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 من خالل كتابو  االنحراف في فهم النص القرآني عند د. محمد شحرور
 دراسة نقدية في ضوء أصول التفسير "قراءة معاصرة - الكتاب والقرآن"

 

 فائز ؿبمد حسن السوؿبي د.                                                                                         
  ذ مساعد, قسم الدراسات اإلسالميةستاأ                                                                                           

  جامعة حضرموت, كلية اآلداب   

 :ملخصال
كتابو " الكتاب من خالؿ  ؿبمد شحركر,  عند د. يدرس ىذا البحث االكبراؼ يف فهم النص القرآين

ف على ؾبرد الذين يعتمدك  ," ؼبا ؽبذا الكتاب من أمهية عند العقالنيُت اؼبعاصرين قراءة معاصرة -كالقرآف 
ا ,عقوؽبم يف فهم النص القرآين  عت اؼبنهج التحليلي النقدمعن أصوؿ التفسَت اؼبتعارؼ عليها, كقد اتب بعيدن

, كقسمت البحث على سبهيد كمبحثُت كخاسبة؛ ذكرت يف التمهيد: مشكلة لكتاب الدكتور شحركر اؼبذكور
مع  اب,التعريف باؼبؤلف كالكت, كيف اؼببحث األكؿ: أمهية اؼبوضوع كأىدافو كالدراسات السابقةك  البحث

اكبرافو عن أصوؿ : اؼببحث الثاينألىم ما اشتمل عليو, كأصوؿ الفهم اليت اعتمد عليها اؼبؤلف, كيف تلخيص 
تفسَت القرآف بالقرآف, كتفسَت القرآف بالسنة, كتفسَت القرآف باإلصباع, كتفسَت القرآف بأقواؿ  يف التفسَت

و اكبرافك  عند كل أصل, مبيننا اػبركج عنوكذكرت مناذج من كالـ اؼبؤلف  كتفسَت القرآف باللغة العربية, السلف,
    يف فهم القرآف.

ف السبب الرئيس ؽبذا االكبراؼ ىو تنحية أصوؿ التفسَت, كتوصل الباحث إُف نتائج عدة من أمهها: أ
ف الوقاية بدعول القراءة اؼبعاصرة للنصوص, كأ ماد على مطلق العقل من غَت ضوابطكعدـ االعتداد ّٔا, كاالعت

 صدركساركا عليها منذ  ف بالسَت على األصوؿ كالضوابط اليت تواطأ عليها علماء الفنكبراؼ يكو من ىذا اال
 اإلسالـ.

 :مقدمة
, كالصالة كالسالـ على اؽبادم إُف سبيل لى عبده الكتاب كَف جيعل لو عوجنااغبمد  الذم أنزؿ ع

 .أثره, كسلم تسليمنا كثَتنا كمن اتبع ىداه كاقتفى نبينا ؿبمد  ,اؽبدل
اإلسالـ إُف يومنا ىذا َف يزالوا ينهلوف من معُت القرآف  صدركبعد فإف األئمة الراسخُت يف العلم منذ 

الصايف, آخذين دبا دٌلت عليو آيات القرآف الكرًن, يذعنوف كمو, كيؤمنوف دبتشأّو, كما كقع بينهم من 
قبوؿ الذم يدخل يف خالؼ التنوع, كما قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية فغالبو من اػبالؼ اؼبيف معناه خالؼ 
 التفسَت, يف خالفهم من أكثر األحكاـ يف كخالفهم قليل, التفسَت يف السلف بُت " اػبالؼ :رضبو ا
كما كاف من اختالؼ , (1)" تضاد اختالؼ ال تنوع اختالؼ إُف يرجع اػبالؼ من عنهم يصح ما كغالب
منهم َف يقل ألف اؼبخالف  يدخل يف االجتهاد اؼبأجور صاحبو؛ فإنو –على ندرتو يف تفسَت السلف  –التضاد 

من أصوؿ  ده, مث قبمت ناصبة َف تراًع شيئنابل باالجتهاد اؼببٍت على قرائن عن فيو دبحض اؽبول كالتشهي,
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 د. فائز ؿبمد حسن السوؿبي .. .  االكبراؼ يف فهم النص القرآين عند د. ؿبمد شحركر
 

عن  ةن افق األىواء, خارجكتتكلف القوؿ يف القرآف دبا يو  ,بل ذىبت زببط خبط عشواء ,التفسَت كقواعده
األصوؿ اليت قررىا العلماء, كإننا يف ىذا البحث نسلط الضوء على ىذه الطريقة اؼبنحرفة يف فهم القرآف 

كالقرآف  الكرًن, اليت مالت بأصحأّا عن جادة الصواب, كدبا أف كتاب اؼبهندس د. ؿبمد شحركر " الكتاب
ا قراءة - ىذه اؼبدرسة؛ فإنو سيكوف ؿبطَّ دراستنا النقدية ىذه, سائلُت عند أرباب  معاصرة " قد القى ركاجن

 .اؼبوُف عز كجل التوفيق كالسداد
 كخاسبة: كمبحثُت سبهيد علىكقد قسمت حبثي 

 كالدراسات السابقة. ,كأىدافو ,أمهية اؼبوضوعك  : بياف مشكلة البحث,التمهيد كذكرت فيو
 كأصوؿ الفهم اليت اعتمد عليها, كفيو ثالثة مطالب.اب, كالكت ,التعريف باؼبؤلف: فيوك  كاؼببحث األكؿ

 كفيو أربعة مطالب.اكبرافو عن أصوؿ التفسَت, : اؼببحث الثاينك 
 :التمهيد

 :د مشكلة البحث يف األسئلة اآلتيةديكن ربدي :مشكلة البحث
 " ؟ معاصرة قراءة - كالقرآف الكتابالدكتور ؿبمد شحركر النص القرآين يف كتابو "  كيف فهم

 ىل كقع يف االكبراؼ عند فهمو للنص القرآين ؟ كما أسباب ىذا االكبراؼ ؟
 ىل سار يف تفسَته للنص القرآين على أصوؿ التفسَت اؼبعركفة عند العلماء أـ خالف تلك األصوؿ ؟

 :مهية اؼبوضوع فيما يأيتسبكن أ :أىمية الموضوع
كاختلط فيها الصحيح بالسقيم, فوجب معرفة أف الدراسات اؼبعاصرة للقرآف الكرًن قد كثرت مؤخرنا,  -1

 الصحيح فيستفاد منو, كالسقيم فييحذَّر منو.
ؼبا لكتاب الدكتور ؿبمد شحركر ىذا من اؼبكانة عند أرباب القراءات اؼبعاصرة حىت صار قبلة ؽبم يف  -2

 ىذا الباب, فأضحى تقوًن اػبلل اغباصل فيو كفق األصوؿ اؼبتبعة من األمور اؼبتحتمة.
ا عن األصوؿ, كأثرىا السيء على الفرد كآّتمع. خطر  -3  آّازفة يف تفسَت كتاب ا تعاُف بعيدن

 :أىداف البحث
 بياف أخطاء أرباب القراءات اؼبعاصرة يف فهم النصوص القرآنية؛ ال سيما كقد انتفش ىذا اؼبنهج مؤخرنا.  -1
دراسة  –" الكتاب كالقرآف  :كتابوكشف مدل بػيٍعد التزاـ د. شحركر باألصوؿ اليت أصلها العلماء يف   -2

 معاصرة ".
الوقوؼ على مناذج من كالـ د. شحركر يف كتابو ىذا كاليت خالف فيها أصوؿ التفسَت, كإبراز أكجو  -3

 االكبراؼ يف فهمو للنص القرآين من خالؿ تلك النماذج.
  بياف اػبلفية الفكرية للدكتور شحركر كاليت أثرت سلبنا يف فهمو للنص القرآين.  -4
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 :الدراسات السابقة
ابالتتبع للدراسات السابقة   :كىي على نوعُت يف ىذا اؼبوضوع كجدهتا كثَتة جدن

: , ككتابكثَتةالدراسات النقدية اؼبوجهة ألرباب القراءة اؼبعاصرة للنصوص الشرعية, كىذه الدراسات  : األول
 " كغَته.  شوقي أبو خليل :قراءة علمية للقراءات اؼبعاصرة للدكتور "
 –الرد على كتابو " الكتاب كالقرآف  صمن خصٌ الردَّ على د. شحركر كأطركحاتو, ال سيما من أفرد : الثاني 

عدد  يو من دراساتما كقفت علىنا " كىذا الذم سنقف عنده؛ لتعلقو اؼبباشر ببحثنا, كأذكر  قراءة معاصرة
 :راساتأىم ىذه الد من ةقليلمن أىل العلم كالباحثُت, كىي غَت 

 األسس اػباسرة للقراءة اؼبعاصرة, ـ. مأموف اعبوجيايت. -1
 اإلشكاليات اؼبنهجية يف الكتاب كالقرآف, ماىر اؼبنجد. -2
 أخطاءه فيو بُت لغوم نقد بيضة الديك, نقد لكتاب " الكتاب كالقرآف ", يوسف الصيداكم. كىو -3

 فيو كصرفها, ردَّ  كبوىا باللغة؛ الفاضح عبهلو كالتفسَت؛ لالجتهاد أىليتو عدـ إثبات قصده ككاف اللغوية
 .كرقة كستُت كأربع مائتُت يف فقط اللغوم اعبانب من الكتاب من صفحات عشر أكؿ على

الشيخ عبد  ,(معاصرة قراءة كالقرآف الكتاب :شحركر ؿبمد. د كتاب على ردّّ ) اؼبعاصر التحريف -4
 .الرضبن حسن حبنكة اؼبيداين

 تقوًن علمي لكتاب " الكتاب كالقرآف " د. ؿبمد فريز منفيخي. -5
 الكاتب. لفكر اؼباركسية األصوؿ فيو بٌُت  الشواؼ, طاىر ؿبمد منَت د. ؿبامي اؼبعاصرة, القراءة هتافت -6
 ذاؾ ردّّ ؟ عن قراءة معاصرة للكتاب كالقرآف, نشأة ظبياف. -7
 العلمية كالضوابط اؼبنهجية, الشيخ خالد العك. الفرقاف كالقرآف؛ قراءة إسالمية معاصرة ضمن الثوابت -8
 ؾبرد تنجيم, سليم اعبايب. –القراءة اؼبعاصرة للدكتور شحركر  -9

 قراءة معاصرة يف القراءة اؼبعاصرة دراسة يف فكر د. شحركر, د. صهيب ؿبمود السقار. -10
 القراءة اؼبعاصرة للقرآف يف اؼبيزاف, أضبد عمراف. -11
اؼبعاصرة رد علمي شامل على كتاب " الكتاب كالقرآف ", ـ. جواد عفانة, القرآف كأكىاـ القراءة  -12

 كفقهي. عقدم فاحش خطأ ستمائة على يزيد ما فيو أحصى
 اؼبعرٌاكم. صياح ؿبمد اامي كالقرآف, أك اؼباركسالمية كالقرآف, اؼباركسية -13
بدر بن  ", راءة معاصرةق الكتاب كالقرآف" موقف د. ؿبمد شحركر من أركاف اإلدياف من خالؿ كتابو  -14

 .ؿبمد ناضرين
 نقض منهجية القراءة اؼبعاصرة للنص القرآين عند اؼبهندس ؿبمد شحركر, الشيخ عباس شريفة. -15

 .(2) أما اؼبقاالت فهي كثَتة, منها
 .الشاـ أدباء رابطة موقع ا, سعد ساَف ؿبمد. د منوذجنا, شحركر ؿبمد – القرآين النص فهم إشكالية -1
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 د. فائز ؿبمد حسن السوؿبي .. .  االكبراؼ يف فهم النص القرآين عند د. ؿبمد شحركر
 

 .ـ1991 ,43العدد اإلسالـ, هنج خليل, أبو شوقي اؼبعاصرة, القراءات دركب على خطرة تقاطعات -2
 .ـ1992 ,47العدد اإلسالـ, هنج ياسُت, شفيق ؿبمد اإلسالـ, يف اغبدكد -3
 .ـ1990 ,42العدد  سوريا, اإلسالـ, هنج ؾبلة البوطي, ؿبمد معاصرة, قراءة لشعار اليهودية اػبلفية -4
 .ـ1992 ,45العدد بَتكت, الناقد, ؾبلة زيادة, طارؽ التأكيل, يف كغرابة التقسيم يف طرافة -5
 منوذجنا, كالقرآف " " الكتاب كتابو يف الكرًن القرآف آليات كتقسيمو شحركر ؿبمد :اغبداثي الفكر -6

 .ـ2011 ديسمرب آسيا, يف اإلسالـ ؾبلة ؾبيد, كىمصدؽ منظور, ؿبمد
 .ـ1996 ,46العدد اإلسالـ, هنج ياسُت, شفيق ؿبمد ,(كالقرآف الكتاب) يف نقدية قراءة -7
 اؽبالؿ, ؾبلة زيد, أبو حامد نصر اإلسالـ, ذبديد مشركعات من كثَت على التلفيقية طفت ؼباذا -8

 .ـ1991 ,10العدد القاىرة,
 .ـ1992 ,3العدد اؽبالؿ, زيد, أبو حامد نصر الدينية, النصوص فهم يف النفعي اؼبنهج -9

 :من ناحيتُت زبتلف دراسيت عن سابقاهتاك 
اليت كقع االكبراؼ فيها يف  التفسَت أصوؿلتأصيلي, أم دراسة االكبراؼ عن اعبانب ا تناكلت دراسيت :األولى

 ".  القرآف للدكتور شحركرك الكتاب  فهم النص مع التطبيقات من كتاب "
تفسَت  كاكبرافاتو عنف التعرض ؼبا سواه,  فهم القرآف فحسب, دك  دراسيت على االكبراؼ عنترٌكزت  :والثاني

 لفظ لو ارتباط دبعٌت آية اكبرؼ عناألحاديث النبوية أك األلفاظ اللغوية ما َف يكن ىذا اغبديث أك ىذا ال
 .فهمها

 :مطالبكفيو ثالثة  المبحث األول: التعريف بالمؤلف والكتاب وأصول الفهم التي اعتمد عليها:
 : التعريف بالمؤلف:المطلب األول

اؼبدنية, كلد يف دمشق سنة  اؽبندسة يف دكتوراه حيمل سورم معاصر, شحركر, ديب بن ؿبمد ىو
 , كىناؾ تأثر تأثرنا ظاىرنا(ـ1964 - 1958) بُت مافي اؼبدنية اؽبندسة لدراسة ركسيا إُف بتعثمث اـ, 1938

 اؼباجستَت لدراسة«  دبلن » إيرلندا يف دراستو خالؿ باؼبستشرقُت تأثره زاد على ىذا كالشيوعية, كقد باؼباركسية
كقد بدأ يف دراسة التنزيل اغبكيم يف  ,أيضنا اؼبدنية اؽبندسة يف( ـ1980 - ـ1970) بُت مافي كالدكتوراه

كساعده اؼبنطق الرياضي على ىذه الدراسة, كاستمر  ـ,1970ـ كذلك يف عاـ 1967بعد حرب إيرلندا 
معاصرة( الصادرة عن دار األىاِف للطباعة دراسات إسالمية ـ إذ أصدر كتب )1990لدراسة حىت عاـ با

 :كىي كالنشر
  ( صفحة, كىو ؿبور دراستنا ىذه.822كيقع يف ) ,ـ1990قراءة معاصرة( عاـ  –)الكتاب كالقرآف 
 ( عاـ )( صفحة.375يقع يف ) ,ـ1994الدكلة كآّتمع 
  خر من الكتبعددنا آك ( صفحة. 400ـ, يقع يف )1996منظومة القيم( عاـ  –)اإلسالـ كاإلدياف. 

 .(3)ـ2019/  12/  21تويف شحركر يف أبو ظيب, اإلمارات العربية اؼبتحدة يف 
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ر أظبائهم على اكىو ظاىر من تكر  ,عجابو كاغًتاره بالفالسفةأمل يف شخصية اؼبهندس شحركر يرل إاؼبتك 
صل ؿ آية أكمن ذلك ثناؤه على داركين كأنو خَت من أكٌ  ,أينشتاين كداركين ككانت كنيوتن ككبوىم :مثل ,لسانو

 .انتقاصو من اؼبفسرين قاطبةيف مقابل  -كما سيأيت يف موضعو   –خلق اإلنساف 
ككذا اإلغراؽ يف التأثر بالنظريات الغربية, كتشرٌبو للنظرية اؼبادية, كالتأثر الواضح بالفلسفة يف طورىا 

كانعكاس  كإف كاف أحياننا عن أمر غييب كالكالـ عن العرش,  ,اغبديثة األخَت, كأقصد ّٔا اؼبمزكجة بالعلـو
على شخصية اؼبؤلف يف كتاباتو التنظَتية, كالربط بُت العلـو الشرعية كالتطبيقية يف  –اؽبندسة  –التخصص 

 .(4) ؾ التعليل كال ؿبالة, كلو تكلفناإدرا
 اءة معاصرة(:قر  –)الكتاب والقرآن  :المطلب الثاني: التعريف بالكتاب

األكساط يف  شخصيات اؼبعاصرة, اليت أثارت جدالن كاسعنايعد اؼبهندس السورم د. ؿبمد شحركر أحد ال
أهنا قراءة معاصرة للنصوص الشرعية ال سيما النص  فبها اليت ادعى ,من الكتب العلمية بعد إصداره عددنا

كالذم تنٌكر فيو لتفاسَت العلماء اؼبتقدمُت  ,قراءة معاصرة( –)الكتاب كالقرآف  :القرآين, كمن أشهرىا كتابو
حىت كقع يف  ,بزعم التجديد كاؼبعاصرة ؛كجاء بتأكيالت ال خيلو غالبها من تكلف ظاىر ,منهم كاؼبتأخرين

 .(5)مو للنص القرآين على كجو التحديداكبرافات كثَتة يف فه
مراحل  يفنو ألفو قاؿ عنو مؤلفو إ ـ,1990 عاـ دمشق يف ( صفحة, كطبع820) كيقع الكتاب يف

, كانتشر الكتاب انتشارنا -حبسب قولو  - (6)مرت بثالث مراحل ( عامنا,20)عدة, قضى يف تأليفو أكثر من 
  .مع ضخامة حجمو فقد طبع مرارنا, ك كاسعنا

الكتاب, كأنو كقٌدـ الدكتور جعفر دؾ الباب كتاب زميلو د. شحركر ىذا دبقدمة, بٌرر لو فيها صنيعو يف 
ا لغوينا لبعض أئمة اللغة كأيب علي الفارسي, كابن جٍت, كاعبرجاين, فبا يدؿ على رضاه عن الكاتب  اتبع منهجن

 كالكتاب.
كالباحثُت, ؼبا حيمل  العلماء كخاصة اؼبثقفُت, عامة لدل عميقنا كقلقنا ,الكتاب ضٌجة كبَتة أحدث كقد

عليو,   عدِّة ردكد كظهرت اؼبسلمُت؛ علماء كعامة يف فهم النصوص الشرعية,من أفكار مناىضة ؼبا عليو عمـو 
 ." الدراسات السابقة يف مبحث " بيانو سبقكما 

 يف اؼبادية النزعة » كتاب صاحب أف حىت ,ىذا " شحركر"  كتاب يف اؼبثَتة اؼبوضوعات كثرت كلقد
 اؼبنهج عن اكبرافنا ديثل موضع ألف على يزيد ما كتابو يف أحصيت لقد": يقوؿ«  اإلسالمي العاَف

 .(7)"اإلسالمي
العتمادىا على العقل  ؛عرفوف بػأهنم أرباب )اؼبدرسة العقلية(ة لكثَت فبن يي مث إف ىذا الكتاب أضحى قبلن 

برز ىذه االكبرافات من خالؿ كتابو ىذا, يف نص الشرعي, ككبن سنعرض يف ىذه الدراسة ألكحده يف فهم ال
الًتجيح بُت األقواؿ يف  اليت يرجع إليها اؼبفسركف يف بياف اؼبعٌت اؼبقبوؿ من اؼبردكد أك ,ضوء أصوؿ التفسَت

 التفسَت.



 

6 

 (7م. الرقن التسلسلي )2021(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. فائز ؿبمد حسن السوؿبي .. .  االكبراؼ يف فهم النص القرآين عند د. ؿبمد شحركر
 

 خالصة ما حواه كتاب د. شحرور: 
"  اؼبصحف " الكتاب قسم فقد إليو, يسبق َف للقرآف جديد كتقسيم دبفهـو شحركر ؿبمدد.  أتى قدل

 :للكتاب تعريفو حسب كتب إُف
 :الكتاب كتفصيل اؼبثاين كالسبع القرآف .1

 قصص الكتاب كتفصيل - للسور فواتح سبع تعريفو حسب كىي - اؼبثاين كالسبع القرآف أظباه ما كعدِّ 
 .فقط القرآين اإلعجاز فيها كقع اليت اآليات كىي كالرسل, األنبياء

   ؿبكمة ليست اليت باآليات الكتاب تفصيل كآيات باؼبتشأّات, اؼبثاين كالسبع القرآف آيات ككصف
  ؿبمد سيدنا نبوة كحصر. معجزة صبيعها أهنا إال معلومات, على ربتوم إذ النبوة من كلكنها متشأّة, كال

  .اتول كحركة النص ثبات :بأنو التشابو كعرؼ فقط, اآليات ّٔذه
 تعاًف اليت اآليات ىي أم الكتاب, أـ اأيضن  كىي اكمات, اآليات كىي التشريع, آيات كىي :الرسالة .2

 االجتماعية كالظركؼ اغباجة حسب اليومي كسلوكهم العباد ألعماؿ اغبلوؿ كتعطي ,الناس مشاكل
 .كالسياسية كاالقتصادية

 كىي ,التاريخ كأحداث الطبيعة كظواىر الوجود قوانُت آيات ىي :القرآف أظباه ما آيات أف الكاتب قرر .3
 .بالقدر عنها عرب كلذلك حتمية, قوانُت فهي ,اإلنساين الوعي خارج موجودة

( التشريع) الكتاب أـ من كىو ,الوجود ىذا ضمن كاإلثبات النفي بُت كاعية إنسانية حركة فهو :القضاء أما .4
 مناط فهي كلذلك ,ّٔا القياـ عدـ أك ّٔا القياـُت ب اإلنساف خيٌَت  كنصائح, ككصايا كأحكاـ مواعظ كىي

 بتغَت يتغَت أف كديكن ,أزِف غَت ا قضاء ففإ كلذلك اإلنسانية, اغبرية ضمن كتدخل ,اإلنساين القضاء
 قضاء ىو اإلنساف يف النافذ ا قضاء فكإ للناس, منذرين كاؼبرسلوف األنبياء جاء لذا الناس, أحواؿ

 من اضربن  كالدعاء كالنبوات الرساالت ألصبحت امربمن  اأزلين  ا قضاء كاف كلو اإلنساف, دبوقف مشركط
 .العبث ضركب
 ,القرآف من ليست الكتاب أـ آيات فكأ ," التشريع " الكتاب أـ آيات من ىو القضاء ألف اكنظرن 

 للتقليد, كقابلة للتزكير قابلة كىي ,كاالجتهاد للتبديل كزبضع ,مطلقة ليست كالتشريع الكتاب أـ آيات فتكوف
 .إعجاز أم فيها يوجد كال
 :اؼبكنوف الكتابك  افوظ اللوح يف ما تشكل الوجود ربكم اليت العامة النواميس بأف قرر .5

 أما يعمل, كىو الربنامج, ىذا يوجد افوظ اللوح كيف للكوف, العاـ الربنامج يوجد اؼبكنوف الكتاب ففي
 كبناء كقوعها, بعد التاريخ كأحداث خالؽبا, من التصرؼ يتم اليت اعبزئية الطبيعة قوانُت فيو فيوجد اؼببُت اإلماـ
 .مبُت إماـ كيف افوظ اللوح يف اؼبخزف فقط ىو - تعريفو حسب - القرآف أف يقرر ذلك على

 الكتاب كتفصيل كالتعليمات كالوصايا كاؼبواعظ العبادات كمنها ,اغبدكد على حيتوم الذم الكتاب أما
 .الكتاب من كإمنا ,القرآف من ليست :أم بُت,اؼب ماـباإل أك افوظ باللوح عالقة ؽبا فليس
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 كلصاـ الطبيعة ظواىر من ألصبح مبُت إماـ يف اـبزنن  رمضاف صـو كاف لو بأنو ذلك على كيستدؿ
 .بالتشريع اؼبتعلقة الكتاب مواضيع ككذلك أبوا, أـ شاؤكا الناسي  رمضافى 

 كدييز .اإلسالمية كالتعاليم اؼبسيحية كالتقاليد اليهودية بُت اؼبشًتؾ القاسم ىو الفرقاف أف الكاتب يرل .6
 :مها ,الفرقاف من نوعُت بُت الكاتب

 بُت اؼبشًتؾ القاسم كىو الناس, لكل اؼبلزمة األخالقية التعاليم من األدىن اغبد كىو :العاـ الفرقاف 
 يصبح(  اؼبسلمُت أك اليهود أك النصارل من) ّٔا يلتـز كمن ,االجتماعية التقول ربقق كمنها األدياف,

 .اؼبتقُت من
 مد جاء ما كىو :اػباص كالفرقاف , أم) األدىن حبدىا االجتماعية التقول حققوا للذين فقط كىو 

 إُف إضافة اػباص, بالفرقاف فيلتزموا ", اؼبتقُت أئمة " ليصبحوا ذلك يف زيادة كيريدكف ,(العاـ الفرقاف
 .العاـ بالفرقاف التزامهم

 فبا اكثَتن  مواحرٌ  ألهنم ؛اؼبسلمُت فقهاء منهم كليس اؼبادم, العلم أئمة فهم  زمانو يف اؼبتقُت أئمة أما
 .(8)كصبود تأخر حالة يف مةاأل اكأبقىو  أحل,

 : أصول الفهم التي اعتمد عليها المؤلف:المطلب الثالث
من أىم األصوؿ اؼبنحرفة اليت اعتمد عليها اؼبؤلف, االعتماد على مطلق العقل يف تفسَت كالـ ا من 

 لعقل يف الشريعة اإلسالمية مكانة سامية, غَت أف اؼبذمـو ىولبق, كال شك أف افهم سغَت التقيد بأم قيد أك 
 الفهم بدعول حجج عقلية متهافتة. كاالكبراؼ عن مصادمة النصوص الصرحية

  تفسَت العقلي لكالـ ا تعاُف حىت الضبط التعاطي مع درج علماء الشريعة على كضع أصوؿ, تقد لك 
إال يف ضوء ىذه األصوؿ, كال شك أهنم َف يغلقوا باب العقل يف تفسَت كالـ ا,  ال يقوؿ من شاء ما شاء

بػَّريكفى  أىفىالى  ﴿ :بل ىو مطلب قرآين للتدبر كاالستنباط, كما قاؿ سبحانو  ﴾أىقػٍفىاؽبيىا قػيليوبو  عىلىى أىـٍ  اٍلقيٍرآفى  يػىتىدى
ىو كاضح من ىذه  كما  –لكن  ,[83 :النساء] ﴾ ًمنػٍهيمٍ  يىٍستػىٍنًبطيونىوي  الًَّذينى  لىعىًلمىوي  ﴿ :كقاؿ ,[24:ؿبمد]

 قرف بُت العلم كاالستنباط., بل َف جيعل ا االستنباط لكل أحد -اآلية األخَتة 
, كال يكوف ؽبذا العقل حد يقف عنده, يف التفسَت العقلي للنص النظرة اؼبادية للوجود ىي األصلأما عىدُّ 

 على قادر اإلنساين كالعقل مادم الكوف» : الدكتور شحركرقل, كمنو قوؿ فهذا ىو الغلو بعينو يف تصور الع
 يعجز , مادم غَت عاَف بوجود العلم يعًتؼ كال.. .عندىا العقل يتوقف حدكد توجد كال , كمعرفتو إدراكو
 .(9)« إدراكو عن العقل

ليس ؽبم إيديولوجيات  –الذين يزعموف أهنم يفسركف القرآف دبحض عقوؽبم  –كلو كاف ىؤالء الكٌتاب 
اليت تدحض حججهم؛ كلكنهم يفسركهنا بنظريات  كن مناقشتهم باغبجج العقلية أيضنامعينة ؽباف األمر؛ إذ دي

ىو متشٌبع  هم منعقلية مؤدعبة بأيديولوجيات بعيدة كل البعد عن الفهم اإلسالمي الصحيح, فتجد من
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يلوم عنق النص ليوافق فكره, مث يزعم أنو فسوين, داثي, أك اؼباكر اؼباركسي, أك اغب, أك الفلفكر العلماين مثالن با
يف تفسَته ىذا ال يكاد خيرج عن أجبديات ما ىو ميٍنتىمو إليو  يفسر النص القرآين من منطلق عقلي حبت, كىو

الفكرية س ف خدماهتم آّانية ألرباب اؼبدار فهؤالء يقدمو  ؟ و, فأىن يكوف لو التفكَت اغبر اؼبزعـوكمتشبع ب
 .!ؽبم للوصوؿ إُف اغبقيقة م يتخذكف من الفكر كاؼبنطق دليالن اؼبختلفة اؼبنتمُت إليها كىم يزعموف أهن

إما الكيد لإلسالـ كأىلو ببث  :كاؼبتأمل يف أسباب ىذه االكبرافات جيدىا ال زبرج عن سببُت كبَتين
دبن انتسب لإلسالـ منهم فال تكاد زبرج الشبهات, كإما اعبهل بأصوؿ الفهم الصحيح, كإذا ما أحسٌنا الظن 

 :(10)عن أحد األسباب اآلتية
 العدكؿ عن مصادر التفسَت األصلية.  -1
 عدـ الدقة يف فهم مراد نصوص اآليات كمدلوالهتا. -2
 التعصبات.ك إخضاع النصوص القرآنية لألىواء  -3
 القصور يف تطبيق الشركط الالزمة للتفسَت. -4

ّٔذا االذباه,  َف يكن متفردنا (معاصرة قراءة –كالقرآف الكتاب) :كتابو يف شحركر كلألسف فإف د. ؿبمد
 دعد كتابات يف قد كجد ركاجنا –كىو ما يسمى بالقراءة اؼبعاصرة للنصوص الشرعية  –االذباه  بل إف ىذا

 النص) :كتابو يف تيزيٍت الطيب :باالستشراؽ, أك باغبضارات الغالبة, من أمثاؿ اؼبتأثرين العرب اؼبفكرين من
 القرآف) :يف صاٌف , كىاشم(كاغبداثة الًتاث) :كتابو يف اعبابرم , كعابد(كالقراءة البنية إشكالية أماـ القرآين

 نقد)ك ,(النص نقد) كػ حرب علي مؤلفات من عدد , كيف(الديٍت اػبطاب ربليل إُف اؼبوركث التفسَت من
 , كرشيد(النص مفهـو)ك ,(كالتأكيل اػبطاب) :مثل زيد, أبو حامد نصر :مؤلفات من ؾبموعة , كيف(اغبقيقة
 أضبد , كؿبمد(الًتاث مع التعامل خصائص) :كتابو يف رمضاف بن , كرمضاف(التنزيل جدؿ) :كتابو يف اػبيوف
, (الديٍت الفكر نقد) :كتابو يف العظم جالؿ القرآف(, كصادؽ يف القصصي )الفن :كتابو يف ا خلف

, (اإلسالمية اؼبعارؼ )دائرة يف تفسَت مادة يف اػبوِف , كأمُت(النص سلطة) :كتابو يف عبدالرضبن كعبداؽبادم
 .(11).. كغَتىم الكثَت.النص( ك)مفهـو إسالمية(, )دراسات :كتابيو يف حنفي كحسن

ليسوا من أىل التخصصات الشرعية؛  -كسواىم فبن َف ييذكركا من مشاىَت ىذا التوجو  –كغالب ىؤالء 
 أدبية, دراسات زيد أبو كنصر ؿباـ, الكرًن عبد كخليل قانوين, مستشار كالعشماكم مهندس, شحركر محمدف

 .(12)كىكذا فلسفة زبصص زكريا كفؤاد كاعبابرم حنفي كحسن
 ركاد أبرز أفكار (13)" الديٍت للنص اعبديدة القراءة"  القيم كتابو يف النجار آّيد عبد الدكتور كقد رصد

 كما يسميهم.   " اعبدد الباطنيوف"  أك اعبديدة, التأكيلية اؼبدرسة
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 المبحث الثاني: انحرافو عن أصول التفسير، وفيو أربعة مطالب:
 المطلب األول: انحرافو عن تفسير القرآن بالقرآن: 

د كالمو, كالقرآف يوضح بعضو من أىم أصوؿ التفسَت تفسَت القرآف بالقرآف نفسو؛ ألف اؼبتكلم أدرل دبرا
بػَّريكفى  أىفىالى  ﴿ :كيتوافق كال يتعارض, كما قاؿ تعاُف بعضنا  ًفيوً  لىوىجىديكا اللَّوً  غىٍَتً  ًعٍندً  ًمنٍ  كىافى  كىلىوٍ  اٍلقيٍرآفى  يػىتىدى

فنا  بو خيرب كصدؽ ما فيو التناقض بعدـ فيعرفوا فيو يتفكركف )أفال :قاؿ البغوم ,[82 :النساء] ﴾ كىًثَتنا اٍخًتالى
  .(14)كاختالؼ( تناقض عن خيلو ال ا عند من يكوف ال ما ألف تعاُف ا كالـ أنو

     إال إذا كانت القراءة للنص قراءة متكاملة, ال قراءة جزئية,  فهم النص القرآين ال يكوف سليمنا كإف
  كما أنو ينبغي مراعاة السياؽ كعدـ القفز عليو باقتصاص اللفظة من سياقها يف اآلية ,  (15)كال قراءة عضينية

 اآلية إُف ينظركف أك إخراجها عن معناىا اؼبراد؛ للوصوؿ إُف اؼبعٌت اؼبقصود من ؾبموع اآليات؛ فإف اؼبفسرين
 على يعتمدكف ال أهنم ذلك كمعٌت القرآف؛ ىو متكامل نص من جزء أهنا على اآليات ؾبموعة أك القرآنية
 .(16)الكلي سياقها عن اؼبعزكلة اآليات ؾبموعة أك الواحدة اآلية يف اؼبتمثل اعبزئي اللغوم السياؽ

ر اآليات دبا يصادـ بعضها بعضنا؛ فجعل القرآف متضاربنا ففسٌ  ,كقد أتى د. شحركر بالعجب يف ذلك
ا من كل متعلقاهتا   -يف كثَت من األحياف  –عن معانيها اؼبرادة, بعد أف أفرغها  ـبتلفنا؛ إذ فٌسر األلفاظ بعيدن

ليصل إُف معٌت يريده ىو ال يريده اؼبتكلم بو سبحانو تعاُف, كخالف  تكلم,السياؽ أك قصد اؼبنظم أك الك
 صريح اآليات.  -يف مواضع كثَتة  -بذلك 

فدلف  الذين يعٌدكف القرآف كالـ ا تعاُف, البديهية عند اؼبسلمُت صبيعنا, أنو صادـ اؼبسلَّمات :من ذلك
 عُت ىو فالوجود»  :يقوؿ إذ اؼبقدس؛ الوحي عُت ىو اؼبادم الوجود اعتبار إُف مغامراتو اليت دفعتو يف ىو

الفلسفي العقدم أراد من خاللو تأكيد نظريتو اؼبادية  االكبراؼ كىذا!  (17)« قدًن غَت ـبلوؽ كىو ا كالـ
 اليت يعدىا اؼبيزاف القوًن عبدالو عن أفكاره.

ف القرآف كتاب الوجود إ» :قاؿ إذعاُف بل دفعتو ىذه النظرة اؼبادية إُف إساءة األدب مع كالـ ا ت
كىذه . (18)«كال على اللياقة كال على اللباقةاؼبادم كالتارخيي, لذا فإنو ال حيتوم على األخالؽ كال على التقول 

 يف كتاب ا عز كجل. اعبافة يف حق القرآف تيعدُّ طعننا صرحيناالعبارة 
ا﴿: كيف حديثو عن قولو تعاُف ٍيوً  بػىٍُتى  الًَّذم ميصىدّْؽي  ميبىارىؾه  أىنٍػزىٍلنىاهي  ًكتىابه  كىىىذى كما  [92 :األنعاـ] ﴾يىدى

ػ" كأنكر تفسَتىا ب ," ال تستعمل إال للمستقبل بُت يديو شأّها من اآليات.. زعم د. شحركر أف كلمة "
هر نبوة ؿبمد بأهنم قصموا ظ :, كصرٌح بتخطئة صبيع اؼبفسرين الذين فسركىا بذلك, ككصفهم" الكتب السابقة

 :مها"  يديو بُت " الذم أف كاؼبفسركف الفقهاء ظن كيف العجب سباـ ألعجب إين » :ّٔذا الفهم! فيقوؿ
 التوراة أف الناس لتخرب إال جاءت ما أهنا أكدكا حُت  ؿبمد نبوة ظهر قصموا فبذلك كاإلقبيل, التوراة

 أقل كال ذلك من أكثر ال صحيحاف مها القرآف نزكؿ حُت اؼبيالدم السابع القرف بداية يف اؼبوجودين كاإلقبيل
 . (19)« ذلك من
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نىا ﴿ :(كراءه)أنو قد جاء يف القرآف صراحة لفظ بُت يديو دبعٌت  :األول :كالرد عليو من كجهُت  عىلىى كىقػىفَّيػٍ
قنا مىٍرًنىى  اٍبنً  ًبًعيسىى آثىارًًىمٍ  ٍيوً  بػىٍُتى  ًلمىا ميصىدّْ قٍبًيلى  كىآتػىيػٍنىاهي  التػٍَّورىاةً  ًمنى  يىدى قنا كىنيوره  ىيدنل ًفيوً  اإٍلً ٍيوً  بػىٍُتى  ًلمىا كىميصىدّْ  يىدى

 يف القرآف صراحة أف القرآف مصدؽ أنو جاء :والثاني. [46 :اؼبائدة] ﴾ لًٍلميتًَّقُتى  كىمىٍوًعظىةن  كىىيدنل التػٍَّورىاةً  ًمنى 
ا يىا ﴿ :للكتب السابقة كقولو تعاُف قنا نػىزٍَّلنىا دبىا آًمنيوا اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  أىيػُّهى  ,[47:النساء] ﴾ مىعىكيمٍ  ًلمىا ميصىدّْ

  .(20)!؟تفسَت القرآف بالقرآف الذم ىو أصل عظيم إُف تفسَت يوافق مبتغاه شحركر ككيف ذباكز
فرؽ كقد بٌت د. شحركر تأكيالتو على ربط متكلف كاستقراء ناقص آليات القرآف الكرًن, من ذلك أنو 

 أف تأيت يف األحكاـ" إٍف, باعتبار األكُف ال ديكن  ...إف ا يأمر " :, ككبو" قاؿ ا"  :التعبَت القرآين بُت
, ىذا األمر كسيفعلو الكل آلينا عن اؿ عليك أف ترل متخلفناستحالكذلك   ل ذلك بأنو لو كافكعلٌ  قطعنا,
" فيها عبارة )قاؿ ا(, ألنو لو جاءت  األحكاـ "ال ديكن أف نرل آية كاحدة من آيات الرسالة  » :فقاؿ

 قػىٍوليوي ﴿ ّٔذه الصيغة )قاؿ ا صلوا( أك )قاؿ ا صوموا( مع األخذ باغبسباف أف قوؿ ا ىو اغبق
 حقيقة موضوعية موجودة خارج الوعي, كألصبحت, فهذا يعٍت أف الصالة كالصـو [73 :األنعاـ]﴾اغبٍىقُّ 

 .(21)« ال ديكن ـبالفتو الصالة كالصـو ناموسنا
فبا فيها "قاؿ ككبوىا,  ,[51 :النحل] ﴾ اثٍػنػىٍُتً  ًإؽبىىٍُتً  تػىتًَّخذيكا الى  اللَّوي  كىقىاؿى  ﴿ :لكنو ؼبا انصدـ بقولو تعاُف

 تأكيالت بعيدة ال حيتملها النص الصريح. يؤكؽباذىب ا" مع كجود اؼبخالف يف الواقع, 
صبع بُت آيات كثَتة ذكرت الركح  إذ "؛ الركح" كمن ربطو اؼبتكلف يف تفسَت القرآف بالقرآف ما ذكره عن 

أعطي حرية  :أم ,, فامتلكوا اؼبعرفة, كصار آدـ خليفةبأهنا اليت صار ّٔا البشر أناسنا هاالركح اؼبقصودة في فأكَّؿ
 .(22)التصرؼ, كعلى ىذا فلم تنفخ الركح إال يف البشر فقط

اغبركؼ اؼبقطعة يف أكائل سبع سور كىكذا ترل االستقراء الناقص يف تفسَته لػ" السبع اؼبثاين " ببعض 
 ككبو ذلك.
ما يف حديثو ك  ,سائدة يف كتاب شحركر أٌدت بو إُف التخليط كالتخبط يف فهم نصوص القرآف ظبةكىذه 

ىناؾ سورة فقط يف الكتاب ؿبكمة ليس فيها كانفراده دبعافو َف يسبق إليها, كزعمو أف  عن اكم كاؼبتشابو,
كزعمو أف سورة   ,فهي َف تبدأ بالبسملة لعدـ كجود أم آية من آيات القرآف فيها ", التوبة" قرآف كىي سورة 

 .(23)كلها متشابو كليس فيها ؿبكم, ككبو ذلك من آّازفات الغريبة  "  الصافات" 
 ,أمينا كاف  النيب إف » :النص القرآين كما يف قولو كىو ّٔذه آّازفات يقع يف مصادمات صرحية مع

, (25)«ال يقرأ كال يكتب أميناف النيب كاف خيطئ من يقوؿ إ» :يقوؿ, ك (24)« كالقراءة الكتابة يعرؼ كلكنو
 ينتمي ال الذم اإلنساف كأيضنا ,كاليهود النصارل بكتب اعباىل اإلنساف تعٍت القائل ؽبذا بالنسبة فأميتو 
 .األميُت عنده من سيعىدُّكف نصارل أك يهودنا يكونوا َف إذا كاامي كالطبيب فاؼبهندس الفئتُت, ؽباتُت
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قراءة ككتابة, باؼبعٌت اؼبعركؼ اؼبتبادر, كما يف  صريح القرآف بإثبات األمية لو كىو بصنيعو ىذا يصادـ 
ليو كيٍنتى  كىمىا﴿ :قولو تعاُف ٍرتىابى  ًإذنا بًيىًميًنكى  زبىيطُّوي  كىالى  ًكتىابو  ًمنٍ  قػىٍبًلوً  ًمنٍ  تػىتػٍ  [48 :العنكبوت] ﴾اٍلميٍبًطليوفى  الى

 أمٌية القراءة كأمٌية الكتابة.  فأثبتت ىذه اآلية للنيب 
 المطلب الثاني: انحرافو عن التفسير النبوي: 

خَت من فٌسر  من األصوؿ اؼبقررة يف فهم القرآف الكرًن كمعرفة معانيو التفسَت النبوم؛ ألف النيب 
ى  الذٍّْكرى  إًلىٍيكى  كىأىنٍػزىٍلنىا﴿ :القرآف, كقد امتثل أمر ربو القائل لو  ﴾يػىتػىفىكَّريكفى  كىلىعىلَّهيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  نػيزّْؿى  مىا لًلنَّاسً  لًتيبػىُتّْ

ما احتاج الناس إُف بيانو, فال جيوز العدكؿ عن قولو كتفسَته, كىو أمر ال يكاد  فبٌُت  ,[44 :النحل]
دموف فبن خي ," العقالنيُت " الف فيو أحد من اؼبسلمُت على مر العصور حىت نبتت نابتة من يسموف بػخي

ؿبمد , اؼبهندس د.َف يرفعوا بالتفسَت النبوم رأسنا َف يشعركا, كمن ىؤالء الذين أعداء الدين من حيث شعركا أك
 فإفٌ  كبالتاِف العربية, اعبزيرة بيئة ضمن اإلسالـ حدكد لتطبيق  هاجتهاد  الرسوؿ سنة ؛ فقد عدَّ شحركر
 .شيء يف لنا ملزمنا ليس ؽبا تطبيقو

 كىمىا﴿ :كحي جيب اتباعو بنص القرآف, ذىب يؤكؿ قولو تعاُف ف كالـ النيب كحىت ال ييلـز بالقوؿ إ
         الكردية اآلية ىذه إُف كاالستناد» :فقاؿ [4 ,3 :النجم] ﴾ييوحىى كىٍحيه  ًإالَّ  ىيوى  ًإفٍ  * اؽٍبىوىل عىنً  يػىٍنًطقي 

 الكتاب إُف - كحصرنا - بوضوح يعود كإمنا  النيب إُف يعود ال"  ىو " فالضمَت ىنا, لو غمسوٌ  ال
 .(26)«اؼبنزؿ

للنقاش فيما ذىب  ؛ حىت ال يدع ؾباالن " – كحصرنا - " بوضوح :كاستعمل أسلوب اإلرغاـ الفكرم بقولو
 [2:النجم] ﴾ غىوىل كىمىا صىاًحبيكيمٍ  ضىلَّ  مىا ﴿قها بااآلية حباؿ؛ كقد كقع يف سسياؽ  إليو, كىو ّٔذا َف يراعً 

, كما أنو َف يلتفت إُف اآليات الكثَتة اليت تأمرنا باتباع [5 :النجم] ﴾اٍلقيوىل شىًديدي  عىلَّمىوي ﴿ :قهاكيف الح
فبا ىو معلـو لكل ناظر يف  الرسوؿ كطاعتو كربرًن اػبركج عن أمره, كجعل طاعتو من طاعة ا ككبو ذلك 

 .كتاب ا
  -إال ما ندر  –كمن تنحيتو للتفسَت النبوم أنو َف يكد يستدؿ بو يف كتابو على ضخامة حجمو 

, كردبا يكوف يف غاية الصحة, (27)" إف صح " :بقولو -على قٌلتها  –كتصديره لألحاديث اليت يذكرىا 
علماء اغبديث من اؼبيزاف اؼبعلـو يف قبوؿ اغبديث أك رٌده بناء على ليشكك يف ثبوهتا, كَف يباًؿ دبا سار عليو 

 قواعد ادثُت يف ذلك.
بطريقة تطبيقية, ال سيما عند اآليات  د فٌسرت كثَتنا من القرآف الكرًنكمع أف السنة النبوية العملية ق

 صبيع كعدَّ لو ذلك,  َف يرؽ –كمن سار يف فلكو  -د. شحركر  فإفاؼبشتملة على أحكاـ عملية معلومة, 
 :اغبدكد ؾباؿ كيف كالطعاـ, كالنكاح, :االجتماعية اغبياة ؾباؿ يف الداللة القطعية الثبوت القطعية النصوص

 ككبوىا, الربا كأخذ اؼبَتاث, كتوزيع :األحكاـ ؾباؿ كيف ككبوىا, العمد كالقتل كاغبرابة, كالزنا, السرقة, كحد
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ا لو رسم الجتهاد خاضعة  حدكد لتطبيق  ؿبمد هاجتهاد  الرسوؿ سنة عدَّ  كقد كأعلى, أدىن :فحدَّ
 .شيء يف لنا ملزمنا ليس ؽبا تطبيقو فإفٌ  كبالتاِف العربية, اعبزيرة بيئة ضمن اإلسالـ

كأف  مثالن ال يراه د. شحركر ملزمنا, بل ىناؾ حدّّ أقل من القطع ظباه " حد أدىن ", ففي حد السرقة
, مع كجود اغبديث يف الصحيحُت يف قصة مثالن  بالسجن السرقة عن أيديهما كفوا :أم ,بالكف القطع ؿيؤكٌ 

 .(28)بقطع يدىا فقطعت اؼبرأة اليت سرقت كأمر النيب 
نىاؾى  كىلىقىدٍ  ﴿: للسبع اؼبثاين يف قولو تعاُف هكمن ذلك تفسَت  عنا آتػىيػٍ بػٍ  ﴾ اٍلعىًظيمى  كىاٍلقيٍرآفى  اٍلمىثىاين  ًمنى  سى

 كجعلها تفهم ,للسور فواتح آيات سبع كىى السور, أكائل يف اؼبقطعة اغبركؼ ببعض ففسرىا [87 :اغبجر]
 .(29)اغبقائق العلمية :" للعصر, فعنده " السبع اؼبثاين اؼبعارؼ تطور حسب نسبينا فهمنا

ابتكار كإمنا ىو صباع الذم عليو اؼبفسركف قاطبة, إللـبالف ك , كىذا تفسَت غريب ـبالف لتفسَت النيب 
 كىي القرآف أـ ىي » :الفاربة يف قاؿ  النيب عن ىريرة أيب فعن ـ اؼبتقدمُت كاؼبتأخرين؛معاف خارجة عن أفها

  .(30)« العظيم القرآف كىي اؼبثاين السبع
ال يتلكأ يف تعظيم شأف الفالسفة كعلماء الطبيعة كيصورىم بالورثة فهو  ,كمع تقزديو للسنة كربجيمو ؽبا

 رأيو يف كىؤالء قبلهم, من سيكوف , ؿبمد نبوة على اشتملت اليت النصوص تأكيل كأف ,اغبقيقيُت للنيب 
 .(31)التاريخ فلسفة كعلماء الطبيعة علماءك الفالسفة  :ىم

 بنبوتو اىتم كلكن نبوتو, كىجركا برسالتو اىتموا ىذا, يومنا إُف البعثة منذ العرب إف » :شحركر كيقوؿ
 ,كإقبلز ,بكانت مركرنا أرسطو, من ابتداء الفالسفة, ككل العاَف, يف كاعبامعات العلمية األحباث معاىد كل

 كمن ىذا النص يتضح ميولو إُف أرباب النظرية اؼباركسية كاؼبادية. ,(32)« كديكارت ,كىيجل
 فيو الرسوؿ دكر أف فادعى اغبياة, يف اإلنساف سلوؾ أحكاـ على اؼبشتمل " الكتاب أـ"  قسم تأكيل أما

صبيعنا الناس سلوؾ خيص فيما عليو ا أنزؿ ؼبا مبيننا كليس فقط, عصره ألىل ؾبتهد دكر
(33).   

 قولو كفيها إليهم, أنزؿ ما للناس يبُت أفب الرسوؿ تكليف فيها جاء اليت القرآف نصوص دالالت فألغى
ى  الذٍّْكرى  إًلىٍيكى  كىأىنٍػزىٍلنىا ﴿ :تعاُف  .[44 :النحل] ﴾يػىتػىفىكَّريكفى  كىلىعىلَّهيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  نػيزّْؿى  مىا لًلنَّاسً  لًتيبػىُتّْ

 فقهاء عمل كظبى , الرسوؿ بسنة يلتزموا ال أف - زعمو حسب - عليهم جيب اؼبعاصركف فآّتهدكف
 ربنيط إُف أدل فبا اؼبوضوعية, الظركؼ حسب األحكاـ يف يطوركا َف ألهنم للتشريع, ربنيطنا اؼبسلمُت
 .(34)كاؼبسلمُت العرب لدل الثورية الركح كإطباد ,التاريخ حركة كذبميد ,األحكاـ

 المطلب الثالث: انحرافو عن اإلجماع في التفسير:
 آية تفسَت يف اؼبعاين من معٌت على ػ- التفسَت يف يعتد بقوؽبم فبن - اؼبفسرين اتفاؽ :االصباع يف التفسَت

  .(35)ا كتاب من



 

13 

 (7م. الرقن التسلسلي )2021(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. فائز ؿبمد حسن السوؿبي .. .  االكبراؼ يف فهم النص القرآين عند د. ؿبمد شحركر
 

كال خيفى أف االصباع يف التفسَت حجة كما أنو حجة فيما سواه؛ كوف األمة ال ذبتمع على ضاللة, كما 
 على ا كيد ا,أبدن  ضاللة على أميت ا جيمع ال» : ا رسوؿ قاؿ :قاؿ عباس ابن يف حديث

  .(36)«اعبماعة
 العلماء عليها أصبع مسألة( 765) اؼبنذر ابن كجد ؼبا مستحيالن  كاف مستحيل, كلوكاإلصباع كاقع غَت 

 عليها آّمع اؼبسائل حـز ابن عليها كزاد ,-كاؼبعامالت  العبادات يف فقط كىو -ّٔا  خاص بكتاب كأفردىا
 إسحاؽ أبو أكصلها الدين, كقد يف عليها ؾبمعنا مسألة( 1067) عنده صبيعها فكاف االعتقادات باب يف

 مسألة( 9588) اغبديثة اإلسالمي الفقو يف اإلصباع موسوعة كأكردت مسألة, ألف عشرين إُف اإلسفراييٍت
  .(37)عليها ؾبمعنا

 - اؼبوركث اإلصباع مفهـو أف يرل ؼبا عليو العلماء قاطبة؛ فهو رأم د. شحركر يف االصباع ـبالفنا كييعدُّ 
 زبص كانت أمور على العلماء ىؤالء أصبع فقد كمهي, مفهـو ىو -الفقهاء  أك السلف عليو أصبع ما كىو

, كلذا فال تنطبق عليو ّٔا لنا عالقة كال معينة كأعراؼ كبيئات ,ؿبدد كزماف ,ؿبدد مكاف يف كتناسبهم الناس
  .(38)حبسب عبارتو – « كىكذا قاؿ اعبمهور »ك ,« ىكذا أصبع الفقهاء »عبارة 

فهو يرل أف  لذا بشأهنم اؼبقًتح التشريع قبوؿ على الناس أكثرية إصباع فهو :اغبقيقي عنده اإلصباع أما
 السياسي النظاـ من يتجرأ ال جزء ىي الرأم عن التعبَت اغبرة, كحرية التشريعية كاؼبنابر اؼبنتخبة التشريعية آّالس

  .(39)اإلصباع مفهـو يتحقق حىت كذلك ؛اإلسالـ يف
ٌطئ اؼبفسرين قاطبة كردبا  , كادعى العلم دبا َف يعلموه صبيعناباعبهل,  اهتمهمكَف يكتًف ّٔذا بل ذىب خيي

ٍنسىافى  خىلىقى ﴿ :فمن ذلك تفسَته لقولو تعاُف لقد فهم اؼبفسركف العلق  » :إذ قاؿ [2 :العلق] ﴾عىلىقو  ًمنٍ  اإٍلً
مع اغبقيقة؛ كذلك عبهلهم بوجود اػبلية اؼبنوية كالبويضة  , كىو تأكيل ال يتطابق سبامناالدـ اعبامد " على أنو "

ٍنسىافى  خىلىقى ﴿صبع علقة " أم عالقات ", كقولو:  فالعلق :...كاللقاح اػبلوم ف اإلنساف إ :أم ﴾عىلىقو  ًمنٍ  اإٍلً
ائية ـبلوؽ من ؾبموعة من العالقات ىذه العالقات اليت نقوؿ عنها يف اؼبصطلح اغبديث عالقات فيزيائية ككيمي

  .(40)«ة إٍف معدنية كعضوية كبيولوجي
من  ؽ لو, بل أنكر كثَتناكىذه اعبرأة على زبطئة عامة اؼبفسرين تكررت منو؛ كوهنم فسركا القرآف دبا َف ير 

كغَتىا من  -جعل للسرقة  إذاألحكاـ كاغبدكد الشرعية آّمع عليها, كمن ذلك حكم قطع يد السارؽ, 
ا أعلى كىو  –اغبدكد  ا أدىن دبعٌت أنو جيوز للحاكم أف حيكم بغَت القطع يف حدِّ اغبد اؼبنصوص عليو, كحدِّ
 .(41)سرقة ما

كال يكاد خيفى على مسلم أف حٌد السرقة ؾبمع عليو؛ إذا توفرت شركط القطع اؼبنصوص عليها عند 
  , كقد سبق ذكر اغبديث اؼببٌُت ؽبذا اغبٌد.(42)الفقهاء
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, فذىب (43)جواز التزكج بأكثر من امرأة, كىو أمر ؾبمع عليوكىكذا ذىب يؤكؿ حكم اإلسالـ يف 
     حكم كىو ,يتامى ذات أرملة خاص بالزكاج من -عنده  – الزكاجثانية, إمنا  زكجة البكر جعل من رحيذّْ 
 .دليل بال

 كدبثل ىذه التأكيالت الفاسدة ىدـ اغبدكد الشرعية آّمع عليها.
 السلف وعامة المفسرين مع إشادتو بالفالسفة:المطلب الرابع: انحرافو عن فهم 

كنزلت يف  ,الصحابة الكراـ الذين نزؿ القرآف يف زمنهم ىم أعلم الناس بتأكيلو؛ كوهنم عاصركا التنزيل
بعضهم كثَت من آياتو, كىم أىل اللغة العربية اليت نزؿ القرآف ّٔا, مع ما كىبهم ا من حسن الفهم كحسن 

رة ؽبم يف فهم معاين  عز كجل, فهذه كغَتىا مؤىالت تؤىل الصحابة لتكوف الصداالقصد, كقد زٌكاىم ا
التفسَت َتىم اؼبنقوؿ عنهم باألسانيد بػ", كعنهم أخذ التابعوف التفسَت, كعيرًؼى تفسالقرآف فهمنا سليمنا

    ا عند اتفاقهم, يتناقل العلماء تفاسَتىم, آخذين ّٔ ,ؼبن جاء بعدىم من اؼبفسرين , كصار مرجعناباؼبأثور"
أك مرجحُت بينها عند االختالؼ الذم ال ديكن معو اعبمع بُت أقواؽبم, كعلى ىذا سار األئمة حىت ظهر 

كمنو تفسَت السلف, كمن  ,فالسفة العصرانية كدعاة اغبداثة, فبدأكا يشككوف الناس يف الًتاث اإلسالمي أصبع
 كسع ما يسعك أال اآلف سائل سألٍت فإذا » :ُت! فقاؿشحركر الذم صرَّح برٌده بكل جرأة كيق ؿبمد ىؤالء د.
 العلمية أرضييت ألف كسعهم, ما يسعٍت ال ,كال :ىو كيقُت جرأة بكل فجوايب ؟ القرآف فهم يف الصحابة

 ,عصرىم عن سبامنا ـبتلف عصر يف كأعيش عنهم, زبتلف عندم العلمي البحث كمناىج أرضيتهم, عن زبتلف
 . (44)« ربدياهتم عن زبتلف أكاجهها اليت كالتحديات

فمن  -سَتىم باؼبكانة اليت أشرنا إليها كتف - تفسَت الصحابة رضي ا عنهم كإذا كاف ىذا موقفو من
كل مأثور خيالف فهمو اؼبادم للنص القرآين, كإذا    للطعن يفكقد راح يتحُت الفرصة  سواىم أكُف بالرد عنده.

فمن باب أكُف التفسَت اؼبأثور عن الصحابة كالتابعُت, كقد قاؿ  –كما مر   –كاف ال يرتضي التفسَت النبوم 
 .(45)« إننا يف القرآف كالسبع اؼبثاين غَت مقيدين بأم شيء قالو السلف » :بصريح العبارة

 كيعٌلل رٌده لتفاسَت السلف بعذر يتوافق مع توجهو يف عصرانية القراءة للنص القرآين, كما تضمنو عنواف
 اؼبستقبل يف كستكوف ,« اقرأ»  للفظ مفهمه دبوجب قراءات, اؼباضي يف كانت :أنو ُفالذم يشَت إ كتابو

 فإ أم عصور, يف بعدنا الناس كسيعيش عصور, يف قبلنا الناس كعاش عصر, يف نعيش فنحن , أخرل قراءات
«  اؼبادم»  الواقع فكإ العضوية, كحاجاهتم غرائزىم إلشباع ؛الناس عند كاإلدراؾ الفهم أساس ىو العصر
 كليس اإلسالـ, فهم يف أساس العصر أف أساس على عصر, إُف عصر من الواقع ىذا كخيتلف التفكَت, مصدر

 خيضع الذم ىو العصر كليس للعصر, خيضع فاإلسالـ العصر, مشاكل حل يف األساس ىو اإلسالـ
 .(46)لإلسالـ

التيو األكرب يف كتب التفاسَت أف أصحأّا إف  » :رين يف فهمهم للقرآف كما يف قولوكراح يٌدعي تيو اؼبفس
   .(47)«من آؿ عمراف  7وا بُت اآلية َف يربط
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إف النتيجة اؼبباشرة ؼبا قلنا, ىي أف كل التفاسَت  » :مرحلية تارخيية فقط, فقد قاؿ كتارة يىعدُّ تفاسَتىم
ة تارخيية ألهنا نتاج أشخاص اؼبوجودة بُت أيدينا ليست أكثر من تفاسَت تارخيية مرحلية للقرآف, أم ؽبا قيم

  .(48)« عاشوا منذ قركف
 فبا اؼبوضوعية, الظركؼ حسب األحكاـ يف يطوركا َف للتشريع ألهنم كظبى عمل فقهاء اؼبسلمُت ربنيطنا

 . (49)كاؼبسلمُت العرب لدل الثورية الركح كإطباد التاريخ حركة كذبميد األحكاـ ربنيط إُف أدل
اكبٌت على ىذا أنو ال ديكن  اجًتار ىذا اؼبوركث إُف العصر اغبديث, بل عٌد الدعوة إُف تطبيق  أبدن

ا, فقاؿالشريعة اإلس ا الشائعُت باػبطأين ىنا أنوه إين » :المية خطأ شائعنا جدن  :كمها اؼبسلمُت قبل من جدن
  .القرآف الدكلة دستور بأف اؼبناداة (  أ) 
 .(50)« اإلسالمية الشريعة أحكاـ بتطبيق اؼبناداة خطأ (  ب) 

فإنو ال خيفي انبهاره  – أحياننا –كمع معارضتو لتفسَت السلف كالعلماء اؼبسلمُت قاطبة كسخريتو منهم 
 القرآف يف جاء ما بُت تعارض يوجد ال » :قولو يف ذلك ", فقد جاء أـ العلـو بالفالسفة, كيسمي الفلسفة "

  .(51)« العلـو أـ ىي اليت الفلسفة كبُت الكرًن,
 اؼبخلوقات, أصل يف( داركين) بنظرية ىو يؤمن نبهار إديانو بنظريات استباف خطؤىا, فمثالن كشبرة ىذا اال

 بث اغبية اؼبخلوقات فإ حيث السنوات, ماليُت استمر رتطوُّ  نتيجة األرض على كجدكا البشر أف كيرل
 الثاين للقانوف طبقنا بعض مع كبعضو الطبيعة, مع كتكيفت للجدؿ, األكؿ للقانوف طبقنا بعض من بعضها
 .(52)للجدؿ

 كالذين للقرآف, اؼبثاِف الفهم أصحاب يسميهم الذين ," داركين نظرية"  دبنكرم شحركر د. كيندد
 يف اؼبفقودة اغبلقة ىي اإلنساف يف الركح نفخة أف كيرل علمية, غَت أهنا بزعم " داركين نظرية"  من يسخركف

  .(53)اإلنساف حوؿ نيدارك  نظرية
 :فيقوؿ !أكَّؿ آيات اػبلق نٍ خَت مى  " داركين" الفيلسوؼ  شحركر يعدُّ  تعجب إذا رأيت د.ال بعد ىذا ك 

   أقوؿ !؟  القرآف داركين عرؼ فهل ", داركين"  الكبَت العاَف ىو عندم البشر خلق آيات أكَّؿ من كخَت »
 كالقرآف األنواع, أصل يف اغبقيقة عن يبحث كاف فقد يعرؼ, أف الضركرم من ليس :-كال يزاؿ الكالـ لو  –

 يف البشر أصل يف نظريتو أف كأعتقد حق, على داركف كاف إف يتطابقا أف فيجب األنواع, أصل حقيقة أكرد
 .(54)« اػبلق آيات تأكيل على تنطبق ألهنا صحيحة, العاـ ىيكلها

 سورة يف كصفهم جاء الذين الرضبن, عباد ىم الذين اؼبتقُت أئمة أف فيزعم اكبرافنا, شحركرد.  كيزداد
 كقد » :فقاؿ كإقبلز, كداركين ماركس :أمثاؿك  -بال أدىن شك  -كىم عنده  اؼبادم, العلم أئمة ىم الفرقاف
 كبالعلم باؼبادية اإلدياف ىي اؼبتقُت أئمة صفة فإف لذا الطبيعة, ظواىر ىي الربوبية آيات أف القرآف لنا حدد
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 البعيد العلمي التفكَت كذكم اؼبادم, العلم أئمة من ىم  ؿبمد فرقاف يف اؼبتقُت أئمة فإف لذلك.. .كبالعقل
   .(55)« اػبرافة عن

 على افًتاء ذلك إف! ؟  اؼبتقُت أئمة ىم كداركين, كماركس, لينُت, أمثاؿ كالفجور الكفر أئمة كاف فمىت
 .كاغبقيقة العلم

 المطلب الخامس: انحرافو عن التفسير باللغة العربية:
 ,[195 :الشعراء] ﴾ميًبُتو  عىرىيبي  بًًلسىافو  ﴿ :تعاُف القرآف الكرًن بلساف عريب كما قاؿأنزؿ ا تعاُف 

بغَت معرفة  الكتاب تفسَت ديكن ال فإنو , كعليو[2 :يوسف] ﴾تعقلوف لعلكم عربينا قرآننا أنزلناه إنا﴿ :كقاؿ
منها, بل ال بد من معرفة عادات العرب, كعرفهم,  إال تؤخذ ال ألفاظو معاين معرفة ألف ّٔا؛ نزؿ اللغة اليت

 .استعماؽبم, حىت تفهم آيات القرآف فهمنا سليمناكمالبسات النزكؿ, كمعهود 
 القرآف نزؿ الذين العرب كىم األميُت, معهود اتباع من الشريعة فهم يف بد ال"  :الشاطيب اإلماـ قاؿ
 مثىَّ  يكن َف كإف الشريعة, فهم يف عنو العدكؿ يصح فال مستمر عرؼ لساهنم يف للعرب كاف فإف بلساهنم,

  .(56) " كاألساليب كاأللفاظ اؼبعاين يف جار كىذا تعرفو, ال ما على فهمها يف جيرل أف يصح فال عرؼ,
 اللغة يعرؼ ال كىو تفسَته أراد من ألف القرآف؛ فهم يف شرط العربية اللغة معرفة أفيف  كال يرتاب دارس

 الذين الزائغُت بعض من حصل كما مواضعو, عن الكلم سيحرّْؼ بل الزلل, يف سيقعف القرآف, ّٔا نزؿ اليت
 . (57)عربية غَت مدلوالت أك مصطلحات على القرآف ضبلوا

زعم اعتماد ىذا األصل يف كتابو  مع كونو, ـبالفة ظاىرة ىذا األصلكقد خالف د. ؿبمد شحركر 
  :منها ,ىذا الباب يف أخطأ كثَتة عليو, كلكن اغبقيقة أنو كقع يف االتكاءك 

اعتماده على مطلق اللغة, كَف يلتفت إُف اؼبعاين الشرعية اليت صارت بالشرع ؽبا معافو خاصة ّٔا,  :أكالن 
, كالصالة ,شرعينا معٌتن  لو القرآف أحدث مث ,لغوم معٌت لو إسالمي مصطلح أك كلمة كل أف كمعلـو  مثالن
 ككبو ذلك. اؼبعركؼ, كىكذا الزكاة كاغبج اؼبعٌت االصطالحي ؽبا اإلسالـ استحدث مث الدعاء, :اللغوم معناىا

اكبراؼ يف التفسَت كخركج عن  اإلسالمي االستعماؿ على السابقة اللغوية باؼبعاين الكرًن فتفسَت القرآف
من كتاب  عدة يف مواضع اػباصة بو, كيظهر ذلك جلينا مفاىيمو من لإلسالـ مقصد الشرع, كذبريد

 كىكذا ,اؼباء كمىٍشرىعةي اؼباء شرعة ىي الشريعة :تقوؿ اللغة قبد كتب " الشريعة " كلمة :فمثالن  شحركر,د.
 الواضح, ككجو الطريق هنج :, كالشرع(58)اإلؽبية أك للمٌلة للطريقة كاستعمل اؼباء ؾبرل من الشريعة اسم استعَت
 .(59)كالتطهَت الرمٌ  من - اؼبعنيُت يف اؼبنافع :االصفهاين عن بعضهم الراغب نقل كما - الشبو

    :الذم دؿ عليو قولو تعاُف شريعة اإلسالـ تعٍت اعبديد اإلسالمي دبعناىا الشريعة كلمة كأصبحت
ا اأٍلىٍمرً  ًمنى  شىرًيعىةو  عىلىى جىعىٍلنىاؾى  مثيَّ ﴿  دبعناىا الشريعة كلمة من اؼبقصود مكة يف اؼبشركوف فهم , كقد﴾فىاتًَّبٍعهى

  .(60)؟  زرع ذم كادو  إُف مكة لتحوؿ عليها؛ ا جعلك اليت الشرعة أين  للنيب منهم أحد يقل فلماعبديد, 
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 أىم الركائز اليت اعتمد عليها   مطلقنا, كىذه الركيزة من  اللغة القرآف الكرًن كيف نفيو للًتادؼ يف :ثانينا
 شحركر يف كتابو ىذا.د. 

, لكن منهج اؼبهندس شحركر كمن ينكره يف قضية الًتادؼ بُت من يثبتو كاف علماء اللغة ـبتلفُت  إفك 
فهو ال ينكر ؾبرد التطابق يف اؼبعٌت الختالؼ األلفاظ يف  ؛بعيد كل البعد عن فهم الًتادؼ عند أىل اللغة

 باللغة, جيعل ىذا األلفاظ متباينة تبايننا تامنا, كىذا ال يقولو عاقل فضالن عن عاَفالشيء الواحد فحسب, بل 
, كاؼبسلوؿ :فمثالن  كلها من أظباء السيف, ككل لفظة تدؿ على صفة زائدة غَت اليت دلت  اؼبهند, كالصاـر

, كالصاـر عليها األخرل, كلكنها كلها ترجع إُف شيء كاحد كىو السيف, كَف يقل أحد أف اؼبهند غَت الصاـر
اليت جاء ّٔا شحركر( قد تسللت ءة اؼبعاصرة )" إف القرا :غَت اؼبسلوؿ, كىكذا, قاؿ يوسف صيداكم يف ذلك

ال عالقة لو بالًتادؼ من قريب كال بعيد؛ كذلك أف األئمة الذين أنكركا  ,من معٌت الًتادؼ إُف باطل
اؼبعٌت يف الصفات. كالصفة ىي زيادة على  إف بُت اؼبًتادفات فركقنا :معناه .. َف يزيدكا على أف قالوا ما.الًتادؼ

  .(61)" بذاتو عٌت مستقالن األصلي كليست م
زبرصات دبجرد كبناء على قوؿ اؼبؤلف بنفي الًتادؼ فإنو يفرؽ بُت النظَتين بال براىُت قاطعة كإمنا 

 ًإينّْ  أىالى  مىعىوي, كىًمثٍػلىوي  اٍلًكتىابى  أيكتًيتي  ًإينّْ  أىالى "  :اغبديث الشريفكتفريقو بُت القرآف كالكتاب مع كركد   ,كأكىاـ
  .(62)" مىعىوي  كىًمثٍػلىوي  اٍلقيٍرآفى  أيكتًيتي 

أف  عدَّةفقد ذكر مرات  ؛كىذه السفسطة أكقعت اؼبؤلف يف التناقض كما يف تفسَته ألـ الكتاب كالقرآف
ليمات كالفرقاف ؾبموعة اآليات اليت تشتمل على رسالة ؿبمد, كفيها العبادات كاغبدكد كالتع :أـ الكتاب

 " ال ينطبق عليها. القرآف طلح "كاغبكم, كأف مص "الصراط اؼبستقيم"
يٍػنىا اٍلًكتىابً  أيْـّ  يف  كىإًنَّوي ﴿ :" كىي قولو تعاُف كلكنو حُت فٌسر اآلية الرابعة من سورة " الزخرؼ  لىعىًليّّ  لىدى

, كعٌلق على ىذا الشيخ حبنكة «أـ الكتاب عند ا عليه حكيم  القرآف يف » :قاؿ [4 :الزخرؼ] ﴾حىًكيمه 
  .(63)" !ف جيعلو ىنا جزءنا من أـ الكتاب ؟ .., فكي.يقرر أف القرآف غَت أـ الكتابأَف "  :بقولو

ف اإلنساف قبل أف م إاإلنساف نسخة متطورة عن البشر, أ فيعدتفريقو بُت البشر كاإلنساف,  :كمثلو أيضنا
 قبل أما» :طور, فيقوؿبناء على نظرية الت " بنفخ الركح فيو كاف بشرنا ال يعقل شيئنا األنسنة" يصل إُف رتبة 

 كتطور إنساف إُف فتحوؿ البشر يف الركح نفخ اللَّو كأف البشر, يدعى اغبيوانية اؼبملكة من صنف شبة فكاف آدـ
 . «ىي كما فبقيت القركد يف الركح ينفخ كَف كتقدـ,

 الطب كلية تسمى الطب كلية أف » كىو دامغنا, يراه بدليل تفسَته على شحركر الدكتور لكيدلٌ 
 كدكرة كقلب كعصيب ىضمي كجهاز كعيوف كجلد شعر لو بشرنا, كونو حيث من اإلنساف تدرس ألهنا البشرم؛

  .(64)« دـ
 إذا إال علمي, منهج بأم أصالن  لو عالقة كال عقلية, أدلة كال علمية, براىُت ديثل ال ىذا أف يف شك كال

 .العلمية اغبقائق من ىي اؼبتخيلة كاالفًتاضات التصورات أف اعتربنا
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كاإلعراض  ,اػبركج عن اؼبشهور من كالـ العرب, كاألخذ دبعافو شاذة بعيدة أك نادرة االستعماؿ :ثالثنا
عن اؼبعٌت اؼبشهور كالشائع يف لساف العرب, كىو يشعر ّٔذا األمر بداللة جعلو اؼبعاين اليت اختارىا بُت قوسُت 

ارم؛ لكوهنا ال تكاد تثبت يف ذىن, فهي أقرب لألحاجي كيكرر التأكيد عليها بقولو " قلنا " ليستوعبها الق
العرب على مركر القركف كاأللغاز منها للغة العربية الفصيحة يف استعماالهتا كمدلوالهتا كاليت سار عليها 

 .اؼبتعاقبة
ىذا ىو ما يسمى باغبركة اعبدلية الداخلية كاليت أطلق  » :تفسَته للتسبيح؛ فقد فٌسره بقولو من ذلك

كأما  :...عليها يف بعض الًتصبات مصطلح النفي كنفي النفي , كقد أطلق عليها القرآف مصطلح التسبيح
  .(65)«كالعيوب ىو قوؿ قد مضى زمانو  " ىو تنزيو ا عن النقائص سبحاف ا القوؿ بأف "

أليس التسبيح ىو التنزيو يف لساف العرب ؟ كىل تنزيو ا عن النقائص كالعيوب متعلق بزمن ؟ فكيف 
 يكوف جواب د. شحركر أك أتباعو على ىذه التساؤالت ؟ 

إذ  ؛[31 :النور] ﴾جيييؤًًّنَّ  عىلىى خًبيميرًًىنَّ  كىٍليىٍضرًٍبنى ﴿: تفسَته ؼبعٌت اعبيب يف قولو تعاُف كمن ذلك أيضنا
 كربت الثديُت, كربت الثديُت, بُت ما :(جيوب)ػ ب يعٍتزعم أنو ك  طبقتاف, ؽبا اليت الفتحة: اعبيب معٌت جعل

, أما ما (66)تغطيها أف اؼبؤمنة اؼبرأة على جيب اعبيوب فهذه جيوب, كلها ىذه ف,كاألليتا كالفرج, اإلبطُت,
 لغة من اؼبعهود بذلك تاركنا اختاره, الذم اؼبعٌت ىذا على اؼبذكورة اعبيوب ضبلسواىا فال يلـز اؼبرأة سًته, ك 

 العرب ييعدُّ من التالعب بكالـ ا تعاُف. 
 بفعلهم, فسركهىو اؼبعٌت اؼبتبادر إليهم كىو ما  بلغتهم, القرآف نزؿ من عند اعبيوب معٌت من كاؼبعركؼ

 -يعٍت شحركر  – ذكره الذم اؼبعٌت " :قاؿ الدكتور مساعد الطيار, الصدر حىت اػبمار حيث أسدؿ نساؤىم
 اؼبخبأة تسمية كىو العامة, بُت الدارج اؼبعٌت من أخذه ككأنو ؿبدث, معٌت ,« طبقتاف ؽبا فتحة »: للجيب

 استنباط يصح ال مث كمن اػبطاب, فيهم نزؿ من كال العرب, لساف يف يعهد َف حادث, اصطالح كىذا ,جيبنا
ائًع, الفهمً  خالؼى  اؼبعٌت ىذا أفَّ  بنفسوً  ييثبتي  القائلى  ىذا إفَّ  ...عليو القرآف ضبل كال منو, لغوم معٌت  فمن الشَّ
 ىذا تفسَته بٌت أصلو  أم كعلى سبحانىو, اً  لكالـً  تفسَتنا جعلو الذم اعبديد اؼبعٌت ىذا أخذى  العربً  لغةً  أمّْ 
"(67) . 

يتبُت بذلك مدل جهلو باللغة كمصطلحات َف يسبقو إليها أحد من علماء اللغة,  معاين واخًتاع: رابعنا
 العربية, كىذا ما أكضحو الصيداكم يف كتابو " بيضة الديك ".

اءً  ًمنى  الشَّهىوىاتً  حيبُّ  لًلنَّاسً  زييّْنى ﴿: جعلو معٌت النساء يف قولو تعاُف من ذلك األشياء  ﴾ كىاٍلبىًنُتى  النّْسى
 ليس اؼبقصود أزكاج الرجاؿ! اؼبتأخرة, ك 
 يغمزىم أف يفوتو ال مث, الفهم ىذا األكائل اؼبفسركف فهم كقد ,نسأ كصبع امرأة صبع فالنساء »: فقاؿ

ا بدائي بشكل فًهميوا :فقاؿ  - األنثى يعٍت - حواء منو خلقت مث آدـ خلق ا إف :قالوا عندما اؼبعٌت ىذا جدن



 

19 

 (7م. الرقن التسلسلي )2021(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. فائز ؿبمد حسن السوؿبي .. .  االكبراؼ يف فهم النص القرآين عند د. ؿبمد شحركر
 

 اؼبتأخرة السيارة حيبوف الناس"  :" إُف قولو التأخَت من نساء األنثى ظبيت كؽبذا. الذكر عن متأخرة خلقت
 .(68)«دائمنا  اعبديد اؼبوديل حيبوف - الصناعة اؼبتأخر الثوب كحيبوف البناء, اؼبتأخرة العمارة كحيبوف ,الصنع

 باألشهر عبناتال كقتها عن الشهور بعض تأخَت أم ,الكفر يف سأالنى  من النوف بكسر"  ًنساء " يفسر فهو
 ". النّْساء " من قولو يف النوف لفتح - شحركر الدكتور يدعي كما - التأخَت ىو القرآين اؼبراد كاف كلو .اغبـر

ا ألنو قرف القانوف قرآنن  ه يقرر أف القرآف ظبيككذلك اػبركج عن قواعد علم التصريف, فمن ذلك قبد
  دبا القراءة كالتالكة , كفٌرؽ بُت (69)اء يف البئر أم صبعتوقرأت اؼب, كجعلو من العاـ للوجود مع القانوف اػباص

كتفريقو بُت الرسالة كالنبوة, فحمل األكُف على التعليمات اليت ,  (70)ال تساعده فيو لغة, بل دبحض التكلف
  "  كالباطل", كالثانية على اؼبعلومات الكونية كالتارخيية " اغبق  جيب على اإلنساف التقيد بو " اغبالؿ كاغبراـ

, (72)تفريقو بُت اللوح افوظ كاإلماـ اؼببُت, ككذلك (71)ككذلك يف اكمات كاؼبتشأّات - حسب تعبَته –
 .ككبو ذلك

اك  ساعده فيها لغة, عن مراد القرآف كمقصده, دبا ال ي كل البعد  ىكذا ذىب يف تأكيل األلفاظ مذىبنا بعيدن
 .للوصوؿ إُف معاف مرادة سلفنا النصوصأعناؽ  بل ىو ؿبض التكلف كِفُّ  ,كال نقل

 الخاتمة:
اغبمد  ِف يسر إسباـ ىذه البحث, كأسألو تعاُف أف جيعلو نافعنا مباركنا, كقد انتهيت إُف عدد من النتائج 

  :أمهها
من الكتب اليت أثارت جدالن  معاصرة " قراءة -كالقرآف  " الكتابأف كتاب الدكتور ؿبمد شحركر  :األولى

 كاسعنا يف ىذا العصر, فاحتفى بو أرباب القراءة اؼبعاصرة للنصوص الشرعية, كنقده الناقدكف من نواحو شىت.
االكبراؼ يف فهم النص القرآين عند الدكتور شحركر سببو الرئيس ىو تنحيتو ألصوؿ التفسَت, كعدـ  :الثانية

 عركفة عند العلماء, كما أنو َف يعتد باإلصباع حبسب فهم األصوليُت لو. االعتماد يف الفهم على األصوؿ اؼب
 اػبلفية الفكرية؛ اؼبادية كاؼباركسية للدكتور شحركر أثرت سالبنا يف فهمو للنص القرآين.   :الثالثة
ن قطع صلتو بالًتاث اإلسالمي, كالقوؿ بالنظريات الفلسفية كالتعظيم من شأهنا, مقابل اغبط م :الرابعة

 العلماء اؼبسلمُت قاطبة. 
كأما أىم التوصيات فهي: على الباحثُت كالدراسُت يف أصوؿ التفسَت خصوصنا كيف الدراسات القرآنية   

عمومنا االىتماـ ببياف األسباب اليت أدت إُف اكبراؼ كثَت من اؼبفكرين اؼبنتمُت إُف اإلسالـ يف فهم نصوص 
صرة على الدين كالثوابت اإلسالمية كاألمة عمومنا. كاغبمد  رب القرآف, كبياف خطر ىذه القراءات اؼبعا

 العاؼبُت.
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 :لهوامشا
 .11 ص تيمية البن التفسَت أصوؿ يف مقدمة (1)
ا ينظر: شحركر (2)  (. 63ميفسرنا, فوزم بن عبد الصمد فطاين, مركز سلف للبحوث كالدراسات, أكراؽ علمية ) ال ميفسدن

 كقراءات األصوليُت ضوابط بُت كالتأكيل, http://shahrour.org/?page_id=2ينظر: اؼبوقع الرظبي للدكتور شحركر  (3)
 .(30/ 2) طو بويداين ؿبمد إبراىيم: , إعداد(معاصرة فكرية أصولية دراسة) اؼبعاصرين

 .193, 169, 156, 151معاصرة, للدكتور ؿبمد شحركر ص  قراءة: ينظر: أمثلة لذلك كتاب "الكتاب كالقرآف" (4)
 ؿبمد شحركر على ضوء الكتاب كالسنة (  -ؿبمد إقباؿ -) نقد كتابات: جودت سعيد النزعة اؼبادية يف العاَف اإلسالميينظر:  (5)

 . 297ص : عادؿ التلتأليف

 .47الكتاب كالقرآف, د. شحركر ص (6)

 .305صالنزعة اؼبادية يف العاَف اإلسالمي: عادؿ التل  (7)
 .(33- 2/30) اؼبعاصرين كقراءات األصوليُت ضوابط بُت , كالتأكيل19-17 صرة, منَت الشواؼاؼبعا القراءة ينظر: هتافت (8)
 اإلسالمي العاَف يف اؼبادية النزعة: كتابو يف التل لعادؿ شحركر, عند اؼبادم التفكَت منهج: كينظر , 43ص كالقرآف, الكتاب (9)

 . 313 - 307ص
 (.1026/  2, رسالة "دكتوراه" )التفسَت, طاىر ؿبمود ؿبمد يعقوب ينظر: أسباب اػبطأ يف (10)
مات حبث منشور على الشبكة, بدكف معلو القرآف, د. ؿبمد سعيد السرحاين ) من أركوف ؿبمد موقف يف االستشراقي ينظر: األثر (11)

 .12 ص نشر(
 .280 صالسالكم اؼبغريب  أبو سفياف مصطفى باحُّو ,من اإلسالـ كموقفهم العرب ينظر: العلمانيوف (12)
 .ـ2006 الفكرية, للتنمية الراية مركز الكتاب من إصدار( 13)
 .(667/ 1) البغوم" "تفسَتػمعاَف التنزيل اؼبعركؼ ب (14)
عىليوا الًَّذينى ﴿أم قراءة ؾبزَّأة, من قولو تعاُف:  (15)  .[91: اغبجر] ﴾ًعًضُتى  اٍلقيٍرآفى  جى
 دكتوراه رسالة الدين, علم ثابت فتحي الدكتور ,(القرآف من نٌصيو دراسة) كداللتو الًتكيب مبٌت يف السياؽ أثر ينظر يف ىذا: (16)

 .80 - 79 ص .ـ1994 سنة باؼبنيا كاإلسالمية العربية الدراسات بكلية
 .257 ,256 كالقرآف ص الكتاب( 17)
 .73اؼبصدر نفسو ص( 18)
 .88اؼبصدر نفسو ص (19)
 .47 ينظر: االشكاليات اؼبنهجية ص(20)
 .80 - 78كالقرآف ص الكتاب ( 21)
 .111ك 110اؼبصدر نفسو ص (22)
 .118اؼبصدر نفسو ص (23)
  .143-139 اؼبصدر نفسو ص (24)
 .141اؼبصدر نفسو ص ( 25)
 .545اؼبصدر نفسو ص ( 26)
 كغَتىا. 553ك 520ك 473ك 96اؼبصدر نفسو ص  ( 27)
 (. 4429برقم ) (114/ 5) مسلم (, كصحيح6800برقم ) (937/ 2) البخارم صحيح ( 28)
 96ص القرآف ك الكتاب: ينظر (29)
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 صحيح. :األلباين كقاؿ (298/ 5) شاكر ت الًتمذم (, كسنن8682برقم ) (310/ 14), مسند اإلماـ أضبد بن حنبل (30)
 .88 – 87ص اؼبيداين حبنكة الرضبن عبد اؼبعاصر, رده يف التحريف كينظر: ,104ص القرآف ك الكتاب: ينظر( 31)
 .84القرآف ص ك الكتاب: ينظر( 32)
 .126 – 125ص اؼبعاصر التحريف: ينظر( 33)
 .572 - 555ص كالقرآف الكتاب: كينظر , 214 - 212ص اؼبرجع نفسو, (34)
 .98 ص التفسَت للدكتور مساعد الطيار أصوؿ يف فصوؿ( 35)
     «فأعطانيها ضاللة على أميت جيمع ال أف كجل عز ا سألت»ػ كيف لفظ ألضبد: (202/ 1)ركاه اغباكم يف اؼبستدرؾ ( 36)

 كقاؿ شعيب األرنوكط يف التعليق على اؼبستدرؾ: صحيح لغَته.  (200/ 45) اؼبسند
 .18 -16ص حاشية اؼبنذر البن اإلصباع لكتاب ربقيقو يف أضبد اؼبنعم عبد فؤاد د. مقدمة ينظر: (37)
 91الكتاب كالقرآف ص : ينظر( 38)
 .582نفسو صاؼبصدر : ينظر( 39)
 .283اؼبصدر نفسو ص: ينظر( 40)
 . 456اؼبصدر نفسو ص: ينظر( 41)
 .(10/ 2)ابن القطاف اغبسن  يبأل اإلصباع, مسائل يف اإلقناع: ينظر( 42)
 .(259/ 2ابن القطاف ) اإلصباع, مسائل يف اإلقناع: ينظر( 43)
 .567القرآف ص ك الكتاب: ينظر( 44)
 .91اؼبصدر نفسو ص: ينظر( 45)
 .30 - 29ص , الشواؼ ؿبمد منَت. د: اؼبعاصرة القراءة هتافت: ينظر( 46)
 .115ص القرآف ك الكتاب: ينظر( 47)
 .194اؼبصدر نفسو ص : ينظر( 48)
 .572 - 555ص كالقرآف حبنكة, كالكتاب الرضبن عبد , 214 - 212ص , الدين يف اؼبعاصر التحريف: ينظر( 49)
 .724ص القرآف ك الكتاب: ينظر( 50)
 .43اؼبصدر نفسو ص: ينظر( 51)
 .290اؼبصدر نفسو ص: ينظر( 52)
 .207 , 206ص , الدين يف اؼبعاصر . كالتحريف525اؼبصدر نفسو ص: ينظر( 53)
 106ص القرآف ك الكتاب: ينظر( 54)
 .253ص القرآف ك الكتاب: ينظر( 55)
 .(131/ 2)للشاطيب  اؼبوافقات, :ينظر( 56)
 .41 ص الكرًن للقرآف اللغوم التفسَت :ينظر( 57)
 شرع(.) , مادة:(175/ 8) العرب لساف :ينظر( 58)
 . 450 ص القرآف غريب يف اؼبفردات :ينظر( 59)
 .27 ص التضليل كافًتاءات التنزيل حقائق بُت الزكجات , كتعدد40 ص الكرًن للقرآف اللغوم التفسَت :ينظر( 60)
 .62بيضة الديك ص :ينظر( 61)
 كآخركف. طاألرناؤك شعيب صحيح,  إسناده (410/ 28) الرسالة ط أضبد مسند :ينظر( 62)
 .81التحريف اؼبعاصر ص  :ينظر( 63)
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 .285كالقرآف ص  الكتاب :ينظر( 64)
 .224اؼبصدر نفسو ص  :ينظر( 65)
     ينظر يف الرد على ىذا التحريف يف ىذه اآلية كما يتعلق ّٔا من حكم, كتاب: بيضة الديك ػ ك  .607اؼبصدر نفسو ص  (66)

 (.97 - 75لغوم لكتاب الكتاب كالقرآف, ليوسف الصيداكم )ص:نقد 
 .(626 -625: ص) الكرًن للقرآف اللغوم التفسَت (67)
 .643ص  القرآف ك الكتاب: ينظر( 68)
 . 93ك  81ك 78اؼبصدر نفسو ص: ينظر( 69)
 .71عاصر غببنكة صالتحريف اؼب: ينظر( 70)
 .102عاصر غببنكة ص. كالتحريف اؼب104ص القرآف ك الكتاب: ينظر( 71)
 .92ص القرآف ك الكتاب: ينظر( 72)
 

 :المصادر والمراجع
ف د. ؿبمد سعيد السرحاين ) حبث منشور على الشبكة, بدك  القرآف, من أركوف ؿبمد موقف يف االستشراقي األثر .1

 مات نشر (.معلو 
 بكلية دكتوراه رسالة الدين, علم ثابت فتحي الدكتور ,(القرآف من نٌصيو دراسة) كداللتو الًتكيب مبٌت يف السياؽ أثر .2

  .ـ1994 سنة باؼبنيا كاإلسالمية العربية الدراسات
 . ـ2004/ ىػ1425, 1كالتوزيع, ط للنشر اؼبسلم دار اؼبنعم, عبد فؤاد :اؼبنذر, ربقيق بن إبراىيم بن اإلصباع, ؿبمد .3
 ق.1422ؼبدينة نوقشت عاـ باالة دكتوراه باعبامعة اإلسالمية , رسيعقوبأسباب اػبطأ يف التفسَت, طاىر ؿبمود  .4
       علي بن ؿبمد بن عبد اؼبلك الكتامي اغبمَتم الفاسي, أبو اغبسن ابن القطاف  اإلصباع, مسائل يف اإلقناع .5

 ـ 2004 -ىػ  1424, 1, طالفاركؽ اغبديثة للطباعة كالنشر, حسن فوزم الصعيدم :, ربقيقىػ(628 :)اؼبتوىف
  , اؼبطبعة التعاكنية.بيضة الديك ػ نقد لغوم لكتاب الكتاب كالقرآف, ليوسف الصيداكم .6
طو بويداين,  ؿبمد إبراىيم :, إعداد( معاصرة فكرية أصولية دراسة)  اؼبعاصرين كقراءات األصوليُت ضوابط بُت التأكيل .7

 عفانة. الدين حساـ الدكتور األستاذ :اإلسالمية إشراؼ الدراسات قسم , القدس جامعة ػ ماجستَت رسالة
دار القلم,  اؼبيداين, حسن حبنكة الرضبن يف الدين, تسلل يف األنفاؽ بعد سقوط يف األعماؽ, عبد اؼبعاصر التحريف .8

 ـ. 1997, 1دمشق, ط
 .ىػ 1423, 2, طالقاىرة, دار القلم للًتاث, ؿبمود غريب ,تعدد الزكجات بُت حقائق التنزيل كافًتاءات التضليل .9

 .ىػ1432, 1, طدار ابن اعبوزم, د مساعد بن سليماف بن ناصر الطيار الكرًن للقرآف اللغوم التفسَت .10
 ـ.1993, 1اؼبعاصرة, د. منَت ؿبمد طاىر الشواؼ, ط القراءة هتافت .11
 ,صرؿبمد زىَت بن ناصر النا :, ربقيقؿبمد بن إظباعيل بن إبراىيم بن اؼبغَتة البخارم, أبو عبد ا البخارم, صحيح .12

 ىػ1422 ,1, طدار طوؽ النجاة
   , ؾبموعة من اققُت :(, ربقيقىػ 261 :)ت أبو اغبسُت مسلم بن اغبجاج القشَتم النيسابورم مسلم, صحيح .13

 .ىػ 1334مصورة من الطبعة الًتكية اؼبطبوعة يف استانبوؿ سنة , بَتكت –دار اعبيل 
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أضبد ؿبمد  :ربقيق كتعليق, ىػ(279 :الًتمذم, أبو عيسى )اؼبتوىفؿبمد بن عيسى بن سىٍورة , اإلماـ سنن الًتمذم .14
 .ـ 1975 -ىػ  1395, 2, طمصر -شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اغبليب كآخركف, شاكر 

اؼبكتبة اإلسالمية للنشر كالتوزيع,  ,أبو سفياف مصطفى باحُّو السالكم اؼبغريب ,العلمانيوف العرب كموقفهم من اإلسالـ .15
 .ـ 2012 -ىػ  1433, 1, طصبهورية مصر العربية -رة القاى

 .ق1423, 2, طدار ابن اعبوزم, مساعد بن سليماف الطيار التفسَت للدكتور/ أصوؿ يف فصوؿ .16
 .ـ2006 الفكرية, للتنمية الراية مركز إصدار النجار, آّيد الديٍت, عبد للنص اعبديدة القراءة .17
 ـ.1994 دمشق, ؿبمد, شحركر :للمؤلفمعاصرة,  قراءة :الكتاب كالقرآف " .18
     , ىػ(711 :)اؼبتوىفي ؿبمد بن مكـر بن على, أبو الفضل صباؿ الدين ابن منظور األنصارم اإلفريق ,لساف العرب .19

 .ىػ 1414, 3, طبَتكت –دار صادر 
       بابن البيع اؼبعركؼ  أبو عبد ا اغباكم ؿبمد بن عبد ا بن ؿبمد النيسابورم, اؼبستدرؾ على الصحيحُت .20

 ـ1990 –ق  1411, 1, طبَتكت –دار الكتب العلمية  ,مصطفى عبد القادر عطا :ربقيق, ىػ(405 :)اؼبتوىف
 .ـ1999ىػ , 1420, 2, طمؤسسة الرسالة ,شعيب األرنؤكط كآخركف :, ربقيقمسند اإلماـ أضبد بن حنبل .21
     بن مسعود بن ؿبمد بن الفراء البغوم الشافعي  أبو ؿبمد اغبسُتالبغوم" ,  معاَف التنزيل اؼبعركؼ ب"تفسَت .22

 .ىػ 1420, 1, طبَتكت–دار إحياء الًتاث العريب  ,عبد الرزاؽ اؼبهدم :ت ىػ(510 :)اؼبتوىف
  :, ربقيقىػ(502 :)اؼبتوىف أبو القاسم اغبسُت بن ؿبمد اؼبعركؼ بالراغب األصفهاين القرآف, غريب يف اؼبفردات .23

 .ىػ 1412 ,1, طدمشق بَتكت -دار القلم, الدار الشامية  ,صفواف عدناف الداكدم
 .(20:ص) اؼبنذر البن اإلصباع .18-16ص حاشية اؼبنذر البن اإلصباع لكتاب ربقيقو يف اؼبنعم عبد فؤاد د. مقدمة .24
تقي الدين أبو العباس أضبد بن عبد اغبليم بن عبد السالـ ابن تيمية اغبنبلي الدمشقي  التفسَت, أصوؿ يف مقدمة .25

 .11ص  ـ1980ىػ/ 1490 ,دار مكتبة اغبياة, بَتكت, لبناف, ىػ(728 :)اؼبتوىف
ور أبو عبيدة مشه :, ربقيقىػ(790 :إبراىيم بن موسى بن ؿبمد اللخمي الغرناطي الشهَت بالشاطيب )اؼبتوىف ت,اؼبوافقا .26

 .ـ1997ىػ/ 1417, 1, طدار ابن عفاف ,بن حسن آؿ سلماف
 http://shahrour.org/?page_id=2اؼبوقع الرظبي للدكتور شحركر  .27
كالسنة ؿبمد شحركر على ضوء الكتاب  -ؿبمد إقباؿ -جودت سعيد :) نقد كتابات النزعة اؼبادية يف العاَف اإلسالمي .28

 .ـ1995 –ق 1415, 1, دار البينة للنشر كالتوزيع, طعادؿ التل : -
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The Deviation in Understanding the Qur'anic Text of Dr. Mohamed Shahroor's book 

" The book and the Qur'an- A contemporary reading"    

Analytical study in the light of the principles of interpretation  

Dr. fayiz mohamad hasan alsuwmahay 
 

Abstract: 

         This research examines the deviation in understanding the Qur'anic texts of              

Dr. Muhammad Shahrour’s book entitled as "The Book and the Qur'an - A Contemporary 

Reading". This book is of great importance especially to contemporary rationalists, who 

depend on their minds in understanding the Qur'anic texts, away from the recognized 

principles of interpretation. The researcher has adopted the analytic critical approach and 

divided this paper into an introduction, two chapters, and a conclusion. In the preface, he 

mentions the research problem, the importance of the topic, its objectives and previous 

studies. In the first chapter, he gives some information about the author and his book with a 

summary of the most important contents of it, and the principles of understanding that the 

author relied on. In the second chapter, the researcher has explained the author’s deviation 

from the principles of interpretation of the Qur’an by Qur’an, and the interpretation of the 

Qur’an according to the Sunnah, the Qur’an which interpreted unanimously, the 

interpretation of the Qur’an with the sayings of the predecessors (Salaf), and the 

interpretation of the Qur’an by using Arabic language. The researcher gives some 

examples of the author’s words which were mentioned at each part, indicating the 

deviation from understanding the Qur’an. There are several results that the researcher 

concludes. The most important of which is the main reason for this deviation is not using 

interpretation principles, the lack of reliance on them, and the reliance on the absolute 

mind without controls, under the pretext of contemporary reading of texts. Therefore, the 

prevention of such deviations is to follow the principles and controls that the Islamic 

scholars have followed  since the beginning of Islam. 
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