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Abstract 

Modernist thought is one of the thoughts that are alien to Islam, as it is a Western doctrine that 

resulted from the waste of Western man for centuries, due to the spiritual vacuum he suffered due 

to the distortion of what he embraced of religions, so he decided to disbelieve in all religions and 

all that is old and inherited, and Arab modernity came and imported Those ideas and I tried to 

spread them, in an effort to spread material, atheistic and pornographic ideas, under a religious 

cover and in the name of interpretation and reason, and Mohammad Shahrour was one of those 

who adopted this doctrine, and published those ideas explicitly in his books, and this research 

collected some of the most important nodal deviations in the interpretation of Mohammad 

Shahrour As well as misguided opinions on th Believing and sound adopted by the broadcast 

community to inject poison with honey, The researcher used in this research the analytical and 

critical approaches to study the method of Mohammad Shahrour and his contractual deviations in 

interpretation, and mentioned examples of his interpretation, and some of his deviant views that 

contradict the Islamic belief, and the most important results of this research are that the modernists 

did not have the tools of interpretation and diligence, and its conditions were not met, as well as 

Their aberration in belief led them to cite atheism and heretics in their interpretation of the Qur’an. 
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 ملخص البحث 
تيه اإلنسان الغريب قروًنا طويلة، وذلك إن الفكر احلداثي من األفكار الدخيلة على اإلسالم، فهو مذهب غريب نتج عن  

ملا عاًنه من الفراغ الروحي بسبب التحريف الذي وقع على ما اعتنقه من أداين، فقرر الكفر جبميع األداين وكل ما هو 
املادية  األفكار  نشر  يف  سعياا  وذلك  نشرها،  وحاولت  األفكار  تلك  فاستوردت  العربية  احلداثة  وأتت  وموروث،  قدمي 

وكان حممد شحرور ممن تبنوا هذا املذهب، ونشر  وذلك حتت غطاء ديين وابسم التفسري والعقل،  دية واإلابحية،واإلحلا
يف كتبه،  صريح  بشكل  األفكار  شحرور،   تلك  حممد  تفسري  يف  العقدية  االحنرافات  أهم  بعض  البحث  هذا  مجع  وقد 

وقد استخدم الباحث يف   يف اجملتمع ليدس السم ابلعسل،وكذلك اآلراء الضالة عن االعتقاد السليم واليت يتبناها ويبثها 
من  مناذج  وذكر  التفسري،  يف  العقدية  واحنرافاته  شحرور  حممد  منهج  لدراسة  والنقدي  التحليلي  املنهجني  البحث  هذا 

اإلسالمية العقيدة  خنالف  اليت  املنحرفة  آراءه  وبعض  ميلكوا  تفسريه،  مل  احلداثيني  أن  البحث  هذا  نتائج  وأهم  أدوات ، 
التفسري واالجتهاد، ومل تتحقق فيهم شروطه، فضال عن زيغهم يف العقيدة ما جعلهم يستشهدون ابملالحدة والزًندقة يف 

 تفسريهم القرآن. 

 االحنرافات، العقدية، تفسري، احلداثيني، حممد شحرور الكلمات املفتاحية:  

 املقدمة 
سيدًن حممد صلى هللا عليه وسلم خامت األنبياء واملرسلني، وعلى احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على   

 آل بيته الطاهرين، وصحبه الغّر احملجلني، والتابعني هلم إبحسان إىل يوم الدين، وبعد.. 

زاْلنحا ِإَّنا حنحُْن ن ح ﴿  حممد صلى هللا عليه وسلم، وتكّفل حبفظه حيث قال تعاىل:   نبينافإن هللا تبارك وتعاىل أنزل القرآن على  
 ، فهو املعجزة اخلالدة، واحلجة الباقية إىل قيام الساعة. 1﴾ الذ ِْكرح وحِإَّنا لحُه حلححاِفظُونح 

وكان من احلكمة الرابنية البالغة أن القرآن مل يفّسر كله، وإمنا تفسري القرآن ابلقرآن قليل، وكذلك تفسري النيب صلى هللا 
قول، وتبصري القلوب لتتدبر كالم رهبا سبحانه وتعاىل، وتستنبط منه أحكام عليه وسلم للقرآن قليل، وذلك لشحذ الع

 ووفقه له.  دينها وتستدل عليها به، فكٌل جيتهد مبا فتحه هللا عليه،
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األحاديث    وأنكر  النقل،  على  العقل  فقدم  التفسري،  يف  السوي  الطريق  عن  حاد  من  ظهر  الزمن  سالف  من  أنه  إال 
مذهب،  أو  لفرقة  نصرة  ذلك  وكل  الكالم،  ومعاين  اللغة  حرف  من  ومنهم  واملوضوعة،  الضعيفة  وصحح  الصحيحة، 

القرآن تفسرياا عقلياا حبتاا، فلم يقدموا العقل على والتاريخ اليوم يعيد نفسه، فقد ظهرت جمموعة من الناس ممن يفسرون 
الشريفة،  النبوية  األحاديث  إثره  على  وأنكروا  عليها،  يقوى  ال  ومهمة  مكانة  وأعطوه  العقل  قدسوا  بل  فحسب،  النقل 

هم بدورهم   وخرجوا بتفاسري شاذة ال توافق شرعاا وال عرفاا، واستقطبهم ضاّلل القوم وأتباع األهواء والشهوات، واستقطبوا
اجلهلة والعوام وأثروا هبم، مستندين بذلك على دعم غريب كبري، يرمي إىل التغلغل يف علوم القرآن الكرمي وأصول التفسري 

 وشروطه وإسقاطها، حىت ال يبقى هلذا الكتاب قداسة، وخيوض فيه كل مرتدية ونطيحة. 

وحم شحرور  وحممد  البنا  مجال  أمثال  احلداثيني  من  الكثري  من فخرج  وفيها  للناس،  ضالة  تفاسري  قدموا  ممن  أركون  مد 
تفسري حممد يف  حث بني واالحنرافات العقديةاالب يبنياالحنرافات العقدية واألخالقية الشيء الكثري، ويف هذا البحث س

 ، وكذلك بعض آرائه الزائغة عن االعتقاد السليم والفطرة السوية. شحرور

 املبحث األول: مدخل إىل البحث 

 ب األول: أمهية علم التفسري املطل 
يستمد علم التفسري أمهيته من أمهية القرآن الكرمي وعلو مقامه يف نفوس املسلمني، فهو الكتاب املقدس واملعجزة 
اخلالدة واملرجع األول ألمة اإلسالم، ومبا أن تفسري القرآن ابلقرآن وتفسري النيب صلى هللا عليه وسلم وتفاسري الصحابة 

ا يف تفسري آي القرآن العظيم وهذا ما سعى علماء اإلسالم منذ القدم إىل مل تشمل القر  ا املضي قدما آن كله؛ كان لزاما
 حتقيقه من خالل كتب تفسري القرآن الكرمي. 

السبيل لفهم  هو  التفسري  فعلم  واألمهية،  الشرف  هذا  ينال  به  يتعلق  علم  فإن كل  الكتب  أشرف  الكرمي  القرآن  ومبا أن 
الكرمي  ﴿القرآن  وتعاىل:  سبحانه  قال  وفهمها كما  آيته  لتدبر  هللا  دعوة  الرابين  العلم  هذا  أمهية  على  يدل  ومما  كتاٌب ، 

ب اُرونح اْلُقْرآنح أحْم عحلي قُ ُلوٍب ، وقوله جّل وعلى: ﴿2﴾أحنْ زحْلناُه ِإلحْيك ُمبارحك لِيحداب اُروا آايتِِه ولِي حتحذحكرح ُأوُلوا اأْلحْلبابِ  أحفحال ي حتحدح
ا قوله جّل شأنه يف أمره للنيب صلى هللا عليه وسلم لتفسري القرآن وبيانه للناس: ﴿3﴾ْقفاُُلاأح  وأحنْ زحْلنا ِإلحْيك الذ ِكرح ، وأيضا
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ح لِلنااِس ما نُ زِ لح ِإلحْيِهْم ولحعحلاُهْم ي حت حفحكُرونح  التفسري وضرورته، ، وقد أدرك الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم أمهية  4﴾ لِتُ بحنيِ 
يُ ْعَرَف َمَعانِيَ ُهنَّ    فمن ذلك ما رواه الطربي عن اْبِن َمسعود قال: »َكاَن الرَُّجُل ِمنَّا ِإَذا تَ َعلََّم َعْشَر آاَيٍت، ملَْ جُيَاِوْزُهنَّ َحىتَّ 

 » هِبِنَّ »يَ قْ 5َواْلَعَمَل  اَّللَِّ  َعْبُد  قال: َكاَن  َمسروق  عن  هللا  رمحه  رواه  ما  وأيضا  ُرَها ،  َويُ َفسِّ ِفيَها،  ُُيَدِّثُ َنا  ُُثَّ  ورََة،  السُّ َنا  َعَلي ْ َرأُ 
َهاِر«  الن َّ َة  أَْو 6َعامَّ ْرُه، َكاَن َكاأْلَْعَمى،  يُ َفسِّ ملَْ  ُُثَّ  اْلُقْرآَن،  قَ رَأَ  »َمْن  قال:  جبري  بن  سعيد  عن  رواه كذلك  ما  ومنها   ،

عن الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم كلها تدعو إىل  الواردة الكرمية ومن ُث اآلاثر ، فهذه اآلايت القرآنية 7َكاأْلَْعرَايب« 
فهم معاين القرآن وتدبره وتفسريه، وما ذلك إال ألمهية التفسري النابعة من أمهية القرآن العظيم وفهمه كونه مصدر التشريع 

البشر لدعوة  سبيلهم  هو  والذي  اإلسالم،  ألمة  املقدس  والكتاب  املستقيم   األول  صراطه  إىل  تعاىل  هللا  بتوفيق  هلدايتهم 
 ودينه احلنيف.

فالقرآن هو القول الثقيل العظيم الذي ألقي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فال يليق هبذا الوصف أن يؤخذ بظاهره 
"أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل أي:   8﴾ ِإَّنا سحنُ ْلِقي عحلحْيكح ق حْوال ثحِقيالأو مير على آايته مرور الكرام فقوله تعاىل: ﴿

، "وقيل: 9العظيمة معانيه، اجلليلة أوصافه، وما كان هبذا الوصف، حقيق أن يتهيأ له، ويرتل، ويتفكر فيما يشتمل عليه" 
حبثوا والفقهاء  معقوالته،  حبار  يف  غاصوا  فاملتكلمون  ومعانيه،  فوائده  إبدراك  يفي  ال  الواحد  العقل  أن  مبعىن  يف   ثقيال 

 .10أحكامه" 

ا، بل جيب التأين يف تالوته التعّمق يف  وبعد هذا الوصف اجلليل للقرآن العظيم فال يليق املضي عليه سرداا سريعاا وخاطفا
معانيه واستنباط األحكام منه، فهو ليس كغريه من الكتب وإمنا هو تنزيل من لدن حكيم عليم أنزله القوي األمني على 

عريب مبني، فهو أوىل العلوم وأشرفها، وقال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه هللا: "قد فتح هللا علي   سيد اخلق أمجعني بلسان
من معاين القرآن وأصول العلم أبشياء كان كثري من العلماء يتمنوهنا، وندمت   –أي من مرات احلبس    - يف هذه املرة  

حنو هذا"  أو  ا مع أن شيخ اإلسالم مل ينشغل عنه بتوافه األمور ، وهذ 11على تضييع أكثر أوقايت يف غري معاين القرآن 
عنه  انشغل  مبن  فكيف  ا،  أحدا هللا  على  نزكي  وال  حسيبه  وهللا  حنسبه كذلك  ونصرته  الدين  عن  الذب  يف  انشغل  وإمنا 

 بسفاسف األمور وحطام الدنيا!
 :12وميكن الزايدة على ما سبق على أمهية علم التفسري ابلنقاط التالية
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راد منه، وذلك ألنَّ الُقرآن الكرمي هو كالم هللا سبحانه وتعاىل، والذي هو املصدر األول فهم كالم   .1
ُ

هللا عزَّ وجّل وامل
للتشريع اإلسالمي، وبدون فهم املصدر التشريعي األساسي فلن يستقيم للمسلم معرفة تعاليم الدين ابلشكل الذي 

سلم.
ُ

 ينبغي أن يكون عليه حال امل
فقهية من خالل اآلايت، فالتفسري يضع القارئ يف قلب اآلية ويقوم بتحليلها له، حبيث يستطيع استنباط األحكام ال  .2

 اخلروج ابلرأي الفقهي السليم.
ا أو  .3 يبني اآلايت الناسخة واملنسوخة من خالل فهم لآلايت الالحقة زمنّياا واليت نسخت ما قبلها تشريعاا أو ُحكما

 من أكرب أبواب علوم القرآن. تالواة، وعلم معرفة الناسخ واملنسوخ 
يعني على حفظ القرآن الكرمي، ألن احلفظ مع الفهم الواضح آلايت القرآن الكرمي يزيد القدرة على سرعة احلفظ،  .4

 مع تثبيت احلفظ ألن القارئ يفهم به ما ُيفظ. 
 به واحملكم من التنزيل وحنوه.علم التفسري يقود إىل تعلم بقية علوم القرآن، كعلوم اللغة، ومعرفة أسباب النزول واملتشا .5

ولعلم التفسري عالقة وطيدة ومباشرة ابلعقيدة اإلسالمية، كيف ال وموضوعه هو القرآن الكرمي، مصدر التشريع اإلسالمي 
األول، فإذا مل يفهم النص كما ينبغي، أو حرف فهمه ليتوافق مع مذاهب وآراء فكرية معينة بقصد أو بغري قصد، كان 

وحتريف تفسري القرآن يفضي قد يوصل صاحبه إىل الكفر  احنرافا عقداي ، فأصول االعتقاد مأخوذة من القرآن الكرمي، 
 إىل تغيري أصول االعتقاد ومتييعها.

 املطلب الثاين: مصطلحات البحث 
وحتديد املصطلحات وتعريفها يعد فريضة موضوعية ومنهجية، فرضها تنوع الدالالت وتعدد املعاين للمصطلح   

 ، فكٌل يعرف املصطلح من الزاوية اليت ينظر إليه منها، وبناء على اجلو احمليط واخللفية الفكرية. 13د الواح

 أوال: تعريف التفسري 
اْلفَ  .1 َذِلَك  ِمْن  َوِإيَضاِحِه.  َشْيٍء  بَ َياِن  َعَلى  َتُدلُّ  َواِحَدٌة  َوالرَّاُء َكِلَمٌة  نُي  َوالسِّ "اْلَفاُء  لغاة:  َفَسْرُت ْسُر،  التفسري  يُ َقاُل: 

ْرتُُه" َوَفسَّ ْيَء  أابنه، 14الشَّ رَُه:  وَفسَّ َفْسراا   ، مِّ اِبلضَّ ويْفُسرُه،  ابلَكسر،  يفِسرُه،  الشيَء  َفَسر  اْلبَ َياُن.  الَفْسُر:  "فسر:   ،
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َعزَّ  َوقَ ْولُُه  َواِحٌد.  َواْلَمْعىَن  والتْأويل  ْفسرُي  الت َّ اأَلعرايب:  اْبُن  ِمثْ ُلُه.  ْفسرُي  الَفْسُر: َكْشُف   والت َّ تَ ْفِسرياا،  َوَأْحَسَن  َوَجلَّ: 
ْشكل" 

ُ
راد َعِن اللَّْفِظ امل

ُ
ْفسري َكشف امل َغّطى، والت َّ

ُ
 .15امل

ا: "التفسري: يف األصل هو الكشف، واإلظهار، ويف الشرع: توضيح معىن اآلية، وشأهنا، وقصتها،  .2 التفسري اصطالحا
 .16داللةا ظاهرة" والسبب الذي نزلت فيه، بلفظ يدل عليه  

 اثنيا: تعريف اإلعتقادات 
ده"  .1 ؛ َعَقَده يَ ْعِقُده َعْقداا وتَ ْعقاداا وَعقَّ اُل َأْصٌل َواِحٌد َيُدلُّ   ، " 17العقيدة لغة: " الَعْقد: نَِقيُض احَللِّ اْلَعنْيُ َواْلَقاُف َوالدَّ

ُوثُوٍق"  ِة  َوِشدَّ َشدٍّ  والَعْهُد،18َعَلى  ماُن،  الضَّ "والَعْقُد:  ُه"   ،  شدَّ يَ ْعِقُدُه:  والَعْهَد  والبَ ْيَع  احلَْبَل  "والعقيدة: 19وَعَقَد   ،
ك ِفيِه َلَدى معتقده، ويف الّدين: َما يْقصد بِِه ااِلْعِتَقاد دون اْلَعَمل كعقيدة وجود هللا َوبَ  عثه احلكم الَِّذي اَل يقبل الشَّ

 .20الرُُّسل، واجلمع عقائد" 
 العقيدة اصطالحا:  .2

لذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده، والعقيدة يف الدِّين ما يُ ْقَصُد به االعتقاد دون العمل كعقيدة "هي احلكم ا .أ
 21وجود هللا وبعث الرسل. وخالصته: ما عقد اإِلنساُن عليه قلبه جازما به فهو عقيدة، سواٌء أكان حقا أَم ابطال". 

، وهي ما يؤمن به اإلنساُن ويعقد عليه    .ب "العقيدة ُتطلق على اإلميان اجلازم واحلكم القاطع الذي ال يتطرق إليه شكٌّ
العقيدة  ا كانت  صحيحا القاطع  واحلكم  اجلازم  اإلميان  هذا  فإذا كان  به؛  يدين  وديناا  مذهباا  ويتخذه  وضمريَه،  قلَبه 

الل". صحيحة، وإن كان ابطالا كانت العقيدُة ابطل  22ة كاعتقاد فرق الضَّ
"هي اإِلميان اجلازم بربوبية هللا تعاىل وأُلوهيته وَأمسائه وصفاته، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم   العقيدة اإلسالمية:  .3

احل، والتسليم لف الصَّ  اآلخر، والقدر خريه وشره، وسائر ما ثَ َبَت من أُمور الغيب، وأصول الدِّين، وما َأمجع عليه السَّ
 23التام هلل تعاىل يف األَمر، واحلكم، والطاعة، واالتباع لرسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم." 

 اثلثا: تعريف احلداثة 
ْيِء ملَْ َيُكْن. يُ َقاُل َحَدَث أَْمٌر بَ عْ  .1 اُل َوالثَّاُء َأْصٌل َواِحٌد، َوُهَو َكْوُن الشَّ َيُكْن، َوالرَُّجُل َد َأْن ملَْ احلداثة لغاة: "احْلَاُء َوالدَّ

 " نِّ السِّ الطَّرِيُّ  ُحُدواثا 24احلََْدُث:  َُيُْدُث  الشيُء  َحَدَث  الُقْدمِة،  نقيُض  واحلُُدوث:  اْلَقِدمِي،  نقيُض  "احَلِديُث:   ،
َيُكْن، وحمُْ  َداثُت األُمور: وَحداثةا، وَأْحَدثه ُهَو، فَ ُهَو حُمَْدٌث وَحديث، وََكَذِلَك اْسَتحدثه، واحلُُدوُث: كوُن َشْيٍء ملَْ 
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ْنكَ 
ُ

َلف الصاحلُ َعَلى َغرْيَِها، احَلَدُث: األَْمُر احلاِدُث امل ُر الَِّذي لَْيَس َما ابتَدعه َأهُل اأَلْهواء ِمَن اأَلشياء الَّيِت َكاَن السَّ
نَّة"   .25مبعتاٍد، َواَل َمْعُروٍف يف السُّ

ا: "مذهب فكري جديد، يسعى هلدم كل  .2 موروث والقضاء على كل قدمي، والتمرد على األخالق احلداثة اصطالحا
 .26والقيم واملعتقدات" 

 املطلب الثالث: احلداثة الغربية والعربية 

 أوال: نشأة احلداثة يف الغرب 
وهي انسالخ صريح وواضح عن كل قدمي وموروث، وذلك للتجربة الغربية املريرة مع طغيان الكنيسة، وحتالفها  

جشاعة اإلقطاعيني، وحترمي العلم وقمع املفكرين، فاإلنسان الغريب مر مبراحل عصيبة مل يثبت أمامها مع السلطة الظاملة، و 
لضعف عقائده وبطالهنا، حيث اعتنق الوثنية ُث لفظها، ُث قدس املسيحية حىت اثر عليها ومساها بعصور الظالم، فعشق 

ة، ومحل املادية التارخيية واجلدلية ُث كفر هبا،   الطبيعة ُث هجرها، وعشق الواقع ففر منه مذعوراا، فقرر الكفر ابهلل صراحا
جاءت  طالء وغشاوة، حىت  لبث حىت كفر بذلك، فدعا إىل احلرية واإلخاء واملساواة دعوة  فقال: إن الفن للفن، وما 

فلم شيء كفر،  أبي  واإلميان  تفلتاا،  وااللتزام  فوضى  احلرية  وجعلت  والغشاوة،  الطالء  فأزالت  حياة   الوجودية  يف  يعد 
اإلنسان الغريب إال أن تنفجر كل هذه املذاهب انفجاراا رهيباا ُيطم كل قيمة، لتعلن أيسه وفشله يف أن جيد أمناا وأماًنا 

ال االنفجار  هذا  لتمثل  احلداثة  وجاءت   ، وفكرايا ذاته ر روحياا  يف  األمن  يعرف  مل  الذي  اإلنسان  انفجار  اليائس،  هيب 
ما فجرب كل  السنني،  مجيعاا،   آالف  هبا  فكفر  بشيء،  أفادته  فما  والطبيعة،  واملال  العلم  جرب  الشياطني،  به  أوحت 

 .27وعرب هذا الكفر ابحلداثة 

وعن احلداثة الغربية وتركها لكل ماٍض، ولو كان هذا املاضي قريباا، والدعوة لالنسالخ عن اهلوية يقول احلداثي )زجيمونت 
اثة ال بد أن أيخذ ابلتحديث، وأن يعكف عليه ويفرضه، فال يكفي للتحديث ابومان(: "حىت يكون املرء من أهل احلد 

ا  رافضا الدائمة،  الصريورة  عامل  يدخل  أن  من  بّد  ال  بل  الكاملة،  األصلية  حالتها  على  هويته  تبقى  وأن  )يكون(،  أن 
لعة منتهية الصالحية، فإن االكتمال والتعريف التام، فإذا حلت بنية جديدة مكان بنية قدمية ابعتبارها موضة قدمية وس 

األصيلة  السمات  فمن  آخر،  إشعار  حىت  مؤقتة  حالة  أهنا  اجلميع  يعلم  أخرى  حلظية  تسوية  يكون  أن  يعدو  ال  ذلك 
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الثبات  هو  التغيري  أبن  املتنامي  واإلميان  الشيء(،  بعد  )ما  األوقات  ويف كل  مرحلة  أية  يف  الشيء  يكون  أن  للحداثة 
يقني الوحيد، إذ كانت احلداثة يف املئة عام املاضية تعين حماولة الوصول إىل حالة هنائية من الوحيد، وأن الاليقني هو ال

دون  ومن  األفق  يف  هنائية  حالة  وجود  دون  ومن  هلا،  حد  ال  وتقدم  حتسني  عملية  تعين  احلداثة  فإن  اآلن  أما  الكمال، 
   28رغبة يف وجود هذه احلالة" 

الغريب، وذلك ملا يعانيه من الفراغ الروحي الذي طاملا حبث عنه، حىت وصل به   وهذا يبني استمرار التيه لدى اإلنسان
 احلال إىل الكفر به، وصارت احلداثة هي ضالته، ومع استمرار تيهه فال يستبعد كفره ابحلداثة قريباا.  

 اثنيا: احلداثة العربية 
ل حثيثة  وحماولة  الغربية،  للحداثة  امتداد  إال  هي  ما  العربية  العربية  احلداثة  احلياة  على  الغريب  النموذج  تطبيق 

الضياع  فيه  وابطنه  الرمحة  فيه  ظاهره  ضاٌل  فكٌر  هبا  ليسود  معينة،  وتوجهات  أفكار  خالل  من  وذلك  واإلسالمية، 
ملا  تعرضهم  دون  الغرب،  تتبع  إمعات  جمرد  ذلك  يف  وأهنم  الصرُية،  بتبعيتهم  املذهب  هذا  معتنقوا  ويعرتف  واالحنالل، 

إلنسان الغريب من مالبسات أدت به إىل اعتناق هذا املذهب، فاإلنسان املسلم لديه من الكمال الروحي ما تعرض له ا
يكفيه وجيد فيه إجاابت على تساؤالته، واترخيه اإلسالمي حافل ابلبطوالت والعلم والعلماء، على عكس االنسان الغريب 

 يين.، واالضطهاد الد الذي عاىن طيلة حياته من الفراغ الروحي

ومن اعرتافات احلداثيني بتبعيتهم العمياء للغرب، ما قالته أنيسة األمني حني قررت وقالت: "فاحلداثة هي حداثة الغرب، 
نتاج اتريخ يقارب املائيت عام من التحوالت والتغريات والثورات، وحنن نتلقى أشكاهلا وجتلياهتا املادية والفكرية واألخالقية، 

ال اخلضات  نعيش  أن  مفهومها دون  ويف  نشأهتا  يف  ارتبطت  فاحلداثة  العاملية،  الظاهرة  هذه  أنتجت  اليت  الكربى  تارخيية 
من  إال  يعرفها  مل  العامل  وأن  التارخيي،  وواقعهما  أمريكا  ويف  أورواب  يف  احلضاري  التحول  عن  تعبري  وهي  الغريب،  ابلفكر 

  29."خالل استرياده الذي ال ينقطع لنظم احلياة الغربية
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 : املدرسة احلداثية يف تفسري القرآن الكري اثلثًا
وهي تلك املدرسة اليت تبىن أصحاهبا فلسفات ومذاهب غربية حديثة، وحاولوا تطبيقها يف تفسري القرآن الكرمي،  

متجاوزين األدوات العلمية التفسريية والشروط الثابتة املسطرة عند أهل االختصاص يف هذا العلم، ومن أبرز أمساء هذه 
 درسة الذين تعاملوا مباشرة مع اآلايت القرآنية: حممد أركون، وحممد شحرور، ونصر حامد ومجال البنا وغريهم. امل

والناظر يف التسلسل التارخيي لظهور هذه املدرسة، جيد أهنا امتداٌد للنواة األوىل، ابتداءا من املعتزلة، وصوال إىل املدرسة 
الدين األفغاين، وحممد عبده، والسيد حممد رشيد رضا، وحممد املراغي، إال أن احلداثيني العقلية احلديثة ورجاهلا كجمال  

قد اتفقوا على بعض مبادئ املدرستني العقليتني القدمية واحلديثة، وجاوزوهم وكانت هلم مبادئ وآراء جديدة، ومن بعض 
 ني:تلك اآلراء املنحرفة واملغالطات العقدية اليت يشرتك فيها بعض احلداثي

إن احلرية الفنية تقتضي عدم التقيد ابلصدق العقلي، وال بتصوير احلقائق تصويراا صادقاا، بل قد يتقول القرآن ما مل  .1
 ُيصل ولن ُيصل. 

 إن اتريخ األنبياء الوارد يف القرآن ال ينبغي أن يؤخذ على أنه حقائق.  .2
 حصلت، وأنه حرب أعصاب ال أقل وال أكثر. إن القصص القرآين قد يكون لتصوير واقع نفسي ال حلوادث  .3
 إن القرآن يشتمل على األساطري، وما فيها من حوادث ملفقة أو مكذوبة، )إنكار للمعجزات(. .4
واخللط  .5 الناس،  من  العاديني  واألفراد  الشعبية  واحلكاايت  األخرى،  األداين  هي كتب  القرآين  القصص  مصادر  إن 

 30ة أمم. واملزج بني عناصر القصص الشائعة يف عد 
ا:   كما وقعت املدرسة احلداثية يف تفسري القرآن الكرمي ابحنرافات عقدية عديدة وخمتلفة، وكان من آرائها أيضا

 تقدمي العقل على النقل.  .1
 استقالل العقل.  .2
 إنكار ما كان خارج احلس.  .3
 القول بنسبية احلقيقة.  .4
 تضييق االستدالل ابلسنة، وصوال إىل إنكار بعضهم لكثري منها. .5
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 مي املصلحة على النص.تقد  .6
 حتريف األحكام لتغري الزمان واملكان.  .7
 االستدالل ابلواقع على احلكم الشرعي. .8
 إنكار األحكام الشرعية بدعوى خمالفة املقاصد.  .9
 إخضاع املقاصد للواقع ال للنص. .10
 31الرتخص واتباع اهلوى، وحتريف اللغة.  .11

 واحنرافاته العقدية يف التفسري املبحث الثاين: حممد شحرور ومنهجه  

 متهيد: 
املفسر   شروط  متغافلني  الشريف،  العلم  هذا  يف  احلداثيني  دخول  وعلى  التفسري،  علم  أمهية  على  الوقوف  بعد 

وأدواته وآدابه، وأن مذهبهم احلداثي ما هو إال مذهب مستورد من الغرب التائه واملستمر يف تيهه، وذلك ملا يعانيه من 
ا  أمنوذجا املبحث  هذا  يف  الباحث  سيعرض  الروحي،  حممد   الفراغ  وهو  تعاىل،  هللا  لكتاب  املفسرين  احلداثيني  مناذج  من 

 شحرور، وذلك ببيان ترمجته، ومنهجه واحنرافاته العقدية يف التفسري، ومناذج من تفسريه، وبعض أفكاره الشاذه. 

 املطلب األول: ترمجة حممد شحرور: 
يت ببعثة دراسية لدراسة اهلندسة يم، سافر إىل االحتاد السوفي1938هو حممد ديب شحرور، ولد يف دمش عام   

م، ُث عني معيداا يف كلية اهلندسة 1964، وخترج بدرجة دبلوم يف اهلندسة املدنية عام  1959املدنية يف موسكو عام  
م للحصول 1968م، ُث أوفد إىل جامعة دبلن إبيرلندا عام  1968م حىت عام  1965املدنية يف جامعة دمشق عام  

م يف اهلندسة املدنية اختصاص ميكانيك تربة وأساسات، 1972م، والدكتوراه عام  1969  على شهاديت املاجستري عام 
م ملادة ميكانيك الرتبة، ُث أستاذا مساعداا، وافتتح 1972وعني مدرساا يف كلية اهلندسة املدنية يف جامعة دمشق عام  
ميارس الدراسات واالستشارات اهلندسية  م، ومازال 1973مكتباا هندسياا استشارايا ملمارسة املهنة كاستشاري منذ عام 

، قدم وشارك يف استشارات فنية لكثري من أن تويف يف مكتبه اخلاص يف حقل ميكانيك الرتبة واألساسات واهلندسة إىل  
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، وتويف يف املنشآت اهلامة يف سوراي، وله عدة كتب يف جمال اختصاصه تؤخذ كمراجع هامة مليكانيك الرتبة واألساسات
 م يف أبو ظيب. 2019 ديسمرب  21

حرب   عام  1967بدأ يف دراسة القرآن وهو يف إيرلندا بعد  وذلك يف  م، وقد ساعده املنطق الرايضي على 1970م، 
عام   حىت  ابلدراسة  واستمر  الدراسة،  إسالمية 1990هذه  )دراسات  سلسلة  ضمن  التالية  الكتب  أصدر  حيث  م، 

 يف دمشق: معاصرة( الصادرة عن دار األهايل للطباعة والنشر  

 م. 1990الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، عام  .1
 م. 1994الدولة واجملتمع عام   .2
 م. 1996اإلسالم واإلميان منظومة القيم عام   .3
اللباس" عام   –التعددية    –القوامة    –اإلرث    –حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي فقه املرأة "الوصية   .4

 م. 2000
 م. 2008جتفيف منابع اإلرهاب عام   .5

 ن دار الساقي يف بريوت الكتب التالية: وصدر له ع

 م. 2010القصص القرآين اجمللد األول: مدخل إىل القصص وقصة آدم، عام  .1
 م. 2011الكتاب والقرآن رؤية جديدة عام  .2
 م. 2012القصص القرآين اجمللد الثاين: من نوح إىل يوسف عام   .3
 م. 2012السنة الرسولية والسنة النبوية رؤية جديدة عام  .4
 م. 2014الدين والسلطة قراءة معاصرة للحاكمية عام   .5
 م. 2014اإلسالم واإلميان منظومة القيم عام   .6
 م. 2015فقه املرأة حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي عام  .7
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أجريت معه مقابالت صحفية من عدة صحف وجمالت عربية وأجنبية يومية وشهرية ودورية تدور حول أحباثه واألحداث 
وجملة  األمريكية،  اتميز  نيويورك  وصحيفة  القطرية،  الراية  وصحيفة  الربيطانية،  اإليكونيميست  جملة  ومنها  بوقتها،  الراهنة 

ملانية، وصحيفة ديه فيلد األملانية، وجملة روز اليوسف املصرية، وصحيفة النهار اللبنانية، وصحيفة السفري ديرشبيغل األ
 اللبنانية، وصحيفة النور السورية، وصحيفة االحتاد اإلماراتية وغريها. 

 –م 2000ام وسجلت له قناة أوربت الفضائية حلقات تلفزيونية بثت على اهلواء مباشرة )حضوري وعلى اهلاتف( ع
 حلقة تلفزيونية كل منها حوايل ساعتني وأاثرت ردود فعل كثرية عربياا وعاملياا.   22م، وذلك يف  2001

م، بصفته ابحثاا 1993وقد دعي إىل بلدان عربية وأوربية وأمريكية، من قبل هيئات حكومية ومدنية وجامعات منذ عام  
منهجه   الزايرات  هذه  خالل  وطرح  إسالمياا،  الدورايت ومفكراا  يف  األحباث  هذه  له  ونشرت  للقرآن،  املعاصرة  وقراءته 

اخلارجية األمريكية يف نيويورك، وجامعة هارفارد، وجامعة  والنشرات الصادرة عن هذه اهليئات، منها: جملس العالقات 
يف لندن م، واجمللس اإلمساعيلي  2001، وجامعة برلني  1998بوسطن، وجامعة دورمتاوث، ومؤمتر ميسا يف شيكاغو  

والبحوث 2002 للدراسات  اإلمارات  ومركز  البحرين،  يف  العروبة  وًندي  إيطاليا،  بيالجيو  يف  روكفلر  ومؤسسة  م، 
عبد  ومؤسسة  املغرب،  يف  مقدمات  وجملة  البحرين،  يف  النسائية  واجلمعية  البحرين،  يف  التجديد  ومجعية  االسرتاتيجية، 

ارجية يف أملانيا، ومؤسسة كونراد آدينآور األملانية يف عمان، جامعة ايل الرحيم بوعبيد يف املغرب، وجملس العالقات اخل
 32األمريكية يف تركيا.. وغريها. 

 هذه ترمجة حممد شحرور، ويتضح من هذه الرتمجة عدة أمور:

ا شرعياا، وحىت دراسته األكادميية كانت أبعد ما يكون عن العلم الشرعي، أو حىت   أوال: مل يتأسس حممد شحرور أتسيسا
 العلوم اإلنسانية.

أنه دّرس نفسه بنفسه،1970يف ايرلندا عام    -كما يذكر–بدأ بدراسة القرآن    اثنًيا: وال   م، وهذا يعين على األغلب 
 ال ميكن، فمن كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه.  خاصة  القرآنالشريعة و   وهذا يف علوم   يعرف له شيوخ أصال، 
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يتضح من خالل سريته أنه قد فتحت له األبواب يف الدراسة والعمل، وذلك رمبا لنبوغه يف جماله، إال أنه دخل   اثلثًا:
المي، ال على أنه متخصص جمال التفسري وصار ُيستقبل من كربى الصحف والقنوات الغربية على أنه مفسر ومفكر إس

سبب الدعم الكبري الذي يتلقاه من تلك البلدان، وذلك لضربه   وضح يف اهلندسة وميكانيك الرتبة واألساسات، وهذا ي
، فتلقفه الغرب وإعالمه وأظهروه ومل يظهروا من هو أعلم منه وأقدم يف الثوابت وحماولته خنرها يف تفسريه وكتبه ولقاءاته

 هذا اجملال. 

يف جمال اهلندسة وميكانيك الرتبة واألساسات، ومل يضع شيئاا فيما كتبه يف   همن الغريب أنه حاصل على الدكتورا  ا:رابعً 
يف هذا  يف ختصصه تعد مراجعاا  على الرغم من زعمه أن كتبه  موقعه اإللكرتوين،  جمال ختصصه األصلي على األقل يف 

 اجملال. 

 منهج حممد شحرور يف التفسري املطلب الثاين: االحنرافات العقدية يف  
اليت   للشروط  أيهبوا  مل  أهنم  منهم، كما  العديد  بني  مشرتك  منهج  عام  بشكل  احلداثيون  يتبعه  الذي  املنهج  إن 

وشروط املفسر وأدواته وآدابه، وذلك بدعوى أن لكل  أصول التفسري  ما يتجاوزون  للتفسري، فغالباا  وضعها املختصون 
هللا  تفسري كتاب  يف  احلق  حديثة،أحٍد  عصرية  تفاسري  إىل  ُيتاجون  املسلمني  وأن  هللا،  ،  لكتاب  جديدة  وكان   وقراءة 

 منهج حممد شحرور يف تفسريه كالتايل: 

 .: تبين األفكار املادية واإلحلادية واملاركسية يف تفسريهالفرع األول

بذلك حني قال: "إن العالقة فقد اعتمد على تفسريه بشكل كبري على هذه املذاهب الفكرية، بل ويشهد على نفسه  
بني الوعي والوجود املادي هي املسألة األساسية يف الفلسفة، وقد انطلقنا يف حتديد تلك العالقة من أن مصدر املعرفة 

 .33اإلنسانية هو العامل املادي خارج الذات اإلنسانية"

العامل   هو  عندي  البشر  خلق  آايت  أول  من  "وخري  قوله:  أيضا  ذلك  داروين ومن  عرف  فهل  داروين،  تشارلز  الكبري 
أورد  والقرآن  اإلنسان،  أصل  احلقيقة يف  عن  يبحث  داروين  فقد كان  يعرف،  الضروري أن  ليس من  أقول: إنه  القرآن؟ 
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حقيقة أصل اإلنسان، فيجب أن يتطابقا إن كان داروين على حق، وأعتقد أن نظريته يف أصل البشر يف هيكلها العام 
 .34طبق على أتويل آايت اخللق" صحيحة ألهنا تن

ُث بدأ شحرور مبوافقة نظرية داروين أبن    ! فكيف لنظرية داروين أن تنطبق مع القرآن    بل وحىت أبطلها العلم احلديث! 
احللقة املفقودة يف النظرية هي أن اإلنسان والقرد مها سلف مشرتك، وأن اإلنسان يف أصله قرد، فيقول: "إن آدم هو أبو 

ما قبل آدم فكان مثة صنف من اململكة اجلنس اإلنساين ال اجلنس البشري، مبعىن أنه يبدأ التاريخ اإلنساين الواعي آبدم، أ 
احليوانية يدعى البشر، وقد نفخ هللا الروح يف البشر فتحول إىل إنسان وتطور وتقدم، ومل ينفخ الروح يف القرود فبقيت 

 .35كما هي" 

لذين يؤمنون ويقول أيضا: "إن أئمة املتقني يف فرقان حممد صلى هللا عليه وسلم هم من أئمة العلم املادي، وأئمة الناس ا
اخلرافة" عن  البعيد  العلمي  التفكري  وذوي  املادية  األ36ابلبينات  أولئك  أبمساء  يصرّح  أن  سوى  له  يبق  فلم  الذين ئ،  مة 

أن ذكر   ويرى الباحثيتبعهم وهم ماركس وحزبه، وهذا ابلنسبة للتصرُيات، وأما التلميحات واإلشارات فكثرية أيضا،  
 والتلميحات.   التصرُيات يغين عن عرض اإلشارات

 . : تقديس العقلالفرع الثاين

وهو أمر يشرتك فيه احلداثيون ومن قبلهم، ابتداء من املدرسة العقلية القدمية وهم املعتزلة، وبعدهم املدرسة العقلية احلديثة 
بني العقل واليت من أشهر رجاهلا حممد عبده ورشيد رضا ومجال الدين األفغاين وغريهم، ويبدأ ذلك بتوهم وجود تعارٍض  

 وتقدميه على النص.  والنقل، فينتج عنه تقدمي العقل على النقل، وصوال إىل استقاللية العقل التامة وتقديسه

ويقول حممد شحرور يف بيان منهجه الذي اتبعه يف تفسريه وبعبارة صرُية: "إن الكون مادي والعقل اإلنساين قادر على 
وال توجد حدود يتوقف الع  ومعرفته،  ، 37قل عندها، وال يعرتف العلم بعامل غري مادي يعجز العقل عن إدراكه" إدراكه 

فيعترب العقل مصدر تشريع، وإن تناقض العقل مع النقل فيقدم العقل ألنه واقع مشاهد، وأما غريه فهو نقل ال ندرى 
 مدى صحته بزعمه، هو اعتقاد كاعتقاد املعتزلة. 
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 .سنة: إنكاره التفسري ابملأثور والالفرع الثالث

ا وال جيوز اال جتهاد فيه، فريى شحرور وهذا جتاوز صريح ألحد أثبت شروط التفسرب وأدواته، واليت إن وجد كان ملزما
أن القرآن مكتٍف ذاتياا، ولسنا حباجة إىل األحاديث النبوية، أو حىت تفاسري الصحابة والتابعني، ومن أراد أبخذها فهو 

فيقول: " إن التنزيل احلكيم هو كالم هللا، فوجب ابلضرورة أن يكون مكتٍف ذاتياا، وهو من ابب اإلستئناس ال أكثر، 
كالوجود ال ُيتاج إىل أي شيء من خارجه لفهمه، هذا إلمياننا واعتقادًن أبن خالق الكون بكلماته هو نفسه موحي 

هي ابلضرورة داخله، فلنبحث عنها التنزيل احلكيم بكالمه، وهو هللا سبحانه وتعاىل، لذا فإن مفاتيح فهم التنزيل احلكيم  
داخل التنزيل احلكيم وبدون صحاح ومسانيد..إخل وبدون قول صحايب أو اتبعي، وميكن مساع كل األقوال واالستئناس  
أسرية  املعرفة  حيث أن  احلكيم،  التنزيل  التعامل مع  املعريف يف  واملنهج  املصطلحات،  فهم  هي  هللا  فإن أجبدية كالم  هبا، 

ا فإن التنزيل احلكيم مطلق يف ذاته، ونسيب لقارئه، ونسبيته تتبع تطور نظم املعرفة وأدواهتا، وهذا ما نطلق عليه أدواهتا، لذ 
ثبات النص يف ذاته وحركة احملتوى لقارئه، وهنا نعلم ملاذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم ممتنعاا عن شرحه إال يف الشعائر 

 –   سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا تعارضت مع مذهبه احلداثي، وهذا   ، وال يتواىن شحرور عن إنكار38فقط"
 عني الكفر.   -إنكار السنة الصحيحة 

 . : حتريف اللغةالفرع الرابع 

والعلم الوفري ابللغة العربية من أوىل أدوات املفسر وأوالها، ويستحيل تفسري القرآن دون العلم ابللغة العربية ومقتضياهتا، 
ا بلغات العرب ومتمكناا منها فال يكفيه أن يعرف معىن واحد لأللفاظ املشرتكة فيفسره تفسرياا   بل جيب أن

ا
يكون عامل

، وقد قيل: )ال ُيل ألحد يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب هللا 39آخر غري املراد بسبب جهله ابملعىن اآلخر 
العرب( بلغات  عاملا  يكن  مل  جتاوز  40إذا  وقد  لنصرة ،  شاذه  آبراء  وأتوا  اللغة  وحرفوا  بل  الشرط،  هذا  وغريه  شحرور 

غري  ترادف  عنه  يقال  ما  وكل  مرتادف،  لفظ  أي  فيه  وليس  الرتادف،  من  خاٍل  القرآن  أن  شحرور  فيزعم  مذاهبهم، 
 .41صحيح، بل إن لكل ما قيل أنه ترادف له معىن خمتلف ومقصد آخر، وأن املرتادفات ليست أكثر من خدعة 
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أما "ف األوىل،  احلقيقة  هذه  يطلع،  مل  من  أو كالم  مكابر،  أو  متسرٍع  خدعة، كالُم  من  أكثر  ليست  املرتادفات  إن  قوله 
احلقيقة الثانية، فهي أن القراءة املعاصرة قد تسللت من معىن الرتادف إىل ابطل ال عالقة له ابلرتادف ال من قريب وال 

ادف مل يزيدوا على أن قالوا ما معناه إن بني املرتادفات فروقاا يف الصفات، من بعيد، وذلك أن األئمة الذين أنكروا الرت 
ومثال ذلك أن بني السيف واملهند والصارم واحلسام فروقاا يف الصفات، ولكنها مجيعاا إمنا تدل على احلديدة اليت يكون 

ا القراءة املعاصرة فقد تسللت من هذا هبا القتال، ومل يقل أحد منهم أن احلسام غري املهند، والصارم غري السيف، وأم 
الذي أمجع عليه أولئك األئمة، إىل حكم مرجتل ال أصل له، فقالت )الرتادف خدعة، واملرتادفان متغايران(، فعليه القرآن 

ا وهات قطعاا"  كن ، فاللغة العربية هي لغة القرآن واجلرأة عليها واستخدامها دون مت42غري الكتاب وغري الفرقان وخذ فأسا
يف  يوقعه  قد  مما  املعىن  تغيري  إىل  يفضي  وهذا  القرآين،  النص  لتفسري  تصدى  مبن  قادح  أمر  هللا  تفسري كتاب  يف  منها 

  التحريف الذي يؤدي إىل تغيري األحكام والعقائد خاصة ما يتعلق بصفات هللا سبحانه وتعاىل.   

 . : إنكاره أسباب النزولالفرع اخلامس

، على الرغم من أنه من أهم علوم 43بعبارة صرُية حيث قال: "ليس للقرآن أسباب نزول" أنكر شحرور أسباب النزول  
القرآن، وقد اعتىن بذلك املفسرون يف كتبهم وأفردوا فيه تصانيف كثرية، وخمطئ من زعم أنه ال طائل حتته جلراينه جمرى 

ومنها   احلكم،  تشريع  على  الباعثة  احلكمة  وجه  منها  فوائد  له  بل  العربة التاريخ،  أن  يرى  من  عند  به  احلكم  ختصيص 
خبصوص السبب، ومنها الوقوف على املعىن، فبيان سبب النزول طريق قوي يف فهم معاين آايت القرآن الكرمي، ومنها 

 .44أنه قد يكون اللفظ عاما ويقوم الدليل على التخصيص فإن حمل السبب ال جيوز إخراجه ابإلجتهاد 

الجتهاد فيه، وذلك أن بعض آايت القرآن يستحيل فهمها دون معرفة أسباب النزول وأسباب النزول شرط ال ميكن ا
 كاآلايت األوىل يف سورة اجملادلة والتحرمي مثال، فال ميكن تفسريها دون معرفة مسبقة بسبب نزول هذه السورة. 

 .: الطعن يف الصحابة رضي هللا عنهمالفرع السادس

 عليه وسلم فيقول: إن جورج بوش أفضل من عثمان بن عفان رضي هللا عنه، أما طعنة يف صحابة رسول هللا صلى هللا 
وقال هذا الكالم يف إحدى جلساته، فطرح أحد املوجودين سؤاالا واضحاا: أيهما أفضل، جورج بوش أم عثمان بن 
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يف اإلدارات   عفان؟ وأجاب على السؤال بقوله: طبعاا جورج بوش أفضل، ألنه عندما استلم احلكم مل يعنّي أقاربه 
والوزارات ووظائف الدولة، ومل يعطهم من مال الدولة شيئاا بدون حق، بينما فعل عثمان بن عفان ذلك، وزرع أقاربه 

، 45يف املناصب احلساسة، وفتح هلم األبواب لنهب مال الدولة، وهلذا فإّن جورج بوش أفضل من عثمان بن عفان
املبشرين ابجلنة، وتفضيل جورج بوش الكافر مستحل دماء املسلمني وًنصر وهذا طعن صريح يف صحايب جليل وأحد  

وهذا   الصهاينة واليهود على صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأي ضالل واحنراف يف االعتقاد بعد هذا؟!
ن عاملا هبا لعلم إنكار منه حلديث العشرة املبشرين ابجلنة، وإثبات أبنه منكر ألسباب النزول وجاهل هبا، إذ لو كا

سبب بيعة الرضوان اليت ابيع الصحابة فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال يفروا حىت املوت، وذلك عندما أشيع 
أن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قتلته قريش، وكانت هذه البيعة سبباا يف رضا هللا سبحانه وتعاىل عن الصحابة 

ُ عحِن اْلُمْؤِمِننيح ِإْذ يُ بحايُِعونحكح َتحْتح الشاجحرحةِ ﴿رضوان هللا عليهم، قال سبحانه:   ، فوا عجيب كيف 46﴾لحقحْد رحِضيح اَّللا
يفضل شحرور الكافر األصلي على من قامت بيعة الرضوان ألجله، وًنل رضا هللا أصاحب النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ويف تفسري كتاب هللا.      حني أشيع قتله، فهذا زيغ عن االعتقاد السليم يف أصحاب النيب

 . املطلب الثالث: مناذج من تفسري حممد شحرور وضالالته العقدية
 .47﴾ ايح أحي ُّهحا الاِذينح آمحُنوا ال َتحُْكُلوا الرِ َبح أحْضعحافًا ُمضحاعحفحًة وحات اُقوا اَّللاح لحعحلاُكْم تُ ْفِلُحونح أوال: تفسريه لقول هللا تعاىل: ﴿

شحرور هذه اآلية واستدل هبا على جواز الراب، وذلك يف حال إقراض البنوك لذوي الفعاليات االقتصادية الصناعية ر  فسَّ 
والتجارية والزراعية، والذين هم عصب االقتصاد كشركات النفط والسيارات، وذلك بشرط أن ال يزيد على ضعف رأس 

 48المتناع عن دفع ما زاد عن الضعف. املال يف السنة الواحدة، ويف حال الزايدة ُيق للمدين ا 

 ﴿ تعاىل:  قوله  يقرأ  ومل  االسالم،  يف  األحكام  فرض  يف  التدرج  سياسة  عن  تغافل  أو  شحرور  أغفل  ايح أحي ُّهحا الاِذينح وقد 
ُتْم   ۞آمحُنوا ات اُقوا اَّللاح وحذحُروا محا بحِقيح ِمنح الر َبح ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيح   فحِإن َّلاْ ت حْفعحُلوا فحْأذحنُوا ِبحْرٍب مِ نح اَّللِا وحرحُسولِِه وحِإن تُ ب ْ

ُتْظلحُمونح  تحْظِلُمونح وحالح  أحْموحاِلُكْم الح  رُُءوُس  آخر 49﴾ ف حلحُكْم  من  هي  أي  املدين،  العهد  أواخر  يف  نزلت  اآلية  وهذه   ،
 األحكام وأثبتها، فحلل شحرور كبرية من الكبائر، ومن استحل حراما فقط كفر. 
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 .50﴾اي ُبَنحا الح ُتْشِرْك َبهلِل إنا الشِ ْركح لحُظٌم عحِظيمٌ اثنياا: تفسريه لقول هللا تعاىل: ﴿

ا مل يسبقه أحد إليه لشدة زيغه، فقال: إن سكونية ر شحرور الشرك بشكل عام يف  فسَّ  هذه اآلية وغريها تفسرياا جديدا
الفكر والفقه والتفسري من أول مظاهر الشرك اخلفي عند العرب، حيث أعطوا املوروث صفة املطلق، وأن أكرب مظاهر 

و  أن املسلم حىت ال يشرك الشرك هو سكونية الفكر، فالتخلف شرك والتقدم توحيد، ُث يكمل شحرور شرحه للشرك 
وأي  واحلدود،  العبادات  ذلك  واستثىن من  متحرك،  شيء  بكل  يؤمن  وأن  شيء،  يف كل  الثبات  ظاهرة  ينكر  فعليه أن 

 .، وهو بذلك ُيرف مصطلح الشرك لينكر إشراك املشركني51ثبات يف غريمها هو وقوٌع يف الشرك

ِإْن ِخْفُتْم أح اثلثاا: تفسريه لقول هللا تعاىل: ﴿ ال تُ ْقِسطُوا يف اْلي حتحامحى فحاْنِكُحوا محا طحابح لحُكْم ِمنح النِ سحاِء محْثَنح وحُثالثح وح
ًة أحْو محا محلحكحْت أحْْيحانُُكمْ  عح فحِإْن ِخْفُتْم أحال ت حْعِدُلوا ف حوحاِحدح  .52﴾وحرَبح

ألول هو حد الكم، أي احلد يف تفسري شحرور هلذه اآلية قسمها إىل قسمني، وجعل هذين القسمني حدين، فاحلد ا
األدىن واألقصى للنكاح، حيث قال إن احلد األدىن زوجة واحدة واحلد األقصى أربعة، واحلد الثاين هو حد الكيف، أي 

التعدد  يف حالة  النساء  من 53نوع  فالرابعة  فالثالثة  الثانية  تكون  أن  حالة  على  مقتصراا  الزوجات  بتعدد  اإلذن  "فجعل   ،
قات، ال من األبكار ومن شاء أن يتزوج أرملة أو مطلقة هلا أوالد فعليه أن يتحمل إعالة أوالدها فيما األرامل أو املطل

 ، وهذا تغيري ألحكام هللا الثابتة والصرُية، ابجتهادات ال سند هلا، وحصر وحترمي للمباحات. 54زعم وافرتى على دين هللا" 

هحاوحالح  رابعاا: تفسريه لقول هللا تعاىل: ﴿  .55﴾يُ ْبِدينح زِين حت حُهنا ِإالا محا ظحهحرح ِمن ْ

استخدم شحرور هذه اآلية ليفسر زينة املرأة وقسمها إال اثنتني، فالزينة األوىل هي الزينة الظاهرة ابخللق، أي ما أظهره 
الزينة الثانية فهي الزينة غري هللا تعاىل يف خلقها، كالرأس والظهر والبطن والرجلني، وأن هللا خلق الرجل واملرأة عراه، وأما  

الظاهرة ابخللق، أي ما أخفاه هللا يف بنية املرأة وتصميمها، وفسرها على أهنا اجليب والذي كما يقول هو ما بني الثديني 
دي وحتت الثديني وحتت اإلبطني والفرج واالليتني، فأمرها هللا بتغطيتها ومسح هلا أيضا إببداءها حملارمها، لتصري فرجة للغا

والرائح منهم، فتظهر عارية أمامهم وال حرج، وال ُيق ألحد منهم أن مينعها، ومن أراد ذلك فال يقل هلا هذا حرام، بل 
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، وكأنه يريد أن يصل للنظرية اإلحلادية يف أن العالقة بني 56يقول هذا عيب، وعليها أال حترج من الظهور عارية هلؤالء 
 حىت بني األم وولدها.    لشهوة قائمة على ا  الناس عالقة جنسية حبته

 بعض آراء حممد شحرور املنحرفة يف العقيدة 
 إنكاره للغيب:  .1

أنكر حممد شحرور عامل الغيب، وزعم أنه ال جيود عامل غيب، وإمنا هو ما مل يتوصل العلم احلديث له حىت اآلن، أي أنه 
دائم   غيب، فالعلم يف تقدم وتطور  فيقول: "بدأت املعرفة اإلنسانية ابلتفكري مع الزمن لن يكون هناك عامل  ومستمر، 

البداية  يف  يعين  الشهادة  عامل  لذا كان  العام،  اجملرد  التفكري  ببلوغها  وارتقت  والبصر،  السمع  حباسيت  احملدد  املشخص 
ُث توسع ليشمل ما أدركه بعقله ال حبواسه، وعليه فإن عامل  الشهادة   العامل املادي الذي تعرف عليه اإلنسان حبواسه، 

وتقلص  الشهادة،  عامل  يف  يدخل  ملا  مستمر  توسع  هو  والعلوم  اإلنسانية  املعارف  تقدم  واتريخ  ماداين،  الغيب  وعامل 
مستمر ملا يدخل يف عامل الغيب، وهبذا املعىن يظهر أن عامل الغيب هو عامل مادي، ولكنه غاب عن إدراكنا حىت اآلن 

 .57ن من معرفته"ألن درجة تطور العلوم مل تبلغ درجة متك
 العرش والكرسي:  .2

فيقول إن العرش هو أوامر هللا ونواهيه وال ُيمل معىن مكانياا إطالقاا، والكرسي هو معلومات رب العاملني، والعرش فوق 
 58الكرسي، إذ ال ميكن األمر والنهي إال يف شيء يدخل ضمن معلومات اآلمر والناهي. 

 الناسخ واملنسوخ:  .3
عرَّفه تعاىل يف البقرة هو استبدال حكم ورد يف رسالة سابقة آبخر أيسر منه يف رسالة الحقة، مثاله حكم النسخ كما  

الزًن ابلرجم عند موسى حتول إىل جلد وتعذيب عند حممد صلى هللا عليه وسلم، أي أن النسخ ال يكون إال يف األحكام 
ة ما كما هو إىل شريعة اتلية، أو يتم تعديله، أو جيري إلغاؤه. وال يكون إال بني الرساالت، فقد ينتقل بند من بنود شريع

 59أما يف آايت التنزيل احلكيم فال ًنسخ وال منسوخ. 
 ملك اليمني:  .4
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واالستمرار،  اإلجناب  يف  نية  وال  نسب  وال  صهر  فيها  ليس  عاقلة  ابلغة  وامرأة  عاقل  ابلغ  رجل  بني  طوعية  عالقة  هو 
الط بني  اجلنس  ممارسة  على  وقد وتقتصر  املتعة،  زواج  ومثاله  عليها،  فينفق  الرجل  ليمني  ملكاا  املرأة  تكون  وقد  رفني، 

متبادل  ميني  ملك  يكون  وقد  املسيار،  زواج  ومثاله  سكن  أو  نفقة  أي  منه  تطلب  فال  املرأة  ليمني  ملكاا  الرجل  يكون 
 بينهما، ومثاله زواج )الفرند(. 

 
 الوالد والوالدة واألب واألم:  .5

( وقد يكون هو األب املريب وقد ال يكون، والوالدة هي Biological Fatherاحليوان املنوي )الوالد هو صاحب  
( والذي ُيدد الوالد والوالدة هو Biological Motherصاحبة البويضة وقد تكون الوالدة أماا وقد ال تكون، ) 

الداا وقد ال يكون، إمنا يف ، واألب هو من يقوم على رعاية الولد ويربيه، وقد يكون و DNAفحص احلمض النووي 
احلالتني له احلرمة والرب واإلرث والنسب، واإلنسان يكون له والد واحد وأب واحد. وقد يكوًنن يف شخص واحد أو 
يف شخصني، واألم هي من ترعى الولد ابتداء من كونه جنيناا يف رمحها، وقد تكون هي صاحبة البويضة األوىل وقد ال 

لدة واألم احلاضنة واألم املرضعة واألم املربية وهناك أم املؤمنني، وكل هؤالء األمهات هلن حرمة، تكون، فهناك األم الوا
بشري  مفهوم  الوالدان  أمه،  أهنا  على  الطفل  وعي  يف  دخلت  اليت  وهي  والرب  واإلرث  احلرمة  هلا  واحدة  أم  هناك  إمنا 

 60بيولوجي، واألبوان مفهوم إنساين اجتماعي. 
حممد ديب شحرور اليت ينشرها بني أتباعه، وهي ال شك آراء ضالة هدفها هدم الدين واالنسالخ   هذه بعض أبرز آراء 

ا حنو هاوية املادية واإلابحية والتحرر املطلق، وحتت رعاية   من   لئيمة عن كل العادات والتقاليد واألخالق، واملضي قدما
لغ من قال: إن كتاب "الكتاب والقرآن" كتبه اليهود، الغرب الذي يدعم كتاابته على أهنا تعرض اإلسالم احلق، ومل يبا

 ووضع عليه اسم حممد شحرور.

 :النتائج

 وأهم ما توصلنا إليه من نتائج حول هذا البحث: 
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هو  .1 الذي  الكرمي،  ابلقرآن  املباشرة  لعالقته  واألمهية  الشرف  هذا  ًنل  وقد  اإلسالمية،  العلوم  أشرف  من  التفسري  إن 
 اإلسالمي واملعجزة اخلالدة. مصدر التشريع  

الذي  .2 للتحريف  ونتيجة  قرون،  طيلة  الغريب  اإلنسان  منه  عاىن  الذي  الروحي  نتيجة للفراغ  الغرب  احلداثة يف  ظهرت 
 وقع على األداين اليت اعتنقها، فكانت كرد فعلي على كل قدمي وموروث 

منها .3 والقصد  الغربية،  احلداثة  من  ابلكامل  مستوردة  العربية  اهلدامة   احلداثة  الفكرية  واملذاهب  واخلرافات  البدع  نشر 
 واإلابحية، ويظهر ذلك جلياا يف بيان عالقات الرجل واملرأة ولباسهما. 

كتب حممد شحرور تفسره للقرآن دون أتصيل شرعي، وحىت دون تعليم أكادميي شرعي على األقل، وكان ختصصه  .4
 نه. أبعد ما يكون عن علوم القرآن، وال يعرف له شيخ أخذ ع

 حرف حممد شحرور اللغة، وتبىن املادية واملاركسية ونظرية داروين، وظهر بتفاسري جديدة ختالف الشرع والعقل.  .5
وجعله بصبغة إسالمية حتت غطاء تفسري القرآن، فبث  .6 تبىن حممد شحرور آراء شاذه، ونشر الفكر احلداثي الغريب 

 مسومه ووجد من يتبىن أفكاره من اجلهلة والضالني. 
االحنرافات .7 تلك  يوضح  التفسري  يف  ومنهجه  العقدية،  ابالحنرافات  مليء  شحرور  حممد  أصول   تفسري  ختالف  اليت 

 االعتقاد. 
                                                                                                                               :Footnoteاُلوامش

 

 
1. swrh alhjr mn alayh 9 . 

2. swrh s mn alayh 29 . 

3. swrh mhmd mn alayh 24 . 

4. swrh alnhl mn alayh 44 . 

5. altbry, mhmd bn jryr bn yzyd bn kthyr bn ghalb alamly abw j'efr altbry. (1422h-2001m). jam'e albyan 

'en tawyl ay alqran. thqyq 'ebdallh bn 'ebdalmhsn altrky. msr: dar hjr. t:1, j:1, s:74. 

6. altbry, jam'e albyan fy tawyl ay alqran, mrj'e sabq, j:1, s:75 . 

7. altbry, jam'e albyan fy tawyl ay alqran, mrj'e sabq, j:1, s:76 . 

8. swrh almzml mn alayh 5 

9. als'edy, 'ebdalrhmn bn nasr bn 'ebdallh als'edy. (1420h-2000m). tysr alkrym alrhmn fy tfsyr klam 

almnan. thqyq: 'ebdalrhmn bn m'ela allwyhq. byrwt: m'essh alrsalh. t:1. s:892 . 

10. tntawy, mhmd syd tntawy. (1998m). altfsyr alwsyt llqran alkrym. alqahrh: dar nhdh msr. t:1. j:15. 

s:156 . 

11.  'ebdal'ezym, s'eyd bn 'ebdal'ezym.(bdwn tarykh). mnhj shykh aleslam abn tymyh altjdydy wd'ewth 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

39 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 
aleslahyh. aleskndryh: dar aleyman. bdwn tb'eh. s:90 . 

12. alshwabkh, mrad alshwabkh. ahmyh 'elm altfsyr, mwdw'e,       shorturl.at/fDJMY 

13. alatrsh, rdwan jmal alatrsh, (2011)"mbtkrat alqran allghwyh w'eadath". mjlh aldrasat allghwyh 

waladbyh. malyzya: aljam'eh aleslamyh al'ealmyh bmalyzya. al'edd alkhas. s:53 . 

14. alrazy, ahmd bn fars bn zkrya' alqzwyny alrazy. (1399h - 1979m). m'ejm mqayys allghh. thqyq: 

'ebdalslam mhmd harwn. byrwt: dar alfkr. bdwn tb'eh. j:4. s:504 . 

15. abn mnzwr, mhmd bn mkrm bn 'ely abw alfdl jmal aldyn bn mnzwr alansary alrwyf'ey alefryqy. 

(1414h). lsan al'erb. brwt: dar sadr. t:3. j:5. s:55 . 

16. aljrjany, 'ely bn mhmd bn 'ely alzyn alshryf aljrjany. (1403h - 1983m). ktab alt'eryfat. thqyq: jma'eh 

mn al'elma' beshraf alnashr. byrwt: dar alktb al'elmyh. t:1. s:63 . 

17. abn mnzwr, lsan al'erb, mrj'e sabq, j:3, s:297 . 

18. alrazy, m'ejm mqayys allghh, mrj'e sabq, j:4, s:86 . 

19. alfyrwz abady, mjd aldyn mhmd bn y'eqwb alfyrwz abady. (1426h - 2005m). alqamws almhyt. thqyq: 

mktb thqyq altrath fy m'essh alrsalh. byrwt: m'essh alrsalh. t:8. s:300 . 

20. alnjar, abrahym mstfa wahmd alzyat whamd 'ebdalqadr wmhmd alnjar. (bdwn tarykh). alm'ejm alwsyt. 

alqahrh: dar ald'ewh. (bdwn tb'eh). j:2. s:614 . 

21. alathry, 'ebdallh bn 'ebdalhmyd alathry. (1422h). alwjyz fy 'eqydh alslf alsalh ahl alsnh waljma'eh. 

thqyq: salh bn 'ebdal'ezyz al alshykh. almmlkh al'erbyh als'ewdyh: wzarh alsh'ewn aleslamyh 

walawqaf wald'ewh walershad. t:1. s:23, 24 . 

22. alqhtany, s'eyd bn 'ely bn whf alqhtany. (bdwn tarykh). byan 'eqydh ahl alsnh waljma'eh wlzwm 

atba'eha fy dw' alktab walsnh. alryad: mtb'eh sfyr. (bdwn tb'eh). s:6 . 

23. alathry, alwjyz fy 'eqydh alslf alsalh ahl alsnh waljma'eh, mrj'e sabq, s:24 . 

24. alrazy, m'ejm mqayys allghh, mrj'e sabq, j:2. s:36 . 

25. abn mnzwr, lsan al'erb, mrj'e sabq, j:2. s:132 . 

26. alqrny, 'ewd bn mhmd alqrny. (1408h - 1988m). alhdathh fy myzan aleslam nzrat eslamyh fy adb 

alhdathh. msr: hjr. t:1. s:12 . 

27. alnhwy, 'ednan 'ely rda alnhwy. (1410h - 1989m). alhdathh fy mnzwr eymany. almmlkh al'erbyh 

als'ewdyh: dar alnhwy. t:3. s:25 . 

28. bawman, zyjmwnt bawman. (2016m). alhdathh alsa'elh. trjmh hjaj abw jbr. byrwt: alshbkh al'erbyh 

llnshr. t:1. s:25, 26 . 

29. anzr: al'ely, mhmd bn 'ebdal'ezyz bn ahmd al'ely. (1414h). alhdathh fy al'ealm al'erby drash 'eqdyh. 

rsalh mqdmh lnyl drjh aldktwrah fy al'eqydh walmdahb alm'easrh alryad: jam'eh alemam mhmd bn 

s'ewd aleslamyh, klyh aswl aldyn. s:187  . 

30.  'ebas, fdl hsn 'ebas. (1426h - 2005m). altfsyr asasyath watjahath. alardn: mktbh dndys, t:1. s:671 . 

31. al'ejlan, fhd bn salh al'ejlan. 1436h - 2015m). altslym llns alshr'ey walm'eardat alfkryh alm'easrh, 

(almmlkh al'erbyh als'ewdyh: mrkz altasyl lldrasat walbhwth. t:2. s:35-147 . 

32. almwq'e alrsmy lldktwr mhmd shhrwr , 

33. http://www.shahrour.org/?page_id=2 

34. shhrwr, mhmd dyb shhrwr. (1990m). alktab walqran qra'h m'easrh. dmshq: alahaly. t:1. s:42 . 

35. shhrwr, alktab walqran qra'h m'easrh, mrj'e sabq, s:106. 

36. shhrwr, alktab walqran qra'h m'easrh, mrj'e sabq, s:108. 

37. shhrwr, alktab walqran qra'h m'easrh, mrj'e sabq, s:526. 

38. shhrwr, alktab walqran qra'h m'easrh, mrj'e sabq, s:43 . 

39. almwq'e alrsmy lldktwr mhmd shhrwr , 

40. http://www.shahrour.org/?page_id=3   

41. anzr: alsywty, 'ebdalrhmn bn aby bkr jlal aldyn alsywty. (1394h-1974m). aletqan fy 'elwm alqran. 

thqyq: mhmd abw alfdl abrahym. msr: alhy'eh almsryh al'eamh llktab. bdwn tb'eh. j:4. s:213 . 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

40 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 
42. m'ebd, mhmd ahmd mhmd m'ebd. (1426h-2005m). nfhat mn 'elwm alqran. alqahrh: dar alslam. t:2. 

s:126 . 

43. shhrwr, alktab walqran qra'h m'easrh, mrj'e sabq, s:43 . 

44. alsydawy, ywsf alsydawy. (bdwn tarykh). bydh aldyk nqd lghwy lktab alktab walqran. dmshq: 

almtb'eh alt'eawnyh. bdwn tba'eh. s:62 . 

45. shhrwr, alktab walqran qra'h m'easrh, mrj'e sabq, s:92 

46. anzr: alzrkshy, bdr aldyn mhmd bn 'ebdallh bn bhadr alzrkshy. (1376h-1957m). albrhan fy 'elwm 

alqran. thqyq: mhmd abw alfdl abrahym. byrwt: dar ehya' alktb al'erbyh. t:1. j:1. s:23. 

47. ashwaq aljnh, althdyr mn fkr almrtd mhmd shhrwr  , 

48. http://ashwakaljana.com/vb/showthread.php?t=23789 

49. swrh alfth mn alayh 18 . 

50. swrh al 'emran mn alayh 131. 

51. nzr: shhrwr, alktab walqran qra'h m'easrh, mrj'e sabq, s469, 470 . 

52. swrh albqrh mn alaytyn 278, 279 . 

53. swrh lqman mn alayh 13 . 

54. nzr: shhrwr, alktab walqran qra'h m'easrh, mrj'e sabq, s496, 497 . 

55. swrh alnsa' mn alayh 3 . 

56. nzr: shhrwr, alktab walqran qra'h m'easrh, mrj'e sabq, s598, 599 . 

57. almydany, 'ebdalrhmn hsn hbnkh almydany. (1418h - 1997m). althryf alm'easr fy aldyn. dmshq: dar 

alqlm. t:1 s:233 . 

58. swrh alnwr mn alayh 31 . 

59. shhrwr, alktab walqran qra'h m'easrh, mrj'e sabq, s606, 607 . 

60. shhrwr, alktab walqran qra'h m'easrh, mrj'e sabq, s43 . 

61. almwq'e alrsmy lldktwr mhmd shhrwr , 

62. http://www.shahrour.org/?page_id=12 

63. almrj'e alsabq . 

64. almrj'e alsabq. 
 

 

                                                                                                               :Refrencesواملراجع  املصادر

1. alqran alkrym. 

2. abn mnzwr, mhmd bn mkrm bn 'ely abw alfdl jmal aldyn alansary alrwyf'ey alefryqy (1414h). 

lsan al'erb. brwt: dar sadr. t:3. 

3. alathry, 'ebdallh bn 'ebdalhmyd. (1422h). alwjyz fy 'eqydh alslf alsalh ahl alsnh waljma'eh. 

thqyq: salh bn 'ebdal'ezyz al alshykh. almmlkh al'erbyh als'ewdyh: wzarh alsh'ewn aleslamyh 

walawqaf wald'ewh walershad. t:1. 

4. alatrsh, rdwan jmal. (2011m) "mbtkrat alqran allghwyh w'eadath". mjlh aldrasat allghwyh 

waladbyh. malyzya: aljam'eh aleslamyh al'ealmyh bmalyzya. 

5. bawman, zyjmwnt. (2016m). alhdathh alsa'elh. (tr: hjaj abw jbr). byrwt: alshbkh al'erbyh 

llnshr. t:1. 

6. aljrjany, 'ely bn mhmd bn 'ely alzyn alshryf. (1403h - 1983m). ktab alt'eryfat. thqyq: jma'eh 

mn al'elma' beshraf alnashr. byrwt: dar alktb al'elmyh. t:1. 

7. alrazy, ahmd bn fars bn zkrya' alqzwyny. (1399h - 1979m). m'ejm mqayys allghh. thqyq: 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

41 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 

'ebdalslam mhmd harwn. byrwt: dar alfkr. bdwn tb'eh. 

8. alzrkshy, bdr aldyn mhmd bn 'ebdallh bn bhadr. (1376h - 1957m). albrhan fy 'elwm alqran. 

thqyq: mhmd abw alfdl abrahym. byrwt: dar ehya' alktb al'erbyh. t:1. 

9. alsdys, 'ebdalrhmn bn 'ebdal'ezyz bn 'ebdallh. (1420h). "al'elamh alshykh 'ebd alrzaq 'efyfy 

wm'ealm mnhjh alaswly". mjlh albhwth aleslamyh. almmlkh al'erbyh als'ewdyh. al'edd 

althamn walkhmswn. 

10. als'edy, 'ebdalrhmn bn nasr bn 'ebdallh als'edy. (1420h - 2000m). tysr alkrym alrhmn fy tfsyr 

klam almnan. thqyq: 'ebdalrhmn bn m'ela allwyhq. byrwt: m'essh alrsalh. t:1. 

11. alsywty, 'ebdalrhmn bn aby bkr jlal aldyn. (1394h - 1974m). aletqan fy 'elwm alqran. thqyq: 

mhmd abw alfdl abrahym. msr: alhy'eh almsryh al'eamh llktab. bdwn tb'eh. 

12. shhrwr, mhmd dyb. (1990m). alktab walqran qra'h m'easrh. dmshq: alahaly. t:1. 

13. alsydawy, ywsf. (d.t) bydh aldyk nqd lghwy lktab alktab walqran. dmshq: almtb'eh alt'eawnyh. 

bdwn tb'eh. 

14. altbry, mhmd bn jryr bn yzyd bn kthyr bn ghalb alamly abw j'efr altbry. (1422h - 2001m). 

jam'e albyan 'en tawyl ay alqran. thqyq 'ebdallh bn 'ebdalmhsn altrky. msr: dar hjr. t:1. 

15. tntawy, mhmd syd tntawy. (1998m). altfsyr alwsyt llqran alkrym. alqahrh: dar nhdh msr. t:1. 

16. 'ebas, fdl hsn. (1426h - 2005m). altfsyr asasyath watjahath. alardn: mktbh dndys. t:1. 

17. al'ejlan, fhd bn salh. (1436h - 2015m). altslym llns alshr'ey walm'eardat alfkryh alm'easrh. 

almmlkh al'erbyh als'ewdyh: mrkz altasyl lldrasat walbhwth. t:2. 

18. al'ely, mhmd bn 'ebdal'ezyz bn ahmd. (1414h). "alhdathh fy al'ealm al'erby drash 'eqdyh". 

rsalh dktwrah, alryad: jam'eh alemam mhmd bn s'ewd aleslamyh, klyh aswl aldyn. 

19. alfyrwz abady, mjd aldyn mhmd bn y'eqwb. (1426h - 2005m). alqamws almhyt.. thqyq: mktb 

thqyq altrath fy m'essh alrsalh. byrwt: m'essh alrsalh. t:8 

20. alqhtany, s'eyd bn 'ely bn whf. (d.t). byan 'eqydh ahl alsnh waljma'eh wlzwm atba'eha fy dw' 

alktab walsnh. alryad: mtb'eh sfyr. bdwn tba'eh 

21. alqrny, 'ewd bn mhmd. (1408h - 1988m). alhdathh fy myzan aleslam nzrat eslamyh fy adb 

alhdathh. msr: dar hjr. t:1. 

22. m'ebd, mhmd ahmd mhmd. (1426h - 2005m). nfhat mn 'elwm alqran. alqahrh: dar alslam. t:2. 

23. mhdy, ahmd 'ebdalhmyd. (bdwn tarykh). "mqdmh tmhydyh fy m'ena almnahj". mjlh qsm 

ald'ewh. shah 'elm: klyh al'elwm aleslamyh, jam'eh almdynh al'ealmyh bmalyzya. 

24. almydany, 'ebdalrhmn hsn hbnkh. (1418h - 1997m). althryf alm'easr fy aldyn. dmshq: dar 

alqlm. t:1. 

25. alnjar, abrahym mstfa wahmd alzyat whamd 'ebdalqadr wmhmd. (d.t). alm'ejm alwsyt. 

alqahrh: dar ald'ewh. bdwn tba'eh 

26. alnhwy, 'ednan 'ely rda alnhwy. (1410h - 1989m). alhdathh fy mnzwr eymany. almmlkh 

al'erbyh als'ewdyh: dar alnhwy. t:3. 

27. almwq'e alrsmy lldktwr mhmd shhrwr, 

28. http://www.shahrour.org/?page_id=3  

29. alshwabkh, mrad alshwabkh, ahmyh 'elm altfsyr, mwdw'e, shorturl.at/fDJMY 

30. ashwaq aljnh, althdyr mn fkr almrtd mhmd shhrwr,  

31. http://ashwakaljana.com/vb/showthread.php?t=23789 
 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

42 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 
 


