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 قضية تجديد الخطاب الدينى

 التجديد فى مجال التفسير و الدراسات القرانية

مجاؿ التفسير  ـ خطة لمتجديد فىاليدؼ مف البحث : المشاركة فى رس
 عمـو القراف و الدراسات القرانية و 

 عناصر البحث 
 انواع الخطاب الدينى  –مصطمحات البحث  –معنى التجديد  -ٔ
 رؤى بعض العمماء و المجدديف فى االسبلـ  -ٕ
 استنباط االحكاـ التشريعية مف القراف الكريـ و دور التفسير فييا  -ٖ
 تاريخ االسبلـ  المسيرة التجددية لمخطاب الدينى عبمر -ٗ
 التدرج التاريخى لقضية تجديد التفسير  -٘
 دور المستشرقيف فى تجديد التفسير القرانى -ٙ
 التجديد فى الدراسات القرانية و منيا عمـو القراف  -ٚ
 اسيامات القراف الحديثة فى فى حؿ مشكبلت العالـ  -ٛ

 خطة البحث 
 اوال : اليدؼ مف البحث 

 صؿ يشتمؿ عمى عدة مباحث ثانيا :يتكوف مف ثبلثة فصوؿ و كؿ ف
ثالثا :تجارب عممية لتطوير و تحديث الدراسات القرانية فى الوطف 

 العربى 
 الخاتمة و التوصيات 

 ييدؼ لتطوير مجاالت التفسير و عمـو القراف و الدراسات القرانية  -ٔ
  المشاركة فى  عممية تجديد الخطاب الدينى عامة و التفسير خاصة -2
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RENEWAL OF RELIGIOUS SPEECH ISSUE 
 Renewal in the field of interpretation and Quranic studies 
THE AIM OF THE RESEARCH: Participating in drawing up a 
plan for renewal in the field of interpretation, Quranic sciences 
and Quranic studies 
SEARCH ELEMENTS 
1- Meaning of renewal  - search terms - the types of religious 

speech  
2- visions of some scholars  and innovators in Islam 
3-the assumption  of legislative provisions from the Koran and 

the role of interpretation 
4-The Renewal Process of the Religious Speech through  

History of Islam 
5-Historical hierarchy of the issue of renewal of interpretation 
6-The role of orientalists in the renewal of the Quranic 

interpretation 
7-renewal in the studies of the Koran, including the Koran 

sciences  
8 - Contribution of modern Quran in solving the world's              

problems 

SEARCH  PLAN 
First: The purpose of the research 
Second: It consists of three chapters and each chapter includes 
several topics 
Third: Practical experiments to develop and update Quranic 
studies in the Arab world 
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
1-Aiming to develop areas of interpretation and the sciences of 

Quran and Quranic studies 
2-Participation in the process of renewal of religious speech in 

general and interpretation in particular 
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 المقدمة
 اهلل الرحمف الرحيـبسـ 

الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمي أشرؼ المرسميف وخاتـ 
النبييف محمد صمي اهلل عميو وسمـ ومف تبعيـ بإحسانو الي يوـ الديف 

 ...وبعد.
كتير مف العمماء مف ينادي بتجديد الخطاب الديني ، ويذىب كؿ 

واعد وأسس لمتجديد واحد لمتجديد حسب وجية نظره ورؤيتو ، فمف يضع ق
ويسير عمي ىذه القواعد واألسس فيصؿ إلي نتيجة طيبة يساىـ في إثراء 
الحياة العممية والدينية والثقافية ومنيـ مف يبالغ ويخمي في نظرية لمتجديد 
فيأتي بالعجب العجاب مف األقواؿ واألفكار التي تيدـ وتضع سياجا 

جد طائفة مف العمماء تأخذ حاكما عمي العقؿ والقمب وبيف ىذا وذاؾ : تو 
لنفسيا خطا وسطًا يجمع بيف األصالة والمعاصرة ،بيف القديـ ومتطمبات 
العصر الحديث فبل تيمؿ آراء السابقيف وأفكار المتقدميف بؿ تأخذىا بعيف 
اإلعبتار واإلنصاؼ ،وتضيؼ عمييا بما يتماشي ويحتاج إلية الناس في 

ىذه الطائفة ىي التي يكتب ليا البقاء األزمنة المتأخرة واألياـ المعاصرة و 
 ويستمر منيا العطاء ؿ،ىا ىي التي احترمت القديـ وقدرت الجديد .

ومف خبلؿ تخصصي العممي والديني قمت بدارسة عف) تجديد 
 الخطاب الديني ( وأخذت مثاال عمي ىذا التجديد وجعمت عنوانو:

 القرآنية(.)التجديد في مجاؿ التفسير وعمـو القرآف والدراسات 
وقمت بجمع أراء السابقيف ورؤية المعاصريف وزاوجت بيف الرؤيتيف 

 وخرجت برؤية تجمع وال تفرؽ وتبني وال تيدـ.
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وكاف ىدفي مف ىذه الدراسة اإلسياـ بقدر ولو بسيط في تجديد 
الخطاب التفسيري وعموـ القرآف والمشاركة في الدراسات القرآنية ، وفتح 

جاديف في إستكماؿ ىذه الرؤية أو القاء مزيداً  مف باب لبعض الباحثيف ال
الضوء عمييا ، وتطبيقيا في الحياة المعاصرة ليستفيد منيا المسمـ 

 المعاصر
ويزداد اإلرتباط بيف القرآف الكريـ والتفاسير والتمسؾ باألراء الصائبة 
والبعد عف األراء الشاذة والباطمة ، والوقوؼ في وجو بعض الفرؽ الضالة 

اولتيا جر النص الديني ) قرآف أو سنة أو تفسير عمماء ( لتبرير ومح
 اقواليـ وأفعاليـ الفاسدة.

وأخيرًا : إبراز عطاء النص الديني المتجدد عمي طوؿ الزماف ، 
وجذب الناس إلي حدائؽ اإليماف والبعد عف جزر اإللحاد والذي أصبح 

، وأفكار وجود اإللو ينتشر في كثير مف ببلد العالـ المتديف وغير المتديف 
 الخالؽ المدبر الصانع ليذا الكوف العظيـ

فإف كنت قد أصبت في إبراز ىذه الرؤية فيذا مف فضؿ اهلل وكرمو 
ف كنت قد أخطات فيذا مف نفسي ومف الشيطاف وال ألوـ إال نفسي :  وا 

فالميـ وفقنا لمصواب وجنبنا  (ٔ) "َفبَل َتُموُموِني َوُلوُموْا َأنُفَسُكـ"
 اءات النفس والشيطاف.إغو 

 وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف
 

  

                                                 

 (ٕٕسورة إبراىيـ اآلية رقـ ) ( ٔ)
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 اليدف من الرسالة
التأكيد عمي أف التجديد بالمفيوـ الشرعي الصحيح أمر مطموب  -(ٔ)

وممح وىو أمر شرعي ، وىو مطمب لكؿ مسمـ صادؽ غيور عمي 
 ىذه األمة.

ال يجدي نفعا  إف دارسة التفسير وعموـ القرآف بالمنيج القديـ أصبح -(ٕ)
وال يقدـ أمة ، وال يبني عقبًل ، وال يحفز إنساف  إلي دراسة التفسير 

 وعمـو القرآف.
ليس بالضرورة أف تجمع تفاسير العصر عمي منيج واحد ، وروح  -(ٖ)

واحدة ، إذ حاجة األمة تستوعب التنوع ، واإلختبلؼ بيف المفسريف 
وىو حاصؿ في ىذا  وعمماء القرآف والدراسات القرآنية األخري ،

 الميداف.
البد مف مواكبة التفسير لحاجات العصر بحيث ينطمؽ إلصبلح  -(ٗ)

واقع الناس ، وتمبية حاجاتيـ الدينية والنفسية واإلجتماعية 
 واإلقتصادية...الخ.

الوقوؼ في وجو الحركات الفكرية والتيارات العممانية ومحاولتيا جر  -(٘)
الشاذة والبعيدة عف روح النص القرآني النص القرآني لتفسيراتيا 

تريد تأويؿ  –منيـ  –ومباديء اإلسبلـ الحنيؼ ، ومحاولة شرذمة 
النص القرآني حسب أىوائيـ وأىواء مف يسايرىـ مف أعداء اإلسبلـ 

 والمسمميف.
بكؿ طوائفيا ومذاىبيا  –في أمة اإلسبلـ  –إف موقع النص القرآني  -(ٙ)  

 منذ النشأة عند نزوؿ قولو تعالي :ىو محور الفكر اإلسبلمي 
ْنَساَن ِمْن َعَمٍق * اْقرَْأ َوَربَُّك  )اْقرَْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَمَق * َخَمَق اْلِْ

ْنَساَن َما َلْم َيْعَممْ  إلي اليوـ ،   (ٔ) (اْْلَْكَرُم * الَِّذي َعمََّم ِباْلَقَمِم * َعمََّم اْلِْ

                                                 

 (٘-ٔسورة العمؽ اآليات مف )  ( ٔ)
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اليعدو أف يكوف مؤيدًا لمنص او مسػػػػػاعدًا وكؿ ما أنتجو الفكر اإلسبلمي 
 عمي فيمو او استنباطًا منو.

ضرورة استصحاب عمـ أصوؿ الفقو ، والمغة العربية ، والببلغة  -(ٚ) 
بعموميا الثبلثة لضبط العممية التفسيرية ، وىذا حؿ لمشكمة الفيـ 

، مقاصده الدالليةالمغوي الخاص لمدليؿ الشرعي ، سواء مف حيث 
 .(ٔ)متعارضاتو اإلشكالية أو 

وفي النياية : البد مف وضع تفسير سيؿ ميسر يدخؿ عمي المعني  -(ٛ)
المباشر أللفاظ القرآف يتناسب مع األسموب الوعظي والتربوي 
والفقيي  والعممي في وقت واحد ، والخروج بمواضيع عموـ القرآف 

الكبار عف القوالب السابقة وتسييميا بما يجذب إلييا قموب وعقوؿ 
والصغار وغرس اإليماف في قموب المؤمنيف وربطيـ بكتاب رب 

 العالميف .
وأخيرًا وليس آخرًا إف كنت قد اصبت في ماكتبت مف أفكار ورؤي 
في مجاؿ التجديد في التفسير وعموـ القرآف والدراسات القرآنية فيذا أفضؿ 

ف كاف  ىناؾ تقصير كـر وزيادة َمّف مف المولي القدير سبحانو وتعالي ، وا 
أو ضعؼ أو سوء إستخداـ عبارة ، أو عدـ وضوح مقصد ، فيذا مني 
ومف الشيطاف فاسأؿ اهلل تعالي قبوؿ المغفرة وغفراف المذلة وأف يميمنا 

 الصواب وحسف البياف إنو ولي ذلؾ والقادر عميو.
 وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف

  

                                                 

السكاكي  –بتصرؼ ، مفتاج العمـو  ٕ٘ٔ،  ٕٗٔالمصطمح األصوؿ د./ فريد األنصاري  ص  ( ٔ)
 ٕٔٗص 
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 تخريج حديث التجديد
حدثنا سميماف بف داود الميري أخبرنا ابف وىب قاؿ أبو داود : 

اخبرني سعيد بف أبي أيوب عف شراحيؿ بف يزيد المعافري عف أبي عمقمة 
 عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو فيما أعمـ عف رسوؿ اهلل عميو وسمـ قاؿ:

إف اهلل يبعث ليذه األمة عمي رأس كؿ مائة سنة مف يجدد ليا (
أخرجو أبو داود في  حديث صحيح  بلحـ الم –رواه أبو داود  ولدينيا(

واليروي  ٖٗٙ،  ٕٗٚ/ٖوأبو عمرو الداني في الفتف  (ٜٕٔٗالسنف رقـ )
والبييقي في  ٕٖ٘/ ٗوالحاكـ في المستدرؾ   ٕٙٗالكبلـ  ص  في ذـ

 ٖٚٔ/ٔومناقب الشافعي   ٕٕٗ/ٕٛ/ٔمعرفة السنف واآلثار  
كذب وابف عساكر في تبييف  ٖٕٔ/ٔوابف عدي في الكامؿ  

والطبراني في  ٔٙ/ٕوالخطيب في تاريخ بغداد   ٕ٘ – ٔ٘المفتري  
وابف حجر في توالي  ٕٚ٘ٙ/ ٖٖٗ -  ٖٖٖ/ٙالمعجـ األوسط  

عف طرؽ عف ابف وىب : أخبرني  ٙٗالتأسيس بمعالي إدريس  ص 
سعيد بف أبي أيوب عف شراحيؿ بف يزيد العافري عف أبي عمقمة عف أبي 

 سوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ : عف ر  –فيما أعمـ  –ىريرة 
 ) إف اهلل يبعث عمي رأس كؿ مئة سنة مف يجدد ليا دينيا(

والسند صحيح ، رجالة ثقات  ٜ٘٘وقاؿ األلباني في الصحيحة رقـ 
 ٙٗ/ٓٔرجاؿ مسمـ وقد صححو اإلماـ أحمد بف حنبؿ كما في السير  

 واهلل أعمـ.
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 الفصل اْلول
 ( معني التجديد:1

في توصيات مؤتمر )التجديد في الفكر والعمـو كما جاء 
 االسبلمية(:

عميو "إف التجديد ىو خاصة الزمة مف لواـز ديف االسبلـ، نبو 
في قولو )إف اهلل يبعث ليذه األمة عمي  الرسول صمي اهلل عميو وسمم

  (ٔ)رأس كؿ مائة سنة مف يجدد ليا دينيا( 
فيو العقؿ والنقؿ، ويتفاعؿ مع  والتجديد الرشيد ىو ما يتآخي

 المتطمبات المجتمعية والدولية.
ىو الفيـ الجديد لنصوص الوحي الخالدة المعصومة في  والتجديد:

ضوء اختبلؼ الزماف والمكاف واألحواؿ ومشكبلت العصر وقضاياه ، لما 
لمشريعة االسبلمية مف مرونة وسعة تمكنيا مف إستيعاب كؿ المستجدات 

 العصرية.
تجديد ال يعني اإللغاء وال التبديؿ وال التبديد، وال المساس بالثوابت وال

والمسممات ، وال إىدار ما بذلو المجتيدوف عبر القروف، فاجتيادىـ يمثؿ 
ثروة فكرية معرفية ال ينبغي تجاىميا. ولذا يجب إنشاء إجتياد عممي راشد 

لتقنيات يفقو النص، ويفيـ الواقع، ومعطيات العصر مع اإلفادة مف ا
  (ٕ)الحديثة 

                                                 

( والحاكـ ٘ٙ، ٚ( واالماـ الطبراني في المعجـ األوسط )ٜٕٔٗأخرجو االماـ أبو داود في سننو ) ( ٔ)
( كميـ مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو، وقاؿ االماـ السخاوي في ٖٜ٘ٛفي المستدرؾ )

( : سنده صحيح، ورجالو كميـ ثقات، وقد اعتمد االئمة ىذا الحديث، ٖٕٓلمقاصد الحسنة ص )ا
فرويناه في المدخؿ لمبييقي باسناده إلي االماـ أحمد، أنو قاؿ ذكره إياه فكاف في المائة األولي 

 .ىػ.ٔعمر بف عبد العزيز، وفي الثانية الشافعي ..."
 .ٛٛالسنة  ٛالجزء  ٕ٘ٔٓيونيو  -ىػ ٖٙٗٔعدد شعباف  ٛٙٚٔمجمة األزىر ص  ( ٕ)
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ىو عالـ ديف يبعثو اهلل عمي رأس كؿ مائة سنة  المراد بالمجدد:
ليجدد لمناس دينيـ عف طريؽ القياـ بأعماؿ جميمة ، ونشر العمـ الديني 
بيف الناس، باإلضافة إلي إحياء سنة الرسوؿ صمي اهلل عميو وسمـ، والرد 

 ومحاربة البدع المنتشرة بيف الناس في زمانو.
إعادة الديف إلي ما كاف عميو في أوؿ عيده ،  ويقصد بالتجديد:

، ثـ أخذ يعتريو النقص وذىب أكثره ويعني ىذا أف الديف كاف تامًا ومكتمبلً 
 فأعاده ىؤالء المجددوف إلي قريب مف حالتو في عيد السمؼ األوؿ.

رسول اهلل صمي " مف الحديث المروي عف التجديدونشأ مصطمح "
( في إماميـ أنو المراد بيذا عمم، وقد ادعي كؿ قوـ )ماهلل عميو وسم

الحديث؛ والظاىر واهلل أعمـ أنو يعـ حممة العمـ مف كؿ طائفة، وكؿ 
صنؼ مف أصناؼ العمماء ، مف مفسريف، ومحدثيف، وفقياء، ودعاة، 

 ولغوييف إلي غير ذلؾ مف األصناؼ".
 الخطاب الديني( تحديد المفاىيم والمصطمحات ودورىا في تجديد 2)

كممة }الخطاب الديني{ مف الكممات التي شاعت عمي ألسنة دعاة 
التجديد والتحديث عمي إختبلؼ توجياتيـ، وتنوع أىدافيـ، وانتشرت عمي 
ألسنة المثقفيف، وفي وسائؿ اإلعبلـ، مرئية ومسموعة ومقروءة، وفي 

 أدبيات دعاة اإلصبلح بوجو عاـ.
مألوفة بيف الناس، ولكنيا غير محددة فالكممة معروفة ومتداولة و    

 األبعاد، غير معمومة في استخداماتيا وماآلتيا.
فالواجب الشرعي يحتـ عمينا تحديد المفاىيـ. وما أكثر المفاىيـ 
 المغموطة التي اعترت خطابنا الديني عمي أيدي فئة متشددة أو جاىمة 

خدميا لمفاىيـ أو مغرضة ال تممؾ مف أدوات العمـ ما يؤىميا لذلؾ، واست
مثؿ الجياد والخبلفة والحاكمية ومفيوـ دار االسبلـ والحرب والجردية 
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ووضع غير المسمميف في الببلد االسبلمية واألقميات المسممة في ببلد 
 الغرب.

فأصبحت ىذه المفاىيـ مف أدبيات الخطاب الديني المتشدد الذي 
تخصصاتيـ الدينية  أساء إلي االسبلـ إساءات بالغة، وعمماء االزىر بشتي

والعربية معنيوف بتجديد ىذه المفاىيـ وتوضيح المفيوـ الصحيح ليا وابراز 
الوجو الذي تقصده األدلة الشرعية ، فمتي قاـ عمماء األزىر الشريؼ بيذا 

 الدور يكونوف قد قدموا خدمة جميمة لبلسبلـ ولتراث اإلسبلـ.
 ب الديني؟وعند ىذا الحد البد أن نعرف ما المقصود بالخطا

، الخطاب الديني: ىو النتاج الفكريفنقوؿ وباهلل التوفيؽ : المقصود ب
والثروة العممية والفقيية التي تركيا لنا االئمة العظاـ ممف قدحوا زناد 
الفكر، وتأمموا وتدبروا في نصوص الشريعة اإلسبلمية فاستنبطوا منيا ىذه 

 المفاىيـ المتعددة، وتمؾ القضايا الوافرة.
مقصود بتجديد الخطاب ليس ىو النصوص الشرعية مف الكتاب فال

والسنة الصحيحة التي ثبت نقميا عف المعصوـ صمي اهلل عميو وسمـ، 
نما المقصود ىو كتب الفقياء والعمماء والمحدثيف والمفسريف وأىؿ المغة  وا 
وغيرىـ مف الشروحات والتعميقات التي سجميا ىؤالء العمماء مف خبلؿ 

 القضايا مف نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. استنباط ىذه
 ( أنواع الخطاب الديني3)

 الخطاب الديني يتعدد ويتنوع إلي عدة أنواع وىي:
 الخطاب الديني المتشدد. -ٔ
 الخطاب الديني الوسطي. -ٕ
 الخطاب الديني المتساىؿ. -ٖ
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 أواًل: الخطاب الديني المتشدد.
ىو الخطاب الذي تتبناه بعض الجماعات المتشددة والمتطرفة التي 
تجعؿ مف الحراـ والتحريـ والتجريـ عنواف لمفتوي ولوجية النظر التي 
تتبناىا فتري الفتوي المتشددة ووجية النظر المنحرفة التي تأخذ بالناس إلي 
ع أقصي اليميف المتطرؼ مما يجعؿ الناس تئف مف ىذه الفتوي وال تستطي

 تطبيقيا 
أو العمؿ بيا لمخالفتيا لسماحة االسبلـ ويسره وعدـ تماشييا مع 
الفطرة االنسانية البسيطة مثؿ فتوي جماعات التكفير واليجرة. وتنظيـ 
"داعش" االرىابي الذي يتمذذ بتحطيـ اآلثار وىدـ المعابد والتراث 

وجية  الحضاري والمعماري والثقافي في قتؿ المغايريف لو في الديف أو
النظر أو الفكرة كقتؿ المسيحييف واأليزيديف ، بؿ وبعض طوائؼ أىؿ 
السنة كما يحدث في ببلد العراؽ والشاـ وغيرىا مف الببلد ويدعوف 
تمسكيـ بالمنيج السمفي ، بؿ نجد بؿ الطوائؼ الشيعية تتفنف في قتؿ 

 وايذاء بعض أىؿ السنة ونصب العداء ليـ عمي طوؿ الخط.
لمتشدددوف إلي النصوص القرآنية والحديثية ويذىب ىؤالء ا

ويستخرجوف منيا تأويبلت متشددة ومتطرفة ويجعموف مستندىـ ىذه 
النصوص مما يجعؿ الناس في حيرة مف أمرىـ وتذبذب في تفكيرىـ مف 
أيف أتوا بيذه التفسيرات والتأويبلت المتشددة ؟ فيبثوف في نفوس الناس 

يخافوف مف تطبيؽ شرع اهلل في  الخوؼ واالرىاب مما جعؿ المسمميف
حياتيـ وأورث مفيوـ )االسبلـ فوبيا( عند غير المسمميف خوفًا وأوجد 
حاجزًا نفسيًا واجتماعيًا بعدـ قبوؿ المسمميف وقبوؿ االسبلـ في المجتمعات 
غير المسممة وأقصد بيا )المجتمعات الغربية( ودور ىذه الجماعات في 

احد مف ىؤالء يريد الشيرة أو الظيور تشويو الخطاب وىذا ما جعؿ كؿ و 
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أف يذىب ويأتي بفتوي متشددة أو متطرفة فتثار األقاويؿ وتتعدد األراء بيف 
 مؤيد ومعارض فيشتت جيد المسمميف ويستنفذ طاقة المخمصيف.

 ثانيًا: الخطاب الديني الوسطي.
ىذا الخطاب الديني ىو الخطاب السائد في ببلد االسبلـ والمسمميف 

ذي يتبني يسر االسبلـ وسماحتو وبساطتو ويتفؽ مع طبيعة الناس وىو ال
 وحياتيـ العممية والعممية.

وأبرز الممثميف ليذا المنيج الوسطي ىو) األزىر الشريؼ ( الذي 
دائمًا يجمع وال يفرؽ، يبني وال ييدـ، ويأخذ مف نصوص القرآف والسنة ما 

التي قاؿ اهلل تعالي عنيا  يتفؽ مف طبيعة النفس البشرية والفطرة االنسانية
ِلَك الدِّيُن  ۚ  اَل َتْبِديَل ِلَخْمِق المَِّو  ۚ  " ِفْطَرَت المَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا  ذََٰ

  (ٔ) اْلَقيُِّم َولََِٰكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَمُموَن"
فاألزىر ىو المرجع لمفتوي عمي مستوي مصر والعالـ االسبلمي بؿ 
والعالـ كمو ، فنري المؤسسات العممية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية 
ترجع إلي األزىر ألخذ الحكـ الشرعي والبياف الفقيي لكثير مف المسائؿ 

ي الحديثة في الحياة مثؿ فوائد البنوؾ ونقؿ األعضاء والزواج العرف
والطبلؽ الشفوي وكثير ما يمجأ الناس إلي ىذه الخطاب الديني الوسطي 
" الذي يتماشي مع سمات ومميزات األمة االسبلمية التي قاؿ اهلل فييا 

ِلَك َجَعْمَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا لَِّتُكوُنوا ُشَيَداَء َعَمى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل  َوَكذََٰ
  (ٕ) " ۚ  َعَمْيُكْم َشِييًدا 

                                                 

 ٖٓالرـو /  ( ٔ)
 ٖٗٔالبقرة /  ( ٕ)
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وغيرىا مف المسائؿ التي يجد الناس فييا الراحة النفسية  
واالجتماعية والدينية والتي تبني المجتمعات وتحافظ عمي التنوع الثقافي 
والمعرفي واالجتماعي والديني وتعطي لكؿ فرد في المجتمع حقو مف 

 الحقوؽ وتطالبو بأداء الواجب المفروض عميو.
ني الوسطي ىو المنتشر في مؤسساتنا وىذا االتجاه أو الخطاب الدي

العممية وحياتنا االجتماعية وتوجياتنا الدينية واستفسارتنا االقتصادية وىذا 
الخطاب الوسطي ينضوي تحتو كؿ فئات المجتمع إال مف شذ وانحرؼ 

ما إلي التساىؿ.  وابتعد وذىب إما إلي التشدد وا 
شرائع وىذا الخطاب الديني ىو الذي يتفؽ مع أصوؿ الديف و 

االسبلـ والمتمثؿ في عمؿ الرسوؿ صمي اهلل عميو وسمـ مف أياـ النبوة 
وعمي امتداد التاريخ االسبلمي وحكاـ المسمميف الذيف نشروا العدؿ والسبلـ 

 والمحبة بيف المجتمعات االنسانية.
 ثالثًا: الخطاب الديني التساىل: "المتياون"

ىذا الخطاب الذي يتبناه كؿ جاىؿ وعديـ المعرفة ومف أخذ شيئًا 
بسيطًا مف العمـ فذىب يريد أف يفتي الناس بيذه الفتاوي المسيمة 
والمبسطة ألمور الديف فتخمع عف الديف رونقة وبياءه وجمالو فتري كؿ 
شيء يذىب بو إلي االباحة والتحميؿ مع وجود بعض االراء المنضبطة 

 مثؿ ىذه األفعاؿ. –بالجيـ  –و تجـر التي تمنع أ
ويستحيف ىذا الجاىؿ انصاؼ المتعمميف في الدفاع عف وجية نظره 
مع عدـ تخصصو في الدراسات االسبلمية واألحكاـ الشرعية ويدعي أنو 
مفكر أو متفؽ أو حر في التفكير وأف الفتوي ليست حكرًا عمي أحد، ومف 

ؿ وأفكار السابقيف، وادعاء أف باب حرية الرأي، وعدـ الوقوؼ عند أقوا
 القديـ ال يتفؽ مع روح العصر ومستجدات الحياة.
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مف  –كما يسموف أنفسيـ  –ويمثؿ ىذه الطائفة بعض المفكريف 
العممانييف والتنويريف والشيوعييف وأصحاب الفكر الحر أمثاؿ "اسبلـ 
بحيري. في مصر" "وخالد منتصر في مصر" ومحمد اركوف في ببلد 

وبعض األعبلمييف واالعبلميات عمي شاشات  –العربي المغرب 
الفضانيات ومواقع التواصؿ االجتماعي. وىؤالء خطرىـ شديد لتواجدىـ 
االعبلمي ولظيورىـ الدائـ وقوة تأثير االعبلـ عمي الحياة المعاصرة. بؿ 
نجد بعض نجوـ الكرة والفف يجمس ويتكمـ في الحبلؿ والحراـ والجائز 

 ة الواضح وغبائو الناضح فيو ال يعرؼ مف الديف والممنوع مع جيم
 إال القميؿ وال مف المغة العربية إال البسيط.

وال يمثؿ ىذا الخطاب المتياوف شيئًا كثيرًا في المجتمع مع وجود 
 سطوتو االعبلمية وذلؾ لسيطرة الخطاب الديني الوسطي.

ي نر  –حسب رؤيتنا  –بعد ىذه الجولة بيف أنواع الخطاب الديني 
أف الخطاب الديني الوسطي ىو المسيطر عمي المجتمعات االسبلمية 
ولكف يجب اعطائو مزيدًا مف القوة والحرية ليواجو التيار المتشدد ويقمؿ 
مف تأثير الخطاب المتساىؿ ألف خير االمور الوسط "وما خير الرسوؿ 

  (ٔ) ’’صمي اهلل عميو وسمـ بيف أمرييف إال أختار أيسرىما ما لـ يكف أثما 
 كما في حديث عائشة رضي اهلل عنيا.

 ( الدراسة العممية لمتجديد في مناىج المفسرين وتفاسيرىم4) 
البد مف االتفاؽ عمي االقرار بأف االقتصار عمي إعادة كبلـ 

دوف زيادة عميو ىو تعطيؿ لفيض وعطاء  –عمييـ رحمة اهلل  –السابقيف 
" َوَلْو َأنََّما ِفي اْْلَْرِض ِمن َشَجرٍَة القرآف الذي ما لو مف نفاد ، قاؿ تعالي 

                                                 

 ٖٔٛٔ/ٗ، ومسمـ في الفضائؿ  ٖٕٓ/ٗرواه النجاري في المناقب  ( ٔ)
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 المَّوَ  ِإنَّ  ۚ  َأْقََلٌم َواْلَبْحُر َيُمدُُّه ِمن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر مَّا َنِفَدْت َكِمَماُت المَِّو 
  (ٔ)" َحِكيمٌ  َعِزيزٌ 

وكما جاء في حديث النبي صمي اهلل عميو وسمـ في وصؼ القرآف: 
 (ٕ) (ٕ)الرد"."وال يخمؽ عمي كثرة 

 يقوؿ أ.د/ عبد الفتاح عبد الغني العواري.
أحد  –رحمة اهلل عمييـ  –السابقيف  –والناس إزاء كبلـ األقدمييف 

 رجميف: 
 األوؿ: رجؿ معتكؼ فيما شاده األقدموف.

 واآلخر : رجؿ آخذ بمعولو في ىدـ ما مضت عميو القروف.
 وفي كمتا الحالتيف خطر جسيـ وضرر كبير.

نصنع في مجاؿ التجديد في مناىج التفسير حتي ال نكوف أحد فماذا 
 ذينؾ الرجميف؟

نا بدوري  أتبني نفس فكرة الدكتور/ عبد الفتاح  –في ىذا البحث  –وا 
العواري وىي الحالة الثالثة والتي تقدر جيد السابقيف وتتعامؿ مع عطاء 

 واجتياد المعاصريف.
 فنقول : إننا نمثل 

الجناح الكسير ، وتتمثؿ ىذه الحالة في أف  حالة ثالثة ينجبر بيا
نعمد إلي ما شاده األقدموف فننظر فيو بالتيذيب والزيادة والشرح والتوضيح 

                                                 

 ٕٚلقماف /  ( ٔ)
اهلل تحقيؽ:  ( باب: القرآف مآدبة٘حديث رقـ ) ٜٗ/ٔىػ ٕٕٗفضائؿ القرآف لمقاسـ بف سبلـ ت  ( ٕ)

    –محسف خرابة  –مرواف العطية 
ىػ مف حديث عبد اهلل بف مسعود، سنف ٕٓٗٔبيروت  –دمشؽ  –وفاء تقي الديف دار بف كثير       

                       / كتاب فضائؿ القرآف                                               ٕٗ/ باب فضؿ مف قرأ القرآف. ٔ{ ٖٖٛٚحديث رقـ  } ٜٖٕ/ٓٔالدرامي 
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زالة ما عمؽ بو مف شوائب ، وماطرًا عميو مف الدخيؿ، حتي نبرز لمناس  وا 
 األصيؿ في التفسير فتنجمي زبدة الحؽ الصراح وتذىب رغوة الباطؿ.

اء األجبلء بعمؿ مثؿ ىذه المشاريع فنقت وقد قاـ بعض العمم
التفسير مف االسرائيميات والموضوعات والدخيؿ ومف أبرزىـ األستاذ 
الدكتور/ محمدبف محمد أبو شيبة أستاذ عموـ القرآف والحديث بجامعة 
األزىر وأـ القري في كتابو الماتع "االسرائيميات والموضوعات في كتب 

تاب يجد محاولة ممتازة وسباقة في مجاؿ التفسير" فمف يقرأ في ىذا الك
تجديد النظرة لكتب التفسير وعموـ القرآف فقاـ بإظيار بعض االسرئيميات 
والموضوعات التي دست في كتب التفسير مثؿ المائدة التي طمبيا 
الحواريوف وذي القرنيف وممكة سبأ وقصة سميماف وأيوب وأصحاب الكيؼ 

عات التي عالجيا ىذا العالـ الكبير فكاف وألواح التوراة وغيرىا مف الموضو 
كتبو نبراسًا لمف أتي مف بعده في دراسة االسرائيميات  والموضوعات في 

 كتب التفسير.
وكتاب " الصحيح المسند في أسباب النزوؿ" لمدكتور/ مقبؿ بف 
ىادي الوادعي فقد قاـ بدراسة مستفيضة وأثبت صحة بعض الروايات 

ورد الضعيؼ والموضوع مف أسباب النزوؿ وىذا  الواردة في اسباب النزوؿ
 في باب الدراسات القرآنية وخاصة }عمـو القرآف{ 

وكتاب "الدخيؿ في التفسير"  لؤلستاذ الدكتور/ محمد يحي عبد  
المنعـ )رحمو اهلل( عميد كمية أصوؿ الديف والدعوة االسبلمية بالمنصورة 

ير مف الروايات الضعيفة فقاـ برد وأبطاؿ وتصحيح كث –جامعة االزىر  –
والموضوعة التي احتوت عمييا بعض كتب التفسير وعموـ القرآف وىو 
جيد مشكور وعمؿ متفرد ومتقدـ في مجاؿ التجديد في مجاؿ الدراسات 

 القرآنية وخاصة )التفسير(.
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وأعتقد أننا بيذا المنيج الوسطي لمتجديد ال يمكف ألحد أف يتيمنا 
دناه أو أىممناه ، بؿ خدمناه وىذبناه وجميناه، ألننا بأننا نقضنا تراثنا أو أب

نؤمف بأف في النقد لتراث األئمة غمض فضميـ ، وغمض فضؿ السابقيف 
كفراف لمنعمة، وجحد لمزاياه ، وكبلىما ليس مف حميد خصاؿ ىذه األئمة 

 التي تؤمف بأف الفضؿ لممتقدـ .
 معاني التجديد:

 يغ وتجديد في التأصيؿ؛والتجديد لو معنياف: تجديد في التبم
: أما التجديد في التبميغ: فيو تطوير أسموب تبميغ التفسير اْلول

نقؿ النص الموجود في طيات أميات كتب  –بمعني أوضح  -القرآني 
التفسير لمغة وأسموب يدركو المخاطب ،كما فعؿ الشيخ محمد متولي 

اب اهلل خدمة لكت –في نظري  –الشعراوي "رحمو اهلل" وىذا أمر واجب 
 تعالّي.

: أما التجديد في التأصيؿ: فيو محاولة زعزعة الثقة بموروث الثاني
كتب التفسير واتياميا بالجمود ، والدعوة لمتحرر منيا ،بدوف النظر إلي 

 أىمية المفسر ليذا العمؿ.
وىذا التجديد بيذا المنظور الثاني خطر كبير، ومؤامرة واضحة ، 

لمثؿ ىذا الباب أف يفتح. كما حدث مع بعض وحراس القرآف لف يسامحوا 
المعاصريف الذي ذىب يشوه أقواؿ الطبري وابف كثير وأبو حياف والقرطبي 
مف المفسريف وغيرىـ مف أصحاب الحديث كالبخاري ومسمـ فقوبؿ بيجوـ 
حاد ودفاع مستميت عف عمماء الحديث والتفسير وناؿ ما يستحؽ مف 

 جزاء.
عاصريف المنيج القويـ لمف يريد أف وقد وضع بعض العمماء والم

 يقوـ بيذا التجديد وىو شيخ الببلغييف المعاصريف لؤلستاذ الشيخ 
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فإنو ألح عمي ىذه القضية في مؤلفاتو وَبيَّف  -الدكتور/ محمد أبو موسي 
المنيج الحؽ الذي ينبغي أف يتبعو مف يرـو تفسير كتاب اهلل تعالي ، ومف 

مف  لببلغة القرآنية الزمخشري{، وكتابو : }ىذه المقدمات مقدمة كتابو }ا
 أسرار التعبير القرآني{ ، وكتابو }آؿ حـ بأجزائو الثبلثة{.

والتجديد أصبح أمر ضروريًا وممحًا والبد أف يتوجو ىذا التجديد إلي 
تجديد الفيـ قبؿ أي شيء أخر ، وأمراض األمة األخبلقية واالجتماعية 

في فيـ الديف، وخاصة في فيـ  أعراض والسياسية ما ىي في الحقيقة إال
 نصوص الشريعة قرآنًا وسنة.

ولوال استشيدنا بقوؿ ابف تيمية: )إف الكتب المصنفة في التفسير 
مشحونة بالغث والسميف، والباطؿ الواضح، والحؽ الواضح( ألدركنا مدي 

  (ٔ) الحاجة الممحة إلي التجديد في مجاؿ التفسير.
"وضع  -في زمانو  -رحمو اهلل  – وقد حاوؿ اإلماـ )الطوفي(

 إال أنو لـ يفعؿ وليتو فعؿ.  (ٕ)قانوف يعوؿ عميو ويصار في ىذا الفف إليو"
وقد أكد االماـ )السكاكي( في مفتاح العمـو "عمي أف عمـ أصوؿ 
الفقو، والببلغة مؤىميف لضبط العممية التفسيرية حيث قاؿ: وهلل در 

    (ٖ) أدرؾ لطائؼ ال تسع الحصر ..."التنزيؿ، ال يتأمؿ العالـ آية إال 
َـّ العبث بالنصوص الشرعية وليَّ  يجاد عمـ أصوؿ التفسير يكفينا َى وا 
أعناقيا، كما يضبط لنا عممية الفيـ عف اهلل تعالي ، واستنباط األحكاـ 
الشرعية مف مظانيا. بؿ يكوف قانونا محكمًا فيما يسمي بػ)مقاصد 

ف المفظ، ومف النص الشرعي. فيجيبنا عمـ الشريعة( ذلؾ أف القصد يفيـ م
                                                 

 ٖٖإلبف تيمية ص -مقدمة في أصوؿ التفسير  ( ٔ)
 ٕٚالطوفي ص  –اإلكسير في عمـ التفسير  ( ٕ)
 ٕٔٗالسكاكي ص  –، مفتاح العمـو  ٚ٘ٔ/ٕتفسير النسفي  ( ٖ)
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أصوؿ التفسير عف السؤاؿ العممي: كيؼ دؿ ىذا المفظ أو ىذا النص عمي 
 ىذا المعني أو ىذا الحكـ؟

وقس عمي ذلؾ مف القضايا والمستجدات الطارئة عمي الفكر 
، كمسألة السنف التاريخية واإلجتماعية في القرآف الكريـ،  اإلسبلمي اليـو

 لتشريع الجنائي، والنوازؿ الفقيية في الطب وغيره. واهلل أعمـ.وقضايا ا
 التجديد دافع لمتقييم والفرز واْللغاء واالضافة

حينما يعمد االنساف إلي التجديد البد أف يكوف دافعو إلي ذلؾ ىو 
 التقييـ والفرز.

واإلنساف الذي يقوـ بيذا التقييـ والفرز البد أف يقؼ موقؼ الحكـ 
العمماء، مجميًا ماليـ تارة، وما عمييـ تارة أخري بعيدًا عف بيف طوائؼ 

المجاممة والتجني عمي اآلخر أو يكوف مؤيدا ألحدىما عمي حساب األخر 
 بسبب قرب ميمو الفكري أو العممي ألحدىما وبعده عف األخر.

وأف يقـو بفرز ىذه األقواؿ بمنيج عممي دقيؽ قائـ عمي المعرفة 
حكاـ السابقة حتي يخرج عممو عمي وجو مف الكفاءة التامة والتجرد مف األ

والقبوؿ وجمع األراء وليس تشتيتيا، ويمغي ويرفض مف األقواؿ ما يقبؿ 
الرفض وااللغاء مع ذكر األدلة التي حممتو عمي ىذا الرفض وااللغاء ، 
ضافة ما يحتاجو التفسير إلبراز الوجو المشرؽ والمتجدد لمتفسير مما  وا 

 جدات العمـو وعطاء الحضارات.يتناسب مع مست
إذا فعمي ىذا االنساف الذي يقيـ ىذا التراث أف يتجرد مف األىواء 
الشخصية والمصالح النفعية واألفكار المسبقة وصواًل إلي نتيجة مرضية 
ومطمئنة ويجوز القبوؿ مف العمماء، ويكوف ىذا وفؽ معايير عممية لضبط 

 القرآف. التجديد في تفسير القرآف الكريـ وعموـ
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 الفصل الثاني
 رؤي بعض العمماء المجددين في اْلسَلم

 رؤية اْلمام الغزالي في تجديد الخطاب الديني -1
إف تجديد الخطاب الديني يمثؿ منيجًا واعدًا ييدؼ إلي إيقاظ 
الضمير العاـ وشحذ إرادة األمة ، واستتنياض عزيمتيا مف كبوتيا، 

حتي تضع أقداميا عمي طريؽ النيضة  واستنفار طموحتيا وقواىا المذخورة
 الحضارية الشاممة .

عمماء  –ومف أجمو  –وأظف أف ىذا اليدؼ ىو الذي عمؿ لو 
وخاصة الدينية والتشريعية فوجدنا كؿ  –المسمميف في شتي المجاالت 

عالـ مجتيد يأتي ويكمؿ ما قالو السابقوف فيتمـ البناء ويشيد بكؿ صفات 
 الجماؿ.

المجدديف لمنصوص الدينية المقدسة ىي دعوة  ولذلؾ كانت دعوة
إلي قراءة جديدة ليذه النصوص وفيميا بروحيا وغايتيا ال بحروفيا 
ومعانييا المباشرة، فالخطاب المتجدد ىو الخطاب الذي تنبض خبلياه 

  (ٔ)الحيوية في تفاعؿ خصب خصيب مع مشكبلت األمة وعتراتيا وعقباتيا
حيث أننا نجد  –وأنا معيـ  –وىذا ما قاؿ بو العمماء السابقوف 

 –بعض األئمة المحققيف مف أمثاؿ: حجة اإلسبلـ أبي حامد الغزالي 
الذي يقوؿ في كتابو "إحياء عموـ الديف"؛ التدبر في قراءتو:  -رحمو اهلل

 إعادة النظر في األية والتفيـ أف يستوضح مف كبلـ اهلل ما يميؽ بيا ، كي
  (ٕ)تنكشؼ لو مف األسرار معاٍف مكنونة ال تنكشؼ إال لمموفقيف "

فما أجمؿ ىذه الجممة التي نطؽ بيا الغزالي في القرف الرابع 
                                                 

مقاؿ  ٛٛ/ السنة  ٕٔالعدد    ٕ٘ٔٓىػ ذو الحجة / أكتوبر ٖٙٗٔ/  ٜٕ٘٘مجمة األزىر ص  ( ٔ)
 األستاذ الدكتور/ محمد عبد الفضيؿ القوصي بعنواف }الخطاب الديني تجديد أـ تبديد{. بتصرؼ

 .ٕ٘ٛ/ٔبيروت  –دار المعرفة  –أبو حامد الغزالي  –إحياء عموـ الديف  ( ٕ)
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أي  –اليجري والتي ألمح فييا إال أف عطاء اآلية القرآنية ومحاولة التفيـ 
ف اهلل َيمفُّ عمي المسم –إجياد المسمـ نفسو لفيميا  ـ ال ينقطع أبدًا وا 

الصادؽ النية فيفتح لو أبواب مف األسرار لتمؾ المعاني المكنونة وىذا 
 عطاء اهلل ال يمنحو اهلل تعالي إال ألىؿ السعادة واالخبلص والتوفيؽ.

ثـ يحدد لنا االماـ الغزالي مف خبلؿ رؤيتو لتجديد الخطاب الديني 
أف ىناؾ بعض الموانع التي تمنع فيـ النص عمي وجيو الصحيح  –
: ومف موانع الفيـ أف يكوف قد قرأ تفسيرًا وأعتقد أف  -رحمو اهلل  –وؿ فيق

ال معني لكممات القرآف إال ما تناولو النقؿ عف ابف عباس ومجاىد، وأف 
  (ٔ) ما وراء ذلؾ تفسير بالرأي فيذا مف الحجب العظيمة.

كأفَّ االماـ الغزالي ينظر إلي مستقبؿ اإلسبلـ وتعامؿ بعض  
النص القرآني أو الخطاب الديني فيقصره عمي فيـ معيف المسمميف مع 

كتأويؿ ابف عباس وأقواؿ مجاىد في التفسير وىذا ما يمكف أف نسميو 
"بالنظرة السمفية" في التفسير ويحمو لمبعض أف يسميو "التفسير بالمأثور" 
وىذا ليس فيو عضاضة، ولكنو ال يمنع أف يكوف بعض االجتيادات 

َف اهلل تعالي بيا عمي مف يشاء مف عباده حتي يستمر والفيوضات التي َيمُّ 
عطاء القرآف الكريـ عمي طوؿ الزماف مما يجعؿ البعض يسميو التفسير 

أف ىذا ىو التجديد في التفسير وخاصة بعد  –ونسي أو تناسي  –بالرأي 
القروف الثبلثة الفاضمة : وىذا ما جعؿ البعض يذىب إلي القوؿ بغمؽ 

نيايات  القرف الرابع اليجري وبدايات القرف الخامس  باب االجتياد في
اليجري وىذا عكس الحقيقة والواقع التاريخي لؤلمة اإلسبلمية وعممائيا 

 اإلجبلء.
  

                                                 

 المصدر السابؽ. ( ٔ)
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 رؤية اْلمام الرازي لمتجديد في التفسير -2
كاف اإلماـ الرازي آية مف آيات اهلل بيف عمماء المسمميف ، وكاف لو 

األمة االسبلمية وخاصة خبلؿ القرف السادس باع طويؿ في إحياء تراث 
رحمو  –والسابع اليجري الذي كاف يعيش فييما. ونجد أف األماـ الرازي 

اهلل كانت لو نزعة فمسفية فأننا نراه يدافع عف اجتيادات المجتيديف 
وعطاءات اهلل لممتأخريف فيقوؿ: عند تفسيره لقوؿ اهلل تعالي }وعاشروىف 

 ٜٔبالمعروؼ{ النساء / 
"وقد ثبت في أصوؿ الفقو أف المتقدميف إذا أظيروا وجيًا في تفسير 
 اآلية فذلؾ ال يمنع المتأخريف مف استخراج وجو أخر في تفسيره، 
ال صارت الدقائؽ التي يستنبطيا المتأخروف في التفسير مردودة، وذلؾ  وا 

  (ٔ).ىػ ٔبضـ الخاء."  –ال يقولو إال مقمد ُخمؼ 
الكبير فخر الديف الرازي حينما أصمت وقعدت وهلل درؾ اإلماـ 

لمنيجؾ في التجديد في التفسير واستشيدت بأصوؿ الفقو بأف المتأخر قد 
يأتي بوجو في اآلية لـ يقؼ عميو المتقدـ أو يستخرج المتأخر بعض 
الدقائؽ مف دالالت اآلية ومضامينيا، وال يمكف أف ترد ىذه االستنباطات 

 الجديدة.
ال رددنا كث ير مف التفاسير المستجدة والمستحدثة بعد عصر وا 

القروف الثبلثة الفاضمة واكتفينا بما روي عف ابف عباس وبما جاء عف 
مجاىد وبما سطر عف أبي العالية وبما كتبو مسروؽ وبما انتيي إليو 
محمد بف كعب القرظي وأغمقنا عقولنا عف عطاءات القرآف واستنباطات 

 المجتيديف.

                                                 

 ٜٔالنساء / ( ٔ)
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رازي حممة قوية عمي مف يعتقد ىنا التوجو فيقوؿ: ويشف االماـ ال
وذلؾ ال يقولو إال مقمد ُخمؼ" وىذه الممحة فييا الكثير فإذا كنا نشكؾ في 

 إيماف المقمد وال يكتفي بذلؾ فيتيمو بالخرؼ وخبلؼ األولي.
 بتجديد الخطاب الديني(ٔ)اعتداد سفيان بن عيينة -3

أف ىذه القضية شائكة  –كنت أعرؼ  –في أثناء كتابة ىذا البحث 
وتناوليا بعض العمماء وعمي حذر وخوؼ مف اتياـ بعض المتمسكيف 

وساورني ىذا الشؾ  –بالنص ليـ بأنيـ يدفعوف في كتاب اهلل ما ليس منو 
في بعض األحياف ، ولكف حينما وقفت عمي ما قالو "سفياف  –والخوؼ 

عممت صحة ما  –التي نحف بصددىا  –قضية التجديد بف عيبنة" في 
 ذىبت إليو.

في تفسيرة لقوؿ اهلل تعالي  –رحمو اهلل  –فيقوؿ "سفياف بف عيبنو 
،  ىي تسمية لممظمموف(ٕ))وال تحسبف اهلل غافبًل عما يعمؿ الظالموف"

؟ فغضب، وقاؿ: إنما قالو مف وتيديد لمظالـ، فقيؿ لو: مف قاؿ ىذا 
 فسو"، يريد نعممو

لو نظرنا إلي ما قالو سفياف بف عيبنة لوجدناه أتي بتفسير جديد، 
غريب عف المستمع الذي اعتاد أف ينقؿ أقواؿ السابقيف وال يعطي لعقمو 
برىة لمتفكير في نص القرآف الكريـ، وقد استغرب ىذا المستمع ىذا 

                                                 

االماـ الكبير حافظ العصر شيخ اإلسبلـ أبو محمد اليبللي الكوفي ولد سنة سبع  سفياف عيينة ( ٔ)
ومائة طمب الحديث وىو حدث وانتيي إليو عمو االسناد ورحؿ إليو الناس مف الببلد، وعاش احدي 

. وينظر موسوعة األعبلـ ٗٚٗ،  ٗ٘ٗ/ٛىػ سير أعبلـ النببلء  ٜٛٔوتسعيف سنة وتوفي سنة 
وفيات  ٕٛٚ/ٔلجامع" في الحديث، وكتاب في التفسير موسوعة االعبلـ، لو كتاب "ا ٕٓٚ/ٔ

 تذكرة الحفاظ ٚٔٔ/ٗوتيذيب التيذيب  ٜٖٔ/ٕ –األعياف 
 ٕٗابراىيـ/ ( ٕ)
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التفسير وذىب يسأؿ مف أيف جاء ىذا التفسير؟ ليكوف رد الفعؿ مف 
 ف.سفيا

ىو الغضب عمي مف حبس عقمو في تفسيرات السابقيف، ويعمي 
سفياف بيف عيينة مف فيمو لمنص القرآني فيقوؿ: "قالو مف عممو" أي مف 
عرفو وفيمو ووقوؼ عمي بعض المعاني الحقيقية في اآلية ، ويعتز بنفسو 

 وبفيمو الذي ىداه اهلل تعالي إليو مف خبلؿ تبصره لآليات القرآنية.
ىذا النيج سار في األمة االسبلمية عبر تاريخيا العاـ لكنَّا وياليت 

قد وجدنا حااًل لؤلمة غير ىذا الحاؿ الذي تعيشو. ولكف لعنة اهلل عمي 
الجمود والجامديف الذيف يعطموف حركة النماء واالزدىار في الخطاب 

 الديني عبر تاريخ األمة االسبلمية.
 رؤية القرطبي في تجديد التفسير -4

نظرنا إلي منيج االماـ القرطبي في تفسيره المسمي "الجامع لو 
 الحكاـ القرآف والمبيف لما تضمنو مف السنة وأي القرآف"

لوجدناه يضع منياجًا وطريقًا لمتجديد يبعد بو عف السابقيف ويحدد بو 
 رحمو اهلل: –اليدؼ مف التفسير فيقوؿ

األحاديث إلي وشرطي في ىذا الكتاب إضافة األقواؿ إلي قائمييا، و 
مصنفييا، فإنو يقاؿ: مف بركة العمـ أف يضاؼ القوؿ إلي قائمو، وكثيرًا ما 
يجيء الحديث في كتب الفقو والتفسير مبيمًا، ال يعرؼ مف أخرجو إال مف 
اطمع عمي كتب الحديث، فيبقي مف ال خبرة لو بذلؾ حائرًا ال يعرؼ 

ؿ منو االحتجاج بو، الصحيح مف السقيـ، ومعرفة ذلؾ عمـ جسيـ، فبل يقب
وال اإلستدالؿ حتي يضيفو إلي مف خرجو مف اإلئمة األعبلـ، والثقات 
المشاىير مف عمماء اإلسبلـ، وأضرب عف كثير مف قصص المفسريف ، 
وأخبار المؤرخيف ، إال ما البد منو والغناء عنو لمتبييف، واعتفت مف ذلؾ 
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، الطالب إلي مقتضاىاعناىا، وترشد تبييف أي األحكاـ بمسائؿ تسفر عف م
فضمنت كؿ آية تتضمف حكما أو حكميف فما زاد، مسائؿ نبيف فييا ما 
تحتوي عميو مف أسباب النزوؿ والتفسير والغريب والحكـ، فإف لـ تتضمف 

  (ٔ) حكمًا ذكرت ما فييا مف التفسير والتأويؿ ، ىكذا إلي آخر الكتاب.
 استنباط اْلحكام التشريعية من القرآن الكريم 

 ودور التفسير فييا
بعد ىذا العرض لما سبؽ مف قضايا ورؤية لبعض عمماء االسبلـ 

 ومفسري القرآف نطرح ىذا السؤاؿ.
 ىل استنباط االحكام التشريعية في القرآن الكريم من قبيل التفسير؟

 ولإلجابة عمي ىذا نقول وباهلل التوفيق:
في خبلؿ  نعـ إف استنباط االحكاـ التشريعية في القرآف الكريـ

القروف السابقة لبلسبلـ ليست إال مف قبيؿ التفسير آليات القرآف لـ يسبؽ 
 تفسيرىا مف قبؿ ذلؾ.

وكاف ىذا ىو دور العمماء عمي مر تاريخ االسبلـ الزاىر فأنشأت 
المدارس العممية وظيرت المذاىب الفكرية وبزغت الحركات االصبلحية 

خراجيا العمماء مف دالالت التي نشأت مف خبلؿ توجييات القرآف واست
 اآليات ومحتوي األلفاظ.

ولبلستدالؿ عمي ىذا نري اإلماـ الشافعي رضي اهلل عنو كما جاء 
عنو في كتاب )الرسالة( يقوؿ: طمبت دليبًل عمي حجية اإلجماع بو 

اْلُيَدىَٰ " َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُو فوجدتو في قولو تعالي: 

                                                 

 – ٜٜٛٔالطبعة الثالثة  –طبعة دار الغد العربي  ٔ٘/ٔتفسير القرطبي )الجامع ألحكاـ القرآف(  ( ٔ)
 ىػٜٓٗٔ
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 َوَساَءتْ  ۚ  َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن ُنَولِِّو َما َتَولَّىَٰ َوُنْصِمِو َجَينََّم 
  (ٔ)" َمِصيرًا
ونري عالمًا مف كبار عمماء المسمميف يضع شرطا لمتفسير  

الصحيح وىو اإلماـ شرؼ الديف الطيبي: فيقوؿ: في شروحو عمي 
)فتوح الغيب( شرط التفسير الصحيح أف  الكشاؼ لمزمخشري المسمي

يكوف مطابقًا لمفظ مف حيث االستعماؿ، سميمًا مف التكمؼ ، عرّيًا مف 
التعسؼ، فما كاف عمي خبلؼ ذلؾ فيو مف بدع التفاصيؿ كما يسميو 

  جار اهلل الزمخشري.
ىذا ىو حرص العمماء عمي وضع قواعد لمف يريد أف يمج إلي 

المنيج الذي ارتضاه العمماء وسار عميو  تفسير القرآف الكريـ حسب
المفسروف عبر تاريخ االسبلـ فأتت التفاسير القرآنية ممتزمة بيذا المنيج 
قربة هلل تعالي وحفاظًا عمي توجييات القرآف واستمدادًا لعطاء اهلل لمعمماء 

 المخمصيف.
ولذلؾ نري أف التفاسير قد اتسعت وتفننت في أىدافيا وغاياتيا 

وزادت مستنبطات معاني القرآف بفضؿ ما رزؽ اهلل تعالي الذيف ومناىجيا 
 أوتوا العمـ مف فيـ في كتاب اهلل تعالي".

وىؿ يتحقؽ قوؿ العمماء: "إف القرآف ال تنقضي عجائبو" إال بازدياد 
 المعاني باتساع التفاسير.

ولوال ذلؾ لكاف تفسير القرآف مختصرًا في ورقات قميمة، ولو وقؼ 
 ف عمي زمف معيف وفيـ معيف.          تفسير القرآ

 فماذا بعد ذلؾ؟

                                                 

 ٘ٔٔسورة النساء / ( ٔ)
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يعد ذلؾ وغيره نوعًا مف التجديد الذي يتحقؽ بو اليدؼ األسمي مف 
رشاداتو.  ىدايات القرآف وا 

وىذا ىو اليدؼ مف الخطاب الديني )المتجدد( فيو الخطاب الذي 
تنبض خبلياه بالحيوية في تفاعؿ خصب حصيؼ مع مشكبلت األمة 

ا وعقباتيا ولف نجد أفضؿ عبلج لكؿ ىذه المشاكؿ إال القرآف وعتراتي
  (ٔ) الكريـ وتفسيراتو التي جاءت عمي الوجو الصحيح.

لفيـ القرآف  –أي لممسمميف  –ولذلؾ كاف التدبر وسيمتنا الدائمة 
الكريـ والتدبر: ىو التفكير فيما وراء الظواىر ، ومعرفة أدبار األمور 

مفتاحو التدبر: أي أف القارئ المؤىؿ الذي ىيأ  وعواقبيا، فالقرآف خطاب
قوي وعيو ووسائؿ إدراكو لتدبر القرآف الكريـ بعقؿ عممي لديو مف المعرفة 
واالستعدادات ما يعينو عمي تدبر ىذا الخطاب، ومعرفة المراد منو. 
 فالمتدبر: قد تمقي خطابًا في قوؿ ثقيؿ متحد معجز ذي مواصفات 

 آخر ، ولو  ال يشاركو فييا أي خطاب
مضموف ورسالة وىدؼ ومقاصد وغايات وعواقب وىو خطاب 

 َأاَل َيْعَمُم صاغو اهلل تعالي )
وقد فصمو عمي عممو المحيط  (ٕ) (َمْن َخَمَق َوُىَو المَِّطيُف اْلَخِبيرُ 

 بكؿ شيء ، فيو عمـ مطمؽ 
 ِكتَاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُو ثُمَّ منزؿ مف لدف العميـ الخبير قاؿ تعالي )

َمْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبيرٍ    (ٖ) ( ُفصِّ
ولعؿ أىـ االختبلفات بيف ما يثيره الخطاب القرآني وأي خطاب 

                                                 

 ٛٛالسنة  ٕٔالجزء  ٜٕ٘٘ص ٕ٘ٔٓسبتمبر / أكتوبر  – ٖٙٗٔجمة األزىر عدد ذو الحجة م ( ٔ)
 ٗٔسورة الممؾ / ( ٕ)
 ٔسورة ىود / ( ٖ)
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آخر غير الخطاب القرآني ىو أنو يثير تساؤالت حوؿ ما في ذىف مرسؿ 
الخطاب مف مقاصد وغايات، أو مطامع يطمع أف يطمب المرِسؿ إلي 

 المرَسؿ إليو القياـ بيا.
كاف الرسوؿ صمي اهلل عميو مثااًل واقعيًا لخطابات القرآف وىنا 

ومتطمبات الوحي اإلليي ولذا عندما سئمت السيدة عائشة رضي اهلل عنيا 
  (ٔ) عف خمؽ رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ قالت: )كاف خمؽ القرآف(

وعندئذ نكوف مجموعة العبلقات اإلنسانية واالجتماعية المتغيرة 
 طار )المرجعية القرآنية وقيميا الحاكمة(المتحركة في إ

وىنا يأتي دور "التدبر" وليكوف قاصرًا عمي السادة المفسريف 
 –المفسر  –المجدديف في التفسير فالتدبر ضروري ليقوـ بقيادة القارئ 

 لمتفاعؿ مع الخطاب القرآني ومعرفة دوره بالنسبة إليو.
ي مواجية الخطاب نفسو وجيا لوجو ف –المفسر  –وىنا يجد القارئ 

  (ٕ) القرآني فيستدعي التاريخ وأفاؽ الفيـ، ويؤسس لمعبلقة مع الخطاب.
واعتقد أف ىذا ىو المطموب في زمننا الحالي مف أجؿ تجديد 
التفسير القرآني واستنباط ىدايات القرآف بعد انتشار ىذا الخطاب التضميمي 

 دة" مف الجماعات اإلرىابية المتشددة مثؿ "داعش" "والقاع
 وغيرىا مف المذاىب الفكرية الوجودية واإللحادية والبلدينية.

وما ذلؾ عمي األزىر ورجالو ببعيد فيوجد قمما عممية ومنارات فكرية 
تستطيع أف تقدـ ىدايات القرآف لؤلمة وتضع منياجًا لتقدميا إذا أتيح ليا 
المجاؿ وسمح ليا الزماف وخمصت النيات وصدقت العزائـ، وعمي اهلل 

 التكبلف.
                                                 

 (.ٖٛٓوالبخاري في األدب المفرد ) ٓٙو  ٛ٘/ٙوالنسائي  ٜٔ/ٙأخربو أحمد  ( ٔ)
 ٜٜٕ٘االزىر صمقاؿ: التدبر وسيمتنا لفيـ القرآف الكريـ أ.د طو جابر العمواني مجمة  ( ٕ)
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 المسيرة التجددية لمخطاب الديني عبر تاريخ االسَلم
إف باب االجتياد والتجديد مفتوح لكؿ مف كاف أىبل ليذا ، جامعا 

 –فكرًا ومنيجًا  –قوال وعمبل  –لمعموـ واالدوات التي تجعمو صالحا 
لي ىذا يشير القاضي البيضاوي بقولو: "ال يميؽ  لبلجتياد واالستنباط وا 

والتصدي لمتكمـ فيو إال مف برع في العمـو  –أي لتفسير القرآف  –لتعاطيو 
 الدينية كميا أصوليا وفروعيا، وفي الصناعات العربية والفنوف األدبية.

لمف يريد أف  –وجية نظره  -نعـ لقد وضع االماـ البيضاوي 
يتصدي لتفسير القرآف كي يضبط اإلطار الذي ينبغي أف يسير فيو 

 ىدي وبصيرة. المفسر ويكوف عمي
ونري ىذه المسيرة التجددية تمثؿ في كؿ مدرسة مف مدارس التفسير 

 العممية كمدرسة مكة المكرمة ومدرسة المدينة المنورة ومدرسة الكوفة.
فمكؿ مدرسة منيجيا وطريقتيا وعممائيا وشيوخيا والتزاميا بجانب 

آيات  مف جوانب التفسير فنري ابف عباس في مكة المكرمة يشتغؿ بتفسير
العبادات كالصبلة والصوـ والحج وغير ذلؾ وتيتـ مدرسة المدينة بإبراز 
الجوانب التشريعية واألحكاـ لبناء المجتمع االسبلمي فأصبحت المدينة مف 

  (ٔ)أكثر المدارس اشتغااًل بالمغازي والسير والسنف واألثار
ات وجاء عصر التابعيف فازدادت الحاجة إلي التفسير وبزيادة الفتوح

االسبلمية في ببلد الفرس والروـ ومصر وغيرىا ظيرت طبقة جديدة مف 
 الداخميف في اإلسبلـ مف ىذه الببلد الجديدة المفتوحة.

ونشأت المناىج التفسيرية وتعدي أثر مدرسة مكة والمدينة التفسيرية 

                                                 

أقواؿ محمد بف كعب القرظي )جمع دراسة وتوثيؽ( رسالة ماجستير لمباحث/ محمد إبراىيـ أحمد  ( ٔ)
 )غير منشورة( ٕٚٓٓجامعة االزىر سنة –كمية أصوؿ الديف بالمنصورة  – ٖٕ – ٕٕرجب ص
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حتي وصؿ إلي ببلد اليمف فكاف مف أشير عممائيا طاووس بف كيساف 
 ر بف راشد البصري.ووىب بف منبو ومعم

وتأثرت مصر بمدرسة المدينة وخاصة عمي يد عقبة بف عامر 
رضي اهلل عنو وعمرو بف العاص رضي اهلل عنو وجاء بعدىما )أبو الخير 

ىػ حتي وصؿ األمر إلي الميث ٜٓمرتد بف عبد اهلل المزني المتوفي سنة 
 (ىػٔ٘ٔبف سعد وعبد اهلل بف عوف بف أرطباف )ت 

حتي وصؿ إلي مصر كبار التابعيف والعمماء كاإلماـ واستمر الحاؿ 
الشافعي وأبي حياف األندلسي والشاطبي وغيرىـ مف عمماء األمة 

 ومصابيح اليداية.
واستمرت مصر تحمؿ مف خبلؿ أزىرىا الشريؼ ومنياجو الوسطي 
المعقوؿ الحامؿ اليداية لكؿ أنحاء البشرية والحامي لشريعة االسبلـ مف 

ييف وخرافات المستشرقيف وتأويبلت المبطميف وسفيات ضبلالت المبدع
 الماكريف.

واستمرت المسيرة التجددية ناشرة فضميا عمي االنسانية ومبصرة 
بخير القرآف وىداياتو ، فكانت الحركة العممية في العالـ االسبلمي تسير 
عمي وفؽ منيج القرآف حتي جاء القرف العشروف وبدأت تظير الفرؽ 

ددة وظيرت الجماعات التكفيرية التي تفسر القرآف عمي الضالة والمتش
ىواىا وتأخذ القرآف إلي مبتغاىا، وتوظؼ النص القرآني وتموي عنقو إلي 
ما يحقؽ أىدافيا وغاياتيا حتي رأينا مف وصؿ إلي تكفير المجتمع ورميو 
باحة الدماء وسفكيا واغتصاب األمواؿ ونيبيا وذبح أىؿ الكتاب  بالكفر وا 

ؿ بيـ عمي مرأي ومسمع مف العالـ فكانت النتيجة ىذا الخراب والتتكي
والدمار الذي َعَـّ ببلد االسبلـ والمسمميف لغياب التجديد في التفسير 

 والتصدي ألفكار ىذه الجماعات الضالة والمضمة.
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ونجد عمماء األمة المخمصيف يسعوف جاىديف لئللماـ بمعاني القرآف 
ء مراميو وغاياتو، والوصوؿ إلي برد اليقيف الكريـ، وادراؾ مقاصده واستجبل

جمعت سنة رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو  في فيمو ومعرفة تفسيره وتأويمو كما
وسمـ وأثار الصحابة وفقيـ وتفسيراتيـ وتأويبلتيـ، وفتاوي قرائيـ لبموغ تمؾ 
الغايات، والعروج إلي سماء تمؾ اآليات ، فكانت حصيمة تمؾ الجيود أف 

ت ذلؾ حد بموغ مرحمة تأسيس وتدويف العموـ ومنيا بمغت تراكما
  (ٔ)"التفسير"

 التدرج التاريخي لقضية تجديد التفسير
مما ال شؾ فيو أف التفسير مر بمراحؿ متعددة بيف عمو وانخفاض، 

 بيف مد وجزر فكانت التفاسير الصحيحة وكانت التفاسير الفاسدة.
الرسوؿ صمي اهلل عميو وسمـ فمنذ التفسير النبوي لمقرآف الكريـ وقياـ 

بتفسير بعض اآليات القرآنية لمصحابة وخاصة عف طريؽ األحاديث 
 النبوية.

ومجئ القرآف ليفسر بعضو بعضا فما ُأجمؿ في آية فسرتو آية 
 أخري وما كاف خاصًا جاء عامًا في آية آخري.

وحمؿ بعض الصحابة لواء التفسير وأشتير بو كابف عباس والخمفاء 
 وعائشة وغيرىـ. األربعة

ومجئ عصر التابعيف وانتشار المدارس التفسيرية ودور كؿ مدرسة 
 وعطائيا التفسيري عمي يد عمماء أجبلء ومفسريف عظماء.

وازدىار التفسير في عصر التدويف وظيور التفسير بالمأثور 
والتفسير بالرأي ودخوؿ اإلسرائيميات في التفسير ودور أقطاب الروايات 

                                                 

مجمة  –عمماء ىدية ىيئة كبار ال ٘،ٗأزمات االنسانية والحؿ القرآني د/ طو جابر العمواني ص ( ٔ)
 ىػٖٚٗٔاألزىر شير ذي الحجة 
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وبراعة شيخ المفسريف "اإلماـ الطبري" وكتابو )جامع البياف(  االسرائيمية
ومعالجتو لؤلحكاـ الفقيية والترجيح بيف القراءات ومجئ عمماء بعده 
( والزمخشري وتفسيره )الكشاؼ(  كاإلماـ السمرقندي وكتابو )بحر العمـو
وابف عطية وكتابو )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( وبراعة ابف 

ر في كتابو )تفسير القرآف العظيـ( وبروز طريقتو السمفية في التفسير كثي
 وألمعية السيوطي في كتابو )الدور المنثور في التفسير بالمأثور(

 كؿ ذلؾ ال يخفي عمي الدراس لمتفسير.
ومجئ عمماء التفسير بالرأي واالجتياد وعمي رأسيـ اإلماـ الرازي 

موـ الرياضية والفمسفية وظيور واىتمامو بالمناسبة بيف اآليات والع
 البيضاوي بكتابو )أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ(

وبراعة النسفي في كتبو التفسيرية وابراز المسائؿ النحوية ،وتاريخية 
 )الخازف( وعنايتو باألخبار التاريخية والناحية الفقيية.

 وظيور النجـ األوحد والعبلمة األعظـ )أبي حياف االندلسي( بكتابو
 الماتع)البحر المحيط( واىتمامو بالنواحي االعرابية والقراءات القرآنية.

حتي وصؿ األمر إلي ظيور الخطيب الشربيني بكتابو )السراج 
المنير في اإلعانة عمي معرفة بعض معاني كبلـ ربنا )الحكيـ الخبير( 

والحديث ووصبل إلي أبي السعود في  وموقفو مف القراءات واألعاريب
كتابو )إرشاد العقؿ السميـ إلي مزايا الكتاب الكريـ( وعنايتو بالكشؼ عف 

 ببلغة القرآف وسر اعجازه
وظيور عبلمة العراؽ محمود األلوسي بكتابو )روح المعاني في 
تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني( واىتمامو بالمسائؿ الكونية، واكثاره 

المسائؿ النحوية والفقيية والتفسير اإلرشادي الذي كاف جؿ اىتمامو مف 
 في تفسيره.
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وظيور الفرؽ المبتدعة كالمعتزلة وأراءىا ورد عمماء أىؿ السنة 
عمييا كابف قتيبة واإلماـ أبي الحسف األشعري وابف تيمية وابف القيـ 

لجبار وغيرىـ مف العمماء وظيور بعض تفاسير المعتزلة لمقاضي عبد ا
المسمي )بتنزيو القرآف عف المطاعف( واىتمامو بابراز األصوؿ الخمسة 

 لممعتزلة.
وظيور الزمخشري بكتابو )الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف 
األقاويؿ في وجوه التأويؿ( وقيمة ىذا التفسير مف الناحية المغوية 

 واالعجازية.
عميو أمثاؿ  وحممة الزمخشري عمي أىؿ السنة ورد عمماء أىؿ السنة

 ابف بشكواؿ والشيخ حيدر اليروي ومقالة أبي حياف في الكشاؼ ومؤلفو، 
وىجوـ ابف خمدوف وتحرير االماـ السبكي وحممة )ابف الُمنَّير 
السكندري( عمي الزمخشري، والصواعؽ المحروقة البف القيـ عمي 

 الزمخشري.
 ف الكريـوال ننسي ىنا أف نذكر دور الشيعة وموقفيـ مف تفسير القرآ

وخاصة )االمامية االثنا عشرية( وحرصيـ عمي التوفيؽ بيف ظاىر 
 القرآف وباطنو وأثر التفسير الباطني في تبلعبيـ بنصوص القرآف.

وكانت ليـ كتب سطروا فييا أراءىـ وتصوراتيـ منيا عمي سبيؿ 
 المثاؿ:

 تفسير )مرآة األنوار ومشكاة األسرار( لعبد المطيؼ الكازراني
العسكري وتفسيره ورواياتو المكذوبة عمي أىؿ البيت. والحسف 

وتوسؿ األنبياء واألمـ السابقة بمحمد صمي اهلل عميو وسمـ وبأىؿ البيت  
برازه مذىب )التقية(  وا 

لماـ الطبرسي بمنيج االثنا عشرية في كتابو }مجمع البياف لعمـو  وا 
ة ونكاح القرآف{ وتمسكو بعصمة األئمة والرجعة والميدي ونكاح المتع
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 الكتابيات والغنائـ وميراث األنبياء.
ووقفا عمي }المبل محسف الكاشي{ في كتابو }الصافي في تفسير 
القرآف الكريـ{ وطعف المؤلؼ عمي الصحابة وخاصة أبي بكر وعمر 
وعائشة وحفصة رضي اهلل عنيـ وموقؼ مف رؤية اهلل في اآلخرة والشفاعة 

 .والسحر وروايتو لؤلحاديثة الموضوعة
 وكاف ظيور السيد/ عبد اهلل العموي بكتابو )تفسير القرآف(

وتعصبو ألصوؿ مذىبو وتحريؼ لمقرآف وطعنو عمي الصحابة وأف 
 عمـو القرآف كميا عند آؿ البيت وتأثره بمذىب المعتزلة وغفراف الذنوب.

ونياية بشيخ اإلمامية االثناعشرية }سمطاف محمد الخراساني{ في 
ة في مقامات العبادة{ واىتمامو بالميدي المنتظر كتابو }بياف السعاد

آيات العتاب لمنبي صمي اهلل عميو  –وقصص القرآف  –والقرآف والعترة 
 وسمـ وفرض الرجميف في الوضوء وميراث األنبياء.

 وكانت الطامة الكبري ظيور اإلمامية اإلسماعيمية }الباطنية{.
ييـ ومتأخرييـ في وموقفيـ مف تفسير القرآف الكريـ عمي يد متقدم

 تفسير القرآف وانتشار مذىب الباطنية في الببلد وتعدد ألقابيـ.
وكانت المصيبة بظيور البابية والبيائية والصمة بيف عقائد البابية 
وعقائد الباطنية القدامي وتأويبلت )الباب( وخرافات }بياء اهلل{ وضبلالت 

 }عبد البياء عباس{.
لشوكاني( وكتابو )فتح القدير الجامع وبزوغ فجر الزيدية وعالميـ )ا

بيف فني الدراية والرواية( ونقمو لمروايات الموضوعة والضعيفة وذمة لمتقميد 
 والمقمديف وموقفو مف التوسؿ والمتشابو، ومسألة خمؽ القرآف.

وكانت الداىية بيؤالء )الخوارج( وفرقيـ القاتمة والسافكة لمدماء 
 عراض.واألمواؿ والمنتيكة لؤلنفس واأل

وكتبيـ الساقطة مثؿ )ىمياف الزاد إلي دار المعاد( لمحمد بف يوسؼ 
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شادتو  أطفيش وموقفو مف أىؿ الكبائر، ومغفرة الذنوب ، وأفعاؿ العباد، وا 
بالخوارج وحطة مف قدر عثماف وعمي ومف واالىما وحممتو عمي جميور 

 المسمميف.
 وكانت ىذه النظرة الصوفية:
الصوفية ومنيا }الفيضي أو اإلشاري{ ومقالة وكاف ظيور التفاسير 

 الشاطبي وابف الصبلح وسعد الديف التفتا زاني وابف عطاء اهلل السكندري
ومف أىـ كتبيـ }حقائؽ التفسير{ لمسممي و}عرائس البياف في حقائؽ 
القرآف ألبي محمد الشيرازي و}التأويبلت النجمية{ لنجـ الديف داية وعبلء 

 لتفسير المنسوب البف عربي.الديف السمناني. وا
وتعصب تفسير الفبلسفة والتوفيؽ بيف الديف والفمسفة واألثر الفمسفي 
خواف الصفا ومسمؾ ابف سينا في التفسير.   في التفسير كتفسير الفارابي وا 

وكانت الخاتمة المباركة بتفسير الفقياء وىو الذي تحتاج إليو األمة  
نتاج التفسيري لمفقياء مثؿ }أحكاـ اإلسبلمية في بياف األحكاـ فكاف اإل

القرآف{ لمجصاص الحنفي و}أحكاـ القرآف{ لمكيا اليراسي الشافعي و}أحكاـ 
 القرآف{ البف العربي المالكي.

}والجامع ألحكاـ القرآف{ ألبي عبد اهلل القرطبي المالكي }وكنز 
 العرفاف في فقو القرآف{ لمقداد السيوري مف اإلمامية االثنا عشرية.

الثمرات اليانعة واألحكاـ الواضحة القاطعة{ ليوسؼ الثبلثي و 
 }الزيدي{

وبزغ نجـ التفسير العممي واختبلؼ العمماء فيو بيف القبوؿ     
والرفض فكاف مف الداعيف لو االماـ الغزالي والجبلؿ السيوطي وأبو 
الفضؿ المرسمي وظيور الرافضيف لو وكاف عمي رأسيـ الشاطبي رحمو 

 اهلل.
انت ألواف التفسير في العصر الحديث وظيور التفسير العممي ثـ ك

بقوة نتيجة لبلكتشافات العممية والتجارب البحثية وتطور وسائؿ البحث 
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العممي وظيور دالالت اآليات وقربيا مف االكتشافات العممية مصدقًا 
ىَٰ َيَتَبيََّن َلُيْم َأنَُّو " َسُنِريِيْم آَياِتَنا ِفي اْْلَفاِق َوِفي َأنُفِسِيْم َحتَّ لقولو تعالي:

  (ٔ)"َشِييدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَمىَٰ  َأنَّوُ  ِبَربِّكَ  َيْكفِ  َأَوَلمْ  ۚ  اْلَحقُّ 
فكاف كتاب }الجواىر في تفسير القرآف الكريـ{ لمشيخ طنطاوي 
جوىري وعدـ قبوؿ بعض المثقفيف ليذا التفسير ، ومصادرة المممكة 
العربية السعودية ليذا التفسير ومنع دخولو لمببلد، وانكار بعض العمماء 
والمعاصريف ليذا الموف مف التفسير ، مع أنو لـ يستمر ىذا االنكار طويبل 

قامت رابطة العالـ االسبلمي بمكة المكرمة بإنشاء الييئة العالمية  حتي
 لئلعجاز العممي في القرآف الكريـ والسنة النبوية وكاف رئيس الييئة 
أ.د/ عبد اهلل المصمح وأنشأت الييئة عدة مقارات ليا في عدة دوؿ منيا 

ش ذاكر حسيف وكاف رئيس مكتب القاىرة  –في مدينة نصر  –مصر 
طويمة أ.د/ رفعت العوضي أستاذ االقتصاد االسبلمي بجامعة األزىر لمدة 

 الشريؼ.
 ظيور المون االلحادي لمتفسير في عصرنا الحديث:

ثـ كاف ظيور ىذا الموف اإللحادي لمتفسير في عصرنا الحديث 
ومحاولة تفسير القرآف بالنزعة االلحادية البعيدة عف الديف وقيمة وأخبلقو 

رآف عمي المذىب االلحادية كالوجودية والماركسية ومحاولة انزاؿ الق
والشيوعية وايجادىا يشبو العداء بيف الديف والشعوب وأف الديف أفيوف 
الشعوب وأف الحكاـ يستخدموف ىذا الديف الخضاع واذالؿ الشعوب 

 لتحقيؽ رغبات الحكاـ والرؤساء والمموؾ.
ف أنياـ رائعة في الندفع ىؤالء النفر مف المؤولة إلي ما ذىبوا إليو م

 القرآف لعوامؿ مختمفة.
فمنيـ مف حسب أف التجديد ولو بتحريؼ كتاب اهلل ىو سبب 
لظيوره وشيرتو فأخذ يثور عمي قدماء المفسريف ويرمييـ جميعًا بالسفو 

                                                 

 سورة فصمت/ ( ٔ)
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والغفمة ثـ طمع عمي الناس بجديده في تفسير كتاب اهلل، جديد ال تقره لغة 
 يف.القرآف، وال يقـو عمي أصؿ مف الد

ومنيـ مف تمقي مف العمـ حظًا يسيرًا ونصيبًا قميبل ال يرقي بو إلي 
مصاؼ العمماء، ولكنو اغتر بما لديو ،فحسب أنو بمغ مبمغ الراسخيف في 
العمـ. فراح ينظر في كتاب اهلل نظرة حرة ال تتقيد بأي أصؿ مف أصوؿ 

لمغة وأئمة التفسير، ثـ أخذ ييذي بأفياـ فاسدة، تتنافي مع ما قرره أئمة ا
  (ٔ)الديف

، ولـ يسر عمي عقيدة وفيم من لم يرسيم لنفسو بحمة دينية
معروفة ، ولكنو لعبت برأس الغواية، فانطمؽ إلي القرآف وىو يحمؿ في 

مف األراء فأخذ يؤولو بما ال يتفؽ معيا، تأويبل  ورأس ىذه اْلمشاجقمبو 
 ال يقرره العقؿ وال يرضاه الديف.

أمثمة عمي ىذا الموف االلحادي لوجدنا الكثير ولو أردنا أف نضرب 
 {.القرآن والعشرونمنيا في كتاب أحد الرعيف لمعمـ وىو كتاب }

يقوؿ االماـ الشيخ الدكتور/ محمد حسيف الذىبي: ال أريد أف أذكر 
أحدًا مف أصحابو باسمو ولقبو ، إذ ربما كأف ىذا سببا لمفتنة، وباعثا عمي 

  (ٕ) اء يرزقوف.العداوة ، وكثير منيـ أحي
ونحف إذا نسير عمي ىدي وذوؽ وأدب الدكتور/ محمد حسيف 
الذىبي فبل نذكر اسمًا وال نعرض بصاحبو ويرجع إلي كتاب }التفسير 
والعشروف{ لمدكتور/ محمد حسيف الذىبي فقيو المزيد مف البياف 

 وااليضاح. واهلل أعمـ.
 
 

                                                 

 -ىػ ٜٓٗٔط مكتبة وىبة الطبعة الرابعة  ٜٔٗ/ٕالتفسير والمفسروف د/ محمد حسيف الذىبي  ( ٔ)
 ـٜٜٛٔ

 ٕٕ٘ – ٜٔٗالتفسير والمفسروف الجزء الثاني الصفحات مف  ( ٕ)
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 المون اْلدبي االجتماعي لمتفسير
 الحاضرفي عصرنا 

يكاد أف يكوف ىذا الموف جديدًا وطارئًا عمي التفسير ويقـو عمي 
أساس وىو معالجة النصوص القرآنية معالجة تقوـ أواًل وقبؿ كؿ شيء 
عمي اظيار مواضع الدقة في التعبير القرآني ثـ تصاغ المعاني في 
أسموب شيؽ أخاذ ثـ يطبؽ النص القرآني عمي ما في ىذا الكوف مف سنف 

 تماع ونظـ العمراف.االج
ويرجع الفضؿ في ىذا الموف التفسيري إلي مدرسة اإلماـ الشيخ 
)محمد عبده( لمتفسير وقد نيجت ىذه الدراسة بالتفسير منيجًا أديبًا 
عجازه، وأوضحت معانيو ومراميو،  اجتماعيًا فكشفت عف ببلغة القرآف وا 

لجت مشاكؿ وأظيرت ما فيو بف سنف الكوف األعظـ ونظـ االجتماع، وعا
األمة اإلسبلمية خاصة، ومشاكؿ األمـ عامة، بما أرشد إليو القرآف مف 
ىداية وتعاليـ صحية ، وجمت لمناس أف القرآف كتاب اهلل الخالد، الذي 
يستطيع أف يساير التطور الزمني والبشري إلي أف يرث اهلل األرض ومف 

عمي قمبو  عمييا، كؿ ىذا بأسموب شيؽ جذاب يستيوي القارئ، ويستولي
 ويحبب إليو النظر في كتاب اهلل، ويرغبو في الوقوؼ عمي معاينة 

  (ٔ) وأسراره.
 أىم رجال ىذه المدرسة:

إف أىـ رجاؿ ىذه المدرسة، ىو األستاذ االماـ الشيخ/ محمد عبده 
زعيميا وعميدىا، ثـ المرحوـ السيد محمد رشيد رضا، والمرحوـ األستاذ 

                                                 

 ٕ٘٘ - ٖٕ٘/ٕالتفسير والمفسروف  ( ٔ)
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المراغي وىـ خير مف أنجبت ىذه المدرسة، األكبر الشيخ محمد مصطفي 
 ثـ ُيبيَّف األستاذ/ محمد رشيد رضا ىدفو مف التفسير فيقوؿ:

إف حاجة الناس صارت شديدة إلي تفسير تتوجو العناية األولي فيو 
إلي ىداية القرآف عمي الوجو الذي يتفؽ مع اآليات القرآنية الكريمة المنزلة 

 (ٔ)نذار والتبشير، واليداية، واالصبلحفي وصفو، وما أنزؿ ألجمو مف اال
وحاوؿ اإلماـ االكبر الشيخ/ محمد مصطفي المراغي أف يظير لمناس أف 
القرآف ال يقؼ في سبيؿ العمـ، وال يصادـ ما صح مف قواعده ونظرياتو، 
وذلؾ بما ييديو اهلل تعالي إليو مف الدقة في التوفيؽ بيف قضايا القرآف، 

 وطمب الشيخ المراغي: أف يكوف مفسر  (ٕ)يثوبيف قضايا العمـ الحد
كتاب اهلل عمي شيء مف العمـ ببعض نظريات العمـ الحديث ، 
ليستطيع أف يأخذ منيا دليبًل عمي قدرة اهلل، ويستميـ منيا مكاف العبرة 

  (ٖ)والعظة
كؿ ىذه األلواف التفسيرية تعد مف ألواف تجديد التفسير عمي مر 

وجدناىا تمر عمي أيدي المفسريف المخمصيف تاريخ االسبلـ والمسمميف 
لكتاب اهلل البعيديف عف الشطط والجيؿ، ممتزميف بالمغة العربية وأدابيا 
وببلغتيا، متمسكيف بتوجييات القرآف واخبلؽ وتعميماتو، مقتديف بآثار 
المفسريف السابقيف عمييـ ممتزميف بأصوؿ التفسير التي اتفؽ عمييا 

ابييف مف المفسريف الذيف َمفَّ اهلل تعالي عمييـ العمماء، وتمسؾ بيا الن
بالعطاء، وأليميـ الحجة والبياف لتفسير كتاب اهلل عمي ىدي وبياف 

 لتوصيمو إلي عواـ الناس
                                                 

 ٕٕ٘/ٕنقبل عف التفسير والمفسروف  ٓٔ/ٔر  تفسير المنا ( ٔ)
 .ٛٙ٘/ٕالتفسير والمفسروف   ( ٕ)
 ٘/ٕالتفسير والمفسروف  ( ٖ)
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ولـ يقؼ األمر عند ىؤالء العمماء فجاءت الدكتورة/ عائشة عبد 
الرحمف )بنت الشاطئ( وأبرزت ىذا الجانب االجتماعي في بعض دروسيا 

 ضراتيا في جامعة القاىرة وزادت ىذا الجانب إيضاحًا.ومحا
والشيخ/ محمد متولي الشعراوي: جاء بكتابو الماتع والممتع }خواطر 
الشعراوي{ وحاوؿ ابراز الناحية الببلغية في القرآف الكريـ وابراز مدي 
ىداية القرآف الكريـ لمناس ومحاولة ربط القراء بالقرآف وكاف حديثو 

لذي يجمع الصغير والكبير والعالـ واألمي والمثقؼ وقميؿ التميفزيوني ا
الثقافة الكؿ يأخذ مف ىذا التفسير الذي حاز القبوؿ والشيرة ثـ طبع في 

 طبعة ورقية صارت بيف يدي الناس.
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 دور المستشرقين في تجديد التفسير القرآني
 ما ىو االستشراق؟

تعني غالبا طمب شيء ما، االستشراؽ عمي وزف استفعاؿ ، كممة 
فكأنو طمب "لمشرؽ ، وقصد لو كي يحصؿ عميو وعمي حضارتو وعمومو 
وربما يكوف بمعني الدخوؿ في الشرؽ، فالمستشرؽ ىو مف يسافر إلي 

 مشرؽ الشمس أو ببلد الشرؽ.
التخصص الذي يمارسو الغربي في  ويقصد باالستشراق اصطَلحًا:

 مجاؿ دراسة الشرؽ عمي مستوي
و وتاريخو ودياناتو وثقاتو وحضارتو، انطبلقا مف زوايا عممية لغات 
 متعددة.

وال يختص االستشراؽ بدراسة العالـ العربي أو االسبلمي فقط بؿ 
يمتد ليشمؿ الحضارة اليندية والصينية واليابانية وغيرىا مف الحضارات 

 الشرقية الممتدة في ببلد المشرؽ.
 من ىم المستشرقون:
ببلد الشرؽ مف دوؿ الغرب في القروف الماضية  ىـ الوافدوف إلي

لدراسة الشرؽ، ولدييـ أبحاث خاصة بالمسمميف ، والديف، والتاريخ ، 
 والمغة، واآلثار وغير ذلؾ.

وقد ارتبط االستشراؽ بالتنصير فكانت الدراسات االستشراقية ىي 
مغوية البعثات االستكشافية ألحواؿ المسمميف وعموميـ ودراساتيـ الدينية وال

 واألدبية والتاريخية 
وقد اتكأ التنصير عمي االستشراؽ في الحصوؿ عمي المعمومات 

 اإلسبلمية منيا. –وال سيما  –عف المجتمعات المستيدفة 
وقد جاء المستشرقوف ودراسوا ثقافة وديانة وحاؿ مجتمع المسمميف 
لد وأدلوا بدلوىـ في التفسير وعموـ القرآف ومنيـ عمي سبيؿ المثاؿ جو 

تسيمرالمتشرؽ المجري وكتابو )المذاىب االسبلمية في تفسير القرآف( 
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ودائرة المعارؼ االسبلمية، وكتاب )المعجـ الفيرس اللفاظ الحديث 
النبوي( لمجموعة مف عمماء ىولندا. وغيرىا مف الدراسات االسبلمية التي 

 .قاـ بيا المستشرقوف ومنيـ )جبلد ستوف(    وبيرجشتراسر )األلماني(
وحاولوا تشويو صورة االسبلـ واالساءة إلي شخصية الرسوؿ صمي 
اهلل عميو وسمـ ومحاولة اتياـ القرآف بأنو غير صالح لمتطبيؽ في بعض 

 األحكاـ وأنيا تحتوي عمي العنؼ واالرىاب.
في محاربة القرآف  وال يمكف أف نعقؿ دور وأثر الدراسات االستشراقية

 الكريـ والسنة النبوية والتاريخ االسبلمي بوجو عاـ.
ولذلؾ انبري كثير مف عمماء المسمميف في شتي التخصصات 
العممية لرد وابطاؿ شبيات المستشرقيف حوؿ القرآف وتفاسيره والسنة 

 وعموميا والتاريخ االسبلمي وفضائمو.
ات لمقرآف الكريـ وذلؾ حينما قاـ بعض المستشرقيف بعمؿ ترجم

 وممئوىا بأفكارىـ السوداء عف القرآف والسنة والتاريخ االسبلمي.
وجاءت معرفة األوروبييف بالقرآف الكريـ عمي يد الرىباف عندما      

أعمنوا الحرب عمي االسبلـ بحجة الدفاع عف المسيحية ضد االسبلـ 
)رودي الظافر وممف قاـ لترجمة معاني القرآف)جانبيرؾ( الفرنسي و

باريت(، و)جولد تسيير( الييودي المجري و)لورا فيشيا فاغميري( و)يوسؼ 
 شاخت( ، و)دالفيدا(.

ولو نظرنا إلي ىؤالء المستشرقيف لوجدنا انيـ كانوا يخرجوف مف 
ببلد معينة ويقصدوف مصر وسوريا والعراؽ حماة القرآف والشريعة والمغة 

األزىر الشريؼ وحامية المغة  العربية فكانوا يأتوف لمصر باعتبارىا بمد
العربية وانتشار المذىب السني الوسطي المعتدؿ ، وسوريا في الجامع 
األموي ودروس عمماء الشاـ واسياماتيـ في حفظ القراءات القرآنية والعراؽ 

 ومدارس البصرة والكوفة حيث وجود إرث المغة العربية وتأصميا.
اسات تقوـ عمي جنسية ولـ يقؼ األمر عند ىذا الحد بؿ وجدنا در 
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ىؤالء المستشرقيف فنجد دراسة بعنواف }المستشرقوف الناطقوف باالنجميزية{ 
دراسة نقدية لمدكتور/ عبد المطيؼ الطيباوي ودراسة بعنواف )اراء 
المستشرقيف الفرنسييف في القرآف الكريـ( دراسة نقدية لمدكتور/ أحمد 

ي جولدتسيير في نصري، ودراسة عف )الرد عمي المستشرؽ الييود
مطاعنو عمي القراءات القرآنية( لمدكتور/ محمد حسف حسف جبؿ، ودراسة 
بعنواف )المستشرؽ األلماني بيرجشتراسر( وآثاره في الدراسات القرآنية 

 ومنيجو فييا لبلستاذ / ناصر بف محمد بف عثماف المنيع.
نذ بؿ نقؼ عمي ىذه الدراسة الشاممة بعنواف )المستشرقوف األلماف م

تيودور نولدكو( تأليؼ )رودي باريت( ، وترجمة مصطفي ماىر إلي غير 
ذلؾ مف الدراسات االستشراقية والدراسات القرآنية عف دور االستشراؽ 
والمستشرقيف في تجويد الخطاب الديني ودسيـ السمـو القاتمة مما أوجد 

بروا عند بعض العمماء المسمميف الغيوريف عمي دينيـ وقرآنيـ الحمية فان
لمدفاع عف أصؿ مقدساتيـ الدينية وكتاب عقيدتيـ اإليمانية مما حرؾ 
العقوؿ والقموب لصد ىجمات المستشرقيف عمي تفسير كتاب اهلل تعالي 

 وسنة نبية صمي اهلل عميو وسمـ وتاريخ اإلسبلـ الزاىر. 
وكانت كتب التفسير االسبلمي موجودة بيف يدي المستشرقيف مما 

في ىذه الكتب وكاف االنفتاح المعرفي في ببلد سيؿ عمييـ النظر 
االسبلمي مشجعا ليـ كي ينظروا في ىذه الكتب محاوليف اظيار بعض 
الشبيات واثارتيا بيف المسمميف إذا فكؿ ىذا التراث التفسيري كاف موجودًا 
بيف يدي المستشرقيف نتيجة لبلحتبلؿ الغربي لببلد واالسبلـ وكاف 

لعممية لبلحتبلؿ ببلد ينظروف في ىذا التفسير االستشراؽ ىو المقدمة ا
والمسمميف وسيوؼ قاتمة في  لئلسبلـويؤخذوف منو ما يكوف سياـ حرب 

 قمب الديف .
الساقطة والتفاسير الباطمة لبعض عمماء والمسمميف  لؤلفكاروترويج 

سواء كانوا سنة أو شيعة أو معتزلة أو غيرىـ مما أوجدوا طعنات قاتمة في 
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وتشويو لصورة اإلسبلـ في قموب ونظر غير المسمميف مما أوجد المسمميف 
في العصر الحديث ما يسمي )باالسبلـ فوبيا( أي الخوؼ مف االسبلـ 
وادعاء انتشار االسبلـ يجد السيؼ وأف الجيوش االسبلمية كانت جيوش 
مغتصبة وجائعة خرجت مف الجزيرة العربية بحثًا عف الطعاـ والشراب 

 ة وليس جيادًا في سبيؿ اهلل لنشر االسبلـ وتبميغ القرآف.والحياة المريح
بأنو انساني  –وىو براء مف كؿ ىذا  –واتياـ الرسوؿ عميو السبلـ 

شيواني كاف ميتمًا بزواجو مف النساء وتقريب أقاربو وابعاد غيرىـ مف 
 العطاءات إلي غير ذلؾ مف الشبيات الباطمة واالفتراءات الكاذبة.

خر وجدنا بعض المفكريف والمستشرقيف يقؼ وعمي الجانب اآل
موقؼ اإلنصاؼ والحياد العممي فيصؼ القرآف بأوصاؼ نبيمة مثؿ )ماري 
فولتر( يقوؿ: أنني عمي يقيف أنو لو تـ عرض القرآف واإلنجيؿ عمي 
شخص غير متديف الختار القرآف ، إذ أف الكتاب الذي نزؿ عمي صدر 

اىره أفكارًا تنطبؽ بالمقدار البلـز محمد صمي اهلل عميو وسمـ يعرض في ظ
مع األسس العقمية، ولعمو لـ يوضع قانوف كامؿ لمطبلؽ مثؿ الذي وضعو 

 القرآف.
إذا فكؿ ىذا التراث التفسيري كاف موجودًا بيف يدي المستشرقيف 
نتيجة لبلحتبلؿ الغربي لببلد االسبلـ وكاف االستشراؽ ىو المقدمة العممية 

في ىذا التفسير ويؤخذوف منو ما يكوف سياـ حرب  لبلحتبلؿ ببلد ينظروف
 والمسمميف وسيوؼ قاتمة في قمب الديف . لئلسبلـ

 وأختـ بيذه الكممة لممفكر "جوزيؼ ديناف" إذا يقوؿ:
وأردت أف تفتح لي أبواب المعاني والكماالت  باإلجيادكمما أحسست 

كثرة، ولو طالعت القرآف، حيث أنني ال أحس بالتعب أو الممؿ بمطالعتو ب
 أراد أحد أف يعتقد بكتاب نزؿ مف السماء ، فإف ذلؾ الكتاب ىو القرآف 

 ال غير، إذ أف الكتب األخري ليست ليا خصائص القرآف. واهلل أعمـ.
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 الفصل الثالث
 التجديد في الدراسات القرآنية ومنيا عموم القرآن

ير تناولنا في الجزء األوؿ مف ىذا البحث التجديد في مجاؿ التفس
واخترنا منيجًا وسطا يجمع بيف القديـ والحديث وبيف األصيؿ والمعاصرة 
ونريد أف نبرز الموضوع في ضوء الدراسات القرآنية ومنيا عموـ القرآف 

 فنقوؿ وباهلل التوفيؽ:
إف رؤيتنا لمتجديد ليست بالجدة كؿ الجدة ولكف سبقنا إلييا عمماء 

ىذه القضية وىذا التجديد  قدامي ومعاصروف ونريد أف ندلو بدلونا في
يتمثؿ في القراءة الجديدة لمتراث واستحداث الوسائؿ واآلليات واستخدـ 

 التكنولوجيا الحديثة اليصاؿ العارؼ والمعمومات.
إف العموـ التي تضمنيا القرآف المجيد ال تقع تحت الحصر فالقرآف 

ينكشؼ في كؿ زماف عف معارؼ وعموـ وسنف ونواميس وقوانيف  باطبلقيَّتو
بحسب السقؼ المعرفي لمبشر في ذلؾ الزماف حتي يستمر العطاء اإلليي 

 لمبشر مف النص القرآني الكريـ:
 التخصص اْلول: عموم القرآن

يتناوؿ ىذا التخصص مفيوـ الوحي وطبيعتو والوحي المحمدي 
القرآف، والحكمة في نزولو منجمًا، ثـ بصفة خاصة وأنواعو وكيفية نزوؿ 

عادة ترتيبو ثـ يعرض ألىـ العموـ التي تخصصت في القرآف  جمعو وا 
الكريـ ومدارسيا ومنياىجيا وبياف ما ليا وما عمييا ، وتدرس كذلؾ 
موضوعات التحدي القرآني واالعجاز وما عرؼ بغريب القرآف، ومفرداتو ، 

 آف بمغات غير عربية فيما يعرؼ ثـ يعرض ألمثمة مف بياف معاني القر 
 )ترجمة معاني القرآف الكريـ( بػ

ثـ يخمص التخصص إلي دراسة أثر البيئة واإلنساف والثقافة في فيـ 
القرآف وتفسيره. وذلؾ في ضوء المبادئ االساسية لمرسالة الخاتمة، 
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وعالميتيا وخصائص الخطاب القرآني. ويشتمؿ ىذا التخصص عمي 
 المقررات اآلتية:

 مقرر اْلول: في التعريف بالقرآن المجيد:ال
يتناوؿ ىذا المقرر موقع القرآف مف )نظرية المعرفة اإلسبلمية( 
ويتناوؿ طبيعة خطاب القرآف، ويتناوؿ قراءة القرآف في ضوء سنف الكوف 
وقراءة الكوف في ضوء ىداية القرآف، وايراث العبلقة بيف سوره واجزائو 

المحاوالت المعاصرة لتطوير منيجية  وآياتو ثـ ينتيي إلي عرض أىـ
الذكر  –ويتناوؿ اسماء القرآف وداللتيا مثؿ: الفرقاف  (ٔ)لمتعامؿ مع القرآف

 الصراط المستقيـ إلي آخره –اليدي  –النور  –التنزيؿ  –الكتاب  –
ويتناوؿ ما يمكف ابراز التحدي القرآني فيو أىو في التفرد الببلغي 

الناس عف محاكاتو واالستجابة لتحديو سواء لمبياف القرآني أو في صرؼ 
في عصر التنزيؿ أياـ الرسوؿ صمي اهلل عميو وسمـ أو في خبلؼ الفرؽ 
االسبلمية في قضية خمؽ القرآف ، وكيفية تنزيؿ القرآف نجومًا خبلؿ ثبلث 

 وعشروف عامًا.
ويتناوؿ أيضًا جمع القرآف وتدونيو ومتي سمي القرآف بالمصحؼ 

وىذا خاص بجمع وكتابة (ٕ) (ِإنَّ َعَمْيَنا َجْمَعُو َوُقْرآَنوُ عالي )ودالالت قولو ت
 القرآف عمي عيد رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ.

بنسخ  –عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو  –ثـ الجمع الشامؿ بآمر 
وكتابة )المصحؼ اإلماـ( مف صحؼ حفصة بنت عمر بف الخطاب 

المصحؼ العثماني مما ليس بقرآف  مرورًا بجمع أبي بكر الصديؽ وتجويد
وتتابع األجياؿ االسبلمية في تجويد المصاحؼ العثمانية وتحسيف كتابتيا 

                                                 

 –ىدية ىيئة كبار العمماء    ٗٚص ٕأزمات االنسانية والحؿ القرآني   د/ طو جابر العمواني   ج ( ٔ)
 ىػٖٚٗٔمجمة االزىر عدد ذي الحجة 

 ٚٔسورة القيامة /  ( ٕ)
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وبياف ما يتعمؽ بالتوقيؼ في ترتيب اآليات والسور واسماء السور 
 ودالالتيا.

وتناوؿ قضية عمـ )الناسخ والمنسوخ( مالو وما عميو وكيؼ نشآت 
ية ثابتة" في عموـ القرآف وتأثرىا ببعض أفكار النسخ حتي تحوؿ إلي "نظر 

 النظريات الييودية والخبلؼ بيف النسخ والبداء.
واظيار جانب البعد التاريخي في دراسات )الظاىرة القرآنية( وبياف 
أىمية عمـ )أسباب النزوؿ والمناسبات( مرورًا بقضية )األحرؼ السبعة( 

حبل حاسمًا، وقوال وعمـ )المحكـ والمتشابو( وكؿ ىذه القضايا تحتاج 
 نيائية فييا.

 المقرر الثاني: التفسير ومدارسو واتجاىاتو:
ىذا المقرر لو جانب ىاـ مف دراسة التجديد لعموـ القرآف إذ يشتمؿ 
عمي أنواع التفسير ومدارسو المختمفة وخاصة في مكة والمدينة والكوفة، 

لؾ في إطار ويقدـ نماذج مف تفاسير تمؾ المدارس وأصحابيا وتبلميذىا وذ
 الموضوعات التالية:

االتجاه المغوي مثؿ  –( مدرسة تفسير البياف بالبياف أو القرآف بالبياف ٔ)
تفسير الزمخشري كنموذجا مع التعرض لمتأثير المتبادؿ بيف عمـو 

 المغة العربية وعمـو القرآف.
كالطبري وابف كثير  -( مدرسة تفسير القرآف بالمأثور: المنحني النقمي ٕ) 

 والسيوطي في الدر المنثور ، ويقدـ نماذج لذلؾ.
كابف  -( مدرسة تفسير القرآف باإلشارة: التوجو الصوفي والعرفاني ٖ)

عجيبة في تفسيره، وابف عربي في تفسيره، والقشيري في لطائفو، 
 واأللوسي في تفسيره روح المعاني ويقدـ نماذج لذلؾ.

ثة فيما يمكف أف يسمي بػ ( مدي إمكانية الجمع بيف االتجاىات الثبلٗ)
 )منيج أواتجاه التفسير التكاممي(
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( عرض نماذج مف التفاسير المعاصرة ومناقشتيا: كتفسير المنار ٘)
( محاوالت برىاف لديف البقاعي في ٙلمحمد رشيد رضا وتفسير ابف )

)نظـ الدور في تناسب اآليات والسور( ثـ جيود )عبد الحميد 
( في ابراز أىمية التناسب ، والكشؼ عف عمود )الفضية الفراىي

الرئيسية( كالتوحيد أو الشريعة أو األحكاـ في السورة، ومحاوالت 
 الدكتور )د/ عبد اهلل شحاتو( في بياف أىداؼ ومقاصد السورة. 

 ( منيجية النظرة الكمية إلي القرآف باعتباره مستوعبا لمتموف وحركتو.ٚ)
القائؿ بوجود تعارض أو ما يوىـ التعارض في الخطاب ( مناقشة الزعـ ٛ)

القرآني وبياف الوسائؿ التي اتبعيا المسمموف في الخروج مف ذلؾ فيما 
عرؼ تاريخيا بػ)مشكؿ القرآف( مما يؤدي إلي عرض آيات الكتاب 
الكريـ بعضيا عمي البعض إلزالة ما يوىـ التعارض ، ألف القرآف 

 بعضا، ويبيف بعضو بعضا.يفسر بعضو بعضا، ويفصؿ بعضو 
( عرض اآليات التي يتوىـ وقوع التعارض بينيا عمي األحاديث النبوية ٜ)

المرفوعة الصحيحة واألحاديث القدسية الثابتة ، وعرض الحديث 
النبوي والحديث القدسي عمي القرآف إلزالة االبياـ والتخمص مما يوىـ 

 التعارض والتوكيد عمي الصحة.
تأويؿ( وىو مف األسس التي كاف المتقدموف مف ( وينتيي بػ)الٓٔ)

المفسريف وعمماء وعموـ القرآف يمجئوف إلييا لنفي التعارض عما يوىـ 
التعارض. أو أنو كشؼ لممحذوؼ الكامف وراء المثبت، ألف ما يثبتو 

أي  -معا  -النص يخدـ ما يحذفو، وما يحذفو يخدـ ما يثبتو وىما 
 لحضورالمثبت والمحذوؼ يتمماف فكرة ا
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 المقرر الثالث: القرآن واْليمان:
ىذا المقرر عمي جانب عظيـ مف األىمية إذ يمس جانبًا ميما مف جوانب 

 الحياة االسبلمية.
 فيتناوؿ ىذا المقرر:

( )اإليماف والعقيدة( كما يعرضيا القرآف الكريـ قبؿ أف تتعرض إلقامة ٔ)
ب مختمفة ، ويوضح العبلقة بيف القرآف وعمـ عناصر كثيرة ألسبا

الكبلـ، ويتناوؿ الظروؼ الفكرية والسياسية واالجتماعية لنشأة )عمـ 
الكبلـ( ودوره االيجابي في بداياتو في توضيح أركاف }العقيدة 
اإلسبلمية{ ثـ يتناوؿ تطور العمـ وتحولو في إطار عقمية )تأزيـ 

إلي فرؽ وشبع وأحزاب  الحموؿ( إلي مفرؽ تنقسـ عنده األمة
 وجماعات تفائؿ بعضيا بعضا.

( ثـ يتناوؿ نشأة أىـ ىذه الفرؽ الكبلمية أو محاور االختبلؼ بينيا، ٕ)
والمؤثرات التي أدت إلي ذلؾ وما انتيت إليو وذبوليا، وجعميا سطرًا 

 في كتب التاريخ.
 دينية.( ثـ يتناوؿ ضرورة ىذا العمـ في تحميؿ وتقويـ مختمؼ العقائد الٖ)
سبحانو  -( ثـ يعرض ألىـ قضايا عمـ الكبلـ سواء المتعمقة باهلل ٗ)

، شيئة اإلنسانية ، ونظرية التكميؼأو بأفعاؿ العباد، أو بالم -وتعالي 
ومصادر تقييـ الفعؿ االنساني ومعاييره، ليؤدي ىذا المساؽ إلي 
تطوير "رؤية قرآنية معاصرة لمعقيدة" وىذا مما يسيؿ عمي مفسر 

لقرآف والمتحدث عف عمـو القرآف وتوصيمو إلي الناس بمغة سيمة ا
وبسيطة بما يتناسب مع معطيات العصر الحديث وتطورات الحياة 

 المتبلحقة.
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( تحويؿ عمـ الكبلـ إلي عمـ يجيب عمي )االسئمة الكمية( ٘)
وتمكيف  -ىو)االشكاليات النيائية( لموجود االنساني في الكوف 

وـ القرآف المحدثيف عمي مواجية موجة االلحاد المفسريف وعمماء عم
المعاصرة والمذاىب الفكرية اليادمة لثوابت العقيدة وأصوؿ الديف 

 الحنيؼ المستمدة مف القرآف الكريـ والسنة النبوية الصحيحة.
عادة تركيبو وقراءتو "قراءة معرفية"، ٙ) ( تجديد ىذا العمـ وتحميؿ قضاياه وا 

و أياـ أبي الحسف االشعري وأبي الحسف ليكوف كما كاف في بدايات
الماتريدي مجيبًا عمي االسئمة التي تتفتؽ عنيا عقوؿ الناس، ويكوف 
وسيمة لبناء الرؤية الكمية االسبلمية المعاصرة ، والتصور السميـ، 
وتجديد النموذج المعرفي االسبلمي، وربط ذلؾ بالقرآف المجيد القطعي 

 وة االيماف في قموب أىمو.في ثبوتو ودالالتو لئبل تخبو جذ
ترجيحيـ  -كناحية تاريخية فقط  -( يتناوؿ المقرر نظرية المعتزلة ٚ)

العقؿ عمي النقؿ وأصوؿ المعتزلة الخمسة وىي العدؿ والتوحيد والوعد 
 والوعيد والمنزلة بيف المنزلتيف واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر.

شاعرة إقامة توازف فمسفي ( ويسعي المقرر لبياف قيمة محاولة اإلٛ)
توفيقي لمتوسط بيف العقؿ والنقؿ باعتبار الوحي مصدرًا لمتكميؼ 

 مصدرًا لممعرفة. -ىبة اهلل لبلنساف  -والعقؿ 
ما عرؼ بػ )نظرية الكسب( لدي األشاعرة وكيؼ  -أيضًا  -( ويتناوؿ ٜ)

 اعتبروىا نظرية توفيقية وسطية بيف الجبر واالختيار.
واعتقد أف ىذا سيحؿ كثير مف المشاكؿ وخاصة عند تفسير آيات  

العقيدة ونظرة أىؿ السنة والمعتزلة ليا واستخداميا بما يتناسب مع تطورات 
العمـ الحديث وصياغتيا في قالب جديد يتماشي مع االكتشافات الكونية 
وعطاء النص القرآني المجيد وتضييف ىوة الخبلؼ والشقاؽ بيف أصحاب 
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ذاىب المختمفة في تناوليـ لتفسير القرآف الكريـ وتناوؿ مباحث عمـو الم
 القرآف واضافة ما يستمزمو الواقع المعاصر.

ابراز جيود الرواد الكبار في ىذا  -أيضًا  -وال ينسي المقرر ىذا 
المجاؿ وفي مقدمتيـ اإلماـ أبو الحسف األشعري والماتريدي والقاضي 

ماـ الحرميف ا لجويني والغزالي وغيرىـ مع اشارة إلي آية فروؽ الباقبلني، وا 
  (ٔ) قد تكوف موجودة بيف أشعرية المشرؽ والمغرب.
والعقيدة" ىو ما يحتاج إليو  كؿ ىذا المقرر الذي سمي "بااليماف

المفسر والدارس والباحث في عمـو القرآف حتي يخرج مف القالب القديـ 
ويستطيع أف يقدـ خدمة جديدة يمكف أف تستخدـ في تفسير القرآف وابراز 
عطاء الوحي االليي لمبشرية التي ما زالت تتخبط في غياىب الجيؿ 

مماضي وتجاىؿ تطور العمـ والركوف إلي النمط القديـ والعيش أسيرة ل
وواقع الناس وزيادة الكمية المعرفية )المعموماتية( التي أضيفت لمعمـ 
وخاصة في القرف العشريف وظيور شبكة المعمومات الدولية المعروفة بػ 
)الشبكة العنكبوتية( أو مايسمي اختصارًا بػ )االنترنت( واستخدامو الرىيبة 

الديف مف عقيدة وشريعة وأخبلؽ التي يمكف اف تستغؿ في نشر صحيح 
 وسيولة التواصؿ بيف الناس في شتي أنحاء المعمورة.

 المقرر الرابع: القرآن وعمم االجتماع الديني:
ىذا المقرر عمي جانب كثير مف األىمية حيث يتناوؿ الجانب 

 -عبلقة الديف بالمجتمع  -االجتماعي أو الواقع الذي يطبؽ فيو الديف أي 
بعض طبيعة المجتمع الذي يطبؽ فيو الديف وخاصة ما حيث يتناسي ال

                                                 

 .ٖٛ،  ٕٛ/ ص  ٕأزمات اإلنسانية والحؿ القرآني ج ( ٔ)
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أو المجتمع ذو الثقافة  -يكوف في المجتمعات البدائية أو المتحضرة 
 العممية العميا أو أصحاب؟ المعارؼ البسيطة،

 -خاصة  -وىذا عمي خطورتو وأىميتو ُيمـز المجددوف في التفسير 
جتمع وظروفو وأىدافو والدراسات القرآنية عامة بفيـ طبيعة وخصائص الم

 حتي يأتي التفسير متسقًا مع واقع المجتمع.
وييتـ )عمـ االجتماع( عمومًا بدراسة المجتمع كنسؽ منظـ لمعبلقات 
االجتماعية ، ودراسة التفاعؿ االجتماعي بيف األفراد ، والجماعات، 

 والطبقات االجتماعية المختمفة.
س في رأي المنظريف لو فيدر  -تحديدًا  -اما عمـ االجتماع الديني 

تأثير الديف في المجتمع والثقافة والشخصية ، كما أنو بحسب اعتقادىـ، 
يدرس عددًا مف الموضوعات مثؿ : وظيفة الطقوس الدينية في المجتمع 
وتصنيؼ التنظيمات الدينية ، واستجابة ىذه التنظيمات لمنظاـ االجتماعي 

السؤال االساس واالجابة عمي العاـ، وأثر الحركات الدينية في المجتمع، 
في عمم االجتماع الديني وىو : ما ىي العناصر السوسيولوجية والثقافية 

 في الدين،
ولذا لكؿ ديف خصوصياتو التي يضفييا بالضرورة ، عمي عمـ 

سواء  -كؿ بحسب عقيدتو الدينية  -االجتماع الديني عند المشتغؿ بو 
 ليبرالية.ييودية أو مسيحية أو ىندوسية أو 

ولذلؾ أثرنا عدـ استعماؿ عنواف )عمـ االجتماع االسبلمي( وأثبتنا 
 فقط مرجعيتو إلي القرآف الكريـ.

وىذا المقرر يمكننا مف فيـ وظيفة الطقوس الدينية ف عقيدة وشريعة 
وصبلة وزكاة وحج وأعماؿ الخير واالبتعاد عف الشر ، وأيضًا نستطيع مف 

جماعات الدينية وفيـ طبيعتيا ومرجعيتيا خبللو القدرة عمي تصنيؼ ال



447 

 

 
 ...جمال التفسري والدراسات القرآنية() التجديد يف  قضية جتديد اخلطاب الديين 

  

  

التكفيرية( وجماعة  -الجيادية  -وتفسيراتيا لمديف كالسمفية )الدعوية 
االخواف المسمميف )االرىابية( وجماعات التكفير واليجرة وتنظيـ }داعش{ 
اإلرىابي ، وجماعة بوكوحراـ في نيجيريا وجبية النصرة وفتح الشاـ 

بيف والشيعة في ببلد ايراف والعراؽ واليمف وجماعة أبو سياؼ في الفم
والوىابية في السعودية والجماعات المسيحية كالكاثوليؾ واالرثوذكس 
والبروكسانت، والتنظيمات الييودية مثؿ الموبي الصييوني في امريكا 
وحزب )اسرائيؿ بيتنا( في فمسطيف الممثمة كؿ ىذا يوقفنا عمي دور الديف 

أفكار صحيحة أو ىدامية في المجتمع ينتج عنيا  في المجتمع وأثره وبناء
نشر األمف واألماف والرخاء أو بث الرعب والقتؿ والتدمير في نفوس 

 الناس.
 ونري أف ىذا المقرر يشتمؿ عمي االفكار أو الموضوعات الرئيسية اآلتية:

( القرآف وبناء المجتمع عمي أساس مف القيـ القرآنية بوضع مفيـو ٔ)
قرآف وابراز القيمة الجامعة لمعني األمة االسبلمية )األمة( في ال

 وخيرتيا وتحميميا الرسالة مف رب العالميف إلي قياـ الساعة.
( )األمة( بوصفيا مجتمعا ذا مستويات ثقافية وعرقية مختمفة تحت ٕ)

 مظمة منظومة واحدة التي يشكؿ )التوحيد( درة عقدىا.
سبلـ أمة اهلل أي أمة اال يقول االستاذ الدكتور/ حسين مؤنس:

عندما يكوف االنساف عضوًا فإف صمة االنساف بخالقو ال تكوف في أكمؿ 
صورىا إال عف طريؽ األمة، أب في جماعة المسمميف المعتصمة بحبؿ 
اهلل. ألف االسبلـ ذروة رساالت اهلل لمبشر ، ورسوؿ االسبلـ ذروة الكماؿ 

 .(ٔ)يمافاالنساني ، ألف األمة ىي حصف االسبلـ ومعقؿ اال

                                                 

 -ىػ ٗٔٗٔدار الرشاد الطبقة األولي    ٛٙ،  ٚٙاالسبلـ في عشريف آية دكتور/ حسيف مؤنس  ( ٔ)
ٜٜٖٔ 
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وعندما نتحدث عف األمة فمف الخير أف نستقبؿ حقيقتنا االنسانية 
 كما ىي: 

.  فما اتصؿ بالعقؿ صقمناه بما يناسب مف عمـو
 وما اتصؿ بالقمب زكيناه بما يبلئمو مف تربية دينية ونصائح ايمانية.

  (ٔ) وما اتصؿ بالجسد تعيدناه بما يتطمبو مف زاد وعافية.

( مفيـو )العمراف( في القرآف، ودوره، وغايتو وىدفو في إعمار الكوف ٖ)
واستمراره إلي قياـ الساعة )ىو أنشأكـ مف األرض واستعمركـ فييا( 

 11ىود /
( )بناء االسرة( في القرآف، ودورىا، وغايتيا عف طريؽ الزواج الشرعي ٗ)

 في إطار مف القيـ األخبلقية.
في القرآف االتجاىات والقيـ  Social contact( االتصاؿ الجماعي ٘)

نؾ لعمي خمؼ عظيـ{  واألدوار )النظاـ الجمعي( قاؿ اهلل تعالي }وا 
 4القمم/

في القرآف االنماط  Social Integration( التكامؿ االجتماعي ٙ)
المعيارية، والعمميات الرافعية والتوازف الوظيفي بمعني احتياج األفراد 

 واحد لؤلخر.لبعضيـ ومساعدة كؿ 
َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثىَٰ ) القرآنيةمف خبلؿ اآلية 

 المَّوَ  ِإنَّ  ۚ   َأْتَقاُكمْ  المَّوِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  ۚ  َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا 
  (ٕ) (َخِبيرٌ  َعِميمٌ 

                                                 

ميرجاف  -طبقة دار الشروؽ  ٛٙركائز االيماف بيف العقؿ والقمب   الشيخ/ محمد الغزالي  ص ( ٔ)
 ٕٔٓٓالقراءة لمجميع 

 ٖٔالحجرات / ( ٕ)
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دراسة عبلقات المجتمع االسبلمي مع بعضو كنموذج لبلنطبلؽ في 
 ومع غيره مف المجتمعات االنسانية المجاورة.

الحدود في القرآف كالسرقة  Social control( الضبط االجتماعي ٚ)
والقتؿ والزنا وقذؼ المحصنات والربا... إلخ العقوبات الشرعية 

 والقانونية والعرفية لضبط حياة المجتمع.
االمتثاؿ لممعايير بوحي مف  Self - Control( الضبط الذاتي ٛ)

( ۚ  َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َعَمْيُكْم َأنُفَسُكْم االيماف والضمير )
 ٘ٓٔ/المائدة

مفيـو  -الزوج  -المحتسب  -الفقيو  -( القوامة االجتماعية: الوالي ٜ)
(  الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَمى النَِّساءِ }ولي االمر{ في القرآف )

 .34النساء/
( اصبلح }ذات البيف{ في القرآف وعمـ )فض المنازعات( والمحافظة ٓٔ)

عمي السبلمة النفسية لممجتمع. )فإتقو اهلل وأصمحوا ذات بينكـ( 
  (ٔ)االنفال

ن َطاِئَفتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُموا ( رد الفئة الباغية عف غييا )ٔٔ) َواِ 
َفِإن َبَغْت ِإْحَداُىَما َعَمى اُْلْخَرى َفَقاِتُموا الَِّتي َتْبِغي َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما 

َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر المَِّو َفِإن َفاَءْت َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما ِباْلَعْدِل 
َوَأْقِسُطوا ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن، ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِمُحوا 

ومواجية ٓٔوٜ(آية الحجرات/ْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا المََّو َلَعمَُّكْم ُتْرَحُمونَ بَ 
 الظمـ في القرآف.

                                                 

 .ٙٛ،  ٘ٛ/ ص  ٕأزمات االنسانية والحؿ القرآني ج ( ٔ)
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شراىة  -( تقويض القيـ االجتماعية السمبية في القرآف: األنانية ٕٔ)
 إغماء حؽ اليتيـ والمسكيف والسائؿ. -التممؾ 

قل الميم القرآف ) ( الزكاة: تزكية رأس الماؿ الفردي والجماعي فئٖ)
 ( مالك الممك تؤتي الممك من تشاء وتنزع الممك ممن تشاء

 21آل عمران/
( الصدقات: ودورىا في تقميص ظاىرة الفقر والحد مف العوز ٗٔ)

 والحاجة.
( مفيوـ البر وصمة الرحـ في القرآف )التفاعؿ المجتمعي( )       ( ٘ٔ)

 111آية البقرة رقم 
( نظاـ المواريث في القرآف وعناية القرآف بيذا الجانب االجتماعي ٙٔ)

 (12،11آية النساء )الياـ )       ( 
عمي قدر كبير  -كما قمنا  -ىذا المقرر قد يكوف فيو ابراز لجانب 

مف األىمية ألنو يتمثؿ في اسقاط وانزاؿ قيـ الديف الخالدة عمي واقع 
ليذه القيـ الخالدة الضابطة لحركة  المجتمع االسبلمي ومعايشة الناس

 األفراد و المجتمعات.
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 المقرر الخامس: القرآن ومشكَلت العالم المعاصر:
 }اسيامات القرآن الكريم الحديثة في حل مشكَلت العالم{

ىذا ىو ما يمكف أف ننطمؽ بو لمخاطبة العالـ المعاصر ويكوف    
 ي الساحة العالمية التي لئلسبلـ والمسمميف وجودًا ممحوظًا وقويًا عم

 ال تعترؼ إال باالقوياء.
وىذا المقرر يمكف أف يتناوؿ مشكبلت العالـ المعاصر، وأكثر حدة 
وتأثيرًا، ويؤسس لمحموؿ التي أقرىا القرآف ضمنا لمعالجة ىذه المشكبلت 
انطبلقا مف روح القرآف ومبادئو، ومعرفتو بأمراض النفس وأىوائيا، وأدواء 

 والغرائز ، أفرادًا وجماعات.العقوؿ 
 ويشتمؿ عمي الشكؿ التالي:

 ( ىؿ ىناؾ عقيدة لمتطور )النمو إلي الخمؼ( والرجوع إلي آدـ ٔ)
 أبو البشر وتفكيؾ نظرية )داروف(

( مسألة عولمة القيـ )العولمة بكافة أنواعيا السياسية واالقتصادية ٖ)
الحداثة( التحديث واالجتماعية والدينية(، والحداثة/ وما بعد 

 الصناعي ودور اآللة في حياة البشر.
( مشكمة الفقر التي أصابت كثير مف الناس نتيجة الحروب والنزاعات ٗ)

 اإلقميمية ، والفتف الطائفية والصراعات اإلجتماعية والفروؽ الطبقية.
( مشكمة المرض وظيور أنواع جديدة مف األمراض تفوؽ امكانيات ٘)

 البشر أحيانًا.
( مشكمة تدمير البيئة وتبوير األراضي الزراعية وتموث المياه وضعؼ ٙ)

 الصرؼ الصحي.
( مشكمة السوؽ االحتكاري وتسمط بعض الدوؿ عمي مواد التصنيع ٚ)

 وبراءات االختراع كما في أوربا وأمريكا وشرؽ آسيا.
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( مشكمة الصراع العرقي والطائفي بيف الشيعة وأىؿ السنة بيف أصحاب ٛ)
األصمييف واألقميات الدينية واالجتماعية والتي يأججيا القوي  الببلد

 االستعمارية والعناصر التخريبية.
( مشكمة السيطرة ذات القطب الواحد )االختبلؿ في توازف القوي( ٜ)

 واالنفراد بقرار العالـ واحتكار شرطي العالـ.
سانية( ( مشكمة تيميش الحاجة الروحية )النزعة الدينية والفطرة االنٓٔ)

واستيعاب الضمير األخبلقي لصالح العمـ )الغاية تبرر الوسيمة( ، 
 )والحاجة أـ االختراع(.

( مشكمة العنؼ الدولي والمحمي واالسري والفردي بكؿ أنواعو ونتائجو ٔٔ)
 الرىيبة عمي الجميع.

( مشكمة التفكؾ االسري وانييار سمطة اآلب في المنزؿ واعتداءات ٕٔ)
 باء وضياع األجياؿ، وانييار األخبلؽ.األوالد عمي اآل

( مشكمة اإلدماف ، وقياـ دوؿ وحكومات وأفراد )المافيا( عمي تروجييا ٖٔ)
 وحمايتيا ، وتحريـ االسبلـ لكؿ المسكرات.

( مشكمة تغييب الوعي وتعميبو وقولبتو، والتبلعب االعبلمي بالعقوؿ ٗٔ)
ذوبة كبري ، كما والجري وراء ما يسمي باتجاه الرأي العاـ وىذه أك

 يؤكد ذلؾ عمماء االعبلـ.
 ( مشكمة المجتمع السمعي المستيمؾ، وغواية االعبلف.٘ٔ)
( مشكمة إساءة استخداـ مفيـو الحرية )حرية التعبير التي تصؿ إلي ٙٔ)

حرية الجنس وتسييؿ فض الشيوات  -حد الوقاحة وازدراء األدياف 
 اـ ....إلخ(.وحرية الكسب وعدـ التعويؿ عمي الحبلؿ والحر 

( مشكمة التيديد النووي وكابوس الغناء االنساني واتباع سياسات ٚٔ)
 الردع النووية وصرؼ مقدرات الشعوب عمي التسميح.
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ولوال وتكديس االالت الحربية. مع ذكر قضية التدافع بيف الناس )
دفع اهلل الناس بعضيم ببعض ليدمت صوامع وبيع وصموات ومساجد 

  (ٔ) (يذكر فييا اسم اهلل
وتأتي مقاربات القرآف لموضوعات عامة يحتاج إلييا العالـ 

 المعاصر في ىذه األياـ ومنيا:
المحافظة عمي توازنات  -سبلمة الجسد  -الرفاىية  -التطور 

 -السبلـ االجتماعي والدولي  -القسمة العادلة  -وظيفة الثروة  -الطبيعة 
 -الضمير األخبلقي لمعمـ ترشيد  -اعبلء النزعة الروحية والنفسية 

محاولة  -نبذا الغش والكذب  -يقظة العقؿ وغيابو  -استئصاؿ العنؼ 
تفويض جنوف  -الحرية وشروطيا  -الرغبة االستيبلكية عند االنساف 

 القضاء عمي احتماالت تدمير العمراف عمي األرض. -القوة 
نيـ كؿ ىذا ىو ما يحتاجو العالـ اليوـ مف المسمميف وال يحتاج م

تقسيـ العالـ إلي دار إسبلـ ودار حرب ، ال يحتاج إلي قتؿ المسيحييف 
 وتدمير كنائسيـ، ال يحتاج إلي ارىاب المسمميف في شتي ببلد العالـ، 
ال يحتاج إلي )االسبلـ فوبيا( ، بؿ يحتاج إلي االستقرار والبناء والتنمية 

وال تجادلوا أىل والتعامؿ الطيب والجداؿ بالتي ىي أحسف كما قاؿ تعالي "
الكتاب إال بالتي ىي أحسن إال الذين ظمموا وقالوا أمنا بالذي أنزل إلينا 

وانطبلقا مف قولو   (ٕ)"وانزل إليكم والينا واالىكم واحد ونحن لو مسممون
ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادليم بالتي تعالي " 

  (ٖ)"و أعمم بالميتدينىي أحسن إن ربك ىو أعمم بمن ضل سبيمو وى
 

                                                 

 ٓٗالحج /  ( ٔ)
 ٔٗسورة العنكبوت /  ( ٕ)
 ٕ٘ٔسورة النحؿ /  ( ٖ)
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 الخاتمة
بعد حمد اهلل تعالي في البداء والمنتيي ثـ الصبلة عمي النبي 
المصطفي وبعد ىذه الجولة الطيبة في مجاؿ تجديد الخطاب الديني 

 وخاصة )التجديد في مجاؿ التفسير وعمـو القرآف والدراسات القرآنية(.
واعتمادنا عمي اهلل تعالي أواًل واستئناسنا بأحاديث رسوؿ اهلل صمي 
اهلل عميو وسمـ ورجوعًا إلي أقواؿ عممائنا االجبلء ونظرتنا إلي ىذه القضية 
 ورؤيتنا لما نتنمي أف يكوف عميو التجديد في مجاؿ التفسير وعمـو القرآف.

الصة نري أننا قد وصمنا إلي نياية المطاؼ وعرضنا الخصائص خ
لوجو اهلل عزوجؿ تحرينا فييا الصدؽ واألمانة العممية والرؤية العممية 
والنظرة المستقبمية وكاف ىدفنا اخراج جيؿ جديد يعرؼ قيمة القرآف ، ايجاد 
منيج جديد لمتفسير وعموـ القرآف يتناسب مع الواقع الحديث وتطور العمـو 

 واالكتشافات العممية الجديدة.
 إلي ىذه النتيجة فالحمد هلل رب العالميف فإف كنا قد وصمنا 

ذا أصبنا الصواب فيذا مف فضؿ اهلل تعالي عمينا )وما توفسقس  وا 
 إال باهلل عميو توكمت وىو رب العرش العظيـ(

ف كانت األخري  فيذا جيد المقؿ واف كاف  –ونعوذ باهلل منيا  –وا 
الزالالت وندعوه أف ىناؾ خطأ فاننا نستغرؼ اهلل تعالي ونعوذ باهلل مف 

 يميمنا الصواب ويعفو عف الزالت، إنو ولي ذلؾ والقادر عميو.
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 المراجع
 القرآن الكريم:

 بدوف "االأؼ والبلـ" األبجديالمراجع مرتبة حسب الترتيب 
 (ىػ٘ٓ٘حامد الغزالي   ت) ألبيإحياء عمـو الديف  -ٔ
العمواني ىدية ىيئة أزمات االنسانية والحؿ القرآني أ.د/ طو جابر  -ٕ

 ٖٚٗٔشير ذي الحجة  –كبار العمماء مجمة االزىر الشريؼ 
الطبقة  –دار الرشاد  –اإلسبلـ في عشريف آية أ.د/ حسيف مؤنس  -ٖ

 ـٖٜٜٔ – ٗٔٗٔاألولي/ 
أقواؿ محمد بف كعب القرظي في التفسير د/ محمد إبراىيـ أحمد  -ٗ

ديف والدعوة رسالة ماجستير )غير منشورة( كمية أصوؿ ال رجب
 ـ.ٕٚٓٓجامعة األزىر  –بالمنصورة 

 بدوف تاريخ. –الطوفي  –اإلكسير في عمـ التفسير  -٘
 تذكرة الحفاظ  لئلماـ الذىبي. -ٙ
 لبلماـ القرطبي دار الغد العربي الطبعة الثالثة تفسير القرطبي -ٚ

 ىػٜٓٗٔ – ٜٜٛٔ
 تيذيب التيذيب ابف كثير الدمشقي. -ٜ

 التفسير الكبير لئلماـ الرازي المسمي )مفاتيح الغيب( -ٓٔ
أ.د/ محمد حسيف الذىبي   الطبعة الرابعة مكتبة  التفسير والمفسروف -ٔٔ

 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔوىبو 
 بدوف تاريخ –محمد رشيد رضا  تفسير المنار -ٕٔ
الشيخ / محمد الغزالي طبعة دار  –ركائز اإليماف بيف العقؿ والقمب  -ٖٔ

 ٕٔٓٓشروؽ ضمف ميرجاف القراءة لمجميع ال
 أبو داود -سنف أبي داود               -ٗٔ
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 الدارمي -سنف الدارمي                -٘ٔ
 الذىبي -سير أعبلء النببلء           -ٙٔ
 –محسف خرابة  –فضائؿ القرآف  ابف سبلـ  تحقيؽ: مرواف العطية  -ٚٔ

 / بيروت وفاء تقي الديف     دار ابف كثير دمشؽ
 ٛٛسنة  ٛجزء  ٕ٘ٔٓ – ٖٙٗٔمجمة األزىر عدد شير شعباف  -ٛٔ
اكتوبر  -ىػ ٖٙٗٔمجمة االزىر عدد ذي القعدة وذي الحجة  -ٜٔ

 ٛٛسنة  ٕٔص   ٕ٘ٔٓ
 ألبي عبد اهلل الحاكـ المستدرؾ -ٕٓ
 د/فريد األنصاري. المصطمح األصولي -ٕٔ
 المعجـ األوسط الطبراني. -ٕٕ
 السكاكي. مفتاح العموـ -ٖٕ
 السخاوي.  المقاصد الحسنة -ٕٗ
 ابف تيمية. مقدـ في أصوؿ التفسير -ٕ٘
 الزركمي. موسوعة اإلعبلـ -ٕٙ
 
 
 
 
 
 
 
 
 


