيين محمييد ،  شيي  التريياء ومزنييل اإللبيياا عمييا اشييتهر ميين الحييديب عليي  ألسيينة ال -23

 هي ، يح رل ألمد ال دا1405، 4الناا ، مؤسسة الرسالة ، برروت،  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 35 

العسيي دني ، المييد بيين علييي ييين لجيير ، فييت  البيياري شييرح صييحي  البتيياري ، فار المعرفيية برييروت ،  -24
  د الباقيهي، يح رل محمد فؤاف ع1397

 م2000المالكي ، لسن بن فرلان ، قراءة في  تب الع ائد ، مر ز الدراسات التارنتية ،عمان ،  -25
 م إشرا  ف لمدي خقزون 2000مجموعة بالثرن ، موسوعة المراهيف اإلسدمية العامة ، ال اهرة ،  -26
 ابن من ور ، محمد جما  الدين ، لسان العرب ، فار صافر برروت  -27
،  1النيسابوري ، أبو ع د هللا الحا ف ، المستدرك علي  ال يحيحرن ، فار الكتيب العلميية ، بريروت ،   -28

 م ، يح رل ع د ال افر عطا1990

 م 1999ياسرن ، ف لكمت بشرر ، الترسرر ال حي  ، المدينة المنورة ،  -30
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