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 القرآن علوم في دراسي مقرر

  العلواين جابر طو. د. أ 

 : التفسير

 أم علًما اعتباره حول ثار الَِّذي اجلدل ومناقشة ،العلم ذلذا «العشرة ادلبادئ» استحضار بعد 
 ادلعاين لبيان كان إذا وما ،سواه قبل بو االشتغال إىل ينصرفون العلماء جعل الَِّذي السبب يناقش ؟ال
 تصنيفو يف الغزايل هعدّ  ودلاذا ،ياتوآ زلكم يف والفقو التشريع أصول وراء حبثًا أو ،الكرمي للقرآن ةلغويَّ ال

 ؟موضوعو شرف مع الرابعة ادلرتبة يف ِىيَ و  «العلوم متمِّمات» يف اإلحياء كتاب يف ةسبلميّ اإل للعلوم
 اهلل صلى- اهلل رسول فسَّر وىل ،اآلثاريّ  بالتفسَت بدًءا التفسَت أنواع من نوع كل لبيان االنتقال مث

 -عنها تعاىل اهلل رضي- عائشة ادلؤمنُت أم حديث عن وماذا ،كلو الكرمي القرآن -وسلم وآلو عليو
 آيات سوى يفسِّر مل -وسلم وآلو عليو اهلل صلى- اهلل رسول أنّ  على والتأكيد ،ذلك نفي يف

 قتصرا وملَِ  ،فيو التشكيك وحاول احلديث ىذا الطربي ناقش وملَِ  ،جربيل إياه مهنعلّ  معدودات
 تصحّ  اليت الوحيدة الروايات ِىيَ  كانت وىل ،التفسَت يف وأثرًا حديثًا( 151) إيراد على البخاري

 بٌت اليت القدير وفتح ادلنثور رّ الدو  كثَت وابن الطربي تفاسَت عن وماذا ؟فقط منوذج ِىيَ  أو ،عنده
 القرآن من شيًئا يفسِّر أن ألحد ليس وأنو ،سواه عن غٍتيُ  َما ادلأثور يف بّأن دعواه عليها البعض

 ىذا حتت تصنيفها ديكن اليت التفاسَت وأىم نشأتو وبيان: عقليّ ال التفسَت مث .ادلأثور بغَت كرميال
 ذلك ودواعي وأسباب. نشأتو وتاريخ. التفسَت من النوع ىذا يف برزوا الذين ادلفسِّرين وأىم ،النوع
 من األخرى ألنواعبا ىوينحّ  ؟اجملال ىذا يف بالرأي حيتجّ  وىل ؟بالرأي التفسَت قبيل من يعد وىل

 أو «بياينّ ال التفسَت»و «علميّ ال التفسَت»و «اإلشاريّ  التفسَت» يتناول حبيث ذلك ضلو التفسَت
 وكيف «اتسرائيليّ اإل» تفّشت األنواع ىذه من أيّ  يف بيان مع «وضوعيّ ادل التفسَت» مث «الببلغيّ »

 تفّشي بُت نقارن وكيف ؟ادلختلفة ةسبلميّ اإل العلوم يف اتسرائيليّ اإل انتشار آثار وما ؟ودلاذا
 العلوم يف ادلعاصرة اتسرائيليّ اإل وتفّشي ،ةسبلميَّ اإل وادلعارف العلوم يف ةتقليديّ ال اتسرائيليّ اإل
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 أىو قضيتها بناء يف تعتمده أن «ادلعرفة ةسبلميَّ إل» ديكن الَِّذي التفسَت وما ؟ادلعاصرة ةجتماعيّ اال
 «بالقرآن القرآن تفسَت» يربز مل وملَِ  ؟ٌتيُب وكيف «تحليليّ ال تفسَتال» ُىوَ  أم «وضوعيّ ادل التفسَت»

  ؟ادلذكورة التفسَت أنواع من نوع كل استمد أين ومن. ؟األخرى األنواع برزت كما

 : التأويل

 ةسبلميَّ اإل العلوم وما ؟أخصّ  أو لو مغاير أو للتفسَت مساوٍ  ُىوَ  وىل ؟حقيقتو وما التأويل َما
  ؟سواه من أكثر بو عنيت أو التأويل ىعل اعتمدت اليت

 النصِّ  اعتماد ضرورة ىؤالء كل يرى ومل ؟بالتفسَت اىتمامهم من أكثر بو احملدثون هتمي ودلاذا 
 عن كانت أيًّا اللغة ورقص على ىذا وابنَ  وىل. التفسَت على ال ؟التأويل على كان أيًّا ديٍتّ ال

 النصّ  يبلزم «فضاء» بعضهم يسميو َما على أو ؟واآلخرة نياالد بُت ادلمتدة ةدينيَّ ال دلعاينا استيعاب
 ،ويتقبلو النصّ  يتحملو الَِّذي التأويل بُت نفّرق وكيف ؟ماذا على أو ؟بالتأويل إال يظهر فبل ديٍتّ ال

  ؟للتأويل ةمنهجيّ  ضوابط وضع ديكن وىل ؟لو النص حتمل لعدم يقبل ال الَِّذي والتأويل

  :النسخ 

- اهلل ورسول بدأ فيو الكبلم إنّ  وقيل ،نشأة أقدمها ومن «القرآن علوم» أىم من النسخ ُعدَّ 
 سورة من( 116) اآلية يف اجمليد القرآن من لو وأّصلوا ،احلياة قيد على -وسلم وآلو عليو اهلل صلى
 دخلها آية سبعمائة بو جاوز حىت فيو بعضهم سرفأو  ،والسنن األحاديث ببعض وكذلك البقرة

 أىو عليو النسخ قام الَِّذي لغويّ ال ادلبٌت يف واختلف. آية عشرة ثٌتا على بعضهم صرواقت ،النسخ
 وقد. بينهما بعضهم قوفرّ  وبينو التخصيص بُت بعضهم ومزج. قلنال أم اإلزالة أم الرفع أم البيان

 اإلمام وتوقف ،ادلطهرة السّنةو  الكرمي الكتاب بُت النسخ وقوع يف وتكلموا ،عديدة أنواع يف فوهصنّ 
 على امبنيًّ  بذلك القول واعترب ،بالكتاب السّنة أو السّنةب الكتاب نسخ ونفى ،ذلك يف شافعيّ ال

 من ادلتقدمُت بُت يظهر ومل ذلك يف وىوجم وىاجم. السّنةو  الكتاب بُت العبلقة إدراك يف اضطراب



 3 

 القول على ادلعًتضون ثرك حُت يف. مذاىبهم أو أقواذلم تداولن مل قليل نفرٌ  الإ بإطبلق النسخ ينكر
 وقوع على بلً دلي واعتباره فيو شرقُّت ادلست أقوال ظهور بعد خاصَّة ىذه عصورنا يف لو والنافون بالنسخ
 القرآن مزيّة فبل وبالتايل األخرى الكتب من غَته يف وقع كما اجمليد القرآن يف واالختبلف التناقض

 . الكتب تلك على تذكر اجمليد

 من انطبلقًا وناقدة مستفيضة مناقشة ادلوضوع ىذا يناقش أن حلصةا ىذه يف ويفًتض 
 ،معانيو تنكشف ال خادتًا خطابًا» كونو ومبلحظة ،«توإطبلقيَّ » وخاّصة ،ذاتو اجمليد القرآن خصائص

 . والتجاوز لبلستيعاب بلً قاب ليكون الزمن على -بقدر- ينكشف بل «واحدة مرَّة تأويلو يأيت وال

 نسخ يف ورد إمّنا البقرة سورة من( 116) اآلية يف ورد َما أن ذكرت اليت لاألقوا ومناقشة 
 يف -الً أو - نشأ قد بالنسخ القول كان إذا َما وبيان. ةكونيّ ال بالسنن يتعلق وفيما ،ةسرائيليّ اإل التجربة
 القرآن اءعلم وتناول ُتصوليّ األ تناول بُت الفروق وما «القرآن علوم» دائرة يف أو ةصوليّ األ الدائرة

 منو ليس َما دخول من الكرمي للقرآن ةيَّ اإلذلِ  العصمة على قام قد اإلمجاع كان وإذا ؟ادلوضوع ذاذل
 ،الكرمي القرآن بعصمة معصومة أّّنا أو ،مستقلة العصمة ىذه مبثل ادلطهرة السّنة تتمتع فهل ،إليو

 كان أيًّا إليها منها ليس َما دخول من الصحيحة ةنبويّ ال السنن بعصمة الكرمي القرآن يقوم وكيف
 ؟خاصَّة ادلقلِّد فقهيّ ال العقل يف اضطربت وملَِ  ؟ووقوًعا جوازًا السّنةب السّنة نسخ عن وماذا ؟ذلك

 ادلبُتَّ  عبلقة على تقوم تكامليَّة عبلقة تعد مل حبيث ادلطهرة السّنةو  الكرمي الكتاب بُت والعبلقة
 حبيث «شيء كلّ » عموم يف داخلة السّنة فهل شيء لكل بيانًات الكرمي القرآن كان وإذا ،بادلبُتِّ 
 عشرة اثنيت أكان سواء نسخو عيادّ  َما قراءة إعادة تتم وكيف ؟وكيف ؟ذلا تبيانًا الكرمي القرآن يكون

 الكرمي القرآن يف بالنسخ القول إىل احلاجة تنتفي حبيث- زيد أَبُو مصطفى ذلك قرر كما ستة أو آية
 وىل ؟بالنسخ القول مع «ةمعرفيّ  ةمنهجيّ » على اجمليد القرآن باشتمال القول سجمين وىل ؟مطلًقا

 أعراض من يكون فبل القارئ لدن من الفهم أو التأويل عن العجز على بلً دلي بالنسخ القول يعدّ 
 لالقو  على يًتتب الَِّذي وما ؟للنصّ  ةذاتيَّ ال األعراض من أنّو أو القارئ بفهم يتعلق بل نفسو النصّ 
 األصفهاين مسلم يبأو  اليهود مع خبلفًا «النسخ» يف اخلبلف ونصوليّ األ اعترب وملَِ  ؟منهما بأيّ 
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 وأين ؟بالذات ادلوضوع ىذا يف خبلفهم ذكر ودلاذا ؟النسخ من اليهود موقف حقيقة وما ؟فقط
  ؟ذلك داللة وما ؟ىذا يف خبلفهم ليذكر معهم االتفاق مواضع

 مجاع إىل نصل وكيف ؟«والسور اآليات بتناسب» القول مع بالنسخ القول يتناسب وىل 
 ادلختّصون يقوم أن ديكن ةتارخييّ  صفة ذلك بعد -كّلو- ادلوضوع ليأخذ اجلامع واألمر فيو القول

 ىذا خارج ادللف ىذا ليغلق ؟«ادلعرفة اجتماع علم» ضوء ويف تهايّ نتارخيا يف بتناوذلا فقط ادلتعمقون
  ؟اإلطار

 وىل ؟القرآن يف ذلك تقبل نستطيع وال ةنبويّ ال السّنة يف ووقوعو النسخ جواز نتقبل ودلاذا 
 اجمليد القرآن أن اعتبار على أو «السّنة ةنسبيّ »و «القرآن بإطبلق» القول على ٍتبُ  بذلك القول
 الواقع» على «الثابت كليّ ال» تنزل قبيل من فكان «جزئيّ  واقع كغَته النبوة عصر وواقع »كليّ 

  !؟ادلتغَتِّ  ادلتحرك «زئيّ اجل

  :وأمثالو القرآن قصص 

 «بعةالسا قّدمةادل» إىل ذلا الكرمي القرآن إيراد فوائد ومعرفة «القرآن قصص» موضوع يف يرجع
 تلك أول يف أكد عشرة فوائد القصص تلك إليراد ذكر فقد ،هلتفسَت  عاشور ابن مقدمات من

 صفة وأن ،منهم العلم يف الراسخُت بل ،الكتاب ىلأل حتديًا القصص تلك إيراد يف أن على الفوائد
 تفوقوا بل الكتاب أىل شاركوا حُت زالت قد هبا يوصفون العرب أو ادلسلمون كان اليت «األميَّة»

 . واألخبار القصص تلك معرفة يف عليهم

 وَ ىُ  أمهها لعلّ  كثَتة أمورٌ  العشرة الفوائد من عاشور ابن ذكره َما إىل يضاف أن ديكن والذي 
 وتنقيتها ونقدىا الكتاب أىل أيدي على دخلها الَِّذي والتحريف التزوير وبيان القصص تلك مراجعة

 من وسَتىم رخيهملتا ونسبوه إليهم أضافوه َما مجيع من والرسل األنبياء وتربئة -كّلو- ذلك من
 ىموسَت  قصصهم عرض وإعادة ،«والقدوة األسوة» صفة عنهم وأزالت ،تهمبعصم أخلت أباطل

 حفظًا أخرى مرة التحريف يد تناذلا فبل وحتفظ لتعصم ةقرآنيّ ال منةيذلا حتت دراجهاإو  ونقاء بصدق
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 مناذج بوصفها نفسها وتقدم ،وهتدي تبُّت ل اهلل أرسلها اليت النماذج ولتلك ةبشريّ لل ديٍتّ ال للتاريخ
 . قدراهتا تستوعبو أو ،طاقاهتا لو تتسع ال مبا تطالب مل ةبشريّ ال نأو  التأسي لذلك صاحلة

 بُت مقاربة دراسة ليكون بو الوقت يسمح َما حبسب أكثر أو منوذج اختيار ضروريّ ال ومن 
 اليت القصص بعض دراسة من بد وال. وضلوىا يوسف وقصة ،إبراىيم قصة خاّصةو  ،ثبلثّةال الكتب
 . التكرار شبهة وإزالة فيو «ةبنائيّ ال الوحدة» لبيان الكرمي القرآن سور من سورة من أكثر يف وردت

 يف ذلا جابر زلمد دراسة ضوء يف العهدين بأمثال مقارنة «القرآن أمثال» دراسة وكذلك 
 ةنفسيّ ال اآلثار ودلعرفة ،سواىا على هبا «القرآن أمثال» تتمتع اليت ادلزايا دلعرفة «القرآن أمثال» رسالتو

 . للخطاب «الضرورة» حد أحيانًا بلغي قد يتال أمهيتها دلعرفة األمثال إيراد يف وغَتىا ةًتبويّ وال
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 : الثاني المقرر

 على عريفّ ادل عائدىا ميوتقي ،مصادرىا وأىم وتدوينها وتارخيها نشأهتا ادلوروثة القرآن علوم
 . ادلسلم العقل وعلى اجمليد القرآن

 :الهدف 

 البرىان» مثل ادلتداولة ادلعروفة مصادرىا من «القرآن بعلوم» عرف مبا الباحث إدلام
 اجتماع علم ضوء ويف. إليها وما «للزرقاني العرفان مناىل»و «للسيوطي اإلتقان»و ،«للزركشي

 مدى ذلك بعد تبُّت لي. ةسلبيَّ و  ةإجيابيّ  مؤثرات من العلوم بتلك أحاط َما تبُّت  يتم وقواعده ادلعرفة
 إنتاجها إعادة يف ستمراراال وخطورة ،جوانبها من جانب كل يف النظر إعادة إىل ادلعارف ىذه حاجة

 . والطباعة التصنيف وأساليب ادلستعملة اللغة يف الإ تغيَت دون ِىيَ  كما

 ال وما القرآن علوم حتت منها يندرج وما ،العشرة مبادئها وبيان العلوم ىذه تاريخ دراسة 
 بواحد خاص ُىوَ  وما ؟أخرى ةإسبلميّ  وعلوم القرآن علوم بُت مشًتك ُىوَ  وما ،يندرج
 استطاعت وىل ؟التنازع ذلك وأسباب ؟علًما كونو يف العلماء ينازع َما وكذلك. ؟منها
 استيعاب على وقدرتو ؟اجمليد القرآن خصائص أىم تربز أن متفرقة أو رلتمعة العلوم ىذه

 يرى الباحثُت بعض أن كما. وترقيتها صبلحهاإ بعد وجتاوزىا ،ةثقافيّ وال ةضاريّ احل األنساق
 دعامتُت على -احلقيقة يف- بنيت أّّنا بيد اجمليد القرآن إىل إضافتها رغم ومالعل ىذه أنّ 

 األحاديث ِىيَ - الثانية والدعامة ومعانيها وأساليبها وقواعدىا الّلغة دعامة ِىيَ  تُتأساسيّ 
 . والسنن واآلثار

 أن ضادلفرو  أنّ  مع ذاتو الكرمي القرآن على قواعدىا وبناء تأسيسها يف تعتمد مل وأّّنا 
 وغَتىا واآلثار اللغة من ذلك بعد تتخذ أن وذلا ،الأو  اجمليد القرآن من العلوم ىذه تنطلق
 . شواىد
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 آثارىا ومعرفة ،القرآن علوم من علم كل يف بلً تفصي الدعوى ىذه مناقشة ضرورة 
 من ةاالستفاد كيفّية بيان زلاولة مع. تسلَّم مل إذا بلً تفصي ومناقشتها !!سلِّمت إذا ادلختلفة

 خطابو وتوصيل ،اجمليد بالقرآن العامل يلتحدّ  وذلك ،ىذا عصرنا يف العلوم ىذه من كل
 !! اجمليد بالقرآن القائم عادليّ ال ثقايفّ وال ضاريّ احل النسق واستيعاب إليو عادليّ ال

 وتعاىل تبارك- اهلل حتدى اليت اخلالدة الباقية الدائمة ادلعجزة اجمليد القرآن: القرآن إعجاز- 
 يالتحدّ  من العظمى ادلعجزة هبذه يالتحدّ  تدرج ولقد مبثلها؛ يأتوا نأ واجلن اإلنس هبا

 ِبُسورَةٍ  فَْأُتوا َعْبِدنَا َعَلى نَ زَّْلَنا ِممَّا رَْيبٍ  ِفي ُكْنُتمْ  َوِإنْ ﴿: تعاىل قولو يف كما واحدة بسورة
 يالتحدّ  إىل( 23: البقرة) ﴾َصاِدِقينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  اللَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  ُشَهَداءَُكمْ  َواْدُعوا ِمْثِلوِ  ِمنْ 

 ُمْفتَ َريَاتٍ  ِمْثِلوِ  ُسَورٍ  ِبَعْشرِ  فَْأُتوا ُقلْ  افْ تَ َراهُ  يَ ُقوُلونَ  مْ أَ ﴿: تعاىل فقال ،مثلو سور بعشر
 اإلنس حتدَّى كما( 13: ىود)﴾َصاِدِقينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  اللَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  اْسَتطَْعُتمْ  َمنِ  َواْدُعوا
 َعَلى َواْلِجن   اإِلْنسُ  اْجَتَمَعتِ  لَِئنِ  ُقلْ ﴿ اآلية ىذه نزول حىت نزل قد كان َما جبملة واجلن

 َظِهيًرا لِبَ ْعضٍ  بَ ْعُضُهمْ  َكانَ  َوَلوْ  ِبِمْثِلوِ  يَْأُتونَ  ال اْلُقْرَءانِ  َىَذا ِبِمْثلِ  يَْأُتوا َأنْ 

 َما جبملة يالتحدّ  من يوحتدّ  يف لتنزَّ  قد اجمليد القرآن بأنّ  القول وديكن( 88:سراءإلا)﴾
 وبعد مفًتيات ومثل سور بعشر باإلتيان التحدي جرى العجز ثبوت وبعد نزل قد كان

 العجز ثبت وقد مثلو من واحدة بسورة ولو باإلتيان التحدي جرى ،ذلك عن العجز ثبوت
 كبلم من دواح حرف فيو ليس وكبلمو اهلل كتاب أنّو اجمليد القرآن أثبت وبذلك. ذلك عن
  .وتعاىل تبارك غَته

 بٍت أنبياء هبا جاء اليت لتلك شلاثلة وخوارق ومعاجز بآيات العرب طالب وحُت 
 إنّما ُقلْ  رَبِّوِ  ِمنْ  آيَاتٌ  َعَلْيوِ  أُْنِزلَ  َلْوال َوقَاُلوا﴿: بقولو عليهم الكرمي القرآن رد إسرائيل
َلى اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنْ َزْلَنا أَنَّا َيْكِفِهمْ  َأَوَلمْ  * ينٌ ُمبِ  َنِذيرٌ  أَنَا وإنّما اللَّوِ  ِعْندَ  اآليَاتُ   َعَلْيِهمْ  يُ ت ْ

 معجزة كانت وإذا ،(51-51: العنكبوت)﴾يُ ْؤِمُنونَ  ِلَقْومٍ  َوِذْكَرى َلَرْحَمةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ 
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 ادلرسل هبا يؤمن مل إن ةاديَّ ادل واخلوارق ادلعجزات فإنّ  وبشرى ونورًا وذكرى رمحةً  الكرمي القرآن
 احلسِّيَّة اخلوارق منحوا فالذين نقمة؛ إىل تتحول فإّّنا نبيائهمأ أيدي على ظهورىا بعد إليهم
 خضعواأ قد فهم ،أغبلل إىل يتحول وقد باإلصر تتسم اليت التشريعات صاحبتها َما كثَتًا

 قوم طلب فيف كذلك واالختيار للفتنة خيضعوا أن العدل فمن لبلختبار ورسلهم نبيائهمأ
 وحُت. ادلشّددة بالتشريعات ابتلوا ةذليّ اإل حاكمّيةولل ةسيَّ احل لآليات -السبلم عليو– موسى
 يَا اْلَحَوارِي ونَ  قَالَ  ِإذْ ﴿: وقالوا ادلائدة نزالإ -السبلم عليو– عيسى من احلواريون طلب

َناَعلَ  يُ نَ زِّلَ  َأنْ  رَب كَ  َيْسَتِطيعُ  َىلْ  َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيَسى  ِإنْ  اللَّوَ  ات َُّقوا قَالَ  السََّماءِ  ِمنَ  َماِئَدةً  ي ْ
َها نَْأُكلَ  َأنْ  نُرِيدُ  قَاُلوا * ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  تَ َنا َقدْ  َأنْ  َونَ ْعَلمَ  قُ ُلوبُ َنا َوَتْطَمِئنَّ  ِمن ْ  َوَنُكونَ  َصَدق ْ
َها َنا أَْنِزلْ  رَب ََّنا اللَُّهمَّ  َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى قَالَ  * الشَّاِىِدينَ  ِمنَ  َعَلي ْ  السََّماءِ  ِمنَ  َماِئَدةً  َعَلي ْ
َنا ِمْنكَ  َوآيَةً  َوآِخرِنَا أَلوَّلَِنا ِعيًدا لََنا َتُكونُ  رُ  َوأَْنتَ  َواْرزُق ْ  ِإنِّي اللَّوُ  قَالَ  * الرَّازِِقينَ  َخي ْ
بُ  فَِإنِّي ِمْنُكمْ  بَ ْعدُ  َيْكُفرْ  َفَمنْ  َعَلْيُكمْ  ُمنَ زُِّلَها بُوُ  ال َعَذابًا وُ ُأَعذِّ  ِمنَ  َأَحًدا ُأَعذِّ

 ِإال بِاآليَاتِ  نُ ْرِسلَ  َأنْ  َمنَ َعَنا َوَما﴿ :(وتعاىل تبارك) وقال. (115-112:ادلائدة)﴾اْلَعاَلِمينَ 
َنا اأَلوَُّلونَ  ِبَها َكذَّبَ  َأنْ   ِإال بِاآليَاتِ  نُ ْرِسلُ  َوَما ِبَها َفظََلُموا ُمْبِصَرةً  النَّاَقةَ  َثُمودَ  َوآتَ ي ْ

 اهلل صلى- مبطالبتو والعرب قريش مطالبة استمرت فقد ذلك ومع. (59:اإلسراء)﴾ َتْخوِيًفا
 َكَفُروا الَِّذينَ  َوقَالَ  ﴿: اتنادو  ولذلك اجمليد القرآن وجتاوز ةسيَّ احل باخلوارق -وسلم وآلو عليو

 نُ ْؤِمنَ  َلنْ  َوقَاُلوا﴿ و. (26:فصلت)﴾ ُبونَ تَ ْغلِ  َلَعلَُّكمْ  ِفيوِ  َواْلَغْوا اْلُقْرَءانِ  ِلَهَذا َتْسَمُعوا ال
 فَ تُ َفجِّرَ  َوِعَنبٍ  َنِخيلٍ  ِمنْ  َجنَّةٌ  َلكَ  َتُكونَ  َأوْ  * يَ ْنُبوًعا اأَلْرضِ  ِمنَ  لََنا تَ ْفُجرَ  َحتَّى َلكَ 

َنا زََعْمتَ  َكَما السََّماءَ  ُتْسِقطَ  َأوْ  * تَ ْفِجيًرا ِخالَلَها األَنْ َهارَ   بِاللَّوِ  تَْأِتيَ  َأوْ  ِكَسًفا َعَلي ْ
 ِلُرِقيِّكَ  نُ ْؤِمنَ  َوَلنْ  السََّماءِ  ِفي تَ ْرَقى َأوْ  زُْخُرفٍ  ِمنْ  بَ ْيتٌ  َلكَ  َيُكونَ  َأوْ  * قَِبيال َواْلَمالِئَكةِ 

َنا تُ نَ زِّلَ  َحتَّى  النَّاسَ  عَ َمنَ  َوَما * َرُسوال َبَشًرا ِإال ُكْنتُ  َىلْ  رَبِّي ُسْبَحانَ  ُقلْ  نَ ْقَرُؤهُ  ِكَتابًا َعَلي ْ
 ومل( 94-91:اإلسراء)﴾َرُسوال َبَشًرا اللَّوُ  أَبَ َعثَ  قَاُلوا َأنْ  ِإال اْلُهَدى َجاَءُىمُ  ِإذْ  يُ ْؤِمُنوا َأنْ 

 دلا لبلستجابة (وتعاىل تبارك) اهلل يدع ومل -وسلم وآلو عليو اهلل صلى- اهلل رسول يستجب
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 اْلَكاِفرِينَ  ُتِطعِ  َفال﴿: بو عجازىمإو  الكرمي بالقرآن يهمحتدّ  يف باالستمرار أمر بل ،طلبوا
 اهلل رسول واستمر ،تلك مطالبهم يف واستمروا( 52:الفرقان)﴾ َكِبيًرا ِجَهاًدا ِبوِ  َوَجاِىْدُىمْ 

 َأَساِطيرُ  َوقَاُلوا﴿: بو عجازىمإو  الكرمي بالقرآن بتحديهم -عليو وسبلمو اهلل صلوات-
 السََّمَواتِ  ِفي السِّرَّ  يَ ْعَلمُ  الَِّذي أَنْ َزَلوُ  ُقلْ  * َوَأِصيال ُبْكَرةً  َعَلْيوِ  ىُتْملَ  َفِهيَ  اْكَتَتبَ َها اأَلوَّلِينَ 

 ِفي َوَيْمِشي الطََّعامَ  يَْأُكلُ  الرَُّسولِ  َىَذا َمالِ  َوقَاُلوا * رَِحيًما َغُفورًا َكانَ  ِإنَّوُ  َواأَلْرضِ 
زٌ  ِإلَْيوِ  يُ ْلَقى َأوْ  * َنِذيًرا َمَعوُ  فَ َيُكونَ  َمَلكٌ  ِإلَْيوِ  أُْنِزلَ  َلْوال اأَلْسَواقِ   َجنَّةٌ  َلوُ  َتُكونُ  َأوْ  َكن ْ

َها يَْأُكلُ   اأَلْمثَالَ  َلكَ  َضَربُوا َكْيفَ  اْنظُرْ  * َمْسُحورًا رَُجال ِإال تَ تَِّبُعونَ  ِإنْ  الظَّاِلُمونَ  َوقَالَ  ِمن ْ
ًرا َلكَ  َجَعلَ  َشاءَ  ِإنْ  الَِّذي تَ َباَركَ  * َسِبيال َيْسَتِطيُعونَ  َفال َفَضل وا  َجنَّاتٍ  َذِلكَ  ِمنْ  َخي ْ
- اهلل رسول فخصوم. (11-4:الفرقان)﴾ُقُصورًا َلكَ  َوَيْجَعلْ  األَنْ َهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري
 من جَتاّنم من اقتبسوىا لعلهم أمرين يف إحراجو حياولون كانوا -وسلم وآلو عليو اهلل صلى

 وقالت .اهلل ابن عزيز :اليهود قالت حيث توبشريَّ  عن لو إخراجهم :األول: الكتابيُِّت
 فكان حباؤهأو  اهلل بناءأ أّّنم زعموا إسرائيل بٍت من قومهم إنّ  بل ؛اهلل ابن ادلسيح :النصارى
 ىذا يف رلال فبل. (93:اإلسراء)﴾َرُسوال َبَشًرا ِإال ُكْنتُ  َىلْ  رَبِّي ُسْبَحانَ  ُقلْ ﴿: اجلواب
 .ام بلً ني التوحيد من ينال أن كندي شيءٍ  أليّ  الدين

 ،ةحسيَّ  ملموسة خوارق يريدون فهم ،احلواسَّ  تبهر اليت ةسيِّ احل اخلوارق ُىوَ  :الثاني و
 والبصر السمع ثبلثّةال الوعي وسائل وتسلك وأفئدهتم وقلوهبم عقوذلم تتحدَّى معجزة ال

 ،اآلباء وتقليد ستقالةاال على تردت اليت والعقول القلوب تلك يف الوعي لتبعث والفؤاد
 ذلم وأكد تتحداىم اليت الوحيدة ادلعجزة أنّو ذلم اجمليد القرآن فأوضح التبعيَّة إىل واخللود

 لئلديان ونمدعوّ  وأّّنم. وتعاىل تبارك لو وعبوديتو -وسلم وآلو عليو اهلل صلى- وآدميتو توبشريّ 
 ومن فليؤمن شاء من: ذلك بعد مث. أحد كفًوا لو تكن ومل يولد ومل يلد مل أحد واحد بإلو
  .فليكفر شاء
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 فهو عليو وسبلمو اهلل صلوات زُلَمَّد اهلل لرسول خاصَّة معجزة كان إذا اجمليد والقرآن 
. منىيو  عليو قوصدّ  النبّيُت تراث روطهّ  ىنقّ  الَِّذي فهو كاّفة والرسل لؤلنبياء عاّمة معجزة

 شرائعهم على قصدّ  الَِّذي وىو ،حووصحّ  الواحد األنبياء أّمة تاريخ حفظ الَِّذي وىو
  .إليهم أقوامهم إضافة كذب أو افًتاء أو هبتان كل ونفى ،سَتىم وطّهر ،ورساالهتم

 وأقوال لغات من بو يتعّلق َما كل يف إليو يتحكم أن ينبغي كان اجمليد القرآن وإعجاز 
 ساسيّ األ ادلعيار ُىوَ  عجازفاإل ؛وتشابو وإحكام وأحكام وقراءات وتأويل وتفسَت وآثار وآراء

 النظم عند يقف ال مطلق حتدٍ  فهو واجلن لئلنس بلً شام التحدي دام وما ،كّلو لذلك
 ،وأساليبهم وعاداهتم ونثرىم وشعرىم البدو للسان خيضع وال ،والببلغة والفصاحة واألسلوب

 تستنبط بذاتو اقائمً  لسانًا «القرآن لسان» يعد أن ينبغي وكان. عداه َما كل إليو ختضع بل
 العرب سجع على يقاس فبل ،عنو خارج من ال منو وقواعده ومناىجو اتوّددوزل أحكامو كل
 جرى دلا خبلفًا. كلو ذلك يقاس إليو بل ،ذلك من شيء يف شعرىم على وال نثرىم على وال

 !! ىذا يومنا حىت إليهم ومن القرآن وعلماء ونصوليّ واأل بأنواعهم ونلغويّ وال ادلفسِّرون عليو

 عيوب تستحضر عندما جعلتو «ةبنائيَّ  وحدة» ذا اجمليد القرآن جعل قد فاإلعجاز 
 من عيب أيّ  عن لينغلق واحدة كلمة بل ،واحدة مجلة وكأنّو يبدو -خطاب أيّ - اخلطاب

 وال ،يغمض وال يضطرب وال يتناقض وال خيتلف فبل: العيب ذلك كان أيًّا اخلطاب عيوب
 كثافة على سلاطبيو أفهام يتجاوز وال ،مبعانيو ن  َيضِ  وال ،ديلّ  حىت نبيط وال ،خيل حىت يوجز
 واتساع ،ينقلو الَِّذي القول وثقل ،حيملو الَِّذي احلق ونصاعة ،ىدايتو طاقات تنوّعو  ،أنواره
 عرب عنو يتكشَّف ،ومكنونو الكنانة يف عليو ينطوي -كّلو- فذلك يفّصلو الَِّذي العلم

 ،تونهجيّ مب قضاياىا وسائر أزماهتا على منهيوي ،بأنواره ويشملها ،دايتوهب فيستوعبها العصور
 ؛مكان بأنواره حييط وال ،فيبلى زمان هحيدّ  ال الكون على منهيي وكتاب ،كتاب يف كون إنّو
 حيث الذر عامل يف نساناإل لَتبط ودىوره قرونو يتجاوز حىت ادلاضي الزمان يستوعب بل
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 يف ساحبة ذرات وىو قال يوم -عقد أوثق بارئو مع وعقد ،دعه شرفأ ربو نساناإل عاىد
 هقضايا تعقدت مهما احلاضر الزمان ويستوعب (172:األعراف)﴾َشِهْدنَا بَ َلى﴿: ادللكوت

 .وثقافاتو ونساقأ وتداخلت زماتوأ وتشابكت

 أيّ  «الخطاب» عيوب تستحضر عندما جعلتو «ةبنائيَّ  وحدة» ذو اجمليد القرآن نإ 
 فبل: كانت أيًّا اخلطاب عيوب من عيب أيّ  عن ينغلق واحدة مجلة كأنّو ويبد خطاب
 وال ،ديلّ  حىت يُطنب وال ،خُيل حىت يوجز وال ،يغمض وال يضطرب وال تناقضي وال ختتلف
 الَِّذي احلق ونصاعة ىدايتو وطاقات أنواره كثافة على سلاطبيو أفهام يتجاوز وال مبعانيو َيِضن  
 فيها وشاركت ،عليو أجريت اليت والتحجيم االختزال اتعمليّ  سائر على ويتسامى كونتو

 الطبيعة مع الصراع أتون من وخيرجو. وادلنحرفة الضالَّة ةعلميّ ال اتنظريّ وال ،احملرّفة األديان
 يالودّ  اجلدل دائرة إىل التلوث وأزمات التدمَت ومصائب البيئة مشاكل إىل ىأدّ  الَِّذي
  .عمران ينشأ وال حقيقية حضارة تقوم ال ىذا بغَت إذ ،ابأمومته واإلحساس ،معها

 ذلذا نساناإل استجاب فإذا تونهجيّ مب أزماهتا على منهيوي هبأنوار  ويشملها دايتوهب 
 آدم: بويوأ إىل ودفعو ،رحاموأ إىل عطفو وأثٌت احلياة إىل نقلو بل ،حيييو دلا هقاد الكرمي القرآن
 مهما ،وأقوامو شعوبو لكل متسًعا بيًتا األرض سكنوأو  ،وآالمو دموعو عنو ليمسحا وحواء

 غَته شيء وال الكرمي فالقرآن ،وقبائلهم شعوهبم تتنّوعو  ألسنتهم وتعددت ،ألواّنم اختلفت
 ،بصائر من فيو تعاىل اهلل أودع مبا قاطبة باألمن ويظّلهم. كاّفة السِّلم يف يدخلهم سوف
 حضاراتو واصطرعت وتناقضت ،وثقافاتو قوأنسا مث. ائرصوب نذارات من مكنونو ومّحل

 قادر غَته شيء وال اجمليد فالقرآن دويبلتو؛ واصطرعت واحًتبت ،طواغيتو وجترّبت وتعالت
 إىل ويعيد ،تفّرق َما منو وجيمع ،وبلى رث َما لو وجيّدد ،نسي َما نساناإل ىذا يذكِّر أن على

 كفاًحا إذا ليكتسب نساناإل ويقود ،اعوج َما ويقوم ،انتكس َما وينهض حتّرف َما الصدق



 12 

 ًدالخا وبقى واستمر كان اخلطاب ىذا أنّ  القوم فيدرك واسطة غَت ومن حجاب دون
  .فضيلة عليائو مساء إىل ترقى وال نعمة تساويو ال اهلل عباد على تعاىل اهلل نعم أجل باعتباره

 أو «فدعوه أوجو حّمال القرآن ىذا إنّ »: يقال أن -كّلو- ىذا بعد ديكن فهل 
  .«فتأّولوه عليو يقضي غيره أنّ » أو «فاحذروه والتناسخ للنسخ قابل أنّو»

 َعَلْيُكمْ  َسالمٌ ﴿: خزنتها ذلم وقال ،بواهباأ لو فتحت إذا واجلّنة حىت 
 وترقى بو يرقى فيظل أخرى مرحلة بو نساناإل هبذا الكتاب ذلك يبدأ (73:الزمر)﴾ِطْبُتمْ 
 -وتعاىل تبارك- منزِّلو جتلى فإذا ؛والصاحلُت والشهداء الصديقُتو  النبّيُت مع جيلسو حىت
 وأىل والشهداء والصديقون النبّيون وبدل ،النخبة لتلك الكرمي وجهو أخرجو  الصفوة ذلذه

 صار رهبم بإذن التجلّيات تلك استقبال على قادرة وبصائر ،أبصارىم غَت أبصارًا القرآن
 انطبلقًا فيمنحو: الفسيح ادلستقبل حيث إىل بيديو يأخذ يداجمل القرآن هبذا تعاىل اهلل خطاب

 ،وبعيدة قريبة ادلستقبل آفاق يف ليصعَّد صدره يف دلا اءً وشف ،أنواره من وقبسات إطبلقو من
 ومن ادلوعظة ماضيو من حيمل ،دركاتو عن مبداركو نائًبا ،عقباتو مقتحًما ،ظلماتو مغالًبا

 أنّو» أو «فألفوه لغيره يحتاج وأنّو» ،ادلنَت قائدىا الكرمي القرآن ويظل الدوافع حاضره
 نوالفرقا القرآن إنّو ال .ال !!؟؟«فهموها ألسنتكم فبدالالت خطابكم سنن على يجري
 وباسم. تعّلموه ةكونيَّ ال توبنائيَّ و  ةبنائيَّ ال وبوحدتو ،تفارقوه وال بو فتشبثوا والكتاب والذكر

 أن ديكن كلمة وال ،حرف عن ينفصل أن ديكن حرفًا فيو تومهوات فبل. اتِّلوه ومبعيَّتو ،منزّلو
 فكل غَته إىل موقعها يغَّت  أن ديكن سورة وال ،بآية تبدَّل أن ديكن آية وال ،كلمة عن تنفك

 فالسماء اورسوخً  ثباتًا ذلك من أشد إنّو بل ،وصلومها السماء كواكب ثبات ثابت فيو َما
 أجزاءه وأقمار ،سوره ومشوس آياتو وكواكب اجمليد القرآن صلوم أمام ستنتثر والكواكب ستنفطر
. شيء كل يف وأمكن منها أثبت ذنإ فهو انتثار عليها يطرأ ولن انفطار يعًتيها فلن وأحزابو

 ،«تومنهجيّ  اتحّددم إلى الوصول في ولنجاىد ،توبنائيّ  خصائص» فلنتكشف. القرآن إنّو
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 زماتناأ ودواء ،وأحزاننا مهومنا جبلء كذل من لنجعل «توكونيَّ » إدراك على ولنعمل
 القرآن وبقيادة الوقوف بطيب اجمليد القرآن راية وحتت ،جديد من اجمليد القرآن يف اتناإشكاليّ و 

  .القصد وراء من واهلل واالقتحام األقدام حيلو اجمليد

 على نعثر مل فإنّنا العصور عرب وتراكماهتا وتنو عها اإلعجاز دراسات كثرة وعلى 
 عرفت اليت الدراسات تلك إليو حتاكم امنهاجيّ  معيارًا «اإلعجاز» من اختذت دراسات

 على -كّلها- أطبقت بل ،تعديلها أو رفضها أو قبوذلا يف إليو كمتوحي «القرآن بعلوم»
 ونظمو الكرمي القرآن بأساليب ادلتعّلقة الفضائل جانب على وانعكاسات اإلعجاز آثار حصر
 منةياذل بتأثَت البعض حاول حُت وحىت. لغاىم ونظم العرب أساليب على زهدتيّ  وبيان ،ولغتو

 مل «علميّ ال باإلعجاز» عرف اإلعجاز أنواع من جديد نوع تقدمي ادلعاصرة ةغربيَّ ال ةعلميّ ال
 كشًفا العصر ثقافة قدمت فكّلما العصر ثقافة إىل الكرمي القرآن لقياس زلاولة يكون أن يعد

 ويف. إليو تنبيهو أو ذلك إىل إشارتو سبقت قد الكرمي القرآن إنّ : قيل جديًدا امعرفيّ  أو اعلميّ 
 برزت وحُت. زمٍتّ ال السبق من بشيء الكرمي القرآن دتّيز لبيان مرجًعا العصر ثقافة تصبح ىذا

 والقائمُت الفكرة قادة من كثَت نظر عقود ثبلثّة من يقرب َما قبل «المعرفة ةإسالميّ » قضّية
 معاصرة أو حديثة وعلوم فلسفات من يستحسن قد دلا «معاصر مدخل» أّّنا إىل عليها

 إىل بإرجاعها ادلقتبسات تلك وتأصيل ،«ةسالميّ اإل الدراسات» تطوير يف هبا لبلستفادة
 القرآن إىل يلتفت ومل إسبلميّ  تراث أّّنا إال اعتبار أيّ  عن النظر بقطع سبلميّ اإل الًتاث
 األمر بادئ يف ذلك مارسوا من بُت من كنت أّنٍت اهلل ستغفرأو  .إعجازه يناسب مبا اجمليد
 العلوم دلفاتيح وفًقا «القرآن تكشيف» حينو يف مسيناه مشروع على أشرفت إّنٍت حىت

 ىذا من فخرجنا ادلفتاحّية وكلماهتا «المكتبات علوم» من مستفيدين ادلعاصرة ةجتماعيّ اال
 األواني» على قياًسا «المستطرقة العقول» أنّ  كما العجاب بالعجب ادلشروع

 الًتاكمات من رلموعة إىل اخلطَتة ةفلسفيّ ال قضّيةال ىذه حولت َما سرعان «المستطرقة
 ادلعاصرة والعلوم مىيوادلفا ادلصطلحات من بصدفات وادلطعمة ةعصريّ  بلغة ادلكتوبة ةًتاثيّ ال
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 الساعي ابن مث ،حزم نابو  ،والكندي ،الفارايب أحصاىا اليت «العلوم» قائمة إىل لتضيف
 علوًما «العلوم بجدأ» صاحب مث ،فالسيوطي ،زادة كربى فطاش ،الرازي رفالفخ ،لفايناأل

 االجتماع علم»و «سالميّ اإل نساناإل» وعلم «سالميّ اإل النفس علم» ضلو جديدة
 اجمليد القرآن على وعينا بدأ وحُت. .. و. .. و «سالميّ اإل االقتصاد علم»و «سالميّ اإل

 إىل «المستطرقة العقول» سارعت القضايا بعض بكتابة وشرعنا ،يتفتح ومنطقة ومنهجو
 معاصرة بلغة نتاجهاإ إلعادة سواىم أو مؤولُت أو مفّسرين من ادلوروثة ادلقوالت بعض انتقاء
 الكون ؛البسيط ادلعٌت بذلك «القراءتين بين الجمع» عن ويكتبون يتحدثون الكثَتون فبدأ

 كثَتون أخذ وكذلك. مًعا فيهما التدبّر جيري أن جيب ،مسطور كتاب والقرآن ،منثور كتاب
 وىنا. إليو نرمي الَِّذي فلسفيّ ال مبعناه ال الطريق ؛لغويّ ال بادلعٌت «ةمنهجيّ وال المنهج» معٌت
 تزيد أو عاًما عشرين قبل ادلستمر الدائم ندائي على إليو وأتوب أخرى مرة اهلل ستغفرأ أن أود

 بحث منهج» ونليك «الفقو أصول» علم ادلعاصرين اتجتماعيّ اال علماء تعليم بضرورة
 احلبلل وبيان التقييم على القائمة ةفقهيّ ال الظواىر من بالقوة ولو سحبوو  ومط جيري «ومعرفة
 فراغات سائر يف زئيّ اجل للفقو السرطاينّ  االمتداد وكأن ةجتماعيّ اال الظواىر سائر إىل واحلرام
 يغلب لئبل احلياة ظواىر سائر على «الفقو أصول» رداء أمد أن فأردت كفيي ال حياتنا
 باعتباره الفقو أصول يف كتاب دةمسوّ  أعددت قد وكنت... الفقيو قبضة من منها شيء
 قد كنت الَِّذي الثاين القسم نشر عن وأمسكت األول تارخييّ ال قسمو ومعرفة حبث منهج

 ومعرفة حبث منهج «الفقو أصول» ادلعاصرين اتاعيّ جتماال علماء اختاذ لضرورة فيو أصلت
 أنّنا «أثم الظن وبعض» نأظ ادلرحلة تلك يف وكنت. ويًتكون ويتناولون يأخذون َما كل يف

 وجهة ةطبيعيّ ال العلوم ونوجو ةطبيعيّ ال العلوم وفلسفة ةجتماعيّ اال العلوم نؤسس سوف بذلك
 إىل النهاية يف قادت قد والناقصة الفاشلة ربالتجا تلك كل أن وأشكره اهلل وأمحد. ةإسبلميّ 
 العلوم جامعة» تأسيس مت حُت وادلتجاوزة ذلا ادلستوعبة ادلرحلة إىل ادلرحلة تلك جتاوز

 بل ،يقتوث وال بتلفيق يسمح ال الَِّذي قيقيّ احل التحديّ  وواجهنا «ةجتماعيّ واال ةسالميّ اإل
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 علميّ  منهج ذات كربى ةفلسفيّ  قضّية رهباعتبا «المعرفة ةإسالميّ » يف النظر علينا فرض
 العلوم يستوعب وفعال شليز نوعيّ  وجتديد معترب اجتهاد إىل الوصول يستهدف متميز

 إىل حاجة يف فنحن ويتجاوزىا الطويل الكدح ذلك بعد ةبشريّ ال بلغتها اليت والفلسفات
  .«التراكميّ  وليس النوعيّ  االجتهاد» وإىل «النوعيّ  التجديد»

 بالعمل الناشئة الصغَتة الفتية اجلامعة تلك يف التحدي مواجهة حاولنا فقد ولذلك 
 قائًما سليًما فهًما الكرمي القرآن فهم إعادة على تعُت فاعلة «ةمعرفيّ  أدوات» جيادإ على
 السّنةو  الكرمي للقرآن ادلستمرة القراءة تلك ويف. والتأويل التفسَت على ال «التحليل» على

 الًتاث أنواع من ةمعرفيّ  مواقف حتديد على ساعدت ذلا مغلق ال رمحة بوابأ تفتحت الثابت
 َما احلديثة وادلعارف والعلوم الفلسفات من ةمنهجيّ  مواقف اختاذ على ساعدت كما ادلختلفة

 على الوحيد كوينّ ال الكتاب اجمليد القرآن مبفاتيح الإ تفتح أن األبواب لتلك ادلمكن من كان
 الكتاب وهبذا. اخلالد كوينّ ال الكتاب ىذا إعجاز جوانب من انبج وذلك. األرض وجو

 مع التعامل على قادرين وطبلبًا أساتذة نفسناأ وجدنا اتبعناه الَِّذي وبادلنهج اخلالد ادلعجز
 وفلسفة والتاريخ احلداثة بعد وما ةثواحلدا األنوار مراحل فرزهتاأ اليت ةعرفيّ ادل اتشكاليّ اإل سائر

 ادلسلمون كان َما أمور من ذلك غَت إىل احلضارات تدافعو  التاريخ ةوّناي التاريخ
 فقهيّ  مبوقف يواجهوّنا أو ادلقارنات مبنطق وأحيانًا ادلقاربات مبنطق إال يقاربوّنا ونسبلميّ واإل
  .سلبّ  رفض أو كبلميّ  أو

 فإّّنم األدوات وبتلك الفهم بذلك كوينّ ال الكتاب ىذا مع الباحثون يتعامل وحُت 
  .إلعجازه ادلكنونة األوجو يكتشفون سوف

 نيةأمت مةيحك قيادة اإلعجاز مسالك يف والباحثُت طلبتو يقود أن األستاذ فعلى 
 مبنهج وتتجاوزه. ذلك إىل وما واألسلوب النظم إعجاز حول ادلتقدمون بو جاء َما تستوعب
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 أواًل  الكرمي القرآن إىل يهرع ثالباح جيعل َما التطبيق من ويقدم العالية ادلراتب ىذه إىل معريفّ 
  .دلعاجلتها يديو بُت ويطرح ادلختلفة اتشكاليّ اإل بو حتيط عندما

  القرآن علوم» ضوء في السّنةو  الكتاب بين العالقة»:  

 ىذه إىل والفقهاء ُتصوليِّ األ بنظرة «القرآن علوم» يف الكاتبون تأثر مدى أيّ  إىل 
 تعر ًضا أكثر كان دينّ ادل أن أو دينّ وادل كيّ ادل من كل يف موّحًدا ادلوقف كان وىل ؟العبلقة
 مع بو تعلقت اليت «القرآن علوم» ويف ،إليو النظر يف ةفقهيّ وال ةصوليّ األ االجتاىات لتأثَت

 بيانًا السّنة كانت وإذا النسخ حصة يف السّنةو  الكتاب بُت العبلقة عن ورد َما استصحاب
 لكل تبيانًا ُعد كذلك والقرآن ؟يكون وكيف الدقة وجو على نالبيا بذلك ادلراد فما للكتاب

 تعد وىل ،الشاطب ذلك إىل نبو كما العلم ىذا يشملها اليت األشياء من شيء السّنةو  شيء
 بُت لبلنقسام وىل ؟ةالسليم العبلقة معاذ حديث يف كما الفقهاء التزمها اليت ةالًتاتبيّ  العبلقة

 القرآن دوينت آثار وما ؟بينهما العبلقة بطبيعة اإلخبلل يف أثر احلديث وأىل الرأي أىل
  .العبلقة ىذه يف السنن تدوين عن هيوالن الكرمي

 إمّنا مجعت حينما السنن أن البعض يرى ؟ةشكاليَّ اإل ىذه بظهور القول ديكن ومىت 
 وضعال أثر وما ؟األقل يف فقهيّ ال االختبلف لتقليل وسيلة أو الفقو عن بلبدي لتكون مجعت

 بكر أيب الشيخُت سياسة وما ؟السّنةب الكتاب بعبلقة اإلخبلل يف أثره وما ؟احلديث يف
 بإطالق» قيل وإذا ؟السّنةو  الكتاب بُت العبلقة حتديد يف -عنهما اهلل رضي- وعمر

 بُت -كّلو- ذلك يف الفرق وما ؟بينهما العبلقة ستكون فكيف «السّنة ةنسبيّ و » «القرآن
 إذا منهما كل ضوابط وما «ةتشريعيّ ال غير السّنة»و «ةتشريعيّ ال السّنة» بعضهم امساه َما

 صلى- اهلل رسول سيرة» الباحثُت بعض استنبط وقد القسمة ىذه وسبلمة بصحة سّلمنا
 السّنة» استنباط ديكن فهل ؟«القرآن من وقائعها وأصح وأىم -وسلم وآلو عليو اهلل
 نفي اجتاىات ظهور يف سامهت اليت العوامل وما ؟يفوك اجمليد القرآن من خاّصة «ةتشريعيّ ال
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 العبلقة بتحديد أىتم من أىم من ؟وحديثًا قدديًا وحده داجملي القرآن على واالقتصار السنن
 ُتصوليّ األ مجهرة اختذ ىل ؟ادلوضوع ىذا يف وقدم َما أىم َما ،الشاطب السّنةو  الكتاب بُت

 جعلومها أّّنم أو منو باستنباطو عنو الكشف أو ماحلك إلنشاء مصادر السّنةو  الكتاب خاّصة
 مصادر وكأّنا فتبدو لقواعدىم ووفًقا باجتهادىم إليو توصلوا َما صحة على للشهادة مراجع
 أصحابو فقو ختالف حديث أو آية كل أن البعض ادعى ؟واستنباط وكشف إنشاء ال تأصيل

 الدليل البعض قدم ؟السابق تصورال من انطبلقًا ىذا يعد فهل منسوخة أو مؤولة إّما هيف
 خرب على القياس البعد وقدم «والظن القطع» مبدأ إىل استناًدا نقليّ ال الدليل على عقليّ ال

 ادلضايق ىذه يف الباحثُت يقود أن األستاذ من يتوقع ؟شرعيّ  سند ادلذاىب ذلذه ىل الواحد
 ذلك ويتجاوز يستوعب السّنةو  الكتاب بُت العبلقة ذلذه دقيق حتديد إىل هبم يصل حىت

 فكيف السّنةو  الكتاب بُت الفاصل اخلط يشبو َما دوأوج العبلقة هبذه أخر الَِّذي الًتاث
  ؟بينهما بلفع احلقيقية العبلقة دتثل «ةبنائيّ  وحدة» بينهما لتبٍت ذلك تتجاوز

  الكريم القرآن فهم في الحديثة االتجاىات:  

 جبهودىم يقدموا ديكن مّنّ أ أصحاهبا يظن اجمليد القرآن فهم يف حديثة اجتاىات برزت 
 تلك أىم استعراض نود احلصة ىذه ويف وثقافتو العصر مستوى على للناس اجمليد القرآن تلك

 تشنج دون ةمعرفيّ  قراءة وقراءهتا ،لو تصدت فيما جديتها ومدى منطلقاهتا وبيان اجلهود
 كتابات وكذلك البنا ومجال يازيون الباب ودك شحرور قراءة ومنها. القبول أو بالرفض
  .عليهم ردوا الذين أولئك

 زيد أَبُو حامد نصر أمثال ابالكتّ  بعض تناول إىل احلصة ىذه يف سنتعرض كما 
 فرقًا تفًتض مل ةالسنيّ  منطلقات من بعضها أو «القرآن علوم» لقراءة وغَتمها أركون وزلمد

 اجملال ىذا يف ىؤالء قدم َما وأمهيَّة قيمة ةدلعرف وذلك. آخر أديب نص وأي اجمليد القرآن بُت
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 طيبو  واجلابري حنفيّ  حسن ضلو كتبو َما استعراض جيري كما أصحاهبا منطلقات ومعرفة
  .األمر هبذا العبلقة ذات ةاالستشراقيّ  للدراسات إغفال دون. اجملال ىذا يف ٍتزيتي


