هذا الكتاب
هذا الكتاب هو املقدمة الرضورة الرابعة هلذه السلسلة ،ويتناول القسم الثاين من
أقسام املنحرفني عن القرآن الكريم ،وهو القسم الذي سامه رسول اهلل [ انتحال املبطلني]
ومن خالل حتليل ذلك التعبري النبوي املقدس ،رأينا أن املقصود منه تلك اجلهات التي
تريد نرش الباطل ،وتشويه احلق ،ال باملواجهة املبارشة ،وإنام باالنتحال ،وأصناف احليل.
وقد رأينا من خالل استقرائنا للواقع أن ذلك االنتحال قد تم من طرف أربع جهات،
أوهلا وأسبقها من يطلق عليهم لقب [احلشوية] ،وهم أولئك الرواة واملدلسني الذين امتألت
هبم كتب احلديث والتفسري ،والذين كان هلم دور كبري يف نرش اخلرافة والدجل والشعوذة
وتشويه احلقائق والقيم القرآنية.
وأما اجلهة الثانية؛ فيمثلها من أطلقنا عليهم لقب [الكشفية] ،وهم أولئك الذين
اعتربوا الكشف واإلهلام املجرد أداة من أدوات تأويل القرآن الكريم وتفسريه وفهمه ،من
غري مراعاة ألي ضابط أو قانون.
وأما اجلهة الثالثة؛ فيمثلها من أطلقنا عليهم لقب [املشككني] ،ونقصد هبم كل من
حاول أن يشكك يف القرآن الكريم ،ابتداء من السابقني من املعارصين لرسول اهلل  إىل
املبرشين واملسترشقني واحلداثيني وغريهم.
وأما اجلهة الرابعة؛ فيمثلها من أطلقنا عليهم لقب [املبدلني] ،ونقصد هبم كل الذين
حاولوا أن ينحرفوا بالقرآن الكريم عن معانيه الظاهرة الواضحة التي فهمها املتقدمون
واملتأخرون إىل معاين بديلة ،متأثرين يف ذلك بموجة احلداثة الغربية ومناهجها املختلفة،
ولذلك تعاملوا مع القرآن الكريم ،مثلام تعامل حداثيو الغرب مع الكتاب املقدس ،من غري
أن يراعوا الفوارق بني الكتابني.
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تقديم
هذا هو اجلزء الثاين من كتاب [القرآن وانتحال املبطلني] ،وهو يتضمن ما ييل:
الفصل الثالث ـ القرآن واملشككون :وقد تطرقنا فيه إىل اجلهة الثالثة التي يمثلها من
أطلقنا عليهم لقب [املشككني] ،ونقصد هبم كل من حاول أن يشكك يف القرآن الكريم،
ابتداء من السابقني من املعارصين لرسول اهلل  إىل املبرشين واملسترشقني واحلداثيني
وغريهم ..والذين استعملوا سالح التشكيك ،وسيلة إللغاء قداسة القرآن الكريم ،وذلك
عرب بث شبه وإشكاالت يكرروهنا بصيغ خمتلفة.
الفصل الرابع ـ القرآن واملبدلون :وقد تطرقنا فيه إىل اجلهة الرابعة التي يمثلها من
أطلقنا عليهم لقب [املبدلني] ،ونقصد هبم كل الذين حاولوا أن ينحرفوا بالقرآن الكريم
عن معانيه الظاهرة الواضحة التي فهمها املتقدمون واملتأخرون إىل معاين بديلة ،متأثرين يف
ذلك بموجة احلداثة الغربية ومناهجها املختلفة ،ولذلك تعاملوا مع القرآن الكريم ،مثلام
تعامل حداثيو الغرب مع الكتاب املقدس ،من غري أن يراعوا الفوارق بني الكتابني.
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ثالثا ـ القرآن ..واملشككون
يف اليوم الثالث ،وبعد أن م ّن اهلل عيل باجللوس مع معلمي واحلكامء السبعة،
وسمعت الكثري من أخبارهم غري التي حكيتها لكم يف كتاب [الطائفيون واحلكامء السبعة]،
والتي قد أحكيها لكم يف مناسبات أخرى ،سمعنا صائحا يصيح يف سوق املدينة :من أراد
أن يرى املبطلني من املشككني من أهل املدينة ،وهم خيلعون أثواب التشكيك ،ويلبسون
ثياب اليقني؛ فليحرض إىل الساحة الكربى ،أمام املسجد اجلامع؛ فهناك ينتظرونكم ،لينفذوا
قوله تعاىل﴿ :إِ اال ا ال ِذين تَابوا و َأص َلحوا وبينُوا َف ُأو َلئِ َك َأ ُتوب َع َلي ِهم و َأنَا التاواب ِ
يم﴾
ُ ْ ْ َ
َ ُ َ ْ ُ ََا
الرح ُ
ا ُ ا
[البقرة ..]160 :فال توبة وال صالح بال بيان.
سألت معلمي عنهم ،فقال :سل احلكامء عنهم ..فهم سبب توبتهم.
قال أحد احلكامء :بل اهلل تعاىل هو الذي هداهم ،ونحن ما أدينا سوى واجبنا.
قلت :كيف تم ذلك هبذه الرسعة؟ ..ومن هم هؤالء املبطلون املشككون؟
قال :هؤالء شباب تتلمذوا عىل أيدي كل احلاقدين عىل القرآن الكريم والنبوة،
ولذلك رست إليهم الكثري من شبهاهتم وتشكيكاهتم ..وقد حرضوا هبا معهم ،وصاروا
يفتنون هبا من ال يعرف اإلجابة عليها.
قال آخر :واحلمد هلل ..لقد كان لتوبة احلشوية والكشفية تأثري كبري فيهم ،جعلهم
يستعدون ملا نقول هلم ..ذلك أهنم كانوا يواجهون كل من يرد عليهم بام يف كتب احلشوية
والكشفية من خرافات ودجل؛ فلام تبني هلم دخنها ودجلها وبعدها عن القرآن الكريم،
سقط السالح األكرب من أيدهيم ،وسهل علينا بعد ذلك حوارهم.
قال آخر :وقد دعوناهم بعد قناعتهم إىل االجتامع بالناس ،واإلجابة عىل
اإلشكاالت التي كانوا يشوشون هبا عليهم ،لكنهم رفضوا خشية عىل سمعتهم ..لكن ها
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هم قد استجابوا لذلك ،واحلمد هلل رب العاملني.
قال آخر ،يوجه اخلطاب يل :ال تنس أن تكتب كل ما يقولون ،حتى ما يبدو لك من
عدم عالقته بالتشكيك؛ فللتشكيك مقدماته ..ومن مل يفهم املقدمات ،مل يفهم النتائج.
قلت :طبعا أنا أفعل كل ما طلبه مني معلم القرآن ومجيع املعلمني الذين أرسلهم..
فدوري هو الكتابة ،وال هيمني بعدها هل وعيت أم مل أع ..فعسى أن يكون من القراء من
يعي ما مل أعه ..ورب مب الغ أوعى من سامع.
بعد أن وصلنا إىل الساحة الكربى ،أمام اجلامع األعظم ،رأينا جمموعة من الشباب،
يلتف حوهلم الكثري من الناس ،قال كبريهم :قبل أن نبدأ يف بيان ما مجعناكم ألجله ،نود أن
نشكر أولئك احلكامء الطيبني الذين مل يعرفوا منهال غري تلك املنابع الصافية التي مل تتدنس؛
فلوالهم لظللنا يف شكنا وضاللنا ،والستمررنا يف تشكيكم وتضليلكم.
قال آخر :لكنا بعدما رأيناهم ،وهم يردون عىل احلشويني وخرافاهتم ،والكشفيني
وأوهامهم ،علمنا أن القرآن الكريم أطهر من أن متثله تلك األباطيل ،أو أولئك املبطلون.
قال آخر :وقد شاء اهلل أن نلتقي بعد تلك املجالس بأولئك احلكامء ،ونسأهلم عن
الشبهات التي ملئت هبا عقولنا ،وقد أجابونا عليها مجيعا ..ولذلك نحن نتوب إىل اهلل من
كل ما كنا نوحي به إليكم من الوساوس التي مل نكن سوى ضحايا هلا.
قال آخر :وقد اجتمعنا يف هذا املجلس بكم ،لتوفروا لنا صدق توبتنا؛ فال توبة
لداعية ضاللة ما مل حيذر من ضاللته ،بمثل ما كان يدعو إليها.
قال كبريهم :وقبل ذلك اسمحوا لنا أن نخربكم عنا ،وعن رس تلك الشبهات
والشكوك التي عرضت لنا ،ومن أوحاها إلينا ،ومن شجعنا عليها ،حتى تأخذوا حذركم،
فال يترسب إليكم من يشككم غرينا.
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قال آخر :أنتم تعلمون أنا كنا متفوقني يف الدراسة والعلم بني أهلنا ،وكان أهلنا ذوي
مال وجاه ،ولذلك أذنوا لنا يف اخلروج خارج مدينتنا لنتلقى العلم يف غريها من البالد،
وهناك وجدنا من يوجهنا إىل غري الوجهة التي أرادها منا أهلنا.
قال آخر :لقد أرسلنا أهلنا لنتعلم من العلوم احلديثة والتقانة ما نوفر به ما حتتاجه
مدينتنا من حاجات ،لكن الذين استقبلونا هناك راحوا يزجون بنا يف مدارس وجامعات
ترشح لنا ديننا بغري ما تعلمناه.
قال آخر :ومل يكن لنا قدرة عىل اخلروج منها إىل غريها ،ذلك أهنا الوحيدة التي كان
يسمح لنا بدخوهلا بحسب املال الذي أحرضناه معنا ،والذي مل نرص بحاجة إليه بعدما
وفروا لنا يف تلك املدارس واجلامعات كل ما نحتاجه من حاجات.
قال آخر :وكل ذلك يف سبيل سلب اليقني من عقولنا ،واإليامن من قلوبنا ..وقد
حتقق هلم الكثري من ذلك ،لوال أن قيض اهلل لنا احلكامء الذين دلونا عىل احلقيقة ،ودعونا إىل
اإلقرار هبا.
﴿و َل ْن ت َْر ََض َعن َْك
قال آخر :لقد استعمل أولئك الذين وصفهم اهلل تعاىل بقولهَ :
ا ْل َي ُهو ُد َو َال الن َاص َارى َحتاى َتتابِ َع ِم الت َُه ْم ُق ْل إِ ان ُهدَ ى اهللاِ ُه َو ْاهلُدَ ى َو َلئِ ِن ا ات َب ْع َت َأ ْه َوا َء ُه ْم َب ْعدَ
ا ال ِذي َجا َء َك ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َما َل َك ِم َن اهللاِ ِم ْن َو ِ ٍّيل َو َال ن َِص ٍري﴾ [البقرة ]120 :كل الوسائل التي
تضللنا عن ديننا ،ابتداء من األساتذة الذين يدرسوننا ،واملقررات التي قررت لنا ،وطلب
منا حفظها ،وانتهاء بتلك احلوافز التي أتاحوها لكل من يسلك سبيلهم ،أو يسري معهم.
قال آخر :وقد كان نتيجة ذلك أن ترسبت إلينا الكثري من الشكوك والشبهات التي
رسبناها إليكم ،كام رسبت إلينا ..وأوهلا التشكيك يف كون القرآن الكريم وحيا إهليا بناء عىل
ما وجد يف البيئة التي عاش فيها رسول اهلل  من ديانات وأفكار ..ولذا كنا ـ عند ذكر أي
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عقيدة أو رشيعة أو قصة يف القرآن الكريم ـ نذكر لكم أن مصدرها اليهودية أو املسيحية أو
الصابئة أو غريهم.
قال آخر :ومنها التشكيك يف الوحي اإلهلي ،واعتباره ـ كام أوحى إلينا شياطني
التشكيك ـ نوعا من الوساوس أو األمراض النفسية والعصبية.
قال آخر :ومنها التشكيك يف حفظ القرآن الكريم ،وكونه قد تعرض بمرور الزمن
للزيادة والنقصان والتحريف.
قال آخر :ومنها التشكيك يف احلقائق التي وردت يف القرآن الكريم ،وعدم اختالفها
وتناقضها.
قال آخر :ومنها التشكيك يف احلقائق التي وردت يف القرآن الكريم ،وعدم تعارضها
مع العقول السليمة والعلم القطعي.
قال آخر :ومنها التشكيك يف لغة القرآن الكريم وأسلوبه وبالغته.

 .1منابع التشكيك:
قال أحد احلضور :فحدثونا عن اجلواب عن تلك الشبهات التي سمعناها منكم
كثريا.
قال أحد املشككني :سنفعل ذلك إن شاء اهلل ،وما اجتمعنا بكم هنا إال هلذا الغرض،
لكن قبل ذلك سنتحدث لكم عن منابع التشكيك ،والتي ال تزال تبث سمومها كل حني
لتحجب عن الغافلني نور اهلداية اإلهلية ..فمن ال يعرف منابع الرش ،سيقع فيه ال حمالة.
أ .مصادر التشكيك:
قال أحد احلضور :فحدثونا عن املصدر األول الذي نبعت منه كل التشكيكات
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والتضليالت.
قال أحد املشككني :هو ما ذكره القرآن الكريم عن الشيطان عدو البرش األكرب،
والذي توعد أن يستعمل كل الوسائل إلغوائهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ق َال َر ِّب بِ َام َأغ َْو ْيتَنِي
َألُزَ ِّينَ ان َهل ُ ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َألُغ ِْو َين ُاه ْم َأ ْمج َِعنيَ ِإ اال ِع َبا َد َك ِمن ُْه ُم املُْ ْخ َل ِصنيَ ﴾ [احلجر،]40 ،39 :
فاآليتان الكريمتان تلخصان املصدر واملنهج الذي تعتمده كل التشكيكات والتضليالت
التي يتعرض هلا اإلنسان ،وهو منهج التزيني واإلغواء ،وهو ال يعني أن اليشء املزين حيمل
أي حقيقة مجالية ،ولكنه يعني أن ذلك املزين وضع بصورة بحيث ُتقبل عليه العني ،أو يقبل
عليه الذوق ،ثم يقع اإلنسان فريسة له بعد ذلك ،مثلام يقع املدمن فريسة لذلك الرشاب،
أو تلك املخدرات التي استعملها مرات عديدة إىل أن صارت متحكمة فيه.
قال آخر :ولذلك أخرب اهلل تعاىل أن من تزيينات الشيطان للمرشكني قتل أوالدهم،
ري ِمن املُْ ْ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
وه ْم
رش َكاؤُ ُه ْم لِ ُ ْري ُد ُ
﴿وك ََذل َك زَ اي َن لكَث ٍ َ
كام قال تعاىلَ :
رشكنيَ َقت َْل َأ ْو َالده ْم ُ َ
ِ
ِ
َت َ
ون﴾ [األنعام ]137 :فمع أن هذه
َول َي ْل ِب ُسوا َع َل ْي ِه ْم دين َُه ْم َو َل ْو َشا َء اهللاُ َما َف َع ُلو ُه َف َذ ْر ُه ْم َو َما َي ْف َ ُ
الظاهرة ال تتناسب أبدا مع ما جبل عليه اإلنسان من قيم الرمحة واحلنان ،وخصوصا عىل
األوالد إال أن الشيطان عرب أدواته املختلفة ،استطاع أن جيعل من ذلك الترصف سلوكا
عاديا طبيعيا ،أقره املجتمع ،وراح جيد من يدافع عنه.
قال آخر :وهكذا نستطيع من خالل هذه الرؤية القرآنية أن نكتشف املصادر
واملناهج التي تعتمدها كل األفكار والفلسفات التي انحرفت باإلنسان عن اهلدي اإلهلي،
لتجعله فريشة للخطة الشيطانية إلغواء اإلنسان.
قال آخر :ولذلك يمكن اعتبار كل ما ذكره املسترشقون واحلداثيون وغريهم ليس
﴿وك ََذلِ َك َج َع ْلنَا لِ ُك ِّل نَبِ ٍّي
سوى وحيا مزخرفا من القول ،ذلك الذي ذكره اهلل تعاىل فقالَ :
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اجلن ي ِ
ِ
عَدُ ًّوا َش َياطِنيَ ْ ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم إِ َىل َب ْع ٍ
اإلن ِ
ورا َو َل ْو َشا َء َر ُّب َك
ض زُ ْخ ُر َ
ْس َو ِْ ِّ ُ
ف ا ْل َق ْول ُغ ُر ً
ون َولِت َْصغَى إِ َل ْي ِه َأ ْفئِدَ ُة ا ال ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُ َ
َت َ
ون بِ ْاآل ِخ َر ِة َولِ َ ْري َض ْو ُه
َما َف َع ُلو ُه َف َذ ْر ُه ْم َو َما َي ْف َ ُ
َولِ َي ْق َ َِت ُفوا َما ُه ْم ُم ْق َ َِت ُف َ
ون﴾ [األنعام 112 :ـ ]113
العصور األوىل:
قال آخر :ولذلك ـ عند استقصاء وحتليل ما ذكره املسترشقون ـ نجده نفس ما ردده
من قبلهم كل املنكرين واحلاقدين عىل القرآن الكريم ،والذين مل ينطلقوا من البحث
العلمي ،وإنام من اهلوى املجرد ،وأوهلم قوم رسول اهلل  من املرشكني ،أو اليهود ،أو
ون ا ْل ُق ْر َ
النصارى ،أو غريهم من الذين مل يتدبروا بصدق قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ اب ُر َ
آن َو َل ْو
ِ
َري اهللاِ َلوجدُ وا فِ ِيه ْ ِ
َان ِم ْن ِعن ِْد غ ْ ِ
ك َ
ريا﴾ [النساء]82 :
َ َ
اخت َال ًفا كَث ً
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف احلديث عن بعض أصحاب رسول اهلل
َان َأب ِ
 قال :ملا قدمت نجران سألوين فقالوا :إنكم تقرؤونَ ﴿ :يا ُأ ْخ َت َه ُار َ
وك
ون َما ك َ ُ
ا ْم َر َأ َس ْو ٍء﴾ [مريم ،]28 :وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ..فلام قدمت عىل رسول اهلل  سألته
عن ذلك فقال( :إهنم كانوا يسمون بأنبيائهم والصاحلني قبلهم)( ،)1ولألسف؛ فإن هذا
الطعن الذي ذكر يف احلديث ،ومع أن النبي  أجاب عليه ،إال أنه ال يزال يردد إىل يومنا
هذا.
قال آخر( :)2وقد ذكر اهلل تعاىل كثريا من املشككني من قوم رسول اهلل  ،وذكر
تشكيكاهتم ،وهي نفس ما يردده املسترشقون واحلداثيون وغريهم ..ومن األمثلة عىل ذلك
﴿وإِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُتنَا
رده عىل من ادعى أنه يستطيع أن يأيت بمثل القرآن ،فقد قال تعاىلَ :
َقا ُلوا َقدْ َس ِم ْعنَا َل ْو ن ََشا ُء َل ُق ْلنَا ِم ْث َل َه َذا إِ ْن َه َذا إِ اال َأ َساطِ ُري ْاألَ اولِنيَ ﴾ [األنفال]31 :؛ فتحداهم
( )2دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.43
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اهلل تعاىل أن يأتوا بمثله فعجزوا ،فتحداهم أن يأتوا بعرش سور من مثله فعجزوا ،ثم حتداهم
أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا.
قال آخر( : )1ومثل ذلك رده عىل من زعم أن القرآن الكريم إنام هو من قصص
﴿وإِ َذا ِق َيل َهل ُ ْم َما َذا َأنْزَ َل َر ُّب ُك ْم َقا ُلوا َأ َساطِ ُري
األولني وأساطري السابقني ،كام قال تعاىلَ :
ِ
﴿و َقا ُلوا َأ َساطِ ُري ْاألَ اولِنيَ ا ْك َت َت َب َها َف ِه َي ُمت ْ َىل َع َل ْي ِه ُبك َْر ًة َو َأ ِص ًيال
ْاألَ اولنيَ ﴾ [النحل ،]24 :وقالَ :
ُق ْل َأنْزَ َله ا ال ِذي يع َلم الرس ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض إِ ان ُه ك َ
ورا َر ِح ًيام﴾ [الفرقان 5 :ـ  ،]6فرد
اَ َ
ُ
َان َغ ُف ً
َ ْ ُ ِّ ا
اهلل عليهم أنه ال يعرف أن يقرأ وال يكتب ،فكيف ينقلها!؟ ..ثم هذه األساطري ليست
خاصة بمحمد  ،بل هي كتب للجميع ،فلامذا ال حترضون لنا هذه الكتب التي نقل منها؟
قال آخر :ومثل ذلك رده عىل من زعم أن القرآن الكريم من تأليفه وإنشائه ،
﴿و َق َال ا ال ِذي َن َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِ اال
لكوهنم يستكثرون عليه أن يكون من إنتاجه وحده فقالواَ :
آخ ُر َ
َتا ُه َو َأعَا َن ُه َع َل ْي ِه َق ْو ٌم َ
ورا﴾ [الفرقان]4 :
ون َف َقدْ َجا ُءوا ُظ ْل ًام َوزُ ً
إِ ْف ٌك ا ْف َ َ
قال آخر :ومنهم من نفى أن يكون قد جاء بيشء منه من عنده ،بل زعموا أن معلمه
﴿و َل َقدْ َن ْع َل ُم َأ اهن ْم َي ُقو ُل َ ِ
ان ا ال ِذي ُي ْل ِحدُ َ
رش لِ َس ُ
ون إِ َل ْي ِه
برش ،كام قال تعاىلَ :
ون إن َاام ُي َع ِّل ُم ُه َب َ ٌ
ُ
ْج ِم ٌّي َو َه َذا لِ َس ٌ
ِب ُمبِنيٌ ﴾ [النحل]103 :
ان ع ََر ِ ٌّ
َأع َ
﴿و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْست َِم ُع إِ َل ْي َك َو َج َع ْلنَا ع ََىل ُق ُل ِ ِ
وهب ْم
قال آخر :ومنهم من هون األمر فقالَ :
وك ُجي ِ
ِ
ٍ
َأكِنا ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو ِيف آ َذ ِ ِ
اد ُلون ََك
اهن ْم َو ْق ًرا َوإِ ْن َي َر ْوا ُك ال آ َية َال ُيؤْ منُوا ِ َهبا َحتاى إِ َذا َجا ُء َ َ

ِ
ِ
ي ُق ُ ِ
﴿وإِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُتنَا
ول ا الذي َن َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِ اال َأ َساط ُري ْاألَ اولنيَ ﴾ [األنعام ،]25 :وقالَ :
َ
َقا ُلوا َقدْ َس ِم ْعنَا َل ْو ن ََشا ُء َل ُق ْلنَا ِم ْث َل َه َذا إِ ْن َه َذا إِ اال َأ َساطِ ُري ْاألَ اولِنيَ ﴾ [األنفال ،]31 :وقال﴿ :إِ َذا
ُتت َْىل َع َلي ِه آيا ُتنَا َق َال َأساطِري ْ ِ
األَ اولنيَ ﴾ [املطففني]13 :
ْ َ
َ ُ
( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.43
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قال آخر :وهكذا كان منهم من وصفه بالكهانة ،واجلنون ،والشاعرية ،والسحر..
وكل ذلك إلنكار نزول الوحي عليه.
قال آخر :و هم يتناقضون يف كل ذلك ..فقد كانوا يصفونه قبل البعثة بالصادق
األمني ،لكنه بمجرد دعوهتم للحق ،وبالبينات الواضحة صاروا يتهمونه بالكذب.
قال آخر :ولذلك استعمل رسول اهلل  هذه احلجة يف دعوته هلم ،فقد قال هلم يف
أول بعثته( :أرأيتم لو أخربتكم أن خيال بالوادي تريد أن تغري عليكم ،أكنتم مصدقي؟
قالوا :ما جربنا عليك كذبا)()1

قال آخر :ويف استجواب هرقل ألِب سفيان بالسؤال عن حال النبي  قال له :هل
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال :ال ..ويف هناية احلوار قال له( :ما كان
ليدع الكذب عىل الناس ويكذب عىل اهلل)(.)2
قال آخر :ونفى الوليد بن املغرية بشدة احتامل كذبه وافَتائه  عىل اهلل بقوله:
(وتزعمون أنه كذاب ،فهل جربتم عليه شيئا من الكذب)؟ فقالوا( :ال)(.)3
قال آخر :أما زعمهم أنه (إفك افَتاه)؛ فإنه هروب من احلقيقة ،ذلك أن البلغاء
والشعراء واحلكامء عجزوا بعد أن قد حتداهم وأمهلهم ثالثا وعرشين سنة ..فعجزهم يدل
عىل كذهبم ،وتناقض أقواهلم.
قال آخر :ومثل ذلك ما ذكروه من أوهام ال تستحق املناقشة ،وهلذا اكتفى القرآن
الكريم بإيرادها والرد عليها إمجاهلا ،ال تفصيال لتفاهتها ،ذلك أن منشأها هو العجز عن
كبت دعوة احلق ،فلذلك جلؤوا إىل اإلنكار والسخرية كنوع من احلرب النفسية املنظمة(.)4

( )1البخاري ص 1013برقم .4770

()3نور اليقني ص ،43النبوة يف ضوء العلم والعقل ص.287

( )2البخاري ،رقم .7
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قال آخر( :)1ومن ذلك اعتبارهم له كاهنا ـ وهو الذي خيرب باألخبار املاضية اخلفية؛
مستمدا هلا من اجلن ـ فهل يقبل عقل أن يكون رسول اهلل  كاهنا ألنه أخرب ببعض
الغيب؟ ومل نسمع أن كاهنا وضع كتابا ـ ال قبله ،وال بعده ـ فضال عن أن يضع كتابا كالقرآن
الكريم(.)2
قال آخر( : )3ومن ذلك اعتبارهم له جمنونا ،واجلنون اختالل يف العقل حيرم صاحبه
من سداد الترصف ..فإن كانوا صادقني فلامذا حكموه يف أصعب مشكلة مرت هبم ،وهي
وضع احلجر األسود يف مكانه عند بناء البيت ،وهم يعلمون أن املجنون ال يتبعه عاقل حيَتم
نفسه ،وهذا تناقض أثبتوه بقوهلم إنهُ ﴿ :ث ام ت ََو ال ْوا َعنْ ُه َو َقا ُلوا ُم َع ال ٌم جمَ ْنُ ٌ
ون﴾ [الدخان]14 :
قال آخر :ومن ذلك اعتبارهم له شاعرا ،مع أن هناك فروقا جوهرية بني ما جاء به
من القرآن وبني الشعر ،ولو كان شاعرا لقرب إليه الشعراء وجالسهم ،والذي حصل
ٍ
يم َ
َاو َ
﴿و ُّ
ون َو َأ اهنُ ْم
الش َع َرا ُء َيتابِ ُع ُه ُم ا ْلغ ُ
عكسه كام قال اهلل عز وجلَ :
ون َأ َمل ْ ت ََر َأ اهنُ ْم ِيف ُك ِّل َواد َهيِ ُ
ِ
ون ِإ اال ا ال ِذين آمنُوا وع َِم ُلوا الص ِ ِ
ون َما َال َي ْف َع ُل َ
َي ُقو ُل َ
َرصوا ِم ْن َب ْع ِد
َ َ َ
ا َ
احلات َو َذك َُروا اهللاَ كَث ًريا َوا ْنت َ ُ
ِ

ِ

ِ

َما ُظل ُموا َو َس َي ْع َل ُم ا الذي َن َظ َل ُموا َأ اي ُمنْ َق َل ٍ
ب َينْ َقل ُب َ
ون﴾ [الشعراء 224 :ـ ]227
قال آخر :ومن ذلك اعتبارهم له ساحرا ،والسحر وهو خداع لألبصار بحركات
لطيفة غريبة يأيت هبا السحرة ،وقد أمجع أئمة الكفر عىل هذا الوصف ،واتفقوا عليه بعد أن
نفوا عنه ما سبقه من أوصاف؛ ألهنم رأوا أنه يسعفهم أن يقولوا( :يفرق بني املرء وأخيه)،
ثم إنه  محل عىل السحرة والكهنة والشعراء والشياطني ،فلو كان متصال هبم وناقال عنهم
ملا صدر منه مهامجتهم وال حتقريهم.

( )3آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي ،ص .11

( )1آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي ،ص .11
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قال آخر :فتبني هبذا كله اضطراهبم يف موقفهم من نزول الوحي عىل رسول اهلل ،
فالذين رموه باجلنون والسحر والشعر والكهانة ،هم أنفسهم الذين نفوا عنه هذه
األكاذيب.
قال آخر( :)1هذه هي جل آراء املرشكني املعارصين لرسول اهلل  حول الوحي..
وهي نفسها اآلراء التي تناوهلا املسترشقون ،وتوسعوا فيها مدعني أهنم ألبسوها ثوب
البحث العلمي ،مع أهنا تكرار آلراء املرشكني نفسها.
قال آخر :وهكذا استمر املشككون بعد وفاة رسول اهلل  ،وكان أئمة اهلدى،
والراسخون يف العلم جييبوهنم عن إشكاالهتم وشبههم بكل املناهج التي أمرنا اهلل تعاىل
احلسن َِة وج ِ
ِ ِ
يل رب َك بِ ِْ ِ
اد ْهل ُ ْم بِا التِي ِه َي
احلك َْمة َواملَْ ْوع َظة ْ َ َ َ َ
هبا ،كام قال تعاىل﴿ :ا ْد ُع إِ َىل َسبِ ِ َ ِّ
َأ ْح َس ُن﴾ [النحل ..]125 :فاحلكمة جتذب أصحاب العقول والفطر السوية ..واملوعظة احلسنة
تستميل أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،والذين تلني قلوهبم لذكر اهلل وما
نزل من احلق ..أما من حيتاج فهمه إىل مناظرة وجدال فليكن بالوجه احلسن برفق ولني
جت ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب إِ اال بِا التِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ اال ا ال ِذي َن
﴿و َال ُ َ
وحسن خطاب ،كام قال اهلل تعاىلَ :
ِ
م﴾ [العنكبوت]46 :
َظ َل ُموا من ُْه ْ
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما روي أن نافع بن األزرق ،وعطية أتيا ابن عباس
﴿ه َذا َي ْو ُم َال َينْطِ ُق َ
ون﴾ [املرسالت ]35 :وقوله:
فقاال :يا ابن عباس ،أخربنا عن قول اهلل تعاىلَ :
َتت َِص ُم َ
﴿ ُث ام إِ ان ُك ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِعنْدَ َر ِّب ُك ْم َ ْ
ون﴾ [الزمر ،]31 :وقولهُ ﴿ :ث ام َمل ْ َت ُك ْن فِ ْتنَ ُت ُه ْم إِ اال َأ ْن
َقا ُلوا واهللاِ ربنَا ما ُكناا م ْ ِ ِ
﴿و َال َي ْك ُت ُم َ
ون اهللاَ َح ِدي ًثا﴾ [النساء،]42 :
رشكنيَ ﴾ [األنعام ،]23 :وقولهَ :
ُ
َ َ ِّ َ
فقال( :وحيك يا ابن األزرق ،إنه يوم طويل وفيه مواقف ،تأيت عليهم ساعة ال ينطقون ،ثم
( )1آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي ،ص .11
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يؤذن هلم فيختصمون ،ثم يكون ما شاء اهلل حيلفون وجيحدون ،فإذا فعلوا ذلك ختم اهلل
عىل أفواههم ،وتؤمر جوارحهم ،فتشهد عىل أعامهلم بام صنعوا ،ثم تنطق ألسنتهم
ح ِدي ًثا﴾ [النساء)1 ( ]42 :
﴿و َال َي ْك ُت ُم َ
ون اهللاَ َ
فيشهدون عىل أنفسهم بام صنعوا ،وذلك قولهَ :
قال آخر :ومثله ما روي عن عبد اهلل بن الصامت قال :قلت لعبد اهلل بن عمرو بن
﴿ه َذا َي ْو ُم َال َينْطِ ُق َ
ون﴾ [املرسالت]35 :؟ فقال( :إن يوم القيامة له
العاص :أرأيت قول اهلل َ
حاالت وتارات ،يف حال ال ينطقون ويف حال ينطقون)(.)2
قال آخر :ومثله ما روي عن سعيد بن جبري قال :قال رجل البن عباس :إين أجد يف
ِ
الص ِ
اب َب ْين َُه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َو َال
ور َف َال َأن َْس َ
القرآن أشياء َتتلف عيل؛ قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ُنف َخ ِيف ُّ
﴿و َأ ْق َب َل َب ْع ُض ُه ْم ع ََىل َب ْع ٍ
ض َيت ََسا َء ُل َ
َيت ََسا َء ُل َ
ون﴾ [الصافات،]27 :
ون﴾ [املؤمنون ،]101 :وقالَ :
﴿و َال َي ْك ُت ُم َ
ون اهللاَ َح ِدي ًثا﴾ [النساء ،]42 :وقولهُ ﴿ :ث ام َمل ْ َت ُك ْن فِ ْتنَ ُت ُه ْم إِ اال َأ ْن َقا ُلوا َواهللاِ
وقوله َ
ربنَا ما ُكناا م ْ ِ ِ
الس َام ُء
رشكنيَ ﴾ [األنعام ]23 :فقد كتموا يف هذه اآلية؟ ،وقالَ ﴿ :أ َأ ْن ُت ْم َأ َشدُّ َخ ْل ًقا َأ ِم ا
ُ
َ ِّ َ
اها﴾
اها َو ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َذلِ َك َد َح َ
َاها َر َف َع َس ْمك ََها َف َس او َاها َو َأ ْغ َط َش َل ْي َل َها َو َأ ْخ َر َج ُض َح َ
َبن َ
[النازعات 27 :ـ  ]30فذكر خلق السامء قبل خلق األرض ،ثم قالُ ﴿ :ق ْل َأئِنا ُك ْم َل َت ْك ُف ُر َ
ون بِا ال ِذي
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ َل َق ْاألَ ْر َض ِيف َي ْو َم ْ ِ
جت َع ُل َ
اِس ِم ْن َف ْو ِق َها
ني َو َ ْ
ون َل ُه َأنْدَ ا ًدا َذل َك َر ُّب ا ْل َعاملَنيَ َو َج َع َل ف َ
يها َر َو َ
ِ
ِ
يها َأ ْق َو َاهتا ِيف َأر َب َع ِة َأ ايا ٍم س َواء لِ ِ ِ
الس َام ِء َو ِه َي ُد َخ ٌ
ان
يها َو َقدا َر ف َ
َو َب َار َك ف َ
است ََوى إِ َىل ا
لسائلنيَ ُث ام ْ
َ ً ا
ْ
َ
أل ْر ِ
َف َق َال َهلَا َولِ ْ َ
ض ائْتِ َيا َط ْوعًا َأ ْو ك َْر ًها َقا َلتَا َأ َت ْينَا َطائِ ِعنيَ ﴾ [فصلت 9 :ـ  ]11فذكر يف هذه خلق
ِ
و﴿وك َ
﴿وك َ
َان اهللاُ َع ُف ًّوا
ورا َرح ًيام﴾ [النساءَ ]96 :
األرض قبل خلق السامء ..وقالَ :
َان اهللاُ َغ ُف ً
َان اهللاُ عَلِ ًيام َحكِ ًيام﴾ [النساء ]104 :و﴿ َوك َ
و﴿وك َ
َش ٍء حمُ ِ ي ًطا﴾
ورا﴾ [النساءَ ]99 :
َغ ُف ً
َان اهللاُ بِ ُك ِّل َ ْ
[النساء ]126 :فكأنه كان ثم مىض؟
( )2فتح الباري البن حجر العسقالين (.555/8

( )1تفسري ابن كثري ()307/2
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اب
قال آخر :وقد أجابه ابن عباس عىل هذه اإلشكاالت مجيعا ،فقالَ ﴿ :ف َال َأن َْس َ
َب ْين َُه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َو َال َيت ََسا َء ُل َ
﴿و ُن ِف َخ ِيف
ون﴾ [املؤمنون ]101 :يف النفخة األوىل ،ثم ينفخ يف الصور َ
ور َفص ِع َق من ِيف السامو ِ
ات َو َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض إِ اال َم ْن َشا َء اهللاُ ُث ام ُن ِف َخ فِ ِيه ُأ ْخ َرى َفإِ َذا ُه ْم
اَ َ
َ ْ
الص ِ َ
ُّ

ِق َيا ٌم َينْ ُظ ُر َ
ون﴾ [الزمر ]68 :فال أنساب بينهم عند ذلك وال يتساءلون ،ثم يف النفخة اآلخرة
﴿و َأ ْق َب َل َب ْع ُض ُه ْم ع ََىل َب ْع ٍ
ض َيت ََسا َء ُل َ
ون﴾ [الصافات ..]27 :وأما قولهُ ﴿ :ث ام َمل ْ َت ُك ْن فِ ْتنَ ُت ُه ْم إِ اال
َ
ون اهللاَ ِ
َأ ْن َقا ُلوا َواهللاِ َر ِّبنَا َما ُكناا ُم ْ ِ
رشكِنيَ ﴾ [األنعام ،]23 :وقولهَ ﴿ :و َال َي ْك ُت ُم َ
حدي ًثا﴾ [النساء:
َ
 ،]42فإن اهلل يغفر ألهل اإلخالص ذنوهبم ،فقال املرشكون :تعالوا نقل مل نكن مرشكني،

فختم عىل أفواههم ،فتنطق أيدهيم ،فعند ذلك عرف أن اهلل ال يكتم حديثا ،وعنده ﴿ َي َو ُّد
ِ
ِ
﴿وك َ
ورا﴾ [النساء ]99 :سمى نفسه
ا الذي َن َك َف ُروا َل ْو كَا ُنوا ُم ْسلِمنيَ ﴾ [احلجرَ ..]2 :
َان اهللاُ َع ُف ًّوا َغ ُف ً
ذلك ،وذلك قوله أي مل يزل كذلك ،فإن اهلل مل يرد شيئا إال أصاب به الذي أراد ،فال خيتلف
عليك القرآن ،فإن كال من عند اهلل (.)1
العصور التالية:
قال آخر :وقد استمرت اإلشكاالت والتشكيكات بعد ذلك؛ فاضطر العلامء
للتأليف فيها ،واختلفت مناهجهم يف ذلك ،وقد ذكر السيوطي أن أول من ألف فيه هو
حممد بن املستنري أبو عىل البرصي املعروف بقطرب ،وهو أحد العلامء بالنحو واللغة ،واسم
كتابه [الرد عىل امللحدين يف متشابه القرآن] ()2

قال آخر :وقبله كتب سفيان بن عيينه اهلاليل الكويف[ ،ولد سنة  107هـ] كتاب
[جوابات القرآن] ،لكن هناك من شكك يف صحته ،فقد قال ابن أِب حاتم يف [اجلرح
( )1البخاري معلقا (كتاب تفسري القرآن ،باب :سورة حم السجدة

()2اإلتقان يف علوم القرآن ( ،)79/3وانظر :الربهان يف علوم القرآن

(فصلت)) ،وقال احلافظ ابن حجر كام يف الفتح ( :)418/8وصله

للزركيش ( ،)53/2والفهرست البن النديم (.57/1

الطربي وابن أِب حاتم بإسناد عىل رشط البخاري يف الصحة.
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والتعديل] يف ترمجة كاكا الرازي :روى عن احلميدي عن بن عيينة (جوابات القرآن) وروى
عن األصمعي أخربنا عبد الرمحن ،قال :سألت أبى عنه فقال( :هذا كذاب مل يكن عند
احلميدي من هذا َشء ،وهذا شيخ كذاب)()1

قال آخر :وقبلهام كتب أبو احلسن مقاتل بن سليامن البلخي ،كتاب [اجلوابات يف
القرآن] ،لكنه كان من احلشوية املجسمة ،وقد اتفق اجلميع عىل عدم وثاقته ،وقد قيل :إنه
قال :سلوين عام دون العرش ،فقالوا :أين أمعاء النملة؟ فسكت ..وسألوه :ملا حج آدم من
حلق رأسه؟ فقال :ال أدري ..قال وكيع :كان كذابا ..وقال البخاري :مقاتل ال َشء ألبتة..
وقال الذهبي( :أمجعوا عىل تركه)()2

قال آخر :لكن كل هذه الكتب مفقودة ،ولعل أقدم الكتب التي وصلت إلينا يف هذا
العلم مفردا ،كتاب أِب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،وقيل :املروزي الكاتب،
صاحب كتاب [مشكل القرآن] ()3

قال آخر :وأما اجلواب عن بعض اإلشكاالت القرآنية يف ثنايا الكتب ،من غري إفراد
هلذا املوضوع ،فكثري ..لكن دخلها مجيعا داء الطائفية املقيت؛ فلذلك مل تراع يف تلك الردود
القرآن الكريم بقدر ما راعت طوائفها ..ومن األمثلة عىل ذلك اإلمام أمحد ،الذي خصص
القسم األول من كتابه [الرد عىل الزنادقة واجلهمية] يف الرد عىل من زعم أن القرآن
متناقض ،وأسامه باب بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن وذكر فيه اثنتني وعرشين
مسألة ..ومثل أبو احلسني حممد بن أمحد امللطي ،والذي صنف كتابه [التنبيه والرد عىل أهل
األهواء والبدع] ،وقد أفرد فيه بابا ملتشابه القرآن ،وما يتوهم أنه من االختالف والتناقض،

( )3اسري أعالم النبالء ( 296/13ـ )300

( )1اجلرح والتعديل ()198/7
( )2سري أعالم النبالء ( 201/7ـ )202
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نقل فيه ما أخذه عن مقاتل بن سليامن (.)1
قال آخر( :)2وقد ألفت بعد ذلك الكثري من الكتب املفردة التي جتيب عىل
اإلشكاالت ،وترد عىل الشبهات والتشكيكات ..ومن أمثلتها ما ألف يف اجلواب عىل
اإلشكاالت اللغوية والنحوية ..ومن األمثلة عنها كتاب [مشكل إعراب القرآن] ألِب بكر
حممد مكي بن أِب طالب محوش بن محد بن خمتار القييس املقرئ( ..)3وكتاب [إعراب
مشكل القرآن] ألِب العباس ثعلب أمحد بن حييي بن يزيد الشيباين ..وغريمها.
قال آخر( : )4ومنها الكتب املؤلفة يف [املتشابه أو املشتبه] ،ومن أمثلتها كتاب
[اآليات املتشاهبات] لبقي بن خملد ،و[أضواء عىل متشابه القرآن] خلليل ياسني ،و[تأويل
متشاهبات القرآن] البن شهر آشوب وغريها.
قال آخ ر :ومنها الكتب املؤلفة يف [موهم االختالف] أو [خمتلف القرآن] ،كام سامه
الزركيش يف الربهان( :معرفة موهم املختلف)( ،)5وسامه السيوطي يف اإلتقان( :مشكله
وموهم االختالف والتناقض) ،وقد أخذوا هذا االسم من قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ اب ُر َ
ون
َري اهللاِ َلوجدُ وا فِ ِ
َان ِم ْن ِعن ِْد غ ْ ِ
آن َو َل ْو ك َ
ا ْل ُق ْر َ
يه ْ
اختِ َال ًفا كَثِ ًريا﴾ [النساء ..]82 :ومنها كتاب [دفع
َ َ
إهيام االضطراب عن آيات الكتاب] ملحمد األمني الشنقيطي ،وهو يتحدث عن نوع واحد
من الطعون ،وهو ما قد يبدو متناقضا من اآليات الكريمة.
قال آخر( :)6ومنها الكتب املؤلفة يف [أسئلة القرآن] ،أي األسئلة التي يطرحها بعض
الناس بقصد التشكيك يف كتاب اهلل تعاىل؛ ومنها كتاب [الربهان يف مسائل القرآن]
للجامعييل املقدِس ،و[التبيان يف مسائل القرآن] لريض الدين القزويني ..وبعضهم يسميها
( )1انظر :رسالةموهم االختالف والتناقض يف القرآن ،ص .17

( )4دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.55

( )2دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.51

( )5الربهان يف علوم القرآن (.53/2

( )3شذرات الذهب (.260/2

( )6دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.31
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[جوابات القرآن]؛ باعتبار اجلواب عىل هذا السؤال ،ككتاب [اجلوابات يف القرآن] ملقاتل
بن سليامن ،وبعضهم جيمع بني االسمني مثل [أسئلة القرآن وأجوبتها] ألِب بكر الرازي.
قال آخر( :)1ومنها الكتب املؤلفة يف [مشكل القرآن] ،وهي كثرية ،منها كتاب
[تأويل مشكل القرآن] البن قتيبة ..و[فوائد يف مشكل القرآن] للعز بن عبد السالم..
و[مشكالت القرآن] ملحمد أنور الكشمريي ..و[مشكل القرآن] للحكيم الَتمذي.
قال آخر :ولألسف ..فإن هذه الكتب وغريها مع كوهنا مؤلفة للرد عىل اإلشكاالت
والشبه إال أهنا أصبحت مصادر للمشككني ينقلون منها الشبهات واإلشكاالت
والتشكيكات ،لعلمهم أن مجاهري الناس ال تعرفها ،وال ترجع إليها.
ب .مناهج التشكيك:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املناهج التي اعتمدها املشككون،
وخاصة املتأخرين منهم ،والذين مجعوا كل تشكيكات العصور السابقة.
قال أحد املشككني :كام استفاد املشككون املتأخرون من كل املصادر السابقة؛ فقد
استفادوا أيضا من مناهجها ،ولذلك تراهم أحيانا بصورة الوثنيني احلاقدين ،أو اليهود
املاكرين ،ولو كانوا يرتدون مآزر البحث العلمي ،لكنهم يف حقيقتهم ال خيتلفون عن أِب
جهل وأِب سفيان وأِب بن كعب وحيي بن أخطب.
قال آخر :ذلك أهنم دأبوا يف حترير أبحاثهم عن الدراسات اإلسالمية عىل ميزان
غريب يف البحث العلمي ،حيث يضعون يف أذهاهنم فكرة معينة ،ويسعون إىل تصيد األدلة
إلثباهتا ،بحيث ال هيمهم صحة الدليل بمقدار ما هيمهم إمكان االستفادة منه لدعم آرائهم
الشخصية.
( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.31
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قال آخر( :)1ولذلك نراهم يقومون بجمع املعلومات التي ليس هلا عالقة باملوضوع
من كتب الديانة والتاريخ واألدب والشعر والرواية والقصص ،أو املجون والفكاهة،
فيقدموهنا بعد التمويه بكل جراءة ،ويبنون عليها نظرية ال وجود هلا إال يف نفوسهم
وأذهاهنم.
قال آخر( : )2وهكذا نراهم يستنبطون األمر الكيل العظيم من حادثة جزئية بسيطة
مظنونة أو مكذوبة ،كام فعلوا ذلك يف موضوع الوحي ،يتصيد كل منهم حادثة فيبني عليها،
وجيودها ما أمكنه لتمكينها يف النفوس ،مثل حادثة لقاء النبي  لورقة بن نوفل ،أو بحريا،
أو احلداد الرومي ،ويزعمون أنه أخذ منهم أو تتلمذ عليهم.
قال آخر( :)3وهكذا نراهم يعتمدون عىل الوهم املجرد لتفسري األمور ،فقد فرسوا
ظاهرة الوحي بحديث النفس وإهلاماهتا تارة ،وبالنوبات االنفعالية أخرى ،وبالتنويم الذايت
أو التجربة الذهنية املرضية كالصداع اهلستريي.
قال آخر :لكن من باب األمانة العلمية ،والشهادة هلل ،والصدق الذي أمرنا به ،نذكر
أن هناك الكثري من املسترشقني املنصفني ،والذين كانوا أول من أدخل علينا الشك فيام ذكره
املسترشقون احلاقدون.
قال آخر :ومنهم املسترشق إدوارد مونتيه الذي قال( :كان حممد نبيا باملعنى الذي
يعرفه العربانيون القدماء ،ولقد كان يدافع عن عقيدة خالصة ال صلة هلا بالوثنية)( ،)4وقال:
(كان حممد نبيا صادقا ،كام كان أنبياء بني إرسائيل يف القديم ،كان مثلهم يؤتى رؤيا ويوحى
إليه)()5

()1اإلسالميات بني كتاب املسترشقني والباحثني املسلمني ،ص.16

( )4املدينة الرشقية ص 47نقال عن الشيباين ،الرسول يف الدراسات

()2أجنحة املكر الثالثة ،ص.141

االسترشاقية ص.117

( )3آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي ،ص .18

( )5الوحي املحمدي ص.45
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قال آخر :كام تصدت املسترشقة اإليطالية لورا فكشيا للمسترشقني احلاقدين،
ودافعت عن الرسول  بتفنيد األكاذيب التي كانت تشاع عنه يف القرون الوسطى (.)1
قال آخر( :)2ومثلهام وقف املسترشق السويرسي حنا مواقف نبيلة يف دفاعه عن
الرسول  بعد دراسته الوثائق التارخيية.
قال آخر :ومثلهم أكد املسترشق جون وانتبورت أن الدراسات التارخيية تسقط كل
األكاذيب التي أشاعها أعداء اإلسالم بقوله( :بقدر ما نرى صفة حممد احلقيقية بعني
البصرية والَتوي يف املصادر التارخيية الصحيحة ..وقد جاء برشع ال يسعنا أن نتهمه فيه)()3

قال آخر :ومثلهم قال املسترشق كارل هينرش بيكر ،مؤسس جملة العامل اإلسالمي:
(لقد أخطأ من قال إن نبي العرب دجال أو ساحر؛ ألنه مل يفهم مبدأه السامي ،إن حممدا
 جدير بالتقدير ،ومبدأه حري باالتباع ،ليس لنا أن نحكم قبل أن نعلم ،وإن حممدا خري
رجل جاء إىل العامل بدين اهلدى والكامل ،كام أننا ال نرى أن الديانة اإلسالمية بعيدة عن
الديانة املسيحية)()4

قال آخر( :)5ومثلهم املسترشق الروِس جان ميكائيليس واملسترشق الفرنيس دينيه،
وتوماس كارليل ،والمارتني ،والكونت كاسَتي ،والباحث األوروِب سنكس،
والفيلسوف الروِس تولستوي ،والربوفيسور ليك ،واإلنجليزي توماس آرنولد.
قال آخر :هؤالء وغريهم من املسترشقني املنصفني كانت هلم اعَتافات بنزول
الوحي عىل النبي  ،ورصحوا بصدق الرسول  بعد دراسة عميقة ،بعدل وإنصاف؛
ألهنم وجدوا يف شخصه كل ما يدل عىل صدق نبوته وصحة رسالته ،ثم قاموا بنرشها يف
( )1الرسول يف الدراسات االسترشاقية املنصفة ص.388

( )4الشيباين ،الرسول يف الدراسات االسترشاقية ص.394

( )2آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي ،ص .25

( )5آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي ،ص .26

( )3وانتربت ،حممد والقرآن ،الشيباين ،الرسول .ص.394
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بالدهم ضد مفاهيم جمتمعهم ،عىل حساب مصاحلهم اخلاصة(.)1
ج .مقررات التشكيك:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ،ونحن نشكر هؤالء املسترشقني املنصفني ،وقد سمعنا
هبم كثريا ،واطلعنا عىل كتاب مفصل يذكرهم ،ويذكر أقواهلم ،وهو [قلوب مع حممد ..]
فهال ذكرتم لنا نامذج عن تلك املقررات التي حوت تلك الشبهات.
قال أحد املشككني :هي كثرية جدا ،وال يمكننا يف هذا املجلس أن نحيط هبا أو
نحصيها ،فهي أكثر من أن حترص ،ولذلك سنذكر لكم سبعة نامذج عنها ،وهي املقررات
التي كانوا يدرسوهنا لنا ،وهي حتوي أمهات الشبهات ،والتي تكرر يف كل حني بام يتناسب
مع اجليل الذي خياطبونه.
النموذج األول:
قال أحد احلضور :فحدثونا عن أول تلك املقررات.
قال أحد املشككني( :)2أوهلا كتاب [مقالة يف اإلسالم] ،ملؤلفه (جرجيس صال)،
وهو مسترشق إنكليزي مولدا ومنشأ ،ولد يف أواخر القرن السابع عرش امليالدي ،ومات
سنة ألف وسبعامئة وست وثالثني ،وله من العمر أربعون سنة ،كان من املشتغلني بعلم
الفقه إال أنه أولع بدرس لغات املرشق وال سيام اللغة العربية وعلومها ،وله بلسان قومه
مصنفات يف التاريخ واللغة ولكنه أكثر ما اشتهر بنقل القرآن إىل لسان اإلنكليز وبام أحلق
به من حواش تكشف الغطاء عن مبهامت النص القرآين انتقى أكثرها من كتب التفسري
اإلسالمي ،وأشهر مصنفاته (مقالة يف اإلسالم) ،ويقع يف ثامنية فصول.

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.149/ 1 :

( )1انظر :اإلسالم واملسترشقون عنوان املقال ((نبي اإلسالم يف مرآة
بعض املسترشقني املنصفني)) بقلم د .عبد اهلل الطرازي ص.351
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قال آخر( :)1ويعترب املؤلف من أكثر املسترشقني حقدا وخطرا عىل اإلسالم ومن
أكثرهم أخطاء يف كثري من القضايا التي طرحها خاصة يف كتابه أرسار القرآن وما كتبه عن
القرآن يف كتابه (مقالة يف اإلسالم) ،حيث بذل جهده لربط عقائد اإلسالم ورشائعه
باملذاهب واملعتقدات الساموية تارة وغري الساموية تارة أخرى.
قال آخر( :)2وقد حتدث يف الفصل األول منها ،واملعنون بـ (يف عرب اجلاهلية
وتارخيهم وأدياهنم وعلومهم وعاداهتم) عن اسم العرب منذ نشأهتم وبالدهم ،ثم تناول
أدياهنم ومعبوداهتم وعاداهتم وأخالقهم وعلومهم.
قال آخر :وحتدث يف الفصل الثاين املعنون بـ (البحث عام كانت عليه حال املسيحية
واليهودية أيام ظهور حممد والطرق التي سلكها حممد لتأسيس دينه وما أعانه عىل ذلك من
الشؤون) عن الكنائس التي كانت موجودة آنذاك واعتقاداهتم ،وتناول كذلك حالة الروم
والفرس ،وحتدث عن حممد  ومقدار معرفته بعقائدهم ،وزعمه أن الرسول  كان
شديد امليل للنساء ،ثم تناول سرية الرسول  وكيفية انتشار اإلسالم وقوته.
قال آخر :وحتدث يف الفصل الثالث املعنون بـ (الكالم عىل القرآن وما متيز به عن
غريه من الكتب ويف كيفية كتابته ونرشه والغاية العامة املقصودة به) ،وقد حتدث فيه عن
اشتقاق لفظة القرآن ،وأسامئه ،وأقسامه ،وأسامء سوره ،ثم تعرض للبسملة يف أول كل
السور وحتدث عن لغة القرآن ،وأسلوبه وحماكاته ألسلوب التوراة ،ثم حتدث عن غاية
حممد  من القرآن واستخدام السيف لنرش الدعوة ،ثم حتدث عن فروض اإلسالم
وشعائره وأحكامه وأهنا قابلة للتبديل ،ثم حتدث عن التناقض يف القرآن وحماولة اخلروج
منه بالنسخ ،ثم حتدث عن اإلعجاز يف القرآن الكريم وعن املحكم واملتشابه ،وختمه
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.150/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.153/ 1 :
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باحلديث عن حكم ترمجته.
قال آخر( :)1وحتدث يف الفصل الرابع املعنون بـ (تعاليم القرآن وأوامره املتعلقة
باإليامن وفروض الدين ـ أي قضاياه النظرية والعلمية ـ) ،وقد حتدث فيه عن أركان اإلسالم
وأركان اإليامن والتأثر فيها ـ كام يزعم ـ باليهود والصابئة وغريمها ،وتناول القرب واجلن
والشيطان وإحياء اإلنسان مرة ثانية والتأثر يف ذلك ـ كام يزعم ـ باليهود ،ثم تناول موضوع
النفخ ،ويوم احلساب ،والرصاط ،وغريها من االعتقادات عند املسلمني التي تأثر هبا النبي
 ـ كام يزعم ـ باليهود واملجوس وغريهم ..ثم تناول الركن الثاين وهو الصالة وتأثر
املسلمني يف صالهتم ـ كام يزعم ـ بالطقوس اليهودية وغريهم ..ثم حتدث عن الركن الثالث
الزكاة والفرق بينها وبني الصدقات ومصارفها ومستحقيها وتأثرهم كذلك ـ كام يزعم ـ هبا
باليهود ..ثم تناول الركن الرابع الصيام وتأثره فيه ـ كام يزعم ـ باليهود كذلك ،ثم تناول
الركن اخلامس وهو احلج وما فيه ـ كام يزعم ـ من وثنية وأن رشعه احلج لقومه كان إرضاء
هلم ولكسبهم لدينه.
قال آخر( : )2وحتدث يف الفصل اخلامس املعنون بـ (بعض نواهي القرآن) عن
األحكام والفروض الفرعية فابتدأ باحلديث عن املنهيات :كاخلمر وامليرس ،كام حتدث عن
املحرمات من األطعمة كامليتة ،وحلم اخلنزير ،وغريها ،ثم حتدث عن الربا وحتريمه ـ كام
يزعم ـ اتباعا لليهود كام حتدث عن وأد البنات وحتريم هذه العادة الذميمة.
قال آخر( :)3وحتدث يف الفصل السادس املعنون بـ (رشع القرآن املدين) ،وقد حتدث
فيه عن رشع املسلمني وأنه بني عىل األوامر كاليهود ،وتناول تعدد الزوجات ،والطالق،

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.152/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.151/ 1 :
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.151/ 1 :
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والعدة ،ومقارنتها بام عند اليهود ،وعقوبة الزنا ،واعتزال النساء يف احليض ،والنكاح فيمن
جيوز الزواج منهن ،ثم حتدث عن رشائع القرآن يف املواريث ،والقتل ،والرسقة ،واجلنايات،
ومقارنة ذلك بام عند اليهود ،ثم تناول اجلهاد يف سبيل اهلل وملحقاته من يفء وغنائم.
قال آخر( : )1وحتدث يف الفصل السابع املعنون بـ (األشهر التي حرمها القرآن ويف
إفراز يوم اجلمعة هلل) ،وبني فيه حتديد القرآن لعدد الشهور ب ( )12شهرا ،وحتريم أربعة
منها عىل ما كانت عليه بعض قبائل العرب ،ثم إعطاء يوم اجلمعة ميزة خاصة لعبادة اهلل
عزوجل فيه ،ثم تعرض ألعياد املسلمني (الفطر ـ واألضحى)
قال آخر( : )2وحتدث يف الفصل الثامن املعنون بـ (فرق املسلمني الكبرية ويف من
ادعى النبوة يف العرب عىل عهد حممد أو بعده) ،وتناول فيه علم الكالم ،وعلم الفقه ،ثم
تناول األصول التي اختلف فيها املتكلمون ،وتعدد الفرق اإلسالمية لالختالفات يف
القضايا العقائدية ،ثم تناول املذاهب الفقهية األربعة ومعرفا بأئمتها ..ثم تناول الفرق
األخرى معرفا هبا وبام انفردت به من قضايا عقائدية كاجلبائية والقدرية ،واجلربية،
والشيعة ،وفرقها ،معتمدا يف ذلك عىل كتاِب ابن حزم والشهرستاين يف هذا الفصل ،ثم
تناول املتنبئني كأمثال :طليحة ابن خويلد ،وسجاح بنت املنذر ،وغريمها مما جاء بعدهم.
النموذج الثاين:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن النموذج الثاين.
قال أحد املشككني( :)3النموذج الثاين ،كتاب [مصادر اإلسالم] ،ملؤلفه (كلري
تسدال) ،وهو يف ستة فصول ،وقد ترجم من األملانية لإلنكليزية السري (وليم موير) وطبع

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.124/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.152/ 1 :
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.152/ 1 :
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يف اهلند.
قال آخر( :)1وهو من أشد الكتب حربا عىل اإلسالم عامة والقرآن خاصة ،فقد هنج
فيه املؤلف مسلك املنرصين احلاقدين عىل اإلسالم ،وقد اعتمد كثري من املسترشقني
واملنرصين عليه يف افَتاءاهتم ضد اإلسالم ..وهو حياول بكل السبل أن يشكك يف كون
القرآن الكريم وحيا إهليا ..بل يذكر أنه من تأليف حممد  حيث مجعه من ديانات ومذاهب
خمتلفة مدلال عىل دعواه ببعض وجوه التشابه بني اإلسالم وبني هذه املذاهب والديانات.
قال آخر( :)2وقد حتدث يف الفصل األول املعنون بـ (ما قاله املجتهدون األعالم
وعلامء اإلسالم العظام يف حل هذا املعنى العظيم األمهية) ،وقد حتدث فيه عن موقف
املسلمني من مصدر القرآن الكريم ،واعتقادهم أنه منزل من اهلل سبحانه عىل رسوله 
كنزول التوراة عىل موسى واإلنجيل عىل عيسى والزبور عىل داود عليهم السالم.
قال آخر( : )3وحتدث يف الفصل الثاين املعنون بـ (البحث والنظر فيام ذهب إليه
القائلون من أن بعض عقائد املسلمني ورسومهم وفرائضهم مأخوذة من مذاهب العرب
يف أيام اجلاهلية وأن هذا هو أول مصادر الديانة اإلسالمية) ،وقد استعمل فيه الكثري من
املغالطات إلثبات أن اجلاهلية والوثنية العربية هي إحدى مصادر اإلسالم ذاكرا الدافع
الذي جعل الرسول  يبقي املوروثات القديمة يف ديانته كاعتقادهم بإله واحد ،وكاخلتان،
وتقبيل احلجر األسود ،كام أنه حاول إثبات هذه الصلة بإتيانه ببعض األبيات الشعرية رابطا
إياها ببعض اآليات القرآنية زاعام أن هذه األبيات هي مصدر هذه اآليات القرآنية.
قال آخر( :)4وحتدث يف الفصل الثالث املعنون بـ (البحث فيام ذهب إليه بعض

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.127/ 1 :

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.124/ 1 :

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.124/ 1 :

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.125/ 1 :
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املعَتضني من أن بعض التعاليم والقصص الواردة يف القرآن أو األحاديث مأخوذة من
تفاسري اليهود الومهية وأن بعض فرائض املسلمني الدينية مأخوذة من طريق الصابئني)،
وقد استعمل فيه الكثري من املغالطات إلثبات هذه املزاعم مستدال ببعض العبادات
والشعائر والعقائد التي فيها التشابه بني اإلسالم وبني اليهودية والصابئة مثل :الصالة،
واالغتسال ،واالعتقاد باأللوهية ،والتشابه ببعض القصص الواردة عندهم والتي وردت
يف القرآن العظيم كقصة إبراهيم عليه السالم وقصة ولدي آدم قابيل وهابيل وقصة سليامن
عليه السالم وغريها من القصص ..كام استدل عىل التشابه بوجود بعض الكلامت املشَتكة
يف القرآن وعندهم كلفظ (جهنم) حيث رد أصلها للغة الكلدانية والسورية.
قال آخر( :)1وحتدث يف الفصل الرابع املعنون بـ (النظر والبحث فيام ذهب إليه
البعض من أن كثريا مما ورد يف القرآن مأخوذ من حكايات وروايات بعض فرق النصارى
املبتدعة العاطلة وآرائهم الباطلة) ،وقد استعمل فيه الكثري من املغالطات إلثبات ذلك
بإجياد بعض املتشاهبات بني اإلنجيل والقرآن مثل بعض القصص كقصة أصحاب الكهف،
وقصة مريم وابنها عيسى عليهام السالم ،ومثل ذلك بعض القضايا املتعلقة باليوم اآلخر
كاحلساب ،والعذاب ،واجلنة ،والنار ،وغريها.
قال آخر( : )2وحتدث يف الفصل اخلامس املعنون بـ (النظر والبحث فيام ذهب إليه
املعَتضون من أن بعض أركان القرآن واألحاديث أخذت من كتب أصحاب زرادشت
واهلنود القديمة) ،واعتمد فيه عىل بعض نقاط التشابه بني القرآن وهذه املذاهب ،كالتشابه
ببعض القصص مثل قصة املعراج ،وقصة خروج الشيطان من اجلنة ..والتشابه ببعض
العقائد املتعلقة باليوم اآلخر وبغريه ،كاجلنة والنار وصفه احلور العني وامليزان والرصاط،
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.126/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.125/ 1 :
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وملك املوت ،واجلن ..والتشابه يف قضايا عامة كتبشري كل نبي بالنبي الذي يليه ،واالبتداء
باسم من أسامء اهلل يف أول الكالم ..وغريها.
قال آخر( : )1وحتدث يف الفصل السادس املعنون بـ (احلنفاء وتأثريهم عىل أفكار
حممد وعىل تعاليمه) ،واعتمد فيه عىل التشابه بني ما كان يدين به احلنفاء قبل اإلسالم ،وما
جاء به اإلسالم كالدعوة لعدم وأد البنات ،ورفض عبادة األصنام ،وإقرار بالوحدانية هلل
سبحانه والدعوة لذلك ،ووعد املؤمنني باجلنة وَتويف الكفار من النار ..ثم وصف الذات
اإلهلية ببعض األسامء اخلاصة هبا كالرمحن ،والرب ،والغفور ،وغريها مما وقع فيه التشابه.
النموذج الثالث:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن النموذج الثالث.
قال أحد املشككني( :)2النموذج الثالث ،كتاب [صلة القرآن باليهودية واملسيحية]،
ملؤلفه (د ،فلهلم رودلف) ..وهو كتاب حتامل فيه مؤلفه بشدة عىل اإلسالم والقرآن
ا لكريم ،وقد أقحم كثريا من املغالطات يف ثنايا ما قرره من نتائج مسبقا ليدلل عىل أن
اإلسالم فرقة تأثرت باملسيحية واليهودية وخاصة املسيحية.
قال آخر( :)3وقد حتدث يف فصله األول املعنون بـ (اليهودية واملسيحية يف البالد
العربية قبل حممد) عن وجود هاتني الديانتني يف اجلزيرة العربية ومقدار حظ أهلهام من
العلم واملعرفة ،فمع أنه نسب هلام قلة املعرفة واجلهل أحيانا إال أنه اعتربهم أكثر علام وفهام
من الوثنيني ومن بينهم حممد  الذي تأثر ـ يف زعمه ـ كثريا بام عندهم من معرفة انعكست
عىل قرآنه.

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.137/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.126/ 1 :
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.137/ 1 :
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قال آخر( :)1وحتدث يف الفصل الثاين املعنون بـ (كيف اقتبس حممد املواد اليهودية
واملسيحية) ،وقد ناقش فيه طريقة تلقي الرسول  معرفتهم وثقافتهم ،أكان بالقراءة يف
كتبهم أم بطريق السامع فحسب؟ ..لذا ناقش موضوع أمية الرسول  ولكنه أكد أنه حتى
لو كان يتقن القراءة والكتابة فإنه لن يستطيع أن يستفيد منها لعدم ترمجتها ..ثم ذكر بعض
املقتبسات من القرآن الكريم وما يشاهبها من العهد القديم ليؤكد أنه قد حصل للرسول
 معرفة بام يف التوراة بطريق السامع ..ثم ذكر جمموعة من األمثلة القرآنية التي حصل فيها
ـ كام يذكر ـ التشابه مع العهدين القديم واجلديد وأشار أن هذه األمثلة قد وقع فيها أخطاء
وتفاوت وأن مرجع ذلك يعود لسوء الفهم الذي يؤكد دعوى املؤلف أنه تلقاها مشافهة ال
من مصدر مكتوب ..ثم أتى ببعض األدلة القرآنية التي فيها اإلنكار عىل من زعم أن حممدا
 تلقى الوحي من مصدر غري إهلي لكنه محلها عىل تأكيد مزاعمه يف تلقيه ملعلومات الوحي
من أقوال شفوية.
قال آخر :وحتدث يف الفصل الثالث املعنون بـ (ماذا أخذ حممد من اليهودية
واملسيحية) عىل األفكار الرئيسية التي تنتظم دين حممد  ـ عىل حد فهمه ـ وهي :البعث ـ
فاملحاكمة ـ فالفردوس ـ وجهنم ..ذاكرا صلة هذه األفكار بام هي عليه عند اليهود
والنصارى ،ثم ذكر بعض الكلامت املتشاهبة بني اإلسالم وهذين الدينني مثل :اهلل ،أحد،
روح ،إبليس ،زاعام أهنا مأخوذة من مصدر هيودي أو نرصاين ،ثم ذكر أن أكثر القصص
القرآين مصدره هيودي ،وزعم أن بعض أسامء األنبياء مثل :سليامن وإلياس ،ويونس،
منقولة عن مصدر نرصاين ..ثم زعم أن ما طرأ عىل القصص يف املدينة املنورة من تغيري
بحيث أصبح نادرا يعود ذلك إىل أن حممدا  شعر بتفاوت بني ما يذكره من قصص وبني
( )1آراء املسترشقني حول القرآن.138/ 1 :
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ما هو عند اليهود عىل وجه الدقة ،كام زعم أن كثريا من اجلوانب األخالقية والعبادية يف
اإلسالم يعود ألصل هيودي أو نرصاين كالوصايا العرش ،وأركان اإلسالم اخلمس ،وقواعد
الطعام ،وغري ذلك.
قال آخر( :)1وحتدث يف الفصل الرابع املعنون بـ (هل املسيحية هي التي دفعت حممدا
الدفعة احلاسمة إىل الظهور) عىل أن املسيحية بتأثريها البالغ عىل حممد  دفعته للتنبؤ..
وذكر يف هذا الفصل كذلك بعض األمثلة املتشاهبة بني القرآن واإلنجيل كقصة مريم وابنها
عيسى عليه السالم ،وعذا ب النار ،واملحاكمة العامة ،وغريها ..ثم ذكر تأثري الصابئة عىل
اإلسالم ذاكرا بعض األمور املتشاهبة بينهام ،كام ذكر احلنفاء وما أثروا به عىل اإلسالم
موضحا ذلك ببعض األمثلة.
قال آخر( : )2وحتدث يف الفصل اخلامس املعنون بـ (نظرية جنوب بالد العرب) عن
وجهة نظر (جريم ه) يف كتابه (حممد) من أن اليهودية مل يكن هلا أثر فعال عىل حممد  إال
يف العهد املدين ،بخالف الفَتة األوىل ،والتي كانت ـ كام يزعم ـ أفكار حممد  الدينية
انعكاسا للتوحيد الذي يف جنوب العرب ،هذا التوحيد اخلليط من الوثنية واليهودية
واملسيحية ،وقد كان وصول (جريمه) هلذه النتيجة عن طريق النقوش التي تم العثور عليها
يف جنوب اجلزيرة العربية ..وقد قام املؤلف (رودلف) بنقد آراء (جريمة) واحدا بعد
اآلخر.
قال آخر( :)3وحتدث يف الفصل السادس املعنون بـ (ما عرفه القرآن عن شخص
عيسى ـ عليه السالم ـ وحياته وما خلف وراءه من أثر) ،ثم ذكر اآليات التي تناولت هذا

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.140/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.140/ 1 :
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.140/ 1 :
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املوضوع وما طابقها أو خالفها يف كتب اإلنجيل ،ليؤكد ـ بحسب زعمه ـ تأثر حممد



باألناجيل.
النموذج الرابع:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن النموذج الرابع.
قال أحد املشككني( :)1النموذج الرابع ،كتاب [مقدمة القرآن] ،ملؤلفه أستاذنا دبليو
منتجمري واط ،هو عميد قسم الدراسات العربية يف جامعة أدنربه ،له عدة مؤلفات عن
اإلسالم منها :هذه (املقدمة) ،وكتاب (اإلسالم) و(اإلسالم واجلامعة املوحدة ،دراسة
فلسفية اجتامعية) ،و(حممد يف مكة) ،و(حممد يف املدينة) ،و(الوحي اإلسالمي يف نظر العامل
احلديث) ،و(اجلدل الديني)
قال آخر( :)2وهذا الكتاب هو الثامن من سلسلة الدراسات املسيحية اإلسالمية،
وقد طبع ألول مرة يف سنة  1977م ،وقد شمل هذا الكتاب كثريا من أبواب علوم القرآن،
لكنه مل خيرج فيه عن خطوات أستاذه (بل) إال َتفيف حدة بعض العبارات اجلارحة لشعور
امل سلمني التي كان ال يبايل هبا أستاذه (بل) كام ذكر ذلك املؤلف نفسه يف مقدمة كتابه..
وبسبب تبعية (واط) ألستاذه (بل) وقع يف أخطاء عدة منها :اعتبار النبوة أمرا يكتسب
باخلربة والتجربة احلياتية ..وتأثري البيئة عىل نشأة رسول اهلل  ـ حسب زعمه ـ لذا حاول
بكل جهده الربط كغريه من الغربيني بني اإلسالم والديانات األخرى ..وحماولة التشكيك
يف سالمة القرآن من النقصان أو الزيادة ..وقياسه أسلوب القرآن الكريم عىل الشعر ،والنثر
املسجوع وحماولة وصفه بسجع الكهان ..وقد ساقت هذه الدراسة ألسلوب القرآن الكريم
املؤلف إىل القول بنظرية أستاذه (التكميالت البديلة)
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.110/ 1 :

( )1املسترشقون .132/2
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قال آخر( : )1وقد قسمه مؤلفه ألحد عرش فصال سوى الفهارس واملقدمة ..وقد
حتدث يف الفصل األول املعنون بـ (السياق التارخيي) عن اجلزيرة العربية ،واملوقف العاملي
منها يف ذلك الوقت ،ثم تناول حياة حممد  وما أثرته هذه البيئة وطبيعة عرصه عليه،
ملحقا هذا الفصل بملحقني :األول :جدول زمني متسلسل ملجرى حياة الرسول ..
والثاين :تكلم فيه عن كلمة (حنيف) من حيث املعنى وعالقتها بحنيفية إبراهيم عليه
السالم.
قال آخر( : )2وحتدث يف الفصل الثاين املعنون بـ (خربة حممد كرسول) عن موقف
الناس من الدعوة اإلسالمية ثم تكلم عن الوصف القرآين للوحي والنبوة ،وإمكانية فهم
الوظيفة النبوية ،ثم حتدث عن القرآن الكريم وحفظه يف زمن الرسول ،ومل يامنع املؤلف من
وجود َشء منه مكتوبا بشكل ما ،ثم ناقش قضية أمية الرسول .
قال آخر( :)3وحتدث يف الفصل الثالث املعنون بـ (تاريخ النص القرآين) عن مراحل
مجع القرآن الكريم كصحف خاصة ،ثم مجعه يف عهد أِب بكر وعثامن ،ثم تناول أسلوب
القرآن الكريم يف تلك الفَتة ..ثم ختم الفصل باحلديث عن موثوقية القرآن من حيث
اكتامله أو احتامل سقوط وضياع َشء منه.
قال آخر( :)4وحتدث يف الفصل الرابع املعنون بـ (الشكل اخلارجي للقرآن) عن
أسامء القرآن الكريم ،وأقسامه ،والطقوس الدينية التي يقرأ فيها ،وآياته ،وترتيبها،
واإليقاعات واإللزامات يف قوايف اآليات ـ كام يسميها ـ أي (الفاصلة القرآنية) ثم حتدث
عن احلروف املقطعة ومعناها وأقوال املسترشقني يف ذلك ،ثم حتدث عن الصور الدرامية ـ

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.107/ 1 :

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.107/ 1 :

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.107/ 1 :

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.107/ 1 :
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كام يسميها ـ املوجودة يف أسلوب اخلطاب القرآين ويقصد بذلك أسلوب االلتفات يف القرآن
الكريم.
قال آخر( :)1وحتدث يف الفصل اخلامس املعنون بـ (خصائص األسلوب القرآين)
عن القوايف القرآنية ،والوزن الشعري يف اآليات القرآنية ،والصيغ التعليمية املختلفة التي
جاءت يف القرآن الكريم كاألمثال والقصص وغريمها ،ثم تناول اآليات التي غلب عليها
أسلوب الكهان ،ثم حتدث عن أسلوب القصص واألمثال ذات املغزى األخالقي يف القرآن
الكريم ،ثم حتدث بعد ذلك عن االستعارة يف القرآن الكريم ،وختم الفصل باحلديث عن
لغة القرآن الكريم مطلقا عليها لغة الكويني (الشعر)
قال آخر( :)2وحتدث يف الفصل السادس املعنون بـ (تشكيل القرآن) عن النسخ
القرآين ،وإمكانية وجود املراجعة يف النصوص القرآنية ثم ذكر نظرية أستاذه
(بل)(التكميالت البديلة) ذاكرا بعض الشواهد عىل حدوث املراجعة والتعديل ،وذكر
موقفه من هذه النظرية.
قال آخر( : )3وحتدث يف الفصل السابع املعنون بـ (الَتتيب الزمني يف القرآن) عن
وجهات النظر اإلسالمية والتقليدية واألوربية حول التاريخ ،مؤكدا أن تتابع األفكار يف
القرآن دليل عىل عملية التاريخ الزمني والتطور الفكري يف القرآن.
قال آخر( : )4وحتدث يف الفصل الثامن املعنون بـ (أسامء الرسالة املنزلة) عن أسامء
القرآن الكريم( :القرآن ،الكتاب ،التنزيل ،ذكر ،وذكرى ،وتذكرة ،وفرقان) ،ثم عقد فصال
عن كون القرآن الكريم آية ومعجزة ،ثم تكلم عن معنى (مثاين) وعن طريقة عرض القرآن

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.108/ 1 :

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.108/ 1 :

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.108/ 1 :

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.109/ 1 :
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الكريم جلانب العقيدة ،ثم ختم الفصل باحلديث عن اجلانب الترشيعي اإلسالمي وعن
أركان اإلسالم اخلمسة.
قال آخر( : )1وحتدث يف الفصل التاسع املعنون بـ (العلامء املسلمون والقرآن) عن
جهد العلامء املسلمني يف علم التفسري والتأويل ،ثم حتدث عن املتكلم احلقيقي يف القرآن
الكريم ،وموقف املعتزلة من ذلك.
قال آخر( :)2وحتدث يف الفصل العارش املعنون بـ (القرآن والعلامء الغربيون) عن
جهود العلامء الغربيني يف ترمجة القرآن الكريم ،وتاريخ هذه الَتمجة واملراحل التي مرت
هبا ،ثم ذكر فهرسا بأشهر الكتب التي تناولت موضوعات القرآن الكريم املتعددة ،ثم علق
عىل بعض هذه الكتب ككتاب (تاريخ القرآن) لـ (نولديكه) وكتاب (أبحاث جديدة يف
تركيب وتفسري القرآن) لـ (هريشفيلد  1902م) وكتاب (تركيب القرآن وترتيبه الزمني) لـ
(هيوبرت جريم) وغريها من الكتب ..ويف آخر هذا الفصل تناول املشكالت التي تواجه
الدارس غري املسلم خالل دراسته للقرآن الكريم مثل مشكلة صدق هذا القرآن الكريم..
ومشكلة املصادر األصلية ذات العالقة املبارشة بالنصوص القرآنية ..ثم ختم الفصل بقائمة
للفهارس َتدم كتابه وجدوال لآليات القرآنية حسب ترتيب (فلوجل) مقارنا هذا الَتتيب
بَتتيب املصحف املرصي.
النموذج اخلامس:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن النموذج اخلامس.
قال أحد املشككني( :)3النموذج اخلامس ،كتاب [القرآن] ،ملؤلفه [رجيي بالشري]،

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.109/ 1 :
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الذي كان أستاذا يف اللغة واألدب العرِب يف (السوربون) لغاية سنة  1970م ،وله عدة
مؤلفات مرتبطة بالقرآن الكريم ،باإلضافة إىل كتابه هذا ،منها مقدمة عن القرآن ،وترمجة
القرآن الكريم باللغة الفرنسية مرتبا السور واآليات حسب النزول ،ثم أعاد الَتمجة سنة
 1957م حسب ترتيب املصحف ،وله كتاب خلص فيه أبحاث املسترشقني الذين كتبوا عن
حياة رسول اهلل  ، وله كتاب بعنوان (معضلة حممد) ..وله عدة أبحاث حول القرآن
وغريه منها :نبذة عن النفس يف القرآن نرش يف جملة الساميات عام  1948م.
قال آخر( :)1وهو ـ كسائر كتابات (بالشري) ـ تتسم بالطعن الشديد يف اإلسالم
والقرآن ،ولذلك؛ فإن هذا الكتاب مع ما فيه من معلومات ،محل يف طياته جمموعة من
األخطاء أفقدت الكتاب كثريا من قيمته ،فقد زعم املؤلف يف الفصل األول أن القرآن
مضطرب ،وفيه بلبلة فكرية ،وهذا الزعم عني ما رصح به (جولد تسيهر) يف مؤلفاته ..كام
ركز املؤلف يف دعواه عىل تأثر رسول اهلل  خالل تأليفه القرآن بالبيئة التي نشأ فيها من
هيودية ونرصانية وموروثات جاهلية.
قال آخر( :)2ومما تابع فيه (بالشري)(كازانوفا) خطأ دعواه يف الفصل الثاين والثالث
أن تركيز السور املكية عىل اليوم اآلخر هبذا األسلوب املتميز كان سببه شبح اليوم اآلخر
وأهواله الذي كان خميام عىل فكر الرسول  إىل غري ذلك من األخطاء التي رددها هذا
املؤلف يف ثنايا صفحات كتابه.
قال آخر( : )3وقد قسم كتابه إىل سبعة فصول ..حتدث يف الفصل األول منها ،وهو
بعنوان( :املصحف بنيته وتكوينه) عن نشأة رسول اهلل  يف اجلزيرة العربية ،وبني ـ زاعام

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.111/ 1 :
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ـ مقدار تأثره باليهودية واملسيحية ،ثم حتدث عن مجع القرآن الكريم مقررا أن أول مجع تم
يف عهده  وذلك بتأثره باليهود ـ ألنه أحب أن يكون له كتاب خاص به كام لليهود كتاب
ـ ثم حتدث عن اجلمع الثاين يف عهد (أِب بكر) واجلمع الثالث يف عهد اخلليفة الثالث (عثامن
بن عفان) ..ثم حتدث عن القراءات القرآنية ودورها يف فهم النص القرآين ،واعَتاض
بعض العلامء عليها زاعمني أهنا هتدم قدسية النص القرآين ،ثم حتدث عن موقف بعض
الفرق اإلسالمية من النص القرآين ..ثم حتدث عن ترتيب اآليات والسور القرآنية يف
القرآن الكريم وتفسري القرآن إىل أجزاء ،زاعام أن القرآن فيه بلبلة فكرية ،وختم هذا الفصل
بالثناء عىل (نولديكه) وجتربته يف ترتيب املصحف ترتيبا زمنيا.
قال آخر( :)1وحتدث يف الفصل الثاين املعنون بـ (الرسالة القرآنية يف مكة) عن
أسلوب القرآن املكي ،والسور املكية ،وأن هذا األسلوب كان متأثرا ـ كام يزعم ـ بشبح اليوم
اآلخر الذي كان خييم عىل فكر الرسول  ..وهذه الفرية قد سبقه هبا املسترشق
(كازانوفا) ،ثم زعم (بالشري) أن هذه القضية هي السبب يف جميء السور عىل نوعني:
األول ،سور قصرية وهي بسيطة يف إحياءاهتا ،وهي يف إحدى عرشة سورة موزعة يف
املصحف ..والثاين :سور آياهتا أطول يف اثنتني وعرشين سورة تبتدئ بسورة الكهف
وتنتهي بسورة النجم ،وهي خمتلفة العنارص واألسلوب ،وقد ذكر أن كال النوعني جاء
لتثبيت العقيدة والَتكيز عليها ..وقد خلص يف هناية الفصل أسلوب السور املكية زاعام أن
القرآن يف هذه الفَتة كان مضطربا.
قال آخر( : )2وحتدث يف الفصل الثالث املعنون بـ (رسالة القرآن يف املدينة) عن
الوحي يف هذه الفَتة ،وأنه قد تطور حتى أصبحت سوره متتاز بالطول ،وهي أربع
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.113/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.113/ 1 :
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وعرشون سورة ..ثم ختم الفصل ببعض القضايا اخلاصة برسول اهلل  وببعض املشاكل
اخلاصة بالوحي ـ كام يزعم ـ كمعاجلته للنظام القبيل ،وغريها.
قال آخر( :)1وحتدث يف الفصل الرابع املعنون بـ (الواقعة القرآنية وعلوم القرآن)
عن التنزيالت التي نزلت عىل رسول اهلل  وبلغها للناس ،وعالقتها بام حصل من
انقالبات سياسية ،واجتامعية ،وتطورات فكرية وأخالقية ،ونظرات علمية ودينية ،وما
أدت هذه التنزيالت من تقدم حضاري ومتدن واضح يف املجتمعات اإلسالمية ،كام حتدث
عن دور اللغة يف هذا التمدن ،ثم تعرض لألسلوب القرآين ودوره يف إجياد مذاهب تفسريية
كالتفسري النحوي ألهل البرصة وما نتج عن هذا األسلوب من قراءات خمتلفة ..ثم حتدث
عن أسلوب القرآن املكي وما أحدثه من تفوق إبداعي يف جانب اإلعجاز القرآين ،والعلوم
ذات العالقة بالبالغة كاالستعارة ،واملجاز ،وغريمها ،مما حدا بالتفسري أن يظهر بعد ذلك
كعلم مستقل.
قال آخر( :)2وحتدث يف الفصل اخلامس املعنون بـ (التفسري القرآين ـ أصوله
وأغراضه) عن التفسري ،وأن بداياته كانت من عهد رسول اهلل  ثم حتدث عن الصعوبات
التي كانت واجهت املفرسين ،كعدم ثبوت اخلط العرِب الذي نتج عنه غموض يف
اللهجات ،وتعدد القراءات ..كام ذكر أن من أسباب تطور هذا العلم تعدد الفرق اإلسالمية
وحرصها عىل دعم آرائها بالنصوص القرآنية ومحل رشوحها ملا يوافق آراءهم.
قال آخر( :)3وحتدث يف الفصل السادس املعنون بـ (القرآن والسنة مصدر العقيدة
والرشيعة يف اإلسالم) عن السنة ودورها يف التعريف بسرية الرسول  وتاريخ نزول

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.115/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.114/ 1 :
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.114/ 1 :
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القرآن وتأثريه عىل مفهوم النسخ ،وفهم النص القرآين ،كام تعرض ملوقف بعض الفرق من
النص القرآين كاجلربية ،والقدرية ،كام ذكر أن للسنة دورا يف ظهور مدرسة التأويل
باحلديث ،ثم حتدث عن كون القرآن مصدرا لألحكام الرشعية ..ثم حتدث عن مصادر
الترش يع اإلسالمي بعد القرآن والسنة ،كاإلمجاع ،والقياس ،واالجتهاد ..ثم ختم الفصل
بدور مدرسة (حممد عبده) بالرجوع للمصدرين الكتاب والسنة.
قال آخر( : )1وحتدث يف الفصل السابع املعنون بـ (القرآن يف احلياة اإلسالمية
واملجتمع اإلسالمي) عن مكانة القرآن يف نفوس املسلمني ،وما له من تأثري عليهم ،ومقدار
اعتناء املسلمني به بتحفيظه ألبنائهم ،وما عليه معلم القرآن يف السابق ويف الوقت احلارض
من االحَتام والتعظيم عند املسلمني ..ثم حتدث عن تعامل املسلمني مع القرآن يف عباداهتم
كالصالة املفروضة والنافلة ،ثم تعرض لبعض استخدامات القرآن يف شؤون بعض
املسلمني اخلاصة كحرز حيميهم من السحر وغريه ..ثم حتدث عن هيئة القراء خالل
تراتيلهم ،واعتناء املسلمني الزائد باملصاحف حتى دعاهم ذلك لتسجيلها عىل جدران
املساجد ،وَتصص بعض اخلطاطني بنسخ املصحف ،وتزيني املصاحف ببعض األلوان
الذهبية ،ولزيادة عنايتهم به فتح له إذاعة خاصة تبثه عرب األثري ..كام ختم الفصل يف احلديث
عن دور القرآن الكريم يف حل مشاكل املسلمني السياسية واالجتامعية ،وغريمها.
النموذج السادس:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن النموذج السادس.
قال أحد املشككني( :)2النموذج السادس ،كتاب [مقدمة القرآن] ،لنفس املؤلف
السابق [رجيي بالشري] ،وقد طبع بادئ األمر مع ترمجته للقرآن الكريم ،ثم وضعه يف مؤلف
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.117/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.115/ 1 :
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مستقل وزوده بفهارس َتدم الكتاب ..وكان صدوره سنة  1958م يف باريس ،وقد اعتمد
يف كثري من معلوماته يف هذه املقدمة عىل كتاب (تاريخ القرآن لنولديكة ،وشفايل
و جسَتشَت ،وبريتزل ،زيادة عىل املصادر العربية نفسها واملوضوعات احلديثة حول
املوضوع ..وقد راجع هذه املقدمة صديقه (جان سوفاجيه) وقد جاء الكتاب يف مقدمة
ومخسة فصول وجمموعة من الفهارس.
قال آخر( :)1وهذا الكتاب من أشد الكتب عداء لإلسالم ،مليئا باالفَتاءات
والتحليالت اخلاطئة واجلرأة ،والتخيالت الوامهة ،بعيدا عن املنهجية والتجرد العلمي.
قال آخر( :)2وقد حتدث يف الفصل األول املعنون بـ (بنية الكتاب املقدس) عن أن
حتديد النص القرآين ال يكون إال من طريق الروايات املنقولة عن الصحابة والتابعني ..ثم
حتدث عن تاريخ القرآن الكريم والعوامل التي حددت هذا التاريخ كاستخدام نوع من
الكتابة مغايرا للكتابة األصلية ،وعدم مجع القرآن يف عهد الرسول  كتابة واالعتامد لفَتة
طويلة عىل الذاكرة يف حفظ القرآن الكريم ،ثم حتدث بعد ذلك عن الكتابة العربية يف القرن
السادس امليالدي ومقدار تأثر مكة هبا ..ثم ناقش مسألة معرفة رسول اهلل  القراءة
والكتابة ،وعالقة ذلك بكلمة (أمي) التي وصف هبا ،وذكر موقف املسترشقني من هذه
القضية ،وتوصل إىل أن معنى (أمي) أنه نبي لألمم؟ ال أنه ال يعرف القراءة والكتابة ..ثم
حتدث يف هذا الفصل عن األداتني اللتني حفظ هبام رسول اهلل  التنزيل ومها (احلفظ ـ
املناقلة الشفوية ـ والكتابة) متعرضا خالله لكتبة الوحي ،ومعرضا بقلة عدد احلفظة للقرآن
الك ريم ..ثم رجع وناقش قضية مجع القرآن الكريم يف عهد رسول اهلل  وأن ذلك كان
بتأثره باليهود ،ومقدرا بعد ذلك أن الَتتيب لآليات القرآنية كان لبعض اآليات دون
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.118/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.123/ 1 :
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غريها ..ثم تناول قضية مجع القرآن الكريم من الصحف اخلاصة إىل مجع (أِب بكر) ومبينا
نقاط اخلالف بينهام كَتتيب للسور ،واالختالف يف رسم بعض الكلامت ..ثم حتدث عن
اجلمع يف عهد عثامن ـ ريض اهلل عنه ـ كام ذكر رأي (كازانوفا) وردد زعم (كازانوفا)(أن هذا
اجلمع كان أسطورة ال غري).
قال آخر( : )1ثم حتدث عام سامه (حتسني كتابة مصحف عثامن) ،وتناول فيه
التحسينات التي استحدثت لتغطي القصور املوجود يف النسخة العثامنية ،ودور (احلجاج)
يف هذا التحسني ،ونشوء القراءات وتأثرها باحلركات السياسية آنذاك ..وقد أشار يف هذا
الفصل لوجود بعض الصحف اخلاصة يف عهد (عبد امللك بن مروان) وواليه عىل العراق
(احلجاج بن يوسف الثقفي)
قال آخر( :)2ثم حتدث عن (علم القراءات والتحديد النهائي للقرآن الكريم) ،وقد
تناول فيه القراءات القرآنية وأقسامها وعددها وطريقة أدائها وتلقيها ومقدار تأثريها عىل
النص القرآين ،ثم حتدث عن عدد القراء وأوضاعهم االجتامعية والسياسية ،ثم حتدث عن
دور الطباعة يف انتشار القرآن الكريم.
قال آخر( :)3وحتدث يف الفصل الثاين املعنون بـ (وصف الكتاب املقدس) عن شكل
القرآن الكريم وتقسيامته ،وكتابته ولغته ،وأسلوبه ،والبسملة ،واحلروف املقطعة ..وعن
الطبعة املرصية للقرآن الكريم وكتابتها بالطريقة القديمة ..وعن لغة القرآن الكريم ،وهل
كل مفرداته عربية أم فيها غري العرِب ،وحتدث عن سبب اختيار لغة قريش لتكون لغة القرآن
الكريم ،ثم تناول نظرية (مولرز) وهي كون لغة القرآن (لغة الكويني) الشعرية القديمة أم

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.119/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.119/ 1 :
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.119/ 1 :
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ال؟ مقررا أهنا مجعت بني لغة الشعر (الكويني) وبني لغة (نجد) التي كتبت هبا ،ثم هاجم
هذه النظرية وأهنا بدال ما حتل املشكلة غريت وجهها ـ حسب زعمه ـ.
قال آخر( :)1ثم حتدث عن أسلوب القرآن الكريم ،وكونه معجزا حتدى به حممد 
العرب فأعجزهم ،ثم حتدث عن موقف قريش وبعض املالحدة كابن الراوندي ،وابن
املعري ،وعيسى بن صبيح ،واملثنى ،واحلالج ،وغريهم من هذا القرآن الكريم بمحاوالهتم
اإلتيان بمثله منكرين وجه اإلعجاز الذي فيه زاعمني أنه ال خيتلف عن أي كالم برشي..
ثم ختم هذا املبحث باحلديث فيه عن الوزن الشعري ،والسجع املوجود يف آياته يف كال
النوعني القرآن املكي واملدين.
قال آخر( :)2وحتدث يف الفصل الثالث املعنون بـ (النقد املثار بواسطة النص املنزل
يف الكتاب املقدس) عن االنتقادات التي وجهت حول سالمة النص القرآين من الزيادة
والنقصان ،ومالحظاهتم عىل بعض كتبة الوحي من حيث األمانة والدقة ،والوسائل التي
كتب عليها النص القرآين ومقدار قدرهتا عىل حفظ النص القرآين ..ثم حتدث عن دور
القراءات يف إثارة الفوَض واالضطراب يف النص القرآين ..وكان أغرب ما يف الفصل ذكره
لتصور كل من (ويدنيورج) ،و(جيري) و(جولد تسيهر) بإجياد طبعة تلبي انتقادات الغرب
للنص القرآين.
قال آخر( :)3وحتدث يف الفصل الرابع املعنون بـ (املصادر املقدمة لتفسري املسترشقني
من خالل بعض العلوم القرآنية) عام سامه مصادر لذكاء النص القرآين ،وقد ذكر فيه بعض
هذه املصادر ،كالقراءات الرشعية وغري الرشعية وغريها ..كام حتدث عن التفسري

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.121/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.119/ 1 :
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.120/ 1 :
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اإلسالمي نفسه عىل اختالف أنواعه من تفسري باملأثور ،وبالرأي املحمود منه وغري
املحمود ..ثم حتدث عام سامه (املصادر واملناهج إلعادة ترتيب الكتاب املقدس حسب
فَتات نزوله) ،وتناول فيه أسباب النزول ،والناسخ واملنسوخ ،وترتيب القرآن حسب
التسلسل التارخيي ،وترتيب بعض املسترشقني للقرآن الكريم كَتتيب (موير) و(سربنجر)،
وترتيب املدرسة األملانية وإمكانية استفادة هذا الَتتيب من تطور رسالة حممد .
قال آخر( :)1وحتدث يف الفصل اخلامس املعنون بـ (ترمجة القرآن الكريم إىل اللغات
األوربية) عن ترمجات القرآن الكريم يف العرص الوسيط منذ حماولة قس كلوين (بيري
لوفيريابل) باللغة الالتينية ..ثم تناول الَتمجات احلديثة منذ بداية القرن السابع عرش عىل
يد الفرنيس (أندريه دي رير) القنصل الفرنيس يف مرص ودوره يف تعميم كتاب اإلسالم
املقدس ـ حسب تعبريه ـ يف الغرب وقد ظهرت ترمجته للقرآن سنة  1647م يف باريس حتت
عنوان (قرآن حممد) وقد القت هذه الَتمجة محاسا كبريا مما جعلها تَتجم بعد ذلك لعدة
لغات ..ثم ذكر عدة ترمجات صدرت بعدها كَتمجة (جريمان دي سيليزي)( 1650ـ
 1665م) وترمجة ماراتيش ( 1698م) بعنوان (نامذج لتصحيحات نصوص القرآن) ..ثم
حتدث بعد ذلك عن الَتمجات املعارصة منذ ترمجة (واهل) عام  1828م التي دفعت
موضوع ترمجة القرآن الكريم للغات األوربية قدما ،فذكر ترمجة (أوملان) وترمجة
(كازرشسكي) ،و(رودويل) سنة  1861م و(جرجييل هال)  1901م وغريها كثري.
النموذج السابع:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن النموذج السابع.
قال أحد املشككني( :)2النموذج السابع ،كتاب [مقدمة القرآن] ،ملؤلفه أستاذنا
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.99/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.122/ 1 :

47

[ريتشارد بل] ،وهو إنجليزي األصل ،وأحد أساتذة اللغة العربية بجامعة ادنربه ،وقد
رصف سنني عدة من عمره يف دراسة القرآن الكريم وتارخيه دراسة وافية متتالية ،ومن أشهر
أعامله املرتبطة بالقرآن الكريم :ترمجة للقرآن الكريم .سنة  1937م ـ  1941م ..ومقدمته
للقرآن الكريم ..وأسلوب القرآن الكريم .سنة  1942م ـ  1944م ..واملتشابه يف القرآن
الكريم .سنة  1982م ..وأهل األعراف .سنة  1932م ..وسورة احلرش .سنة  1948م..
باإلضافة إىل غريها من األعامل واملقاالت ،ومنها (معلومات حممد عن العهد القديم)
والتي نرشهتا جملة الدراسات السامية والرشقية سنة  1945م.
قال آخر( :)1والكتاب يمثل دراسة أكاديمية بذل فيها املؤلف جهدا كبريا ،ولكنها مل
تتجرد عن النزعة العدوانية لإلسالم ..وقد ملئ الكتاب بكثري من األخطاء ،وسببها اعتباره
القرآن الكريم من تأليف حممد  لذا أخضعه ملقاييس الكتب البرشية ،من حيث األفكار
واألسلوب واملضمون ،وغري ذلك مما تورثه البيئة يف فكر املؤلف وأسلوبه.
قال آخر( :)2وهلذا نجده يعترب أن التأثري األكرب عىل شخص رسول اهلل  كان من
البيئة املحلية كاليهودية واملسيحية والوثنية ..ومن البيئة اخلارجية كاملجوسية والزرادشتية.
قال آخر( : )3وهلذا نجده يف كتابه يركز عىل الطعن يف سالمة النص القرآين ،حيث
زعم أنه مضطرب دخلته الزيادة والنقصان ،والتلفيق بني بعض الفقرات مبتدعا نظرية
سامها (نظرية التكميالت البديلة) ..وقد كانت املوروثات الفكرية واملنهج الذي اتبعه سببا
يف وقوعه يف كثري من األخطاء العلمية.
قال آخر :وقد قسم كتابه لعرشة فصول ..أوهلا [املوقف التارخيي وحممد] ،وحتدث

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.105/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.105/ 1 :
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.105/ 1 :
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فيه عن البيئة التي نبت فيها اإلسالم ،وما كان هلا من تأثري عىل التعاليم والعقائد اإلسالمية،
كاالعتقاد باجلن وموقفه من الكهان ،وتأثري اليهودية واملسيحية واحلنفاء عىل األسلوب
القرآين ،وتأثري املوقف العاملي حول اجلزيرة عىل الدعوة اإلسالمية ،وخاصة املجوسية
والزرادشتية ..ثم حتدث عن موقف اإلسالم من املرأة ،ثم عن الكتابة والقراءة وتأثري ذلك
عىل رسول اهلل  ..ثم ذكر نبذة عن سرية رسول اهلل  ثم حتدث عن األشهر العربية
واألشهر احلرم منها ،ثم ختم الفصل باحلديث عن الوحي ومعناه ،واستعامالته يف القرآن
الكريم.
قال آخر :وحتدث يف الفصل الثاين املعنون بـ (أصل القرآن) عن القرآن ونزوله
ومجعه والص حف اخلاصة بالصحابة ،والنص القرآين من حيث الزيادة والنقصان .متأثرا
بأقوال الغالة من السنة والشيعة بأن النقص والزيادة واالضطراب دخل القرآن الكريم ،ثم
تعرض يف هناية الفصل للقراءات القرآنية السبعة وقرائها ومن اعتنى هبا من املسترشقني
أمثال :براجشَتسَت ،وبريتزل ،وآرثر جيفري ،وهؤالء اعتنوا هبذا اجلانب خاصة
(القراءات الشاذة) ،ساردا بعض األمثلة عىل ذلك؛ ليخلص منها أن هذه القراءات ما هي
إال نسخ أخرى من القرآن الكريم تقابل النسخة العثامنية ليدلل من خالهلا عىل وجود
االضطراب واالختالف يف نص القرآن الكريم.
قال آخر :وحتدث يف الفصل الثالث املعنون بـ (شكل القرآن) عن تفسيم القرآن
الكريم إىل أجزاء وأحزاب وأرباع وسور وعناوين السور ،ثم حتدث عن احلروف املقطعة،
ثم ذكر أن الغرض من وراء هذا التقسيم كان لغرض التالوة ،ثم ذكر موقف ابن مسعود
من املعوذتني ،ثم حتدث عن إيقاع اآليات القرآنية ،وعن الصور الدرامية يف القرآن الكريم.
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قال آخر( :)1وحتدث يف الفصل الرابع املعنون بـ (بنية وأسلوب القرآن) عن أسلوب
القرآن الكريم زاعام أنه غلب عليه السجع واإللزامات املتكررة لتأثره بسجع الكهان ،كام
ذكر أن أسلوبه امتاز بالقرص وشدة اإليقاع ،والتكرار ،والفقرات التوكيدية ،وأنه كان غنيا
بالقصص واحلكايات الرمزية ،والتشبيهات ،واالستعارات.
قال آخر( :)2وحتدث يف الفصل اخلامس املعنون بـ (تصنيف السور) عن السور
القرآنية من حيث الطول والقرص وتكرار العبارات املسجوعة واالنقطاع النحوي للجمل
واإلقحامات لبعض الفقرات كتكميالت بديلة عىل حسب زعمه ..زاعام أن هذه
التكميالت كانت بعد متام اجلمع ،وأكد أن هذا كان بفعل مجعة القرآن الذين كانوا يضعون
ما عىل ظهر الورقة بصورة عشوائية ،ثم ذكر أن عدم كفاية التفسريات العادية إليضاح
بعض العبارات غري املَتابطة أدى إىل بعض االضطراب واخللط ..ثم ذكر بعض الفقرات
التي ناقشت موضوعات سببت مشكالت حرجة لرسول اهلل  ـ حسب زعمه ـ ثم ذكر
يف هذ ا الفصل أن الصورة احلالية للقرآن تعتمد عىل وثائق مكتوبة ترجع إىل زمن حياة
الرسول  ،ثم ختم الفصل باحلديث عن الناسخ واملنسوخ.
قال آخر( : )3وحتدث يف الفصل السادس املعنون بـ (الَتتيب الزمني للقرآن) عن
الَتتيب يف القرآن الكريم وذكر موقف املسترشقني منه ،وحماوالت املسترشقني لَتتيب
القرآن الكريم ترتيبا زمنيا كمحاولة (نولديكه) و(موير) و(جريم) وغريهم ،مبينا العنارص
التي اعتمدوها يف هذه املحاوالت كتحليل مواد السورة بدراسة األسلوب ،والصياغة
وعالقتها بتكليف رسول اهلل  بالرسالة ألول مرة ،وعالقة ذلك بمبدإ عقوبة الكافر ،مع

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.102/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.101/ 1 :
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.102/ 1 :
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بيان ردة فعله عىل عداوة هيود املدينة له مع مراعاة تواريخ بعض الفقرات ،ثم ذكر جدوال
بني فيه ترتيب سور القرآن الكريم حسب املصحف العثامين ،وحسب رأي (نولديكه)
و(جريم) و(موير) وحسب ترتيب املصحف املرصي.
قال آخر( :)1وحتدث يف الفصل السابع املعنون بـ (مراحل نمو القرآن) عن دالئل
قدرة اهلل سبحانه وعىل كرمه بإنعامه عىل خلقه ،مع ربط هذا األمر بآيات البعث ،زاعام أن
كثريا من هذه اآليات قد روجعت وعدلت بحيث تتالءم مع وضعها احلايل يف املصحف،
وزعم أن ذلك بسبب التأثر باملصادر املسيحية ،ثم تناول معنى (مثاين) مبينا فهم بعض
املسترشقني هلا حيث فرسها بعضهم بالفاحتة بآياهتا السبع ،أو هي سبع قصص عقاب كثر
تكرارها يف القرآن الكريم ،كقصة عاد ،وثمود وأصحاب احلجر ،وأهل األيكة ،وقوم تبع،
وسبأ ،وقصة نوح ،وغريها ،ثم ختم الفصل باحلديث عن أسامء القرآن الكريم :القرآن ـ
الكتاب ـ الفرقان.
قال آخر( :)2وحتدث يف الفصل الثامن املعنون بـ (حمتوى القرآن ومصادره) عن
تعاليم القرآن الكريم وأهدافه ودرجة تأثره باليهودية واملسيحية ،واملبدأ األساِس الذي دعا
له ،وهو توحيد اهلل سبحانه ،وأسامئه ،وصفاته ،وزعمه تأثر بعض أسامء اهلل عزوجل
(كالرمحن) باملذ هب املانوي ،وغريه ،ثم حتدث عن تطور معنى كلمة (رسول) من املعنى
اإلقليمي إىل املعنى العاملي ،ثم ختم الفصل باحلديث عن هناية العامل ،ومصري اإلنسان فيه
إىل جنة أو نار.
قال آخر( : )3وحتدث يف الفصل التاسع املعنون بـ (القصص) عن القصص القرآين

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.104/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.102/ 1 :
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.102/ 1 :
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ومقدار تأثره باليهودية واملسيحية ،واعتامده عىل املصادر الشفوية أكثر من املصادر املكتوبة
املوثقة ـ يف نظره ـ ثم ذكر أن بعض القصص كان فيه اضطراب واضح عىل حد زعمه.
قال آخر( : )1وحتدث يف الفصل العارش املعنون بـ (الترشيع) عن بعض العبادات يف
اإلسالم كالصالة والصيام والزكاة واحلج ،ثم تناول بعض جوانب الترشيع املتعلقة ببعض
املطعومات واملرشوبات ،كاخلمر ،والربا ،واملقامرة ،ثم حتدث عن بعض األحكام املتعلقة
باألرسة كالزواج ،والطالق ،واإلرث ،وغريها ..وختم الكتاب بقائمة فهارس َتدم
الكتاب.

 .2التشكيك والبيئة:
بعد أن انتهى املشككون التائبون من ذكر املنابع واملقررات التي حتوي أصناف الشبه
والتشكيكات ،قام بعض احلضور ،وقال :حدثتمونا عن منابع التشكيك املسمومة؛
فأجيبونا عام حوت عليه من الضالالت؛ فال يصح ذكر املنكر دون النهي عنه ،وال يصح
ذكر الشبهة دون الرد عليها.
قال كبري املشككني :أجل ..وسنبدأ بأول الشبه ،وأكثرها انتشارا ،وهي ربط القرآن
الكريم بالبيئة التي تنزل فيها ،واعتبار أنه نتاج هلا ،وقد رأينا أن أكثر املشككني يرددوهنا،
وكأهنا بدهيية ومسلمة ال شك فيها.
قال آخر :وقد رأينا من خالل إحصائنا واستقرائنا ملا يف تلك الكتب أهنم يقصدون
مخس جهات ،يعتربون أهنا مصادر القرآن الكريم ،ال الوحي اإلهلي.
قال آخر :وأوهلا الوثنية التي كانت سائدة يف أكثر القبائل العربية ،بام فيها قريش التي

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.104/ 1 :
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عاش رسول اهلل  بني أهلها.
قال آخر :وثانيها أولئك احلنفاء الذين متردوا عىل الوثنية ،وآمنوا باهلل الواحد،
وحاولوا بحسب ما وصلهم التدين بدين إبراهيم عليه السالم.
قال آخر :وثالثها اليهودية ..وهي الديانة التي كان عليها الكثري من أهل املدينة التي
هاجر إليها رسول اهلل .
قال آخر :ورابعها املسيحية ..وهي الديانة التي كان يؤمن هبا بعض العرب ،والذين
وفد بعضهم إىل رسول اهلل .
قال آخر :وخامسها الزرادشتية ..والتي كانت موجودة يف ذلك احلني يف فارس.
قال آخر :وسادسا الصابئة ..والتي كانت موجودة يف ذلك احلني يف الشام والعراق.
أ .القرآن والوثنية:
قال أحد احلضور :فحدثونا عن الشبه التي أثارها املسترشقون وغريهم حول القرآن
الكريم والبيئة الوثنية.
قال أحد املشككني :عىل الرغم من غرابة هذه الشبهة ،إال أنا سنذكرها كام ذكرها
أساتذنا املشككون ..والذين يكادون يتفقون عىل أن رسول اهلل  تأثر بالبيئة الوثنية التي
عاش فيها.
قال آخر :وقد استدلوا عىل ذلك بالتشابه املوجود يف بعض العقائد والشعائر
التعبدية ،والعادات ،حيث استدلوا هبا عىل أن رسول اهلل  استفادها من البيئة التي عاش
فيها(.)1

( )1كتاب مصادر اإلسالم لتسدال ص  6وما بعدها ،ومقدمة القرآن

بعدها.
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قال آخر :ومن األمثلة عىل الشعائر التعبدية احلج بام فيه من طواف وتقبيل للحجر
األسود وسعي بني الصفا واملروة ،وغريها من شعائر احلج(.)1
قال آخر :ومثل ذلك ما كان من تشابه بني رشائع اإلسالم ،وبعض العادات اجلاهلية
املرتبطة بالزواج واخلتان ونحومها(.)2
قال أحد احلضور :عرفنا الشبه ..فام هو الرد عليها؟
قال أحد املشككني :أول الرد عليها ما سمعتموه يف الرد عىل الكشفية من أن التوافق
عىل اخلري واحلكمة ال يعني التأثر وال االقتباس ..فاحلق واخلري موجود يف العامل أمجع ،وإن
خلط ببعض الباطل ،أو بالكثري منه.
قال آخر :واحلكيم هو الذي يميز احلق عن الباطل ،أو جيعل احلق املوجود يف بيئته
ِ ِ
يث ِم َن ال اط ِّي ِ
اخلبِ َ
جي َع َل
وسيلة لقمع الباطل الذي سيطر عليها ،كام قال تعاىل﴿ :ل َيميزَ اهللاُ ْ َ
ب َو َ ْ
ض َفري ُكمه َمجِيعا َفيجع َله ِيف جهنام ُأو َلئِ َك ُهم ْ ِ
ارس َ
اخلبِ َ
ون﴾ [األنفال]37 :
ُ َ
َْ
يث َب ْع َض ُه ع ََىل َب ْع ٍ َ ْ َ ُ ً َ ْ َ ُ َ َ َ
اخل ُ
ملة إبراهيم:
قال آخر :ولذلك؛ فإن البيئة التي عاش فيها رسول اهلل  ،و ُكلف بأن يبدأ رسالته
منها ،مل تكن بيئة منحرفة متاما عن احلق ،وإنام خلطت احلق بالكثري من الباطل؛ فلذلك صار
احلق باطال بسبب تشوهيها له.
قال آخر :ويدل لذلك ما ورد يف القرآن الكريم من أن اهلل تعاىل أمر إبراهيم عليه
﴿وإِ ْذ َج َع ْلنَا ا ْل َب ْي َت َم َثا َب ًة
السالم بأن هياجر إىل مكة املكرمة ،ليبني الكعبة املرشفة ،قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
لِلن ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل َأ ْن َط ِّه َرا َب ْيتِ َي
يم ُم َص ًّىل َوع َِهدْ نَا إِ َىل إِ ْب َراه َ
ااس َو َأ ْمنًا َو ااَت ُذوا م ْن َم َقا ِم إِ ْب َراه َ
ِ
ِِ
ِ ِِ
ِ
اج َع ْل َه َذا َب َلدً ا ِآمنًا َو ْارزُ ْق َأ ْه َل ُه
يم َر ِّب ْ
الس ُجود َوإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
الر اك ِع ُّ
لل اطائفنيَ َوا ْل َعاكفنيَ َو ُّ
( )2مصادر اإلسالم لتسدال ص .8

( )1مصادر اإلسالم ص  ،806ومقدمة القرآن بل ص .9
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ِمن ال اثمر ِ
ات َم ْن آ َم َن ِمن ُْه ْم بِاهللاِ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َق َال َو َم ْن َك َف َر َف ُأ َم ِّت ُع ُه َقلِ ًيال ُث ام َأ ْض َط ُّر ُه إِ َىل
َ ََ
اعدَ ِمن ا ْلبي ِ
اهيم ا ْل َقو ِ
ِ
ِ
اب الن ِ
ع ََذ ِ
ت َوإِ ْس َام ِعي ُل َر ابنَا َت َق اب ْل ِمناا إِن َاك
َ َْ
اار َوبِئ َْس املَْص ُري َوإِ ْذ َي ْر َف ُع إِ ْب َر ُ َ
ني َل َك و ِمن ُذريتِنَا ُأم ًة مسلِم ًة َل َك و َأ ِرنَا من ِ
ْت الس ِم ُ ِ
اج َع ْلنَا ُم ْسلِ َم ْ ِ
َاس َكنَا
َ
يم َر ابنَا َو ْ
َ
َ ْ ِّ ا ا ُ ْ َ
يع ا ْل َعل ُ
َأن َ ا
ْت التاواب ِ
يم َر ابنَا َوا ْب َع ْث فِ ِ
يه ْم َر ُس ً
وال ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ َك
َو ُت ْ
الرح ُ
ب َع َل ْينَا ِإن َاك َأن َ ا ُ ا
ويع ِّلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
احلك َْم َة َو ُيزَ ك ِ
ْت ا ْل َع ِزيزُ
ِّيه ْم إِن َاك َأن َ
َ َ
ََُ ُُ ُ

ِ

يم﴾ [البقرة 125 :ـ ]129
احلك ُ
َْ

قال آخر :وقد ورد يف كتب احلديث والتاريخ ما يدل عىل أن العرب ظلوا تابعني مللة
إبراهيم عليه السالم إىل أن دبت الوثنية ديارهم بسبب أنه كان ال يظعن من مكة ظاعن إال
احتمل معه حجرا من حجارة احلرم ،فحيثام حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة
تعظيام للحرم وصبابة بمكة.
قال آخر :وتذكر املصادر التارخيية أن أول من غري دين إبراهيم وإسامعيل عليهام
السالم ونصب األوثان ،وسيب السائبة ،وبحر البحرية ،ووصل الوصيلة ،ومحى احلام،
عمرو بن حلي ،ثم انترشت عبادة األصنام وصارت األوثان التي كانت يف قوم نوح يف
العرب حتى بلغ هبم اجلهل أنه حني غلبت خزاعة عىل البيت ونفت جرهم عن مكة،
جعلت العرب عمرو بن حلي ( )1ربا ال يبتدع هلم بدعة إال اَتذوها رشعة ،ألنه كان يطعم
الناس ويكسو يف املوسم ،وقيل :إن أمره وأمر ولده دام عىل مكة ثالثامئة سنة (.)2
قال آخر :وهكذا ابتعد العرب عن دين إبراهيم عليه السالم فدخل الرشك يف
عقائدهم وعباداهتم ورصفوا ما ينبغي أن يكون هلل سبحانه ألصنامهم وأوثاهنم وساءت
األخالق ،وانترشت املفاسد ،وانتهكت املحارم ،وتركت الفرائض والسنن ،وانترشت
البدع واخلرافات ،ومع هذا بقي قلة من الناس يبحثون عن احلقيقة وهم احلنفاء.
( )2الروض األنف .102/1

()1كتاب أخبار مكة .116/1
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قال آخر :وقد صور ذلك جعفر بن أِب طالب ،فقال للنجاَش ملك احلبشة ردا عىل
افَتاءات السفريين اللذين أرسلتهام قريش إلرجاع املهاجرين من احلبشة ملكة( :أهيا امللك
كنا قوما أهل جاهلية ،نعبد األصنام ،ونأكل امليتة ،ونأيت الفواحش ،ونقطع األرحام،
ونسيئ اجلوار ،ويأكل القوي منا الضعيف؛ فكنا عىل ذلك حتى بعث اهلل إلينا رسوال منا
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ،فدعانا إىل اهلل لنوحده ونعبده ،ونخلع ما كنا نعبد نحن
وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان ،وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة ،وصلة الرحم،
وحسن اجلوار ،والكف عن املحارم والدماء ،وهنانا عن الفواحش ،وقول الزور ،وأكل
مال اليتيم ،وقذف املحصنات ،وأمرنا أن نعبد اهلل وال نرشك به شيئا ،ـ وعدد عليه أمور
اإلسالم ـ فصدقنا به واتبعناه عىل ما جاء به من اهلل فعبدنا اهلل وحده ال نرشك به شيئا،
وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا)()1

قال أحد احلضور :فام تقولون فيام ذكره بعض املسترشقني ،حيث قال( :نجد يف
املدينة يف معية حممد حاشية مسيحية وهيودية قد أسلمت أو سايرت اإلسالم ،نجد بالال
احلبيش مؤذن النبي ،وصهيبا الرومي املسيحي الثري ،وسلامن الفارِس املسيحي األصل،
وعبد اهلل بن سالم اليهودي الوحيد الذي أسلم يف املدينة مع كعب األحبار ،وهل كان
حديث هذه احلاشية الكريمة سوى التوراة واإلنجيل؟ ..إن ذلك حجة قاطعة عىل أن بيئة
النبي والقرآن كانت كتابية من كل نواحيها ،وأن ثقافة حممد والقرآن كتابية يف كل مظاهرها،
وذلك بمعزل عن الوحي والتنزيل)()2

قال أحد املشككني( :)3أول الردود عىل هذه الشبهة هو أن هذه احلاشية املسيحية

( )3حماسن اإلسالم ورد شبهات اللئام.391/4 :

( )1البداية والنهاية  73/3ـ  ،74والكامل يف التاريخ .55/2
( )2القرآن واملبرشون.94 :

56

واليهودية ـ كام يزعمون ـ والتي قد أسلمت؛ دليل واضح عىل أن الديانات قبل اإلسالم
حرفت ،فلذا مل يسع هؤالء بعد أن عرفوا احلق إال أن يَتكوا ما هم عليه من الباطل ويتبعوا
ّ
رسول اهلل .
قال آخر :وقد ورد يف احلديث أن رسول اهلل  قال لزيد بن عمرو :ما يل أرى
قومك قد شنفوا لك ،فقال :أما واهلل ،إن ذلك لبغري نائرة كانت مني إليهم ،ولكني أراهم
عىل ضاللة ،فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قدمت عىل أحبار يثرب ،فوجدهتم يعبدون
اهلل ،ويرشكون به ،فقلت :ما هذا بالدين الذي أبتغي ،فخرجت حتى أقدمت عىل أحبار
خيرب فوجدهتم يعبدون اهلل ويرشكون به ،فقلت :ما هذا بالدين الذي أبتغي ،فخرجت حتى
قدمت عىل أحبار فدك فوجدهتم يعبدون اهلل ويرشكون به ،فقلت :ما هذا بالدين الذي
أبتغي ،خرجت حتى أقدمت عىل أحبار أيلة فوجدهتم يعبدون اهلل ويرشكون به ،فقلت :ما
هذا بالدين الذي أبتغي ،فقال يل حرب من أحبار الشام :أتسل عن دين ما تعلم أحدا يعبد
اهلل به إال شيخ ا باجلزيرة ،فخرجت فقدمت عليه فأخربته بالذي خرجت له ،فقال :إن كل
من رأيت يف ضالل؛ إنك تسأل عن دين هو دين اهلل ودين مالئكته ،وقد خرج يف أرضك
نبي أو هو خارج يدعو إليه ،ارجع فصدقه واتبعه وآمن بام جاء به(.)1
قال آخر :وقد شهد املسترشقون أنفسهم بذلك؛ فقد نفى (نلسن)أن تكون اليهودية
أو املسيحية قد أ ّثرتا يف وجود التوحيد عند العرب ،ففي رأيه أن اليهود كان إهلهم اخلاص
هبم ومل يكن إهلا عامليا ،كام أن املسيحية التي ظلت حتى عرص حممد  مل تكن توحيدية بل
كانت متعددة اآلهلة ،فاملسيح وأمه كانا يقدسان كإهلني (.)2

( )1رواه البخاري :رقم  ،3827وأبو يعىل يف مسنده.137/13 :

ورقة بن نوفل مبرش الرسول لغسان عزيز حسن ()28

( )2التاريخ العرِب القديم :نلسن ديتلف وآخرون؛ نقال من كتاب:
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قال آخر( :)1ويدل لذلك أيضا أن ورقة عندما أراد أن يتنرص ذهب إىل الشام ،وهذا
لعدم توفر ذلك يف اجلزيرة العربية ،فكان عىل الرشك قبل هذا؛ ألنه نشأ يف بيئة وثنية.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن الواقع يشهد أن ديانة العرب املنترشة يف اجلزيرة
هي الرشك ،وقد قال املستشار نجيب وهبة ،وهو باحث مسيحي( :كانت كثرة العرب يف
اجلاهلية وثنية تؤمن بقوى إهلية كثرية تنبث يف الكواكب ومظاهر الطبيعة)( ،)2ثم ذكر عدة
أسامء للقبائل التي تنرصت يف شبه اجلزيرة ،ومل يفصل يف وجود كنائس أو قبائل نرصانية يف
مكة (.)3
قال آخر( :)4وقد روي أنه قال لرسول اهلل ( :إنه مل يأت أحد بمثل ما جئت به إال
عودي)(..)5فإذا كان رسول اهلل  نرصانيا ،وكان املجتمع نرصانيا ،فلامذا حدث العداء،
فلم يصدّ قوه بل حاربوه ،حتى إن القبائل النرصانية باجلزيرة العربية ـ التي يشهد التاريخ
الصحيح بأهنا نرصانية ـ مل تقبله.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن احلركة الدينية اليهودية واملسيحية يف مكة مل تكن
مزدهرة؛ بل كان الرشك هو املسيطر ،حيث مل يظهر بني هيود اجلزيرة العربية من اشتهر بعلم
أو فقه أو فلسفة ،وهذا يدل بالرضورة عىل عدم ازدهار احلركة الفكرية والثقافية عندهم،
فهم آثروا البقاء منعزلني عن العامل ،مكتفني بأبسط أنواع احلياة (.)6
قال آخر( :)7باإلضافة إىل ذلك عدم استغالل النصارى للشعر لتقوية موقفهم يف
مكة ونرش دينهم ،فإن هذا كان أهم وسيلة لنرش دينهم ،حيث نجد أنه ال خيتلف الشعر

( )1حماسن اإلسالم ورد شبهات اللئام.392/4 :

( )5البخاري ( ،)3ومسلم ()160

( )2إرشاقة شمس املسيحية يف شبه اجلزيرة العربية .61

( )6العرب قبل اإلسالم د .جواد عيل  ،8/6ود .إرسائيل ولفنسون؛

( )3إرشاقة شمس املسيحية يف شبه اجلزيرة العربية ص .131

تاريخ اليهودية يف بالد العرب .42

( )4حماسن اإلسالم ورد شبهات اللئام.393/4 :

( )7حماسن اإلسالم ورد شبهات اللئام.393/4 :

58

النرصاين عن شعر الشعراء الوثنيني بيشء ،فمن الصعب عىل الباحث أن جيد فرقا كبريا بني
شعر الشعراء النصارى وشعر الشعراء الوثنيني ،وهلذا ذهب بعض املسترشقني إىل أن من
الصعب التحدث عن وجود شعر نرصاين عرِب له ميزات امتاز هبا عن الشعر الوثني قبل
اإلسالم (.)1
احلج:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فام الرس يف تشابه بعض شعائر احلج يف اإلسالم مع
بعض شعائره يف اجلاهلية؟
قال أحد املشككني :تشابه مناسك احلج يف اإلسالم يف بعض األمور مع احلج يف
اجلاهلية ،يدل عىل أن أهل مكة ورثوا تلك الشعرية من ملة إبراهيم عليه السالم ،وهي
شعرية صحيحة سليمة هلا دورها يف إصالح النفس واملجتمع؛ فلذلك أبقاها اهلل تعاىل ،وأمر
املسلمني بإحيائها ،ال وفق ما كان عليه أهل اجلاهلية ،وإنام وفقا للقيم التي جاء هبا اإلسالم.
قال آخر :وذلك يشبه ما لو أن طبيا رأى قوما من الناس يستعملون دواء صحيحا،
لكنهم خيلطونه ببعض األدوية الفاسدة ،أو يستعملونه بطريقة غري صحيحة؛ فاحلكمة ال
تدعوه ألن ينهاهم عن الدواء الصحيح الشايف ،وإنام تدعوه ليحذرهم مما خلطوه به من
األدوية الفاسدة ،أو من االستعامل اخلاطئ له.
قال آخر :وهلذا ُقرنت األوامر القرآنية املرتبطة باحلج بتوحيد اهلل ،مثلها مثل كل
﴿و َأ ِمتُّوا ْ
احلَ اج َوا ْل ُع ْم َر َة هللِاِ﴾ [البقرة ،]196 :أي بصحبة اإلخالص هلل،
األوامر ،كام قال تعاىلَ :
وهو ما يفرقها عن الوثنية متاما ..فالوثنية كانت تتوجه بتلك الشعائر لألوثان ال هلل.
ت َأ ْن َأ ْع ُبدَ َر اب َه ِذ ِه ا ْل َب ْلدَ ِة ا ال ِذي َح ار َم َها
قال آخر :ومثل ذلك قال تعاىل﴿ :إِن َاام ُأ ِم ْر ُ
( )1انظر العرب قبل اإلسالم د .جواد عيل .8/6
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ت َأ ْن َأ ُك َ
ون ِم َن املُْ ْسلِ ِمنيَ ﴾ [النمل ،]91 :وقالَ ﴿ :ف ْل َي ْع ُبدُ وا َر اب َه َذا
َش ٍء َو ُأ ِم ْر ُ
َو َل ُه ُك ُّل َ ْ
ا ْلبي ِ
ت﴾ [قريش ، ]3 :فبني اهلل تعاىل أن العبادة لرب البيت وهو اهلل عز وجل وليست للبيت،
َْ
واملعنى :إنام أمرت أن أخص اهلل بالعبادة وحده ال رشيك له( ..)1وإضافة الربوبية إىل البلدة
عىل سبيل الترشيف هلا واالعتناء هبا(.)2
قال آخر :وهكذا نرى اهلل تعاىل يقرن كل شعائر احلج بالعبودية اخلالصة ،أو بملة
إبراهيم عليه السالم بعيدا عن كل ما انحرف به الوثنيون يف هذه الشعرية ،كام قال تعاىل:
ااس َل ال ِذي بِب اك َة مباركًا و ُهدً ى لِ ْلعاملَِنيَ فِ ِ
﴿إِ ان َأو َل بي ٍ
ِ
ت ُو ِض َع لِلن ِ
يم
ات َب ِّين ٌ
يه آ َي ٌ
َ
َ َُ َ َ
ا َْ
َات َم َقا ُم إِ ْب َراه َ
ِ
َان ِآمنًا وهللاِ ع ََىل الن ِ ِ
َو َم ْن َد َخ َل ُه ك َ
اع إِ َل ْي ِه َسبِ ًيال َو َم ْن َك َف َر َفإِ ان اهللاَ غَنِ ٌّي
اس َت َط َ
َ
ااس ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْ
ِ
ع ِ
ور ُه ْم َو ْل َي اط او ُفوا
َن ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [آل عمران ،]97 ،96 :وقالُ ﴿ :ث ام ْل َي ْق ُضوا َت َف َث ُه ْم َو ْل ُيو ُفوا ُن ُذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ُم َص ًّىل﴾ [البقرة ،]125 :وقال:
بِا ْل َب ْيت ا ْل َعت ِيق﴾ [احلج ،]29 :وقال َ
﴿و ااَت ُذوا م ْن َم َقا ِم إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ف ِهبِ َام
َاح َع َل ْي ِه َأ ْن َي اط او َ
الص َفا َواملَْ ْر َو َة م ْن َش َعائ ِر اهللاِ َف َم ْن َح اج ا ْل َب ْي َت َأ ِو ا ْعت ََم َر َف َال ُجن َ
﴿إِ ان ا
ِ ِ
يم﴾ [البقرة ،]158 :وغريها من اآليات الكريمة التي تبني
َو َم ْن َت َط او َع َخ ْ ًريا َفإِ ان اهللاَ َشاك ٌر عَل ٌ
أن أعامل احلج من عند اهلل ،وليست من أعامل الوثنية.
قال آخر :وهلذا ذكر اهلل تعاىل املصدر الصحيح لتلك الشعائر التعبدية التي حافظ
ِ
يم
املرشكون عىل بعض ظواهرها ،بينام خالفوا حقائقها وبواطنها ،فقالَ :
﴿وإِ ْذ َي ْر َف ُع إِ ْب َراه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْت الس ِم ُ ِ
اج َع ْلنَا ُم ْسلِ َم ْ ِ
ني
يم َر ابنَا َو ْ
يع ا ْل َعل ُ
ا ْل َق َواعدَ م َن ا ْل َب ْيت َوإِ ْس َامع ُيل َر ابنَا َت َق اب ْل مناا إِن َاك َأن َ ا
ْت التاواب ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة:
َل َك َوم ْن ُذ ِّر ايتنَا ُأ ام ًة ُم ْسلِ َم ًة َل َك َو َأ ِرنَا َمنَاس َكنَا َو ُت ْ
الرح ُ
ب َع َل ْينَا إِن َاك َأن َ ا ُ ا
]128 ،127

قال آخر :وهلذا نرى رسول اهلل  ينبه يف كل حمل إىل ارتباط كل شعائر احلج

( )2تفسري ابن كثري .503/3

( )1فتح القدير .223/4
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بإبراهيم عليه السالم أو بغريه من األنبياء الكرام ،وقد ورد يف احلديث عن ابن ع ّباس قال:
رسنا مع رسول اهلل  بني مكّة واملدينة فمررنا بواد فقال( :أي واد هذا؟) فقالوا :وادي
جؤار إىل اهلل بالتّلبية
األزرق ،فقال( :كأين أنظر إىل موسى  واضعا إصبعيه يف أذنيه له
ٌ
(ثم رسنا حتّى أتينا عىل ثن ّية ،فقال( :أي ثن ّية هذه؟) قالوا :هرشى
مارا هبذا الوادي) قالّ :
ليف خلب ٌة
لفت ،فقال( :كأين أنظر إىل يونس عىل ناقة محراء عليه ج ّبة صوف خطام ناقته ٌ
أو ٌ
مارا هبذا الوادي مل ّبيا)()1

(أول ما ّاَتذ النّساء املنطق من قبل أ ّم إسامعيلّ ،اَتذت
قال آخر :وقال ابن ع ّباسّ :
ثم جاء هبا إبراهيم ،وبابنها إسامعيل وهى ترضعه حتّى وضعهام عند البيت عند
منطقاّ ،
دوحة ،فوق زمزم يف أعىل املسجد ،وليس بمكّة يومئذ أحدٌ  ،وليس هبا ما ٌء ،فوضعهام
الصفا أقرب جبل يف
هنالك ..فذكر القصة وفيها :فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ،فوجدت ّ
ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا ،فهبطت
األرض يليها ،فقامت عليه ّ
ثم سعت سعى اإلنسان املجهود
منّ ،
الصفا حتّى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاّ ،
ثم أتت املروة ،فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا ،فلم تر أحدا،
حتّى جاوزت الواديّ ،
ففعلت ذلك سبع مرات ـ قال ابن ع ّباس :قال النبي ( :فذلك سعى النّاس بينهام)()2

ّ

قال آخر :وعنه قال ـ حيدث عن رسول اهلل  ـ( :ملا أتى إبراهيم خليل اهلل املناسك
عرض له الشيطان عند مجرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ يف األرض ،ثم عرض
له عند اجلمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ يف األرض ،ثم عرض له عند اجلمرة
الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ يف األرض) ،قال ابن عباس( :الشيطان ترمجون وملة

( )2البخاري ()3364

( )1مسلم ()166
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أبيكم تتبعون)()1

قال آخر :وعن يزيد بن شيبان قال :كنّا يف موقف لنا بعرفة يباعده عمرو بن دينار
األنصاري فقال لناّ :إين رسول رسول اهلل  إليكم
من موقف اإلمام جدا فأتانا ابن بزيغ
ّ
ّ
إن رسول اهلل يأمركم أن تقفوا عىل مشاعركم هذه فإنّكم عىل إرث من إرث أبيكم إبراهيم
عليه السالم)()2

قال آخر :وهكذا كانت كل مواقف رسول اهلل  املرتبطة باحلج تدعو إىل إزالة كل
آثار الوثنية عنه؛ فعن عبد اهلل بن مسعود قال :دخل النبي  مكّة وحول الكعبة ثالثامئة
احلق وزهق الباطل ّ
إن الباطل كان
وستّون نصبا فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول( :جاء ّ
احلق وما يبدئ الباطل وما يعيد)()3
زهوقا)(جاء ّ

قال آخر :وعن ابن ع ّباس ّ
الصور يف البيت مل يدخل ،حتّى أمر
أن النبي  ملّا رأى ّ
السالم ـ بأيدهيام األزالم فقال( :قاتلهم اهلل،
هبا فمحيت ،ورأى إبراهيم وإسامعيل ـ عليهام ّ
قط)()4
واهلل إن استقسام باألزالم ّ

قال آخر :وهلذا؛ فإن احلج الذي جاء به اإلسالم خيتلف جذريا عن احلج الذي كان
يف اجلاهلية ،وإن تشابه معه يف بعض صوره ومظاهره ،ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد عن
أقواهلم يف التلبية ،فعن ابن عباس قال :كان املرشكون يقولون :لبيك ال رشيك لك ،فيقول
رسول اهلل  : ويلكم قد قد ،فيقولون :إال رشيكا هو لك متلكه وما ملك ،يقولون هذا
اللهم ل ّبيك ،ل ّبيك ال رشيك لك
وهم يطوفون بالبيت( ..)5فكان النبي  يقول( :ل ّبيك
ّ
إن احلمد والنّعمة لك وامللك ،ال رشيك لك)()6
ل ّبيكّ ،

( )1احلاكم  ،638/1والبيهقي .153/5

( )4البخاري ()3352

( )2النسائي  ،255/5والَتمذي ()883

( )5مسلم ()1185

( )3البخاري ( ،)2478مسلم ()1781

( )6البخاري ( ،)1549مسلم ()1184
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قال آخر :ومن ذلك أن أهل اجلاهلية كانوا يطوفون البيت عراة ،ويرمون ثياهبم،
ويَتكوهنا ملقاة عىل األرض ،وال يأخذوهنا أبدا ،ويَتكوهنا تداس باألرجل حتى تبىل ،فأمر
اهلل تعاىل بسَت العورة وهنى عن الطواف عرايا ،قال عروة :كان النّاس يطوفون يف اجلاهل ّية
عراة ّإال احلمس ،واحلمس ٌ
قريش وما ولدت ،وكانت احلمس حيتسبون عىل النّاس يعطى
الرجل ال ّثياب يطوف فيها ،وتعطى املرأة املرأة ال ّثياب تطوف فيها ،فمن مل يعطه
الرجل ّ
ّ
احلمس طاف بالبيت عريانا ،وكان يفيض مجاعة النّاس من عرفات ،ويفيض احلمس من
مجع ،قال :وأخربنى أبى عن عائشة ّ
يضوا ِم ْن َح ْي ُث
أن هذه اآلية نزلت يف احلمس ﴿ ُث ام َأفِ ُ
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة ،]199 :قال :كانوا يفيضون من مجع
َأ َف َ
اض الن ُ
ور َرح ٌ
اس َتغْف ُروا اهللاَ إِ ان اهللاَ َغ ُف ٌ
ااس َو ْ
فدفعوا إىل عرفات( ،)1وعن ابن عباس قال :كانت املرأة تطوف بالبيت وهي عريانة؛ فنزلت
﴿خ ُذوا ِزينَ َت ُكم ِعنْدَ ُك ِّل مس ِ
ج ٍد﴾ [األعراف)2(]31 :
هذه اآليةُ :
َ ْ
ْ
قال آخر :وهكذا كان رسول اهلل  خيالفهم يف كل ما كان له عالقة بالوثنية
واجلاهلية ،ففي احلديث عن جابر يف سياق حجة الوداع قال( :وكانت العرب يدفع هبم أبو
تشك ٌ
فلام أجاز رسول اهلل  من املزدلفة باملشعر احلرام ،مل ّ
قريش أنّه
س ّيارة عىل محار عرى ّ
ثم فأجاز ومل يعرض له حتّى أتى عرفات فنزل)( ،)3وهو يدل
سيقترص عليه ويكون منزله ّ
عىل أن قريشا كانت قبل اإلسالم تقف باملزدلفة وهي من احلرم وال يقفون بعرفات ،وكان
سائر العرب يقفون بعرفات ،وكانت قريش تقول :نحن أهل احلرم فال نخرج منه ،فلام حج
النبي  ووصل املزدلفة اعتقدوا أنه يقف باملزدلفة عىل عادة قريش ،فجاوز إىل عرفات
ااس﴾ [البقرة]199 :
يضوا ِم ْن َح ْي ُث َأ َف َ
لقول اهلل عز وجلُ ﴿ :ث ام َأفِ ُ
اض الن ُ

( )3مسلم ()2316

( )1البخاري ( ،)1665مسلم ()1219
( )2مسلم ()3028
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قال آخر :وهكذا يذكر اهلل تعاىل أن أهل اجلاهلية كانوا خيلطون شعائرهم باملكاء
َان ص َال ُهتم ِعنْدَ ا ْلبي ِ
ت إِ اال ُمكَا ًء َوت َْص ِد َي ًة
َْ
والتصدية؛ فنهى عن ذلك ،قال تعاىلَ :
﴿و َما ك َ َ ُ ْ
اب بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْك ُف ُر َ
ون﴾ [األنفال ،]35 :أي أهنم كانوا يطوفون بالبيت ويص ّفقون
َف ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
ويصفرون ويضعون خدودهم باألرض ،فجاء اإلسالم وبني أن الطواف لذكر اهلل ،قال
الصفا واملروة ورمي اجلامر إلقامة ذكر
رسول اهلل ( :إنام جعل ال ّطواف بالبيت وبني ّ
اهلل)()1

قال آخر :وهلذا؛ فإن تصوير احلج بصورة الشعرية الوثنية عجيب جدا ،ذلك أن كل
املناسك مرتبطة بالتوحيد ،وقد أبطل اإلسالم كل املخالفات التي كانت يف اجلاهلية ،وقد
قال رسول اهلل  يف خطبة عرفات( :أال ّ
موضوع
كل َشء من أمر اجلاهل ّية حتت قدمي
ٌ
ودماء اجلاهل ّية موضوع ٌة ّ
وإن ّأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث كان
مسَتضعا يف بني سعد فقتلته ٌ
وأول ربا أضع ربانا ربا ع ّباس
هذيل وربا اجلاهل ّية
موضوع ّ
ٌ
موضوع ك ّله)()2
بن عبد امل ّطلب فإنّه
ٌ

قال آخر :باإلضافة إىل ذلك كله؛ فإن املسترشقني أنفسهم يشهدون بأن احلج من
الشعائر التي كانت معروفة يف مجيع األديان ،وأنه ال عالقة له يف ذاته بالوثنية ،ففي دائرة
املعارف اإلسالمية قالوا( :ومل يك هذا احلج إىل عرفات أمرا اختص به العرب ،فاحلج إىل
معبد من املعابد عادة سامية قديمة جعلت حتى يف األجزاء القديمة من أسفار موسى
اخلمس فرضا جيب أداؤه ،فقد ورد يف سفر اخلروج اإلصحاح الرابع والثالثني (ثالث
مرات يف السنة يظهر مجيع ذكورك أمام السيد الرب إله إرسائيل)()3

( )1أبو داود يف سننه ( ،)1888وابن خزيمة يف صحيحه ()2882

( )3دائرة املعارف اإلسالمية  ،305/7وانظر الكتاب املقدس ص

( )2مسلم ()1218
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الزواج:
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فام تقولون يف الشبه الذي استدل به املسترشقون بني
اإلسالم والوثنيني يف بعض أنواع الزواج واخلتان وغريمها(.)1
قال أحد املشككني :أنتم تعلمون أن الشعوب مجيعا مهام اختلفت دياناهتا قد تتصف
ببعض العادات الطيبة التي ال يصح للعاقل أن خيالفها ،بل إن العاقل هو الذي يستثمر
بعض العادات الطيبة املوجودة ،ليبني عليها ،ويدعوهم من خالهلا إىل ما مل يكن موجودا،
أو يصحح ما كان فاسدا.
قال آخر :وقد ورد ي احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :شهدت حلف بني
هاشم ،وزهرة ،وتيم ،فام يرسين أين نقضته ويل محر النعم ،ولو دعيت به اليوم ألجبت عىل
أن نأمر باملعروف ،وننهى عن املنكر ،ونأخذ للمظلوم من الظامل)( ..)2فرسول اهلل  يف هذا
احلديث خيرب أنه أقر ذلك احللف مع كونه يف اجلاهلية ،وأنه لو دعي مثله يف اإلسالم
ألجاب.
قال آخر :ومثل ذلك ورد يف احلديث عن كميل قال :قال عيل بن أِب طالب :يا
سبحان اهلل ،ما أزهد كثريا من الناس يف خري عجبا لرجل جييئه أخوه املسلم يف احلاجة فال
يرى نفسه للخري أهال ،فلو كان ال يرجو ثوابا ،وال خيشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع يف
مكارم األخالق ،فإهنا تدل عىل سبيل النجاح ،فقام إليه رجل ،فقال :فداك أِب وأمي يا أمري
املؤمنني ،أسمعت من رسول اهلل ؟ قال :نعم ،وما هو خري ،فذكر حديثا يف قدوم ابنة
حاتم الطائي ،و ذكرها أخالق أبيها ،وأنه مل يرد طالب حاجة قط ،فقال النبي ( :خلوا
عنها ،فإن أباها كان حيب مكارم األخالق ،واهلل حيب مكارم األخالق) ،فقام أبو بردة بن
( )2البزار يف (املسند)()185/1

( )1مصادر اإلسالم لتسدال ص .8
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نياد فقال :يا رسول اهلل ،اهلل عز وجل حيب مكارم األخالق؟ فقال رسول اهلل ( :والذي
نفيس بيده ال يدخل اجلنة أحد إال بحسن اخللق)()1

قال آخر( : )2ومن هذا الباب؛ فقد كان للعرب عادات تأصلت فيهم؛ فلام جاء
اإلسالم أقر منها ما كان صاحلا وشجعه ..وبناء عىل هذا وافق عىل ما كان من عادات
العرب يف الزواج وغريه موافقا لروح اإلسالم وترشيعاته ،فقد أقرها اإلسالم وحض
عليها ،وما جاء منها خمالفا لإلسالم يف روحه ورشعه كنكاح اجلاهلية الذي وصف يف بعض
األحاديث ،أو عدم الزواج من امرأة املتبني ،أو نكاح أكثر من أربع نساء ،كل ذلك أبطله
اإلسالم وحاربه ملا فيه من أرضار خلقية وفوَض اجتامعية.
اخلتان:
قال آخر( :)3ومثل ذلك اخلتان؛ فهو سنة فطرية وأمر رشعي يف الكثري من الديانات،
وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :الفطرة مخس :االختتان ،واالستحداد،
وقص الشارب ،وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط)()4

قال آخر :وقد ذكرت التوراة أن اخلتان هو العهد بني الرب وبني إبراهيم وذريته،
ومن يَتك اخلتان ينكث العهد ،كام ذكرت أن إبراهيم ختن وهو ابن تسع وتسعني ،وقد
تعاهد األنبياء وأتباعهم من بعده هذه السنة فقد انترشت يف بني إرسائيل حتى اعتربوا أن
من مل يفعلها قد ارتكب عارا(.)5
قال آخر :ويف الكتاب املقدس أن يشوع مثال مل يَتك اخلارجني من مرص قلفا بل
ختنهم مجيعا لي خلصهم من هذا العار ،وقد ذكرت التوراة أمر اخلتان يف سفر يشوع [ 1/5ـ

( )1شعب اإليامن ()374/10

()4مسلم ( )50ج .221/1

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.252/ 1 :

( )5الكتاب املقدس ص  24ـ  .25سفر التكوين اإلصحاح .17

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.253/ 1 :
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( :]9ويف ذلك الوقت قال الرب :يشوع اصنع لنفسك سكاكني من صوان وعد فاختن بني
إرسائيل ثانية ،فصنع يشوع سكاكني من صوان وختن بني إرسائيل يف تل القلف)
قال آخر( :)1وهو أيضا موجود يف املسيحية قبل تبديلها وإدخال ما ليس فيها من
قبل بولس الذي مسخها وأدخل فيها الوثنية والفلسفة اإلغريقية ،فقد جاء يف إنجيل لوقا
[( :]21/2وملا متت ثامنية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كام تسمى من املالك قبل أن حبل
به يف البطن)
قال آخر :كام أن اخلتان كان منترشا يف أمم أخرى قديمة كاملرصيني والعرب ،وأهل
أروم ،وموآب ،وبني عمون ( ..)2وغريها.
قال آخر :وهكذا نرى من خالل هذه النصوص أن اخلتان سنة فطرية يف أمم األرض
قديام ،وسنة مرشوعة ألهل األديان ،ويف ذلك رد كاف عىل هذه الفرية التي أشاعها
املسترشقون.
ب .القرآن واحلنفاء:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن الشبه التي أثارها املسترشقون وغريهم
حول القرآن الكريم واحلنفاء.
قال أحد املشككني :لقد ذهب بعض املسترشقني ،ومنهم (تسدال) و(مسَت كانون
سل) وغريمها إىل أن احلنيفية ورجاهلا قبل البعثة املحمدية هم أحد مصادر القرآن
الكريم(.)3
قال آخر( :)4وقد استدلوا عىل ذلك بوجود بعض التوافق بني أحكام القرآن
( )1آراء املسترشقني حول القرآن.254/ 1 :

( )3انظر مصادر اإلسالم ص  198وما بعدها ،وكتاب حياة حممد 

( )2انظر الكتاب املقدس (العهد القديم) سفر أرميا اإلصحاح التاسع

 56ـ .57

فقرة .25

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.263/ 1 :
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وهداياته وبني ما كان يدعو إليه احلنفاء مثل الدعوة إلفراد اهلل بوحدانيته سبحانه وتعاىل..
ورفض عبادة األصنام ..والوعد باجلنان ..والوعيد بالعقاب يف جهنم ..واختصاص اهلل
تعاىل بأسامء منها :الرمحن ،الرب ،الغفور ..ومنع وأد البنات ..واإلقرار بالبعث والنشور
واحلرش واحلساب.
قال آخر :وقد زعم (شربنجر) أن (أفكار حممد ال َترج عن األفكار التي كان يدعو
إليها زيد بن عمرو بن نفيل)( ،)1وهو أحد هؤالء احلنفاء.
قال آخر( :)2وهلذا ركز املسترشقون يف أبحاثهم عىل أصل كلمة (حنف) وما يشتق
منها كحنيف ،وحنفاء ..وهل هي عربية األصل أم عربية؟ أم كنعانية آرامية؟ وعىل معانيها:
هل هي بمعنى كافر؟ أو مرشك؟ أو تدل عىل الراهب النرصاين إىل غري ذلك من املعاين التي
ذكروها هلذه الكلمة ،وزيادة يف اهتاممهم هبذه الكلمة كتبوا فيها أبحاثا وكتابات خمتلفة(.)3
قال آخر( :)4وهذه الكلمة تعني امليل ،واحلنيف هو املائل إىل الدين املستقيم ،كام قال
ِ
ِ
َان ِم َن املُْ ْ ِ
َان َحنِي ًفا ُم ْسلِ ًام َو َما ك َ
َرصانِ ًّيا َو َلكِ ْن ك َ
تعاىلَ ﴿ :ما ك َ
رشكِنيَ ﴾
َان إِ ْب َراه ُ
يم َ ُهيود ًّيا َو َال ن ْ َ
[آل عمران ، ]67 :ولذلك؛ فإن احلنفاء هم جمموعة من الناس متفرقني مالوا عن الوثنية وعن
عبادة األصنام إىل التوحيد ،ومل يكن هؤالء عىل رأى واحد وال طائفة واحدة تسري عىل
رشيعة واحدة ثابتة ،وإنام هم نفر من قبائل شتى ظهروا يف مناطق خمتلفة اتفقوا عىل رفض
عبادة األصنام والدعوة إىل اإلصالح.
قال آخر( :)5وكل وهؤالء احلنفاء كانوا حريصني أن يصلوا لدين إبراهيم عليه
السالم ،وكانوا عىل يقني أن اهلل سيبعث من جيدد أمر دين إبراهيم عليه السالم؛ فاختاروا
( )1انظر تاريخ القرآن .18/1

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.264/ 1 :

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.263/ 1 :

( )5الوحي املحمدي  96/2ـ .98

( )3انظر دائرة املعارف اإلسالمية  124/8ـ .130
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يف ذلك كثريا وأجهدوا أنفسهم يف الوصول لذلك ،فساحوا يف البالد يلتمسون ما عند أهل
الكتاب وامللل لعلهم جيدون بغيتهم ،لذا تنرص بعضهم كورقة بن نوفل ،وعثامن بن
حويرث ،وعبيد اهلل بن جحش ،وهتود آخرون.
قال آخر :وهؤالء مجيعا كانوا يبحثون عن دين كاإلسالم ،ويبرشون بنبيه ،ويتمنون
لو يدركوه فينرصوه ويسلموا معه كام وضح ذلك قس بن ساعدة وورقة بن نوفل.
قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك؛ فإن املعروف من سرية رسول اهلل  أنه مل جيلس
ألحد من هؤالء احلنفاء جلسة تعلم ،وإنام كان لقاؤه هلم لقاء عابرا ،وكانوا هم بحاجة ملن
يبرصهم ويرشدهم للدين الذي يرضاه اهلل عزوجل.
قال آخر( : )2والناظر بأدنى تأمل يف القرآن الكريم وما أتى به هؤالء احلنفاء يرى
البون الشاسع بينهام ،حيث يرى بساطة ما دعوا إليه ،ويرى مقابله قرآنا معجزا يف لغته
وأسلوبه قد عجز العرب مجيعا عن مضاهاته مع فصاحتهم وطالقة ألسنتهم ..بل يرى قرآنا
معجزا يف ترشيعاته صغرت أمامه كل الترشيعات البرشية ،ويرى قرآنا معجزا يف وضوح
عقيدته وتكاملها وصدق نبوءته فيام أخرب عنه من غيبيات ،وحقائق علمية ثابتة حتققت يف
حياته  وبعد مماته ،كام أنه من املعروف أن هذا القرآن بقي يتنزل بعد موت هؤالء احلنفاء
حسب ما تقتضيه احلاجة واملصلحة ،فمن أين يا ترى هذه االستمرارية له؟
قال آخر :ثم إن هؤالء احلنفاء كانوا هم أنفسهم خيربون الناس بقرب بعثة الرسول
 ، وكانوا يطلبون من الناس أن يتبعوه وال خيالفوه ،ويتمنوا لو يدركوه فيسلموا معه
وينرصوه ،فلو كانوا هم األصل لدعوته ولتعليمه لقاموا بالدعوة لذلك بأنفسهم وتصدروا
أمر الرسالة ،ونسبوا ألنفسهم هذا الرشف العظيم.
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.267/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.267/ 1 :
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قال آخر :بل قد ترشفت نفوس بعضهم وارشأبت أعناقهم هلذا الفضل ،كأمية بن
أِب الصلت الذي لبس املسوح وترهب طمعا به ،ولكن اهلل سبحانه يؤيت فضله من يشاء من
خلقه واهلل ذو الفضل العظيم.
قال آخر :أما التقاء اإلسالم مع دعوة احلنفاء يف بعض ما رصحوا به واعتقدوه فال
غرابة يف ذلك ألن ما عندهم بقايا لدين إبراهيم عليه السالم ..فمن هذا القبيل جاء االتفاق
بينهام بالدعوة إىل وحدانية اهلل سبحانه وتعاىل ،وحماربة الرشك بأنواعه ،وخلع عبادة
األصنام ،واألوثان بأشكاهلا والدعوة لألخالق الفاضلة ،وحماربة الفساد والرذيلة ..لكن
كل ذلك كان يف اإلسالم أتم وأكمل وأشمل.
قال آخر( :)1وذل ك ألن واإلسالم ما جاء ليهدم كل ما وجده يف طريقه ،ال بل ما
كان منه موافقا لإلسالم أبقاه ودعمه وأحياه ،وقد وضح هذا املعنى قوله ( :إنام بعثت
ألمتم مكارم األخالق)( ،)2وهو املبدأ الذي جعل الرسول  حيرض حلف الفضول يف دار
عبد اهلل بن جدعان قبل بعثته ألنه يتوافق مع قيم اإلسالم ومكارمه.
قال آخر( :)3ومن هنا يتبني الفرق بني نبوة كاملة تامة ،ورشع متكامل ،وقرآن معجز
عظيم ،وبني بقايا دين طمس نوره بني حطام اجلاهلية وأو حال الرشك والوثنية ،فالقرآن بام
حواه من لغة رفيعة املستوى ،وأسلوب حمكم بديع وبام فيه من فصاحة وبالغة خارقة،
وحكم بالغة ،وأمثال حمكمة ،وذكر ألحوال املاضني من أنبياء وأمم وأنباء املستقبل،
وعالقة اإلنسان بخالقه وعالقته بغريه ،والترشيع العظيم الشأن الذي صار موضوع بحث
األئمة املجتهدين ،والعلامء األعالم ال يكون مصدره اجتامع زيد بن عمرو برسول اهلل 

( )3حياة حممد  ،حممد رشيد رضا ص .56

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.268/ 1 :
( )2املوطأ .904/2
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مصادفة يف حراء أو يف الطريق ،ولكنها الرسالة التي بعث هبا أكرم رسول وهو حممد 
من عند اهلل عزوجل؛ فوافق نوره بقايا النور اإلهلي الضارب يف أعامق التاريخ إلبراهيم
عليه السالم والذي محل مشعله ركب األنبياء الكرام من ذريته ،وتعهده الصاحلون من
أقوامهم ،أمثال هؤالء احلنفاء الذين كانوا يتمنون أن يدركوه وينالوا من رشف اإلسالم
العظيم ،كام نال ذلك منهم أبو قيس بن األسلت يف املدينة املنورة وغريه.
ج .القرآن واليهودية:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن الشبه التي أثارها املسترشقون وغريهم
حول القرآن الكريم والبيئة اليهودية.
قال أحد املشككني :لقد زعم (تسدال) و(ماسيه) و(أندريه) و(المنز) و(جولد
تسيهر) و(نولديكه) وغريهم من املسترشقني أن اليهودية مصدر من مصادر القرآن الكريم،
واستدلوا عىل ذلك بالتشابه بني ما ورد يف القرآن الكريم والكتب اليهودية يف القصص،
كقصة ابني آدم عليه السالم ،وقتل أحدمها لآلخر ،وقصة إبراهيم عليه السالم وإنقاذه من
نار النمرود ،وقصة سليامن عليه السالم مع ملكة سبأ ،وقصة هاروت وماروت ،وقصة
موسى عليه السالم وبعض مواقف له ،وغري ذلك ..وكالتشابه يف بعض القضايا العقدية
والترشيعية واحلث عىل مكارم األخالق(.)1
قال آخر :واجلواب عىل هذا كام سبق ،وهو أن القرآن الكريم يعَتف باألديان
السابقة ،ويوجب عىل أتباعه أن يعَتفوا هبا ،وبالرسل الذين محلوها إىل أقوامهم ،كام قال
ِ
ِ
ِ
ني َيدَ ْي ِه ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب َو ُم َه ْيمنًا َع َل ْيه﴾ [املائدة:
احل ِّق ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
﴿و َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
تعاىلَ :
َاب بِ ْ َ

( )1انظر مصادر اإلسالم لتسدال ص  29وما بعدها (الفصل

لنولديكة .6/1

الثالث) ،وانظر مذاهب التفسري اإلسالمي ص  ،10 ،6وتاريخ القرآن
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]48

قال آخر( :)1وهلذا نرى املسلمني يمتازون عن بقية األمم بتعظيمهم رسل اهلل عليهم
السالم مجيعا ،ويثبتون يف حقهم صحة العقول ،والصدق يف القول ،واألمانة يف التبليغ،
والعصمة من كل ما يشوه مسريهتم ،وسالمة أبداهنم مما تنبو عنه األبصار ،وتنفر منه
األذواق السليمة.
قال آخر :وبخالف هذا نجد موقف اليهود واملسيحيني ،حيث نرى عندهم التشنيع
عىل أنبيائهم ،ونسبة ما ال ينبغي يف حقهم ،وإيذائهم بالسب والطعن والقتل.
قال آخر :وهلذا ـ كام ورد يف القرآن الكريم تصحيح ما كان عليه الوثنيون من جهالة
ـ فقد ورد فيه تصحيح ما وقع فيه اليهود من أخطاء وانحرافات ،كام قال قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َما َقا ُلوا َو َق ْت َل ُه ُم ْاألَنْبِ َيا َء بِغ ْ ِ
َري
َسم َع اهللاُ َق ْو َل ا الذي َن َقا ُلوا إِ ان اهللاَ َفق ٌري َون َْح ُن َأغْن َيا ُء َسنَ ْك ُت ُ
احل ِر ِيق﴾ [آل عمران ..]181 :وقال﴿ :و َقا َل ِ
َح ٍّق َو َن ُق ُ
ت ا ْل َي ُهو ُد َيدُ اهللاِ َم ْغ ُلو َل ٌة
َ
ول ُذو ُقوا ع ََذ َ
اب ْ َ

ُغ ال ْت َأي ِدهيِم و ُل ِعنُوا بِام َقا ُلوا ب ْل يدَ اه مبسو َطت ِ
ف َي َشا ُء َو َل َي ِزيدَ ان كَثِ ًريا ِمن ُْه ْم َما ُأن ِْز َل
َان ُين ِْف ُق َك ْي َ
ْ ْ َ
َ َ ُ َْ ُ
َ
إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك ُط ْغ َيانًا َو ُك ْف ًرا َو َأ ْل َق ْينَا َب ْين َُه ُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َبغ َْضا َء إِ َىل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ُك ال َام َأ ْو َقدُ وا ن ًَارا
ِ ِ
ِ
ب َأ ْط َف َأ َها اهللاُ َو َي ْس َع ْو َن ِيف ْاألَ ْر ِ
لِ ْل َح ْر ِ
ن﴾ [املائدة]64 :
ب املُْ ْفسدي َ
ض َف َسا ًدا َواهللاُ َال ُحي ُّ
قال آخر :ومثل ذلك موقفهم من رسل اهلل عليهم السالم؛ فقد بينه اهلل تعاىل ،فقال:
﴿ َل َقدْ َأ َخ ْذنَا ِمي َث َ ِ ِ
رسائِ َيل َو َأ ْر َس ْلنَا إِ َل ْي ِه ْم ُر ُس ًال ُك ال َام َجا َء ُه ْم َر ُس ٌ
ول بِ َام َال َ ْهت َوى َأ ْن ُف ُس ُه ْم
اق َبني إ ْ َ
َف ِري ًقا ك اَذ ُبوا َو َف ِري ًقا َي ْق ُت ُل َ
ون﴾ [املائدة]70 :
قال آخر :ومثل ذلك موقفهم من املالئكة عليهم السالم ،فقد شنع اهلل تعاىل عليهم
موقفهم منهم ،فقالُ ﴿ :ق ْل َم ْن ك َ
ني
َان عَدُ ًّوا ِجل ْ ِرب َيل َفإِ ان ُه نَزا َل ُه ع ََىل َق ْلبِ َك بِإِ ْذ ِن اهللاِ ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.335/ 1 :
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ِ
َان عَدُ ًّوا هللاِ َو َم َالئِكَتِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َو ِج ْ ِرب َيل َو ِميك َ
رشى لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ َم ْن ك َ
َال َفإِ ان اهللاَ
َيدَ ْيه َو ُهدً ى َو ُب ْ َ
ِ ِ
ن﴾ [البقرة 97 :ـ ]98
عَدُ ٌّو ل ْلكَاف ِري َ
قال آخر :ومثل ذلك شنع اهلل تعاىل عليهم استخفافهم بالوحي وبالكتب اإلهلية ،كام
َاب لِت َْح َس ُبو ُه ِم َن ا ْلكِت ِ
ون َأ ْل ِسنَت َُه ْم بِا ْلكِت ِ
﴿وإِ ان ِمن ُْه ْم َل َف ِري ًقا َي ْل ُو َ
َاب َو َما ُه َو ِم َن
قال تعاىلَ :
ا ْلكِت ِ
ون ُه َو ِم ْن ِعن ِْد اهللاِ َو َما ُه َو ِم ْن ِعن ِْد اهللاِ َو َي ُقو ُل َ
َاب َو َي ُقو ُل َ
ون ع ََىل اهللاِ ا ْلك َِذ َب َو ُه ْم
َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [آل عمران]78 :
قال آخر( : )1باإلضافة إىل هذا؛ فإن التاريخ يشهد أن اليهود مل يسكتوا حلظة يف
عدائهم لرسول اهلل  وحماربتهم له بكل أنواع األسلحة الدعائية العدائية ،وترويج
اإلشاع ات يف الوسط املسلم ،وحتريض قريش عليه ،ووصل األمر إىل محلهم السالح ضد
اإلسالم ،لذا ،فإنه لو كان رسول اهلل  أخذ شيئا من كتبهم ،فام الذي سيسكتهم عن كشفه
وبيان عوار دعوته وفضح ادعائه ،وبيان عدم صدقه يف دعوته؟
قال آخر :باإلضافة إىل هذا؛ فإن الكتاب املقدس ـ وباعَتاف أكثر املسترشقني ـ ال
يصلح أن يكون مرجعا لدعوة برشية؛ فكيف يكون مصدرا لدعوة إهلية كدعوة نبينا حممد
 ملا فيه من العقائد الفاسدة ،وسوء أدب مع األنبياء عليهم السالم ،وملا فيه من اضطراب
وتناقض ،وحتريف ونقض واضح(.)2
القصص:
قال آخر :أما زعمهم اقتباس القرآن الكريم من قصص الكتاب املقدس عن طريق
أهل الكتاب ،أو عن طريق من أسلم من أحبارهم ،أو من القبائل اليهودية ،التي كانت
تسكن يف املدينة املنورة ،فقد رد عىل ذلك بعض املتكلمني ،فقال( :إن ما انطوى عليه القرآن
( )2انظر تفاصيل ذلك ودالئله يف كتاب :الكلامت املقدسة ،للمؤلف.

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.341/ 1 :
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من قصص األولني ،وسري املاضني ،وأحاديث املتقدمني وذكر ما شجر بينهم ،مما ال جيوز
علمه إال ملن كثر لقاؤه ألهل السري ودرسه هلا وعنايته هبا ،وجمالسته ألهلها ،وكان ممن يتلو
الكتب ويستخرجها ،مع العلم بأن النبي  مل يكن يتلو كتابا وال خيطه بيمينه ،وأنه مل يلد
ممن يعرف بدراسة الكتب وجمالسة أهل السري واألخذ عنهم ،وال لقي إال من لقوه ،وال
عرف إال من عرفوه ،وأهنم يعرفون منشأة وترصفه يف إقامته بينهم وظعنه عنهم فإن ذلك
املخرب عن هذه األمور هو اهلل سبحانه وتعاىل عالم الغيوب)()1

قال آخر( : )2ثم إن الناظر يف القصص املذكور يف القرآن الكريم مقارنا بقصص
العهد القديم جيد بينها فرقا واضحا يف املحتوى والغرض واألسلوب ..ففي القصة القرآنية
نجد دعوة للتوحيد ،ومكارم األخالق ،وإظهار األنبياء بأمجل صورة تليق بمقامهم من
العصمة ،ومكارم األخالق ،وسالمة الفطرة ،وغري ذلك بعكس القصص املوجود يف
الكتاب املقدس.
قال آخر( :)3فاملطلع عىل الكتاب املقدس جيد فاحتة التوراة عنيت بتدوين التاريخ
فأول سفر من أسفارها وهو (سفر التكوين) رسد لتاريخ اخللق منذ بدء اخلليقة إىل موت
يوسف عليه السالم ،كام أن فواتح األناجيل األربعة دونت تاريخ املسيح عليه السالم
وسريته ،أما القرآن الكريم ففعىل عكس ذلك فقد أشارت فاحتته لتوحيد اهلل عزوجل وبيان
كيفية عبوديته ،وأن هناية كل حي أن يقف بني يدي اهلل مالك يوم الدين ،وصنفت الناس
إىل فريقني حسب استقامتهم تبعا ألوامر اهلل أو خمالفتهم هلا.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ نجد قصص الكتاب املقدس تيسء إىل اهلل تعاىل وإىل

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.342/ 1 :

( )1إعجاز القرآن ص  ،51طبعة مرص  1954م.
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.342/ 1 :
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رسله عليهم السالم أيام إساءة ،بخالف القرآن الكريم الذي ينزه اهلل تعاىل ورسله عليهم
السالم ،ومن األمثلة عىل ذلك هذا النص التورايت الذي يصف اهلل تعاىل بالتعب( :فأكملت
السموات واألرض وكل جندها ،وفرغ اهلل يف اليوم السابع من عمله الذي عمله)(..)1
وهذا النص الذي يذكر قصة آدم عليه السالم( :وسمعا صوت الرب اإلله ماشيا يف اجلنة
عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب اإلله يف وسط شجر اجلنة فنادى
الرب اإلله آدم وقال له :أين أنت)()2

قال آخر( : )3كام أساء اليهود لألنبياء عليهم السالم ،إما باهتامهم بالكذب تارة ،أو
بقلة املروءة تارة أخرى ..بل وصل األمر هبم إىل رميهم بالفاحشة ..وهلذا كان من أغراض
ذكر قصصهم يف القرآن الكريم فضح أباطيلهم ،وكشف زيغهم وانحرافهم ،وليحمي
رشف الوحي ،وجالل النبوة.
قال آخر( :)4ومن األمثلة عىل ذلك تصويرهم لنوح عليه السالم ـ الصبور الشاكر
الداعية لرب العاملني ـ بصورة السكري الذي يرشب اخلمر ،ويتعرى داخل خبائه فيدخل
عليه ابنه الصغري ،فريى عورته فيسخر منه ،ويذهب فيخرب أخاه األكرب منه ،فيحرض ويغطي
سوأة أبيه ويعلم أبوهم اخلرب فيدعو عىل الصغري أن جيعله وذريته عبيدا لسام وذريته ..وقد
تنزل القرآن الكريم ليكشف هذه األباطيل ويردها ،ويربئ نبي اهلل نوحا عليه السالم ،ويرد
زيفهم ويكشف ما قصدوه وراء هذا االفَتاء(.)5
قال آخر :ومثل ذلك ما رموا به لوطا عليه السالم ـ النبي الكريم الذي آتاه اهلل حكام
وعلام ـ حيث نجدهم حييكون حوله أبشع التهم من مؤامرة ابنتيه عليه حتى سقتاه مخرا،
( )1سفر التكوين .1/2

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.343/ 1 :

( )2سفر التكوين .8/3

( )5انظر كتاب معركة الوجود ص  155ـ .158

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.343/ 1 :
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وضاجعتاه ،وهو ال يدري فحملتا منه سفاحا ،فجاء منهام املؤابيون وبنو عمون إىل اليوم(.)1
قال آخر( :)2لكن اهلل تعاىل أبى أن تلوث سرية نبي من أنبيائه وويل من أوليائه بمثل
هذه الصورة ،فأنزل صفته وسريته وعفته وإيامن أهل بيته إال امرأته بآيات تتىل.
قال آخر( :)3وهكذا نجدهم يقدمون إلبراهيم عليه السالم صورة كئيبة مادية ،وهو
يتاجر يف زوجته اجلميلة عند امللوك لريبح ويأكل ،كام يفعل املرابون اليهود إىل يومنا هذا؛
فربأ اهلل نبيه عليه السالم من هذا البهتان العظيم.
قال آخر( :)4وهكذا دنس اليهود سرية أبيهم يعقوب (إرسائيل) عليه السالم
فصوروه سارقا للنبوة من أخيه ،ومستغال استغفال أبيه ،والكذب عليه إىل درجة التمثيل
الساذج والتالعب البني الذي ال خيرج عن أساطري الصغار ،وهزل الصبيان ( ..)5أما القرآن
الكريم فصوره بأمجل صورة للوفاء واإليامن والنور والبصرية ،كام أنه وصف ابنه يوسف
عليه السالم بأمجل وصف.
قال آخر :وهكذا دنس اليهود سرية النبي الصالح داود عليه السالم؛ فقد خصوه
وأهل بيته بالتهم الباطلة املخلة للرشف والعفة؛ فجعلوا منهم أرسة تعيث يف اخلطايا
والدنس بكل ألوانه ،فهم يرمونه عليه السالم ابتداء بارتكاب فاحشة الزنا مع زوجة قائده
(أوريا) فحملت منه سفاحا بسليامن عليه السالم ،ومل يكتف داود عليه السالم بذلك ـ كام
يزعمون ـ بل يرمونه ،بأنه َتلص من هذا القائد بوضعه يف مقدمة اجلند وأمرهم بالرجوع
عنه وعن القلة الذين معه حتى قتل وتزوج زوجته؛ فعاقب اهلل عزوجل داود عليه السالم
ـ كام يزعمون ـ بأن سلط عليه ابنه (أبشالوم) فنزع منه ملكه وزنا برساري أبيه أمام مجيع بني
( )1انظر سفر التكوين ،اإلصحاح ص .19

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.345/ 1 :

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.344/ 1 :

( )5انظر سفر التكوين ،اإلصحاح ( )27وما بعدها ،وانظر معركة

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.344/ 1 :

الوجود ص .157
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إرسائيل ..ويصورونه فوق ذلك كله بأنه كان الهيا عن ربه عزوجل مشغوال بنسائه
ورساريه (.)1
قال آخر :لذا جاء القرآن الكريم ليطهر ساحة هذا النبي الكريم ويربئه وأهله من
رب
هتمة الفواحش املنسوبة إليهم ،فصوره قانتا منيبا راكعا ،عابدا عدال ،كام قال تعاىلْ :
﴿اص ِ ْ
ِ
ِ
اب إِناا َس اخ ْرنَا ِْ
ع ََىل َما َي ُقو ُل َ
يش
ون َوا ْذ ُك ْر َع ْبدَ نَا َد ُاوو َد َذا ْاألَ ْيد إِ ان ُه َأ او ٌ
اجل َب َال َم َع ُه ُي َس ِّب ْح َن بِا ْل َع ِّ
احلكْم َة و َفص َل ْ ِ
ِ
اإل ْ ِ
اخل َط ِ
اب﴾ [ص:
اب َو َشدَ ْدنَا ُم ْل َك ُه َوآ َت ْينَا ُه ْ َ َ ْ
ور ًة ُك ٌّل َل ُه َأ او ٌ
رشاق َوال اط ْ َري حمَ ُْش َ
َو ْ ِ َ
 17ـ ]20

قال آخر( :)2وهكذا دنس اليهود سرية النبي الصالح سليامن عليه السالم ـ النبي
املجاهد العادل ـ فقد نسبوا إليه كل خطيئة ورذيلة وفجور ،فقد اعتربوه ابن زنا ،راكضا
وراء شهواته ،اله عن عبادة ربه كأبيه ،كام نسبوا له نشيد اإلنشاد ،ذلك الغزل الداعر الذي
يعتربونه وحيا يتعبدون بتالوته ..وقد تنزل القرآن الكريم ليبني حقيقة سرية هذا النبي
﴿و َو َه ْبنَا لِدَ ُاوو َد ُس َل ْي َام َن
الكريم الشاكر ألنعم اهلل األواب العابد املجاهد ،كام قال تعاىلَ :
ِ
اب﴾ [ص]30 :
ن ْع َم ا ْل َع ْبدُ إِ ان ُه َأ او ٌ
قال آخر( : )3باإلضافة إىل ذلك؛ فإن القصص القرآين صادق غري مثقل باجلزئيات
والتفاصيل التي ترصف الفكر عن التدبر واالعتبار بعكس القصص الواردة يف الكتاب
املقدس.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن القرآن الكريم مل يرسد كل قصص األنبياء
واملرسلني عليهم السالم كام فعل الكتاب املقدس ،بل اختار بعضهم بام يتفق وحال الدعوة

( )3سيكلوجية القصة يف القرآن ص .70

( )1انظر سفر صمويل الثاين  11/2وما بعدها.
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.345/ 1 :
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اإلسالمية ،مركزا عىل جانب العظة والعربة يف قصصهم.
قال بعض احلضور :فام تقولون يف إنكار (تسدال) وغريه من املسترشقني كون قصة
قابيل وهابيل موجودة يف التوراة ،وأن القرآن الكريم اخَتعها ،ومثلها قصة رفع اجلبل فوق
رأس بني إرسائيل كأنه ظلة يف قصة موسى عليه السالم؟
قال أحد املشككني( : )1أما إنكار (تسدال) وغريه من املسترشقني كون قصة قابيل
وهابيل موجودة يف التوراة ،وإنام هي يف كتاب اسمه (بريك راِب وليزر) ،فهو زعم باطل
حيث ذكرت يف سفر التكوين [اإلصحاح الرابع الفقرة  1ـ  ،]16وال مانع من وجودها يف مصادر
متعددة ،بل ذلك ما يؤكد صحتها ووقوعها.
قال آخر( : )2أما إنكار (تسدال) لقصة رفع اجلبل فوق رأس بني إرسائيل كأنه ظلة
يف قصة موسى عليه السالم حيث زعم أن القصة ليست يف العهد القديم ،وإنام أخذها
رسول اهلل  من كتاب (األكسودس)( ..)3فهذه القصة مل ترصح التوراة هبا رصاحة،
ولكنها أشارت إليها يف سفر اخلروج حيث جاء فيه( :فانحدر موسى من اجلبل إىل الشعب
وقدس الشعب وغسلوا ثياهبم وقال للشعب كونوا مستعدين لليوم الثالث ال تقربوا امرأة،
وحدث يف اليوم الثالث ملا كان الصباح أنه صارت رعودا وبروقا وسحابا ثقيال عىل اجلبل
وصوت بوق شديد جدا فارتعد كل الشعب الذي يف املحلة ملالقاة اهلل فوقفوا يف أسفل
اجلبل ،وكان جبل سيناء ،كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار ،وصعد دخانه
كدخان األتون ،وارجتف كل اجلبل جدا فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا وموسى
يتكلم واهلل جييبه بصوت)()4

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.347/ 1 :

( )3انظر مصادر اإلسالم ص  14وما بعدها.

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.347/ 1 :

( )4العهد القديم سفر اخلروج  14/19ـ .19
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قال آخر( :)1فعبارة (حتت اجلبل)( )2حتتمل أنه عىل سفحه ،ويف أسفله ..وحتتمل
[حتت] أن اجلبل صار كأنه ظلة فوقهم ،وهو ما أشار إليه القرآن الكريم ..وما جاء يف التوراة
يف سفر اخلروج ليس بعيدا عن هذا ،بل هو نفسه ألن وصف اجلبل هبذه الصورة من احلركة
واالرجتاف الشديد مقدمة للنتق ويكون عندئذ كالم (تسدال) جمرد قلب للحقائق.
قال آخر( :)3وحتى لو فرضنا أن القصة مل يذكرها سوى القرآن الكريم ،فإن يف ذلك
ميزة هلذا الكتاب العظيم عىل غريه من الكتب ،حيث ذكر قصة نبي من األنبياء عليهم
السالم عانى من قومه أكثر مما عاناه أي نبي آخر حتى وهم يظهرون أهنم سائرون معه
طائعون ألمره ،فقصة اجلبل تبني نفسية بني إرسائيل ،حيث صورهتم عىل حقيقتهم ،وأهنم
ال يتوبون إال بالعصا ،وال خيافون حتى يروا العذاب األليم.
قال آخر( :)4أما ما ذكره (تسدال) من أن القصة أسطورة هندية فهو جمرد ادعاء،
حيث مل يبني لنا أين ذكرت هذه القصة عندهم ،وال يف أي مرجع هندي ،والذي يعرف
أسلوب (تسدال) وغريه من املسترشقني غري املنصفني ال يأمن منهم أي كذب أو ادعاء.
قال بعض احلضور :فام تردون عىل (تسدال) وغريه من املسترشقني الذين زعموا أن
املسلمني ذكروا نزول القرآن من اللوح املحفوظ ،وحفظه فيه تقليدا لوضع موسى عليه
السالم األلواح يف التابوت ،وظنا منهم أن التابوت هو اللوح املحفوظ(.)5
قال أحد املشككني( :)6هذا من تزييفهم للحقائق؛ فهم عندما يريدون أن جيعلوا
حممدا  مؤلفا للقرآن الكريم يصفوه بالذكي األملعي الذي استطاع بجلسات قصرية
وحمدودة مع أحبار اليهود ورهبان املسيحيني وتالميذ املجوسية وكهان السامرائية أن يؤلف
( )1آراء املسترشقني حول القرآن.348/ 1 :

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.349/ 1 :

( )2مصادر اإلسالم ص  40وما بعدها.

( )5مصادر اإلسالم ص  40وما بعدها.

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.348/ 1 :

( )6آراء املسترشقني حول القرآن.349/ 1 :
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كل هذه العقائد والرشائع ،وعندما يريدون تقرير أغاليط كهذه يصفون أتباعه بالبساطة
والسذاجة لقبوهلم كل هذه األمور حيث مل يعرف حممد  هذا اللوح أهو تابوت موسى
عليه السالم أم اللوح الساموي املحفوظ باملالئكة عند اهلل تعاىل ،وهذا نابع من عدم إيامن
هؤالء املسترشقني بالنبوات والرسل وإال ملا أساءوا هذا الفهم ومحلوه لرسول اهلل .
﴿و َق َال
قال آخر( : )1وقد ذكر اهلل تعاىل تابوت موسى عليه السالم ،كام قال تعاىلَ :
ِ ِ
َهلم نَبِيهم إِ ان آي َة م ْلكِ ِه َأ ْن ي ْأتِي ُكم التااب ُ ِ ِ ِ ِ
وسى َو ُآل
َ َ ُ ُ
وت فيه َسكينَ ٌة م ْن َر ِّب ُك ْم َو َبق اي ٌة مماا ت ََر َك ُآل ُم َ
َ ُ
ُ ْ ُّ ُ ْ
َه ُار َ
ون َحت ِْم ُل ُه املَْ َالئِ َك ُة إِ ان ِيف َذلِ َك َآل َي ًة َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [البقرة ،]248 :واآلية الكريمة
توضح جليا أن اللوح املحفوظ غري التوراة واأللواح اللذين كانا يف التابوت .
قال آخر( :)2أما كون اآلجال واألعامل والتقادير مكتوبة يف اللوح املحفوظ قبل
﴿و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس ًال
خلق السموات واألرض فقد ذكرهتا آيات أخرى ،منها قوله تعاىلَ :
ِ
َان لِرس ٍ
يت بِآ َي ٍة إِ اال بِإِ ْذ ِن اهللاِ لِ ُك ِّل َأ َج ٍل
ول َأ ْن َي ْأ ِ َ
م ْن َق ْبلِ َك َو َج َع ْلنَا َهل ُ ْم َأزْ َو ً
اجا َو ُذ ِّر اي ًة َو َما ك َ َ ُ
ِ
َاب َي ْم ُحو اهللاُ َما َي َشا ُء َو ُي ْث ِب ُت َو ِعنْدَ ُه ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
َاب﴾ [الرعد 38 :ـ  ،]39حيث محل املحو
كت ٌ
﴿و ِعنْدَ ُه ُأ ُّم ا ْلكِ ِ
تاب﴾ أي أصله،
واإلثبات من الصحف التي يف أيدي املالئكة وأن قولهَ :
وهو اللوح املحفوظ.
قال بعض احلضور :فام تردون عىل (تسدال) وغريه من املسترشقني الذين أنكروا
قصة العجل الذهبي الذي عبده بنو إرسائيل ،وذلك ألن القرآن الكريم ذكر أن صانعه هو
السامري الذي ظن (تسدال) أنه من السامرة التي مل توجد إال بعد موسى بأربعامئة سنة(.)3
قال أحد املشككني( :)4هذه القصة التي أنكرها (تسدال) للمدة الطويلة الفاصلة

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.350/ 1 :

( )3مصادر اإلسالم ص  37وما بعدها.

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.350/ 1 :

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.351/ 1 :
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بني موسى عليه السالم والسامري املنسوب للسامرة ،جهل واضح منه؛ فالقصة قد ذكرت
يف العهد القديم حيث ورد فيه( :فانرصف موسى ونزل من اجلبل ولوحا الشهادة يف يده،
وسمع يشوع صوت الشعب يف هت افه فقال ملوسى صوت قتال يف املحلة ،وكان عند ما
اقَتب يل املحلة أنه أبرص العجل والرقص ،فحمى غضب موسى وطرح اللوحني من يديه
وكرسمها يف أسفل اجلبل ،ثم أخذ العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار
ناعام وذراه عىل وجه املاء وسقى بني إرسائيل وقال موسى هلارون :ما ذا صنع بك هذا
الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة!؟ فقال هارون ال حيم غضب سيدي ،أنت تعرف
الشعب أنه يف رش ،فقالوا يل اصنع لنا آهلة تسري أمامنا ،ألن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا
من أرض مرص ال نعلم ما ذا أصابه فقلت هلم من له ذهب فلينزعه ويعطيني ،فطرحته يف
النار فخرج هذا العجل)()1

قال آخر( :)2فالقصة واحدة يف املصدرين ،لكن التوراة املحرفة نصت ـ زورا وهبتانا
وكذبا ـ أن صانع العجل هو هارون عليه السالم ،أما القرآن الكريم فقد برأ نبي اهلل هارون
عليه السالم ورد األمر حلقيقته ،وأن صانعه هو سامري موسى عليه السالم ،وليس سامري
السامرة كام ظن ذلك (تسدال) مما جعله ينكر هذه القصة.
قال آخر :وقد رد بعض الباحثني عىل إنكار (تسدال) للقصة لذكر القرآن الكريم
السامري عىل أنه صانع العجل ،فقال( :السامري ليس منسوبا إىل (سامره) يف مدينة
(نابلس) يف فلسطني بل إىل (شامر) بالشني يف اللغة العربية ،ويغلب أن تكون (الشني) يف
العربية (سينا) يف العربية فهو سامر كام ينطقها سبط أفرايم بن يوسف عليه السالم ،وقد
كان رجال سبط هيوذا يف بعض احلروب يمتحنون الرجل ليعرف هل هو من سبط هيوذا أو
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.352/ 1 :

( )1العهد القديم ،سفر اخلروج  15/23ـ .26
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أفرايمي بأن يأمروه بأن ينطق (شبولت) ـ سنبله ـ فإذا قال (سبولت) علم أنه أفرايمي
ومعنى (شامر) أو سامر كام هو يف النطق العرِب واألفرايمي (حارس) فالسامري نسبة إىل
سامر ونطقها العربية (شومري) من مادة شمر أى حرس ،فقد جاء يف سفر التكوين( :فقال
الرب لقابيل أين هابيل أخوك؟ فقال :ال أعلم( ،ه شومري حى أنواخي؟)( )1وترمجتها
(أحارس أنا ألخي)()2

قال آخر( :)3وهبذا يبطل االلتباس الذي حصل (لتسدال) يف شخص السامري،
ويبقى (تسدال) دون مستند تارخيي إلبطال القصة ،ويظهر بطالن دعوى التوراة كون
هارون عليه السالم هو صانع العجل ،ويظهر جليا أن ما رمي به نبي اهلل هارون عليه السالم
هو مما رمي به األنبياء اآلخرون من االفَتاء والكذب عليهم ..ولذلك؛ فإن خري من دافع
عن نبي اهلل هارون عليه السالم القرآن الكريم ،كام قال تعاىل يذكر القصة كام وقعت:
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
جيزَ ْو َن إِ اال َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون َو ااَت ََذ
َ
﴿وا الذي َن ك اَذ ُبوا بِآ َياتنَا َول َقاء ْاآلخ َرة َحبِ َط ْت َأع َْام ُهل ُ ْم َه ْل ُ ْ
وسى ِم ْن َب ْع ِد ِه ِم ْن ُحلِ ِّي ِه ْم ِع ْج ًال َج َسدً ا َل ُه ُخ َو ٌار َأ َمل ْ َي َر ْوا َأ ان ُه َال ُي َك ِّل ُم ُه ْم َو َال َ ْهي ِد ِهي ْم
َق ْو ُم ُم َ
محنَا َر ُّبنَا
َسبِ ًيال ااَت َُذو ُه َوكَا ُنوا َظاملِنيَ َو َاملا ُس ِق َط ِيف َأ ْي ِدهيِ ْم َو َر َأ ْوا َأ اهنُ ْم َقدْ َض ُّلوا َقا ُلوا َلئِ ْن َمل ْ َي ْر َ ْ
ِ
ِ
ان َأ ِس ًفا َق َال بِئ َْس َام َخ َل ْف ُت ُم ِ
اخل ِ ِ
وسى إِ َىل َق ْو ِم ِه غ َْض َب َ
وين
َو َيغْف ْر َلنَا َلنَ ُكو َن ان م َن ْ َ
ارسي َن َوملَاا َر َج َع ُم َ
َج ْل ُتم َأمر رب ُكم و َأ ْل َقى ْاألَ ْلواح و َأ َخ َذ بِر ْأ ِ ِ ِ
ِ
ِ
جي ُّر ُه إِ َل ْي ِه َق َال ا ْب َن ُأ ام إِ ان ا ْل َق ْو َم
َ َ َ
م ْن َب ْعدي َأع ِ ْ ْ َ َ ِّ ْ َ
س َأخيه َ ُ
َ
ِ
ِ
است َْض َع ُف ِ
جت َع ْلنِي َم َع ا ْل َق ْو ِم ال اظاملِنيَ ﴾
ِب ْاألَعْدَ ا َء َو َال َ ْ
وين َوكَا ُدوا َي ْق ُت ُلونَني َف َال ُت ْشم ْت ِ َ
ْ
[األعراف 147 :ـ ]150

قال بعض احلضور( :)4فام تقولون يف إنكار (تسدال) لقصة صعق شيوخ بني

( )1سفر التكوين ،اإلصحاح الرابع اآلية ()9

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.354/ 1 :

( )2قصص القرآن ،النجار ص .224

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.354/ 1 :
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إرسائيل(.)1
قال بعض احلضور( : )2هذه القصة مما انفرد به القرآن الكريم باعتباره املهيمن عىل
وسى
غريه من الكتب يف صدقه ودقته وكشفه عن املستور ،فقد قال تعاىلَ :
﴿وإِ ْذ ُق ْل ُت ْم َيا ُم َ
َلن ُنؤْ ِمن َل َك حتاى نَرى اهللاَ جهر ًة َف َأ َخ َذ ْت ُكم الص ِ
اع َق ُة َو َأ ْن ُت ْم َتنْ ُظ ُر َ
ون ُث ام َب َع ْثنَا ُك ْم ِم ْن َب ْع ِد
ُ ا
َ
َ
ْ
َ َْ
َ
َم ْوتِ ُك ْم َل َع ال ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ [البقرة 55 :ـ  ..]56وال شك أهنا مما أخفاه بنو إرسائيل ،وذلك ألهنا
متس شيوخهم ورؤساءهم ،أما القرآن فقد وضح ما حصل منهم بأجىل صورة ملا بني أن
القوم قد ظلموا أنفسهم وقارفوا إثام كبريا بعبادة العجل ،وحينها اختار موسى عليه السالم
من القوم سبعني رجال يذهبون معه إىل اجلبل الذي اعتاد أن يناجي اهلل فيه ليقدموا الطاعة
والندم عىل ما اقَتفوا من اإلثم ،فلام عادت مجاعة منهم إىل التمرد والعصيان ،وقالوا له :لن
نؤمن أن اهلل نبأك وأعطاك الكتاب حتى نرى اهلل تعاىل جهرة بأعيننا ال حيجبه حجاب وال
يسَته ساتر ،وعىل إثر هذا الطلب من القوم أخذهتم الصاعقة وهم ينظر بعضهم إىل بعض،
يتهافتون عىل أديم األرض ليكون ذلك برهانا فعليا لدهيم عىل أن ما أصاهبم حق ال شبهة
في ه ،ثم بعثهم اهلل تعاىل بعد موهتم بعد الترضع من موسى عليه السالم وطلبه العفو عام
صدر من سفائهم والغفران لزلتهم ،فغفر اهلل هلم ذلك وأعادهم بمشيئته وقدرته
سبحانه(.)3
قال آخر( : )4أما التوراة فقد أشارت هلذه القصة إشارة خفية عند ما حتدثت عن
خروج السبعني مع موسى عليه السالم مليقات اهلل سبحانه حيث جاء فيها( :وكان مجيع
الشعب يرون الرعود والربوق وصوت البوق واجلبل يدخن ،وملا رأى الشعب ارتعدوا

( )1انظر مصادر اإلسالم ص  30وما بعدها.

( )3قصص األنبياء ص .293

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.354/ 1 :

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.356/ 1 :
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ووقفوا من بعيد وقالوا ملوسى :تكلم أنت معنا فنسمع وال يتكلم معنا اهلل لئال نموت ،فقال
موسى للشعب ال َتافوا)( .. )1فقوهلم( :وال يتكلم معنا اهلل لئال نموت) ،تشري إىل شدة
املوقف ،وهذا ال يمنع من صعقهم كذلك بسبب طلبهم الرؤية ،والذي يقرأ تاريخ بني
إرسائيل ال يستغرب طلبا منهم كهذا.
قال آخر :ويشهد هلذا ما ذكره (أتسلم تورميدا) الذي أسلم بعد أن كان نرصانيا يف
القرن التاسع وسمى نفسه أبا حممد عبد اهلل الَتمجان امليورقي ،فقد ذكر يف كتابه( :حتفة
األريب يف الرد عىل أهل الصليب) مؤكدا ما جاء يف القرآن الكريم حيث قال( :وإن قلتم
أن عيسى إله ألجل اآليات اخلارقة التي ظهرت عىل يديه فعلامؤكم يعلمون أن اليسع النبي
عليه السالم أحيا ميتا يف حياته وميتا بعد وفاته والترصف بمعجزة اإلحياء يف الربزخ بعد
املوت أعجب منها قبل املوت ،وإلياس النبي عليه السالم أحيا أيضا ميتا)()2

قال آخر :ومن قصص اإلحياء بعد اإلماتة عندهم ،أن مات اليشع وأويت بميت
ووضع يف نفس القرب مع اليشع فعادت احلياة إىل جسم ذلك امليت حاملا مس جثامنه عظام
النبي(.)3
قال آخر( :)4ولذلك؛ فال داعي الستغراب (تسدال) ملثل هذه الواقعة واستنكارها
وعدها من باب اخلرافة مع أن أمثاهلا مذكور يف كتبهم ،ومع أن كثريا من املسترشقني
يعت مدون كتاب (حتفة األريب يف الرد عىل أهل الصليب) ،منهم (أمسني بالنيوس)
و(مايكل ابيلزا)(.)5

( )1سفر اخلروج اإلصحاح  18/2ـ .20

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.357/ 1 :

( )2حتفة األريب يف الرد عىل أهل الصليب ص  153ـ .154

( )5انظر جملة احلوادث ص  62عدد  1274عام  1981نقال عن

( )3انظر قاموس الكتاب املقدس ص  111ـ  112نقال عن حتفة

حاشية حتفة األريب ص .23

األريب ص .154
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األحكام:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن الشبه التي أثارها املسترشقون وغريهم
حول التشابه املوجود بني بعض العبادات املذكورة يف القرآن الكريم كالصالة والصوم
وبعض املناسك مع نظرياهتا عند اليهود.
قال آخر( :)1ومثل ذلك ما ورد من الدعوة للتوحيد ،أو أن جلهنم خازنا سامه القرآن
الكريم (مالك) ..وقصة اسَتاق الشيطان للسمع وطردهم بالشهب ..وخماطبة اهلل تعاىل
جلهنم بسؤاهلا :هل امتألت؟ ..واإلخبار أن األرض يرثها الصاحلون ..والتشابه كذلك يف
احلث عىل مكارم األخالق كالنهي عن الكذب ،واإلحسان للفقراء واملساكني ،وعدم
مضايقة وإيذاء اآلخرين ،وعدم احلقد ،وأن حتب اآلخرين كحب ذلك لنفسك ،وعدم
االنتقام واإلحسان للوالدين.
قال آخر :ومثل ذلك التشابه يف بعض الترشيعات كحرمة الرسقة والقتل ،وعدم
اال عتداء ،واجلور يف القضاء ،وحرمة الزنا ،وحرمة شهادة الزور ،وحرمة التطفيف يف
الكيل وامليزان.
قال أحد املشككني( :)2أما بخصوص الصالة والصيام واحلج ،فهي عبادات يف كل
الديانات الساموية ،أو التي هلا شبهة كتاب ساموي سواء سبقت اإلسالم أو سبقت اليهودية
واملسيحية كاملجوسية والصابئة والزرادشتية وغريها من الديانات.
قال آخر( :)3أما ما زعمه (تسدال) من أن صالة املسلمني يف غري املساجد كانت تأثرا
بفعل اليهود ذلك يف زوايا الشوارع ،فهو مردود عليه من الناحية التارخيية حيث مل يعرف

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.358/ 1 :

( )1مصادر اإلسالم ص  13وما بعدها.
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.358/ 1 :
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عن اليهود والنصارى الصالة إال يف األماكن املخصصة هلا كالكنائس ،والبيع ،واألديرة،
وغريها.
قال آخر( :)1أما ما استدل به (تسدال) عىل أخذ اإلسالم من اليهودية التشابه يف
الوصايا العرش ،وزعم أن هذه الوصايا قد أخذها اإلسالم من كتاب (جيامرا)( ..)2فهو
دليل عىل أن هؤالء املسترشقني إذا أرادوا إثبات أخذ اإلسالم من التوراة استشهدوا بام
حيكمون عليه يف مواطن أخرى ببطالنه ،وإذا أرادوا إثبات أخذ اإلسالم من مصادر غري
موثوقة أسقطوا ما كانوا قد اعتربوه مصدرا أصيال.
قال آخر( :)3ومن األمثلة عىل ذلك أن (تسدال) ملا أراد إثبات أن سفر التكوين ال
يعتد به رده مثبتا أنه قد كتب سنة  220م مع أن هذا خيالف إمجاع اليهود والنصارى ،وهو
يدل عىل أن هذا الكتاب ليس كلمة اهلل ،ألنه حيتمل دخول النقص والزيادة عليه وال يؤمن
تغيريه وتبديله ،وكل هذا ليدلل أن حممدا  كان يعتمد عىل مصادر غري أصلية يف اليهودية،
مع العلم أن اإلسالم دين إهلي مل يعتمد عىل أي مصادر ألي دين سواء كانت أصلية أو غري
أصلية.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن تلك الوصايا اإلهلية جاءت هبا كل الرشائع ،فعن
ابن عباس أنه قال يف الوصايا العرش يف القرآن الكريم( :هذه اآليات حمكامت مل ينسخهن
َشء من مجيع الكتب من عمل هبن دخل اجلنة ومن كفر هبن دخل النار)()4

قال آخر( :)5وقد وردت هذه الوصايا أو بعضها يف اإلسالم ،واليهودية ،واملسيحية،
والبوذية ،لكن باملقارنة بينها يظهر أسلوب القرآن الفريد ،ومتيز معانيه عىل غريه من الكتب
( )1آراء املسترشقني حول القرآن.359/ 1 :

( )4انظر تفسري الطربي  ،64/8مطبعة دار املعرفة.

( )2مصادر اإلسالم ص  13وما بعدها (فصل اليهودية كمصدر)

( )5آراء املسترشقني حول القرآن.360/ 1 :

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.359/ 1 :
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األخرى.
قال آخر( :)1فمن األمثلة عىل ما ورد يف الوصايا البوذية( :ال تزهق روحا ..ال تأخذ
ما ال تستحق ..ال تزن ..ال تكذب أو تغش أحدا ..ال تسكر ..كل باعتدال وال تأكل شيئا
بعد الظهر ..ال تشهد رقصا وال تسمع غناء أو متثيال ..ال تلبس حليا وال تتعطر وال تتخذ
زينة ..ال تنم يف فرش باذخة ..ال تقبل ذهبا وال فضة) ،والوصايا اخلمس األوىل واجبة عىل
كل بوذي عىل الدوام ،أما اخلمس األخرية فهي واجبة االتباع يف أيام الصوم ،إال الرهبان
فإن عليهم اتباع الوصايا كافة يف سائر األوقات.
قال آخر( :)2وهكذا نجد أمثال هذه الوصايا يف أسفار العهد القديم كسفر اخلروج،
وسفر الالويني ،والتثنية ،ومنها (ال يكن لك آهلة أخرى أمامي ..ال تضع لنفسك آهلة
مسبوكة ال تنطق باسم الرب إهلك باطال ..أكرم أباك وأمك ..ال تقتل ..ال تزن ..ال
ترسق ..ال تشهد عىل قريبك شهادة زور ..ال تشته بيت قريبك وال شيئا مما لقريبك ..ال
تقبل خربا كاذبا ..ال تتبع الكثريين إىل فعل الرش ..ال حتاب مع املسكني يف دعواه ..افتح
يدك ألخيك املسكني والفقري يف أرضك ..ال تضطهد القريب وتضايقه ..ال تيسء إىل أرملة
وال يتيم ..ال ترتكبوا جورا يف القضاء ..ابتعد عن كالم الكذب ..ال تنتقم ..ال تركبوا ال
يف القياس وال يف الوزن وال يف الكيل ..ال حتقد عىل أبناء شعبك ..كن قديسا طاهرا ..حتب
قريبك كنفسك)
قال آخر( : )3وهكذا نجد أمثال هذه الوصايا يف اإلنجيل ،ففي إنجيل متى هذه
الوصايا( :طوبى للمساكني بالروح ألن هلم ملكوت السموات ..طوبى للحزانى ألهنم

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.362/ 1 :

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.360/ 1 :
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.361/ 1 :
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يتعزون ..طوبى للودعاء ألهنم يرثون األرض ..طوبى للجياع والعطاش إىل الرب ألهنم
يعيشون ..طوبى ألتقياء القلب ..طوبى لصانعي السالم ..طوبى للمطرودين من أجل
الرب ..طوبى للرمحاء ألهنم يرمحون ..ليس فحسب (ال تقتل) وإنام ال تغضب من أخيك
وتقول له( :رقا) أو يا (أمحق) ..فإذا قدمت قربانك إىل املذبح ،وهناك تذكرت أن ألخيك
شيئا عليك فاترك هناك قربانك واذهب أوال اصطلح مع أخيك ..قد سمعتم أنه قيل
للقدماء (ال تزن) وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إىل امرأة ليشتهيها فقد زنا هبا يف قلبه..
قد سمعتم ال حتنث وأما أنا فأقول لكم ال حتلفوا البتة ..سمعتم أنه قيل حتب قريبك وتبغض
عدوك ،وأما أنا فأقول لكم :أحبوا أعداءكم ،أحسنوا إىل مبغضكم ..وصلوا ألجل الذين
يسيئون إليكم ويطردونكم)()1

قال آخر :وهكذا نجد أمثال هذه الوصايا كثريا يف القرآن الكريم ،كقوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل
َت َعا َل ْوا َأت ُْل َما َح ار َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َأ اال ُت ْ ِ
رش ُكوا بِ ِه َش ْيئًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا َو َال َت ْق ُت ُلوا َأ ْو َال َد ُك ْم
اهم و َال َت ْقربوا ا ْل َفو ِ
ِ
اح َش َما َظ َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َن َو َال َت ْق ُت ُلوا
َ
َُ
م ْن إِ ْم َال ٍق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُك ْم َوإِ اي ُ ْ َ
ِ
احل ِّق َذلِ ُك ْم َو اصا ُك ْم بِ ِه َل َع ال ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
ون َو َال َت ْق َر ُبوا َم َال ا ْل َيتِي ِم إِ اال
النا ْف َس ا التي َح ار َم اهللاُ إِ اال بِ ْ َ
ان بِا ْل ِقس ِ
بِا التِي ِه َي َأ ْح َس ُن َحتاى َي ْب ُلغَ َأ ُشدا ُه َو َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َواملِْيزَ َ
ف َن ْف ًسا إِ اال ُو ْس َع َها
ط َال ُن َك ِّل ُ
ْ
َان َذا ُق ْر َبى َوبِ َع ْه ِد اهللاِ َأ ْو ُفوا َذلِ ُك ْم َو اصا ُك ْم بِ ِه َل َع ال ُك ْم ت ََذك ُار َ
َوإِ َذا ُق ْل ُت ْم َفاع ِْد ُلوا َو َل ْو ك َ
ون َو َأ ان
ِ
َه َذا ِ ِ
الس ُب َل َف َت َف ار َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه َذلِ ُك ْم َو اصا ُك ْم بِ ِه
رصاطي ُم ْستَق ًيام َفاتابِ ُعو ُه َو َال َتتابِ ُعوا ُّ
َ
َل َع ال ُك ْم َت ات ُق َ
ون﴾ [األنعام 151 :ـ ]153

﴿و َق َىض َر ُّب َك َأ اال َت ْع ُبدُ وا إِ اال إِ ايا ُه َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
مها َو ُق ْل َهل ُ َام َق ْو ًال
مها َف َال َت ُق ْل َهل ُ َام ُأ ٍّ
ف َو َال َتن َْه ْر ُ َ
مها َأ ْو ك َال ُ َ
رب َأ َحدُ ُ َ
إِ ْح َسانًا إِ اما َي ْب ُل َغ ان عنْدَ َك ا ْلك َ َ
( )1آراء املسترشقني حول القرآن.362/ 1 :
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اخ ِف ْض َهلام جنَاح ُّ ِ
ك َِر ًيام َو ْ
الر ْمح َِة َو ُق ْل َر ِّب ْار َمح ُْه َام ك ََام َر اب َي ِاين َص ِغ ًريا َر ُّب ُك ْم َأ ْع َل ُم بِ َام
َُ َ َ
الذ ِّل م َن ا
ألوابِنيَ َغ ُفورا و ِ
احلنيَ َفإِ انه ك َ ِ
وس ُكم إِ ْن َت ُكو ُنوا ص ِ
ِيف ُن ُف ِ
آت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح اق ُه َواملِْ ْسكِنيَ َوا ْب َن
ً َ
َان ل ْ َ ا
ُ
َ
ْ

الشي َط ُ ِ ِ
الش َياطِ ِ
السبِ ِ
ني َوك َ
يل َو َال ُت َب ِّذ ْر َت ْب ِذ ًيرا إِ ان املُْ َب ِّذ ِري َن كَا ُنوا إِ ْخ َو َ
ان ا
ورا َوإِ اما
َان ا ْ
ان ل َر ِّبه َك ُف ً
ا
جت َع ْل َيدَ َك َم ْغ ُلو َل ًة إِ َىل
ورا َو َال َ ْ
ُت ْع ِر َض ان َعن ُْه ُم ا ْبتِغَا َء َر ْمح ٍَة ِم ْن َر ِّب َك ت َْر ُج َ
وها َف ُق ْل َهل ُ ْم َق ْو ًال َم ْي ُس ً
ِ
ِ
الرزْ َق َملِ ْن َي َشا ُء َو َي ْق ِد ُر
ورا إِ ان َر اب َك َي ْب ُس ُط ِّ
ُعنُق َك َو َال َت ْب ُس ْط َها ُك ال ا ْل َب ْسط َف َت ْق ُعدَ َم ُلو ًما حمَ ُْس ً
َان بِ ِعب ِ
اد ِه َخبِ ًريا َب ِص ًريا َو َال َت ْق ُت ُلوا َأ ْو َال َد ُك ْم َخ ْش َي َة إِ ْم َال ٍق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُه ْم َوإِ ايا ُك ْم إِ ان َق ْت َل ُه ْم
إِ ان ُه ك َ َ
َان َف ِ
َان ِخ ْطئًا ك َِب ًريا َو َال َت ْق َر ُبوا الزِّ نَا إِ ان ُه ك َ
ك َ
اح َش ًة َو َسا َء َس ِب ًيال َو َال َت ْق ُت ُلوا النا ْف َس ا التِي َح ار َم اهللاُ
احل ِّق َو َم ْن ُقتِ َل َم ْظ ُلو ًما َف َقدْ َج َع ْلنَا لِ َولِ ِّي ِه ُس ْل َطانًا َف َال ُي ْ ِ
ف ِيف ا ْل َقت ِْل إِ ان ُه ك َ
ورا
رس ْ
َان َمن ُْص ً
إِ اال بِ ْ َ
َو َال َت ْق َر ُبوا َم َال ا ْل َيتِي ِم إِ اال بِا التِي ِه َي َأ ْح َس ُن َحتاى َي ْب ُلغَ َأ ُشدا ُه َو َأ ْو ُفوا بِا ْل َع ْه ِد إِ ان ا ْل َع ْهدَ ك َ
َان
وال َو َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل إِ َذا كِ ْل ُت ْم َو ِز ُنوا بِا ْل ِق ْس َط ِ
َم ْس ُئ ً
اس املُْ ْست َِقي ِم َذلِ َك َخ ْ ٌري َو َأ ْح َس ُن َت ْأ ِو ًيال َو َال
ِ ِ
وال َو َال َمت ْ ِ
َان َعنْ ُه َم ْس ُئ ً
رص َوا ْل ُفؤَ ا َد ُك ُّل ُأو َلئِ َك ك َ
ش
َت ْق ُ
ف َما َل ْي َس َل َك بِه ع ْل ٌم إِ ان ا
الس ْم َع َوا ْل َب َ َ
ض َم َر ًحا ِإن َاك َل ْن ََت ِْر َق ْاألَ ْر َض َو َل ْن َت ْب ُلغَ ِْ
ِيف ْاألَ ْر ِ
اجل َب َال ُط ً
وال ُك ُّل َذلِ َك ك َ
َان َس ِّي ُئ ُه ِعنْدَ َر ِّب َك
وها﴾ [اإلرساء 23 :ـ ]38
َمك ُْر ً

قال آخر :وغريها من الوصايا الكثرية التي ال تساوهيا أي وصايا أخرى ،ويف مجيع
الكتب املقدسة.
د .القرآن واملسيحية:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن الشبه التي أثارها املسترشقون وغريهم
حول القرآن الكريم واملسيحية.
قال أحد املشككني :لقد زعم (تسدال) أن املسيحية كانت أحد املصادر التي أخذ
منها رسول اهلل  ،مع أن املصادر التي ذكرها ليست حمل اتفاق بني املسيحيني ،بل أكثرهم
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عىل رفضها ..ومن األمثلة عىل ذلك قصة مريم عليها السالم ..وقصة طفولة املسيح عليه
السالم وما جاء به من معجزات ذكرها القرآن وأنكرها (تسدال) مثل كالم عيسى عليه
السالم يف املهد ..وصنعه من الطني طريا بإذن اهلل ..وقصة املائدة ..وصلب عيسى عليه
السالم حيث نفاه القرآن الكريم يف حني قد أثبته الكتاب املقدس ..ونزول عيسى عليه
السالم يف آخر الزمان ..باإلضافة إىل التبشري برسول اهلل  ،وقصة خلق آدم من تراب
األرض ،وامليزان ،واألعراف ،وزعمه أن الرسول  أخذ من اإلنجيل بعض اآليات
واألحاديث(.)1
قال آخر :واجلواب عىل ذلك مجيعا( )2هو ما ذكرناه سابقا من أن القرآن الكريم مل
يتنزل ليلغي الكتب املقدسة ،وإنام ليصححها ،ويبني التحريف الذي وقع فيها ،والتحريف
ال يلغي الصحيح.
قال آخر( : )3ومن هذا الباب ما ورد يف قصة مريم عليها السالم ،والتي أنكر
(تسدال) أن تكون وردت هبذا الشكل يف كتب املسيحية املعتمدة ،واعتربها خرافية ومهية
ال تصح ،وحجته يف ذلك أن والدهتا لعيسى عليه السالم ،كام وردت يف القرآن الكريم تشبه
أسطورة (ميالد بده) عند اهلنود حيث ولد (بده) من عذراء مل يمسها رجال ..ومثل ذلك
ما ورد يف القرآن الكريم من ذكر خدمتها للهيكل مع أن هذا ال جيوز يف حق النساء عىل حد
زعمه ..ومنها ذكر القرآن الكريم أهنا أخت هارون أخي موسى عليه السالم ـ عىل حد فهمه
ـ واعترب هذا من اخلطأ التارخيي يف القرآن الكريم للفارق الكبري بينهام.

( )1انظر مصادر اإلسالم تسدال ،الفصل الرابع ص  ،101وما

وما بعدها)

بعدها ،وتاريخ القرآن نولدكه ج  ،1ص  7وما بعدها.ـ ومذاهب

( )2سنكتفي هنا باإلجابة العامة ،أما التفصيالت املرتبطة هبا؛

التفسري اإلسالمي ،جولد تسيهر ص  171الذي اعترب اإلسالم مزجيا

فسنذكرها يف حماهلا اخلاصة من هذه السلسلة.

من مذهبي االنتخاب واملزج (من اليهودية والنرصانية وديانة الفرس

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.295/ 1 :
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قال آخر :وما ذكره من ذلك غري صحيح ،ألنه اعتمد عىل ما أقرته املجامع الكنسية
من الكتب املقدسة ،وحكمها ليس ملزما للمسلمني أو الباحثني ،ولذلك فإن تلك
القصص كانت تنترش يف الوسط املسيحي ،حتى إن فرقة الرببرانية منهم أهلوها وابنها عيسى
عليهام السالم نظرا لوالدهتا البنها بطريقة خارقة للعادة( ،)1كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل:
ِ
وين و ُأمي إِ َهل ِ ِ
ْت ُق ْل َت لِلن ِ ِ
ِ
ن ُدون اهللاِ﴾ [املائدة:
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم َأ َأن َ
ني م ْ
َ
ااس ااَت ُذ ِ َ ِّ َ َ ْ
﴿وإِ ْذ َق َال اهللاُ َيا ع َ
]116

قال آخر( :)2أما زعم (تسدال) أن قصة مريم عليها السالم غري موجودة يف الكتاب
املقدس ورده هلا بناء عىل ذلك ،فريده ما ورد يف إنجيل لوقا ونصه( :وبعد تلك األيام حبلت
اليصابات امرأته (أي زكريا عليه السالم) وأخفت نفسها مخسة أشهر قائلة :هكذا قد فعل
ِب الرب يف األيام التي فيها نظر إىل لينزع عاري بني الناس ،ويف الشهر السادس أرسل
جربائيل املالك من اهلل إىل مدينة اجلليل اسمها (نارصة) إىل عذراء حمظوية لرجل من بيت
داود اسمه يوسف ،واسم العذراء مريم فدخل إليها املالك ،وقال :سالم لك أيتها املنعم
عليها ،الرب معك ،مباركة أنت يف النساء .فلام رأته اضطربت من كالمه وفكرت ما عسى
أن تكون هذه التحية ،فقال هلا املالك :ال َتايف يا مريم ألنك قد وجدت نعمة عند اهلل وها
أن ت ستحبلني وتلدين ابنا وتسميه يسوع هذا يكون عظيام وابن العىل يدعى ويعطيه الرب
اإلله كرِس داود أبيه ويملك عىل بيت يعقوب إىل األبد وال يكون مللكه هناية)()3

قال آخر( : )4وهذا النص يؤيد ما جاء يف القرآن الكريم مما أنكره (تسدال)
واستغربه ،وعده من قبيل األسطورة واخلرافة ،وذلك لعدم تصوره لقدرة اهلل سبحانه

( )1انظر الفصل يف امللل واألهواء والنحل .47/1

( )3انجيل لوقا اإلصحاح  ،1فقرة  26ـ .38

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.295/ 1 :

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.296/ 1 :
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وتعاىل ،مع أن عقيدة املسيحيني قائمة عىل هذه املعجزة حيث يعتقدون أن أقنوم االبن
التحم بعيسى يف بطن أمه.
قال آخر :وأما زعمه بطالن ما ورد يف القرآن الكريم من ذكر خدمة مريم عليها
السالم للهيكل ،فاجلواب عليه هو أن أصل اخلدمة يف أماكن العبادة يف الديانات الثالث
هي للرجال ،ولكن هذا ال يمنع إذا قامت بعض النساء بمثل هذا العمل ،فقد حصل يف
اإلسالم أن امرأة كانت تعتني بمسجد رسول اهلل  تقمه وتقوم بخدمته ،فلام ماتت دعا
هلا رسول اهلل  بالرمحة(.)1
قال آخر( :)2كام أن اإلنجيل ذكر خدمة (حنة أم مريم) للهيكل ،والنص ـ كام يف
إنجيل لوقا [ 36/2ـ  ].37ـ هو (وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط أشري وهي متقدمة يف
أيام كثرية قد عاشت مع زوج سبع سنني بعد بكوريتها وهي أرملة ،وثامنني سنة ال تفارق
اهليكل عابدة بأصوام وطلبات ليال وهنارا) ..فاهلل سبحانه علم إخالص حنة امراة عمران
القوامة الصوامة يف ندائها لرهبا بأن يتقبل نذرها الذي نذرته لرهبا طالبة بأن يرزقها ولدا
ذكرا ليقوم عىل خدمة اهليكل بيت اهلل املقدس فلام قدر اهلل سبحانه الوليدة أنثى حترست
(حنة) عىل ذلك ،لكن اهلل سبحانه بسابق علمه وتقديره علم أن هذه األنثى سيكون هلا شأن
أعظم من شأن الكثري من الذكور.
قال آخر( : )3أما األمر الثالث الذي دعا (تسدال) إىل احلكم عىل القصة باخلرافة
واعتبارها خطأ قرآنيا تارخييا ،فذلك ألن القرآن الكريم سامها بأخت هارون ،ظنا منه أنه
هارون أخو موسى بن عمران عليه السالم ،والفَتة الزمنية الطويلة بينهام ال تسمح بذلك

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.300/ 1 :

( )1مسند اإلمام أمحد  ،388 ،353/2وغريه من كتب السنن.
( )2آراء املسترشقني حول القرآن.299/ 1 :
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ألهنا تقدر بخمسة عرش قرنا ،مع أن ذلك له حمامل كثرية يمكن أن حيمل عليها.
قال آخر( :)1وهو ما فعله املفرسون من املسلمني حيث ذكر بعضهم أن هارون
املذكور رجل صالح من بني إرسائيل ينسب إليه كل من عرف بالصالح ،واملراد (أنك يا
مريم كنت يف الزهد كهارون؛ فام الذي صريك هلذا)( ..)2ومنها أن هارون هو أخو موسى
بن عمران عليه السالم ،إذ كانت من أعقابه ،وإنام قيل (أخت هارون) كام يقال :يا أخا
مهدان ،ويا أخا العرب أي يا واحدا منهم ..ومنها أنه كان رجال مشهورا بالفسق ،فنسبت
إليه بمعنى التشبيه ال بمعنى النسبة ..ومنها أنه كان هلا أخ يسمى هارون ،من صلحاء بني
إرسائيل فذكرت به ..وكلها وجوه حمتملة.
قال آخر :أما إشكاالهتم وتشكيكاهتم املرتبطة بام ذكره القرآن الكريم ومل ترد عندهم
يف الكتاب املقدس ،والتي أنكروها من أجل ذلك ككالم املسيح عليه السالم يف املهد،
وصنعه من الطني طريا فيكون طريا بإذن اهلل تعاىل ..وقصة املائدة ..وعدم صلب املسيح
عليه السالم ..ورجوع املسيح عليه السالم آخر الزمان ..والتبشري برسول اهلل  ..وقصة
خلق آدم عليه السالم من تراب ..وبعض شؤون املعاد كامليزان ،واألعراف وغريها ..فهو
دليل عىل عدم إنصافهم؛ فهم يتهمون رسول اهلل  إن وافقهم بالرسقة ،وإن خالفهم
بالكذب ..وهو دليل عىل أهنم ليسوا باحثني عن احلقيقة ،وإنام جمرد مشككني فيها،
وحاقدين عليها.
قال آخر :باإلضافة إىل هذا فإننا لو رجعنا لكتبهم املقدسة لوجدنا الكثري من
االختالفات والتناقضات ،فهل يتهموهنا بالكذب ألجل ذلك.

( )2التفسري الكبري لإلمام الرازي  207/21ـ .208

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.300/ 1 :
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قال آخر( : )1لذا أصبح بني أيدهيم أكثر من توراة وأكثر من إنجيل ..فتوراة
السامريني مثال َتتلف عن العهد القديم ..كام أنه يوجد من األناجيل املئات ،وتناقضها
واضح وبني لكل من اطلع عليها.
قال آخر( :)2كام أنه قد اختفى كثري منها كإنجيل الطفولة والوالدة ومريم ،وإنجيل
السبعني وإنجيل مرقيون ،وإنجيل ريصان ،وإنجيل التذكرة ،وإنجيل سريين ..و ُأنكر
بعضها ونسب صنعه للمسلمني كام هو احلال مع (إنجيل برنابا)
قال آخر( :)3ومل يبق من هذه األناجيل مجيعا إال أربعة ،وهي إنجيل متى ،ويوحنا،
ومرقص ،وإنجيل لوقا ..ولكنها كغريها مل تسلم ،حيث سجل كاتبوها كل ما سمعوه من
روايات ومسموعات ونقوالت وتومهات سببتها الظروف التي مرت فيها املسيحية.
قال آخر :وقد أشار إىل هذا بولس يف رسالته ألهل غالطية ،حيث قال( :إين أتعجب
أنكم تنتقلون هكذا رسيعا عن الذي دعاكم بنعمة املسيح إىل إنجيل آخر ليس هو آخر غري
أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن حيولوا إنجيل املسيح)()4

قال آخر( : )5ولذلك فإن الباحث املوضوعي يرى أن ما ورد يف القرآن مما أثاره
(تسدال) وغريه من املسترشقني كقصة كالم عيسى عليه السالم يف املهد وغريه مما مل يرد يف
األناجيل املتداولة اليوم ،أو مما مل يرد فيها برصاحة قطعية قد ورد يف النسخة األصلية من
اإلنجيل من قراطيس وأناجيل كانت متداولة يف أيدي املسيحيني أو بعض فرقهم،
وضاعت ،أو أبيدت فيام ضاع أو أبيد.
قال آخر( :)6باإلضافة إىل ذلك؛ فإن اآليات القرآنية كانت تتىل جهرة عىل الناس،
( )1آراء املسترشقني حول القرآن.302/ 1 :

( )4رسالة بولس ألهل غالطية ،اإلصحاح األول 6( :ـ .7

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.302/ 1 :

( )5آراء املسترشقني حول القرآن.303/ 1 :

( )3القرآن واملبرشون ص .59

( )6آراء املسترشقني حول القرآن.303/ 1 :
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ويسمعها كثري من املسيحيني كام حصل مع النجاَش وبطارقته حني سمعوها من املسلمني
املهاجرين لديارهم؛ فبكى النجاَش حتى أخضلت حليته وبكى أساقفته حتى بللوا
مصاحفهم ،حني سمعوا ما تيل عليهم من احلق املوافق ملا عندهم ..وأكد هذا النجاَش حني
قال ملن حوله( :إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة)()1

قال آخر( :)2فإذا خلت األناجيل اليوم من مثل هذه األمور التي ذكرها القرآن فقد
ذكرهتا أناجيل أخرى مل يعتمدها املسيحيون اليوم أو كتب سري وتواريخ صحيحة ،ومن
تلك األناجيل التي اندثرت وذكرهتا ،إنجيل الطفولة العرِب الذي نص عليها بقوله( :تكلم
يف املهد صبيا ،وحني كان له سنة واحدة قال ألمه :يا مريم أنا يسوع ابن اهلل الذي ولدتني
كام برشك جربيل امللك ،وإين أرسلني خلالص العامل)
قال آخر( :)3أما زعم (تسدال) وغريه من املسترشقني أن القصة مكذوبة مأخوذة من
األقباط وحصل عليها رسول اهلل  عن طريق مارية القبطية( ..)4فهو جهل منه ،ذلك ألن
سورة مريم قد نزلت قبل قدومها ،حيث قرئت عىل النجاَش أثناء هجرة املسلمني للحبشة،
ومل يعلم تارخييا أن مارية كانت عاملة باملسيحية وال عندها اهتامم بنرش تعاليم املسيحية ،بل
إن اهلل سبحانه رشح صدرها لإلسالم وأسلمت من أول أمرها (.)5
هـ .القرآن والزرادشتية:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن الشبه التي أثارها املسترشقون وغريهم
حول القرآن الكريم والزرادشتية والديانات اهلندية القديمة.
قال أحد املشككني :بام أن غرض املسترشقني هو البحث عن إجياد أي شبه بني
( )1انظر سرية ابن هشام .360/1

( )4انظر مصادر اإلسالم لتسدال ص .124

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.303/ 1 :

( )5انظر اإلصابة يف متييز الصحابة .391/4

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.305/ 1 :
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اإلسالم وبني أي دين آخر ،حتى يتهموه بكونه اقتبس منه ،ال أنه توافق معه؛ فقد وجدوا
يف الزرادشتية والديانات اهلندية القديمة ما يلبي بعض أغراضهم يف ذلك.
قال آخر :وكيف ال جيدون فيها ما يريدون من التشكيكات ،وهم قد وجدوا يف
الوثنية نفسها ما يلبي أحقادهم التي لبست ثوب العلم.
قال آخر( :)1ومن خالل ما كتبه بعضهم،وهو (تسدال) نجد أهنم يستندون يف
دعواهم إىل التشابه املوجود بني الزرادشتية وبعض ما ورد يف القرآن الكريم كاملعراج،
واجلنة والنار ،وملك املوت ،والرصاط ،والشيطان ،واالفتتاح بالبسملة ،والصلوات
اخلمس ،وشهادة كل نبي ملن يأيت بعده.
قال آخر( : )2واإلجابة عىل كل ذلك بينة واضحة؛ ذلك أن مجيع الديانات الساموية
مل َتل من ذكر هذه األمور الغيبية ،ومن تكريم بعض األنبياء باملعجزات التي فيها خرق
العادات ع ىل أيدهيم ،كام ألزموا ببعض الفرائض؛ فإذا اشتملت بعض الديانات الساموية
عىل مثل هذه األمور ووافقت ما ورد يف القرآن الكريم فتكون هذه القضايا من األمور التي
مل تتناوهلا أيدي التحريف والتبديل يف الديانات السابقة املنسوخة.
قال آخر :وقد أشار هلذا املعنى بعض الباحثني ،فقال( :إن بقايا األخالق والفضائل
واملثل العليا الباقية يف هذا العامل اليوم ال بد من إرجاعها بصورة أو بأخرى إىل ديانة ساموية
موحى هبا)()3

قال آخر( :)4واألدلة الكثرية تشري إىل أن الزرادشتية من امللل التي كان أصلها وحيا
سامويا ،ثم حرفها أصحاهبا كام حرفت التوراة واإلنجيل ،وقد أثبتت أبحاث العامل األملاين

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.282/ 1 :

( )3كتاب النبوة واألنبياء يف ضوء القرآن ،ص .42

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.282/ 1 :

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.282/ 1 :
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الدكتور (ميللر) الذي كانت له اليد الطوىل يف حل رموز اللغة السنسكريتية باهلند (أن
الناس كانوا يف أقدم عهودهم عىل التوحيد اخلالص ،وأن الوثنية عرضت عليهم بفعل
رؤسائهم الوثنيني)()1

قال آخر :وقد أشار ابن حزم إىل ذلك بالنسبة للزرادشتية ،فقال( :وباجلملة فكل
كتاب ورشيعة كانا مقصورين عىل رجال من أهلها ،وكانا حمظرين عىل من سوامها:
فالتبديل والتحريف مضمون فيهام ،وكتاب املجوس ورشيعتهم إنام كان طول مدة دولتهم
عند (املؤبذ) وعند ثالثة وعرشين هربذا لكل هربذ سفر قد أفرد به وحده ال يشاركه فيه
غريه من اهلرابذة وال من غريهم وال يباح بيشء من ذلك ألحد سواهم ،ثم دخل فيه اخلرم
بإحراق اإلسكندر لكتاهبم أيام غلبته لدارا بن دارا ،وهم مقرون بال خالف بينهم أنه ذهب
منه مقدار الثلث ذكر ذلك بشري الناسك وغريه من علامئهم)( )2

قال آخر :وقد ذكر ابن حزم أن كثريا من املسلمني اعتربوا زرداشت نبيا ،ثم قال:
(ليست النبوة بمدفوعة قبل رسول اهلل  ملن صحت عنه معجزة ،قال اهلل عزوجل﴿ :إِناا
ِ
ٍ
ِ
ِ
َاك بِ ْ ِ
يها ن َِذير﴾ [فاطر)3 ()]24 :
احل ِّق َبش ًريا َونَذ ًيرا َوإِ ْن م ْن ُأ امة إِ اال َخ َال ف َ
ٌ
َأ ْر َس ْلن َ َ
قال آخر( : )4وحتى لو فرضنا أهنا مل تكن ديانة ساموية فال بد أن تكون قد تأثرت
بأكثر من دين ،فقد تأثرت باملجوسية ألهنا جاءت لتنقيتها مما دخلها من فساد ،كام تأثرت
بعقيدة الطورانيني ألن زرادشت عاش بينهم زمنا برشهم فيه بدينه ،كام تأثروا باليهودية
ألن الزرادشتية عارصت بعثة نبي اهلل موسى عليه السالم( ..)5كام تأثرت باهلندية للحوار
واجتامعهام يف عبادة اإلله (مَتا) ،كام تأثرت باملسيحية وببعض الفرق اإلسالمية وذلك
( )1النبوة واألنبياء يف اليهودية واملسيحية واإلسالمية ،ص  10ـ .11

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.284/ 1 :

( )2الفصل يف امللل واألهواء .92/1

( )5انظر كتاب النبوة واألنبياء يف ضوء القرآن ص .42

( )3انظر الفصل يف امللل والنحل .91/1
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لطول تواصلها معها.
قال آخر( : )1أما ما ذكره (تسدال) من تشابه قصة املعراج يف القرآن مع ما عند
الزرادشتية؛ فهذه القصة مل تذكر عندهم يف كتب يصح االعتامد عليها ،وإن وجد مثل ذلك
فعىل اعتبار أن أصل هذه الديانة ساموي أو تأثرت بام هو ساموي وال مانع أن تتكرر مثل
هذه احلادثة يف عدة ديانات لوحدة املصدر ..وهذا شبيه بام توافق وقوعه يف التوراة
واإلنجيل والقرآن كاجلنة والنار وامليزان وغري ذلك ،فال رضورة أن يكون بعضهم أخذ من
بعض ،وإنام ذلك بابتداء الوحي لكل نبي عىل حدة.
﴿وك ََذلِ َك ُن ِري
قال آخر :وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل عن إبراهيم عليه السالمَ :
ون ِمن املُْ ِ
ات و ْاألَر ِ ِ
ِ
ِ
وقنِنيَ ﴾ [األنعام]75 :؛ فهي تشري إىل أن
يم َم َل ُك َ
ض َول َي ُك َ َ
الس َام َو َ ْ
وت ا
إِ ْب َراه َ
اهلل تعاىل يكرم أنبياءه عليهم السالم بكل الكرامات التي تؤهلهم للوظائف التي كلفوا هبا.
قال آخر :وأما االتفاق بني اإلسالم والزرادشتية يف اجلنة والنار ،وملك املوت،
والشيطان ،والرصاط ،ونحوها ..فهذا أمر مذكور يف كل الديانات الساموية لوحدة املصدر،
وهلذا يدعونا اهلل تعاىل إىل التصديق بكل ما يف الكتب املقدسة من احلق ،كام قال تعاىل:
ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
وب
اق َو َي ْع ُق َ
﴿ ُقو ُلوا آ َمناا بِاهللاِ َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْينَا َو َما ُأن ِْز َل إِ َىل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ويت النابِ ُّي َ
ني َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم َون َْح ُن
ون ِم ْن َر ِّ ِهب ْم َال ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
يسى َو َما ُأ ِ َ
َو ْاألَ ْس َباط َو َما ُأ ِ َ
وسى َوع َ
ويت ُم َ
الر ُس ُ
ول بِ َام ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه ِم ْن َر ِّب ِه َواملُْؤْ ِمنُ َ
َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ون ُك ٌّل آ َم َن بِاهللاِ
ون﴾ [البقرة ،]136 :وقال﴿ :آ َم َن ا
ني َأ َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه َو َقا ُلوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا ُغ ْف َران ََك َر ابنَا
َو َم َالئِكَتِ ِه َو ُك ُتبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َال ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
ِ
ِ
ري﴾ [البقرة]285 :
َوإ َل ْي َك املَْص ُ
قال آخر :أما ما ذكره (تسدال) وغريه من املصادر املختلطة كقصص األنبياء
( )1آراء املسترشقني حول القرآن.285/ 1 :
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للثعلبي ،وغريه ،فهي ليست من مصادر اإلسالم املعتمدة ..ولعلكم قد عرفتم ذلك يف
احلوار مع احلشوية ،والذين خلطوا مصادر اإلسالم ا ملعصومة بغريها من املصادر املدنسة.
قال آخر( :)1أما بالنسبة للبسملة والتوافق بني اإلسالم والزرادشتية يف بعضها؛
فالبرش مجيعا يتفقون عىل بدء املراسالت باسم السلطة أو اجلهة احلاكمة ،وهلل املثل األعىل
فإذا ابتدأ اهلل تعاىل كتابه بذلك وجاءت رسائل األنبياء يف الزرادشتية مفتتحة ببسملة فهذا
ال غرابة فيه ،كام أنه ليس من الرضورة أن يكون هذا دليال عىل أخذ اإلسالم من الزرادشتية
ملثل هذه الشبهة.
قال آخر :والعجيب أن املسترشق رودول يذكر بأن البسملة هيودية األصل ،ويرى
أن القرآن الكريم استعارها من الصابئني ،إذ كان من عادة الصابئني دائام أن يكتبوا يف صدر
كتاباهتم العبارة التالية (باسم اإلله املعطي الكريم)( ..)2أما القسيس [سانت كلري تسدل
]فريى أن اجلملة زردشتية األصل حيث كتب :قد وردت يف كتاب (الدساتري الزرادشتية)
قبل صحيفة كل نبي من أنبيائهم العبارة اآلتية( :باسم اإلله املعطي الرؤوف الكريم)()3

قال آخر :فهؤالء الكتاب املسيحيون الثالثة يذكرون ثالثة مصادر متغايرة ،فهي عند
أحدهم هيودية ،وعند اآلخر زرادشتية ،وعند الثالث صابئية ..ولو أهنم تأملوا قليال لعرفوا
عظمة البسملة وأهنا حمل اتفاق بني األديان واألمم مجيعا.
قال آخر( : )4أما شهادة األنبياء لبعضهم بعضا وتبشري السابق بالالحق فهي حمل
اتفاق بني األديان مجيعا ،حيث يأخذ النبي امليثاق عىل أمته أن يؤمنوا باألنبياء الذين سبقوه،
وينارصوا النبي الذي سيأيت بعده ،وقد ورد يف ذلك الكثري من البشارات عىل لسان موسى

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.286/ 1 :

( )3ينابيع اإلسالم ،الطبعة األردية ص .127

( )2تفسري ويري للقرآن ج  1ص .289
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وعيسى وغريمها عليهم السالم بمحمد  ،كام يرصح بذلك قوله تعاىل عن املسيح عليه
ِ
ِ ِ
رسائِ َيل إِ ِّين َر ُس ُ
ني َيدَ اي
ول اهللاِ إِ َل ْي ُك ْم ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
السالمَ :
﴿وإِ ْذ َق َال ع َ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َيا َبني إ ْ َ
ول ي ْأ ِيت ِمن بع ِدي اسمه َأ ْمحَدُ َف َلام جاء ُهم بِا ْلبين ِ
ِ
ِ
َات َقا ُلوا َه َذا ِس ْح ٌر
ا َ َ ْ َ ِّ
ْ ُُ
ْ َْ
رشا بِ َر ُس ٍ َ
م َن الت ْاو َراة َو ُم َب ِّ ً
ُم ِبنيٌ ﴾ [الصف]6 :
قال آخر :ومن هذا الباب ورد تبشري زرادشت برسول اهلل  ،حيث قال( :متسكوا
به إىل أن جييئكم صاحب اجلمل األمحر)( ..)1وبذلك فإن هذا التبشري داللة عىل صدق نبوة
رسول اهلل  ال أنه اقتبس دينه منها.
و .القرآن والصابئة:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن الشبه التي أثارها املسترشقون وغريهم
حول القرآن الكريم والصابئة.
قال أحد املشككني :لقد نظر املسترشقون إىل بعض وجوه الشبه بني ما جاء يف القرآن
الكريم ،وما يف دين الصابئة من عقائد وعبادات ونسك؛ فاعتربوها مصدرا من مصادره،
وقالوا :إن التأثري من الصابئة انتقل ملحمد  عرب الوسط الوثني الذي عاش فيه حممد 
وأخذ منه كثريا من شعائره(.)2
قال آخر :ومن األمثلة التي استغلوها لذلك التشابه بني الصابئة واإلسالم يف
الصالة ..والتشابه يف الصوم وارتقاب انتهائه وارتقاب األعياد ببعض الكواكب ..والتشابه
يف احلج والتلبية وتقديم القرابني(.)3
قال آخر :واجلواب عىل هذا هو ما ذكرناه سابقا من أن التشابه ال يعني التأثر أو

( )1األديان يف القرآن ص .82

الكريم ص  132ـ .133

( )2انظر مصادر اإلسالم ص  11ـ  ،12وانظر املدخل إىل القرآن

( )3انظر دائرة املعارف اإلسالمية ج / 14ص .89
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التأثري ،بل يعني موافقة القرآن الكريم للحق الذي ال يزال موجودا يف األديان؛ فهو مل يأت
لينسخها بكل تفاصيلها ،وإنام جاء ليصححها ،لتتناسب مع الفطرة والقيم النبيلة.
قال آخر( :)1فالصالة مثال أمر فطري ومطلب رشعي يف كل الديانات الساموية،
ووجود صالة عند الطرفني أمر طبيعي ال غرابة فيه عىل اعتبار أهنم أهل الكتاب ،أو هلم
شبهة كتاب ..باإلضافة إىل أن صالهتم عىل خالف صالة املسلمني يف أوقاهتا وهيئاهتا..
فصالتنا مخس مرات يف اليوم والليلة وهي بقيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة قرآن
وبمجموعة من األذكار واألدعية ،بعكس صالهتم يف كثري من هذه األمور.
قال آخر( : )2لذا؛ فإن ما زعمه (تسدال) من مصدرية الصابئة لإلسالم استنادا ملثل
هذه الشبهة زعم باطل ينقصه الدليل ،ويرده الواقع ،وهو أمر تلبييس ال أكثر ومل خيل دين
من األديان من وجود شعائر تعبدية وعىل رأسها الصالة كاليهودية واملسيحية.
قال آخر( : )3أما الشبه بني ما ورد يف القرآن الكريم من أحكام الصوم ،وأحكام
ِ
ِ
ِ
ب
الص َيا ُم ك ََام ُكت َ
ب َع َل ْي ُك ُم ِّ
الصوم عندهم؛ فقد أشار إليه قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا الذي َن آ َمنُوا ُكت َ
ع ََىل ا ال ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم َل َع ال ُك ْم َت ات ُق َ
ون﴾ [البقرة ..]183 :فالصوم عبادة عرفت من القدم فقد
كانت عند قدماء البابليني واآلشوريني واملرصيني.
قال آخر( : )4والناظر بعني فاحصة مقارنا بني الصيام عند الصابئة وعند املسلمني
جيد أن االجتامع واالتف اق كان يف كلمة الصوم ال غري أما يف احلقيقة والصورة فهام خمتلفان
متاما ..فصيامهم ليال بينام صيام املسلمني هنارا ..وصيامهم متفرق بينام صيام املسلمني شهر
كامل ..وهو ليس عند كل فرقهم بل عند احلورانيني منهم ،أما املندائيون فيحرمونه..

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.273/ 1 :
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وكذلك عندهم صيام يشبه صيام النصارى ملدة  36يوما يمتنعون فيها عن أكل اللحوم
املباحة ..ثم هناك االختالف يف وقت الصيام بني الفريقني.
قال آخر( : )1أبعد كل هذه املالحظات عىل وجه املقارنة بني صيام أهل امللتني يبقى
دليل مع (تسدال) وغريه ليزعم أن اإلسالم أخذ منهم عبادة الصيام ،بل قد أثبت التاريخ
أن األيام التي كانوا يصوموهنا ،وفيها وجه شبه مع وقت الصيام عند املسلمني ما كانت من
الصابئة إال ملجاراة املسلمني الذين كانوا يملكون السلطة ،والتي كان يفقدها الصابئون.
قال آخر( : )2أما استناد (تسدال) لكون الصابئة تثبت أعيادها بمراقبة مخسة نجوم
يف السامء وهي( :اجلدي ،والزهرة ،وزحل ،والقمر ،والشمس) ،وأهنم يشبهون يف ذلك
املسلمني الذين يثبتوهنا بأحد هذه اخلمسة وهو القمر عند ما يكون هالال ،كام قال تعاىل:
﴿ َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
يت لِلن ِ
احل ِّج﴾ [البقرة]189 :؛ فهو عجيب جدا ،وهو
َن ْاألَ ِه ال ِة ُق ْل ِه َي َم َو ِاق ُ
ااس َو ْ َ
دليل عىل أهنم يبحثون عن أي قشة ليستندوا إليها.
قال آخر( :)3ذلك أن التقويم ألمم األرض قديم جدا ،وهو إما شميس وإما هاليل..
والبرش قد انقسمت عاداهتم يف شهرهم وسنتهم بحسب هذه القسمة ،ذلك أن كل واحد
من الشهر والسنة إما أن يكونا عدديني ،أو طبيعيني ،والسنة عددية ،أو بالعكس ..فالذين
يعدوهنام جيعلون الشهر ثالثني يوما ،والسنة اثنى عرش شهرا ..والذين جيعلوهنام طبيعيني
جيعلون الشهر قمريا ،والسنة شمسية ..ومنهم الذين جعلوا السنة طبيعية ،والشهر عدديا،
وهذا حساب الروم ،والرسيانيني والقبط ونحوهم من الصابئني واملرشكني ممن يعد شهر
كانون ونحوه عددا ويعترب السنة الشمسية بسري الشمس ..أما اعتبار الشهر طبيعيا ،والسنة

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.275/ 1 :
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عددية فهو سنة املسلمني ومن وافقهم (.)1
قال آخر( :)2وما جاءت به الرشيعة اإلسالمية من ذلك هو أكمل التقاويم وأحسنها
وأبينها وأصحها وأبعدها من االضطراب؛ ألن رؤية اهلالل أمر مشهور مرئي يدرك
باألبصار ،فال يضل أحد عن دينه ،وال يشغله مراعاته عن َشء من مصاحله ،وال يدخل
بسببه فيام ال يعنيه ،وال يكون طريقا إىل التلبيس يف دين اهلل كام يفعل بعض علامء أهل امللل
بمللهم.
قال آخر( :)3أما استناد (تسدال) وغريه للتشابه يف احلج والتلبية ،وتقديم القرابني
بني املسلمني والصابئة؛ فعجيب أيضا ،ذلك أن احلج عبادة موجودة يف كل األديان،
وخاصة تلك املنتسبة إلبراهيم عليه السالم الذي أذن يف الناس باحلج فلبى نداءه كل من
﴿و َأ ِّذ ْن ِيف الناا ِ
احل ِّج َي ْأ ُت َ
وك ِر َج ًاال َوع ََىل ُك ِّل َض ِام ٍر
حج لبيت اهلل احلرام ،كام قال تعاىلَ :
س بِ ْ َ
َي ْأتِنيَ ِم ْن ُك ِّل َف ٍّج ع َِم ٍيق﴾ [احلج ،]27 :وقد ذكرت دائرة معارف املسترشقني أن احلج مل يكن
خاصا بالعرب دون غريهم من األمم ،بل كان كذلك عند اليهود والنصارى وبعض
الوثنيني(.)4
قال آخر( :)5باإلضافة إىل ذلك؛ فإن احلج عند املسلمني يتم يف مكة املكرمة
وطوافهم بالكعبة وما يقدمونه من قرابني (اهلدي) هو هلل سبحانه خالصا دون سواه ،كام
قال تعاىلَ ﴿ :ل ْن َين ََال اهللاَ ُحلُو ُم َها َو َال ِد َماؤُ َها َو َلكِ ْن َينَا ُل ُه ال ات ْق َوى ِمنْ ُك ْم ك ََذلِ َك َس اخ َر َها َل ُك ْم
ِ
َربوا اهللاَ ع ََىل َما َهدَ ا ُك ْم َو َب ِّ ِ
رش املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [احلج ،]37 :وقد رخص األكل منها ،كام قال
ل ُتك ِّ ُ
ِ
ِ
ِ
اف
اس َم اهللاِ َع َل ْي َها َص َو ا
﴿وا ْل ُبدْ َن َج َع ْلن َ
َاها َل ُك ْم م ْن َش َعائ ِر اهللاِ َل ُك ْم ف َ
تعاىلَ :
يها َخ ْ ٌري َفا ْذ ُك ُروا ْ
( )1كتاب الصابئني حرانيني ومندائيني ،لرشدي عليان.

( )4انظر دائرة املعارف اإلسالمية .305/7

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.277/ 1 :

( )5آراء املسترشقني حول القرآن.279/ 1 :

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.278/ 1 :
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ِ
ِ
ِ
َاها َل ُك ْم َل َع ال ُك ْم
َت ك ََذلِ َك َس اخ ْرن َ
وهبا َف ُك ُلوا من َْها َو َأ ْطع ُموا ا ْل َقان َع َواملُْ ْع َ ا
َفإِ َذا َو َج َب ْت ُجنُ ُ َ
ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ [احلج ..]36 :أما عند الصابئة فحجهم يتم بحران بالعراق ،وليس حول الكعبة
( ،)1وقبلتهم الثابت بشأهنا أهنا قبل الشامل باجتاه النجم القطبي؛ وذلك لثبوته يف حمله وعدم
حتركه (.)2
قال آخر( :)3أما بالنسبة لقرابينهم فكانت تذبح آلهلتهم املزعومة من الكواكب
كذبحهم للزهرة ولزحل إىل غري ذلك ..وكانت سنّتهم يف قرابينهم أن حترق متاما ،وال يؤكل
منها َشء ..وللقربان أربعة أوقات يف الشهر :االجتامع ،واالستقبال ،وسبعة عرش وثامنية
وعرشون ( ..)4يف حني أن القربان يف اإلسالم ال يقبل إال إذا ذبح هلل تعاىل وحيرم أكله إذا
ذكر عليه غري اسمه سبحانه ،كام أنه يذبح يف أي وقت من أوقات السنة ،سواء كانت الذبائح
ذكورا أم إناثا ،وال يمنع ذبح القربان من دخول أماكن العبادة يف اإلسالم بخالف ما هو
عندهم ،والذبيحة عندنا ال حترق بل تؤكل وال حرج يف ذلك ومن هنا يظهر الفرق يف حج
املسلمني ،ويف قرابينهم عن الصابئة ال كام يزعم املسترشقون.
قال آخر( : )5باإلضافة إىل ذلك كله؛ فإن اإلسالم خيالف الصابئة يف جوانب أخرى
كثرية ،منها أن عليهم الغسل وتغيري الثياب بسبب اجلنابة ومس الطامث ويعتزهلا البتة ،أما
عندنا فيغتسل وال تغري الثياب إذا كانت املالبس طاهرة ،وال غسل ملن مس طامثا فنجاستها
ليست يف يدها ،وهكذا ال يعتزهلا عندنا.

( )1انظر مدخل القرآن الكريم ص  133نقال عن كتاب ج .سال

ص .442

(مالحظات تارخيية ونقدية عن اإلسالم ص  30ـ  ،31ودائرة املعارف

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.279/ 1 :

اإلسالمية باللغة الفرنسية (مادة صبأ)

( )4انظر الفهرست البن النديم ص .443

( )2انظر املوجز يف تاريخ الصابئة ص  ،36والفهرست البن النديم

( )5آراء املسترشقني حول القرآن.280/ 1 :
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قال آخر( :)1كام أهنم ال يأكلون اجلزور ويفرطون يف كراهيتها ،واملسلمون يأكلوهنا
وال يكرهوهنا ..ويَتكون اخلتان وعندنا سنة ثابتة يف حق كل مسلم ..وعندهم ال طالق إال
ببينة عن فاحشة ظاهرة ،وال ترجع عندهم املطلقة ،وعندنا جواز الطالق حلاجته ،وله
مراجعة مطلقته.

 .3التشكيك والوحي:
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فحدثونا عن الشبه التي أثارها املسترشقون وغريهم
حول القرآن الكريم والوحي.
قال أحد املشككني :لقد رأينا من خالل إحصائنا واستقرائنا ملا يف كتب املسترشقني
ومن تتلمذ عىل أيدهيم من املشككني أمرين يفرسون هبام الوحي اإلهلي.
قال آخر :أوهلام اعتبارهم له جمرد أمر شخيص يأيت بإرادته ،أو بغري إرادته ،وقد
اختلفوا يف تفسري ذلك ..فمنهم من يطلق عليه [الوحي النفيس] ،أو [اإلهلام السمعي]..
ويقصدون بذلك أن منبع الوحي اإلهلي ليس سوى إهلام من نفسه  ،وليس من عامل الغيب
الذي يؤمن به املؤمنون ،والذي دلت عليه كل الدالئل.
قال آخر :ومنهم من يعتربه نتيجة لتأثري االنفعاالت العاطفية ..حيث زعموا أن
رسول اهلل  كان حتت تأثري النوبات االنفعالية الطاغية التي كانت تسيطر عليه مما كان
يدعوه إىل الشعور بأنه يتلقى الوحي اإلهلي ،بينام مل يكن كذلك(.)2
قال آخر :ومنهم من يعتربه نتيجة أسباب طبيعية عادية ،كباعثة النوم ،أو (التنويم

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.280/ 1 :

( )2تاريخ القرآن ،نولديكه .5/1
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الذايت)()1

قال آخر :ومنهم من يعتربه نتيجة جتربة ذهنية فكرية ،وأن النبي  أدرك ما أدرك
نتيجة قدرته عىل الَتكيز ،واستدامته ذلك عىل مستوى جتريدي ال يطيقه غريه ،لذا كان خيتار
له ساعات الليل ألهنا أدعى للفكر وأصفى للروح ،وأكثر استجابة لعواطفه(.)2
قال آخر :ومنهم من يعتربه حالة كحالة الكهنة واملنجمني ،وذلك بناء عىل كون
القرآن الكريم ـ كام يزعمون ـ استعمل السجع الذي يستعمله الكهنة واملنجمون(.)3
قال آخر :وثانيهام أهنم يعتربون الوحي اإلهلي مرضا عصبيا ،وقد اختلفوا يف ذلك
أيضا؛ فمنهم من يعترب مرضه حالة رصع يغيب فيها عن الناس وعام حوله ،ويظل ملقى
عىل إثرها بني اجلبال ملدة طويلة ،يسمع له عىل إثرها غطيط كغطيط النائم ،ويتصبب عرقه،
ويثقل جسمه.
قال آخر :ومنهم من يعتربه حالة هستريية ،وهتيجا عصبيا ،يظهر عليه أثرها يف
مزاجه العصبي القلق ،ونفسه كثرية العواصف بشكل غامض ،حتى كان يصل به األمر أن
ال يفرق بني تعاقب الليل والنهار ،وقد هزل عىل إثرها جسمه ،وشحب لونه ،وخارت
قواه(.)4
أ .الوحي الشخيص:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فكيف تردون عىل الشبهة األوىل ،والتي ذكرتم أهنا
تعترب منبع الوحي اإلهلي ليس سوى حالة شخصية تعَتيه ،وأهنا اَتذت صورا متعددة.
اإلهلام النفيس:
( )1وحي اهلل ،د .حسن عَت ص .141

( )4انظر مقدمة القرآن ،مونتجمري ،واط ص  17ـ  ،18ومقدمة

( )2انظر مقدمة القرآن ،واط ص .18

القرآن ل بل ص  29ـ  ،30وكتاب العقل املسلم ص  ،41كتاب حياة

( )3انظر قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية ،د .فضل عباس ص .42

حممد هيكل ،ص .45
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قال آخر :وأول تلك الصور اعتبارهم الوحي اإلهلي إهلاما من نفسه  ،وليس من
عامل الغيب الذي يؤمن به املؤمنون ،والذي دلت عليه كل الدالئل؟
قال أحد املشككني :ظاهر هذه الشبهة ثناء عىل رسول اهلل  ،لكن باطنها تكذيب
واهتام له بأعظم تزوير ،وهو التزوير عىل اهلل.
قال آخر( :)1ذلك أن هؤالء املسترشقني قالوا( :نحن ال نشك ىف صدق حممد ىف
خربه عام رأى وسمع وإنام نقول :إن منبع ذلك من نفسه ،وليس فيه شىء جاء من عامل
الغيب الذى يقال إنه رأى عامل املادة والطبيعة ،الذى يعرفه مجيع الناس؛ فإن هذا (الغيب)
شىء مل يثبت عندنا وجوده ،كام أنه مل يثبت عندنا ما ينفيه ويلحقه باملحال ،وإنام تفسري
الظواهر غري املعتادة بام عرفنا وثبت عندنا دون ما مل يثبت)
قال آخر( :)2وذكروا أن منازع نفسه



العالية ورسيرته الطاهرة ،وقوة إيامنه،

وخياله الواسع وإحساسه العميق ،وعقله الكبري ،وذكاؤه الوقاد ،وذوقه السليم ،كلها كان
كانت سببا يف أن يتجىل يف ذهنه ،وحيدث يف عقله الباطن الرؤى واألحوال الروحية فيتصور
أن ما يعتقده إهليا نازال عليه من السامء بدون وساطة ،أو عن طريق رجل يتمثل له يلقنه
ذلك ،أو يسمعه يقول له شيئا يف املنام.
قال آخر( : )3واستدلوا عىل ذلك بقصة الفتاة الفرنسية (جان دارك) يف القرن
اخلامس عرش امليالدي التي اعتقدت أهنا مرسلة من عند اهلل إلنقاذ وطنها ،ودفع العدو
اإلنكليزي عنه ،وادعت أهنا تسمع صوت الوحي ،فأخلصت يف دعوهتا ،وتوصلت بصدق
إرادهتا وحسن سريهتا إىل رئاسة جيش صغري تغلبت به عىل العدو ثم خذهلا قومها فوقعت
( )1الوحي املحمدي (ص)59

املحمدي ص  ،89وشبهات مزعومة حول القرآن الكريم للقمحاوي

( )2الوحي املحمدي (ص)59

ص  ،41ومقدمة القرآن ،ص .20

( )3انظر املدخل لدراسة القرآن الكريم ألِب شهبة ص  ،90والوحي
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يف يد عدوها فألقوها يف النار حية فامتت عقب انتصارها ،وقد ذهبت تاركة وراءها اسام
يذكره التاريخ.
قال آخر( : )1وأول ما يرد عىل هذه الشبهة هو كوهنا مبنية عىل املصادر التي سلف
ردنا عليها ،والتي تعترب الوحي اإلهلي نتيجة تشبع العقل الباطن لرسول اهلل  بام يف بيئته
من ثقافات وعقائد ،مما جعل نفسه الصافية تفيض بام فيها من ذخائر.
قال آخر( : )2باإلضافة إىل ذلك؛ فإن الناظر هلذا الدين وحقيقته جيده فريدا متميزا
صافيا بكل ما جاء به من عقائد ورشائع عام كان موجودا يف وسطه الذي كان يعيش فيه
 ..فقد جاء عاما شامال لكل نواحي احلياة ،سهال يف عبادته ،دقيقا يف معامالته ،رادعا يف
حدوده ،فذا يف نظمه االقتصادية والسياسية وغريها ،عظيام يف أخالقه وآدابه ،إىل غري ذلك
من املزايا والفضائل ..فهل يمكن أن تكون كل هذه العقائد والنظم والترشيعات كانت
مذكورة مدخرة يف نفس حممد  ابن البيئة املختلفة العقائد ،والفقرية املوارد ،املختلفة
األنظمة ،املضطربة األخالق واآلداب؟
قال آخر( :)3ولذلك؛ فإن اإلسالم بعظمته ،والقرآن بربانيته يبطل كل هذه املزاعم،
والعلم يكشف كل يوم لنا من أرسار آياته يف األنفس واآلفاق مما يؤكد أنه تنزيل إهلي،
وليس فيه أدنى َشء لعقل برشي ،ألنه أعجز من أن يؤلف شيئا من مثل آياته فكيف تأيت
هذه الفرية لتزعم أن هذا القرآن فيض برشي ووحي نفيس ملحمد ؟
قال آخر( :)4باإلضافة إىل هذا؛ فقد كان الوحي يفَت عنه  فَتات طويلة ،وهو
بأشد احلاجة إليه وال جيد جوابا ملا سألوه ،أو بام حتدوه ،ومن األمثلة عىل ذلك ما روي عن

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.383/ 1 :

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.383/ 1 :

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.383/ 1 :

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.384/ 1 :

108

ابن عباس قال( :بعثت قريش النرض بن احلارث وعقبة بن أِب معيط إىل أحبار اليهود
باملدينة فقالوا هلم سلوهم عن حممد وصفوا هلم صفته ،وأخربوهم بقوله فإهنم أهل الكتاب
األول وعندهم ما ليس عندنا من علم األنبياء ،فخرجا حتى أتيا املدينة ،فسألوا أحبار
اليهود عن رسول اهلل  ووصفوا هلم أمره ،فقالوا هلم :سلوه عن ثالث إن أخربكم هبا
فهو نبي مرسل وإن مل يفعل فالرجل متقول ..سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول ما كان
أمرهم فإنه ك ان هلم أمر عجيب ،وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق األرض ومغارهبا ما
كان نبؤه ،وسلوه عن الروح ما هو ،فأقبال حتى قدما عىل قريش فقاال قد جئناكم بفصل ما
بينكم وبني حممد ،فجاءوا رسول اهلل  فسألوه :فقال :أخربكم غدا بام سألتم عنه ومل
يستثن ،فانرصفوا ومكث رسول اهلل  مخس عرشة ليلة ال حيدث اهلل يف ذلك إليه وحيا،
وال يأتيه جربيل حتى أرجف أهل مكة وحتى أحزن رسول اهلل  مكث الوحي عنه وشق
عليه ما تتكلم به أهل مكة ثم جاءه جربيل من اهلل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه
عىل حزنه عليهم ،وخرب ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف وقول اهلل:
﴿و َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
وح ِم ْن َأ ْم ِر َر ِِّب َو َما ُأوتِي ُت ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ اال َقلِ ً
يال﴾ [اإلرساء:
الر ُ
َ
الروحِ ُق ِل ُّ
َن ُّ
)1()]85

قال آخر( :)2فكيف إذن يعجز حممد  أن يأتيهم بجواب ،وهو صاحب العقل
الباطن اململوء باملعارف ،وصاحب الوجدان امللتهب ،والنفس املتوثبة ،والقرحية املتوقدة،
والبدهية احلارضة ..ما ذلك إال ألن القرآن الكريم تنزيل من حكيم محيد ال دخل لرسول
اهلل  بيشء منه.

( )1كتاب النقول يف أسباب النزول حاشية عىل تفسري اجلاللني ،طبعة

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.385/ 1 :

عبد احلميد حنفي مرص ص  229ـ .230
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قال آخر( : )1كام ينقض هذه الفرية كون العقل الباطن ـ عىل ما يقول علامء النفس ـ
إنام يفيض بام فيه يف غفلة من العقل الظاهر ،ولذلك ال يظهر ما فيه إال عن طريق الرؤى
واألحالم ،واألمراض كاحلمى مثال ،وىف الظروف غري العادية ،والقرآن الكريم مل ينزل
َشء منه يف هذه احلاالت ،وإنام نزل عىل نبي اهلل  يقظة ال مناما ،ويف اكتامل من عقله
وبدنه ،يف متام صحة نفسه.
قال آخر( :)2أما ما استدلوا به من قصة الفتاة الفرنسية (جان دارك) فباطلة ،ألن
(جان دارك) مل تدع النبوة ،ولو أهنا ادعت ملا صدقت ،ألن دعوى النبوة ال تثبت إال بدليل
وهي املعجزة ،ومل يظهر من هذا عىل يدها ..والفتاة ال شك أهنا كانت قوية القلب ،مرهفة
احلس ،أصيبت هبيجان عصبي ملا أصاب قومها من اضطهاد وظلم مما حرك وجداهنا بسبب
شعورها الديني ،فاستنهضت قومها للقتال ،وقادهتم للخالص من ذل االستعباد.
قال آخر( :)3وهذا أمر متكرر يف كل البيئات واألوقات أن يوجد يف مثل هذه
الظروف مثل هذه الفتاة من رجال أو نساء ،حيث تالقي دعواهتم هوى يف نفوس أقوامهم
فيهبوا وراءهم لنرصة صاحب فكرة اخلالص.
قال آخر :وشبيه هبذا أصحاب دعوى الباب اإليراين ،والبهاء والقادياين وغريهم
ممن زعموا أنه يوحى إليهم حيث وجدوا من يغَت بدعواهتم الكاذبة ،فأين دعوة هؤالء
مجيعا من دعوة املصطفى  التي غريت تاريخ أمة فجعلتها فريدة يف عقيدهتا ورشيعتها
وهدايتها الربانية قامت عىل كل ذلك حضارة هلا طابعها اخلاص بمدة قياسية ..أما (جان
دارك) فإهنا مل تصنع بدعوهتا أمة ومل تقم هبا حضارة فأين الثرى من الثريا؟
( )1آراء املسترشقني حول القرآن.385/ 1 :

( )3انظر املدخل لدراسة القرآن الكريم ص  ،103انظر الوحي

( )2انظر املدخل لدراسة القرآن الكريم ص  ،103انظر الوحي

املحمدي ملحمد رشيد رضا ص  89ـ .94

املحمدي ملحمد رشيد رضا ص  89ـ .94
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االنفعاالت العاطفية:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فكيف تردون عىل الشبهة التي تعترب منبع الوحي
اإلهلي ال خيرج عن كونه نتيجة انفعاالت عاطفية ،وأهنا كانت تسيطر عليه مما كان يدعوه
إىل الشعور بأنه يتلقى الوحي اإلهلي ،بينام مل يكن كذلك(.)1
قال أحد املشككني :لقد عرب عن هذه الشبهة أحد املسترشقني ،فقال( :كانت نبوة
حممد نابعة من اخلياالت املتهيجة ،واإلهلامات املبارشة للحس ،أكثر من أن تأيت من التفكري
النابع من العقل الناضج ،فلو ال ذكاؤه الكبري ملا استطاع االرتقاء عىل خصومه ،مع هذا
كان يعتقد أن مشاعره الداخلية قادمة من اهلل بدون مناقشة)()2

قال آخر :وهذه الشبهة مثل الشبهة السابقة ،وهي تدل عىل جتن ،وسوء فهم واضح
للنبوة ولرسول اهلل  ،وأدواره العظيمة التي قام هبا ،والتي ال يمكن أن تكون وليدة فكر
أو عاطفة برشية مهام كان سموها.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل ذلك؛ فإن االطالع عىل سريته  وعىل كيفية نزول
الوحي عليه جيد أن الوحي كان يأتيه يف أوقات عدة ،وبأشكال خمتلفة ،فقد كان يأتيه يف
ظروف اعتيادية ،ويقاطعه يف ظروف عصيبة وهو بأشد احلاجة إليه ..وكل ذلك يدل عىل
أن الوحي خارج عن ذاته وليس له فيه أدنى تدخل.
قال آخر( : )4ومن األمثلة عىل ذلك أن املنافقني خاضوا يف عرضه الرشيف يف قصة
اإلفك التي افَتيت ضد زوجته ،واشتد األمر عليه ،ومتنى لو جيد شيئا يقوله ليربئ زوجته
أو يثبت ما يقولونه فريتاح مما هو فيه ،لكن مل يستطع أن يقول شيئا حتى نزل عليه الوحي

( )1تاريخ القرآن ،نولديكه .5/1

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.387/ 1 :

( )2تاريخ القرآن ،نولديكه .5/1

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.387/ 1 :
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يربئ زوجته ،ويرد كيد املنافقني.
قال آخر( :)1ومثل ذلك ما حصل معه يف سؤال املرشكني له عن األسئلة املذكورة يف
قصة أهل الكهف ،ومل يستطع رسول اهلل  أن يأتيهم بجواب حتى خاض املرشكون يف
أمر رسول اهلل  ما طاب هلم من قول حتى نزلت اإلجابة اإلهلية عليه.
التنويم الذايت:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فكيف تردون عىل الشبهة التي تعترب منبع الوحي
اإلهلي ال خيرج عن كونه نتيجة أسباب طبيعية عادية ،كباعثة النوم ،أو (التنويم الذايت)(.)2
قال أحد املشككني( :)3وهذه شبهة واضحة البطالن؛ فالبعد شاسع بني الوحي وبني
عارض السبات الطبيعي الذي يعَتي املرء ،حيث إن الوحي كان يتنزل عىل رسول اهلل 
يف أحواله املختلفة ،قائام أو قاعدا ،أو سائرا أو راكبا ،وبكرة أو عشيا ،ليال أو هنارا ،ويف
أثناء حديثه مع أصحابه أو مع أعدائه ،وكان يتنزل فجأة ويزول عنه فجأة ،وتنقيض عنه
أحيانا يف حلظات يسرية ،ال بالتدريج الذي يعرض للوسنان.
قال آخر :وقد ورد يف احلديث ما يبني كيفية ذلك ،واختالفها التام عن النوم ،ومنها
ما روي عن بعض أصحاب رسول اهلل  أنه قال :بينام النبي  باجلعرانة ومعه نفر من
أصحابه جاءه رجل فقال :يا رسول اهلل كيف ترى يف رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ
بطيب؟ فسكت النبي  ساعة فجاءه الوحي ،وعىل رسول اهلل  ثوب قد أظل به ،فإذا
رسول اهلل  حممر الوجه ،وهو يغط ،ثم رسي عنه ،فقال :أين الذي سأل عن العمرة؟
فأيت برجل فقال :اغسل الطيب الذي بك ثالث مرات ،وانزع عنك اجلبة ،واصنع يف

( )1آراء املسترشقني حول القرآن.387/ 1 :

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.389/ 1 :

( )2وحي اهلل ،د .حسن عَت ص .141
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عمرتك كام تصنع يف حجتك (.)1
قال آخر( :)2فهذا يبني أن الوحى ال يتنزل قبل حتضري مسبق من قبل رسول اهلل 
ـ كام زعم ذلك (واط) ـ بل هو ظاهرة خارجة عن ذاته الرشيفة ،وبغري إرادته وأعراضها ال
تستجلب وال تدفع.
قال آخر( :)3والذي يزيد هذه احلقيقة وضوحا سامع صوت دوي كدوي النحل عند
وجه الرسول  يسمعه من حوله كام ورد يف احلديث( :كان رسول اهلل  إذا نزل الوحي
يسمع عند وجهه كدوي النحل)( ..)4فهل هناك من يسمع عند وجهه مثل هذا الدوي عند
النوم؟
التجربة الذهنية:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فكيف تردون عىل الشبهة التي تعترب منبع الوحي
اإلهلي ال خيرج عن كونه نتيجة جتربة ذهنية فكرية ،وأن النبي  أدرك ما أدرك نتيجة قدرته
عىل الَتكيز ،واستدامته ذلك عىل مستوى جتريدي ال يطيقه غريه (.)5
قال أحد املشككني( :)6من أكرب األدلة عىل عدم علمية هذه الشبهة عدم واقعيتها؛
فاإلنسان مهام جرب وركز بكامل قواه العقلية ليصبح نبيا ال يمكن أن يصبح نبيا ،وال يصل
لرتبتها ،وأبرز ظواهر النبوة الوحي ،وهذا الوحي ال يمكن حتضريه وال استحضاره وإنام
يأيت فجأة وبإذن من صاحبه فقط ،وهو اهلل سبحانه ،وبلحظات خاطفة ..فهو إذا ليس
نتيجة فيضان نفيس ،أو كبت ملجموعة من التأمالت احتشدت وتفجرت يف نفس النبي 
ألن النبوة اصطفاء رباين علوي مسبوق ببعض اإلرهاصات ،ال يعرف التدرج إىل ما يسمى
( )1إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري  104/3ـ .105

( )4الَتمذي ()327/5

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.390/ 1 :

( )5انظر مقدمة القرآن ،واط ص .18

( )3وحي اهلل د .حسن عَت ص  142ـ .145

( )6آراء املسترشقني حول القرآن.391/ 1 :
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النضج يف النهاية.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن هذه الظاهرة ليست أمرا بدعيا ،وإنام هي حلقة يف
سلسلة النبوة ،ولبنة يف رصحها العظيم يعرفه كل أصحاب الديانات ،لذا عند ما سمع ورقة
بن نوفل من رسول اهلل  خرب الوحي قال له :هذا هو الناموس الذي أنزله اهلل عىل موسى
عليه السالم (.)1
قال آخر :وهلذا يدعو اهلل تعاىل إىل مراجعة تواريخ األنبياء عليهم السالم ملعرفة
ِ ِ
ِ
ِ
يم
ذلك ،قال تعاىل﴿ :إِناا َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ك ََام َأ ْو َح ْينَا إِ َىل ُنوحٍ َوالنابِ ِّينيَ م ْن َب ْعده َو َأ ْو َح ْينَا إِ َىل إِ ْب َراه َ
ِ ِ
وب َو ُيو ُن َس َو َه ُار َ
َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
ون َو ُس َل ْي َام َن َوآ َت ْينَا
يسى َو َأ ُّي َ
اق َو َي ْع ُق َ
وب َو ْاألَ ْس َباط َوع َ
َاه ْم َع َل ْي َك ِم ْن َق ْب ُل َو ُر ُس ًال َمل ْ َن ْق ُص ْص ُه ْم َع َل ْي َك َو َك ال َم اهللاُ
ورا َو ُر ُس ًال َقدْ َق َص ْصن ُ
َد ُاوو َد زَ ُب ً
ِ
ِ
الر ُس ِل َو َما َأ ْد ِري َما ُي ْف َع ُل
وسى َتكْل ًيام﴾ [النساء 163 :ـ  ،]164وقالُ ﴿ :ق ْل َما ُكن ُْت بِدْ عًا م َن ُّ
ُم َ
ِ

ير ُمبِنيٌ ﴾ [األحقاف]9 :
ِِب َو َال بِ ُك ْم إِ ْن َأتابِ ُع إِ اال َما ُي َ
وحى إِ َ ايل َو َما َأنَا إِ اال نَذ ٌ

قال آخر( : )2وقد أكد هذه اآليات الكريمة ما ورد يف العهد القديم عن األنبياء
واملرسلني الذين ظهروا يف بني إرسائيل ،والذين قد تلقوا وحي اهلل بطرق خمتلفة ،تتمثل يف
الوحي بالكالم شبه املبارش بني اهلل واإلنسان ،أي من وراء حجاب ،يف صور برشية تارة،
أو يف صورهتا الطبيعية النوارنية تارة أخرى ،وقد تسمع أصوات املالئكة من بعد يف خفاء،
وهي تلقي الوحي إىل املوحى إليه.
قال آخر( :)3كام تقرر أسفار العهد اجلديد أن طرق الوحي إىل األنبياء متنوعة ،وكلها
هتدف إىل تعليم الناس دين اهلل عن طريق رسله الذين كانوا أئمة البرش ،وبذلك تعَتف

( )1إرشاد الساري لرشح البخاري.65/1 ،

( )3آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي (ص )9

( )2آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي (ص )9
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املسيحية بجميع طرق الوحي املشار إليها يف أسفار العهد القديم( ،)1مما يؤكد أن تاريخ
الوحي ومظاهره وحاالته ووسائله عند أهل الكتاب يف أسفار العهدين ال َتتلف عن
بعضها فهي تؤكده وتؤمن به وتقره.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن الواقع التارخيي وسريته  تكذب وتبطل هذه
الفرية.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما نقلته لنا كتب السري عن قدوم عبد اهلل بن أم
مكتوم يطلب من رسول اهلل  أن يعلمه مما علمه اهلل يف الوقت الذي كان جالسا خياطب
فيه زعامء قريش ويناجيهم طمعا يف إسالمهم ،فانرصف عنه وعبس يف وجهه ،فعاتبه اهلل
عزوجل عىل ذلك بصدر سورة عبس(.)2

( )1الوحي واملالئكة ،محد عبد الوهاب ص.61

الرشيف املرتىض الرأي الثّاين.

فيمن هو املعاتب يف اآليات الكريمة عىل رأيني:
( )2اختلف املفرسون َ

وقد قال نارص مكارم الشريازي عن الرأي األول :وعىل فرض صحة

املفرسين وخاصتهم ،وهو
األول :ما ذكرناه هنا ،وهو املشهور بني عا ّمة ّ

األول يف شأن النزول ،فإنّ فعل النّبي  واحلال هذه ال خيرج
الرأي ّ

أهنا نزلت يف عبداهللّ بن ُام مكتوم ،إنّه أتى رسول اهللّ  وهو يناجي

من كونه (ترك ًا لألوىل) ،وهذا ما ال ينايف العصمة ،ولألسباب التالية:

عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد املطلب و ُاِب و ُاميّة

ّأوالً :عىل فرض صحة ما نسب إىل النّبي  يف إعراضه عن األعمى

بن خلف يدعوهم إىل اهللّ ويرجو إسالمهم (فإنّ يف إسالمهم إسالم مجع

وإقباله عىل شخصيات قريش ،فإنّه بفعله ذلك مل يقصد سوى اإلرساع

من أتباعم ،وكذلك توقف عدائهم وحماربتهم لإلسالم واملسلمني)،

يف نرش اإلسالم عن هذا الطريق ،وحتطيم صف أعدائه.

فقال :يا رسول اهللّ ،أقرئني وعلمني ممّا علمك اهللّ ،فجعل يناديه ويكرر

ثانياً :إنّ العبوس أو اإلنبساط مع األعمى سواء ،ألنّه ال يدرك ذلك،

النداء وال يدري أنّه مشتغل مقبل عىل غريه ،حتى ظهرت الكراهة يف

وباإلضافة إىل ذلك فإنّ عبد اهللّ بن ُام مكتوم مل يراع آداب املجلس

وجه رسول اهللّ  لقطعه كالمه ،وقال يف نفسه :يقول هؤالء

حينها ،حيث أنّه قاطع النّبي (مرار ًا يف جملسه وهو يسمعه يتكلم مع

الصناديد ،إنّام أتباعه العميان والعبيد ،فأعرض عنه وأقبل عىل القوم

اآلخرين ،ولكن بام أنّ اهللّ تعاىل هيتم بشكل كبري بأمر املؤمنني

الذين يكلمهم ،فنزلت اآلية .وكان رسول اهللّ  بعد ذلك يكرمه ،وإذا

املستضعفني ورضورة اللطف معهم واحَتامهم فإنّه مل يقبل من رسوله

رِب ،ويقول له :هل لك من
رآه قال :مرحب ًا بمن عاتبني فيه ّ

هذا املقدار القليل من اجلفاء وعاتبه من خالل تنبيهه عىل رضورة

مرتني يف غزوتني)
حاجة.استخلفه عىل املدينة ّ

اإلعتناء باملستضعفني ومعاملتهم بكل لطف وحمبّة.

الثاين :ما روي عن اإلمام الصادقّ :إهنا نزلت يف رجل من بني ُاميّة ،كان

ويمثل هذا السياق دليالً عىل عظمة شأن النّبي  ،فالقرآن املعجز قد

عند النّبي  ،فجاء ابن ُام مكتوم ،فلام رآه تقذر منه ومجع نفسه عبس

لنبي اإلسالم الصادق األمني أرفع مستويات املسؤولية ،حتى
حدد ّ

وأعرض بوجهه عنه ،فحكى اهللّ سبحانه ذلك ،وأنكره عليه (تفسري

عاتبه عىل أقل ترك لألوىل (عدم اعتنائه اليسري برجل أعمى) ،وهو ما

جممع البيان ،ج  ،10ص  )437وقد أ ّيد املحقق اإلسالمي الكبري

يدلل عىل أنّ القرآن الكريم كتاب إهلي وأنّ النّبي  صادق فيه ،حيث
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قال آخر :ومثل ذلك حادثة أخذه  الفدية يف عقب غزوة بدر ،فنزل عتابه بقوله
ون َله َأرسى حتاى ي ْث ِ
تعاىل﴿ :ما ك َ ِ
خ َن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ُت ِريدُ َ
ون ع ََر َض الدُّ ْن َيا َواهللاُ
َان لنَبِ ٍّي َأ ْن َي ُك َ ُ ْ َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ي ِريدُ ْاآل ِخر َة واهللاُ ع َِزيزٌ حكِيم َلو َال كِت ِ
يم﴾
َاب م َن اهللاِ َس َب َق ملَ اس ُك ْم ف َيام َأ َخ ْذ ُت ْم ع ََذ ٌ
ٌ
َ ٌ ْ
َ َ
ُ
اب عَظ ٌ
[األنفال 67 :ـ ]68

قال آخر :ومثل ذلك حادثة جمادلة خولة بنت ثعلبة وشكواها زوجها لرسول اهلل
 فنزل صدر سورة املجادلة قبل مفارقتها املجلس(.)1
قال آخر( : )2فام نزل من هذه الوقائع كان يف حينه ،وقبل أن ينهض رسول اهلل 
من جملسه أحيانا مما يؤكد أنه ليس نتيجة إجهاد ذهن أو طول تفكري بساعات الليل لصفائها
عىل حد زعم بعض املسترشقني.
قال آخر :فلو كان رسول اهلل  يأيت هبذا القرآن من بنات فكره ،وبلمسة فكرية
سحرية منه أو بإطالة تأمل فام الذي كان يمنعه من أن يأيت بيشء منه لإلجابة عىل أسئلتهم
مع أنه يف أشد احلاجة إليه وخاصة يف مثل هذه الظروف.
قال آخر( : )3ولكنه ما كان ليذر الكذب عىل الناس ويكذب عىل اهلل ،وصدق ربنا
يل َألَ َخ ْذنَا ِمنْ ُه بِا ْل َي ِم ِ
﴿و َل ْو َت َق او َل َع َل ْينَا َب ْع َض ْاألَ َق ِ
او ِ
ني ُث ام َل َق َط ْعنَا ِمنْ ُه ا ْل َوتِنيَ َف َام ِمنْ ُك ْم
إذ قالَ :
ِم ْن َأ َح ٍد َعنْ ُه َح ِ
ن﴾ [احلاقة 44 :ـ ]47
اج ِزي َ
قال آخر :ومثل ذلك اآليات الكثرية التي عاتب اهلل تعاىل فيها رسول اهلل  عىل
إثر ترصف معني منه  كقوله تعاىل عىل إثر حتريم رسول اهلل  شيئا عىل نفسه دون حتريم
لو كان الكتاب من عنده (فرضاً) فال داعي إلستعتاب نفسه.

املؤمن أفضل من الغني املتنفذ املرشك ،وأنّ اإلسالم حيمي املستضعفني

ومن مكارم خلقه (كام ورد يف الرواية املذكورة ،إنّه  كان حيَتم عبد

وال يعبأ باملستكربين (األمثل :ج  ،19ص )412

الرباين له.
اهللّ بن ُام مكتوم ،وكلام رآه تذكر العتاب ّ

( )1أسباب النزول للواحدي ص .304

وقد ساقت لنا اآليات حقيقة أساسية يف احلياة للعربة والَتبية

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.393/ 1 :

واإلستهداء هبا يف صياغة مفاهيمنا وممارستنا ،فالرجل األعمى الفقري

( )3النبأ العظيم ،دراز ص  23ـ .24

116

ِ
ِ
يم﴾
اهلل لهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النابِ ُّي ِمل َ ُحت َِّر ُم َما َأ َح ال اهللاُ َل َك َت ْبت َِغي َم ْر َض َ
ور َرح ٌ
ات َأزْ َواج َك َواهللاُ َغ ُف ٌ
[التحريم]1 :

قال آخر :وكقوله تعاىل عىل إثر موقفه  من زينب بنت جحش أم املؤمنني ،والتي
﴿وإِ ْذ َت ُق ُ
ول لِ ال ِذي َأ ْن َع َم اهللاُ َع َل ْي ِه َو َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه َأ ْم ِس ْك
كانت زوجا ملتبناه زيد بن حارثةَ :
ِ ِ
ِ
ِ
ااس َواهللاُ َأ َح ُّق َأ ْن َ ْ
َت َشا ُه
َع َل ْي َك زَ ْو َج َك َوات ِاق اهللاَ َو َُتْفي ِيف َن ْفس َك َما اهللاُ ُم ْبديه َو ََت َْشى الن َ
َف َل اام َق َىض زَ ْيدٌ ِمن َْها َو َط ًرا زَ او ْجنَاك ََها لِك َْي َال َي ُك َ
ون ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ َح َر ٌج ِيف َأزْ َواجِ َأ ْد ِع َيائِ ِه ْم إِ َذا
ِ

َان َأ ْم ُر اهللاِ َم ْف ُع ً
َق َض ْوا من ُْه ان َو َط ًرا َوك َ
وال﴾ [األحزاب]37 :
قال آخر( :)1أرأيتم لو كانت هذه التقريعات املؤملة صادرة عن وجدانه !؟ ومعربة
عن ندمه ،ووخز ضمريه ،حني بدا له خالف رأيه األول أكان يعلنها عن نفسه هبذا التهويل
والتشنيع والعتاب املر والتأنيب الشديد؟ ..أليس يف سكوته سَت عىل نفسه ،واستبقاء حلرمة
آرائه ،فلو كان القرآن صادرا عن نفسه لكان أوىل َشء بالكتامن مثل هذه اآليات؟
قال آخر( : )2باإلضافة إىل ذلك كله؛ لقد كان جييئه األمر أحيانا بالقول املجمل أو
األمر املشكل الذي ال يستبني هو وال أصحابه تأويله حتى ينزل اهلل عليه بيانه ،فأي عاقل
يا ترى توحي إليه نفسه كالما ال يفهم هو معناه ،وتأمره أمرا ال يعقل هو حكمته ،أليس
ذلك من األدلة الواضحة عىل أنه ناقل ال قائل ،وأنه مأمور ال آمرا ،وأن القرآن ليس من
تأمالت فكره ،وال من صنيع خياله ،بل تنزيل من حكيم محيد.
الكهانة والتنجيم:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فكيف تردون عىل الشبهة التي تعترب منبع الوحي
اإلهلي ال خيرج عن كونه حالة كحالة الكهنة واملنجمني ،وذلك بناء عىل كون القرآن الكريم

( )1النبأ العظيم ص .25

( )2النبأ العظيم ص .28
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ـ كام يزعمون ـ استعمل السجع الذي يستعمله الكهنة واملنجمون(.)1
قال أحد املشككني  :إن أول ما جياب به عىل هذه الشبهة هو خمالفتها للواقع الذي
نزل فيه القرآن الكريم ،ذلك أنه لو كان أسلوب القرآن الكريم مشاهبا ألساليب الكهنة
واملنجمني والسحرة ألجابوا للتحدي؛ فقومه  مل يكونوا أقل حقدا ،وال أقل كراهية
لإلسالم ممن جاء بعدهم.
قال آخر( : )2وها هو الوليد وعتبة بن ربيعة وغريمها يردون بكل حزم ويرفضون
بكل إنصاف أن يكون أسلوب القرآن الكريم مشاهبا ألسلوب الكهان وسجعهم أو
املنجمني وكالمهم ،أو السحرة ونفثهم ،ومل يقولوا إن حالة صدور الوحي عنه كحالة
هؤالء مع أهنم معارصون له ،ومن أكثر الناس خربة بذلك.
قال آخر( :)3وقد روت لنا كتب األدب والتاريخ شيئا من سجع الكهان واملنجمني،
وأفعال السحرة وكالمهم ،وعن أحواهلم حني صدور ذلك عنهم ،فاملنصف ال يرتاب يف
أن أسلوب القرآن ونظمه ،واحلالة التي يكون فيها ناقله للناس  خيتلف كلية عن أولئك
املذكورين ،لذا نفى سبحانه أن تكون حالته كحالتهم أو كالمه ككالمهم قال تعاىلَ ﴿ :ف َال
ول ك َِري ٍم وما ُهو بِ َقو ِل َش ِ
ِ
ِ
ِ
ون إِ ان ُه َل َق ْو ُل رس ٍ
اع ٍر َقلِ ًيال َما ُتؤْ ِمنُ َ
رص َ
رص َ
ون
َ َ َ ْ
َ ُ
ون َو َما َال ُت ْب ُ
ُأ ْقس ُم بِ َام ُت ْب ُ
ِ
ِ
و َال ِب َقو ِل ك ِ
َاه ٍن َقلِ ًيال َما ت ََذك ُار َ
ب ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [احلاقة 38 :ـ ]43
ون َتن ِْز ٌيل م ْن َر ِّ
ْ
َ
قال آخر :وقد روي يف سبب نزول اآليات الكريمة أن الوليد قال :إن حممدا 
ساحر ،وقال أبو جهل :شاعر ،وقال عتبة :كاهن ،فرد اهلل تعاىل عليهم هبذه اآليات هذه
املزاعم واألكاذيب؛ ألن عدم مشاهبة القرآن الشعر أمر بني ال ينكره إال معاند ،بخالف

( )1انظر قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية ،د .فضل عباس ص .42

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.394/ 1 :

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.394/ 1 :
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مباينته للكهانة فإهنا تتوقف عىل تذكر أحواله  ومعاين القرآن املنافية لطريق الكهانة
ومعاين أقواهلم وكل ذلك كان واضحا جليا ومعروفا لدى معارصهيم(.)1
ب .املرض العصبي:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فكيف تردون عىل الشبهة الثانية التي تعترب الوحي
اإلهلي ال خيرج عن كونه نتيجة حالة رصع يغيب فيها عن الناس وعام حوله ،ويظل ملقى
عىل إثرها بني اجلبال ملدة طويلة ،يسمع له عىل إثرها غطيط كغطيط النائم ،ويتصبب عرقه،
ويثقل جسمه.
قال آخر :ومثل ذلك اعتباره حالة هستريية ،وهتيجا عصبيا ،يظهر عليه أثرها يف
مزاجه العصبي القلق ،ونفسه كثرية العواصف بشكل غامض ،حتى كان يصل به األمر أن
ال يفرق بني تعاقب الليل والنهار ،وقد هزل عىل إثرها جسمه ،وشحب لونه ،وخارت
قواه(.)2
قال آخر( :)3كل هذه مزاعم ومفَتيات ليس هلا سند من الواقع التارخيي ،فرسول
اهلل  عاش ومات وهو بكامل صحته وعافيته ،ومل يظهر عليه أي عارض نفيس أو عصبي
عىل ما يزعمون ..بل عىل العكس من ذلك كان عاقال ذكيا فطنا ،يمتاز برسعة البدهية،
وحصافة الرأي وسداد التفكري ،واستقرار النفس ،قويا يف جسمه وذاكرته ،سليام يف كل
أعضائه ،ويشهد لذلك جهاده الطويل ،وسياسته احلكيمة ،وَتطيطاته احلربية الناجحة،
وتنظيامته االجتامعية الكاملة ،وكامل الدين الذي دعا له.
قال آخر :وهذه الشبهة تلقاها هؤالء املسترشقون من أسالفهم من أهل مكة
( )1معاين القرآن ،لآللوِس  53/29ـ .54

حممد هيكل ،ص .45

( )2انظر مقدمة القرآن ،مونتجمري ،واط ص  17ـ  ،18ومقدمة

( )3آراء املسترشقني حول القرآن.398/ 1 :

القرآن ل بل ص  29ـ  ،30وكتاب العقل املسلم ص  ،41كتاب حياة
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احب ُكم بِمجنُ ٍ
ِ
ون﴾
﴿و َما َص ُ ْ َ ْ
احلاقدين عىل رسول اهلل  ،كام ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقالَ :
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ير ُمبِنيٌ ﴾ [األعراف]184 :
[التكوير ،]22 :وقالَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي َت َفك ُاروا َما بِ َصاحبِ ِه ْم م ْن جناة إِ ْن ُه َو إِ اال نَذ ٌ
قال آخر :وقد ذكر بعض العلامء سبب قوهلم ذلك ،فقال( :واعلم أن بعض اجلهال
من أهل مكة كانوا ينسبون إليه اجلنون ألن فعله  كان خمالفا لفعلهم؛ وذلك ألنه  كان
معرضا عن الدنيا مقبال عىل اآلخرة ،مشتغال بالدعوة إىل اهلل ،فكان العمل خمالفا لطريقتهم،
فاعتقدوا فيه أنه جمنون)()1

قال آخر :ثم نقل عن بعض السلف قوله( :إن النبي  قام ليال عىل الصفا يدعو
فخذا فخذا من قريش ،فقال يا بني فالن يا بني فالن ،وكان حيذرهم بأس اهلل وعقابه ،فقال
قائلهم :إن صاحبكم هذا ملجنون ،واظب عىل الصياح طول هذه الليلة ،فأنزل اهلل تعاىل
هذه اآلية وحثهم عىل التفكر يف أمر الرسول  ،ليعلموا أنه إنام دعا لإلنذار ال ملا نسبه إليه
اجلهال(.)2
قال آخر :وذكر سببا آخر لقوهلم ذلك ،فقال( :كان  يغشاه حالة عجيبة عند نزول
الوحي فيتغري وجه ويصفر لونه ،وتعرض له حالة شبيهة بالغيش ،فاجلهال كانوا يقولون
إنه جنون فاهلل تعاىل بني يف هذه اآلية أنه ليس به نوع من أنواع اجلنون ،وذلك ألنه  كان
يدعوهم إىل اهلل ،ويقيم الدالئل القاطعة والبينات الباهرة ،بألفاظ فصيحة بلغت يف
الفصاحة إىل حيث عجز األولون واآلخرون عن معارضتها ،وكان حسن اخللق ،طيب
العرشة ،مريض الطريقة نقي السرية ،مواظبا عىل أعامل حسنة صار بسببها قدوة للعقالء
العاملني ،ومن املعلوم بالرضورة أن مثل هذا اإلنسان ال يمكن وصفه باجلنون ،وإذا ثبت
هذا ظهر أن اجتهاده عىل الدعوة إىل الدين إنام كان ألنه نذير مبني ،أرسله رب العاملني
( )1التفسري الكبري ()420/15

( )2التفسري الكبري ()420/15
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لَتهيب الكافرين ،وترغيب املؤمنني)()1

قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فقد كان رسول اهلل  أكمل الرجال عقال ،وأشدهم
فطنة ،وأصوهبم قوال ،وأحكمهم فعال ،وقد حتدى اهلل املرشكني الذين عرفوه وعايشوه
وخربوا حاله أن يثبتوا عليه جنونا أو اختالل عقل ،وذلك يف قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِن َاام َأ ِع ُظ ُك ْم
احدَ ٍة َأ ْن َت ُقوموا هللاِ م ْثنَى و ُفرادى ُثم َت َت َفكاروا ما بِص ِ
بِو ِ
احبِ ُك ْم ِم ْن ِجن ٍاة إِ ْن ُه َو إِ اال ن َِذ ٌير َل ُك ْم
ُ َ َ
َ
َ َ َ ا
َ
ُ
يد﴾ [سبأ ]46 :ففي قوله﴿ :ما بِص ِ
اب َش ِد ٍ
ني َيدَ ْي ع ََذ ٍ
احبِ ُك ْم ِم ْن ِجن ٍاة﴾ أي جنون ،تنبيه هلم
َب ْ َ
َ َ
عىل أن ما عرفوه من رجاحة عقله كاف يف ترجيح صدقه؛ والتعبري عنه  بـ (صاحبهم)
لإليامء ،أن حاله معروف مشهور بينهم؛ ألنه نشأ بني أظهرهم معروفا بقوة العقل ،ورزانة
احللم ،وسداد القول والفعل(.)2
قال آخر :وبذلك؛ فإن اآلية الكريمة تقول هلم( :ها هو ذا تاريخ حممد  وأحاديثه،
وسننه ،وآدابه ،وأخالقه ،ورشيعته ،حتت أنظاركم فانظروا وتفكروا من غري هوى وال
عصبية يف جوانب ذلك كله ،واستخرجوا منه ـ ولن تستطيعوا ـ ما يقيم عوج دعواكم،
وإفك أباطيلكم ،ولكنكم علمتم أن حممدا  معصوم بعصمة اهلل عز وجل الذي أرسله
ليقوض بنيان الكفر والنفاق)()3

قال آخر( : )4باإلضافة إىل هذا؛ فإن ثمة فرقا واضحا بني صور الوحي الذي كان
يتلقاه النبي  وبني أعراض مرض الرصع الذي زعمه هؤالء املسترشقون ،فمن أعراض
مرض الرصع( ،أن يرى املريض شبحا ،ويسمع صوتا ،أو يشم رائحة ،ويعقب ذلك وقوع
املريض صارخا عىل األرض ،وفاقدا وعيه ثم تتملكه رعدة تشنجية ،تتصلب فيها

( )1التفسري الكبري ()420/15

( )3الرد عىل شبهات عصمة النبي )436/1( 

( )2حماسن التأويل للقاسمي .34/14

( )4حماسن اإلسالم ورد شبهات اللئام.190/4 :
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العضالت ،وقد يتوقف فيها التنفس مؤقتا ،ويعقب النوبة خور يف القوى ،واستغراق يف
النوم يصحو منه املريض خايل الذهن من تذكر ما حدث له)()1

قال آخر( : )2والثابت علميا أن املرصوع يتعطل تفكريه وإدراكه تعطال تاما ،فال
يدري أثناء نوبته ما يدور حوله ،وال جييش يف نفسه ويغيب عن صوابه ،وتعَتيه تشنجات
تتوقف فيها حركة الشعور عنده ،ويصبح املريض بال إحساس ،وأبرز سمة عنده تكون
النسيان ،ولكن الرسول  مل يكن يظهر عليه َشء من ذلك ،حيث كان يبقى يف متام وعيه
قبل وخالل وبعد حالة الوحي ،فكان يفصم عنه وقد وعى كل ما قاله له جربيل عليه
السالم من آيات بينات وترشيعات حمكامت وعظات بليغات وأخالق عظيمة ،وكالم بلغ
الغاية القصوى يف الفصاحة والبالغة واإلعجاز حتى طأطأ إلعجازه أقدر الناس فصاحة
وبالغة فرادا أو جمتمعني ويف كل األزمان.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل ذلك؛ فقد أثبتت وسائل الطب احلديث واألجهزة
املتقدمة يف التشخيص والعالج أن نوبات الرصع ناجتة عن تغريات فسولوجية عضوية يف
املخ ،حيث أمكن تسجيل تغريات كهربائية يف املخ أثناء النوبات الرصعية مهام كان مظهرها
اخلارجي ،كام أثبت الطب احلديث أن هناك مظاهر عديدة وخمتلفة لنوبات الرصع وذلك
تبعا ملراكز املخ التي تبدأ فيها التغريات الكهربائية ،وتبعا لطريقة انتشارها ورسعته.
قال آخر( : )4وأهم نوبات الرصع ،النوبات الرصعية النفسية ،ويف هذه احلالة من
نوبات الرصع متر بذهن املريض ذكريات قديمة ،وأحالم مرئية أو سمعية أو االثنان معا،
وتسمى (باهلالوس)وهذه الذكريات يكون قد عاشها املريض نفسه ،ثم احتفظ هبا يف خمه
( )1املوسوعة العربية امليرسة ليوسف إلياس رسكيس (حرف الصاد)،

( )3املدخل لدراسة القرآن الكريم ،ص.103

مادة رصع؛ نقال من الرد عىل شبهات عصمة النبي .

( )4املدخل لدراسة القرآن الكريم ،ص.104

( )2املدخل لدراسة القرآن الكريم ،ص.103
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يف ثناياه ،استدعتها للخروج من مكاهنا احلالة الرصعية التي انتابته ،وقد أمكن طبيا إجراء
عملية التنبيه هلا بواسطة تيار كهربائي صناعي سلط عىل جزء خاص يف املخ فشعر املريض
بنفس (اهلالوس)التي تنتابه يف أثناء نوبة الرصع.
قال آخر( : )1وبتطبيق ما قرره الطب احلديث يف حقائق الرصع عىل ما كان يعَتي
النبي  ، نجده يردد آيات مل يسمعها من قبل يف حياته أخربه هبا اهلل عز وجل ،وملا كانت
هذه األحاديث واآليات واألحوال مل متر به  من قبل ،فهي إذا مل َتتزن بالتايل يف خمه
لتثريها وَترجها نوبات رصعية فيتذكرها وينطق هبا ،فيظهر جليا أن ما كان يعزي رسول
اهلل  هي حالة نفسية وجسدية لتلقي وحي اهلل سبحانه.
قال آخر( : )2ولذلك؛ فإن هناك فرقا شاسعا بني احلالتني :حالة الرصع التي تنتاب
املرصوعني ،وحالة الوحي التي تعزي األنبياء عليهم السالم ،وال شك أن الطعن يف الوحي
الذي نزل عىل حممد  طعن يف كل ما نزل عىل أنبياء اهلل من قبل.
قال آخر( : )3ونفس األمر يقال يف شبهة كون الوحي ناجتا عن مرض اهلسَتيا الذي
يعترب مرضا عصبيا عضاال ،ومن أعراضه شذوذ يف اخللق ،وضيق يف التنفس إىل حد
االختناق ،ويظهر عليه ضيق يف الصدر واضطراب يف اهلضم ،وقد تصحب هذه األعراض
كذلك بحركة واضطراب يف اليدين والرجلني إىل حد الشلل يف بعض األعضاء؛ فإذا تابع
املرض تقدمه جاء دور التشنج فيسبقه بكاء وعويل ،وكرب عظيم وهذيان ،ينتهي إىل حد
اإلغامء ،فإذا جتاوز هذه املرحلة فإن املريض يرى أشباحا هتدده وتسخر منه ،وأعداء حتاربه،
ويسمع أصواتا ال وجود هلا يف احلس والواقع ..ويف هذا الدور يقع املريض بحركة

( )1املدخل لدراسة القرآن الكريم ،ص.105

( )3انظر القرآن واملسترشقون ،رابح مجعة ( ،)27ومناهل العرفان

( )2املدخل لدراسة القرآن الكريم ،ص.106

للزرقاين ()74/1
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مضطربة ،وقفز من مكان ملكان عىل صورة تلقي الذعر يف قلب كل من يراه ..قال آخر:
وهذا الوصف ألعراض هذا املرض مل يكن يظهر منه َشء عىل رسول اهلل  الذي كان
يتمتع بشهادة األعداء قبل األصدقاء بصحة جيدة ،وعقل رصني ،ونفس هادئة ،وخلق
كريم ،وحركات متزنة ،ويشهد لصحته وقوته رصعه ركانة بن عبد يزيد ،الذي كان أقوى
عرصه ( ،)1ويشهد لرجاحة عقله وسالمته فصله يف خصومة قريش يف رشف وضع احلجر
األسود يف مكانه ( ،)2والطب مل خيرج لنا مريضا واحدا مصابا بمثل هذا املرض وقال كالما
معقوال وآراء راجحة.
قال آخر :فإذا كان هذا هو الثابت علميا فهو بخالف أمر رسول اهلل  ،فال يظهر
عليه َشء مما ذكر من أعراض هذا املرض عند نزول الوحي عليه ،بل يظل يف متام وعيه،
وكامل قوته العقلية ،قبل وأثناء وبعد الوحي ،كام قال  ،ملا سئل :كيف يأتيك الوحي؟
قال( :أحيانا يأتيني مثل صلصلة اجلرس ،وهو أشدّ ه عيل ،فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما
قال)()3

قال آخر( :)4باإلضافة إىل ذلك؛ فقد عاش رسول اهلل  طيلة حياته يف صحة نفسية
وعصبية وعقلية دائمة ،مل يطرأ عليه أي خلل يف عقله أو أعصابه يف يوم من األيام ،بل كان
 بشهادة القرآن والسنة والتاريخ ،وديعا صبورا حليام ،بل كان عظيم الصرب ،واسع احللم
والصدر حتى أنه  وسع الناس مجيعا ببسطه وخلقه ..فهل يتفق هذا املرض وما هو
معروف عن النبي  من أنه كان أمة وحده ،يف أخالقه ،وثباته ،وحلمه ،وسالمة جسمه
وقوة بنائه؟.

( )1االستيعاب يف متييز األصحاب ()516 ،515/1

( )3البخاري ()2

( )2السرية النبوية للذهبي ()32 :33

( )4حماسن اإلسالم ورد شبهات اللئام.191/4 :
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قال آخر( :)1ثم ما رأي هؤالء الطاعنني ـ وفيهم من ينتمي إىل بعض األديان ـ يف أهنم
ال ينالون من نبوة وعصمة رسول اهلل  وحده؛ وإنام ينالون من مجيع أنبياء اهلل ورسله
الذين كانت هلم كتب أو صحف ،أوحي هبا من عند اهلل سبحانه ..فهل تطيب نفوس
املقرين باألديان منهم أن خيربوا بيوهتم قبل أن خيربوا بيوت غريهم؟
قال آخر( :)2فام رأهيم فيام جاء يف كتب العهد القديم واجلديد ،من إحياءات
ونبوءات؟ ..وهل يقولون يف وحى نبي اهلل موسى وعيسى ـ عليهام السالم ـ ما يقولون يف
وحى نبينا حممد رسول اهلل ؟
قال آخر :باإلضافة إىل هذا؛ فإن الرصع كان مرضا معروفا لعرب اجلاهلية ،ومل يكن
ليغيب عنهم كون رسول اهلل  مصابا به لو كان حقا ،إذ لو كان مصابا بمثل هذا ألخذ
عليه املرشكون مثل هذا ،والدليل عىل هذا رواية املرأة السوداء الشهرية؛ فعن عطاء قال:
السوداء أتت
قال يل ابن ع ّباس :أال أريك امرأة من أهل اجلنّة؟ قلت :بىل ،قال :هذه املرأة ّ
وإين ّ
أتكشف فادع اهلل يل ،قال( :إن شئت صربت ولك اجلنّة
ّبي  فقالتّ :إين أرصع ّ
الن ّ
وإن شئت دعوت اهلل أن يعافيك) ،فقالت :أصرب فقالتّ :إين ّ
أتكشف فادع اهلل يل أن ال
ّ
أتكشف ،فدعا هلا(.)3
قال آخر :فهذا وغريه دليل عىل كون الرصع كان مرضا معروفا للعرب اجلاهليني،
ومل يكن خيفي عليهم إصابة الرسول  به لو كان كذلك خاصة مع وجود العديد من
الصحابة ثاقبي النظر املعروفني بالفراسة ،ودقة النظر.
قال آخر :فلو كان النبي  مصابا بمرض الرصع ،لذكر ذلك أصحابه الذين مل

( )1حماسن اإلسالم ورد شبهات اللئام.191/4 :

( )3البخاري ( ،)5328مسلم ()2576

( )2حماسن اإلسالم ورد شبهات اللئام.191/4 :
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يَتكوا صغرية وال كبرية إال نقلوها عنه ،أو ذكره أعداؤه يف ذلك العرص ،وهم الذين كانوا
يَتبصون بالنبي  الدوائر ،ويودون أن يظفروا منه ولو بيشء يسري يعريونه به.

 .4التشكيك واحلفظ:
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فحدثونا عن الشبه التي أثارها املسترشقون وغريهم
حول حفظ القرآن الكريم.
قال أحد املشككني :هي كثرية جدا ،وال يسعنا يف هذا املقام ذكرها ،وال الرد عىل
تفاصيلها( ، )1ذلك أن كل بنياهنا ينهد بام نراه يف الواقع من كون مصاحف املسلمني مهام
اختلفت ديارهم ومذاهبهم وطوائفهم واحدة ،وهو الدليل الواقعي الذي ال يمكن ألحد
جحوده.
قال آخر :وهكذا عندما يسمعون قراء القرآن الكريم وحفظته ،ومن مجيع األقطار
اإلسالمية ،جيدون قرآنا واحدا ،ال يزيد يف أي حمل أو ينقص.
قال آخر :وهكذا لو راجعوا كل املصاحف القديمة ،أو التفاسري التي فرست القرآن
الكريم ،ومن كل املذاهب؛ فلن جيدوا إال مصحفا واحدا هو هذا الذي ال يزال بني
املسلمني.
قال آخر :وبخالف ذلك نرى الكتب املقدسة للمسيحيني واليهود ،وكيف حصل
اخلالف الشديد بني طوائفها ،بل وجد فيها ما يدل عىل حتريفها وتبديلها ،وهو ما مل
يستطيعوا إثباته يف القرآن الكريم.
قال آخر :ولذلك تركوا كل هذه األدلة ،وراحوا إىل أحاديث آحاد ،يؤولوهنا كام

( )1اكتفينا هنا باإلشارة للموضوع ،بذكر بعض النامذج ،ألنه سبق

ذكره بتفصيل يف اجلزء األول والثالث من هذه السلسلة.
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يشتهون ،ليخدموا بذلك غرضهم الذي انطلقوا منه ،ال احلقيقة التي كان عليهم أن
يرصحوا هبا.
قال أحد احلضور :فهال ذكرتم لنا أمثلة عىل تلك الشبهات ،لنرى حقيقتها ،ونرى
كذلك وجه الرد عليها.
قال أحد املشككني :سنذكر لكم مثلني عنها ،لَتوا مدى هتافتها وضعفها ،وعدم
قدرهتا عىل املس بالقرآن الكريم ،ذلك الذي تعهد اهلل بحفظه ،كام قال تعاىل﴿ :إِناا ن َْح ُن
حلافِ ُظ َ
نَزا ْلنَا ِّ
ون﴾ [احلجر ،]9 :وهي اآلية التي ال نجد هلا نظريا يف كل الكتب
الذك َْر َوإِناا َل ُه َ َ
ِ
ور
املقدسة ،والتي وكل احلفظ فيها ألهلها ،كام قال تعاىل﴿ :إِناا َأنْزَ ْلنَا الت ْاو َرا َة ف َ
يها ُهدً ى َو ُن ٌ

ِ ِ
َحي ُكم ِهبا النابِي َ ِ
اس ُت ْح ِف ُظوا ِم ْن كِت ِ
الر ابانِ ُّي َ
َاب
ُّ
ون َو ْاألَ ْح َب ُار بِ َام ْ
ون ا الذي َن َأ ْس َل ُموا ل الذي َن َها ُدوا َو ا
ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ااس َو ْ
حي ُك ْم
اهللاِ َوكَا ُنوا َع َل ْيه ُش َهدَ ا َء َف َال ََت َْش ُوا الن َ
َتوا بِآ َي ِايت َث َمنًا َقل ًيال َو َم ْن َمل ْ َ ْ
اخ َش ْون َو َال ت َْش َ ُ
بِ َام َأنْزَ َل اهللاُ َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ [املائدة]44 :
املثال األول:
قال أحد احلضور :فاذكروا لنا املثال األول.
قال أحد املشككني( :)1املثال األول دعواهم أن القرآن الكريم قد زيد فيه ما ليس
منه ،واستدلوا عىل ذلك بام ورد أن عبد اهلل ابن مسعود أنه كان ال يكتب الفاحتة واملعوذتني
يف مصحفه ..ويف رواية كان حيك املعوذتني من مصحفه ويقول :إنام أمر النبي  أن يتعوذ
هبام ،ويقول( :إهنام ليست من كتاب اهلل)(.)2
قال آخر :والرد عىل هذه الشبهة من وجوه كثرية ..أوهلا أن هاتني السورتني مما نقل
من القرآن الكريم بالتواتر ،وهو ما ال يمكن رده باآلحاد ،باإلضافة إىل أن الكثري من القراء
( )1آراء املسترشقني حول القرآن.408/ 1 :

( )2انظر مقدمة القرآن ،واط ص .46
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الذين يسندون يف قراءهتم البن مسعود ،يعتربوهنا من القرآن الكريم ،ولو كان ابن مسعود
ال يراها كذلك ،ملا رووها عنه.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك القارئ املعروف صاحب أكثر القراءت القرآنية
انتشارا ،عاصم بن أِب النجود ،فمن مجلة أسانيده يف قراءته روايته عن زر بن حبيش عن
ابن مسعود عن رسول اهلل  ،ومن ضمن ما تلقوه عنه ،املعوذتان والفاحتة (.)1
قال آخر :ومثله محزة بن حبيب الزيات ،أحد القراء السبعة الذي أخذ القراءة عرضا
عن سليامن األعمش الذي كان جيود حرف ابن مسعود ،والذي أخذه عن رسول اهلل ،
وفيه املعوذتان والفاحتة (.)2
قال آخر :ومثله أبو احلسن عيل بن محزة الكسائي الذي تلقى قراءة القرآن عن محزة
بسنده إىل ابن مسعود عن رسول اهلل  وفيه املعوذتان والفاحتة (.)3
قال آخر :ومثله أبو حممد خلف بن هشام أبو حممد األسدي البزار البغدادي أحد
القراء العرشة والروايات عن سليم بن محزة الذي تنتهي قراءته إىل ابن مسعود إىل رسول
اهلل  وفيه املعوذتان والفاحتة (.)4
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فقد ثبت عن النبي  أهنام من القرآن الكريم الذي
نزل عليه ،وكان يقرأ هبام يف الصالة؛ فعن عقبة بن عامر ،قال :قال يل رسول اهلل ( :أنزل
عيل آيات مل ير مثلهن قط املعوذتني)()5

قال آخر :ومثله ما روي عنه ،قال :بينا أقود برسول اهلل  يف نقب من تلك النقاب،
إذ قال :أال تركب يا عقبة؟ فأجللت رسول اهلل  أن أركب مركب رسول اهلل  ،ثم
( )1غاية النهاية يف طبقات القراء  347/1ـ .348

( )4غاية النهاية يف طبقات القراء .273/1

( )2غاية النهاية يف طبقات القراء  261/1ـ .262

( )5مسلم ()814

( )3غاية النهاية يف طبقات القراء  535/1ـ .540
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قال :أال تركب يا عقبة؟ فأشفقت أن يكون معصية ،فنزل وركبت هنيهة ،ونزلت وركب
رسول اهلل  ،ثم ق ال :أال أعلمك سورتني من خري سورتني قرأ هبام الناس فأقرأين :
﴿ ُق ْل َأ ُعو ُذ بِ َر ِّب ا ْل َف َل ِق﴾ ،و﴿ ُق ْل َأ ُعو ُذ بِ َر ِّب الن ِ
ااس﴾ ،فأقيمت الصالة ،فتقدم فقرأ هبام ،ثم
مر ِب فقال :كيف رأيت يا عقبة بن عامر؟ اقرأ هبام كلام نمت وقمت ( ..)1ويف رواية :أنه
سأل رسول اهلل  عن املعوذتني ،قال :فأمنا هبام رسول اهلل  يف صالة الفجر.
قال آخر :ومثل ذلك ما روي عن أبى العالء قال :قال رجل :كنا مع رسول اهلل 
يف سفر ،والناس يعتقبون ،وىف الظهر قلة فحانت نزلة رسول اهلل  ونزلتي فلحقني من
بعدى فرضب منكبي فقال :قلُ ﴿ :ق ْل َأ ُعو ُذ بِ َر ِّب ا ْل َف َل ِق﴾ فقلتُ ﴿ :ق ْل َأ ُعو ُذ بِ َر ِّب ا ْل َف َل ِق﴾
ثم قال :قل ﴿ ُق ْل َأ ُعو ُذ بِ َر ِّب الن ِ
ااس﴾ فقرأها رسول اهلل
فقرأها رسول اهلل  وقرأهتا معه ّ
 وقرأهتا معه قال( :إذا أنت ص ّليت فاقرأ هبام)()2

ِب بن كعب قلت :يا أبا املنذر؛ ّ
إن
قال آخر :ومثل ذلك ما روي عن زر قال :سألت أ ّ
ِب :سألت رسول اهلل  فقال يل :قيل يل فقلت
أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال أ ٌّ
ألبى
زر بن حبيش قال :قلت ّ
قال :فنحن نقول كام قال رسول اهلل  ..)3( ويف لفظ عن ّ
املعوذتني يف مصحفه ،فقال :أشهد ّ
بن كعبّ :
أن رسول اهلل
إن ابن مسعود كان ال يكتب ّ
 أخربين ّ
أن جربيل ـ عليه السالم ـ قال لهُ ﴿ :ق ْل َأ ُعو ُذ بِ َر ِّب ا ْل َف َل ِق﴾ فقلتها ،فقالُ ﴿ :ق ْل
َأ ُعو ُذ بِ َر ِّب الن ِ
ااس﴾ فقلتها ،فنحن نقول ما قال النبي .)4( 
قال آخر :ومثل ذلك ما روي عن إبراهيم النخعي قال :قلت لألسود :من القرآن
مها؟ قال :نعم ،يعني املعوذتني (.)5
()1النسائي  ،252/8وابن خزيمة يف صحيحه ( )535واحلاكم يف

( )3البخاري ()4977

مستدركه .366/1

( )4أمحد .129/5

( )2أمحد  ،24/5والنسائي يف الكربى ()7859

( )5ابن أِب شيبة يف مصنفه .146/6
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قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإنه إن صح ما روي عن ابن مسعود من عدم كتابتهام
يف املصح ف؛ فإن ذلك ال يعني عدم اعتبارمها من القرآن الكريم ،وقد قال ابن حجر يف
ذلك :وقد تأول القايض أبو بكر الباقالين يف كتاب (االنتصار)وتبعه عياض وغريه ما حكي
عن ابن مسعود فقال :مل ينكر ابن مسعود كوهنام من القرآن ،وإنام أنكر إثباهتام يف املصحف،
فإنه كان يرى أن ال يكتب يف املصحف شيئا إال إن كان النبي  أذن يف كتابته فيه ،وكأنه مل
يبلغه اإلذن يف ذلك ،قال :فهذا تأويل منه ،وليس جحدا لكوهنام قرآنا)()1

قال آخر :ومثله قال ابن قتيبة( :وأما إسقاطه الفاحتة من مصحفه ،فليس لظنه أهنا
ليست من القرآن ـ معاذ اهلل ـ ولكنه ذهب إىل أن القرآن إنام كتب ومجع بني اللوحني خمافة
الشك والنسيان والزيادة والنقصان ..ومعنى هذا أن عدم كتابة ابن مسعود للفاحتة يف
مصحفه كان سببه وضوح أهنا من القرآن وعدم اخلوف عليها من الشك والنسيان والزيادة
والنقصان)()2

قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن مجيع املسلمني يرددون ما قال الزرقاين يف هذا:
(إننا إن سلمنا أن ابن مسعود أنكر املعوذتني وأنكر الفاحتة؛ بل أنكر القرآن كله فإن إنكاره
هذا ال يرضنا يف َشء؛ ألن هذا اإلنكار ال ينقض تواتر القرآن ،وال يرفع العلم القاطع بثبوته
القائم عىل التواتر ،ومل يقل أحد يف الدنيا إن من رشط التواتر والعلم اليقيني املبني عليه أال
خيالف فيه خمالف وإال ألمكن من هدم كل تواتر ،وإبطال كل علم قام عليه بمجرد أن
خيالف فيه خمالف ولو مل يكن يف العري وال يف النفري)3( ،

ّبي
قال آخر :وقال البزار( :وهذا الكالم مل يتابع عبد اهلل عليه أحدٌ من أصحاب الن ّ

( )1فتح الباري البن حجر .615/8

( )3مناهل العرفان يف علوم القرآن  ،192/1وانظر روح املعاين

( )2مناهل العرفان .192/1

 ،279/30التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل .33/3
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الصالة وأثبتتا يف املصحف)()1
صح عن النّبي  أنّه قرأ هبام يف ّ
 ،وقد ّ

ّ

قال آخر :وال ّ
شك أن إمجاع الصحابة عىل قرآنيتهام كاف يف الر ّد عىل هذا الطعن،
يرض ذلك اإلمجاع خمالفة ابن مسعود يف حال صحته ،فإنه ال يعقل تصويب رأي ابن
وال ّ
مسعود وَتطئة الصحابة كلهم؛ بل األمة كلها (.)2
املثال الثاين:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فاذكروا لنا املثال الثاين.
قال أحد املشككني :املثال الثاين دعواهم أن القرآن نقص منه بعض السور مستدلني
عىل ذلك بكتابة بعض الصحابة كأِب بن كعب بعض السور ،ومل تكتب يف القرآن احلايل،
ويقصدون بذلك ما يطلقون عليه [سوريت اخللع واحلفد] ()3

قال آخر :وهم يريدون بسورة اخللع الدعاء املعروف( :اللهم إنا نستعينك،
ونستغفرك ،ونثني عليك اخلري ..نشكرك وال نكفرك ..ونؤمن بك ونخضع لك ..ونتوكل
عليك ،ونخلع ونَتك من يفجرك) ..ويقصدون بسورة احلفد هذا الدعاء( :اللهم إياك
نعبد ،ولك نصيل ونسجد ،وإليك نسعى ونحفد ،نرجو رمحتك ،ونخاف عذابك ،إن
عذابك اجلد بالكفار ملحق)()4

قال آخر :وأول الردود الواضحة عىل هذا االدعاء هو كون هذا الدعاء مع ترديد
املؤمنني بفرقهم املختلفة له ،مل يوضع يف املصاحف ،ومل يزعم أحد أنه قرآن نزل مثلام ينزل
القرآن.
قال آخر :أما كونه وحيا أوحي به إىل رسول اهلل ؛ فالقرآن الكريم يذكر أن كل
( )1مسند البزار .268/1

( )4حتفة الوفد بام ورد يف سوريت اخللع واحلفد  2/1بحث ألِب يعىل

( )2كتاب مجع القرآن .176/1

البيضاوي.

( )3انظر مذاهب التفسري اإلسالمي ،جولد تسيهر ص .2
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أقوال رسول اهلل  بل كل أفعاله أيضا مبنية عىل الوحي اإلهلي ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ما َض ال
ص ِ
اح ُب ُك ْم َو َما غ ََوى َو َما َينْطِ ُق ع ِ
وحى﴾ [النجم 2 :ـ  ..]4لكن ال
َن ْاهل َ َوى إِ ْن ُه َو إِ اال َو ْح ٌي ُي َ
َ
يعترب من القرآن الكريم منه إال ما نزل بتلك اهليئة اخلاصة ،والتي تواتر نقلها.
قال آخر :وقد قال بعض العلامء يف ذلك يف ذلك( :ال خالف أن كل ما هو من القرآن
جيب أن يكون متواترا يف أصله ،وأجزائه ،وأما حمل وضعه وترتيبه فكذلك عند املحققني،
للقطع بأن العادة تقيض بالتواتر يف تفاصيل مثله؛ ألن هذا املعجز العظيم الذي هو أصل
الدين القويم ،والرصاط املستقيم مما تتوفر الدواعي عىل نقل مجله وتفاصيله ،يف نقل آحادا
ومل يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا ..وذهب كثري من األصوليني إىل أن التواتر رشط
يف ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله ،وليس برشط يف حمل وضعه وترتيبه؛ بل يكثر فيها
نقل اآلحاد)()1

قال آخر :وقال آخر يذكر ذينك الدعائني( :إن كالم القنوت املروي أن أِب بن كعب
أثبته يف مصحفه مل تقم احلجة بأنه قرآن منزل؛ بل هو رضب من الدعاء ،وأنه لو كان قرآنا
لنقل إلينا نقل القرآن وحصل العلم بصحته ..ومل يصح ذلك عنه؛ إنام روي عنه أنه أثبته يف
مصحفه ،وقد أثبت يف مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء أو تأويل ،وهذا الدعاء هو القنوت
الذي أخذ به السادة احلنفية ،وبعضهم ذكر أن أبيا كتبه يف مصحفه وسامه سورة اخللع
واحلفد؛ لورود مادة هاتني الكلمتني فيه ،وقد عرفت توجيه ذلك)()2

قال آخر :وقال آخر( :واخلالصة أن بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن
ألنفسهم يف مصحف أو مصاحف خاصة هبم ربام كتبوا فيها ما ليس بقرآن مما يكون تأويال

( )1اإلتقان للسيوطي  208/1ـ .209

القرآن الكريم ()260

( )2مناهل العرفان يف علوم القرآن  ،188/1املدخل عىل دراسة
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لبعض ما غمض عليهم من معاين القرآن ،أو مما يكون دعاء جيري جمرى أدعية القرآن يف أنه
يصح اإلتيان به يف الصالة عند القنوت أو نحو ذلك ،وهم يعلمون أن ذلك كله ليس بقرآن
ولكن ندرة أدوات الكتابة وكوهنم يكتبون القرآن ألنفسهم وحدهم دون غريهم هون
عليهم ذلك؛ ألهنم أمنوا عىل أنفسهم اللبس واشتباه القرآن بغريه؛ فظن بعض قصار النظر
أن كل ما كتبوه فيها إنام كتبوه عىل أنه قرآن مع أن احلقيقة ليست كذلك؛ إنام هي ما علمت،
أضف إىل ذلك أن النبي  أتى عليه حني من الدهر هنى عن كتابة غري القرآن؛ إذ يقول فيام
يرويه مسلم :ال تكتبوا عني ومن كتب عني شيئا غري القرآن فليمحه ،وذلك كله خمافة
اللبس واخللط واالشتباه يف القرآن الكريم)()1

قال آخر :وما ورد من األحاديث عن الصحابة باعتبارها سورا؛ فهم ال يريدون هبا
السور القرآنية املعروفة ،بدليل األحاديث التي تفرس ذلك ،ومنها ما روي عن خالد بن أِب
عمران قال :بينا رسول اهلل  يدعو عىل مرض ،إذ جاءه جربيل ،فأومأ إليه أن اسكت،
فسكت ،فقال :يا حممد ،إن اهلل مل يبعثك سبابا ،وال ل ّعانا ،وإنام بعثك رمحة ،ومل يبعثك عذابا،
ِ
وب َع َل ْي ِه ْم َأ ْو ُي َع ِّذ َ ُهب ْم َفإِ اهنُ ْم َظاملُِ َ
ون﴾ [آل عمران ،]128 :ثم
َش ٌء َأ ْو َي ُت َ
﴿ َل ْي َس َل َك م َن ْاألَ ْم ِر َ ْ
علمه هذا القنوت( :اللهم إنا نستعينك ،ونستغفرك ،ونؤمن بك ،ونخضع لك ،ونخلع
ونَتك من يكفرك ،اللهم إياك نعبد ،ولك نصيل ونسجد ،وإليك نسعى ونحفد)()2

قال آخر :ويدل لذلك أيضا الروايات الصحيحة املنسوبة إىل أِب بن كعب كام ذكر
ذلك عنه أبو احلسن األشعري حيث قال( :قد رأيت أنا مصحف أنس بالبرصة عند قوم
من ولده ،فوجدته مساويا ملصحف اجلامعة ،وكان ولد أنس يروي أنه خط أنس وإمالء

( )1مناهل العرفان يف علوم القرآن .188/1

( )2أبو داود يف كتاب املراسيل  ،82/1السنن الكربى .210/2
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أِب)()1

قال آخر :ويؤكد هذا كله ما بلغنا من القراء الذين أخذوا القرآن بسندهم إليه ،فلم
يكن من بني ما تلقوه عنه هاتان السورتان املزعومتان ..فمن هؤالء القراء نافع بن أِب نعيم
املدين من طريق األعرج عن أِب هريرة عن أِب ابن كعب عن النبي  ومل يكن فيام تلقاه
هاتان السورتان(.)2
قال آخر :ومنها رواية عاصم بن أِب النجود التي أخذها عن زر بن حبيش عن أِب
عبد الرمحن السلمي والتي أخذها عن أِب بن كعب عن رسول اهلل  ،ومل يكن فيها هاتان
السورتان(.)3
قال آخر :ومنها رواية أِب احلسن عيل بن محزة الذي تلقى القراءة عن طريق إسامعيل
ويعقوب ابني جعفر قراءة نافع والذي بدوره أخذ قراءة أِب بالسند السابق ،ومل يكن فيها
هاتان السورتان (.)4
قال آخر :ومنها رواية خالد أبو عيسى خالد الشيباين بالوالء الذي تلقى قراءة
عاصم والتي سندها يتصل إىل أِب بن كعب بالسند السابق ،ومل يكن فيها هاتان
السورتان(.)5
قال آخر :فهؤالء القراء كلهم وغريهم قد تلقوا القراءة عن أِب بن كعب ومل يكن
فيام تلقوه هاتان السورتان املزعومتان مما يدل عىل عدم ثبوت ذلك عنه.
قال آخر :ويؤكد هذا أن القرآن الكريم قد انترش واشتهر وثبت تدوينه وحددت
سوره ،ومل تكن هاتان السورتان املزعومتان فيه(.)6
( )1نكت األنصار لنقل القرآن الباقالين ص .81

( )4غاية النهاية يف طبقات القراء .535/1

( )2غاية النهاية يف طبقات القراء .31/1

( )5غاية النهاية يف طبقات القراء .274/1

( )3غاية النهاية يف طبقات القراء  535/1ـ .540

( )6انظر حاشية كتاب تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ص  ،47ونكت
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 .5التشكيك والتناقض:
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فحدثونا عن الشبه التي أثارها املسترشقون وغريهم
حول ما يزعمونه من التناقض بني آيات القرآن الكريم.
قال أحد املشككني :لقد ردد املسترشقون نفس ما ردده من قبلهم كل املنكرين
واحلاقدين عىل القرآن الكريم ،والذين مل ينطلقوا من البحث العلمي ،وإنام من اهلوى
املجرد ،وأوهلم قوم رسول اهلل  من املرشكني ،أو اليهود ،أو النصارى ،أو غريهم من
َان ِم ْن ِعن ِْد غ ْ ِ
آن َو َل ْو ك َ
ون ا ْل ُق ْر َ
الذين مل يتدبروا بصدق قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ اب ُر َ
َري اهللاِ َل َو َجدُ وا
ِ
يه ْ ِ
فِ ِ
ريا﴾ [النساء]82 :
اخت َال ًفا كَث ً
قال آخر :ولذلك تومهوا أن يف القرآن الكريم تعارضا وتناقضا واختالفا كثريا،
وبدل أن يسألوا الراسخني يف العلم ،أو يبحثوا يف أرسار ما تعارض يف أذهاهنم راحوا
يتهمون القرآن الكريم بذلك.
قال آخر :بل إهنم لو أعملوا عقوهلم ،لوجدوا أنه ليس كل ما بدا متناقضا أو
ون ا ْل ُق ْر َ
متعارضا هو كذلك ،وقد سئل بعض العلامء عن معنى قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ اب ُر َ
آن
َري اهللاِ َلوجدُ وا فِ ِ
َان ِم ْن ِعن ِْد غ ْ ِ
َو َل ْو ك َ
يه ْ
اختِ َال ًفا كَثِ ًريا﴾ [النساء ]82 :فأجاب بقوله( :االختالف
َ َ
لفظ مشَتك بني معان ،وليس املراد نفي اختالف الناس فيه ،بل نفي االختالف عن ذات
القرآن؛ يقال هذا كالم خمتلف ..أي ال يشبه أوله آخره يف الفصاحة إذ هو خمتلف؛ أي بعضه
يدعو إىل الدين وبعضه يدعو إىل الدنيا ،أو هو خمتلف النظم؛ فبعضه عىل وزن الشعر وبعضه
منزحف ،وبعضه عىل أسلوب خمصوص يف اجلزالة وبعضه عىل أسلوب خيالفه وكالم اهلل
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تعاىل منزه عن هذه االختالفات؛ فإنه عىل منهاج واحد يف النظم ،مناسب أوله آخره ،وعىل
مرتبة واحدة يف غاية الفصاحة ،فليس يشتمل عىل الغث والسمني ،ومسوق ملعنى واحد
وهو دعوة اخللق إىل اهلل تعاىل ورصفهم عن الدنيا إىل الدين ،وكالم اآلدميني يتطرق إليه
هذه االختالفات؛ إذ كالم الشعراء واملَتسلني إذا قيس عليه وجد فيه اختالف يف منهاج
النظم ،ثم اختالف يف درجات الفصاحة ،بل يف أصل الفصاحة حتى يشتمل عىل الغث
والسمني ،فال تتساوى رسالتان وال قصيدتان ،بل تشتمل قصيدة عىل أبيات فصيحة
وأبيات سخيفة ،وكذلك تشتمل القصائد واألشعار عىل أغراض خمتلفة؛ ألن الشعراء
ٍ
يم َ
ون﴾ [الشعراء ،]225 :فتارة يمدحون الدنيا وتارة
والفصحاء ﴿ َأ َمل ْ ت ََر َأ اهنُ ْم ِيف ُك ِّل َواد َهيِ ُ
يذموهنا ،وتارة يمدحون اجلبن فيسمونه حزما وتارة يذمونه ويسمونه ضعفا ،وتارة
يمدحون الشجاعة ويسموهنا رصاحة وتارة يذموهنا ويسموهنا هتورا ،وال ينفك كالم آدمي
عن هذه االختالفات؛ ألن منشأ هذه االختالفات اختالف األغراض واختالف األحوال،
واإلنسان َتتلف أحواله ،فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه ويتعذر عليه عند
االنقباض ،ولذلك َتتلف أغراضه ،فيميل إىل اليشء مرة ويميل عنه أخرى ،فيوجب
اختالف األحوال واألغراض اختالفا يف كالمه بالرضورة فال تصادف اللسان يتكلم يف
ثالث وعرشين سنة وهي مدة نزول القرآن ،فيتكلم عىل غرض واحد ،وعىل منهج واحد
ولقد كان رسول اهلل  برشا َتتلف أحواله ،فلو كان هذا كالمه أو كالم غريه من البرش
لوجد فيه اختالف كثري ،فأما اختالف الناس فهو تباين يف آراء الناس ال يف نفس القرآن،
وكيف يكون هذا املراد وقد قال تعاىل﴿ :إِ ان اهللاَ َال َي ْست َْحيِي َأ ْن َي ْ ِ
وض ًة َف َام
رض َب َم َث ًال َما َب ُع َ
احلَ ُّق ِم ْن َر ِّهبِ ْم َو َأ اما ا ال ِذي َن َك َف ُروا َف َي ُقو ُل َ
ون َأ ان ُه ْ
َف ْو َق َها َف َأ اما ا ال ِذي َن آ َمنُوا َف َي ْع َل ُم َ
ون َما َذا َأ َرا َد اهللاُ
ِهب َذا م َث ًال ي ِض ُّل بِ ِه كَثِريا وهي ِدي بِ ِه كَثِريا وما ي ِض ُّل بِ ِه إِ اال ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ [البقرة ،]26 :فقد ذكر يف
ً َ َ ُ
َ َ ُ
ً َ َْ
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القرآن أنه يف نفسه غري خمتلف وهو مع هذا سبب الختالف اخللق يف الضالل واهلدى ،فلو
مل خيتلف فيه لكانت أمثال هذه اآليات خلفا ،وهي أشد أنواع االختالف)()1

قال آخر :وبناء عىل هذا سنحدثكم عن نامذج من اإلشكاالت والتشكيكات املتعلقة
بالتناقض والتعارض واالختالف بني آيات القرآن الكريم ،والتي عرب عنها جولد تسيهر
بقوله( :من العسري أن نستخلص من القرآن نفسه مذهبا عقديا موحدا متجانسا وخاليا من
املتناقضات ،ومل يصلنا من املعارف الدينية األكثر أمهية وخطرا ،إال آثار عامة نجد فيها ـ إذا
بحثناها يف تفاصيلها ـ أحيانا تعاليام متناقضة)( ..)2وهو يردد بذلك نفس ما ذكره املرشكون
واليهود وكل املعارضني للنبوة بسبب عدم إعامل عقوهلم يف التدبر والتأمل لرؤية احلقائق
بوضوح وصفاء.
قال آخر :وسنذكر لكم ثالثة نامذج خمترصة عن تلك الشبهات مع الردود املخترصة
عليها ،لتعرفوا املنهج الذي يفكر به املشككون ،وتعرفوا كذلك املنهج الذي تستعملونه يف
الرد عىل أشباهها ونظائرها.
النموذج األول:
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فحدثونا عن النموذج األول من الشبهات
والتشكيكات ،والردود عليها.
قال أحد املشككني :النموذج األول ما ورد يف رسالتني تطعنان يف القرآن الكريم..
األوىل يف ست ورقات منسوبة إىل املجلس القبطي باإلسكندرية ،وموقعة باسم األسقف
العام ،ورئيس املجلس ،والنائب العام البابوي تيموثاوس ..والرسالة الثانية جاءت بالربيد

( )1الربهان للزركيش ( 54/2ـ .56
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من اسَتاليا يف إحدى وعرشين صفحة ،وموقعه باسم [املدعون العامون يف حمكمة
احلقيقة] ،وقد رد عليهام بعض العلامء ،وهو عبد اجلليل شلبي يف كتابه [رد مفَتيات عىل
اإلسالم]( ، )1كام رد عليها غريه من السابقني والالحقني ،ألن أكثر تلك الشبهات مكررة
ومقتبسة من غريها.
﴿وإِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه ْم
قال آخر :ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلَ :
ْت بِ ُقر ٍ
ون لِ َقاءنَا ائ ِ
ِ
ٍ
آن غ ْ ِ
َري َه َذا َأ ْو َبدِّ ْل ُه ُق ْل َما َي ُك ُ
ون ِيل َأ ْن ُأ َبدِّ َل ُه
ْ
آ َيا ُتنَا َب ِّينَات َق َال ا الذي َن َال َي ْر ُج َ َ
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

اب َي ْو ٍم عَظي ٍ
م﴾ [يونس:
وحى إِ َ ايل إِ ِّين َأ َخ ُ
َص ْي ُت َر ِِّب ع ََذ َ
اف إِ ْن ع َ
م ْن ت ْل َقاء َن ْفيس إِ ْن َأتابِ ُع إِ اال َما ُي َ

﴿وإِ َذا َبدا ْلنَا آ َي ًة َمك َ
ْت ُم ْف َ ٍَت َب ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم َال
َان آ َي ٍة َواهللاُ َأ ْع َل ُم بِ َام ُينَزِّ ُل َقا ُلوا إِن َاام َأن َ
 ،]15وقولهَ :

َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [النحل ..]101 :فقد تومهوا أن يف اآلية األوىل طلب من رسول اهلل  التبديل
فرفض ،وأن اآلية الثانية تذكر أنه قد تم التبديل فعال (.)2
قال آخر( :)3وقد أجيب عىل ذلك بأن التبديل يف اآلية األوىل كان بطلب من الكفار
لرسوله  أن يأيت بقرآن جديد ،أو يبدل القرآن ،وهلذا أمر اهلل تعاىل رسوله أن خيربهم عن
عدم قدرته عىل ذلك؛ ألن القرآن الكريم كالم اهلل ،ورسول اهلل  يتبع ما أوحي إليه ..أما
اآلية الثانية؛ فتذكر إشكاالت الكفار املرتبطة باالختالف بني األديان يف الرشائع؛ حيث
استغربوا ذلك؛ فاهلل تعاىل رد عليهم بأن ذلك من اهلل تعاىل ،ألنه يرشع لعباده بحسب
ظروفهم وأحواهلم وحاجاهتم ،والتي َتتلف من عرص إىل عرص ..فأي تناقض بني
اآليتني؟ ..فكلتامها تثبت أن القرآن من عند اهلل ،وأن حممدا  ال يستطيع أن يغري منه شيئا.
قال آخر :ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلَ ﴿ :ما َنن َْس ْخ ِم ْن آ َي ٍة
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ٍ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َش ٍء َق ِد ٌير﴾ [البقرة ،]106 :وقوله:
َأ ْو ُننْس َها َن ْأت بِ َخ ْري من َْها َأ ْو م ْثل َها َأ َمل ْ َت ْع َل ْم َأ ان اهللاَ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
ِِ
َاب رب َك َال مبدِّ َل لِكَلِامتِ ِه و َلن َ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َحدً ا﴾ [الكهف:
جتدَ م ْن ُدونه ُم ْلت َ
َ َ ْ
َُ
﴿وات ُْل َما ُأوح َي إِ َل ْي َك م ْن كت ِ َ ِّ
َ
 ..]27فاآلية الثانية َترب أن كلامت اهلل ال تبدل ،واألوىل َترب أهنا تنسخ وتنسى ،والنسخ نوع
تبديل(.)1
قال آخر :وقد أجيب عىل ذلك ،بأن اآلية األوىل تتحدث عن نسخ األحكام وتغيري
الرشائع بحسب األديان ،وهذا أمر ال بد منه ،ألن ظروف وأحوال كل أمة َتتلف عن
غريها ..واآلية الثانية تذكر أنه ال أحد غري اهلل يستطيع أن يبدل كلامته ،أو يرد حكام أنزله
سبحانه ..والطاعنون مل يفهموا النص فظنوه تناقضا ،وكلتا اآليتني توضح أن اهلل وحده
يمحو ما يشاء ويثبت ،متاما كاآلية السابقة.
قال آخر :ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىل﴿ :إِناا ن َْح ُن نَزا ْلنَا
ون﴾ [احلجر ،]9 :وقولهَ ﴿ :ي ْم ُحو اهللاُ َما َي َشا ُء َو ُي ْثبِ ُت َو ِعنْدَ ُه ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
الذك َْر َوإِناا َل ُه َحلَافِ ُظ َ
ِّ
َاب﴾
[الرعد ،]39 :فقد تعجبوا من كيفية مجع احلفظ مع املحو()2؟
قال آخر( : )3وقد أجيب عىل ذلك ،بأن اآلية األوىل تصف القرآن أنه تنزيل من اهلل
تعاىل ،وأن اهلل حافظه من الزوال والتحريف ،وصدق اهلل وصدق قرآنه ،فاملسلمون بعد
أربعة عرش قرنا يقرؤ ون القرآن غضا طريا رصحيا صحيحا كام أنزله اهلل تعاىل ،وكام قرأه
رسول اهلل  .. وأما اآلية الثانية ،فتذكر أن اهلل يمحو أحكاما ويثبت أخرى ،ويمحو
مقادير ويثبت غريها..وليس يف هذا أي تعارض.
قال آخر :ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلُ ﴿ :يدَ ِّب ُر ْاألَ ْم َر ِم َن
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الس َام ِء إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ف َسن ٍَة ِمماا َت ُعدُّ َ
ض ُث ام َي ْع ُر ُج إِ َل ْي ِه ِيف َي ْو ٍم ك َ
ون﴾ [السجدة ،]5 :وقوله
َان ِم ْقدَ ُار ُه َأ ْل َ
ا
ِ
وح إِ َل ْي ِه ِيف َي ْو ٍم ك َ
ف َسن ٍَة﴾ [املعارج ،]4 :فألف
َان ِم ْقدَ ُار ُه َمخ ِْسنيَ َأ ْل َ
الر ُ
تعاىلَ ﴿ :ت ْع ُر ُج املَْ َالئ َك ُة َو ُّ
سنة يف اآلية األوىل ـ كام تومهوا ـ تناقض مخسني ألف سنة يف اآلية األخرى(.)1
قال آخر( :)2وقد أجيب عىل ذلك ،بأن اآلية األوىل تصف يوم القيامة بالطول ،وأنه
يف طوله يعدل ألف سنة مما يعدل الناس ،وال يراد منها إفادة التكثري ،كام تقول لصاحبك
كتبت لك مخسني خطابا ،وترددت عىل بيتك عرشين مرة ،واللغويون يقولون دائام :العدد
ال مفهوم له ..ولذلك؛ فإنه إذا وصفت اآلية الثانية هذا اليوم بأن مقداره مخسني ألف سنة
فال تناقض ألن كال منهام تصفه بالطول.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن اليوم خيتلف مع الناس باختالف مواقفهم وما
يعانيه كل منهم ،فقد يطول اليوم عىل شخص لشدة مشقته ،ويقرص عىل آخر لعدم املشقة.
قال آخر( : )3باإلضافة إىل ذلك؛ فإن اآليتني ليستا عىل مورد واحد ،بل األوىل
تتحدث عن أمر ال تتحدث عنه األخرى ..فاآلية األوىل تتحدث عن مدة يوم معراج
األوامر ومدته ألف سنة ،والثانية تتحدث عن يوم القيامة ومدته مخسني ألف سنة ،كام هو
﴿س َأ َل َسائِ ٌل بِ َع َذ ٍ
اب َو ِاق ٍع لِ ْلكَافِ ِري َن َل ْي َس َل ُه َدافِ ٌع ِم َن اهللاِ ِذي
ظاهر من السياق ،قال تعاىلَ :
َان ِم ْقدَ اره َمخ ِْسنيَ َأ ْل َ ٍ
ِ
وح إِ َل ْي ِه ِيف َي ْو ٍم ك َ
ربا َمجِ ًيال
ف َسنَة َف ْ
ُُ
الر ُ
رب َص ْ ً
اص ِ ْ
املَْ َع ِارجِ َت ْع ُر ُج املَْ َالئ َك ُة َو ُّ
ِ
ِ
ون ِْ
الس َام ُء كَاملُْ ْه ِل َو َت ُك ُ
إِ اهنُ ْم َي َر ْو َن ُه َب ِعيدً ا َون ََرا ُه َق ِري ًبا َي ْو َم َت ُك ُ
يم
اجل َب ُال كَا ْلع ْه ِن َو َال َي ْس َأ ُل َمح ٌ
ون ا
ِ
يام﴾ [املعارج 1 :ـ ]10
َمح ً

قال آخر :ويؤكد ذلك قول رسول اهلل ( :ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي

( )1رد مفَتيات عىل اإلسالم ،ص.37
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منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ،فأمحي عليها يف نار جهنم،
فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره ،كلام بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة
حتى يقىض بني العباد ،فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار)( )1

قال آخر :ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلَ :
﴿ال ُأ ْق ِس ُم ِ َهب َذا
ِّني والزا ي ُت ِ
ِ
ا ْلب َل ِد و َأن َ ِ
ون َو ُط ِ
ور ِسينِنيَ َو َه َذا ا ْل َب َل ِد
﴿والت ِ َ ْ
ْت ح ٌّل ِ َهب َذا ا ْل َب َلد﴾ [البلد 1 :ـ  ،]2وقولهَ :
َ َ
ْاألَ ِم ِ
ني﴾ [التني 1 :ـ ]3؛ فقد تومهوا التناقض بني َ
﴿ال ُأ ْق ِس ُم ِ َهب َذا ا ْل َب َل ِد﴾ ثم أقسم به(.)2
قال آخر( : )3وقد أجيب عىل ذلك ،بأن (ال) يف (ال أقسم) ليست نافية ،وإنام أتت
حيك ُِّم َ
توكيدا وهذا شائع يف اللغة ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َال َو َر ِّب َك َال ُيؤْ ِمنُ َ
وك فِ َيام
ون َحتاى ُ َ
َش َج َر َب ْين َُه ْم ُث ام َال َجيِدُ وا ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِمماا َق َض ْي َت َو ُي َس ِّل ُموا ت َْسلِ ًيام﴾ [النساء ،]65 :أي أقسم
بربك أهنم كذلك.
قال آخر( :)4وقد جاء الشعر العرِب القديم بذلك ،ومن أمثلته قول النابغة:
فال وحق الذي مسحت كعبته

وما هريق عىل األنصاب من جسد

وقول اآلخر:
فال واهلل ال يلقى ملاِب

وال ملا هبم أبدا دواء

وقول طرفه:
فال وأبيك ابنة العامري

ال يدعي القوم أين أفر

قال آخر :وقد قال علامء اللغة يف ذلك( :إن هذا القسم يفيد تعظيم املقسوم به ،كام
يف سورة البلد ،وكام يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َال ُأ ْق ِس ُم بِ َم َو ِاق ِع الن ُُّجو ِم َوإِ ان ُه َل َق َس ٌم َل ْو َت ْع َل ُم َ
ون
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

﴿ال ُأ ْقس ُم بِ َي ْو ِم ا ْلق َيا َمة َو َال ُأ ْقس ُم بِالنا ْف ِ
يم﴾ [الواقعة 75 :ـ  ،]76وقولهَ :
س ال ال اوا َمة﴾ [القيامة:
عَظ ٌ
 1ـ  ،]2فهذه كلها أقسام ،وليس هذا من دقائق اللغة وإنام هو من أولياهتا ،ولكنهم لألسف
ال يبحثون وال يعلمون.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإنه إذا اعتربت (ال) نافيه واجلملة خربية فهي مقيدة؛
أي ال أقسم به وأنت حل به ،ولكن أقسم به وأنت غري حل به ،وبذلك ال حيصل التناقض
أيضا.
قال آخر :ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل هللاِ ا
الش َفا َع ُة
َمجِيعا َله م ْل ُك السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض ُث ام إِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ [الزمر ،]44 :وقوله﴿ :اهللاُ ا ال ِذي َخ َل َق
اَ َ
ً ُ ُ
ِ ِ
ِ
است ََوى ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
ش َما َل ُك ْم ِم ْن ُدونِ ِه ِم ْن َو ِ ٍّيل
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام ِيف ستاة َأ ايا ٍم ُث ام ْ
ا

َو َال َش ِفي ٍع َأ َف َال َتت ََذك ُار َ
ون﴾ [السجدة ]4 :وقولهُ ﴿ :يدَ ِّب ُر ْاألَ ْم َر َما ِم ْن َش ِفي ٍع إِ اال ِم ْن َب ْع ِد إِ ْذنِ ِه﴾
[يونس)1 (]3 :

قال آخر( : )2وقد أجيب عىل ذلك بأن اآليات الثالث تذكر أن اهلل وحده هو
املترصف يف خلقه ،وال يشفع عنده إال من أذن له ،فله وحده الشفاعة ،ال شفيع من دونه،
وال بغري إذنه ..فأي تناقض بني هذه اآليات؟ ..أليست الشفاعة يف هذا كله هلل وحده؟
قال آخر( : )3باإلضافة إىل ذلك؛ فقد نفى اهلل تعاىل الشفاعة الرشكية التي يعتقدها
املرشكون يف معبوداهتم ،وأثبتها له وحد ،وملن يأذن له فيها ،فهو سبحانه ينفيها يف حال
ويثبتها يف حال آخر.
قال آخر :ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلُ ﴿ :ث ال ٌة ِم َن ْاألَ اولِنيَ
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َو َقلِ ٌيل ِم َن ْاآل ِخ ِري َن﴾ [الواقعة 13 :ـ  ،]14وقولهُ ﴿ :ث ال ٌة ِم َن ْاألَ اولِنيَ

ِ

ِ

ن﴾ [الواقعة:
َو ُث ال ٌة م َن ْاآلخ ِري َ

 39ـ )1(]40

قال آخر :وقد أجيب عىل ذلك ـ كام هو واضح ـ بأن اآلية األوىل تتحدث عن
السابقني املقربني ،والثانية تتحدث عن أصحاب اليمني ،قال تعاىل يف األولني:
ون ِيف جن ِ
ون ُأو َلئِ َك املُْ َق ار ُب َ
السابِ ُق َ
السابِ ُق َ
اات الن ِاعي ِم ُث ال ٌة ِم َن ْاألَ اولِنيَ َو َقلِ ٌيل ِم َن
َ
َ
ون ا
﴿و ا
ْاآل ِخ ِرين﴾ [الواقعة 10 :ـ  ،]14وقال يف اآلخرينِ :
اب ا ْل َي ِم ِ
﴿ألَ ْص َح ِ
ني ُث ال ٌة ِم َن ْاألَ اولِنيَ َو ُث ال ٌة ِم َن
َ
ِ
ن﴾ [الواقعة 38 :ـ ]40
ْاآلخ ِري َ
﴿و َما َخ َل ْقنَا
قال آخر :ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
اجل ِم َيل إِ ان َر اب َك
اص َفحِ ا
السا َع َة َآلت َي ٌة َف ْ
الص ْف َح ْ َ
احل ِّق َوإِ ان ا
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام إِ اال بِ ْ َ
ا
اخل اال ُق ا ْلعلِيم﴾ [احلجر 85 :ـ  ،]86وقوله﴿ :يا َأهيا النابِي ج ِ
اه ِد ا ْل ُك اف َار َواملُْنَافِ ِقنيَ َوا ْغ ُل ْظ
ُّ َ
ُه َو ْ َ
َ ُ
َ ُّ َ
َع َل ْي ِه ْم َو َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن ُام َوبِئ َْس املَْ ِص ُري﴾ [التوبة ،]73 :ألن اآلية األوىل أمرت بالصفح ،والثانية
أمرت بالغلظة (.)2
قال آخر :وقد أجيب عىل ذلك بأن الصفح ال يتناقض مع العنف والشدة ،ألن
لكليهام أهله ..باإلضافة إىل أن لكل منهام حمله اخلاص به؛ فاألوىل مرتبطة باملستضعفني،
الذين ال يطيقون القتال ،ويمثلهم املؤمنون يف مكة املكرمة ،ألن تلك اآليات نزلت فيها،
فاآلية الكريمة تقول هلم( :إن اهلل مل خيلق هذا الكون عبثا يفسد فيه من يفسد ويصلح من
يصلح ،بل اهلل جامع الناس بعد ذلك وجاز كال بام فعل ،فال حتزن يا حممد ملخالفة القوم
إياك ومعارضتهم دعوتك ،وغدا تقوم الساعة فيجزون بسوئهم وجتزى بإحسانك،
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فأعرض عنهم حتى يأيت أمر اهلل)()1

قال آخر :وأما الثانية؛ فهي يف سورة التوبة ،وهي مدنية ،وتسمى الفاضحة؛ ألهنا
فضحت املنافقني واملعتدين ،ولذلك دعت إىل جهادهم ،ألنه ال يتحقق السالم من دون
ذلك.
قال آخر ( : )2فأين التناقض يف ذلك ،والناس مجيعا يفعلونه ،حيث يقول القائد
جليشه :ال ترضبوا ..وبعد مدة يقول :ارضبوا ..ويقول املهندس الزراعي لفالحيه :ال
تزرعوا اآلن ..وبعد شهر يقول :ازرعوا ..ولكل حكمته اخلاصة به.
قال آخر ( : )3باإلضافة إىل ذلك؛ فإن حمل اآلية األوىل هو الدعوة ،وحمل الثانية
اجلهاد ،فاختلف مورد كل آية ،كام أن الوالد يف حال نجاح ابنه يفرح وحيسن إليه هبدية ،ويف
حال رسوبه يغضب ويعاقبه ،وال يقال :إن هذا الوالد متناقض؛ ألنه مرة يفرح ومرة
يغضب ،ففرحه يف جمال وغضبه يف جمال آخر.
قال آخر :ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلَ ﴿ :ق َال ا ْد ُخ ُلوا ِيف
ُأ َم ٍم َقدْ َخ َل ْت ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم ِم َن ِْ
ْس ِيف الن ِ
اجل ِّن َو ْ ِ
اإلن ِ
اار ُك ال َام َد َخ َل ْت ُأ ام ٌة َل َعن َْت ُأ ْخت ََها َحتاى إِ َذا
ِ
ِ
ِ
وال ُهم ر ابنَا َهؤُ َال ِء َأ َض ُّلونَا َف ِ
آهتِ ْم ع ََذا ًبا ِض ْع ًفا ِم َن الن ِ
اار
ا اد َار ُكوا ف َ
يها َمجي ًعا َقا َل ْت ُأ ْخ َر ُاه ْم ألُ َ ْ َ

ف َو َلكِ ْن َال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [األعراف ،]38 :وقوله تعاىل حكاية عن قول الشيطان:
َق َال لِ ُك ٍّل ِض ْع ٌ
ِ
ِ
ِ
يم ُث ام َآلتِ َين ُاه ْم ِم ْن َب ْ ِ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َو َع ْن
رصا َط َك املُْ ْستَق َ
﴿ َفبِ َام َأغ َْو ْيتَني َألَ ْق ُعدَ ان َهل ُ ْم َ
َأ ْي َام ِ ِهن ْم َو َع ْن َش َامئِلِ ِه ْم َو َال َ ِ
جتدُ َأ ْك َث َر ُه ْم َشاكِ ِري َن﴾ [األعراف 16 :ـ  ]17؛ فقد زعموا أن اآلية
األوىل تنسب التضليل للبرش ،والثانية تنسبه للشيطان.
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قال آخر :وقد أجيب عىل ذلك بأنه ليس من التناقض أن حيصل التضليل من
كثريين ،ذلك ألن لكل جهة دورها أو حظها يف التضليل.
قال آخر :ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النابِ ُّي
ِ
ِ
حر ِ ِ ِ
ون َيغْلِ ُبوا ِما َئت ْ ِ
ِ ِ ِ
ون َص ِاب ُر َ
رش َ
َني َو ِإ ْن َي ُك ْن ِمنْ ُك ْم
َ ِّ
ض املُْؤْ مننيَ ع ََىل ا ْلقتَال إ ْن َي ُك ْن منْ ُك ْم ع ْ ُ
ِما َئ ٌة َيغْلِ ُبوا َأ ْل ًفا ِم َن ا ال ِذي َن َك َف ُروا بِ َأ اهنُ ْم َق ْو ٌم َال َي ْف َق ُه َ
﴿و َال ُتطِ ِع
ون﴾ [األنفال ،]65 :وقولهَ :
ا ْلكَافِ ِري َن َواملُْنَافِ ِقنيَ َو َد ْع َأ َذ ُاه ْم َوت ََوك ْال ع ََىل اهللاِ َو َك َفى بِاهللاِ َوكِ ًيال﴾ [األحزاب]48 :؛ فقد زعموا
أن اآلية األوىل تطلب من النبي  حتريض املؤمنني وحثهم عىل القتال ،بل والتجلد لقتاهلم
فإن العرشين الصابرين منهم يقتلون مائتني ،واملائة الصابرة يقتلون ألفا من الذين كفروا،
بينام اآلية الثانية تطلب من النبي  أال يطيع الكافرين واملنافقني ،وأن يدع أذاهم ال
يقابلهم مثله ويكفيه التوكل عىل اهلل ،فهو حسبه وكفى باهلل وكيال ،فكيف يأمره يف األوىل
لتحريض عىل قتاهلم هبذا اجللد ،ويأمره يف الثانية بَتك آذاهم(.)1
قال آخر( :)2وقد أجيب عىل ذلك بأنه ليس هناك أي تعارض ،فالكافرون واملنافقون
كانوا يؤذون رسول اهلل  بألسنتهم وباختالق أقوال عليه ،فأمره اهلل بأن يدع أذاهم له،
فهو سبحانه وتعاىل يتوىل رد كيدهم يف نحرهم ،ودحض افَتاءاهتم عىل رسوله ،فكفى باهلل
وكيال ،فأمره يف آية األحزاب أن ال يقابل اللسان بالسنان ،بينام أمره يف شأن الكفار
املحاربني أن حيرض املؤمنني عىل قتاهلم ،والتجلد هلم ..فأمره اهلل سبحانه يف آية األنفال
بمقابلة السنان بالسنان ،فاحلكمة تقتيض وضع السيف يف موضعه واللني يف موضعه ،فال
تعارض إذن بني اآليتني.
اج َ
وك
قال آخر :ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن َح ُّ
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ِ
ِ ِ
َاب َو ْاألُ ِّم ِّينيَ َأ َأ ْس َل ْم ُت ْم َفإِ ْن َأ ْس َل ُموا
َف ُق ْل َأ ْس َل ْم ُت َو ْج ِه َي هللاِ َو َم ِن ا ات َب َع ِن َو ُق ْل ل الذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
َف َق ِد ْاهتَدَ وا وإِ ْن تَو الوا َفإِناام َع َلي َك ا ْلب َال ُغ واهللاُ ب ِصري بِا ْل ِعب ِ
اد﴾ [آل عمران ،]20 :وقوله تعاىل:
َ
َ
َ ْ َ ْ
ْ َ
َ َ ٌ
ون سواء َف َال َتت ِ
اخ ُذوا ِمن ُْهم َأ ْولِ َياء َحتاى هي ِ
اج ُروا ِيف َسبِ ِ
﴿و ُّدوا َل ْو َت ْك ُف ُر َ
يل
َ
َ
ْ
ون ك ََام َك َف ُروا َف َت ُكو ُن َ َ َ ً
َُ
وهم و َال َتت ِ
اخ ُذوا ِمن ُْه ْم َولِ ًّيا َو َال ن َِص ًريا﴾
وه ْم َوا ْق ُت ُل ُ
اهللاِ َف ِإ ْن ت ََو ال ْوا َف ُخ ُذ ُ
وه ْم َح ْي ُث َو َجدْ ُمت ُ ُ ْ َ
[النساء ]89 :؛ فقد تومهوا ما دعت إليه اآلية األوىل التي ذكرت أنه ليس عىل الرسول إال
البالغ ،واآلية الثانية التي أمرته بقتال املنافقني وجهادهم(.)1
قال آخر( :)2وقد أجيب عىل ذلك بأنه ليس هناك أي تعارض؛ فاآلية األوىل ـ ومثلها
كثري جدا ـ تقول لرسول اهلل ( :إنك لست مطالبا بإحالل اهلداية يف نفوسهم ،ولكن اهلل
هيدي من يشاء ،وإنام عليك أن تبلغ رسالة اهلل ،فمن آمن هبا وأسلم فقد اهتدى ،ومن توىل
فحسابه عىل اهلل ،وحسبك أنك بلغت الرسالة ،ولست مكلفا بإحالل اهلداية)
قال آخر( : )3واآلية الثانية تتحدث عن الذين يتمنون أن يكفر املسلمون ككفرهم،
وقد هني املسلمون أن يتخذوا منهم أصدقاء حتى هياجروا يف سبيل اهلل ،وال تعني اهلجرة
يف هذا املقام االنتقال من مكة إىل املدينة؛ إذ السورة مدنية واملنافقني كانوا باملدينة ،ولكن
املراد باهلجرة طاعة اهلل تعاىل وترك املحرمات ،وهذا من معاين اهلجرة ،ومن معانيها أيضا
اجلهاد ،وكان مجاعة من املنافقني بقيادة عبد اهلل بن أِب رجعوا قبل املعركة يوم أحد..
والقرآن ينهى املسلمني عن اَتاذهم أصدقاء؛ ألن ذلك تكريم هلم وإطالع هلم عىل أرسار
املسلمني ،ادعوا اإلسالم وأعرضوا عن الدفاع عنه ،وعاونوا أعداءه ..وليس يف هذا إحالل
هداية يف أنفسهم ،وإنام التخلص منهم ومن رشورهم ،والناس يف كل أمة ويف كل عرص

( )1رد مفَتيات عىل اإلسالم ،ص.37
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يقتلون اخلونة ..فهل هذا تناقض؟
﴿و َال ت َُس ُّبوا
قال آخر( :)1ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلَ :
ون ِمن د ِ
ِ
ون اهللاِ َف َي ُس ُّبوا اهللاَ عَدْ ًوا بِغ ْ ِ
َري ِع ْل ٍم ك ََذلِ َك زَ ايناا لِ ُك ِّل ُأ ام ٍة ع ََم َل ُه ْم ُث ام إِ َىل
ا الذي َن َيدْ ُع َ ْ ُ
َر ِّ ِهب ْم َم ْر ِج ُع ُه ْم َف ُينَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [األنعام ،]108 :وقولهَ ﴿ :فإِ َذا َل ِقي ُت ُم ا ال ِذي َن َك َف ُروا
ِ
الر َق ِ
وه ْم َف ُشدُّ وا ا ْل َو َث َ
احل ْر ُب
اب َحتاى إِ َذا َأ ْث َخنْ ُت ُم ُ
اق َفإِ اما َمنًّا َب ْعدُ َوإِ اما فدَ ا ًء َحتاى ت ََض َع ْ َ
رض َب ِّ
َف َ ْ
ِ
َرص ِمن ُْه ْم َو َلكِ ْن لِ َي ْب ُل َو َب ْع َض ُك ْم بِ َب ْع ٍ
ض َوا ال ِذي َن ُقتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
يل
َأ ْوزَ َار َها َذل َك َو َل ْو َي َشا ُء اهللاُ َال ْنت َ َ

اهللاِ َف َل ْن ُي ِض ال َأع َْام َهل ُ ْم َس َي ْه ِدهيِ ْم َو ُي ْصلِ ُح َب َاهل ُ ْم﴾ [حممد 4 :ـ  ..]5ووجه التناقض ـ فيام يزعمون
ـ أن اآلية األوىل هنت املسلمني عن سب األصنام التي يعبدها املرشكني ،واآلية الثانية حثتهم

عىل اجلهاد.
قال آخر( : )2وقد أجيب عىل ذلك بأن اآلية األوىل سنت للمسلمني أدبا خلقيا،
فنهتهم عن شتم األصنام ،وهم يعلمون أهنا ال ترض وال تنفع ،ولكن لو سبوها لسب الكفار
اهلل تعاىل عدوانا وجهال؛ ألهنم مل يعرفوه ومل يعرفوا صفاته ،وهذا أدب أخالقي رفيع،
باإلضافة إىل أن الشتائم ال جدوى من ورائها ،وأن الشتام حيط دائام من قدر نفسه ،وال ينال
من قدر من شتمه شيئا ..أما اآلية الثانية؛ فهي تبني جانبا من تعاليم احلرب ،فتعلم املسلمني
أهنم إذا قابلوا الكفار يف املعركة فعليهم أن يشتدوا عليهم ،فإذا أثخنوهم قتاال وهزموهم
كان هلم بعد ذلك أن يمنوا عىل من يستحق املن ،وأن يأخذوا الفدية ممن يستحق أن يفدى..
فليس يف اآلية إباحة لسب األصنام ،ولكل من اآليتني حكمها.
قال آخر( : )3باإلضافة إىل ذلك؛ فإن من توهم ذلك تصور أنه طاملا جاء النهي يف

( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.299
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سورة األنعام عن سب األصنام ،فمن باب أوىل جيب الكف عن قتاهلم؛ إذ القتال ورضب
الرقاب أعظم من السب ،وذلك غري صحيح؛ فعلة النهي عن سب أصنام الكفار يف نفس
اآلية ،وهي أن سب آهلتهم يفىض إىل محل املرشكني عىل سب اهلل تعاىل ،فهم أجهل الناس
بقدر اهلل ،وليس للنهي يف اآلية أي عالقة بمراعاة مشاعر املرشكني ،لكن مشكلتهم هي
أهنم نظروا إىل صدر اآلية فقط ،وتركوا باقيها ،فزعموا أن يف القرآن آية تنهي عن سب
أصنام املرشكني حلفظ مشاعرهم ،وآية أخرى تأمر برضب رقاهبم ،ومن خالل هذا الزعم
رموا القرآن بالتناقض.
رب َو َما
﴿و ْ
قال آخر( :)1ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلَ :
اص ِ ْ
َك ِيف َض ْي ٍق ِمماا َي ْم ُك ُر َ
رب َك إِ اال بِاهللاِ َو َال َحتْزَ ْن َع َل ْي ِه ْم َو َال ت ُ
ون﴾ [النحل ،]127 :وقوله:
َص ْ ُ
ِ
ِ
َرص َ
ون َو َجزَ ا ُء َس ِّيئ ٍَة َس ِّي َئ ٌة ِم ْث ُل َها َف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح َف َأ ْج ُر ُه
َ
﴿وا الذي َن إِ َذا َأ َص َ ُ
اهب ُم ا ْل َبغ ُْي ُه ْم َينْت ُ
ِ
ب ال اظاملِنيَ ﴾ [الشورى 39 :ـ  ..]40فقد تومهوا التعارض بني اآلية األوىل التي
ع ََىل اهللاِ إِ ان ُه َال ُحي ُّ
تأمر بالصرب عىل الذي يصيب املؤمن من أعدائه ،واآلية الثانية التي تأمر باالنتصار من الذي
يصبيه (.)2
﴿وإِ ْن عَا َق ْب ُت ْم
قال آخر( :)3وقد أجيب عىل ذلك بأن اآلية األوىل مسبوقة بقوله تعاىلَ :
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
لصابِ ِري َن﴾ [النحل ،]126 :وقد روي يف
رب ُت ْم َهل ُ َو َخ ْ ٌري ل ا
َف َعاق ُبوا بِم ْث ِل َما ُعوق ْب ُت ْم بِه َو َلئ ْن َص َ ْ
سبب نزوهلا أن املسلمني أرادوا التمثيل بعدد من املرشكني ،جزاء ما مثلوا بحمزة يف يوم
أحد ،فنهتهم اآلية الكريمة عن ذلك ،وبينت أن العفو أفضل ..بينام آيات سورة الشورى،
تصف املؤمنني بأهنم إذا بغى عليهم أحد انترصوا ألنفسهم ،وبينت ـ كام بينت اآلية األوىل

( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.299
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ـ أن جزاء السيئة يكون بقصاص مماثل ،وأن من عفا وأصلح فإن اهلل تعاىل يثيبه ..فاآليتان
يف جمرى واحد ،كلتامها تفضل العفو ،وتقيد العقوبة باملامثلة.
قال آخر( :)1ذلك أنه ال يتأتى للمسلمني أن يعتدى عليهم ،ويقفوا مكتويف األيدي،
بل عليهم أن ينترصوا ألنفسهم ممن بغى عليهم ،ولكنهم مع هذا االنتصار ال يظلمون.
قال آخر( : )2وهو نفس ما نجده يف األناجيل؛ فاملسيح عليه السالم يقول لتالميذه:
(أحسنوا إىل أعدائكم وباركوا العنيكم) ،ومع هذا جتده يقول لليهود( :يا أوالد األفاعي،
ترون القذاة يف أعني الناس وال ترون اخلشبة يف أعينكم!) ،ويقول( :ال تظنوا أين جئت
أللقي سالما عىل األرض ،ما جئت أللقي سالما بل سيفا ،فإين جئت ألفرق اإلنسان ضد
أبيه ،واالبنة ضد أمها والكنة ضد محاهتا)
﴿و َو َجدَ َك َض ًّاال
قال آخر( :)3ومن تلك التشكيكات سوء فهمهم لقوله تعاىلَ :
َف َهدَ ى﴾ [الضحى ،]7 :وتومههم أهنا تدل عىل أن رسول اهلل  كان عىل دين قومه ووثنيتهم
وأخالقهم.
قال آخر( : )4واجلواب عىل ذلك أن األمر ليس كذلك؛ بل املقصود من الضاللة يف
كلمة ﴿ضاال﴾ يف اآلية ليس نفي اإليامن والتوحيد والطهر والتقوى عن النبي  ،بل بقرينة
ما ورد يف القرآن الكريم هي تعني نفي العلم بأرسار النبوة ،وبأحكام اإلسالم ،وغريها من
شؤون النبوة ،لكنه  بعد البعثة اهتدى إىل هذه االمور بعون اهلل تعاىل وتوفيقه؛ وبذلك؛
فإن اآلية الكريمة َتاطب رسول اهلل  ،وتقول له( :مل تكن أهيا النبي عىل علم بالنبوة
والرسالة ،ونحن أنزلنا هذا النور عىل قلبك لتهدي به اإلنسانية)

( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.301
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ِ
وحا ِم ْن
﴿وك ََذل َك َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ُر ً
قال آخر( :)1وهو املعنى الذي ورد يف قوله تعاىلَ :
اإليام ُن و َلكِن جع ْلنَاه ُنورا هن ِدي بِ ِه من ن ََشاء ِمن ِعب ِ
ِ
ادنَا
ُ ْ َ
َ ْ
َأ ْم ِرنَا َما ُكن َْت تَدْ ِري َما ا ْلكت ُ
َاب َو َال ْ ِ َ َ ْ َ َ ُ ً َ ْ
وإِن َاك َلتَه ِدي إِ َىل ِرص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم﴾ [الشورى ،]52 :وواضح أن النبي  كان فاقدا هلذا الفيض
ْ
َ
َ
اإلهلي قبل وصوله مقام النبوة ،فاهلل سبحانه أخذ بيده وهداه وبلغ به هذا املقام.
ص َع َل ْي َك َأ ْح َس َن
قال آخر :وهو املعنى الذي يشري إليه قوله تعاىل﴿ :ن َْح ُن َن ُق ُّ
ا ْل َق َص ِ
ص بِ َام َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن َوإِ ْن ُكن َْت ِم ْن َق ْبلِ ِه ملَِ َن ا ْلغَافِلِنيَ ﴾ [يوسف]3 :؛ فلوال
اهلداية اإلهلية واإلمداد الغيبي ما استطاع رسول اهلل  أن هيتدي إىل ما أراد اهلل هدايته
إليه.
قال آخر :ويشري إىل هذا املعنى أيضا قوله تعاىل ـ عند ذكر الشهادة وسبب استشهاد
ني َفرج ٌل وامر َأت ِ
َان ِمم ا ْن
أكثر من شاهدة واحدة يف كتابة عقود الدين ـَ ﴿ :فإِ ْن َمل ْ َي ُكونَا َر ُج َل ْ ِ َ ُ َ ْ َ
ِ
ِ
ت َْر َض ْو َن ِم َن ُّ
امها ْاألُ ْخ َرى﴾ [البقرة]282 :؛ فالضاللة يف
امها َف ُت َذك َِّر إِ ْحدَ ُ َ
الش َهدَ اء َأ ْن تَض ال إِ ْحدَ ُ َ
هذه اآلية تعني (النسيان) بقرينة قوله ﴿ َف ُت َذك َِّر﴾
قال آخر :ومن املعاين التي قد تفرس هبا اآلية الكريمة كذلك( :إنك كنت خامل
الذكر غري معروف ،واهلل أنعم عليك من املواهب الفريدة مما جعلك معروفا يف كل
مكان)()2

قال آخر :ومن تلك املعاين( :إنك هتت وضللت الطريق مرات يف عهد الطفولة..
مرة يف شعاب مكة حني كنت يف محاية عبد املطلب ..ومرة حني كانت حليمة السعدية تأيت
بك إىل مكة لتسلمك إىل عبد املطلب فتهت يف الطريق ..ومرة حني كنت برفقة عمك أِب
طالب ضمن قافلة متجهة إىل الشام؛ فضللت الطريق يف ليلة ظلامء ..واهلل سبحانه هداك يف
( )1األمثل ،نارص مكارم الشريازي)279/20( ،
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كل هذه املرات وأعادك إىل حضن جدك أو عمك)()1

قال آخر( : )2ذلك أن كلمة (ضال) تعني (املفقود) وتعني (التائه) ..ولذلك نقول:
(احلكمة ضالة املؤمن) ،والضالة تعني اليشء املفقود ..وهكذا تأيت بمعنى املخفي
والغائب ،ويدل لذلك قوله تعاىل عىل لسان منكري املعادَ ﴿ :أإِ َذا َض َل ْلنَا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َأإِناا َل ِفي
يد ب ْل هم بِلِ َق ِ
ِ ٍ
اء َر ِّهبِ ْم كَافِ ُر َ
ون﴾ [السجدة ،]10 :أي إئذا غبنا ،واختفينا يف بطن
َخ ْل ٍق َجد َ ُ ْ
األرض.
قال آخر :وقد قال الراغب يف ذلك( :الضالل ترك الطريق املستقيم؛ عمدا كان أو
سهوا ،قليال كان أو كثريا ،ويصح أن يستعمل لفظ الضالل ممن يكون منه خطأ ما ،ولذلك
نسب إىل األنبياء ،وإىل الكفار ،وإن كان بني الضاللني بون بعيد ،أال ترى أنه قال يف النبي
﴿و َو َجدَ َك َض ًّاال َف َهدَ ى﴾ [الضحى ،]7 :أي غري مهتد ملا سبق إليك من النبوة ،وقال يف
َ :
يعقوب عليه السالمَ ﴿ :قا ُلوا تَاهللاِ إِن َاك َل ِفي َض َاللِ َك ا ْل َق ِدي ِم﴾ [يوسف ،]95 :وقال أوالده:
ب إِ َىل َأبِينَا ِمناا َون َْح ُن ُع ْص َب ٌة إِ ان َأ َبانَا َل ِفي َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [يوسف ]8 :إشارة
وس ُ
ف َو َأ ُخو ُه َأ َح ُّ
﴿ َل ُي ُ
ت ا ْل َع ِز ِيز
إىل شغفه بيوسف عليه السالم وشوقه إليه ،وكذلك ﴿ َق َال نِ ْس َو ٌة ِيف املَْ ِدين َِة ا ْم َر َأ ُ
َاها َع ْن َن ْف ِس ِه َقدْ َش َغ َف َها ُح ًّبا إِناا َلن ََر َاها ِيف َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [يوسف ،]30 :وقال عن موسى
ُت َر ِاو ُد َفت َ

الضا ِّلنيَ ﴾ [الشعراء ،]20 :وهو تنبيه أن ذلك منه
عليه السالمَ ﴿ :ق َال َف َع ْل ُت َها إِ ًذا َو َأنَا ِم َن ا
سهو)()3

قال آخر( :)4ذلك أن الضالل رضبان؛ ضالل يف العلوم النظرية ،كالضالل يف معرفة
ِ
ِ
رش َك
اهلل ووحدانيته ،ومعرفة النبوة ونحومها ،املشار إليهام بقوله تعاىل﴿ :إ ان اهللاَ َال َيغْف ُر َأ ْن ُي ْ َ

( )1األمثل ،نارص مكارم الشريازي)280/20( ،

( )3املفردات ،ص.510

( )2األمثل ،نارص مكارم الشريازي)280/20( ،

( )4املفردات ،ص.510
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ون َذلِ َك ملَِ ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُي ْ ِ
بِ ِه َو َيغ ِْف ُر َما ُد َ
رش ْك بِاهللاِ َف َقدْ َض ال َض َال ًال َب ِعيدً ا﴾ [النساء ،]116 :وقوله:
َاب ا ال ِذي نَزا َل ع ََىل َر ُسولِ ِه َوا ْلكِت ِ
﴿ َيا َأ ُّ َهيا ا ال ِذي َن آ َمنُوا ِآمنُوا بِاهللاِ َو َر ُسولِ ِه َوا ْلكِت ِ
َاب ا ال ِذي َأنْزَ َل
ِ
ض َال ًال َبعيدً ا﴾ [النساء:
ِم ْن َق ْب ُل َو َم ْن َي ْك ُف ْر بِاهللاِ َو َم َالئِكَتِ ِه َو ُك ُتبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َف َقدْ َض ال َ
 ..]136وضالل يف العلوم العملية ،كمعرفة األحكام الرشعية التي هي العبادات ،وهذا
النوع يعذر فيه اإلنسان إذا مل يبلغه.
النموذج الثاين:
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فحدثونا عن النموذج الثاين من الشبهات
والتشكيكات ،والردود عليها.
قال أحد املشككني :النموذج الثاين هو رسالة وزعت عىل املراكز اإلسالمية يف
أمريكا ،موقعة باسم (توين بولدروجوفاك) ،وقد أجاب عليها بعض العلامء ،وهي مثل
غريها من الشبهات مكررة ومقتبسة من غريها(.)1
قال آخر :ومن تلك التشكيكات قوهلم( :كيف يمكن اعتبار القرآن قد أوحي إىل
حممد ،ويف نفس الوقت نجده هو املتكلم يف آيات عديدة كام يف قوله تعاىل﴿ :إِ اي َ
اك َن ْع ُبدُ
اط املُْست َِق ِ
ِ
ِ
اط ا ال ِذي َن َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه ْم غ ْ ِ
َري املَْغ ُْض ِ
َوإِ اي َ
رص َ
وب َع َل ْي ِه ْم
الرص َ ْ َ
يم َ
اك ن َْستَعنيُ ْاهدنَا ِّ َ
َاب َو َال املُْ ْ ِ
الضا ِّلنيَ ﴾ [الفاحتة 5 :ـ  ،]7وقولهَ ﴿ :ما َي َو ُّد ا ال ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
رشكِنيَ َأ ْن
َو َال ا
ِ

ِ

ِ

ِِ

ُينَزا َل َع َل ْي ُك ْم م ْن َخ ْ ٍ
َص بِ َر ْمحَته َم ْن َي َشا ُء َواهللاُ ُذو ا ْل َف ْض ِل ا ْل َعظي ِ
م﴾ [البقرة:
ري م ْن َر ِّب ُك ْم َواهللاُ َ ْ
خيت ُّ
ِ

ِ

الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ
ض َوإِ َذا َق َىض َأ ْم ًرا َفإِن َاام َي ُق ُ
ول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ [البقرة:
 ،]105وقولهَ ﴿ :بد ُ
يع ا
 ..]117وغريها من اآليات)
قال آخر ( :)2واجلواب عىل ذلك أن القرآن الكريم ما دام قد نزل باللغة العربية ،فإنه
( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.303

()2معرفة تأويل املتشابه ،د .عبد اهلل أبو السعود ،ص.93
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يستعمل كل أساليبهم التي يعرفوهنا ..ومنها أن يتحدث املتكلم عن نفسه تارة بضمري
ا ملتكلم ،وتارة بضمري الغائب ،كأن يقول املتكلم( :فعلت كذا وكذا ،وذهبت ،وآمرك يا
فالن أن تفعل كذا) ،وتارة يقول عن نفسه أيضا( :إن فالنا ـ يعني نفسه ـ يأمركم بكذا وكذا،
وينهاكم عن كذا ،وحيب منكم أن تفعلوا كذا ،كأن يقول أمري أو ملك لشعبه وقومه وهو
املتكلم( :إن األمري يطلب منكم كذا وكذا) ،وهو يشري بذلك أن أمره هلم من واقع أنه أمري
أو ملك ،وهذا أبلغ وأكمل من أن يقول هلم :إنني امللك وآمركم بكذا وكذا ،فقوله :إن
امللك يأمركم ،أكثر بالغة من قوله :إنني امللك وآمركم.
قال آخر( :)1ومن هذا الباب االلتفات يف اخلطاب من احلضور إىل الغيبة
والعكس( ،)2كأن خياطب املخاطب بضمريه فيقول :إنك فعلت كذا وكذا ،ثم َتاطبه تارة
أخرى بضمري الغائب ،فتقول له :فعل فالن كذا وكذا وأنت تعنيه ،فهذا كذلك أسلوب من
أساليب البالغة ..وما نظن إال أن معظم اللغات تعرف هذا اللون من التعبري ،ملقاصد
كثرية؛ كت خفيف العتاب ،أو توجيه النظر إىل البعيد ،أو استحضار املشهد ،أو التعظيم ،أو
التحقري ،ونحو ذلك من مقاصد البلغاء.
قال آخر( : )3باإلضافة إىل ذلك؛ فإن القرآن الكريم كتاب تعليم وتوجيه ،فقد جاء
ليعلم املسلمني ماذا يقولون يف صالهتم ،وبامذا يدعون رهبم ،فقد أنزل اهلل سورة (الفاحتة)
لتكون دعاء وصالة للمسلمني يتلوهنا يف كل ركعة ،وفيها﴿ :بِس ِم اهللاِ الر ْمح َِن ِ
احل ْمدُ
الرحي ِم ْ َ
ا
ا
ْ
ِ
الر ِحي ِم َمالِ ِك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾ [الفاحتة 1 :ـ  ،]4وهذا كالم اهلل عن نفسه
الر ْمح َِن ا
هللاِ َر ِّب ا ْل َعاملَنيَ ا
سبحانه ،يصف نفسه هبذه الصفات اجلليلة العظيمة ،ثم يعلم املسلمني أن يقولوا يف

( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.305

( )3دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.305

()2املعجم املفصل يف علوم البالغة ،د .أمحد عكاوي (ص)208
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اط املُْست َِق ِ
ِ
ِ
اك َن ْع ُبدُ َوإِ اي َ
صالهتم ودعائهم هذا الدعاء﴿ :إِ اي َ
رص َ
اط
الرص َ ْ َ
يم َ
اك ن َْستَعنيُ ْاهدنَا ِّ َ
ا ال ِذي َن َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه ْم غ ْ ِ
َري املَْغ ُْض ِ
الضا ِّلنيَ ﴾ [الفاحتة 5 :ـ  ..]7فهذه السورة تعليم
وب َع َل ْي ِه ْم َو َال ا
وتوجيه من الرب سبحانه وتعاىل لعباده املؤمنني؛ ليصلوا ويدعوا هبا يف كل ركعة من
ركعات صالهتم.
قال آخر(:)1ومن تلك التشكيكات توهم التعارض يف قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأئِنا ُك ْم
ِ
ِ
ِ
ون بِا ال ِذي َخ َل َق ْاألَ ْر َض ِيف َي ْو َم ْ ِ
جت َع ُل َ
َل َت ْك ُف ُر َ
يها
ني َو َ ْ
ون َل ُه َأنْدَ ا ًدا َذل َك َر ُّب ا ْل َعاملَنيَ َو َج َع َل ف َ
ِ
ِ
ِ
رو ِ ِ
يها َأ ْق َو َاهتا ِيف َأر َب َع ِة َأ ايا ٍم س َواء لِ ِ ِ
است ََوى إِ َىل
يها َو َقدا َر ف َ
اِس م ْن َف ْوق َها َو َب َار َك ف َ
لسائلنيَ ُث ام ْ
َ ً ا
ْ
َ
َ َ َ
أل ْر ِ
ان َف َق َال َهلَا َولِ ْ َ
الس َام ِء َو ِه َي ُد َخ ٌ
اه ان َس ْب َع
ض ائْتِ َيا َط ْوعًا َأ ْو ك َْر ًها َقا َلتَا َأ َت ْينَا َطائِ ِعنيَ َف َق َض ُ
ا
ٍ
سامو ٍ
ات ِيف َي ْو َم ْ ِ
يح َو ِح ْف ًظا َذلِ َك
الس َام َء الدُّ ْن َيا بِ َم َصابِ َ
ََ َ
ني َو َأ ْو َحى ِيف ُك ِّل َس َامء َأ ْم َر َها َوزَ ايناا ا
َت ْق ِد ُير ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َعلِي ِم﴾ [فصلت 9 :ـ ]12؛ فقد تومهوا أن ناتج اجلمع هو (8=2+4+2أيام)..
وهو من التشكيكات القديمة؛ فقد ذكره ابن النغريلة اليهودي ورد عليه ابن حزم(.)2
قال آخر( : )3واجلواب عىل ذلك هو أن األربعة أيام األوىل هي حصيلة مجع اثنني
واثن ني؛ فقد خلق اهلل األرض خلقا أوليا يف يومني ،ثم جعل فيها الرواِس ،وهي اجلبال
ووضع فيها بركتها من املاء ،والزرع ،وما ذخره فيها من األرزاق يف يومني آخرين ،فكانت
ِ
ِ
ِ
أربعة أيام ،فقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :وجع َل فِيها رو ِ ِ
يها
يها َو َقدا َر ف َ
اِس م ْن َف ْوق َها َو َب َار َك ف َ
َ َ َ
َ َ َ َ
ِ
ِ
لسائِلِنيَ ﴾ [فصلت ،]10 :هذه األيام األربعة هي حصيلة اليومني
اهتا ِيف َأ ْر َب َعة َأ ايا ٍم َس َوا ًء ل ا
َأ ْق َو َ َ
األولني ويومني آخرين ،فيكون املجموع أربعة ،وليست هذه األربعة هي أربعة أيام مستقلة

( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.307

يلتبس يف القرآن ،ألِب حييى األنصاري (ص ،)504والرد عىل ابن

( )2الرد عىل ابن النغريلة اليهودي (ص.52

النغريلة اليهودي البن حزم (ص ،)53واالنتصارات اإلسالمية

( )3انظر :درة التنزيل وغرة التأويل يف بيان اآليات املتشاهبات يف كتاب

للطويف (.504/1

اهلل العزيز ،اخلطيب اإلسكايف (ص ،)284وفتح الرمحن بكشف ما
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أخرى زيادة عىل اليومني األولني ..ومن هنا ترسب الوهم للسائل ..ثم إن اهلل خلق
الساموات يف يومني ،فيكون املجموع ستة أيام بجمع أربعة واثنني.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن رسول اهلل  مل يكن ليجهل مثال أن اثنني وأربعة
واثنني تساوي ثامنية ،وأنه قال يف حمل آخر من القرآن الكريم﴿ :إِ ان َر اب ُك ُم اهللاُ ا ال ِذي َخ َل َق
ِ ِ
ِ
است ََوى ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
ش ُيدَ ِّب ُر ْاألَ ْم َر َما ِم ْن َش ِفي ٍع إِ اال ِم ْن َب ْع ِد
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض ِيف ستاة َأ ايا ٍم ُث ام ْ
ا
إِ ْذنِ ِه َذلِ ُك ُم اهللاُ َر ُّب ُك ْم َفا ْع ُبدُ و ُه َأ َف َال ت ََذك ُار َ
ون﴾ [يونس ،]3 :فهل يتصور عاقل أن من يقدم عىل
تزييف رسالة هبذا احلجم ،يمكن أن خيطئ مثل هذا اخلطأ ،الذي ال خيطئه طفل يف السنة
األوىل االبتدائية!؟
قال آخر( :)1وسبب هذا الوهم هو أن السائل ال يفهم اللغة العربية ،ذلك أن العرِب
الفصيح يمكن أن يقول( :زرت أمريكا فتجولت يف والية جورجيا يف يومني ،وأهنيت
جولتي يف والية فلوريدا يف أربعة أيام ،ثم عدت إىل لندن ،ال شك أن هذا مل يمكث يف
أمريكا إال أربعة أيام فقط ،وليس ستة أيام؛ أي يومني يف جورجيا ويومني يف فلوريدا ،فقوله
ِ
ِ
ِ
تعاىل﴿ :وجع َل فِيها رو ِ ِ
اهتا ِيف َأ ْر َب َع ِة َأ ايا ٍم َس َوا ًء
يها َو َقدا َر ف َ
اِس م ْن َف ْوق َها َو َب َار َك ف َ
َ َ َ
يها َأ ْق َو َ َ
َ َ َ َ
ِ
لسائِلِنيَ ﴾ [فصلت ،]10 :أي بزيادة يومني عن اليومني األولني.
ل ا
وحا إِ ْذ
﴿و ُن ً
قال آخر(:)2ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلَ :

ِ
ِ
است ََج ْبنَا َل ُه َفن اَج ْينَا ُه َو َأ ْه َل ُه ِم َن ا ْلك َْر ِ
﴿و ِه َي
ب ا ْل َعظي ِم﴾ [األنبياء ]76 :وقولهَ :
نَا َدى م ْن َق ْب ُل َف ْ
َاجل َب ِ
جت ِري ِهبِ ْم ِيف َم ْوجٍ ك ِْ
وح ا ْبنَ ُه َوك َ
َب َم َعنَا َو َال َت ُك ْن َم َع
َْ
َان ِيف َم ْع ِز ٍل َيا ُبن اَي ْارك ْ
ال َونَا َدى ُن ٌ

ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [هود ،]42 :حيث ورد فيها أن أحد أوالد نوح عليه السالم قد غرق.

( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.309

( )2دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.310
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قال آخر( :)1واجلواب عىل ذلك هو أن االستثناء أسلوب معروف يف اللغة العربية،
بل غريها من اللغات أيضا؛ حيث يذكر املتكلم املستثنى منه عىل وجه العموم ،ثم خيرج
منهم من أراد إخراجه ،ويمكن أن يأيت االستثناء منفصال ،ويمكن أن يأيت متصال.
وحا إِ ْذ نَا َدى
﴿و ُن ً
قال آخر :ففي سورة األنبياء قال اهلل تعاىل عن نوح عليه السالمَ :
ِ
است ََج ْبنَا َل ُه َفن اَج ْينَا ُه َو َأ ْه َل ُه ِم َن ا ْلك َْر ِ
ب ا ْل َعظِي ِم﴾ [األنبياء ،]76 :وقد بني تعاىل املراد
م ْن َق ْب ُل َف ْ
بأهله يف آيات أخرى ،وهو من آمن منهم فقط ،حيث أخرب تعاىل يف سورة هود أنه قال لنوح
عليه السالم﴿ :حتاى إِ َذا جاء َأمرنَا و َفار ال اتنُّور ُق ْلنَا ْ ِ ِ
ني ا ْثن ْ ِ
يها ِم ْن ُك ٍّل زَ ْو َج ْ ِ
َني َو َأ ْه َل َك
امح ْل ف َ
َ
ُ
َ َ ُْ َ َ
إِ اال َم ْن َس َب َق َع َل ْي ِه ا ْل َق ْو ُل َو َم ْن آ َم َن َو َما آ َم َن َم َع ُه إِ اال َقلِ ٌيل﴾ [هود ،]40 :فقد أمره اهلل تعاىل أن
حيمل أهله معه إال من سبق القول من اهلل هبالكهم ،وقد كان قد سبق يف علم اهلل أن هيلك
ابنه مع اهلالكني؛ ألنه مل يكن مؤمنا ،ومل يكتب اهلل ألحد النجاة مع نوح عليه السالم إال
أهل اإليامن فقط ،وابنه مل يكن مؤمنا.
النموذج الثالث:
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فحدثونا عن النموذج الثالث من الشبهات
والتشكيكات ،والردود عليها.
قال أحد املشككني( :)2النموذج الثالث هو حمارضة عن تناقض القرآن الكريم
ألقاها حمارض ،ومل يذكر اسمه وال مكان إلقائها وسجلت عىل رشيط صويت وكتب عليه:
(هتادوا حتابوا) ،و(الدال عىل اخلري كفاعله) ،و(الكلمة الطيبة صدقة) تلبيسا عىل عوام
املسلمني حتى يروج بينهم ،ومل يذكر فيه اسمه وال مكان إلقائها ..وقد ذكر فيه سبعة عرش
شبهة ،وكلها مقتبسة مما قاله السابقون.
( )1معرفة تأويل املتشابه( ،ص ،)79وتفسري ابن كثري.185/3 ،
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قال آخر :ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىل﴿ :إِ ان ا ال ِذي َن آ َمنُوا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلا َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم
َوا الذي َن َها ُدوا َوالن َاص َارى َو ا
الصابِئنيَ َم ْن آ َم َن بِاهللاِ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َوعَم َل َص ً
َري ْ ِ
حيزَ ُن َ
اإل ْس َال ِم
ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم َو َال َخ ْو ٌ
ون﴾ [البقرة ،]62 :وقولهَ :
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
﴿و َم ْن َي ْب َت ِغ غ ْ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اخل ِ ِ
ن﴾ [آل عمران]85 :
ارسي َ
دينًا َف َل ْن ُي ْق َب َل منْ ُه َو ُه َو ِيف ْاآلخ َرة م َن ْ َ
قال آخر( : )1وقد أجيب عىل ذلك بأن اآلية األوىل تتحدث عن اليهود والنصارى
والصابئني قبل بعثة النبي  ،فكل من آمن بنبيه وأطاعه فله اجلنة ،وأما بعد بعثة النبي 
فقد نسخت رشيعته الرشائع ونسخ دينه األديان ،وال يقبل من أحد إال اإلسالم ،وهذا
معنى اآلية الثانية.
قال آخر :ويؤيد ذلك ما روي عن جماهد ،قال :قال سلامن :سألت النبي  عن أهل
دين كنت معهم ،فذكرت من صالهتم وعبادهتم ،فنزلت﴿ :إِ ان ا ال ِذي َن آ َمنُوا َوا ال ِذي َن َها ُدوا
والناصارى والصابِئِنيَ من آمن بِاهللاِ وا ْليو ِم ْاآل ِخ ِر وع َِم َل ص ِ
احلًا َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم َو َال
َ
َ
َ َْ
َ ْ َ َ
َ َ َ َ ا
ون﴾ [البقرة)2 ( ]62 :
ف َع َل ْي ِهم َو َال ُهم َحيزَ ُن َ
َخ ْو ٌ

ْ

ْ ْ

قال آخر :وقال السدي :إن اآلية نزلت يف أصحاب سلامن الفارِس ،بينا هو حيدث
النبي  إذ ذكر أصحابه ،فأخربه خربهم ،فقال :كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك،
ويشهدون أنك ستبعث نبيا ،فأنزل اهلل هذه اآلية ،فكان إيامن اليهود :أنه من متسك بالتوراة
وسنة موسى ،عليه السالم؛ حتى جاء عيسى؛ فلام جاء عيسى كان من متسك بالتوراة وأخذ
بسنة موسى ،فلم يدعها ومل يتبع عيسى ،كان هالكا ..وإيامن النصارى أن من متسك
باإلنجيل منهم ورشائع عيسى كان مؤمنا مقبوال منه حتى جاء حممد  ،فمن مل يتبع حممدا

( )1الرد عىل النرصاين يف مطاعن عىل القرآن( ،ص)46
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 منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى واإلنجيل كان هالكا(.)1
قال آخر :ومن األحاديث الرصحية يف هذا الباب قول رسول اهلل ( :والذي نفس
حممد بيده ال يسمع ِب أحد من هذه األمة ،هيودي وال نرصاين ثم يموت ومل يؤمن بالذي
أرسلت به إال كان من أصحاب النار)()2

﴿وإِ َذا َف َع ُلوا
قال آخر :ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلَ :
اح َش ًة َقا ُلوا وجدْ نَا َع َليها آباءنَا واهللاُ َأمرنَا ِهبا ُق ْل إِ ان اهللاَ َال ي ْأمر بِا ْل َفح َش ِ
َف ِ
اء َأ َت ُقو ُل َ
ون ع ََىل اهللاِ
ْ
َْ َ َ َ
َ َ
َ ُُ
ََ َ
ِ ِ ِ
َما َال َت ْع َل ُم َ
وه ُك ْم ِعنْدَ ُك ِّل َم ْس ِج ٍد َوا ْد ُعو ُه خمُ ْلِ ِصنيَ َل ُه
يموا ُو ُج َ
ون ُق ْل َأ َم َر َر ِِّب بِا ْلق ْسط َو َأق ُ
ون﴾ [األعراف 28 :ـ  ،]29وقوله﴿ :وإِ َذا َأردنَا َأ ْن هنلِ َك َقري ًة َأمرنَا م ْ ِ
الدِّ ي َن ك ََام َبدَ َأ ُك ْم َت ُعو ُد َ
يها
َتف َ
َ َ ْ
َْ َْ ُ َ
ُْ
َف َفس ُقوا فِيها َفح اق َع َليها ا ْل َقو ُل َفدَ مرن َ ِ
ريا﴾ [اإلرساء]16 :
ْ
َْ
َ َ
اْ
َ
َاها تَدْ م ً
قال آخر( : )3واجلواب عىل ذلك حيتمل وجوها كثرية غري التي فهمها املشككون،
وكلها حتتملها اللغة العربية ،ومنها أن معنى اآلية( :أمرنا مَتفيها بالطاعة ففسقوا فيها)،
يعنى (فخرجوا عن طاعة اهلل) ..أو أن (أمرنا) بمعنى (جعلناهم أمراء) ،فأضلوا قومهم.
قال آخر :ومنها أن [أمر] يف اللغة تأيت بمعنى كثر وظهر ،وقد ورد يف احلديث عن
عبد اهلل بن مسعود قال( :كنا نقول للحي إذا كثروا يف اجلاهلية أمر بنو فالن)( ،)4ومنه
حديث أِب سفيان الطويل مع هرقل وفيه قال أبو سفيان( :لقد أمر أمر ابن أِب كبشة؛ إنه
خيافه ملك بني األصفر)( ..)5وبذلك يكون معنى اآلية( :إن كثرة املَتفني الفاسقني يف بلد
وظهورهم نذير عذاب.
قال آخر( :)6ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلَ ﴿ :ب ِّ ِ
رش املُْنَافِ ِقنيَ
( )1تفسري ابن كثري ()284/1
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ون ا ْلكَافِ ِرين َأولِياء ِمن د ِ
بِ َأ ان َهلم ع ََذابا َألِيام ا ال ِذين يت ِ
ون املُْؤْ ِمنِنيَ َأ َي ْب َت ُغ َ
اخ ُذ َ
ون ِعنْدَ ُه ُم ا ْل ِعزا َة
َ ْ َ َ ْ ُ
َ َ
ً ً
ُْ
َفإِ ان ا ْل ِعزا َة هللاِ َمجِي ًعا﴾ [النساء 138 :ـ  ،]139وقولهَ ﴿ :م ْن َك َف َر بِاهللاِ ِم ْن َب ْع ِد إِ َيامنِ ِه إِ اال َم ْن ُأك ِْر َه
اإليام ِن و َلكِن من َرشح بِا ْل ُك ْف ِر صدْ را َفع َلي ِهم غ ََض ِ
ِ
اب
ب م َن اهللاِ َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
ٌ
َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َمئ ٌّن بِ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ ً َ ْ ْ
ِ
يم﴾ [النحل ،]106 :وقد فهم املشكك من اآلية الثانية ما عرب عنه بقوله( :إن الذي ينكر
عَظ ٌ
اهلل وينافق الكافرين ،وهو حتت اإلكراه حملل له وليس عليه أي ذنب أو عقوبة ،حاشا هلل
أن ينكر اإلنسان إيامنه حتت الضغظ واإلكراه)
قال آخر( : )1واجلواب عىل ذلك هو أن اآليتني خمتلفتان متاما؛ فكل واحدة منهام
تتكلم عن أمر مستقل؛ فاآلية األوىل تتكلم عن النفاق ،وهو إبطان الكفر وإظهار اإلسالم،
واآلية الثانية تتكلم عن املكره عىل الكفر ،أي إبطان اإلسالم وإظهار الكفر ،وشتان بني
املعنيني ،فإبطان الكفر وإظهار اإليامن ال جيوز يف ملة من امللل؛ ألنه كذب وتزوير وغش
وهذا كله حمرم عقال ،وأما إبطان اإليامن وإظهار الكفر يف حال اإلكراه امللجئ ،من باب
احلفظ عىل نفس املسلم ،فهذا من الرخص التي أباحها اهلل تيسريا عىل عباده.
قال آخر( :)2ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا ال ِذي َن
ِ
ِ
آ َمنُوا إِن َاام ْ
اب َو ْاألَزْ َال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن ع ََم ِل ا
اجتَنِ ُبو ُه َل َع ال ُك ْم
الش ْي َطان َف ْ
رس َو ْاألَن َْص ُ
اخلَ ْم ُر َواملَْ ْي ُ
ون فِيها َأهنار ِمن م ٍ
َري ِ
ِ
ون﴾ [املائدة ،]90 :وقوله﴿ :م َث ُل ْ ِ ِ
اء غ ْ ِ
ُت ْفلِ ُح َ
آس ٍن
اجلناة ا التي ُوعدَ املُْ ات ُق َ َ ْ َ ٌ ْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َري َط ْع ُم ُه َو َأ ْهنَ ٌار ِم ْن َمخ ٍْر َل اذ ٍة لِ ا
يها
لش ِاربِنيَ َو َأ ْهنَ ٌار م ْن ع ََس ٍل ُم َص ًّفى َو َهل ُ ْم ف َ
َو َأ ْهنَ ٌار م ْن َل َب ٍن َمل ْ َي َتغ ا ْ
ِمن ُك ِّل ال اثمر ِ
ات َو َمغ ِْف َر ٌة ِم ْن َر ِّهبِ ْم ك ََم ْن ُه َو َخالِدٌ ِيف الن ِ
اار َو ُس ُقوا َما ًء َمحِ ًيام َف َق اط َع َأ ْم َعا َء ُه ْم﴾
ْ
ََ

[حممد]15 :
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قال آخر( :)1واجلواب عىل ذلك هو أن مخر اآلخرة َتتلف عن مخر الدنيا ،فهي خالية
س ِم ْن َم ِع ٍ
من املنغصات واآلفات التي يف مخر الدنيا ،قال تعاىل﴿ :بِ َأك َْو ٍ
اب َو َأ َب ِار َيق َو َك ْأ ٍ
ني
ون َعن َْها َو َال ُين ِْز ُف َ
َال ُي َصدا ُع َ
َاه ْم بِ َفاكِ َه ٍة َو َحلْ ٍم ِمماا
﴿و َأ ْمدَ ْدن ُ
ون﴾ [الواقعة 18 :ـ  ،]19وقالَ :
ِ
ِ
ون ي َتنَازَ ُع َ ِ
يم﴾ [الطور 22 :ـ  ..]23فخمر الدنيا طعمه غري
يها َك ْأ ًسا َال َلغ ٌْو ف َ
ون ف َ
َي ْشت َُه َ َ
يها َو َال َت ْأث ٌ
لذيذ ،وحتدث ملن رشهبا الصداع ،وتذهب بعقله ،ويكثر عندها اللغو واللغط ،بل ال حتلو
عند شاربيها إال بكثرة اللغو ،وتوقع اإلنسان يف اآلثام العظام من دخول حتت اللعنة
وارتكاب للمحظورات ،فال يمتنع عن َشء منها ،وكيف يمتنع وهو ال عقل له ..فهذه
مخسة منغصات خلمر الدنيا نفاها اهلل عن مخر اآلخرة ،فالطعم لذة للشاربني ،وهم ال
يصدعون عنها والينزفون؛ أي ال تذهب عقوهلم ،وال لغو عندها وال أثم فيها.
قال آخر( :)2ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىل عن فرعون:
ون َملِ ْن َخ ْل َف َك آ َي ًة َوإِ ان كَثِ ًريا ِم َن الن ِ
ااس َع ْن آ َياتِنَا َلغَافِ ُل َ
يك بِ َبدَ نِ َك لِ َت ُك َ
﴿ َفا ْل َي ْو َم ُنن َِّج َ
ون﴾
ِ
[يونس ،]92 :وقولهَ ﴿ :ف َأ َرا َد َأ ْن َي ْست َِفزا ُه ْم ِم َن ْاألَ ْر ِ
ن َم َع ُه َمجي ًعا﴾ [اإلرساء]103 :
ض َف َأغ َْر ْقنَا ُه َو َم ْ
قال آخر( :)3واجلواب عىل ذلك أن هذا ليس تناقضا كام هو واضح ،بل فرعون مات
غرقا ،لكن اهلل تعاىل أخرج جثته للناس لتكون هلم آية ،وقد قال ابن عباس يف ذلك( :إن
بعض بني إرسائيل شكوا يف موت فرعون ،فأمر اهلل تعاىل البحر أن يلقيه بجسده سويا بال
روح ،وعليه درعه املعروفة عىل نجوة من األرض ـ وهو املكان املرتفع ـ ليتحققوا موته
وهالكه؛ وهلذا قال تعاىلَ ﴿ :فا ْل َي ْو َم ُنن َِّج َ
يك بِ َبدَ نِ َك﴾ أي نرفعك عىل نشز من األرض
ببدنك)( )4
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قال آخر( : )1باإلضافة إىل ذلك؛ فإن التناقض موجود ىف التوراة عن فرعون ،ففيها
أنه مل يغرق ،وموجود فيها ما يدل عىل غرقه ،وهذا هو التناقض الذى نسبوه زورا وهبتانا
إىل القرآن ،ففي اإلصحاح الرابع عرش من سفر اخلروج( :فرجع املاء وغطى مركبات
وفرسان مجيع جيش فرعون الذى دخل وراءهم ىف البحر ،مل يبق منهم وال واحد) ،وىف
اإلصحاح اخلامس عرش من نفس السفر( :تغطيهم اللجج ،قد هبطوا ىف األعامق كحجر)،
وىف تفسري التوراة ما نصه( :وال سبيل لنا هنا إىل احلكم بغرق فرعون ،إذ ال داللة عليه ىف
هذا النبأ ،وال من قول املرنِّم [مزمور  53 :78و ]11 :106وساق املفرسون أربع حجج
عىل عدم غرقه ،ومعنى قوهلم :إن قول املرنِّم ال يدل عىل غرقه هو :أن داود عليه السالم ىف
املزمور  78واملزمور  106قال كالم ًا عن فرعون ال يدل رصاحة عىل غرقه ..ونص 3 :78
هو (أما أعداؤهم فغمرهم البحر) ونص  11 :106هو (وغ ّطت املياه مضايقيهم ،واحد
منهم مل يبق)
قال آخر :هذا عن عدم غرق فرعون ،وأما عن غرقه ففى [املزمور ( :]15 :136ودفع
فرعون وقوته ىف بحر يوسف؛ ألنه إىل األبد رمحته) ،وىف ترمجة أخرى( :أغرق فرعون
وجيشه ىف البحر األمحر إىل األبد رمحته) ،ومفرسو الزبور ـ وهم أنفسهم الذين رصحوا
بعدم غرق فرعون ـ كتبوا عن فرعون( :فإن هذا األخري قد حاول جهد املستطاع أن يرجع
اإلرسائيليني إىل عبوديتهم؛ فام تم له ما أراد ،بل اندحر رش اندحار)
﴿ه َو ا ال ِذي
قال آخر( :)2ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بني قوله تعاىلُ :
ِ
ٍ
َخ َل َق َل ُكم ما ِيف ْاألَر ِ ِ
َش ٍء
است ََوى إِ َىل ا
ض َمجي ًعا ُث ام ْ
ْ
ْ َ
الس َامء َف َس او ُاه ان َس ْب َع َس َام َوات َو ُه َو بِ ُك ِّل َ ْ
ِ
َاها َر َف َع َس ْمك ََها َف َس او َاها َو َأ ْغ َط َش
الس َام ُء َبن َ
يم﴾ [البقرة ،]29 :وقولهَ ﴿ :أ َأ ْن ُت ْم َأ َشدُّ َخ ْل ًقا َأ ِم ا
عَل ٌ
( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.462

( )2دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.325
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اها﴾ [النازعات 27 :ـ ]30؛ فقد تومهوا أن اآلية
اها َو ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َذلِ َك َد َح َ
َل ْي َل َها َو َأ ْخ َر َج ُض َح َ
تذكر أن خلق األرض قبل خلق السامء ،بخالف اآلية الثانية.
قال آخر :واجلواب عىل ذلك هو أن اآليات الكريمة التي حتدثت عن خلق
اختِ َال ِ
السموات واألرض يأيت ذكر السموات ثم األرض غالب ًا؛ فاهلل تعاىل يقول﴿ :إِ ان ِيف ْ
ف
ض َآلي ٍ
ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ات ُق َ
ون﴾ [يونس ،]6 :ويقول:
الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ َ
ال ال ْي ِل َوالن َاه ِار َو َما َخ َل َق اهللاُ ِيف ا
َان عَر ُشه ع ََىل املَْ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اء لِ َي ْب ُل َو ُك ْم َأ ُّي ُك ْم
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض ِيف ستاة َأ ايا ٍم َوك َ ْ ُ
َ
﴿و ُه َو ا الذي َخ َل َق ا
ون ِمن بع ِد املَْو ِ
ِ
ت َل َي ُقو َل ان ا ال ِذي َن َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِ اال ِس ْح ٌر
َأ ْح َس ُن ع ََم ًال َو َلئ ْن ُق ْل َت إِ ان ُك ْم َم ْب ُعو ُث َ ْ َ ْ ْ
ِ
احل ِّق َت َع َاىل ع اَام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ُمبِنيٌ ﴾ [هود ،]7 :ويقولَ :
ون﴾ [النحل..]3 :
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض بِ ْ َ
﴿خ َل َق ا
حتى عندما يتحدث عن بداية خلق السموات واألرض نجد القاعدة ذاهتا تتكرر ،كام قال
َت ُذ ولِيا َفاطِ ِر السامو ِ
ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
﴿احل ْمدُ هللاِ
اَ َ
َري اهللاِ َأ ا َ ًّ
ض﴾ [األنعام ،]14 :ويقولَ ْ :
تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأغ ْ َ
ض﴾ [فاطر ،]1 :ويقولَ ﴿ :فاطِر السامو ِ
َفاطِ ِر السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [الشورى]11 :
ُ اَ َ
اَ َ
قال آخر :إال آية واحدة ،وهي قوله تعاىلَ ﴿ :تن ِْز ًيال ِمم ان َخ َل َق ْاألَر َض والسامو ِ
ات
َ اَ َ
ْ
ْ

ا ْل ُع َىل﴾ [طه ،]4 :فقد ذكرت األرض قبل السامء ،ولكن واو العطف هنا ال تدل عىل الَتتيب
أو التسلسل ،عىل عكس كلمة (ثم) التي تدل عىل الَتتيب والتسلسل.
قال آخر :أما اآليات يف سورة فصلت ،فقد ذكرت خلق األرض يف قوله تعاىل يف
ون بِا ال ِذي َخ َل َق ْاألَ ْر َض ِيف َي ْو َم ْ ِ
جت َع ُل َ
احلديث عن خلق األرضُ ﴿ :ق ْل َأئِنا ُك ْم َل َت ْك ُف ُر َ
ون
ني َو َ ْ
ِ
ِ
ِ
َله َأنْدَ ادا َذلِ َك رب ا ْلعاملَِنيَ وجع َل فِيها رو ِ ِ
اهتا ِيف
يها َو َقدا َر ف َ
اِس م ْن َف ْوق َها َو َب َار َك ف َ
َ َ َ
َ ُّ َ
ً
ُ
يها َأ ْق َو َ َ
َ َ َ َ
َأر َب َع ِة َأ ايا ٍم س َواء لِ ِ ِ
الس َام ِء َو ِه َي
است ََوى إِ َىل ا
لسائلنيَ ﴾ [فصلت 9 :ـ  ،]10ثم قوله بعدهاُ ﴿ :ث ام ْ
َ ً ا
ْ
أل ْر ِ
ان َف َق َال َهلَا َولِ ْ َ
ُد َخ ٌ
ض ائْتِ َيا َط ْوعًا َأ ْو ك َْر ًها َقا َلتَا َأ َت ْينَا َطائِ ِعنيَ ﴾ [فصلت ،]11 :والذي يدقق
النظر جيد أن اآلية األخرية ال تتحدث عن خلق السامء ،بل عن احلالة الدخانية للسامء ،أي
162

أن السامء موجودة أص ً
ال أثناء فَتة خلق األرض ،ولكنها كانت يف احلالة الدخانية ،وهذا
نفس ما يقوله العلامء املعارصون.
قال آخر( : )1فالعلم يؤكد أن الكون ظل لفَتة طويلة يف حالة من الغاز والغبار
والدخان ..وأثناء هذه احلالة تشكلت األرض ،هذا بالضبط ما جاء يف القرآن الكريم ﴿ ُث ام
الس َام ِء َو ِه َي ُد َخ ٌ
ان﴾ ،حيث أن اهلل تعاىل ذكر أن األرض خلقت بينام كانت السامء
است ََوى إِ َىل ا
ْ
دخان ًا ،أي أن السامء خلقت قبل األرض وليس العكس.
قال آخر( :)2ومن تلك التشكيكات سوء فهمهم لقوله تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن ُكن َْت ِيف َش ٍّك
ون ا ْلكِت ِ
ِ
ِ
اس َأ ِل ا ال ِذي َن َي ْق َر ُء َ
احل ُّق ِم ْن َر ِّب َك َف َال َت ُكو َن ان
َ
َاب م ْن َق ْبل َك َل َقدْ َجا َء َك ْ َ
مماا َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك َف ْ
ِم َن املُْ ْم َ َِتي َن﴾ [يونس]94 :؛ فقد تومهوا أن رسول اهلل  كان شاكا يف الوحي الذي كان يأتيه
وكان مرتابا ،ولذلك دعي أن يرجع إىل الكتاب املقدس.
قال آخر :واجلواب عىل ذلك أن أسلوب الرشط من أساليب اللغة العربية ،وله
أدوات كثرية منها (إن)( ، )3وهي حرف وجود لوجود ،فمثال لو قلت لك :إن كنت يف
البيت اتصل ِب ،أو إن كان عندك كتاب األلفية البن مالك فأعطنيه ،فهذا األسلوب ال
يستلزم أين يف البيت أو أن الكتاب عندي ..فكذلك هنا ،ال يستلزم من هذا األسلوب أن
الرسول  شاك ،كام فهم املشككون ،لذلك ورد عن النبي  أنه قال( :ال أشك وال
أسأل)()4

قال آخر( :)5باإلضافة إىل ذلك؛ فإن اخلطاب لرسول اهلل  يف القرآن الكريم قد
وه ان لِ ِعدا ِهتِ ان
يكون املراد منه أمته ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النابِ ُّي إِ َذا َط ال ْق ُت ُم الن َِّسا َء َف َط ِّل ُق ُ
( )1موقع اإلعجاز العلمي يف القرآن عبد الدائم الكحيل.

( )4عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة ،فتح القدير.489/2 ،

( )2دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.331

( )5فتح القدير (.487/2

( )3مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،البن هشام ()29/1
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وهتِن و َال َخيْرجن إِ اال َأ ْن ي ْأتِنيَ بِ َف ِ
و َأحصوا ا ْل ِعدا َة وا ات ُقوا اهللاَ رب ُكم َال َُت ِْرج ُ ِ
اح َش ٍة
َ
ُ ْ َ
وه ان م ْن ُب ُي ِ ا َ
ُ
َ
َ ْ ُ
َا ْ
ٍ ِ
حي ِد ُ
ث َب ْعدَ َذلِ َك
ُم َب ِّينَة َوت ْل َك ُحدُ و ُد اهللاِ َو َم ْن َي َت َعدا ُحدُ و َد اهللاِ َف َقدْ َظ َل َم َن ْف َس ُه َال تَدْ ِري َل َع ال اهللاَ ُ ْ
َأ ْم ًرا﴾ [الطالق ،]1 :وغريه كثري.
قال آ خر :باإلضافة إىل ذلك؛ فقد ذهب ابن حزم إىل أن (إن) هنا بمعنى (ما) أي:
(فام كنت يف شك مما أنزلنا إليك) ،ومثله قوله تعاىل﴿ :إِ ْن َأنَا إِ اال ن َِذ ٌير ُمبِنيٌ ﴾ [الشعراء،]115 :
ِ
ِ
رش ِم ْث ُل ُك ْم﴾ [إبراهيم ،]11 :ثم استدل عىل ذلك
وقولهَ ﴿ :قا َل ْت َهل ُ ْم ُر ُس ُل ُه ْم إ ْن ن َْح ُن إ اال َب َ ٌ
بقوله( :ألن من املحال العظيم الذي ال يتمثل يف فهم من له مسكة ،أن يكون إنسان يدعو
إىل دين يقاتل عليه ،وينازع فيه أهل األرض ،ويدين به أهل البالد العظيمة ،ثم يقول هلم:
إين يف شك مما أقاتلكم عليه أهيا املخالفون ،ولست عىل يقني مما أدعوكم إليه وأحققه لكم
أهيا التابعون ،إىل مثل هذا السخف الذي ال يتصور إال يف دماغ هذا املجنون اجلاهل ()2 ())1

قال آخر( :)3وبذلك؛ فإن معنى اآلية( :إن من أدلة صدق نبوتك يا حممد أن أهل
الكتاب يعرفون ذلك ،فاسأهلم حتى يطمأن قلبك ،وليس معناها اترك دينك واتبع أهل
الكتاب كام زعم النرصاين)
قال آخر( :)4ومن تلك التشكيكات قوهلم( :كيف ُيذكر يف القرآن الكريم أن اهلل أمر
املالئكة بالسجود آلدم عليه السالم مع أن اإلسالم اشتهر بالتشدد يف إنكار الرشك وتكفري
كل ساجد لغري اهلل؟)
قال آخر :واجلواب عىل ذلك هو أن السجود نوعان؛ سجود حتية وإكرام ،وسجود
عبادة وإعظام ،فسجود العبادة ال جيوز يف مجيع امللل وعند مجيع الرسل ،بل ال يسجد

( )1يعني ابن النغريلة اليهودي.

( )3دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.332

( )2الرد عىل ابن النغريلة اليهودي ،ص.60

( )4حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه( ،ص)276
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اإلنسان إال هلل وحده وأما سجود التحية فهذا كان جائزا يف رشع من قبلنا ،كام حصل
ليوسف عليه السالم عندما خر له أبواه وأخوته سجدا ،فلم ينكر عليهم.
قال آخر :ومن هذا الباب سجود املالئكة آلدم عليهم السالم ،وأما يف رشعنا فقد
نسخ سجود التحية ،درأ للفتنة وسدا ألبواب الرشك وطرائقه ،وقد قال بعض العلامء يف
﴿و َر َف َع َأ َب َو ْي ِه ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
ش َو َخ ُّروا َل ُه ُس اجدً ا﴾ [يوسف:]100 :
ذلك عند تفسري قوله تعاىلَ :
(وقد نسخ اهلل ذلك كله يف رشعنا ،وجعل الكالم بدال عن االنحناء ،وأمجع املفرسون أن
ذلك السجود عىل أي وجه كان ،فإنام كان حتية ال عبادة ،قال قتادة :هذه كانت حتية امللوك
عندهم ،وأعطى اهلل هذه األمة السالم حتية أهل اجلنة)()1

 .6التشكيك والتعارض:
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فحدثونا عن الشبهات املرتبطة بتوهم التعارض بني
القرآن الكريم واحلقائق العلمية وغريها.
قال أحد املشككني :يمكن تقسيم الشبهات املرتبطة باحلقائق العلمية إىل قسمني:
أوهلام يرتبط باحلقائق التارخيية ،والثاين يرتبط باحلقائق الكونية ،والتي دل عليها العلم
احلديث.
أ .احلقائق التارخيية:
قال أحد احلضور :فحدثونا عن الشبهات املرتبطة بتوهم التعارض بني القرآن
الكريم واحلقائق التارخيية.
قال أحد املشككني :يمكننا تقسيم تلك التشكيكات إىل نوعني :التشكيك يف احلقائق

( )1اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (.174/9
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الواردة يف القصص الق رآين ،واعتبارها جمرد قصص موضوعة للعربة ،أو جمرد أساطري ال
حقيقة واقعية هلا ..والثاين :التشكيك يف بعض األحداث أو الشخصيات الواردة يف القرآن
الكريم بحجة عدم ورود األدلة عليها من املصادر التارخيية األخرى.
القصص القرآين:
قال أحد احلضور :فحدثونا عن النوع األول ..أي التشكيك يف احلقائق الواردة يف
القصص القرآين ،واعتبارها جمرد قصص موضوعة للعربة ،أو جمرد أساطري ال حقيقة واقعية
هلا.
قال أحد املشككني( :)1لقد كان من أوائل من اهتم بطرح هذه التشكيكات ـ بعد
قوم رسول اهلل  ـ املسترشق األملاين هوروفيتش( )2الذي حتتوى بحوثه القرآنية عىل طائفة
كبرية من التشكيكات املرتبطة هبذا اجلانب؛ فهو يقسم النصوص القصصية يف القرآن
الكريم إىل عموميات وشكليات ،وأساطري رادعة.
قال آخر( :)3ومثله بعض املسترشقني الذين ذكر كارل بروكلامن اهتاممهم هبذه
التشكيكات ،وألفوا كتبا منها :اهلجادة يف قصص القرآن ،لسجبار ،بقلم ليبزيج 1907م..
ومنها مصادر القصص اإلسالمية يف القرآن وقصص األنبياء ،بقلم سايدر سكاي ،باريس،
1932م ..ومنها القصص الكتاِب يف القرآن ،بقلم سباير وجريفنا ينخن1939 ،م.
قال آخر( :)4ومنها ما كتبه املسترشق املجري بريانت هيللر ( 1857ـ 1943م)
املتخصص تقريبا يف قصص القرآن ،حيث نرش بحوثا يف جملة الفصول بعنوان :قصة أهل
الكهف ،عام  ..1907وعنارص هيودية يف مصطلحات القرآن الدينية1928 ،م ..وقصص
( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.345

املسترشقني للدكتور عبد الرمحن بدوي (ص )621

( )2هورفيس [ 1874ـ  ]1931مسترشق أملاين هيودي ،وهو صاحب

( )3املسترشقون والدراسات اإلسالمية ،ص.74

كتاب [مباحث قرآنية] وغريها من املؤلفات .انظر :موسوعة

( )4املسترشقون والدراسات اإلسالمية ،ص.75
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القرآن ،عامل اإلسالم1934 ،م.
قال آخر :ثم اهتم هبذه التشكيكات ونرشها بعض املسلمني املتتلمذين عىل أيدهيم،
وم ن أمثلتهم طه حسني الذي قال( :للتوراة أن حتدثنا عن إبراهيم وإسامعيل ،وللقرآن أن
حيدثنا أيضا ،ولكن ورود هذين االسمني يف التوراة وبالقرآن ال يكفي إلثبات وجودمها
التارخيي)()1

قال آخر( :)2ثم قام حممد خلف اهلل بجمع كل تلك املغالطات ،وما أوردوه من شبه،
موافقا هل م فيها يف كتاب سامه [الفن القصيص يف القرآن الكريم] ،وقد ذكر يف مقدمته أن
الفن القصيص يعتمد فيه عىل مجال األسلوب ،وترابط الفكرة مع اهلدف النبيل من القصة،
وال يضري هذا الفن كون القصة ملفقة أو خيالية مادام أن اهلدف نبيل والغاية نافعة.
قال آخر( :)3ثم بنى عىل هذه املقدمة أن قصص القرآن هي نوع من أنواع هذا الفن
يف مجيع صفاته ،لذلك فال يلزم أن تكون كل قصة يذكرها القرآن قصة واقعية.
قال آخر :ثم أخذ يقرر هذه الدعوى بأن الكثري من القصص القرآنية ليست
صحيحة تارخيا ،بل التاريخ خيالفها ..وقد طرح كالمه هذا بكل جرأة ،حتى إنه مل جيد ضريا
﴿و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْست َِم ُع إِ َل ْي َك َو َج َع ْلنَا ع ََىل ُق ُل ِ
وهبِ ْم َأكِنا ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو ِيف
أن يقول ما قال الكفارَ :
وك ُجي ِ
ِ
ٍ
آ َذ ِ ِ
اد ُلون ََك َي ُق ُ
ول ا ال ِذي َن َك َف ُروا إِ ْن
اهن ْم َو ْق ًرا َوإِ ْن َي َر ْوا ُك ال آ َية َال ُيؤْ منُوا ِ َهبا َحتاى إِ َذا َجا ُء َ َ
َه َذا إِ اال َأ َساطِ ُري ْاألَ اولِنيَ ﴾ [األنعام ،]25 :فقد قال خلف اهلل( :إنا ال نتحرج من القول بأن
القرآن أساطري)()4

قال آخر :وقال مؤكدا ذلك( :أصبح العقل اإلسالمي غري ملزم باإليامن برأي معني

( )1يف الشعر اجلاهيل لطه حسني (ص)26

( )3دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.347

( )2دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.346

( )4الفن القصيص يف القرآن الكريم ،ملحمد خلف اهلل ،ص.209
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يف هذه األخبار الواردة يف القصص القرآين؛ وذلك ألهنا مل تبلغ عىل أهنا دين يتبع ..ومن
هنا يصبح من حق العقل البرشي أن هيمل هذه األخبار ،أو جيهلها ،أو خيالف فيها ،أو
ينكرها)()1

قال آخر :ومل يقترص عىل ذلك ،بل قال( :ومن هنا يصبح من حقنا ،أو من حق القرآن
علينا ،أن نفسح املجال أمام العقل ليبحث ويدقق ،وليس عليه من بأس يف أن ينتهي من
هذه البحوث إىل ما خيالف هذه املسائل ،ولن تكون خمالفة ملا أراده اهلل أو ملا قصد إليه
القرآن؛ ألن اهلل مل يرد تعليمنا التاريخ ،وألن القصص القرآين مل يقصد إال إىل املوعظة
والعربة ،وما شاهبها من مقاصد وأغراض ،إن املخالفة هنا لن تكون إال خمالفة ملا تتصوره
البيئة وملا تعرفه عن التاريخ ،ومل يقل قائل بأن ما تعرفه البيئة العربية عن التاريخ هو احلق
والصدق ،ومل يقل بأن املخالفة ملا يف أدمغة العرب من صور عن التاريخ هي الكفر
واإلحلاد ،بل لعل هذه املخالفة واجبة حتى يكون تصحيح التاريخ وخلوه من اخلياالت
واألوهام)()2

قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فكيف تردون عىل هذه الشبهات والتشكيكات؟
قال أحد املشككني :أول الردود عىل تلك الدعوى خمالفة إمجاع املسلمني ،بل إمجاع
غريهم من أهل األديان أن القصص القرآين إنام حتكي واقعا حقيقيا( ..)3وهلذا نجد
تفاصيلها يف كتب التاريخ.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،وهو األهم؛ فإن القرآن الكريم يذكر ذلك ،ويؤكده،
اب ما ك َ ِ
ِ
ِ
رب ٌة ِألُ ِ
فقد قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ك َ
َتى َو َلكِ ْن
َان َحدي ًثا ُي ْف َ َ
ويل ْاألَ ْل َب ِ َ
َان ِيف َق َصص ِه ْم ع ْ َ

( )1الفن القصيص يف القرآن الكريم ،ص.74:

()3منهج املدرسة العقلية يف التفسري،للرومي ،ص.442:

( )2الفن القصيص ص.255:
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تَص ِد َيق ا ال ِذي ب َ ِ
ِ
مح ًة لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [يوسف ،]111 :وقال:
َش ٍء َو ُهدً ى َو َر ْ َ
ْ
َْ
ني َيدَ ْيه َو َت ْفص َيل ُك ِّل َ ْ
احل ُّق وما ِمن إِ َل ٍه إِ اال اهللاُ وإِ ان اهللاَ َهلو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم﴾ [آل عمران،]62 :
َُ َ
َ
ص َْ َ َ ْ
﴿إِ ان َه َذا َهل ُ َو ا ْل َق َص ُ
احلك ُ
َ
﴿و َمت ْت كَلِم ُت ر ِّب َك ِصدْ ًقا َوعَدْ ًال َال م َبدِّ َل لِكَلِامتِ ِه َو ُه َو الس ِم ُ ِ
يم﴾ [األنعام:
يع ا ْل َعل ُ
ا
َ
ُ
َ َ
وقال َ :ا
 ،]115أي صدقا يف األخبار وعدال يف األحكام ( ..)1فكل ما يف القرآن الكريم إما أخبار أو
أحكام ،فكل أخباره صدق وكل أحكامه عدل ،ومن األخبار قصص األمم السابقة مع
أنبيائها.
قال آخر( :)2باإلضافة إىل ذلك؛ فإن كون القصة هتدف إىل العربة ،ال يعني أن خيتلق
القاص القصة وينسخها من وحي خياله ،ألن هذا ليس من الكامل؛ ذلك أن أخذ العربة من
ص َع َل ْي َك
القصة الواقعية هو األكمل ،والقرآن ال يأيت إال بالكامل ،كام قال تعاىل﴿ :ن َْح ُن َن ُق ُّ
َأ ْح َس َن ا ْل َق َص ِ
ص بِ َام َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن َوإِ ْن ُكن َْت ِم ْن َق ْبلِ ِه ملَِ َن ا ْلغَافِلِنيَ ﴾ [يوسف،]3 :
وما كان ألحسن القصص أن تكون كذبا.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل ذلك؛ فإن اهلل تعاىل ـ وهو القادر احلق ـ أعظم من أن يلجأ
يف كتابه املنزل ـ الذي أنزله هلداية اخللق مجيعا ـ الستخدام الباطل واألكاذيب ليجتذب هبا
العرب من معارصي نزوله إىل اإليامن ،وهو يعلم أن هذا الكتاب سيؤمن به غريهم يف أزمنة
وأمكنة أخرى ،فام هي نسبة العرب الذين عارصوا نزول القرآن ـ وأتى بام عندهم من
أساطري وأوهام كام زعموا ـ إىل من أسلم ويسلم يف كل عرص ومكان حتى يرث اهلل األرض
ومن عليها؟
قال آخر( : )4وهل يصح مثل هذا القول إال بناء عىل عقيدة ترى أن اإلسالم دين

( )1تفسري ابن كثري (.167/2

( )3مدخل إىل علم التفسري ،د .بلتاجي ،ص.188

( )2دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.349

( )4مدخل إىل علم التفسري ،د .بلتاجي ،ص.188
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حميل ،نزل إىل شبه اجلزيرة يف القرن السابع امليالدي ،واجتذهبم إىل اإليامن بموافقته ملا كان
عندهم من أوهام وخياالت وأباطيل َتالف التاريخ احلق؟
قال آخر( :)1أال يقودنا القول بذلك إىل سؤال بالغ األمهية ،وهو :كيف يلجأ اخلالق
ـ جل وعال عام يقولون ـ إىل موافقة خياالت وأوهام العرب اجلاهلني وقت نزوله ،وهو
القادر ـ بطريق القطع ـ عىل أن يصوغ كتابه املنزل من احلقائق املتفقة مع الواقع والتاريخ،
التي حتدث أثرها من املوعظة والعربة يف نفس الوقت؟
قال آخر :أال يشبه هذا الزعم الذي تتضمنه هذه النظرية أن يكون حيلة برشية يلجأ
إليها البرش الضعاف املحدودو القدرة والعلم يف سبيل اجتذاب الناس إىل دعواهتم؟ ..أما
أن يكون هذا أسلوبا إهليا يف تنزيل آخر الكتب املنزلة ،فهذا ما ال يمكن أن تتصوره العقول
من كل وجه.
قال آخر( : )2ويلزم من هذا القول أن اهلل تعاىل لبس عىل الناس بذكر هذه القصص
املكذوبة يف كتابه ،الذي يذكر فيه أنه حمفوظ من اخلطأ والريب والكذب ..ويلزم منه أن
القرآن صد الكثري من الناس عن اإلسالم بسبب عدم مطابقة قصصه للواقع ،بل هذا ما
ادعاه خلف ،حيث زعم أن (التمسك بمقياس الصدق التارخيي يف القصص القرآين خطر
أي خطر عىل النبي  وعىل القرآن ،بل هو جدير بأن يدفع الناس إىل الكفر بالقرآن كام
كفروا من قبل بالتوراة)()3

قال آخر( :)4بل يلزم من هذا القول عكس ما قصده؛ فهذه اآلراء ـ فضال عام هلا من
نتائج سيئة ـ تذهب بقدسية القرآن من النفوس ،وتزيل عنه روعة احلق ،وتزلزل قضاياه يف

( )1مدخل إىل علم التفسري ،د .بلتاجي ،ص.188

( )3الفن القصيص ،ص.42

( )2دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.351

( )4تفسري القرآن الكريم ،حممود شلتوت ،ص.273
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كل ما تناوله من عقائد وترشيع وأخبار ماضية وأحوال مستقبلة.
قال آخر( :)1باإلضافة إىل كل ذلك؛ فإنه إذا كان املضمون التارخيي يف القصص
القرآين ـ كام يزعم خلف اهلل وأصحابه ـ باطل يف احلقيقة ،ونفس األمر مطابقا ملا كان يف
نفوس املرشكني أو غريهم ،أال يكون هذا معارضا معارضة رصحية ملضمون قوله تعاىل:
الذك ِْر ملَاا جاء ُهم وإِ انه َلكِتَاب ع َِزيزٌ َال ي ْأتِ ِ
يه ا ْل َباطِ ُل ِم ْن َب ْ ِ
﴿إِ ان ا ال ِذي َن َك َف ُروا بِ ِّ
ني َيدَ ْي ِه َو َال ِم ْن
َ
ٌ
َ َ ْ َ ُ
َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍم َمحِ ٍ
يد﴾ [فصلت 41 :ـ  ،]42والتي تنفي إمكان أن يقتحم الباطل إليه من
ْ َ
بني يديه وال من خلفه؟
ِ
َتا ُه
قال آخر :فإذا أضفنا إىل هذا قوله تعاىلَ :
﴿و َق َال ا الذي َن َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِ اال إِ ْف ٌك ا ْف َ َ
آخ ُر َ
َو َأعَا َن ُه َع َل ْي ِه َق ْو ٌم َ
ورا َو َقا ُلوا َأ َساطِ ُري ْاألَ اولِنيَ ا ْك َت َت َب َها َف ِه َي ُمت ْ َىل َع َل ْي ِه
ون َف َقدْ َجا ُءوا ُظ ْل ًام َوزُ ً
بكْر ًة و َأ ِص ًيال ُق ْل َأنْزَ َله ا ال ِذي يع َلم الرس ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض إِ ان ُه ك َ
ورا َر ِح ًيام﴾
اَ َ
ُ
ُ َ َ
َان َغ ُف ً
َ ْ ُ ِّ ا
[الفرقان 4 :ـ  ،]6فهل يبقى هناك أي وجه ملا ذكره خلف اهلل وغريه من املشككني ،وخصوصا
من املسلمني الذين يؤمنون بالقرآن الكريم؟
قال آخر( :)2باإلضافة إىل هذا؛ فإن ما يذكره خلف اهلل من أن نفي االفَتاء يف القرآن
الكريم يتعلق بمصدر القرآن كله ،ال بجزئياته ..ال يصح يف منطق العقول ،ذلك أن ما
ينطبق عىل الكل املجموع ينطبق عىل جزئيات هذا الكل.
آن َو َل ْو ك َ
ون ا ْل ُق ْر َ
قال آخر( :)3وهذا ما يدل عليه قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ اب ُر َ
َان ِم ْن ِعن ِْد
َري اهللاِ َلوجدُ وا فِ ِ
غِْ
يه ْ
اختِ َال ًفا كَثِ ًريا﴾ [النساء]82 :؛ فهي تعني :لوجدوا فيه اختالفا كثريا مع
َ َ
حقائق األمور التارخيية والكونية ..ولوجدوا فيه اختالفا كثريا مع الفطرة البرشية ..لكنه ملا

( )1مدخل إىل علم التفسري ،ص.195

( )3دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.352

( )2دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.352
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كان من عند اهلل فقد جترد عن ذلك كله ،فليس فيه أي اختالف مع َشء من ذلك.
قال آخر( :)1ومثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :تن ِْز ُيل ا ْلكِت ِ
ب فِ ِيه ِم ْن َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ َأ ْم
َاب َال َر ْي َ
َاه ْم ِم ْن ن َِذ ٍير ِم ْن َق ْبلِ َك َل َع ال ُه ْم َ ْهيتَدُ َ
َي ُقو ُل َ
ون﴾
احل ُّق ِم ْن َر ِّب َك لِ ُتن ِْذ َر َق ْو ًما َما َأت ُ
َتا ُه َب ْل ُه َو ْ َ
ون ا ْف َ َ
[السجدة 2 :ـ  ،]3فقد رد عىل دعوى االفَتاء بإثبات أنه هو احلق من اهلل ،فهل جيوز يف منطق
العقل أو أساليب البيان أن يكون حقا قد احتوى باطال؟ وهل يصدق عليه وصف احلق
حينئذ؟.
قال آخر :وهكذا؛ فإن كل اآليات الواردة يف وصف القرآن ـ بام فيه من قصص ـ بأنه
احلق ،تدل عىل هذا ،كام يف قوله تعاىل﴿ :إِناا َأ ْر َس ْلن َ
احل ِّق َب ِش ًريا َون َِذ ًيرا﴾ [البقرة،]119 :
َاك بِ ْ َ
احل ِّق َوإِن َاك ملَِ َن املُْ ْر َسلِنيَ ﴾ [البقرة ،]252 :وقوله:
وقوله﴿ :تِ ْل َك آ َي ُ
ات اهللاِ َن ْت ُل َ
وها َع َل ْي َك بِ ْ َ

احل ِّق َفبِ َأي ح ِد ٍ
يث َب ْعدَ اهللاِ َوآ َياتِ ِه ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [اجلاثية ،]6 :وقوله:
﴿تِ ْل َك آ َي ُ
ات اهللاِ َن ْت ُل َ
ِّ َ
وها َع َل ْي َك بِ ْ َ
ِ
َاب بِ ْ
﴿اهللاُ َال إِ َل َه إِ اال ُه َو ْ
ني َيدَ ْي ِه َو َأنْزَ َل الت ْاو َرا َة
احلَ ِّق ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
احلَ ُّي ا ْل َق ُّيو ُم نَزا َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
اإلن ِ
َو ْ ِ
احل ُّق َو َما ِم ْن إِ َل ٍه إِ اال اهللاُ َوإِ ان اهللاَ
ْج َيل﴾ [آل عمران 2 :ـ  ،]3وقوله﴿ :إِ ان َه َذا َهل ُ َو ا ْل َق َص ُ
ص َْ
َهلو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم﴾ [آل عمران ،]62 :وقولهُ ﴿ :ق ْل إِ ِّين ع ََىل َب ِّين ٍَة ِم ْن َر ِِّب َوك اَذ ْب ُت ْم بِ ِه َما ِعن ِْدي َما
َُ َ
احلك ُ
َ
احل اق و ُهو َخري ا ْل َف ِ
ون بِ ِه إِ ِن ْ
ت َْس َت ْع ِج ُل َ
اصلِنيَ ﴾ [األنعام ،]57 :وغريها من
احلُك ُْم إِ اال هللاِ َي ُق ُّ
ص َْ َ َ ْ ُ
اآليات الكريمة.
قال آخر( : )2فقد أثبتت هذه اآليات كلها ـ وأمثاهلا يف القرآن كثري ـ أن القرآن كله
حق نزل من عند اهلل ،وآياته كلها حق؛ وقصصه كلها حق؛ ألن اهلل تعاىل ال يقص إال احلق،
وهو يقص علينا نبأ أهل الكهف باحلق ،ونبأ موسى وفرعون باحلق ،وكل ما قصه وأوحى
به فهو احلق ،ألن اهلل تعاىل ال يقول إال احلق وهو هيدي السبيل ،ووحيه كله حق ،وكتابه
( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.353
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﴿و َما
كله حق ،ال يصل إليه الباطل واالفَتاء والكذب بأي وجه من الوجوه ،كام قال تعاىلَ :
آن َأ ْن ي ْف ََتى ِمن د ِ
ني َيدَ ْي ِه َو َت ْف ِص َيل ا ْلكِت ِ
ك َ
َاب َال
ون اهللاِ َو َلكِ ْن ت َْص ِد َيق ا ال ِذي َب ْ َ
ْ ُ
َان َه َذا ا ْل ُق ْر ُ ُ َ
ِ
ري ِ ِ ِ
ب ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [يونس]37 :
ب فيه م ْن َر ِّ
َْ َ
قال آخر( :)1فأين يف هذا كله ما يتيح خللف اهلل وأصحابه الزعم بأن نفي االفَتاء يف
هذه اآليات ال يلحق املواد األدبية القصصية ،وال بام يف هذه القصص من صور لألحداث
واألشخاص؟ ..وهل إذا حلق االفَتاء هذه األمور ـ كام يزعمون ـ يصح إطالق وصف
احلق يف اآليات السابقة؟ ..وهل استخالص عربة ينايف أن يكون القصص املستخلص منه
حقا؟
قال آخر( :)2وقد أجاب عن هذا الزعم الباطل قوله تعاىل يف آخر سورة يوسف بعد
اب ما ك َ ِ
ِ
ِ
رب ٌة ِألُ ِ
عرض قصتهَ ﴿ :ل َقدْ ك َ
َتى َو َلكِ ْن
َان َحدي ًثا ُي ْف َ َ
ويل ْاألَ ْل َب ِ َ
َان ِيف َق َصص ِه ْم ع ْ َ
ِ
ِ
مح ًة لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [يوسف،]111 :
َش ٍء َو ُهدً ى َو َر ْ َ
ت َْص ِد َيق ا ال ِذي َب ْ َ
ني َيدَ ْيه َو َت ْفص َيل ُك ِّل َ ْ
فالعربة املستخلصة من القصص القرآين ،إنام تستخلص من قصص حق ال افَتاء فيه وال
أسطورة.
الض َال ُل َف َأناى
احل ِّق إِ اال ا
قال آخر( :)3وأجاب عىل ذلك أيضا قوله تعاىلَ ﴿ :ف َام َذا َب ْعدَ ْ َ
رص ُف َ
ون﴾ [يونس ،]32 :فإذا كان كل ما يف القرآن قد وصف بأنه هو احلق ،فهل يستقيم بعد
ُت ْ َ
هذا أن يتضمن شيئا ينسب إىل باطل أو ضالل ،بمخالفته حلقيقة التاريخ أو احلقائق
الكونية.
قال آخر( :)4باإلضافة إىل كل ذلك؛ فإن عدم مطابقة ما يف القرآن من وقائع تارخيية
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مع أحداث التاريخ ،إما منشؤه عدم وجود هذه القصص يف التاريخ أصال ،وإما أن يكون
يف التاريخ َشء يعارضه؛ فإن كان األول فإن عدم عثورنا عليه يف التاريخ ليس دليال عىل
عدم وقوعه حقيقة ،فعدم العلم ليس علام بالعدم ،وأما إن كان الثاين فال بد أن تكون هذه
احلادثة حصل هلا من النقل والتواتر والتثبت مثل ما حصل للقرآن حتى تعارضه ،وهذا ال
وجود له ،وإال فإننا نقدم ما يف القرآن؛ ألنه أصح بشهادة اجلميع.
أشخاص وأحداث:
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فحدثونا عن النوع الثاين ..أي التشكيك يف بعض
األحداث أو الشخصيات الواردة يف القرآن الكريم بحجة عدم ورود األدلة عليها من
املصادر التارخيية األخرى.
قال أحد املشككني :من أمثلتها التشكيك يف بعض ما ذكره اهلل تعاىل عن معجزات
املسيح عليه السالم ككالمه يف املهد ..أو ما حصل عىل يديه من اخلوارق التي سجلها
القرآن الكريم ..حيث حيتجون بأن هذا لو حدث لكان من الوقائع العجيبة التي تنقل
بالتواتر ..وكالتشكيك يف قوله تعاىل﴿ :و َقو ِهلم إِناا َق َت ْلنَا املَْ ِس ِ
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم َر ُس َ
ول اهللاِ
َ
يح ع َ
َ ْ ْ
اخ َت َل ُفوا فِ ِ
َو َما َق َت ُلو ُه َو َما َص َل ُبو ُه َو َلكِ ْن ُش ِّب َه َهل ُ ْم َوإِ ان ا ال ِذي َن ْ
يه َل ِفي َش ٍّك ِمنْ ُه َما َهل ُ ْم بِ ِه ِم ْن ِع ْل ٍم

اع ال اظ ِّن َو َما َق َت ُلو ُه َي ِقينًا﴾ [النساء ،]157 :وكونه املسيح عليه السالم مل يصلب.
إِ اال ا ِّت َب َ
﴿و َق َال فِ ْرع َْو ُن َيا َها َم ُ
رص ًحا َل َع ِّيل
قال آخر :ومنها التشكيك يف قوله تعاىلَ :
ان ا ْب ِن ِيل َ ْ
اب﴾ [غافر ،]36 :حيث ينقلون قول اليهود( :أطبق الباحثون عن تواريخ بني
َأ ْب ُلغُ ْاألَ ْس َب َ
إرسائيل وفرعون ،أن هامان ما كان موجودا البتة يف زمان موسى وفرعون ،وإنام جاء
بعدمها بزمن مديد) ..وأمثال هذه التشكيكات.
قال أحد احلضور :فكيف تردون عىل هذه التشكيكات؟
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قال أحد املشككني( : )1أول الردود هو أن هذا اآليات الكريمة تليت عىل اليهود يف
زمن النبي  ، وكان فيهم العلامء واألحبار ،فلم ينكر أحد منهم هذا األمر ،مع حرصهم
الشديد عىل خمالفته يف ما هو أقل من ذلك.
قال آخر( :)2ثم كيف حياكم القرآن املحفوظ بحفظ اهلل له بكتب أهل الكتاب ،التي
ملئت حتريفا وزيفا ،بل طال التحريف عندهم كتبهم املقدسة ،فهذا ما ال يقبله عقل ،ومثل
هذا كمثل عامل كبري السن والقدر واالطالع ،تكلم يف قضية ،فقال له الناس :نحن نخالفك
هبذا؛ ألن عندنا كتابا حمرفا ال ندري من ألفه ملئ باألخطاء خيالف ما تقول؟ ..فإن كان هذا
ال جيوز يف حق البرش فكيف بخالق البرش.
قال آخر( :)3لو أن املشككني حياكمون آيات القرآن الكريم إىل َشء يقيني لكان هلم
وجه فيام يذكره ،لكنهم حياكموهنا إىل التواريخ القديمة ،وما عند اليهود والنصارى عنها..
فام قوهلم فيام يف هذه التواريخ القديمة من خرافات وأساطري وأوهام آمنت هبا البرشية
أجيال طويلة ،ثم تبني ضالهلا وكذهبا؟
قصة إبراهيم:
قال أحد احلضور( :)4وعينا هذا؛ فكيف تردون عىل التشكيك الوارد حول عبادة
إبراهيم عليه السالم للنجوم ،ومع ذلك غفر له ،مع أن اهلل ال يغفر أن يرشك به.
قال أحد املشككني( :)5اآليات الكريمة التي يشري إليها املشككون ،ليس فيها دليل
عىل أن إبراهيم عليه السالم قد مر بمرحلة رشك ،وحاشا هلل أن يقع ىف ذلك ،وإنام هى حتكي
كيف آتى اهلل إبراهيم عليه السالم احلجة عىل قومه ،حجة التوحيد ،ودحض الرشك ..فهى
( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.356
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حجاج وحوار يسلم فيه إبراهيم عليه السالم جدالً ـ كشأن احلوار ـ بام يرشكون ،لينقض
هذا الرشك ،ويقيم احلجة عىل هتاوى ما به حيتجون ،وعىل صدق التوحيد املركوز ىف فطرته،
ليخلص من هذا احلوار واحلجاج واالحتجاج إىل أن اخليار الوحيد املتبقى ـ بعد هذه
اخليارات التى سقطت ـ هو التوحيد.
قال آخر( :)1ولذلك؛ فإن من يقرأ اآليات الكريمة بتدبر؛ يرى أن احلوار املذكور
ليس سوى دعوة للتدرج من توحيد الفطرة إىل التوحيد القائم عىل املنطق والربهان
واالستدالل ،الذى فند دعاوى وحجج اخلصوم.
وت السامو ِ
ِ
ِ
ات
يم َم َل ُك َ ا َ َ
قال آخر( :)2أما االستدالل بقوله تعاىلَ :
﴿وك ََذل َك ُن ِري إِ ْب َراه َ
ون ِمن املُْ ِ
و ْاألَر ِ ِ
وقنِنيَ ﴾ [األنعام ،]75 :فهي ال تدل عىل كون إبراهيم عليه السالم مل
ض َول َي ُك َ َ
َ ْ
يكن مؤمنا ،بل تدل عىل أنه كان موقنا يقينا استدالليا وفطريا بواحدانية اهلل ،ولكنه بدراسة
أرسار اخللق بلغ يقينه حد الكامل ،كام أنه كان مؤمنا باملعاد ويوم القيامة ،ولكنه بمشاهدة
﴿وإِ ْذ
الطيور املذبوحة التي عادت إليها احلياة بلغ إيامنه مرحلة عني اليقني ،كام قال تعاىلَ :
ِ
ف ُحتْيِي املَْ ْوتَى َق َال َأ َو َمل ْ ُتؤْ ِم ْن َق َال َب َىل َو َلكِ ْن لِ َي ْط َمئِ ان َق ْلبِي َق َال َف ُخ ْذ
يم َر ِّب َأ ِر ِين َك ْي َ
َق َال إِ ْب َراه ُ
ِ
ِ
اج َع ْل ع ََىل ُك ِّل َج َب ٍل ِمن ُْه ان ُجزْ ًءا ُث ام ا ْد ُع ُه ان َي ْأتِين ََك َس ْع ًيا
رص ُه ان إِ َل ْي َك ُث ام ْ
َأ ْر َب َع ًة م َن ال اط ْري َف ُ ْ
ِ
يم﴾ [البقرة]260 :
َوا ْع َل ْم َأ ان اهللاَ ع َِزيزٌ َحك ٌ
قال آخر :ومن أحسن ما قيل ىف هذا ما صح عن ابن عباس أنه قال ىف قوله تعاىل:
َاة فِيها ِمصباح املِْصباح ِيف زُ ج ٍ
ٍ
ض م َث ُل ُن ِ ِ ِ
ِ
اج ُة
اجة الزُّ َج َ
َ َ
وره كَم ْشك َ ْ َ ٌ ْ َ ُ
الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ َ
ور ا
﴿اهللاُ ُن ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
رش ِق اي ٍة َو َال غ َْربِ اي ٍة َيكَا ُد زَ ْي ُت َها ُي ِيض ُء َو َل ْو
َك َأ اهنَا ك َْوك ٌ
َب ُد ِّر ٌّي ُيو َقدُ م ْن َش َج َرة ُم َب َاركَة زَ ْي ُتونَة َال َ ْ
ور َهي ِدي اهللاُ لِنُ ِ
ٍ
ور ِه َم ْن َي َشا ُء َو َي ْ ِ
رض ُب اهللاُ ْاألَ ْم َث َال لِلن ِ
ااس َواهللاُ بِ ُك ِّل
َمل ْ َمت ْ َس ْس ُه ن ٌَار ُن ٌ
ور ع ََىل ُن ْ
( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.245
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َ ٍ ِ
يم﴾ [النور( :]35 :كذلك قلب املؤمن يعرف اهلل عز وجل ويستدل عليه بقلبه ،فإذا
َشء عَل ٌ
ْ
نورا عىل نور) ،وكذلك إبراهيم عليه السالم ،عرف اهلل عز وجل بقلبه واستدل
عرفه ازداد ً
عرفه اهلل عز وجل بنفسه ازداد معرفة فقال:
عليه بدالئله ،فعلم أن له ر ًّبا وخال ًقا ،فلام ا
ِ
وين ِيف اهللاِ َو َقدْ َهدَ ان﴾ [األنعام]80 :
َاج ِّ
﴿ َأ ُحت ُّ
منكرا
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإنه جيوز أن يكون استفهامه عىل معنى التوبيخً ،
لفعلهم ،واملعنى :أهذا ربى ،أو مثل هذا يكون ر ًّبا!؟ فحذف اهلمزة ،كام يف قوله تعاىل:
ِ
﴿و َما َج َع ْلنَا لِ َب َ ٍ
اخلالِدُ َ
رش ِم ْن َق ْبلِ َك ْ
ون﴾ [األنبياء ،]34 :أى (أفهم
اخلُ ْلدَ َأ َفإِ ْن م ات َف ُه ُم ْ َ
َ
اخلالدون؟)()1

قال آخر :وقد أشار إىل ذلك كبري علامء البيان الزخمرشى ،صاحب تفسري [الكشاف
عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ىف وجوه التأويل] ،فقال( :أراد إبراهيم عليه السالم
ويعرفهم أن النظر
أن ينبههم إىل اخلطأ ىف دينهم ،وأن يرشدهم إىل طريق النظر واالستداللِّ ،
الصحيح مؤ ٍّد إىل أن شيئًا منها ال يصح أن يكون إهلا ،لقيام دليل احلدوث فيها ،وأن وراءها
ومدبرا دبر طلوعها وأفوهلا وانتقاهلا ومسريها وسائر
حمُ ِْد ًثا أحدثها وصان ًعا صنعها
ً
أحواهلا ..فقال﴿ :هذا ربى﴾ ،وهو قول من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل ،فيحكى
قوله كام هو غري متعصب ملذهبه ،ألن ذلك أدعى إىل احلق وأنجى من ا
يكر عليه
الشغَب ،ثم ُّ
بعد حكايته فيبطله باحلُجة ..وقوله ﴿لئن مل هيدنى ربى﴾ :تنبيه لقومه عىل أن من اَتذ القمر
إهلا وهو نظري الكواكب ىف األفول فهو ضال ،وأن اهلداية إىل احلق بتوفيق اهلل ولطفه)()2

قال أحد احلضور( :)3فام تقولون فيام يذكره املشككون من أن نمروذ الذي ألقى
([ )1اجلامع ألحكام القرآن] ج 7ص  ،26 ،25طبعة دار الكاتب

تاريخ ،وهى طبعة مصورة عن طبعة طهران انتشارات أفتاب ،هتران

العربى للطباعة والنرش ،القاهرة 1387هـ 1967م.

وهى األخرى بدون تاريخ للطبع.

([ )2الكشاف] ج 2ص  31 ،30طبعة دار الفكر ،بريوت ،بدون
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إبراهيم عليه السالم ىف النار ال يمكن أن يكون حيا يف ذلك الزمن ،كام ورد التنصيص عىل
ذلك يف الكتاب املقدس [سفر التكوين 22 :10 ،11 ،10 :8ـ13 :11 ،25ـ]26؟
قال أحد املشككني( :)1القرآن الكريم مل يسم امللك الذى حاج إبراهيم عليه السالم
املحاجة ،والعربة منها ،واسم امللك ال يقدم
يف ربه؛ ألن القصد من القصص هو مضمون
ّ
ِ
حاجه إبراهيم عليه السالم ـ بـ
وال يؤخر ىف املضمون والعربة ،أما تسمية هذا امللك ـ الذى ّ
[النّمروذ] واالختالف ىف نطق اسمه ،ومدة ملكه ،فجميعها قصص تارخيى ،أورده
املفرسون ..فهو غري ملزم للقرآن الكريم ،ولذلك ال يصح أن يورد ذلك كشبهة تثار ضد
القرآن الكريم.
قال آخر( : )2باإلضافة إىل ذلك؛ فعند مراجعة العهد القديم ،ىف املواضع التى جاء
ذكرها ىف التشكيك ،وهي [سفر التكوين اإلصحاح  11 ،10 :8واإلصحاح 22 :10ـ 25واإلصحاح 13 :11ـ]26

وهى حتكى عن قبائل نوح ،ومواليد ابنه سام ،فليس فيها ذكر امللك [النّمروذ] ..وىف [دائرة
املعارف اإلسالمية] التى كتبها املسترشقون ـ وقد حرر مادة [إبراهيم] فيها [ج ،إيزبرغ] ـ
يأتى ذكر امللك نمروذ ىف قصة إبراهيم دون اعَتاض ..وىف أثنائها إشارات إىل مصادر عربية
أشارت إىل النمروذ ـ منها [داللة احلائرين ملوسى بن ميمون الفصل  ..]29منها [سفر
هياشار] فصل نوح ،وتأتى اإلشارة إىل [نمرود] امللك ىف سفر التكوين ـ بالعهد القديم ـ
جبارا ىف األرض)
اإلصحاح 8 :10ـ 11باعتباره (الذى ابتدأ يكون ً
قال آخر( : )3باإلضافة إىل ذلك؛ فليس هناك ما يمنع تكرار السم [نمروذ] ألكثر
من ملك ىف أكثر من عرص وتاريخ ..ويبقى أن الشبهة خاصة بالقصص التارخيى ..وال
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عالقة هلا بالقرآن الكريم.
قصة موسى:
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فكيف تردون عىل التشكيك الوارد حول قوله تعاىل:
ض وي َذر َك و ِ
ِ ِ
ِ
﴿و َق َال املَْ َ ُ ِ
آهلَت ََك َق َال
وسى َو َق ْو َم ُه ل ُي ْفسدُ وا ِيف ْاألَ ْر ِ َ َ َ َ
َ
أل م ْن َق ْو ِم ف ْرع َْو َن َأت ََذ ُر ُم َ
سنُ َقت ُِّل َأبنَاء ُهم ونَستَحيِي نِساء ُهم وإِناا َفو َقهم َق ِ
اه ُر َ
ون﴾ [األعراف ،]127 :واحتجاجهم عىل
َ َ ْ َ
ْ َ ْ َ ْ ْ
ْ ُ ْ
َ
ذلك بأن املأل من قوم فرعون قالوا ذلك عند والدة موسى عليه السالم وظهور نبوته.
قال أحد املشككني :لقد ورد يف القرآن الكريم ما يدل عىل أن هذا ديدن فرعون،
وأنه ليس خاصا بام ذكر يف تلك احلادثة ،كام قال تعاىل﴿ :إِ ان فِ ْرع َْو َن ع ََال ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َج َع َل
ف َطائِ َف ًة ِمن ُْه ْم ُي َذ ِّب ُح َأ ْبنَا َء ُه ْم َو َي ْس َت ْحيِي نِ َسا َء ُه ْم إِ ان ُه ك َ
َان ِم َن املُْ ْف ِس ِدي َن﴾
َأ ْه َل َها ِش َي ًعا َي ْست َْض ِع ُ
[القصص]4 :

قال أحد احلضور :فكيف تردون عىل التشكيك الوارد حول قوله تعاىلَ ﴿ :ق َال إِ ِّين
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َرشا َف ِم ْن ِعن ِْد َك
ُأريدُ َأ ْن ُأنْك َح َك إ ْحدَ ى ا ْبنَت اَي َهات َْني ع ََىل َأ ْن َت ْأ ُج َرين َث َام َين ح َججٍ َفإ ْن َأ ْمت َ ْم َت ع ْ ً
وما ُأ ِريدُ َأ ْن َأ ُش اق َع َلي َك ست َِجدُ ِين إِ ْن َشاء اهللاُ ِمن الص ِ
احلنيَ َق َال َذلِ َك َب ْينِي َو َب ْين ََك َأ اي َام ْاألَ َج َل ْ ِ
ني
َ ا
َ
ْ َ
َ َ
َيل َواهللاُ ع ََىل َما َن ُق ُ
َق َض ْي ُت َف َال ُعدْ َو َ
ول َوكِ ٌيل﴾ [القصص 27 :ـ  ،]28بينام ذكر يف التوراة أنه
ان ع َ ا
كان له سبع بنات ال اثنتني ،وأنه مل يصدق املرأة ،ال باخلدمة وال بام يقوم مقامها.
قال أحد املشككني( :)1حتى لو كان عنده سبع بنات ،ثم قدم له اثنتني الئقتني بحاله
لينتقى واحدة منهام ،فام هو اإلشكال ىف ذلك؟
قال آخر :ويدل لذلك ما ورد يف التوراة من حال يعقوب مع خاله [البان] ،فقد
خدم يعقوب عليه السالم خاله سبع سنني صداق ًا البنته األوىل [ليئة] ،وخدم سبع سنني
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أخرى صداق ًا البنته األخرى [راحيل]
قال آخر( :)1ويف نص التوراة ما يدل عىل ما اتفقا عليه ،وهو (فارتىض موسى أن
يسكن مع الرجل ،فأعطى موسى صفورة ابنته) ،وهذا يستدعي التساؤل عن اليشء الذي
ارتضاه ،وملاذا قال بعد االرتضاء( :فأعطى موسى صفورة ابنته؟) ..والنص كله هو:
(وكان لكاهن مديان سبع بنات ،فأتني واستقني ومألن األجران ليسقني غنم أبيهن ،فأتى
الرعاة فطردوهن ،فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن ،فلام أتني إىل رعوئيل أبيهن
قال :ما بالكن أرسعتن ىف املجئ اليوم؟ فقلن :رجل مرصى أنقذنا من أيدى الرعاة ،وإنه
استقى لنا أيض ًا وسقى الغنم ،فقال لبناته :وأين هو؟ ملاذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل
طعام ًا ،فارتىض موسى أن يسكن مع الرجل ،فأعطى موسى صفورة ابنته) [خروج :2
 ،] 16وىف النص السامرى( :فلام أمعن موسى ىف السكنى مع الرجل؛ أعطاه صفورة ابنته
ملوسى زوجة)
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فكيف تردون عىل التشكيك يف شخصية هامان،
ووجودها الواقعي؟
قال أحد املشككني( :)2إن فرعون موسى ـ من بني فراعنة مرص ـ ليس معروفا
للمؤرخني بصورة قطعية متفق عليها ،فإذا كان األمر كذلك ،فإن حتديد وزرائه ومعاونيه
باالستقصاء واحلرص ،أمر ال يمكن أن يدعيه عىل سبيل القطع مؤرخ حيَتم عقله وعقول
الناس.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فقد ذكر بعض الباحثني أنه خالل ترمجة نقش من
النقوش املرصية القديمة تم الكشف عن اسم (هامان) ،وهذا االسم أشري إليه يف لوح أثري
( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.496
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يف متحف هوف يف فينا ،ويف جمموعة من النقوش كشفت أن هامان كان يف زمن تواجد
موسى عليه السالم يف مرص ،وقد سجل كتاب ( Pharaoh Triumphant the life and times

 ،)of Ramesses II K.A. Kitchenالكثري من املعلومات عن هامان :منها( :كان الشاب آمن
(هامن ،وهامان) يف مثل سن األمري (رمسيس  )2ورفيق صباه ،فلام أصبح رمسيس نائبا
للملك ووريثا للعرش أصبح الفتى بالتبعية رفيقه وتابعه ففتح له الطريق ملستقبل زاهر
وهي ما حتقق فعال ..وكان آلمن ام اينت (هامان) أقارب ذوو نفوذ منهم عمه كبري كهنة
اإلله مني واإلهلة ايزيس بقفط (شامل طيبة) وقائد فيالق النوبة ،أي الساعد األيمن لنائب
امللك يف النوبة)()1

قال أحد احلضور( :)2وعينا هذا؛ فكيف تردون عىل التشكيك يف كون هامان كان
وزير ًا لفرعون ،ألن هامان كان وزير ًا ألحشويرش ملك الفرس ىف مدينة بابل ،وبني فرعون
وأحشويرش زهاء ألف سنة؟
قال أحد املشككني :لإلجابة عىل ذلك وجوه كثرية أوهلا وأبسطها هو أن هذا
التشكيك مؤسس عىل كون هامان اسم شخص ،وليس يف القرآن الكريم ما يدل عىل ذلك،
بل هو قول الرواة ،ويدل لذلك أن فرعون ليس اسم شخص ،بل هو لقب حلاكم مرص
حينها.
قال آخر( : )3فإذا صح أن هامان لقب لكل نائب عن امللك ،ال اسم شخص ،فإنه
يصح أن ُيطلق عىل النائب عن فرعون أو عن أى ملك من امللوك ،وعىل ذلك يكون معنى:
﴿إِ ان فِ ْرع َْو َن َو َها َم َ
مها كَا ُنوا َخاطِئِنيَ ﴾ [القصص ]8 :هو إن رئيس مرص امللقب
ان َو ُجنُو َد ُ َ

( )1رمسيس الثاين ،فرعون املجد واالنتصار ،ترمجة د .أمحد زهري
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مها كَا ُنوا َخاطِئِنيَ ﴾ ،ومثل ذلك مثل لقب امللك
بفرعون ،ونائبه امللقب هبامان ﴿ َو ُجنُو َد ُ َ
الذى ُيطلق عىل رؤساء البالد؛ فإنه يطلق عىل رؤساء فارس واليونان ومرص واليمن وسائر
البالد ،وال يتوجه عىل إطالقه خطأ من أخطاء التاريخ.
قال آخر( :)1ويدل لذلك ما ورد يف اإلنجيل من أن اليهود كانوا يطلقون لقب
ّ
[املضل] عىل من خيالفهم يف الرأى ،وإذا أطلقه العربانيون عىل رجل منهم يقولون له :يا
سامرى ،بدل قوهلم يا مضل ،وذلك ألهنم يعتربون السامريني كفار ًا ،وإذا أطلقه السامريون
عىل رجل منهم يقولون له :يا عرباين ،بدل قوهلم يا مضل ،وذلك ألهنم يعتربون العربانيني
كفار ًا ،وإذا سمع العرباين عنهم كلمة [سامري] ال يفهم منها أهنا اسم شخص ،وإنام يفهم
منها أهنا لقب للذم ،وعن هذا املعنى جاء ىف إنجيل يوحنا أن علامء اليهود قالوا لعيسى عليه
السالم( :إنك سامرى ،وبك شيطان) ،ورد عليهم بقوله( :أنا ليس ِب شيطان ،لكني أكرم
أِب وأنتم هتينونني ،أنا لست أطلب جمديُ ،يوجد من يطلب ويدين) [يوحنا 48 :8ـ]50
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فكيف تردون عىل التشكيك حول كون اهلل تعاىل كتب
﴿و َك َت ْبنَا َل ُه ِيف ْاألَ ْل َواحِ ِم ْن
ملوسى عليه السالم يف األلواح من كل َشء ،كام يف قوله تعاىلَ :
ِ
ُك ِّل َ ٍ ِ
ِ
َش ٍء َف ُخ ْذ َها بِ ُق او ٍة َو ْأ ُم ْر َق ْو َم َك َي ْأ ُخ ُذوا بِ َأ ْح َسنِ َها َس ُأ ِري ُك ْم
َشء َم ْوع َظ ًة َو َت ْفص ًيال ل ُك ِّل َ ْ
ْ
دار ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ [األعراف ،]145 :بينام ذكرت التوراة أنه كتب لوحني اثنني ،وكتب عليهام
َ َ
الوصايا العرش فقط.
قال أحد املشككني( :)2لقد ورد يف الكتاب املقدس ما يدل عىل أن األلواح األوىل
قد كرست ،وحل حملها ألواح جديدة ،وأن األلواح األوىل كانت مكونة من لوحني للعهد،
أي للعمل بالتوراة ..باإلضافة إىل عدة ألواح مكتوب عليها كل أحكام التوراة ،ففى
( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.451
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اإلصحاح ا لتاسع عرش من سفر اخلروج وما بعده إىل اإلصحاح الرابع والعرشين كل
أحكام التوراة وبعدها( :فجاء موسى ،وحدث الشعب بجميع أقوال الرب ومجيع
األحكام)
قال آخر :وفيها أنه ملا صعد إىل جبل الطور أعطاه اهلل لوحى احلجارة ،والرشيعة
والوصية ..ومن قبل نزوله من عىل اجلبل؛ عبدوا العجل من دون اهلل ،وملا سمع موسى
باخلرب كرس لوحى العهد ىف أسفل اجلبل ،ولكن كاتب سفر التثنية يقول( :إنه كرس لوحني
كان عليهام كل أحكام الرشيعة ،وعليهام مثل مجيع الكلامت التى كلمكم هبا الرب ىف اجلبل
من وسط النار ىف يوم االجتامع) [تثنية  ،]10 :9وال يمكن لـ [لوحي العهد] أن حيمال مع العهد
كل أحكام الرشيعة التى نزلت ىف يوم االجتامع)
قال آخر :وفيها أنه ملا كرس األلواح ،أعطى اهلل له بدهلم ألواح جديدة ،كام يف سفر
اخلروج [ ]29 :32واملكتوب عىل األلواح اجلديدة أحكام الرشيعة املوجودة ىف اإلصحاح
الرابع والثالثني من سفر التثنية.
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فكيف تردون عىل التشكيك فيام ذكره القرآن الكريم
من كون بني إرسائيل طلبوا رؤية اهلل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُل َك َأ ْه ُل ا ْلكِت ِ
َاب َأ ْن ُتنَزِّ َل َع َل ْي ِه ْم
كِتَابا ِمن السام ِء َف َقدْ س َأ ُلوا موسى َأكْرب ِمن َذلِ َك َف َقا ُلوا َأ ِرنَا اهللاَ جهر ًة َف َأ َخ َذ ْهتم الص ِ
اع َق ُة
ُُ ا
ََ ْ
َ َْ
ُ َ
َ
ً َ اَ
ِ
وسى ُس ْل َطانًا
بِ ُظ ْل ِم ِه ْم ُث ام ااَت َُذوا ا ْل ِع ْج َل ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ْ ُهت ُم ا ْل َب ِّين ُ
َات َف َع َف ْونَا َع ْن َذل َك َوآ َت ْينَا ُم َ
ِ ِ
اب ُس اجدً ا َو ُق ْلنَا َهل ُ ْم َال َت ْعدُ وا ِيف
ور بِمي َثاق ِه ْم َو ُق ْلنَا َهل ُ ُم ا ْد ُخ ُلوا ا ْل َب َ
ُمبِينًا َو َر َف ْعنَا َف ْو َق ُه ُم ال ُّط َ

السب ِ
ت َو َأ َخ ْذنَا ِمن ُْه ْم ِمي َثا ًقا غَلِي ًظا﴾ [النساء 153 :ـ  ]154بينام يف التوراة أهنم قالوا ملوسى عليه
ا ْ
السالم( :تكلم أنت معنا ،وال يتكلم معنا اهلل؛ لئال نموت) [خروج ]19 :20؟
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قال أحد املشككني( :)1إن الذين أوردوا هذه الشبهة جاهلني بام يف الكتاب املقدس؛
ففيه أن موسى عليه السالم ملا أخذ العهد عىل اليهود أن يعملوا بالتوراة ،بكّر ىف الصباح
وبنى مذبح ًا ىف أسفل اجلبل ،وأخذ العهد ،ثم قال الكاتب( :ثم صعد موسى وهارون
وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إرسئيل ورأوا إله إرسائيل ،وحتت رجليه شبه صنعة
من العقيق األزرق الشفاف وكذات السامء ىف النقاوة ،ولكنه مل يمد يده إىل أرشاف بنى
إرسائيل فرأوا اهلل وأكلوا ورشبوا) [خروج 9 :24ـ]11

قال آخر :وفيها طلب موسى رؤية اهلل ،ففي سفر [خروج ( :]18 :33فقال :أرنى جمدك)
ورد اهلل عليه بقوله( :ال تقدر أن ترى وجهى ،ألن اإلنسان ال يرانى ويعيش)
قال آخر :وفيها أن اهلل تعاىل ملا جتىل للجبل؛ حدث من هيبته حال التجىل نار ودخان
وارجتف كل اجلبل جد ًا ،فارتعب بنو إرسائيل من هذا املنظر ،وقالوا ملوسى( :إذا أراد اهلل
أن يكلمنا مرة أخرى؛ فليكن عن طريقك يا موسى ونحن لك نسمع ونطيع ،فرد اهلل بقوله:
أحسنوا فيام قالوا ،وسوف أكلمهم ىف مستقبل الزمان عن طريق نبى مماثل لك يا موسى من
بني إخوهتم وأجعل كالمى ىف فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به) [تثنية 15 :18ـ]22

قال أحد احلضور( :)2فام وعينا هذا؛ فكيف تردون عىل التشكيك يف واقعية قوله
ِ ِ
تعاىلَ ﴿ :ف َأ ْر َس َل فِ ْرع َْو ُن ِيف املَْدَ ائِ ِن َح ِ ِ ِ
ون َوإِ اهنُ ْم َلنَا َلغَائِ ُظ َ
رش ِذ َم ٌة َقلِي ُل َ
ون
ارشي َن إ ان َهؤُ َالء َل ْ
اات و ُعي ٍ
َاهم ِمن جن ٍ
وإِناا َجل ِميع ح ِ
ون َو ُكنُ ٍ
اذ ُر َ
َاها
وز َو َم َقا ٍم ك َِري ٍم ك ََذلِ َك َو َأ ْو َر ْثن َ
َ ُ
ون َف َأ ْخ َر ْجن ُ ْ ْ َ
َ ٌ َ
َ

اات و ُعي ٍ
ٍ
ِ
بنِي إِ ِ
ون َوزُ ُرو ٍع َو َم َقا ٍم ك َِري ٍم
رسائ َيل﴾ [الشعراء 53 :ـ  ،]59وقوله﴿ :ك َْم ت ََر ُكوا م ْن َجن َ ُ
َ
ْ َ
ِ
ٍ
َاها َق ْو ًما َ
آخ ِري َن﴾ [الدخان 25 :ـ  ،]28حيث يذكر
يها َفاكِ ِهنيَ ك ََذلِ َك َو َأ ْو َر ْثن َ
َو َن ْع َمة كَا ُنوا ف َ
املشككون أن بنى إرسائيل مل يرثوا أرض مرص بعد هالك فرعون ،بل ورثوا أرض كنعان
( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.505

( )2حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.517
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فقط؟
قال أحد املشككني( :)1من وجوه الرد عىل ذلك هو أن املقصود باألرض التي ورثها
بنو إرسائيل هي بالد الشام ذات اجلنات الكثرية ،والعيون اجلارية ،ومعنى إخراج املرصيني
منها إزالة سيادهتم وسلطاهنم عنها ،وحرماهنم من التفكه بنعيمها ،فقد كانت بالد فلسطني
إىل الشام تابعة ملرص ،وكان من عادة فراعنة مرص كغريهم من األمم املستعمرة أن يقيموا يف
البالد التي يستولون عليها حكاما وجنودا لئال تنتقض عليهم ،وأن يسكنها كثريون منهم
يتمتعون بخرياهتا ،ويشري إىل ذلك قوله تعاىل عىل لسان موسى عليه السالم﴿ :ع ََسى َر ُّب ُك ْم
َأ ْن ُ ْهيلِ َك عَدُ او ُك ْم َو َي ْست َْخلِ َف ُك ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
ف َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [األعراف]129 :
ض َف َينْ ُظ َر َك ْي َ
قال آخر( :)2فاملرجح عند املتأخرين من املؤرخني الواقفني عىل العاديات املرصية أن
فرعون موسى هو امللك (منفتاح) وكان يلقب بسليل اإلله (رع) ،وقد جاء يف آخر األثر
املرصي الوحيد الذي ذكر فيه بنو إرسائيل (وهو املعروف برقم  34025املحفوظ يف
متحف مرص) أن مرص هي السليلة الوحيدة للمعبود (رع) منذ وجود اآلهلة وأن [منفتاح]
سليلة أيضا ،وهو اجلالس عىل سدة املعبود [شو] وأن اإلله [رع] التفت إىل مرص فولد
منفتاح ملك مرص ،وَشء له أن يكون مناضال عنها فتخنع له الوالة ،وال يرفع أحد من
البدو رأسه ،فخضع له القريوانيون واحليثيون والكنعانيون وعسقالن وجزال وينعامم.
قال آخر( : )3باإلضافة إىل ذلك ،فقد وجد يف بعض التواريخ القديمة ما يدل عىل
صحة ما قاله بعض املفرسين من أن موسى عليه السالم استوىل عىل مرص ،ومتتع هو وقومه
بالس يادة فيها طائفة من الزمن ،وهو ما جاء يف حاشية ألحد مباحث الدكتور حممد توفيق

( )1تفسري املنار ()85/9

( )3تفسري املنار ()86/9

( )2تفسري املنار ()70/9
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صدقي يف كتب العهد اجلديد ،وعقائد النرصانية ،وهذا نصه( :جاء يف كتاب (األصول
البرشية) ملؤلفه لينج أن يوسيفوس املؤرخ اليهودي الشهري نقل عن (مانيثون) هذه الرواية
املرصية القديمة التي ملخصها أن موسى بعد أن هزم فرعون مرص ـ الذي فر إىل بالد احلبشة
ـ حكم مرص  13سنة ،وبعد ذلك عاد إىل فرعون هو وابنه ،ومعهام جيش عظيم فقهروه
وأخرجوه منها إىل بالد الشام)( )1

قال آخر( :)2ومثل ذلك ورد يف قاموس الكتاب املقدس أن هريودوتس املؤرخ
اليوناين يف القرن اخلامس قبل امليالد قال( :إن ابن سيسوسَتس رضب بالعمى مدة عرش
سنني؛ ألنه رمى رحمه يف النهر ،وقد ارتفعت أمواجه وقت فيضه؛ بسبب نوء شديد إىل علو
غري اعتيادي) ،ويقول املؤرخون( :إن ابن سيسوسَتس هذا (وهو منفتاح الثاين) هو
فرعو ن اخلروج ،ويتخذون هذه العبارة إشارة إىل غرقه يف زمن موسى ،لكن يرى القارئ
منها أهنا لو كانت إشارة إىل الغرق لكان الغرق يف النيل ،ومن الرواية األوىل يعلم أن موسى
حكم بعد فرعون  13سنة يف مرص ،وهاتان الروايتان مها من أقدم الروايات املرصية
وأصحها ،وربام كانتا الوحيدتني يف هذه املسألة ،ولعل املرصيني استغاثوا بمملكة احلبشة
فأرسلت إليهم جيشا فأوحى اهلل إىل موسى باخلروج حينئذ من مرص ،وتركها ألهلها،
وعليه جيوز أن املرصيني كتموا خرب غرق ملكهم ،واستبدلوا به دعوى تقهقره إىل احلبشة،
وقالوا :إنه هو الذي عاد بعد ذلك ،وأخرج موسى بالقوة؛ سَتا خلزهيم وخذالهنم،
وإرضاء مللوكهم وأرس هؤالء امللوك ،وربام أنه لوال عظم هذه احلادثة وشهرهتا بينهم
ألنكروها باملرة)()3

( )1جملة املنار.447 ،446/16 :

( )3الكتاب املقدس لبوست .410/1

( )2تفسري املنار ()87/9
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قال آخر( :)1وأما مسألة حكم موسى يف مرص ،والتمتع هبا هو وقومه مدة من الزمن
بعد الغرق فهو أيضا املتبادر من نحو قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ َرا َد َأ ْن َي ْست َِفزا ُه ْم ِم َن ْاألَ ْر ِ
ض َف َأغ َْر ْقنَا ُه
ومن معه َمجِيعا و ُق ْلنَا ِمن بع ِد ِه لِبنِي إِ ِ
اس ُكنُوا ْاألَ ْر َض َفإِ َذا َجا َء َوعْدُ ْاآل ِخ َر ِة ِج ْئنَا بِ ُك ْم
َ َ ْ ََُ ً َ
رسائ َيل ْ
ْ َْ َ ْ َ
َل ِفي ًفا﴾ [اإلرساء 103 :ـ  ،]104وجيوز أن الرشيعة أعطيت ملوسى يف الطور قبل تركه حكم مرص.
قال آخر( : )2ويف زمن موسى عليه السالم أعطى اهلل بني إرسائيل ـ بدال عن مرص
التي أمرهم بَتكها ـ املاملك التي يف رشق األردن كام يف كتبهم ،ويف زمن يشوع أعطاهم كل
أرض كنعان إال بعض أجزاء منها [يشوع  ]1 :13وهذه األرض التي أعطيت هلم هي من
أخصب أرايض العامل وأحسنها ،وهي املسامة عندهم بأرض املوعد؛ ألهنم كانوا وعدوا هبا
من قبل.
قال آخر( : )3باإلضافة إىل ذلك كله؛ فإن املراد من اإلرث ليس استغالل خريات
األرض وتسخري أهلها ىف مصالح اليهود فحسب ،ولكنه إرث رشيعة؛ فإن اهلل تعاىل قال
إلبراهيم عليه السالم( :رس أمامى وكن كامالً) [تكوين  ]1 :17أي امش أمامي ىف مجيع البالد
لدعوة الناس إىل عباديت وترك عبادة األوثان.
قال أحد احلضور( :)4وعينا هذا؛ فكيف تردون عىل التشكيك الوارد حول قوله
ٍ
ٍ
ِ
ِ ِ
رسائِ َيل إِ ْذ َجا َء ُه ْم َف َق َال َل ُه فِ ْرع َْو ُن
تعاىلَ :
وسى ت ْس َع آ َيات َب ِّينَات َف ْ
﴿و َل َقدْ آ َت ْينَا ُم َ
اس َأ ْل َبني إ ْ َ
﴿و َأ ْد ِخ ْل َيدَ َك ِيف َج ْيبِ َك ََت ُْر ْج َب ْي َضا َء
ورا﴾ [اإلرساء ،]101 :وقولهَ :
وسى َم ْس ُح ً
إِ ِّين َألَ ُظن َُّك َيا ُم َ

َري س ٍ
ات إِ َىل فِرعَو َن و َقو ِم ِه إِهنم كَا ُنوا َقوما َف ِ
وء ِيف تِس ِع آي ٍ
ِ
اس ِقنيَ ﴾ [النمل ]12 :بينام تذكر
ْ َ
ْ ً
ْ ْ َ ْ اُْ
م ْن غ ْ ِ ُ
التوراة أن اآليات البينات عرش ،وهو خيالف ما ورد يف القرآن الكريم من كوهنا تسعا.

( )1تفسري املنار ()87/9

( )3حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.498

( )2تفسري املنار ()87/9

( )4حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.499
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قال أحد املشككني :الرد عىل ذلك بسيط ،وهو أن مفرسي التوراة رصحوا
باالختالف ىف عدد هذه اآليات ،فاآلية الثانية وهي الضفادع؛ يوجد من يقول إهنا
التامسيح ..واآلية الثالثة قال بعضهم إهنا رضبة القمل ،وقال بعضهم إهنا رضبة البعوض..
واآلية الرابعة قال بعضهم إهنا ذباب الكلب خاصة ،وقيل مطلق ذباب.
قال أحد احلضور( :)1وعينا هذا؛ فكيف تردون عىل التشكيك الوارد يف قوله تعاىل:
ون َهل ُ ْم عَدُ ًّوا َو َحزَ ًنا إِ ان فِ ْرع َْو َن َو َها َم َ
﴿ َفا ْل َت َق َط ُه ُآل فِ ْرع َْو َن لِ َي ُك َ
مها كَا ُنوا َخاطِئِنيَ
ان َو ُجنُو َد ُ َ
َني ِيل و َل َك َال َت ْق ُت ُلوه عَسى َأ ْن ينْ َفعنَا َأو َنت ِ
و َقا َل ِ
اخ َذ ُه َو َلدً ا َو ُه ْم َال
ت فِ ْرع َْو َن ُق ار ُ
ت ا ْم َر َأ ُ
َ َ ْ
تعْ ٍ َ
َ
ُ َ
َي ْش ُع ُر َ
ون﴾ [القصص 8 :ـ  ،]9حيث أن التوراة تذكر أن امللتقطة له هى ابنة فرعون وليست
امرأته؟
قال أحد املشككني :إن كلامت التوراة مشكوك فيها ،والدليل عىل ذلك أن اسم
الرجل ىف موضع ،يأتى ىف موضع آخر باسم آخر ،وكذلك املرأة ،وهذا يتكرر كثري ًا،
فإسامعيل عليه السالم كانت له ابنة اسمها [حملث] وتزوجت [العيس] بن إسحاق عليه
السالم كام يف [تكوين  ]9 :28وىف ترمجة لبنان [حملة] وىف نفس الَتمجة [وبسمة] وىف ترمجة
الربوتستانت [بسمة] [تكوين ]3 :36

قال آخر :وهكذا نجد يف كتب تفسري التوراة ترصيح بكلامت ملتبسة مثل (ثم يذبحه
كل مجاعة إرسائيل ىف العشية) [خروج  ]6 :12حيث يقولون[ :العشية] هذه اللفظة ملتبسة..
ومثلها ما ورد يف الشيخ الكبري ىف أرض مدين حيث اختلف ىف اسمه ،ففى اخلروج []18 :2

[رعوئيل] وىف اخلروج [[ ]18 :4ثريون] واالبن األول ملوسى ىف ترمجة [جرشوم] وعند
يوسيفوس [جرشام] وىف ترمجة السبعني [جرسام] [خروج ]22 :2

( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.502
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قال أحد احلضور( : )1وعينا هذا؛ فكيف تردون عىل التشكيك يف قوله تعاىل حيكي
﴿و َق َال فِ ْرع َْو ُن َيا َها َم ُ
رص ًحا َل َع ِّيل
عن فرعون طلبه من هامان أن يبنى له برج ًاَ :
ان ا ْب ِن ِيل َ ْ
ات َف َأ اطلِع إِ َىل إِ َل ِه موسى وإِ ِّين َألَ ُظنُّه َك ِ
َأب ُلغُ ْاألَسباب َأسباب السامو ِ
اذ ًبا َوك ََذلِ َك زُ ِّي َن
ُ
ُ َ َ
َ
ْ َ َ ْ َ َ اَ َ
ْ
لِ ِف ْرع َْو َن ُسو ُء ع ََملِ ِه َو ُصدا ع ِ
يل َو َما َك ْيدُ فِ ْرع َْو َن ِإ اال ِيف َت َب ٍ
الس ِب ِ
اب﴾ [غافر 36 :ـ  ،]37بحجة
َن ا
أن الربج من بناء الناس ىف بابل من بعد نوح عليه السالم.
قال أحد املشككني( :)2القرآن الكريم يذكر أن فرعون طلب من وزيره امللقب
رصحا ،ومل يرد فيه أنه أوقد له عىل الطني ،وجعل
هبامان أن يوقد له عىل الطني ليجعل له
ً
رصحا ،ولو أنه أوقد وجعل ،فام هو الدليل عىل أن رصح مرص هو برج بابل؟
له
ً
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإنه من املحتمل أنه أراد ببناء الرصح؛ التهكم عىل
موسى عليه السالم ،أو أن (بناء (الرصح العظيم) حدث بعد ما جرى ملوسى عليه السالم
من مواجهته السحرة ما جرى ..ألنه يستفاد من سورة (املؤمن) أن هذا العمل (بناء الربج)
تم حني كان الفراعنة خيططون لقتل موسى عليه السالم ،وكان مؤمن آل فرعون يدافع
عنه ..ونعرف أنه قبل أن يواجه موسى عليه السالم السحرة مل يكن مثل هذا العمل وال
مثل هذا احلديث ،وحيث أن القرآن ا لكريم حتدث عن مواجهة موسى عليه السالم
للسحرة يف سورة طه ،واألعراف ،ويونس ،والشعراء؛ فإنه مل يتطرق إليها هنا ،وإنام حتدث
هنا ويف سورة املؤمن عن بناء الربج)()3

قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فكيف تردون عىل التشكيك يف شخصية السامري،
ووجودها الواقعي ،بحجة أن مدينة السامرة ىف فلسطني مل يكن هلا وجود ملا خرج بنو
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إرسائيل من مرص مع موسى عليه السالم ،وسكنوا أرض سيناء ،فكيف يمكن أن يكون
هناك سامري يضع هلم العجل قبل أن يكون للسامريني وجود؟
قال أحد املشككني( :)1مع أنا رددنا عىل ذلك سابقا ،إال أن هناك رد آخر يمكن أن
ُي رد به عىل هذا التشكيك ،ذكره بعض الباحثني ،وهو أنه ليس ىف فلسطني مدينة تسمى
بمدينة السامرة ،وإنام كان للسامريني مملكة ىف فلسطني ،عاصمتها نابلس املسامة قدي ًام
[شكيم] وكانت هذه اململكة مكونة من عرشة أسباط ،وكان للسبطني مملكة ىف فلسطني
عاصمتها القدس املسامة قدي ًام أورشليم ..وملا صعد موسى عليه السالم إىل جبل الطور
وتلقى التوراة ،نزل فوجد اليهود يعبدون عج ً
ال جسد ًا له خوار ،فسأل عن ذلك فدلوه عىل
من أغراهم بعبادهتم ،فأمسك به وسألهَ ﴿ :ما َخ ْط ُب َك َيا َس ِام ِر ُّي﴾ [طه ،]95 :أى ما هذا الذى
فعلته أهيا املضل؟ ألن كلمة (سامري) تطلق عىل املضل ،وال تطلق عىل شخص كاسم من
األسامء ،وهبذا املعنى ال يكون الذى أضلهم رجل مسمي بالسامري ،حتي يتوجه
اإلشكال ،وإال يلزم أن يكون السامري من أسامء املسيح عيسى عليه السالم فإن اليهود
قالوا له( :إنك سامري ،وبك شيطان) [يوحنا ]48 :8

قصة سليامن:
قال أحد احلضور :فحدثونا عن التشكيكات املرتبطة بقصة سليامن عليه السالم يف
القرآن الكريم(.)2
قال أحد املشككني :هي تشكيكات قديمة ،لكن املعارصين ال زالوا يرددوهنا مع
كوهنا ال حتمل أي طابع علمي ،وقد ذكرها الرازي ،فقال( :إن املالحدة طعنت يف هذه
القصة من وجود :أحدها :أن هذه اآليات اشتملت عىل أن النملة واهلدد تكلام بكالم ال
( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.453
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يصدر ذلك الكالم إال من العقالء ،وذلك جير إيل السفسطة ،فإنا لو جوزنا ذلك ملا أمنا يف
النملة التي نشاهدها يف زماننا هذا أن تكون أعلم باهلندسة من إقليدس وبالنحو من
سيبويه ،وكذلك القول يف القملة والصئبان ،وجيوز أن يكون فيهم األنبياء والتكاليف
واملعجزات ،ومعلوم أن من جوز ذلك كان إىل اجلنون أقرب ..وثانيها :أن سليامن عليه
السالم كان بالشام ،فكيف طار اهلدد يف تلك اللحظة اللطيفة من الشام إىل اليمن ،ثم رجع
إليه ..وثالثها :كيف خفي عىل سليامن عليه السالم حال مثل تلك اململكة العظيمة مع ما
يقال إن اجلن واإلنس كانوا يف طاعة سليامن ،وأنه عليه السالم كان ملك الدنيا بالكلية،
وكان حتت راية بلقيس حال طريان اهلدهد إال مسرية ثالثة أيام؟ ..ورابعها :من أين حصل
للهدهد معرفة اهلل تعاىل ووجوب السجود له وإنكار سجودهم للشمس وإضافة إيل
الشيطان وتزينه؟)()1

قال آخر :وأول الردود عىل هذه الشبهة ما يذكره القرآن الكريم يف مثل هذه املحال،
ِ
ني َو َقدْ َخ َل ْق ُت َك
َيل َه ِّ ٌ
وهو قوله تعاىل خماطبا زكريا عليه السالمَ ﴿ :ق َال ك ََذل َك َق َال َر ُّب َك ُه َو ع َ ا
ِم ْن َق ْب ُل َو َمل ْ ت ُ
َك َش ْيئًا﴾ [مريم ،]9 :ولذلك فإن اإليامن باهلل وبقدرته عىل كل َشء يزيل هذه
الشكوك ..أما الذي ال يؤمن هبذا؛ فهو مدعو لتصحيح إيامنه باهلل أوال ،وإال فإنه سيظل
ينكر كل َشء.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن اهلل تعاىل أخرب عن العلوم التي كانت يف عهد
سليامن عليه السالم ،والتي تتم بواسطتها املعجزات ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ق َال َيا َأ ُّ َهيا املَْ َ ُ
أل َأ ُّي ُك ْم
َي ْأتِينِي بِ َع ْر ِش َها َق ْب َل َأ ْن َي ْأ ُت ِ
يت ِم َن ِْ
اجل ِّن َأنَا آتِ َ
يك بِ ِه َق ْب َل َأ ْن َت ُقو َم ِم ْن
وين ُم ْسلِ ِمنيَ َق َال ِع ْف ِر ٌ
َم َق ِام َك َوإِ ِّين َع َل ْي ِه َل َق ِو ٌّي َأ ِمنيٌ َق َال ا ال ِذي ِعنْدَ ُه ِع ْل ٌم ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب َأنَا آتِ َ
يك بِ ِه َق ْب َل َأ ْن َي ْرتَدا إِ َل ْي َك
( )1مفاتيح الغيب  190/24ـ .191
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َط ْر ُف َك َف َل اام َرآ ُه ُم ْست َِق ًّرا ِعنْدَ ُه َق َال َه َذا ِم ْن َف ْض ِل َر ِِّب لِ َي ْب ُل َو ِين َأ َأ ْش ُك ُر َأ ْم َأ ْك ُف ُر َو َم ْن َشك ََر َفإِن َاام
ِ
ِ ِ ِ
يم﴾ [النمل 38 :ـ  ،]40وأخرب قبل ذلك أنه أويت من كل
َي ْش ُك ُر لنَ ْفسه َو َم ْن َك َف َر َفإِ ان َر ِِّب غَن ٌّي ك َِر ٌ
﴿و َو ِر َ
ااس ُع ِّل ْمنَا َمنْطِ َق ال اط ْ ِري َو ُأوتِينَا ِم ْن
ث ُس َل ْي َام ُن َد ُاوو َد َو َق َال َيا َأ ُّ َهيا الن ُ
َشء ،قال تعاىلَ :
ض ُل املُْ ِبنيُ ﴾ [النمل]16 :
َش ٍء ِإ ان َه َذا َهل ُ َو ا ْل َف ْ
ُك ِّل َ ْ
قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك؛ فإن كالم اهلدهد والنملة ليس مستغربا ،فقد أصبح
من املقطوع به اآلن عند العلامء الذين يدرسون سلوك أنواع الطري واحليوان واحلرشات ،أن
لكل منها لغة تقوم مقام اللغة املعهودة عند البرش ،يف التعبري ونقل األحاسيس واملعارف،
عىل نحو ما ماتزال تفاصيله جمهولة من البرش ،لكن املقطوع به من شواهد كثرية جدا أن
لكل منه ا نوعا من اللغة يتم به االتصال بني أفراده ،وقد سجل بعض العلامء تسجيالت
صوتية ألنواع من الطيور يف حالة الفزع نقلت إليهم ـ يف غاية من الوضوح ـ هذه املشاعر
واملعاين.
قال آخر( :)2ولذلك ..ما العجب بعد هذا أن تتكلم النملة ،ويتكلم اهلدهد ،بكالم
يفهمه سليامن عليه السالم ألنه ـ كام ورد يف القرآن الكريم ـ ُع ّلم منطق الطري وأويت من كل
َشء؟
قال آخر( : )3أما أهنم تكلموا بكالم يدل عىل َشء من العقل فإن من يراقب سلوك
الطري واحلرشات فسوف يدرك بغاية من الوضوح أن سلوكهم جيرى عىل نظم من الوعى
والتدبري والعمل من أجل غايات هتدهيم إليها غرائزهم وفطرهم ،وعىل املعاند يف هذا أن
يقرأ عن سلوك احلرشات والطيور يف كتب العلم التجريبي ،وسوف يذهله ما يقرأ ،وعليه
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أن يراقب العمل والنطام يف (مملكة النحل) أو يف (عامل النمل وقراه التي ينشئها)
ِ
َش ٍء َخ ْل َق ُه
قال آخر( :)1وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ق َال َر ُّبنَا ا الذي َأ ْع َطى ُك ال َ ْ
ِ ِ
﴿و َما ِم ْن َدا اب ٍة ِيف ْاألَ ْر ِ
َاح ْي ِه إِ اال ُأ َم ٌم
ض َو َال َطائ ٍر َيط ُري بِ َجن َ
ُث ام َهدَ ى﴾ [طه ،]50 :وقولهَ :
َاب ِمن َ ٍ
ِ
ِ
رش َ
ون﴾ [األنعام ،]38 :وهو الذي تدل
َشء ُث ام ِإ َىل َر ِّ ِهب ْم ُ ْ
حي َ ُ
َأ ْم َثا ُل ُك ْم َما َف ار ْطنَا يف ا ْلكت ِ ْ ْ
عليه كافة مشاهدات العلامء املحققني ..فام العجب إذن يف أن تتكلم نملة ويتكلم هدهد؟
وما العجب يف أن يفهم عنهام من عرف لغة كل منهام؟
قال آخر( :)2وذلك ال جير إىل َشء من السفسطة التي ذكروها ،فلم يقل القرآن
الكريم بيشء من اللوازم التي ابتدعوها ،إنام قال بام تدل عليه مالحظة هذه األنواع ،وهو
أن هلا منطقا ،أما علم اهلندسة ،والنحو ،والتكاليف ،واملعجزات؛ فإنام هو من قول املالحدة
الذي يرد عليهم ،ألننا ال نحمل القرآن الكريم إال ما نطق به ال ما قام يف أوهام املالحدة.
قال آخر( : )3أما طريان اهلدهد من الشام إيل اليمن ،ثم الرجوع إىل الشام ،فالذي
يد َف َق َال َأح ْط ُت بِام َمل ُ ِ
َث غَري ب ِع ٍ
حت ْط بِ ِه َو ِج ْئ ُت َك
َ
ورد يف القرآن الكريم عنه قوله تعاىلَ ﴿ :ف َمك َ ْ َ َ
َ ْ
ِم ْن َس َبإٍ بِنَ َبإٍ َي ِق ٍ
ني﴾ [النمل ،]22 :وليس يف القرآن الكريم حتديد أن اهلدهد مكث حلظة كام
يقول هؤالء ،وال يفهم من ﴿غري بعيد﴾ يف سياقها إال مدة تكفي للطريان ،وقد قرئت عىل
صفحاء العرب من املرشكني يف عرص الرسالة ـ وهم أعلم باللغة ،وكانوا يعرفون اليمن
والشام ـ فام أثاروا هذا االعَتاض ،فعلم منه أن التعبري القرآين خيلوا عن دواعي اعَتاض
هؤالء املالحدة.
قال آخر( :)4أما عدم معرفة سليامن عليه السالم حال مملكة سبأ؛ فإن القرآن الكريم
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مل يص فه بأنه كان يعرف الغيب ،وقد كان هذا غيبا بالنسبة إليه ،وليس فيام وصف القرآن
الكريم به سليامن عليه السالم إال تسخري الرياح والشياطني وتعليم منطق الطري وإيتاء امللك
الذي ال ينبغي ألحد بعده ،لكن ليس فيه َشء من وصفه بعلم غري ما علمه اهلل له ،فام
العجب يف أن تكون يف األرض أشياء وممالك كان سليامن عليه السالم ـ مع عظمة ما أعطاه
اهلل له ـ جيهلها؟
قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك؛ فإن القرآن الكريم مل يذكر شيئا عن أن سليامن عليه
السالم كان ملك الدنيا كلها بأكملها ـ كام يزعم هؤالء الطاعنون ـ ولعل مستندهم يف هذا
إنام هو بعض املبالغات اإلرسائيلية التي مل يرد هلا ذكر يف الوحي القرآين.
﴿و ُح ِرش لِ ُس َل ْي َام َن ُجنُو ُد ُه ِم َن ِْ
اجل ِّن
قال آخر( :)2أما استنادهم يف ذلك إىل قوله تعاىلَ َ :
ْس َوال اط ْ ِ
َو ْ ِ
اإلن ِ
ري َف ُه ْم ُيوزَ ُع َ
ون﴾ [النمل ،]17 :فال يصح ،ألن (من) هنا للتبعيض ،وليس املعنى
أن كل األنس ـ دون استثناء ـ كانوا حتت ملكه.
قال آخر( :)3أما إن كان استنادهم ملا ذكره احلشوية يف تفاسريهم ،وهو أنه كان حتت
راية ملكة سبأ اثنا عرش الف ملك حتت راية كل منهم مائة ألف؛ فليس يف القرآن الكريم
َشء من هذا مطلقا ،والعدد الذي ذكروه جياوز بكثري جدا ما يمكن أن يكون موجودا
عندئذ من عدد السكان ،وهو يذكرنا بام نقده ابن خلدون من مبالغات املؤرخني القدماء،
وما حذر منه (فيكو) من غرور األمم حني تكتب تارخها ـ فكيف حتمل هذه املبالغات عىل
نصوص القرآن الكريم التي مل تعرض هلا إطالقا؟
قال آخر( :)4وهلذا ،ال عجب أن جيهل سليامن عليه السالم أمر ملكة سبأ مع كل ما
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أعطاه اهلل له ،ألنه مل يعطه علم كل ما يف األرض ،ومل تكن هناك اتصاالت منتظمة بني املالك
بحيث تعرف كل منها األخرى ،وتتصل هبا عىل النحو الذي نعهده يف عرصنا والذي حدث
بعد ذلك بحكم التطور العمراين ،ومل تكن اجلن التي سخرت لسليامن عليه السالم أيضا
ت َما َد اهل ُ ْم ع ََىل َم ْوتِ ِه إِ اال َدا اب ُة
تعرف الغيب كام رصح بذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ف َل اام َق َض ْينَا َع َل ْي ِه املَْ ْو َ
ض َت ْأ ُك ُل ِمنْس َأ َته َف َلام َخر َتبين ِ
َت ِْ
ب َما َلبِ ُثوا ِيف ا ْل َع َذ ِ
ْاألَ ْر ِ
اب
اجل ُّن َأ ْن َل ْو كَا ُنوا َي ْع َل ُمو َن ا ْل َغ ْي َ
َ ُ ا ا َا
املُْ ِه ِ
ني﴾ [سبأ]14 :
قال آخر( :)1أما التشكيك يف معرفة اهلدهد هلل تعاىل ووجوب السجود له وإنكار
سجودهم للشمس وإضافته إيل الشيطان وتزيينه؛ فإنام كان اهلدهد من جند سليامن عليه
السالم ،واآليات تتكلم عن أمر غيبي ال يقاس عىل معرفة البرش اآلن بأحوال الطري ،وما
املانع من أن تكون فطرة كافة املخلوقات عارفة بوجوب السجود هلل تعاىل وحده؟
قال آخر :وقد رصح القرآن الكريم بذلك ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي َر ْوا إِ َىل َما َخ َل َق اهللاُ
الشامئِ ِل سجدً ا هللاِ و ُهم د ِ
ِ
َن ا ْل َي ِم ِ
َش ٍء َي َت َف اي ُأ ظِ َال ُل ُه ع ِ
اخ ُر َ
ون َوهللاِ َي ْس ُجدُ َما ِيف
َ ْ َ
ُ ا
ني َو ا َ
م ْن َ ْ
ِ
ٍ
ات وما ِيف ْاألَر ِ ِ
ِ
ون َخيَا ُف َ
ْرب َ
ون َر ا ُهب ْم ِم ْن َف ْو ِق ِه ْم
ض م ْن َدا ابة َواملَْ َالئ َك ُة َو ُه ْم َال َي ْس َتك ِ ُ
ْ
الس َام َو َ َ
ا
ون﴾ [النحل 48 :ـ  ،]50وقالَ ﴿ :أ َمل تَر َأ ان اهللاَ يسبح َله من ِيف السامو ِ
ون َما ُيؤْ َم ُر َ
َو َي ْف َع ُل َ
ات
اَ َ
ُ َ ِّ ُ ُ َ ْ
ْ َ
ٍ
ِ
َو ْاألَ ْر ِ
يم ِب َام َي ْف َع ُل َ
ون﴾ [النور..]41 :
ض َوال اط ْ ُري َصا افات ُك ٌّل َقدْ عَلِ َم َص َال َت ُه َوت َْس ِب َ
يح ُه َواهللاُ عَل ٌ
فام العجب بعد هذا كله أن يكون اهلدهد من جند سليامن عليه السالم عارفا لوجوب
السجود هلل تعاىل وحده منكرا السجود لغريه؟
قال آخر( : )2وبذلك؛ فإن القضية ترتبط بإخبار عن غيب ال تصل معرفة البرش
التجريبية أو العقلية إىل َشء منه ،فاملؤمنون بالغيب وبصدق الوحي القرآين يؤمنون به،
( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.369

( )2مدخل إىل علم التفسري ،ص.236
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واملكذبون ينكرون بكل ما ال يقع منهم حتت حس مبارش أو جتربة مادية ،لكنهم يف مثل
هذه القضايا الغيبية ال مستند هلم يف إنكارهم إال حمض الشك والتكذيب وقياس الغائب
عىل الشاهد وحتكيم عقوهلم القارصة فيام هو من علم الغيب.
قصة املسيح:
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فكيف تردون عىل التشكيك يف كالم املسيح عليه
السالم يف املهد؟
قال أحد املشككني :إن الرازي الذي ذكر هذه الشبهة ،ونقلها عن املشككني ،مل
يَتكها دون رد ،بل رد عليها بعد أن نقل أدلتهم بكل أمانة؛ فقال( :أنكرت النصارى كالم
املسيح عليه السالم يف املهد ،واحتجوا عىل صحة قوهلم بأن كالمه يف املهد من أعجب
األ مور وأغرهبا ،وال شك أن هذه الواقعة لو وقعت لوجب أن يكون وقوعها يف حضور
اجلمع العظيم الذي حيصل القطع واليقني بقوهلم ،ألن َتصيص مثل هذا املعجز بالواحد
واالثنني ال جيوز ،ومتى حدثت الواقعة العجيبة جدا عند حضور اجلمع العظيم فال بد وأن
تتوفر الدواعي عىل النقل فيصري ذلك بالغا حد التواتر ،وإخفاء ما يكون بالغا إىل حد التواتر
ممتنع ،وأيضا فلو كان ذلك لكان ذلك اإلخفاء هاهنا ممتنعا ألن النصارى بالغوا يف إفراط
حمبته إىل حيث قالوا إنه كان إهلا ،ومن كان كذلك يمتنع أن يسعى يف إخفاء مناقبه وفضائله
بل ربام جيعل الواحد ألفا فثبت أن لو كانت هذه الواقعة موجودة لكان أوىل الناس بمعرفتها
النصارى ،وملا أطبقوا عىل إنكارها علمنا أنه ما كان موجودا البتة)()1

قال آخر :ثم نقل وجوها يف الرد عليها عن املتكلمني ،منها (أن كالم عيسى عليه
السالم يف املهد إنام كان للداللة عىل براءة حال مريم عليها السالم من الفاحشة ،وكان
( )1التفسري الكبري ()225/8
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احلارضون مجعا قليلني ،فالسامعون لذلك الكالم ،كان مجعا قليال ،وال يبعد يف مثله التواطؤ
عىل اإلخفاء ،وبتقدير :أن يذكروا ذلك إال أن اليهود كانوا يكذبوهنم يف ذلك وينسبوهنم
إىل البهت ،فهم أيضا قد سكتوا هلذه العلة؛ فألجل هذه األسباب بقي األمر مكتوما خمفيا
إىل أن أخرب اهلل سبحانه وتعاىل حممدا  بذلك)()1

قال آخر :ومن الوجوه التي ذكرها للرد عىل الشبهة أنه (ليس كل النصارى ينكرون
ذلك ،فإنه ُنقل عن جعفر بن أِب طالب أنه ملا قرأ عىل النجاَش سورة مريم ،قال النجاَش:
ال تفاوت بني واقعة عيسى ،وبني املذكور يف هذا الكالم بذرة)()2

قال آخر( :)3باإلضافة إىل ذلك؛ فإن عدم تسجيل التاريخ البرشي هلذا ال يعترب دليال
قاطعا لعدم حدوث ذلك ،حتى يدعي أحد تكذيب القرآن يف اإلخبار به ،ويصح ادعاؤه،
ألن التواريخ البرشية ،أمهلت تسجيل كثري من األحداث الفردية ـ مهام تكن أمهيتها يف ذاهتا
ـ حيث مل يتوفر هلا من الشهادة الصادقة ،وتوفر سبل اإلذاعة ،والنقل ،والبقاء عىل مر
العصور ما يكفل هلا ذلك.
قال آخر( : )4إذ يكفي أن تنقطع حلقة يف هذه السلسة لتصبح الواقعة يف حكم
املجهول من األجيال التالية ،وعىل العكس من ذلك ،فإن بعض األوهام الكاذبة يف ذاهتا،
قد يتوفر هلا من ظروف إيامن بعض الناس بصحتها ـ بناء عىل بعض الشواهد والظواهر
اخلادعة ـ وتسجيلهم هلا ،ثم رعايتها بظروف تضمن إذاعتها وانتقاهلا عرب األجيال ـ ما
جيعلها تدخل التاريخ من أوسع أبوابه ،وهي يف أصلها أسطورة كاذبة ال نصيب هلا من
احلق ،وقد تلعب يد التحريف والتجهيل والتعمية ببعض جوانب واقعة صحيحة يف

( )1التفسري الكبري ()225/8

( )3مدخل إىل علم التفسري ،ص.214

( )2التفسري الكبري ()225/8

( )4مدخل إىل علم التفسري ،ص.214
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أصلها ،فإذا هبا قد مجعت يف هناية األمر بني احلق والباطل يف قصة واحدة ،هذا معروف
مسجل عن أوهام التواريخ وأخطائها ،فهي هتمل ،وتنسى ،وحترف ،وَتدع ،وتتوهم ،وكل
هذا يتضمنه ما يسمى بـ [التاريخ البرشي] ،وخاصة يف عصور ما قبل التدوين املنظم ،ذي
األساليب واإلمكانات املنضبطة شيئا ما ،وإذا كان هذا ثابتا الشك فيه ،فهل يقبل منطق
البحث العلمي النزيه ،أن يتخذ إغفال التواريخ القديمة حلادثة فردية ،مثل كالم طفل يف
املهد ،دليال قاطعا عىل كذب الوحي يف إخباره هبا؟
قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك؛ فإن مريم عليها السالم مل تكن خمطوبة وال متزوجة،
وقد أحصنت فرجها ،أى منعت نفسها عن الزواج طيلة حياهتا ،وسلكت ىف سلك الرهبنة،
ثم إهنا ابنة كاهن من نسل هارون عليه السالم ،وابنة الكاهن إذا زنت فإهنا حترق بالنار ،ملا
جاء ىف سفر األخبار [( :]9 :21وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا؛ فقد دنست أباها ،بالنار
حترق) ،ومريم عليها السالم قد أتت بولد وهى غري متزوجة ،وهذا هو دليل االهتام فلامذا
مل حترق؟ ..إن عدم حرقها يدل عىل أن ابنها تكلم ىف املهد.
قال آخر :ويدل لذلكام جاء ىف بعض األناجيل املرفوضة أنه تكلم ىف املهد ،ففيه:
(وبينام كانوا نيام ًا؛ حذرهم الطفل من الذهاب إىل هريودس) [برنابا ]10 :7

قال أحد احلضور :فام تردون عىل الشبهة التي تذكر أن القرآن الكريم يرصح بأن
املسيح عليه السالم خلق من الطني كهيئة الطري ،وليس ىف األناجيل املعتمدة هذه املعجزة.
قال أحد املشككني( : )2لقد ورد ذكر هذه املعجزة ىف إنجيل توما ،فقد ذكر فيه أنه
صنع من الطني هيئة اثنى عرش عصفور ًا ،وأمرهم أن يطريوا؛ فطاروا والناس ينظرون
إليهم ..وذلك يكفي لالحتجاج عليهم؛ فقبوهلم ببعض الكتب ورفض بعضها ال يلزم
( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.521

( )2حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.521
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غريهم.
للصلب ،يف نفس الوقت
قال أحد احلضور :فام تردون عىل إنكار القرآن الكريم ا
الذي يثبته املسيحيون ،وكتبهم؟
قال أحد املشككني( :)1أول ما ينفي ما ذكروه هو الع ّلة التي ذكروها لصلب املسيح
عليه السالم ،وهى غفران خطايا من يؤمن به ر ًّبا مصلوب ًا ،والغفران لكل من كان ىف املدة
من آدم عليه السالم إىل املسيح إذا قدّ ر أهنم لو كانوا له مشاهدين ،لكانوا به مؤمنني ،وهذه
العلة غري صحيحة ،ذلك ألن آدم عليه السالم ملا أخطأ هدته احلكمة أن يعَتف بخطئه وأن
يتوب ،فتاب اهلل عليه ،وإذ هو قد تاب ،فأى فائدة من رسيان خطيئة آدم عليه السالم ىف
بنيه؟ ففى سفر احلكمة [1 :10ـ( :]2واحلكمة هى التى محت اإلنسان األول أب العامل الذى
خلق وحده ملا سقط ىف اخلطيئة؛ رفعته من سقوطه ،ومنحته سلطة عىل كل َشء)
قال آخر :وتذكر التوراة كذلك أن نجاة املرء من غضب اهلل يكون بالعمل الصالح
حسبام أمر اهلل ،ومن ال يعمل بام أمر اهلل؛ فإنه ال يكون له نجاة ،ففى سفر احلكمة []5 :10

عن نوح عليه السالم وولده( :وعندما غاصت األمم ىف رشورها؛ تعرفت احلكمة برجل
صالح ،وحفظته من كل عيب ىف نظر اهلل ،وجعلته قو ًّيا يفضل العمل بأمر اهلل عىل
االستجابة إىل عاطفته ُجتاه ولده) ..ومثل ذلك ورد يف [تثنية( :]16 :24 :ال ُيقتل اآلباء عن
األوالد ،وال يقتل األوالد عن اآلباء ،كل إنسان بخطيئته ُيقتل)
قال آخر :وهكذا ورد عن املسيح عليه السالم قوله يف [متى 36 :12ـ( :]37كل كلمة
ربر ،وبكالمك ُتدان)
فارغة يقوهلا الناس؛ ُحياسبون عليها يوم الدين ،ألنك بكالمك ُت ّ
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فقد ورد يف األناجيل أن املسيح عليه السالم بعد حادثة
( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.523
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القتل والصلب املزعومة؛ ظهر أربعني يوم ًا للحواريني ،وتكلم عن ملكوت اهلل معهم ،ففي
بدء سفر أعامل الرسل [( :]3 :1الذين أراهم أيض ًا نفسه ح ًّيا برباهني كثرية بعدما تأمل ،وهو
يظهر هلم أربعني يوم ًا ،ويتكلم عن األمور املختصة بملكوت اهلل) ،وظهوره وكالمه عن
امللكوت؛ يدالن عىل استمراره ىف الدعوة.
قال أحد احلضور :فام تردون عىل إنكار املشككني لطلب احلواريني مائدة من السامء،
ِ
احلو ِاري َ ِ
يع َر ُّب َك َأ ْن ُينَزِّ َل َع َل ْينَا
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم َه ْل َي ْستَط ُ
وقول اهلل تعاىل﴿ :إِ ْذ َق َال ْ َ َ ُّ
ون َيا ع َ
ِ ِ
الس َام ِء َق َال ا ات ُقوا اهللاَ إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ َقا ُلوا ُن ِريدُ َأ ْن َن ْأ ُك َل ِمن َْها َو َت ْط َمئِ ان ُق ُلو ُبنَا َو َن ْع َل َم
َمائدَ ًة م َن ا

ِ
ون َع َليها ِمن ا ِ ِ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم ال ال ُه ام َر ابنَا َأن ِْز ْل َع َل ْينَا َمائِدَ ًة
َأ ْن َقدْ َصدَ ْق َتنَا َو َن ُك َ ْ َ َ
الشاهدي َن َق َال ع َ
ون َلنَا ِعيدً ا ِألَولِنَا و ِ
ِ
الس َام ِء َت ُك ُ
الر ِاز ِقنيَ َق َال اهللاُ إِ ِّين
آخ ِرنَا َوآ َي ًة ِمن َْك َو ْارزُ ْقنَا َو َأن َ
ا َ
ْت َخ ْ ُري ا
م َن ا
ِ
ِ
ِ
ن ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [املائدة112 :
ُمنَزِّ ُهلَا َع َل ْي ُك ْم َف َم ْن َي ْك ُف ْر َب ْعدُ منْ ُك ْم َفإِ ِّين ُأع َِّذ ُب ُه ع ََذا ًبا َال ُأع َِّذ ُب ُه َأ َحدً ا م َ
ـ  ،]115وحيتجون لذلك بأن اإلنجيل ال يقول ذلك؟

قال أحد املشككني( :)1إن املعَتض عىل هذا ،واملشكك فيه ،غري دارس لإلنجيل،
بل وال التوراة ،ذلك ألن ىف إنجيل يوحنا أن احلواريني أهنم طلبوا آية من السامء ،ففيه:
(فقالوا له :فأية آية تصنع؛ لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا امل ّن ىف الربية ،كام هو
مكتوب :أنه أعطاهم خبز ًا من السامء ليأكلوا) [يوحنا 30 :6ـ ،]31ففي قوهلم( :آباؤنا أكلوا املن
ىف الربية) بعد قوهلم( :فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟) ما يدل عىل ذلك.
قال آخر :ومما يقوي ذلك ما ذكروا من أكل آبائهم للمن ،وهو مسجل ىف التوراة،
حيث ذكرت أنه أعطاهم خبز ًا من السامء ليأكلوا ،وهذا يدل عىل أن آباءهم أكلوا املن
وبر السامء أعطاهم) [مزمور :78
والسلوى ىف سيناء ،والنص هو( :وأمطر عليهم منّا لألكل ّ

( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.509
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]24

قال آخر :ومثل ذلك ما ورد يف [مزمور  ،]19 :78فقد ذكر داود عليه السالم املائدة ىف
قوله عنهم( :قالو :هل يقدر اهلل أن يرتب مائدة ىف الربية؟)
قصة ذي القرنني:
قال أحد احلضور( :)1وعينا هذا؛ فكيف تردون عىل التشكيك يف مدح اهلل تعاىل لذي
القرنني ،واعتباره عبدا صاحلا مع أن مجيع مؤرخى اإلغريق جيمعون عىل أن اإلسكندر
األكرب ،كان من عبدة األوثان.
قال أحد املشككني :هذا إشكال عجيب جدا ،ذلك أن اعتبار ذي القرنني هو
اإلسكندر األكرب املقدوين قصص جمرد عن التحقيق التارخيي ..ولذلك ال عربة به ،ما دام
القرآن الكريم مل يرصح باسمه.
قال آخر( : )2باإلضافة إىل ذلك؛ فإن املفرسين الذين أوردوا هذا القصص قد
شككوا ىف صدقه وصحته ،فابن إسحاق مث ً
ال يروى عن (من يسوق األحاديث عن
األعاجم فيام توارثوا من علم ذى القرنني أنه كان من أهل مرص ،وأن اسمه [مرزبان بن
مردية اليوناين] ،أما الذى سامه [اإلسكندر] فهو ابن هشام الذى خلص وحفظ السرية البن
إسحاق ،وهو حيدد أنه اإلسكندر الذى بنى مدينة اإلسكندرية ،فنسبت إليه.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل ذلك؛ فقد جاءت الروايات القائلة إن ذا القرنني هو
اإلسكندر املقدونى عن وهب بن ُمن ِّبه وهو مصدر لرواية الكثري من اإلرسائيليات
والقصص اخلراىف ..وقد شكك ابن إسحاق فيام روي من هذا القصص الذى دار حول

( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.271

( )3حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.272

( )2حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.272
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أيضا ىف صدق ما نسب
تسمية ذى القرنني باإلسكندر ،أو غريه من األسامء ..وشكك ً
للرسول  حول هذا املوضوع ،فقد قال( :فاهلل أعلم أى ذلك كان؟ ..أقال رسول اهلل



ذلك أم ال؟)
قال آخر( :)1وقد أثنى القرطبي عىل شك وتشكيك ابن إسحاق هذا ،عندما أورده،
ثم قال( :واحلق ما قال) ..أى أن احلق هو شك وتشكيك ابن إسحاق ىف هذا القصص،
الذى مل خيضع للتحقيق والتمحيص وإن يكن موقف ابن إسحاق هذا ،وكذلك القرطبى،
هو لون من التحقيق والتمحيص ..فليس هناك ،إ ًذا ما يشهد عىل أن اإلسكندر األكرب
املقدونى ـ امللك الوثنى ـ هو ذو القرنني ،العادل ،واملوحد هلل.
﴿حتاى
قال أحد احلضور( :)2فام تقولون يف التشكيك يف قوله تعاىل عن ذي القرننيَ :
َني َمحِئ ٍَة َو َو َجدَ ِعنْدَ َها َق ْو ًما ُق ْلنَا َيا َذا ا ْل َق ْرن ْ ِ
س َو َجدَ َها َتغ ُْر ُب ِيف ع ْ ٍ
الش ْم ِ
إِ َذا َب َلغَ َمغ ِْر َب ا
َني إِ اما
َأ ْن ُتع ِّذب وإِما َأ ْن َتت ِ
اخ َذ فِ ِ
يه ْم ُح ْسنًا﴾ [الكهف ،]86 :وأن هذا خمالف للعلم الثابت.
َ َ َ ا
قال أحد املشككني( :)3ليس هناك أدنى تعارض ـ وال حتى شبهة تعارض ـ بني
النص القرآنى وبني احلقائق العلمية ..ذلك أن حديث القرآن هنا هو عن الرؤية البرصية
للقوم الذين ذهب إليهم ذو القرنني ،فمنتهى أفق برصهم قد جعلهم يرون اختفاء الشمس
ـ غروهبا ـ ىف هذه البحرية ـ العني احلمئة ـ وذلك مثل من جيلس أحدنا عىل شاطئ البحر عند
غروب الشمس ،فإن أفق برصه جيعله يرى قرص الشمس يغوص ـ رويدً ا رويدً ا ـ ىف قلب
ماء البحر.
قال آخر( :)4فاحلكاية هنا عام حيسبه الرائى غرو ًبا ىف العني احلمئة ،أو ىف البحر

( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.272

( )3حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.274

( )2حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.273

( )4حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.274
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املحيط ..وليست احلكاية عن إخبار القرآن باحلقيقة العلمية اخلاصة بدوران األرض حول
الشمس ،وعن ماذا يعنيه العلم ىف مسألة الغروب.
قال آخر :وقد نقل القفال ،أبو بكر الشاشى حممد بن أمحد بن احلسني بن عمر [تويف
تفسريا هلذه الرؤية ،متس ًقا مع احلقيقة العلمية ،فقال( :ليس املراد
507هـ] عن بعض العلامء
ً
ِ
ومسها ..فهى
أنه [أى ذو القرنني] انتهى إىل الشمس مرش ًقا ومغر ًبا حتى وصل إىل ج ْرمها ا
أعظم من أن تدخل ىف عني من عيون األرض ،بل هى أكرب من األرض أضعا ًفا مضاعفة،
وإنام املراد أنه انتهى إىل آخر العامرة [أى البقاع املعمورة واملأهولة] من جهة املغرب ومن
جهة املرشق ،فوجدها ىف رأي العني تغرب ىف عني محئة ،كام أنا نشاهدها ىف األرض امللساء
الش ْم ِ
﴿حتاى إِ َذا َب َلغَ َم ْطلِ َع ا
كأهنا تدخل ىف األرض ،وهلذا قالَ :
س َو َجدَ َها َت ْط ُل ُع ع ََىل َق ْو ٍم َمل ْ
ِ ِ
ِ
متاسهم وتالصقهم،
َتا﴾ [الكهف ،]90 :ومل يرد أهنا تطلع عليهم بأن ّ
ن َْج َع ْل َهل ُ ْم م ْن ُدوهنَا س ْ ً
بل أراد أهنم أول من تطلع عليهم)()1

ب .احلقائق الكونية:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن الشبهات املرتبطة بتوهم التعارض بني
القرآن الكريم واحلقائق الكونية.
قال أحد املشككني :توهم التعارض بني القرآن الكريم واحلقائق الكونية من
التشكيكات التي تربز كل يوم ،ولكنها ال تزيد القرآن الكريم إال قداسة يف نفوس الصادقني
من الباحثني ،ذلك أهنا تكشف هلم عن خبايا فيه مل يكونوا يعرفوهنا لوال ذلك التشكيك.
قال آخر( :)2ذلك أن العلم والقرآن ال يمكن أن يتعارضا؛ ألن مصدرمها واحد،
وغايتهام واحدة ،فمصدرها هو اهلل سبحانه وتعاىل ،فاهلل هو الذي خلق هذا الكون وما فيه
( )1اجلامع ألحكام القرآن ،ج 11ص .50 ،49

( )2اجتاهات التجديد يف تفسري القرآن يف مرص ،ص .639
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من معارف وعلوم ،وهو الذي رشع هذا الدين وما فيه من أخبار وأحكام ،وما كان من اهلل
فإنه ال يتناقض ،فالقرآن والكون ـ ومها مصدر احلقائق الدينية والعلمية ـ كالمها من عند
اهلل وصنعه ،أنزل القرآن باحلق كام خلق الكون باحلق ،فال ينبغي لإلنسان طلب احلق إال
فيهام ،ومن ثم ال يتصور تصادم احلق مع نفسه.
قال آخر( : )1ومها يتفقان أيضا يف الغاية واهلدف ،وهو إسعاد البرشية وتذليل
صعوبات احلياة ،فام اتفق يف املصدر والغاية ال يمكن أن يتعارضا فيام بني ذلك ،فالعلم
الصحيح ال يعارض القرآن ،بل مها أخوان متعاونان.
قال آخر :ويدل لذلك أن املنصفني من الباحثني شهدوا بأن القرآن الكريم ال
يتعارض مع العلم أبدا ،وقد قال بعضهم يف ذلك( :عندما أكملت قراءة القرآن الكريم،
غمرين شعور بأن هذا هو احلق ،الذي يشتمل عىل اإلجابات الشافية حول مسائل اخللق
وغريها ،وإنه يقدم لنا األحداث بطريقة منطقية ،نجدها متناقضة مع بعضها يف غريه من
الكتب الدينية ،أ ما القرآن فيتحدث عنها يف نسق رائع وأسلوب قاطع ال يدع جماال للشك
بأن هذه هي احلقيقة ،وأن هذا الكالم هو من عند اهلل ال حمالة)(..)2وقال متسائال( :كيف
استطاع حممد  ،الرجل األمي الذي نشأ يف بيئة جاهلية ،أن يعرف معجزات الكون التي
وصفها القرآن الكريم ،والتي ال يزال العلم احلديث حتى يومنا هذا يسعى الكتشافها؟
البد إذن أن يكون هذا الكالم هو كالم اهلل عز وجل)()3

قال آخر :ومن الباحثني املنصفني الذين وصلوا إىل هذه النتيجة الدكتور موريس
بوكاي ،الطبيب والباحث املشهور ،فقد قال( :قرأت القرآن بإمعان ،ووجدته الكتاب

( )1اجتاهات التجديد يف تفسري القرآن الكريم يف مرص ،ص .628

( )3قالوا عن اإلسالم ،ص)55

( )2قالوا عن اإلسالم ،ص.55
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الوحيد الذي يضطر املثقف بالعلوم العرصية أن يؤمن بأنه من اهلل ،ال يزيد حرفا وال ينقص،
وأما التوراة واألناجيل األربعة ففيها كذب كثري ال يستطيع عامل عرصي أن يصدقها)()1

قال آخر :وقد قام بدراسة علمية يف هذا اجلانب بعنوان [التوراة واإلنجيل والقرآن
بمقياس العلم احلديث] ،ومما قاله فيها( :لقد قمت أوال بدراسة القرآن الكريم ،وذلك دون
أي فكر مسبق ،وبموضوعية تامة بحثا عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم
احلديث ،وكنت أعرف ـ قبل هذه الدراسة وعن طريق الَتمجات ـ أن القرآن يذكر أنواعا
كثرية من الظاهرات الطبيعية ،لكن معرفتي كانت وجيزة ،وبفضل الدراسة الواعية للنص
العرِب استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد االنتهاء منها أن القرآن ال حيتوي عىل أية مقولة
قابلة للنقد من وجهة نظر العلم يف العرص احلديث ،وبنفس املوضوعية قمت بنفس
الفحص عىل العهد القديم واألناجيل ،أما بالنسبة للعهد القديم ،فلم تكن هناك حاجة
للذهاب إىل أبعد من الكتاب األول ،أي سفر التكوين فقد وجدت مقوالت ال يمكن
التوفيق بينها وبني أكثر معطيات العلم رسوخا يف عرصنا ،وأما بالنسبة لألناجيل ،فإننا نجد
نص إنجيل متى يناقض بشكل جيل إنجيل لوقا ،وأن هذا األخري يقدم لنا رصاحة أمرا ال
يتفق مع املعارف احلديثة اخلاصة بقدم اإلنسان عىل األرض)()2

قال أحد احلضور :ما دام األمر كذلك؛ فام رس تلك التشكيكات إذن؟
قال أحد املشككني :عند بحثنا يف تلك التشكيكات وجدنا أهنا ال تعدو ثالث
جهات ..أوالها أولئك املترسعون الذين ينطلقون من مسائل ظنية مل تصل إىل مرحلة
احلقيقة العلمية املستقرة املتفق عليها( ،)3مثل نظرية التطور التي تنص عىل أن أصل اإلنسان

( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.376

( )3التفسري واملفرسون ،للذهبي ( ،)470/2واملدخل إىل علم

( )2قالوا عن اإلسالم ،ص.56
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مر بمراحل حتى وصل إىل هذا املستوى( ،)1التي تتعارض مع كون ابتداء خلق الناس كان
من آدم عليه السالم الذي خلقه اهلل تعاىل مرة واحدة من غري تدرج ،والعلامء املتخصصون
أنفسهم ينكرون هذه النظرية ،ويردون عليها بقوة(.)2
قال آخر( : )3والثانية أولئك الذين ال يعرفون بيان العرِب ،وأساليبه يف التعبري،
ولذلك حيملون ألفاظه عىل ما يشتهون من املعاين ،ومنها تلك التي َتالف العلم ،مثل
دعوى خمالفة القرآن الكريم لكون األرض تدور حول الشمس ،استنادا لقوله تعاىل:
ات ا ْل َي ِم ِ
﴿وت ََرى ا
ات
ني َوإِ َذا غ ََر َب ْت َت ْق ِر ُض ُه ْم َذ َ
الش ْم َس إِ َذا َط َل َع ْت تَزَ َاو ُر َع ْن ك َْه ِف ِه ْم َذ َ
َ
ِّ
الش َام ِل﴾ [الكهف ،]17 :حيث نسب فعل الدوران للشمس ،وهذا غري صحيح؛ فإن اللفظ
﴿وت ََرى ا
الش ْم َس﴾ ،أي أن هذا األمر بالنسبة
ليس قاطعا يف هذا املعنى ،بل إنه ابتدأ بقولَ :
لرؤية اإلنسان ،وسياق اآلية كام هو ظاهر ليس مقصودا يف إثبات دوران األرض حول
الشمس أو العكس ،فال ينبغي حتميل النص ما ال حيتمل.
قال آخر( : )4والثالثة ..تلك التي َتلط بني ما ورد يف القرآن الكريم ،وما ذكره
احلشويون والكشفيون ،ومن األمثلة عىل ذلك الشبهات التي يثريوهنا حول قوله تعاىل يف
آن املَْ ِج ِ
أول سورة (ق)﴿ :ق وا ْل ُقر ِ
يد﴾ [ق ،]1 :حيث قد بنوا عىل تلك التفاسري أن هذا خطأ؛
َ ْ
ألن العلم يبني أن أعىل قمة هي (إفرست) ،مع أن هذه خرافة مصدرها كتاب اليهود الذي
يتحدث عن جبل قاف اخلرايف؛ أما القرآن الكريم فلم يذكر جباال وال قمام ،واحلرف (ق)
أحد احلروف الكثرية التي بدئت هبا سور من القرآن مثل :ص ،ن ،حم ،الر ..وهكذا ..وإذا
كانت هذه خرافة منشؤها كتاب هيودي ،فكيف يؤاخذ هبا القرآن!؟
()1مدخل إىل علم التفسري ،ص  ،203حيث نقلها عن ميلر بروز

صدفة] ،سلسلة [اإلحلاد والدجل]

رئيس قسم لغات الرشق األدنى.

( )3التفسري واملفرسون ()480/2

( )2انظر الردود املفصلة عىل هذه النظرية يف كتاب [احلياة تصميم ال

( )4رد مفَتيات عىل اإلسالم ،ص .142
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العسل والشفاء:
قال أحد احلضور :فهال ذكرتم لنا نامذج عن تلك التشكيكات ،لنحذر منها،
ّ
ونحذر.
قال أحد املشككني :لعل من أقدم الطعون يف دعوى تعارض القرآن مع العلم ،ما
ِ
ِ
ف َأ ْل َوا ُن ُه
اب خمُ ْتَلِ ٌ
ادعاه بعضهم من معارضة قوله تعاىل عن العسلَ :
رش ٌ
﴿خي ُْر ُج م ْن ُب ُطوهنَا َ َ
فِ ِ
يه ِش َفا ٌء لِلن ِ
ااس إِ ان ِيف َذلِ َك َآل َي ًة لِ َق ْو ٍم َي َت َفك ُار َ
ون﴾ [النحل ،]69 :وما روي من احلديث الذي
يفرسها ،وهو أن رجال أتى النبي  فقال :أخي يشتكي بطنه فقال( :اسقه عسال) ،ثم أتى
الثانية فقال( :اسقه عسال) ،ثم أتاه الثالثة فقال( :اسقه عسال) ،ثم أتاه فقال :قد فعلت..
فقال( :صدق اهلل وكذب بطن أخيك اسقه عسال) فسقاه فربأ(.)1
قال آخر :فقد قال القرطبي تعليقا عىل احلديث واآلية( :اعَتض بعض زنادقة
األطباء عىل هذا احلديث ،فقال :قد أمجعت األطباء عىل أن العسل يسهل فكيف يوصف
ملن به اإلسهال؟ فاجلواب أن ذلك القول حق يف نفسه ملن حصل له التصديق بنبيه عليه ،
فيستعمله عىل الوجه الذي عينه ويف املحل الذي أمره بعقد نية وحسن طوية ،فإنه يرى
منفعته ويدرك بركته ،كام قد اتفق لصاحب هذا العسل وغريه كام تقدم ،وأما ما حكي من
اإلمجاع فدليل عىل جهله بالنقل؛ حيث مل يقيد وأطلق ،قال اإلمام أبو عبد اهلل املازري:
ينبغي أن يعلم أن اإلسهال يعرض من رضوب كثرية ،منها اإلسهال احلادث عن التخم
واهليضات؛ واألطباء جممعون يف مثل هذا عىل أن عالجه بأن يَتك للطبيعة وفعلها ،وإن
احتاجت إىل معني عىل اإلسهال أعينت ما دامت القوة باقية ،فأما حبسها فرضر ،فإذا وضح
هذا قلنا :فيمكن أن يكون ذلك الرجل أصابه اإلسهال عن امتالء وهيضة ،فأمره النبي 
( )1رواه البخاري ،رقم ،5684 :ومسلم ،رقم.2217 :
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برشب العسل ،فزاده إىل أن فنيت املادة فوقف اإلسهال ،فوافقه رشب العسل ،فإذا خرج
هذا عن صناعة الطب أذن ذلك بجهل املعَتض بتلك الصناعة ،قال :ولسنا نستظهر عىل
قول نبينا بأن يصدقه األطباء ،بل لو كذبوه لكذبناهم ولكفرناهم وصدقناه؛ فإن أوجدونا
باملشاهدة صحة ما قالوه ،فنفتقر حينئذ إىل تأويل كالم رسول اهلل  وَترجيه عىل ما يصح،
إذ قامت الداللة عىل أنه ال يكذب)()1

قال آخر :ومثل ذلك أجاب ابن حزم ابن النغريلة اليهودي بأن كلمة ﴿فِ ِ
يه ِش َفا ٌء

لِلن ِ
ااس﴾ [النحل )]69 :نكرة فال تلزم العموم( ،)2ومثل ذلك قال الداين( )3أن (ال) يف كلمة
(للناس) ليست للعموم بل للجنس.
خلق اإلنسان:
قال آخر :ومن التشكيكات الناجتة عن الترسع ما عرب عنه املسترشق ميلر بقوله:
(اإلنسان نفسه مل خيلقه اهلل دفعة واحدة منفصال عن خلق احليوان ،ولكه جاء نتيجة لتطور
طويل من األشكال الدنيا للحياة ،فكيف إذن نتغلب عىل هذا اإلشكال)( ..)4وهو يشكك
هبذا اإلشكال يف علمية ما ورد يف القرآن الكريم من هيئة خلق اإلنسان ،كام قال تعاىل:
ني ُثم جع َل نَس َله ِمن س َال َل ٍة ِمن م ٍ
﴿ا ال ِذي َأحسن ُك ال ََش ٍء َخ َل َقه وبدَ َأ َخ ْل َق ْ ِ ِ ِ ِ
اء
ُ ََ
ْ َ َ
ْ َ
اإلن َْسان م ْن ط ٍ ا َ َ ْ ُ ْ ُ
ْ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َم ِه ٍ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو ْاألَ ْفئِدَ َة َقلِ ًيال َما
ني ُث ام َس اوا ُه َو َن َف َخ فيه م ْن ُروحه َو َج َع َل َل ُك ُم ا
﴿وإِ ْذ َق َال ر ُّب َك لِ ْلم َالئِك َِة إِ ِّين َخالِ ٌق َب َرشا ِم ْن َص ْل َص ٍ
ت َْش ُك ُر َ
ال ِم ْن
ون﴾ [السجدة 7 :ـ  ،]9وقالَ :
َ
َ
ً
وحي َف َقعوا َله س ِ ِ
يه ِمن ر ِ
ون َفإِ َذا سوي ُته و َن َف ْخ ُت فِ ِ
َمحَإٍ مسنُ ٍ
ن﴾ [احلجر 28 :ـ ]29
اجدي َ
َ اْ ُ َ
ُ ُ َ
ْ ُ
َ ْ

قال آخر( :)5واجلواب عىل ذلك هو أن ميلر وغريه يشريون هبذا إىل نظرية مل تكن يف
( )1اجلامع ألحكام القرآن ()91/10

( )4املدخل إىل علم التفسري ،ص .203

( )2الرد عىل ابن النغريلة اليهودي ،ص .62

( )5املدخل إىل علم التفسري ،ص .203

( )3رد مفَتيات عىل اإلسالم ص.66 :
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وقت من األوقات حقيقة علمية قطعية يمكن أن تقاس عليها النصوص الدينية ،فهي مل تزد
يف وقت ما ـ منذ قيل هبا ـ عن أن تكون جمرد فرض مل يقم عليه أبدا دليل قاطع ،أو قريب
من القطع واليقني ،ومنذ أعلنها داروين وجد هلا معارضون من رجال العلم التجريبي؛ ألنه
مل يقم أبدا دليل حمسوس عىل صحتها ،وإنام هي جمرد فرضية فرس هبا داروين بعض الظواهر
واملشاهدات ،لكن مل يرصد أحد من املؤمنني هبا إطالقا تطورا ماديا يقطع بصحتها.
قال آخر :ومن تلك التشكيكات توهم التناقض بني اآليات الكريمة التي وصفت
مادة خلق اإلنسان ،مثل قوله تعاىلُ ﴿ :ثم جع َل نَس َله ِمن س َال َل ٍة ِمن م ٍ
اء َم ِه ٍ
ني﴾ [السجدة،]8 :
ْ َ
ا َ َ ْ ُ ْ ُ
ان ِمم ُخلِ َق ُخلِ َق ِمن م ٍ
وقولهَ ﴿ :ف ْل َينْ ُظ ِر ْ ِ
اء َدافِ ٍق﴾ [الطارق 5 :ـ  ،]6وقولهَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي َر
ْ َ
اإلن َْس ُ ا
ٍ
ِ
ِ
ِْ
اإلن َْس ُ
﴿ه َو ا ال ِذي َخ َل َق ُك ْم
يم ُمبِنيٌ ﴾ [يس ،]77 :وقولهُ :
ان َأناا َخ َل ْقنَا ُه م ْن ُن ْط َفة َفإِ َذا ُه َو َخص ٌ

اإلنْس َ ِ
ِم ْن طِ ٍ
ني﴾ [األنعام ،]2 :وقولهَ :
﴿و َل َقدْ َخ َل ْقنَا
ان م ْن َع َل ٍق﴾ [العلق ،]2 :وقولهَ :
﴿خ َل َق ْ ِ َ
ال ِمن َمحَإٍ مسنُ ٍ
اإلنْس َ ِ
ون﴾ [احلجر ،]26 :وقولهَ ﴿ :أ َو َال َي ْذ ُك ُر ْ ِ
اإلن َْس ُ
ان َأناا َخ َل ْقنَا ُه
ان م ْن َص ْل َص ٍ ْ
َ ْ
ِْ َ
ِم ْن َق ْب ُل َو َمل ْ َي ُ
ك َش ْيئًا﴾ [مريم]67 :
قال آخر( :)1واجلواب عىل هذه الشبهة هو أنه ليس هناك أدنى تناقض بل وال حتى
شبهة تناقض بني ما جاء ىف القرآن الكريم من معلومات عن خلق اإلنسان ،وحتى يتضح
ذلك ،يلزم أن يكون هناك منهج علمي ىف رؤية هذه املعلومات ،التى جاءت ىف عديد من
آيات القرآن الكريم.
قال آخر(:)2وهذا املنهج العلمى يستلزم مجع هذه اآليات ..والنظر إليها ىف
تكاملها ..مع التمييز بني مرحلة خلق اهلل لإلنسان األول آدم عليه السالم ومرحلة اخللق
لساللة آدم ،التى توالت وتكاثرت بعد خلق حواء ،واقَتاهنا بآدم ،وحدوث التناسل عن
( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.239
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طريق هذا االقَتان والزواج.
قال آخر( :)1لقد خلق اهلل تعاىل اإلنسان األول ـ آدم عليه السالم ـ فأوجده بعد أن مل
يكن موجو ًدا ..أى أنه قد أصبح شيئًا بعد أن مل يكن شيئًا موجو ًدا ،وإنام كان وجوده فقط
ِ
ىف العلم اإلهلى ..وهذا هو معنى اآلية الكريمةَ ﴿ :أ َو َال َي ْذ ُك ُر ْ ِ
اإلن َْس ُ َ
ان أناا َخ َل ْقنَا ُه م ْن َق ْب ُل َو َمل ْ
﴿ه ْل َأتَى ع ََىل ْ ِ ِ ِ ِ
ورا﴾
َي ُك َش ْيئًا﴾ [مريم ،]67 :وقولهَ :
اإلن َْسان حنيٌ م َن الدا ْه ِر َمل ْ َي ُك ْن َش ْيئًا َم ْذ ُك ً
[اإلنسان]1 :

قال آخر( : )2أما مراحل خلق اهلل تعاىل آلدم عليه السالم؛ فلقد بدأت بـ [الَتاب]
الذى أضيف إليه [املاء] فصار [طينًا] ثم حتول هذا الطني إىل [محأ] أى أسود منتنًا ،ألنه تغري
واملتغري هو [املسنون] ..فلام يبس هذا الطني من غري أن متسه النار سمى [صلصاالً] ألن
الصلصال هو الطني اليابس من غري أن متسه نار ،وسمى صلصاالً ألنه ّ
صوت،
يصل ،أى ُي ِّ
من يبسه أى له صوت ورنني.
قال آخر( :)3وبعد مراحل اخللق هذه :الَتاب ..فاملاء ..فالطني ..فاحلمأ املسنون..
فالصلصال ،نفخ اهلل تعاىل ىف مادة اخللق هذه من روحه ،فغدا هذا املخلوق إنسانًا هو آدم
عليه السالم ..وعن هذه املراحل تعرب اآليات القرآنية ،فتصور تكامل املراحل ـ وليس
ِ
يسى ِعنْدَ اهللاِ ك ََم َث ِل آ َد َم
التعارض املتوهم واملوهوم ـ فتقول هذه اآلية الكريمة﴿ :إِ ان َم َث َل ع َ
َخ َل َق ُه ِم ْن ُت َر ٍ
اب ُث ام َق َال َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ [آل عمران ،]59 :فبالَتاب كانت البداية ﴿ا ال ِذي َأ ْح َس َن
ُك ال َ ٍ
اإلنْس ِ
ان ِم ْن طِ ٍ
ني﴾ [السجدة ،]7 :وذلك عندما أضيف املاء إىل
َشء َخ َل َق ُه َو َبدَ َأ َخ ْل َق ْ ِ َ
ْ
َاه ْم ِم ْن طِ ٍ
ني َال ِز ٍ
ب﴾ [الصافات،]11 :
اس َت ْفتِ ِه ْم َأ ُه ْم َأ َشدُّ َخ ْل ًقا َأ ْم َم ْن َخ َل ْقنَا إِناا َخ َل ْقن ُ
الَتاب ﴿ َف ْ
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وذلك عندما زالت قوة املاء عن الطني ،فأصبح الز ًبا ،أى جامدً ا.
قال آخر( :)1وىف مرحلة تغري الطني ،واسوداد لونه ،ونتن رائحته ،سمى [مح ًأ
مسنو ًنا] ،ألن احلمأ هو الطني األسود املنتن ..واملسنون هو املتغري ..بينام الذى ﴿مل َيت ََسناه﴾
ان ِم ْن َص ْل َص ٍ
﴿و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ال
هو الذى مل يتغري ..وعن هذه املرحلة عربت اآلياتَ :
ٍ
ِ
ان َخ َل ْقنَا ُه ِم ْن َق ْب ُل ِم ْن ن ِ
اجل ا
َار ال اس ُمو ِم َوإِ ْذ َق َال َر ُّب َك لِ ْل َم َالئِك َِة إِ ِّين َخالِ ٌق
م ْن َمحَإٍ َم ْسنُون َو ْ َ
يه ِمن ر ِ
ون َفإِ َذا سوي ُته و َن َف ْخ ُت فِ ِ
ال ِمن َمحَإٍ مسنُ ٍ
بَ ِ
وحي َف َق ُعوا َل ُه س ِ
اج ِدي َن
َ اْ ُ َ
رشا م ْن َص ْل َص ٍ ْ
َ
ْ ُ
َ ْ
َ ً
ون مع الس ِ ِ
مج ُع َ
يس َما َل َك
َف َس َجدَ املَْ َالئِ َك ُة ُك ُّل ُه ْم َأ ْ َ
اجدي َن َق َال َيا إِ ْبلِ ُ
ون إِ اال إِ ْبلِ َ
يس َأ َبى َأ ْن َي ُك َ َ َ ا
ال ِمن َمحَإٍ مسنُ ٍ
ِ
ون م َع الس ِ
اج ِدي َن َق َال َمل َأ ُك ْن ِألَ ْس ُجدَ لِ َب َ ٍ
ون َق َال
رش َخ َل ْق َت ُه م ْن َص ْل َص ٍ ْ
َ ْ
ا
َأ اال َت ُك َ َ
ْ
ِ
ِ
يم َوإِ ان َع َل ْي َك ال ال ْعنَ َة إِ َىل َي ْو ِم الدِّ ِ
َف ْ
ين﴾ [احلجر 26 :ـ ]35
اخ ُر ْج من َْها َفإِن َاك َرج ٌ
قال آخر( :)2تلك هى مراحل خلق اإلنسان األول ،توالت فيها وتتابعت وتكاملت
معانى املصطلحات :الَتاب ..واملاء ..والطني ..واحلمأ املسنون ..والصلصال ..دونام أية
شبهة للتعارض أو التناقض.
قال آخر( :)3وكذلك احلال مع املصطلحات التى وردت يف اآليات القرآنية التى
حتدثت عن خلق ساللة آدم عليه السالم؛ فكام تدرج خلق اإلنسان األول آدم من الَتاب
إىل الطني ..إىل احلمأ املسنون ..إىل الصلصال ..حتى نفخ اهلل فيه من روحه ..كذلك تدرج
رب هبا عن ماء الرجل
خلق الساللة والذرية بدء ًا من [النطفة] ـ التى هى املاء الصاىف ـ و ُي َع ا ُ
[املنى] ..إىل [ال َع َل َقة] التى هى الدم اجلامد ،الذى يكون منه الولد ،ألنه يعلق ويتعلق
ّ
بجدار الرحم إىل [املضغة] وهى قطعة اللحم التى مل تنضج ،واملامثلة ملا يمضغ بالفم ..إىل
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[العظام] ..إىل [اللحم] الذى يكسو العظام ..إىل [اخللق اآلخر] الذى أصبح بقدرة اهلل ىف
أحسن تقويم(.)1
قال آخر( : )2ومن اآليات التى حتدثت عن تواىل وتكامل هذه املراحل ىف خلق
ااس إِ ْن ُكنْ ُت ْم ِيف
وتكوين نسل اإلنسان األول وساللته ،قول اهلل سبحانه وتعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ب ِمن ا ْلبع ِ
اب ُث ام ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث ام ِم ْن َع َل َق ٍة ُث ام ِم ْن ُم ْضغ ٍَة خمُ َ ال َق ٍة َوغ ْ ِ
ث َفإِناا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن ُت َر ٍ
َري
َر ْي ٍ َ َ ْ
ني َل ُك ْم َو ُن ِق ُّر ِيف ْاألَ ْر َحا ِم َما ن ََشا ُء إِ َىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى ُث ام ُن ْخ ِر ُج ُك ْم طِ ْف ًال ُث ام لِ َت ْب ُل ُغوا
خمُ َ ال َق ٍة لِنُ َب ِّ َ

َأ ُشدا ُك ْم َو ِمنْ ُك ْم َم ْن ُيت ََو اىف َو ِمنْ ُك ْم َم ْن ُي َر ُّد إِ َىل َأ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِ َك ْي َال َي ْع َل َم ِم ْن َب ْع ِد ِع ْل ٍم َش ْيئًا﴾
ني ُث ام َج َع ْلنَا ُه ُن ْط َف ًة ِيف َق َر ٍار َمكِ ٍ
ان ِم ْن ُس َال َل ٍة ِم ْن طِ ٍ
﴿و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ني
[احلج ،]5 :وقولهَ :
ُث ام َخ َل ْقنَا النُّ ْط َف َة َع َل َق ًة َف َخ َل ْقنَا ا ْل َع َل َق َة ُم ْض َغ ًة َف َخ َل ْقنَا املُْ ْض َغ َة ِع َظا ًما َفك ََس ْونَا ا ْل ِع َظا َم َحلْ ًام ُث ام
آخر َف َتبار َك اهللاُ َأحسن ْ ِ ِ
اخلالقنيَ ﴾ [املؤمنون 12 :ـ ]14
ْ َ ُ َ
َأن َْش ْأنَا ُه َخ ْل ًقا َ َ َ َ

قال آخر( : )3وإذا كانت [النطفة] هى ماء الرجل؛ فإهنا عندما َتتلط ببويضة املرأة،
توصف بأهنا [أمشاج] ـ أى خمتلطة ـ كام جاء ىف قوله تعاىل﴿ :إِناا َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ان ِم ْن ُن ْط َف ٍة
ِ
ِ ِ
ِ
ريا﴾ [اإلنسان]2 :
َأ ْم َشاجٍ َن ْبتَليه َف َج َع ْلنَا ُه َسمي ًعا َبص ً
قال آخر( :)4كام توصف هذه [النطفة] بأهنا [ماء مهني] لقلته وضعفه ،وإىل ذلك
يشري قوله تعاىل﴿ :ا ال ِذي َأحسن ُك ال َ ٍ
اإلنْس ِ
ان ِم ْن طِ ٍ
ني ُث ام َج َع َل ن َْس َل ُه
ْ َ َ
َشء َخ َل َق ُه َو َبدَ َأ َخ ْل َق ْ ِ َ
ْ
َخ ُل ْق ُكم ِمن م ٍ
ِمن س َال َل ٍة ِمن م ٍ
اء َم ِه ٍ
اء َم ِه ٍ
ني﴾ [السجدة 7 :ـ  ،]8وقولهَ ﴿ :أ َمل ْ ن ْ
ني َف َج َع ْلنَا ُه ِيف َق َر ٍار
ْ ْ َ
ْ َ
ْ ُ
ني إِ َىل َقدَ ٍر مع ُلو ٍم َف َقدَ رنَا َفنِعم ا ْل َق ِ
َمكِ ٍ
اد ُر َ
ون﴾ [املرسالت 20 :ـ ]23
َْ
ْ َ
ْ
قال آخر( : )5كام توصف هذه [النطفة] بأهنا [ماء دافق] لتدفقه واندفاعه ..كام قال
( )1انظر ىف معانى هذه املصطلحات [املفردات ىف غريب القرآن]

( )4حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.242

( )2حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.241

( )5حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.242

( )3حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.242
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ان ِمم ُخلِ َق ُخلِ َق ِمن م ٍ
اء َدافِ ٍق َخي ُْر ُج ِم ْن َب ْ ِ
تعاىلَ ﴿ :ف ْل َينْ ُظ ِر ْ ِ
الَتائِ ِ
الص ْل ِ
ب﴾
ني ُّ
ب َو ا َ
ْ َ
اإلن َْس ُ ا
[الطارق 5 :ـ ]7

قال آخر( : )1هكذا عرب القرآن الكريم عن مراحل اخللق ..خلق اإلنسان األول..
وخلق سالالت وذريات هذا اإلنسان ..وهكذا قامت مراحل اخللق ،ومصطلحات هذه
املراحل ،شواهد عىل اإلعجاز العلمى للقرآن الكريم ،عندما جاء العلم احلديث ليصدق
عىل هذه املراحل ومصطلحاهتا ..فكيف جيوز ـ بعد ذلك ومعه ـ أن يتحدث إنسان عن
وجود تناقضات بني هذه املصطلحات.
األرض واحلركة:
﴿و َأ ْل َقى ِيف
قال آخر :ومن تلك الشكيكات ،سوء الفهم املرتبط بقوله تعاىلَ :
ِ
ْاألَ ْر ِ
اِس َأ ْن َمتِيدَ بِ ُك ْم َو َأ ْهنَ ًارا َو ُس ُب ًال َل َع ال ُك ْم َ ْهتتَدُ َ
ون﴾ [النحل ،]15 :فقد توهم
ض َر َو َ
املشككون أن هذه اآلية تفيد أن األرض راسية وثابتة(.)2
قال آخر( : )3واجلواب عىل ذلك هو أن معنى ﴿متيد﴾ تضطرب وتتزلزل ،وال يراد
بامليد ان جمرد حركة متزنة ،واملصدر الثالثي (فعالن) يأيت إلفادة هذا املعنى ،مثل ميدان
وغليان وثوران وجوالن ..وهكذا ،واآلية تذكر أن اهلل ثبت األرض حتى يستطيع البرش
أن يستقروا عليها يف نومهم ،ويزرعوا ويرعوا ماشيتهم ،ولو كانت مضطربة ما استطاع
الناس أن يطمئنوا عليها وأن يعملوا هذه األعامل.
قال آخر( : )4والدليل عىل ذلك أننا ننام يف الطائرة ويف القطار ويف السفينة ،فإذا
اضطرب واحد منها استيقظنا وشعرنا بالتعب ،وقد نطلب من السائق أن يعمل شيئا

( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.242

( )3رد مفَتيات عىل اإلسالم ،ص )130

( )2رد مفَتيات عىل اإلسالم ،ص )130

( )4رد مفَتيات عىل اإلسالم ،ص )130
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يسكنها لتثبت ،وال يعني تثبيته أنه يقف وال يتحرك ،بل أن ينقطع اضطرابه.
قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك؛ فقد ذكر القرآن الكريم حركة كل الكواكب
والنجوم ،فقالَ :
﴿ال ا
الش ْم ُس َينْ َب ِغي َهلَا َأ ْن ُتدْ ِر َك ا ْل َق َم َر َو َال ال ال ْي ُل َسابِ ُق الن َاه ِار َو ُك ٌّل ِيف َف َل ٍك
َي ْس َب ُح َ
ون﴾

[يس:

 ،]40و﴿كل﴾ كلمة تشمل الشمس وتوابعها من القمر واألرض

والكواكب األخرى ،فالقرآن إذن يقرر حركة كل هذه الكواكب.
السامء والشهب:
الس َام َء
قال آخر :ومن تلك الشكيكات ،سوء الفهم املرتبط بقوله تعاىل﴿ :إِناا زَ ايناا ا
ب و ِح ْف ًظا ِمن ُك ِّل َشي َط ٍ
ِ
ٍ
ون إِ َىل املَْ َ ِ
إل ْاألَع َْىل َو ُي ْق َذ ُف َ
ان َم ِار ٍد َال َي اس ام ُع َ
ون ِم ْن
ْ
ْ
الدُّ ْن َيا بِ ِزينَة ا ْلك ََواك ِ َ
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ُك ِّل َجان ٍ
ب﴾ [الصافات:
ب إِ اال َم ْن َخط َ
اب َثاق ٌ
اخل ْط َف َة َف َأ ْت َب َع ُه ش َه ٌ
ف َْ
اب َواص ٌ
ورا َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
ب ُد ُح ً

لش َياطِ ِ
َاها ُر ُجو ًما لِ ا
ني َو َأ ْعتَدْ نَا َهل ُ ْم
يح َو َج َع ْلن َ
الس َام َء الدُّ ْن َيا بِ َم َصابِ َ
 6ـ  ،]10وقولهَ :
﴿و َل َقدْ زَ ايناا ا
الس ِع ِري﴾ [امللك ،]5 :وقد قال املشككون يف ذلك( :إن القرآن جعل النجوم والكواكب
ع ََذ َ
اب ا
يف حجم احلجارة ،ترمي هبا املالئكة الشياطني ،والعلم احلديث يثبت أن كل كوكب عامل
ضخم)
قال آخر( :)2وهذا ناتج عن الترسع وعدم التدبر ،ذلك أن اآليات الكريمة ذكرت
أن هناك أجساما نارية تصيب الشياطني ،ومل تذكر أن الشيطان يسقط عليه نجم أو أن
املالئكة ترميه به.
قال آخر( :)3والعلم احلديث ،ورواد الفضاء يتحدثون عن النيازك التي ترى يف
الفضاء الواسع مذنبات مضيئة ،ومنها الناري الذي ينطفئ ويتفتت يف سريه ،وبعضها يصل

( )1رد مفَتيات عىل اإلسالم ،ص )130

( )3رد مفَتيات عىل اإلسالم ،ص .132

( )2رد مفَتيات عىل اإلسالم ،ص .132
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إىل األرض ،وهي تشبه املقذوفات الربكانية ،والذين درسوا جغرافية فلكية يعرفون هذا،
فهذه املقذوفات قطع تنفصل من الكواكب وتتحرك يف الفضاء ،خصوصا إذا كان النجم
أو الكوكب قريبا من األرض ،واهلل تعاىل يصيب هبا من يشاء وحيفظ هبا من يشاء ،وقد
تكون قطعا باردة ولكنها مضيئة كالقمر.
الس َام َء َس ْق ًفا حمَ ْ ُفو ًظا َو ُه ْم َع ْن
قال آخر( :)1أما التشكيك يف قوله تعاىلَ :
﴿و َج َع ْلنَا ا
ِ
اهتا ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [األنبياء ،]32 :وتومههم أن (السامء سقف قابل للسقوط) ،فاجلواب عليه
آ َي َ
هو أن كل لغة فيها احلقيقة وفيها املجاز ،والتعبري الوارد يف اآلية الكريمة عىل املجاز ،ذلك
أن السامء شبه سقف البيت ،واملانع للسقف من السقوط عىل احلقيقة هو األعمدة ،وعىل
املجاز هو اهلل؛ ألن كل شىء بقدرته.
قال آخر( : )2ولذلك نظري ىف الكتب املقدس ..ففيه( :بالكسل هيبط السقف) ،وىف
ترمجة أخرى( :من جراء الكسل ينهار السقف ،وبَتاخى اليدين يسقط البيت)

[جامعة :10

 ،]18أي أنه يريد أن يقول :إن الكسل يؤدى إىل الفقر ،والفقر يؤدى إىل خراب البيوت،
وعرب عن اخلراب باهنيار السقف ،والسقف ال ينهار بالكسل ،وإنام هبدّ األعمدة التى حتمله.
السموات السبع:
قال آخر( :)3ومن تلك التشكيكات سوء الفهم لقوله تعاىل﴿ :اهللاُ ا ال ِذي َخ َل َق َس ْب َع
ِ
ات و ِمن ْاألَر ِ ِ
ٍ
َش ٍء َق ِد ٌير َو َأ ان اهللاَ
َس َام َو َ َ ْ
ض م ْث َل ُه ان َي َتنَزا ُل ْاألَ ْم ُر َب ْين َُه ان ل َت ْع َل ُموا َأ ان اهللاَ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
اط بِ ُك ِّل َ ٍ ِ
َقدْ َأ َح َ
﴿واهللاُ َج َع َل َل ُك ُم ْاألَ ْر َض بِ َسا ًطا لِت َْس ُل ُكوا
َشء ع ْل ًام﴾ [الطالق ،]12 :وقولهَ :
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َام َء بِنَا ًء
من َْها ُس ُب ًال ف َج ً
اجا﴾ [نوح 19 :ـ  ،]20وقوله﴿ :ا الذي َج َع َل َل ُك ُم ْاألَ ْر َض ف َر ًاشا َو ا

( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.440

( )3دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.381

( )2حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.440
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و َأنْزَ َل ِمن السام ِء ماء َف َأ ْخرج بِ ِه ِمن ال اثمر ِ
جت َع ُلوا هللاِ َأنْدَ ا ًدا َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾
ات ِرزْ ًقا َل ُك ْم َف َال َ ْ
َ َ
َ
َ ََ
َ اَ َ ً
ِ
ِ
ِ
الس َام ِء َما ًء
الس َام َء بِنَا ًء َو َأنْزَ َل م َن ا
[البقرة ،]22 :وقوله﴿ :ا الذي َج َع َل َل ُك ُم ْاألَ ْر َض ف َر ًاشا َو ا
َف َأ ْخرج بِ ِه ِمن ال اثمر ِ
جت َع ُلوا هللاِ َأنْدَ ا ًدا َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة ،]22 :فقد ذكروا
ات ِرزْ ًقا َل ُك ْم َف َال َ ْ
َ َ
َ ََ
أن األرض كوكب واحد وليس سبعة ،وكذلك السامء.
قال آخر( : )1واجلواب عىل ذلك هو أن هذا ناتج عن الترسع ،ذلك أن ما ذكروه
غيب مل يصل العلم إىل كشفه بعد ،فقد تكون السامء التي توصل علمنا إليها بكل ما فيها
من كواكب ونجوم وأفالك إحدى الساموات السبع ،والكرة األرضية التي نعيش عليها هي
أيضا كذلك ..فعلم الفلك احلديث يؤيد هذا ،ويذكر أن املجموعة الشمسية التي يتعلق هبا
عاملنا هذا ليست إال واحدة من جمموعات أخرى ال يعلمها إال اهلل الذي خلقها.
قال آخر( :)2باإلضافة إىل ذلك؛ فإن العدد يف اللغة العربية يذكر إلرادة التكثري،
ويعربون عنه بأنه عدد ال مفهوم له ،وهذا كام تقول لصديقك :زرتك ألف مرة ومل تزرين،
فأنت ال تريد ألفا بعدده ،وإنام تريد زرتك مرات كثرية ،فإذا محلنا العدد يف اآلية هذا
املحمل ،فاملعنى أن اهلل خلق ساموات كثرية وأرضني كثرية ،وهذا حق وواضح.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل ذلك؛ فقد يكون املراد بالسبع األرضني أنواعا خمتلفة من
تربة األرض ،ويسمى كل نوع أرضا ،وهذا كام نقول :أصبح فالن ثريا يملك أراض كثرية،
واألرض أنواع بحسب تربتها وما بكل تربة من عنارص تكونت منها ،بعضها رميل وبعضها
﴿و ِم َن
جريي ،وببعضها معادن حديدية وباألخرى عنارص نحاسية وهكذا ،كام قال تعاىلَ :
اجل َب ِ
ِْ
يب ُسو ٌد﴾ [فاطر]27 :
يض َو ُمح ٌْر خمُ ْتَلِ ٌ
ال ُجدَ ٌد بِ ٌ
ف َأ ْل َو ُاهنَا َوغ ََرابِ ُ

( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.381

( )3دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.381

( )2دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.381
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قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك؛ فقد يكون املراد من أنواع األرض ما تصلح إلنباته،
فأرض هبا غابات وأرض هبا زهور ،وثالثة قاحلة ال تنبت شيئا.
قال آخر( :)2أما التشكيك يف قوله تعاىل﴿ :ا ال ِذي َج َع َل َل ُك ُم ْاألَ ْر َض فِ َر ً
اشا﴾ [البقرة:
 ،]22فمعنى ﴿فراشا﴾ أي مبسوطة حتت أقدامنا ،منبسطة كالفراش ،ننام عليها ونميش
ونزرع ،ونستقر أيضا أنعامنا ومساكننا ،ولو جعلها اهلل تعاىل كثرية التعاريج شديدة
التحدب ،ما استطعنا أن نسَتيح عليها ،وال أن نجري كل هذه األعامل ،فاآلية تذكر نعمة
من نعم اهلل علينا ،وليس يف هذا ما يفيد أن األرض قابلة للسقوط.
األيام الستة:
قال آخر :ومن تلك التشكيكات الناجتة عن سوء الفهم ما ورد قوله تعاىل﴿ :إِ ان
رب ُكم اهللاُ ا ال ِذي َخ َل َق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض ِيف ِست ِاة َأ ايا ٍم﴾ [األعراف ]54 :حول األيام الستة
اَ َ
َا ُ
للخلق ،ومن الذين طرحوا هذه الشبهة من املسترشقني األستاذ ميلر بروز ـ رئيس قسم
لغات الرشق األدنى وآدابه ،وأستاذ الفقه الديني اإلنجييل يف جامعة ييل ـ يف بحث له
بعنوان( :مقَتحات يف موضوع العالقة بني الدين والعلم يف اإلسالم) ،حيث قال( :من
الذائع املشهور أن النتائج التي وصل إليها العلم احلديث عن أصول العلمَ ،تالف كل
املخالفة ما هو مقرر يف الكتاب املقدس ،ويف القرآن من أن اهلل خلق العامل يف ستة أيام،
صحيح أن القرآن يقرر أن يوما عند اهلل كألف سنة مما يعد اإلنسان ،ولكن هذا ال حيل
املعضلة؛ فإن فَتة الزمان املتطاولة التي مر هبا الكون يف وجوده ،ال يمكن أن تضغط يف ستة
آالف أو ستة ماليني سنة)()3

( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.381

( )3انظر :املدخل إىل علم التفسري ،ص .203

( )2دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.382
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قال آخر( : )1واجلواب عىل ذلك هو أن اآليات التي أشار إليها ميلر بروز تقرر أن
اهلل تعاىل خلق الساموات واألرض وما بينهام يف ستة أيام ،لكنها ال تعرض لعمر الكون
املخلوق منذ خلقه اهلل تعاىل حتى يومنا هذا.
قال آخر :وميلر بروز وغريه من الذين طرحوا هذه الشبهة خيلطون بني األمرين،
مشريين إىل (معضلة) ال وجود هلا ،حيث يتكلمون عن (فَتة الزمان املتطاولة التي مر هبا
الكون يف وجوده ،والتي ال يمكن أن تضغط يف ستة آالف أوستة ماليني سنة) ،فام لآليات
القرآنية التي يشري إليها وعمر الكون!؟ ..إهنا تقرر فحسب الزمن الذي خلق اهلل تعاىل فيه
الكون ،دون أن تعرض ملا بعد اخللق من الزمن الذي مر عىل الكون املخلوق حتى يومنا
هذا.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن ميلر بروز أو غريه ال يستطيع أن يعرض بيشء من
التكذيب ملا قررته هذه اآليات ،من أن اهلل تعاىل خلق الساموات واألرض يف ستة أيام ،ألن
فعل اخللق وزمانه سبقا الوجود البرشي ،فال يستطيع أحد إطالقا أن يزعم أنه شهد ـ بأي
وسيلة ـ أو رصد كيفية خلق الساموات واألرض وزمانه ،وعلم البرش املادي ـ بكافة فروعه
ـ نشأ بعد أن تم اخللق ،وليس هناك أمامه سبيل ما ملعرفة تفصيالت خلق الساموات
واألرض وما بينهام ـ من حيث الزمان ـ إال ما أخرب به الوحي الصادق عن اهلل تعاىل يف هذه
اآليات ،وال يملك اإلنسان ـ يف علمه البرشي وسيلة أخرى يسَتجع هبا كيفية اخللق أو
زمانه ليقيس عليها ما ورد يف الوحي ،ومن هنا ال يستطيع العلم البرشي بحال أن يصل يف
هذه القضية إىل َشء يستند عليه يف تكذيب ما ورد يف الوحي؛ ألن الوحي حيكي هنا عن
أمر غيبي مل يشهد البرش وال يصل إليه علمهم املادي بحال ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ما َأ ْش َهدْ ُ ُهت ْم
( )1انظر :املدخل إىل علم التفسري ،ص .203
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ض و َال َخ ْل َق َأ ْن ُف ِس ِهم وما ُكن ُْت مت ِ
ِ
اخ َذ املُْ ِض ِّلنيَ
الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ َ
ُ
ْ َ َ
َخ ْل َق ا

َضدً ا﴾ [الكهف]51 :
عُ

قال آخر( :)1وهكذا؛ فإن كل زعم من هذا القبيل زعم باطل ،يستوي يف بطالنه مع
دعوى الكفار القد ماء ،بأن املالئكة ـ الذين مل يشهدوا خلقهم أو حييطوا هبم علام ـ إناث،
وقد رد اهلل تعاىل عليهم بقولهَ ﴿ :أم َخ َل ْقنَا املَْ َالئِ َك َة إِنَا ًثا و ُهم َش ِ
اهدُ َ
ون﴾ [الصافات،]150 :
َ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
َب َش َها َد ُ ُهت ْم
الر ْمح َِن إِنَا ًثا َأ َش ِهدُ وا َخ ْل َق ُه ْم َس ُت ْكت ُ
وقولهَ :
﴿و َج َع ُلوا املَْ َالئ َك َة ا الذي َن ُه ْم ع َبا ُد ا
َو ُي ْس َأ ُل َ
ون﴾ [الزخرف]19 :

 .7التشكيك واللغة:
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فحدثونا عن الشبه التي أثارها املسترشقون وغريهم
حول القرآن الكريم وقواعد اللغة.
قال أحد املشككني :إن منشأ تلك التشكيكات هو اجلهل باللغة العربية وسعتها ،أو
توهم أن القرآن الكريم خاضع للقواعد التي وضعت بناء عىل ما كتبه الباحثون انطالقا من
الشعر الذي يكاد يكون أكثره ملحونا ،مع أن القرآن الكريم هو احلاكم عىل اللغة ،وليست
هي احلاكمة عليه.
قال آخر :ومن األمثلة عىل النوع األول من الشبهات ما روي عن بعضهم قال :بينا
عبد اهلل بن عباس جالس بفناء الكعبة ،قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسري القرآن ،فقال
نافع بن األزرق لنجدة بن عويمر :قم بنا إىل هذا الذي جيَتئ عىل تفسري القرآن بام ال علم
له به ،فقاما إليه فقاال :إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب اهلل ،فتفرسها لنا ،وتأتينا
بمصادقة من كالم العرب؛ فإن اهلل تعاىل إنام أنزل القرآن بلسان عرِب مبني ،فقال ابن عباس:

( )1دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص.388
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سالين عام بدا لكام ..وقد سئل حينها مسائل كثرية جدا ..استشهد فيها بأبيات كثرية من
الشعر ،لتبني األصول اللغوية ملا أشكل من األلفاظ القرآنية(.)1
َن ا ْل َي ِم ِ
ني َوع ِ
قال آخر :ومن تلك املسائل أنه سئل عن قول اهلل تعاىل﴿ :ع ِ
َن ِّ
الش َام ِل

ِع ِزي َن﴾ [املعارج ،]37 :فقال :العزون احللق الرقاق ،قال السائل :وهل تعرف العرب ذلك؟
قال :نعم أما سمعت عبيد بن األبرص ،وهو يقول:
يكونوا حول منربه عزينا
فجاؤوا هيرعون إليه حتى
قال آخر :فسأله عن قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا ال ِذي َن آ َمنُوا ا ات ُقوا اهللاَ َوا ْب َت ُغوا إِ َل ْي ِه ا ْل َو ِسي َل َة
وج ِ
اهدُ وا ِيف َسبِيلِ ِه َل َع ال ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون﴾ [املائدة ،]35 :فقال :الوسيلة احلاجة ..قال :وهل تعرف
َ َ
العرب ذلك؟ قال :نعم ،أما سمعت عنَتة وهو يقول:
إن يأخذوك تكحيل وَتضبي
إن الرجال هلم إليك وسيلة
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا﴾ [املائدة،]48 :
رش َع ًة َومن َْه ً
قال آخر :فسأله عن قوله تعاىل﴿ :ل ُك ٍّل َج َع ْلنَا منْ ُك ْم ْ
فقال :الرشعة الدين ،واملنهاج الطريق ..قال :وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم ،أما
سمعت أبا سفيان بن احلارث بن عبد املطلب وهو يقول:
وبني لإلسالم دين ومنهاجا
لقد نطق املأمون بالصدق واهلدى
قال آخر :فسأله عن قوله تعاىل﴿ :ا ْن ُظ ُروا إِ َىل َث َم ِر ِه إِ َذا َأ ْث َم َر َو َين ِْع ِه﴾ [األنعام ،]99 :فقال:
نضجه وبالغه ..قال :وهل تعرف العرب ذلك؟ قال :نعم ،أما سمعت قول الشاعر:
إذا ما مشت وسط النساء تأودت

كام اهتز غصن ناعم النبت يانع

﴿و ِر ً
يشا﴾ [األعراف ،]26 :فقال :الريش املال ..قال:
قال آخر :فسأله عن قوله تعاىلَ :
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال :نعم ،أما سمعت الشاعر يقول:

( )1وقد وردت يف كتاب اإلتقان للسيوطي يف أكثر من ثالثني صفحة،

اإلتقان للسيوطي ( 55/2ـ )88
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وخري املوايل من يريش وال يربي
فرشني بخري طاملا ما قد ريتني
قال آخر :فسأله عن قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ان ِيف َك َب ٍد﴾ [البلد ،]4 :فقال :يف اعتدال
واستقامة ..قال :وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم ،أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول:
قمنا وقام اخلصوم يف كبد
يا عني هال بكيت أربد إذ
ِِ
ب بِ ْاألَ ْب َص ِار﴾ [النور ]43 :فقال :السنا
قال آخر :فسأله عن قوله تعاىلَ ﴿ :يكَا ُد َسنَا َب ْرقه َي ْذ َه ُ
الضوء ..قال :وهل تعرف العرب ذلك؟ قال :نعم ،أما سمعت أبا سفيان بن احلارث
يقول:
يدعو إىل احلق ال يبغي به بدال

جيلو بوء سناه داجي الظلم

﴿و َح َفدَ ةً﴾ [النحل ]72 :فقال :ولد الولد ،وهم األعوان..
قال آخر :فسأله عن قوله تعاىلَ :
قال :وهل تعرف العرب ذلك؟ قال :نعم ،أما سمعت الشاعر يقول:
بأكفهن أزمة األمجال

حفد الوالئد حوهلن وأسلمت
﴿و َحنَانًا ِم ْن َلدُ ناا﴾ [مريم ]13 :فقال :رمحة من عندنا ..قال:
قال آخر :فسأله عن قوله تعاىلَ :
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال :نعم ،أما سمعت طرفة بن العبد يقول:
حنانيك بعض الرش أهون من بعض
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا
قال آخر :فسأله عن قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َلم يي َأ ِ ِ
ااس َمجِي ًعا﴾
س ا الذي َن آ َمنُوا َأ ْن َل ْو َي َشا ُء اهللاُ َهلَدَ ى الن َ
ْ َْ
[الرعد ]31 :فقال :أفلم يعلم بلغة بني مالك ..قال :وهل تعرف العرب ذلك؟ قال :نعم ،أما
سمعت مالك بن عوف يقول:
وإن كنت عن أرض العشرية نائبا
لقد يئس األقوام أين أنا ابنه
قال آخر :فسأله عن قوله تعاىلَ ﴿ :ق َال َل َقدْ عَلِم َت ما َأنْزَ َل َهؤُ َال ِء إِ اال رب السامو ِ
ات
َ ُّ ا َ َ
ْ َ
ِ
ِ
َو ْاألَ ْر ِ
ورا﴾ [اإلرساء ]102 :فقال :ملعونا حمبوسا من
ض َب َصائ َر َوإِ ِّين َألَ ُظن َُّك َيا ف ْرع َْو ُن َم ْث ُب ً
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اخلري ،فقال :وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم ،أما سمعت عبد اهلل بن الزبعري يقول:
م ومن مال ميله مثبورا
إذ أتاين الشيطان يف سنة النو
اض إِ َىل ِج ْذ ِع الن ْاخ َل ِة َقا َل ْت َيا َل ْيتَنِي ِم ُّت َق ْب َل
قال آخر :فسأله عن قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ َجا َء َها املَْ َخ ُ
َه َذا َو ُكن ُْت ن َْس ًيا َمن ِْس ًّيا﴾ [مريم ]23 :فقال :أجلأها ،قال :وهل تعرف العرب ذلك؟ قال :نعم،
أما سمعت حسان بن ثابت يقول:
إذ شددنا شدة صادقة

فأجأناكم إىل سفح اجلبل

أ .القواعد العربية:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن النوع الثاين ،املرتبط بالتشكيكات
املرتبطة بلغة القرآن الكريم وقواعدها.
قال أحد املشككني :يمكن تقسيمها إىل نوعني :تشكيكات مرتبطة بقواعد النحو،
وتشكيكات مرتبطة بقواعد الرصف.
قواعد النحو:
قال أحد احلضور :فحدثونا عن التشكيكات املرتبطة بقواعد النحو.
قال أحد املشككني( :)1هي كلها تشكيكات ناشئة عن اجلهل بقواعد اللغة العربية
الصابِ ُئ َ
ون﴾ يف قوله تعاىل﴿ :إِ ان ا ال ِذي َن
وسعتها ،ومن أمثلتها التشكيك يف إعراب كلمة ﴿ ا
ِ
ِ
ِ
ِ
الصابِ ُئ َ
احلا َف َال
آ َمنُوا َوا الذي َن َها ُدوا َو ا
ون َوالن َاص َارى َم ْن آ َم َن بِاهللاِ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َوعَم َل َص ً
حيزَ ُن َ
ون﴾ [املائدة ،]69 :حيث أن املشككني نظروا فيام بعد [الواو] ىف
َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
﴿الصابئون﴾ وقارنوا بينه وبني ﴿الذين آمنوا﴾ الواقع بعد (إن) وهى حرف ناسخ ينصب
املبتدأ ويرفع اخلرب ،واسم إن هنا هو ﴿الذين﴾ وهو مبنى ألنه اسم موصول ..وقد عطف
( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.144
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عليه ﴿الذين هادوا﴾ أما ﴿الصابئون﴾ فجاءت مرفوعة ب﴿الواو﴾ ألهنا مجع مذكر سامل
وجاء بعدها ﴿النصارى﴾
قال آخر( :)1وكل من ﴿الذين﴾ ىف املوضعني السابقني عىل ﴿الصابئون﴾ وكذلك
﴿النصارى﴾ إعراهبا تقديرى ال يظهر ،ال ىف اخلط وال ىف النطق ،وذلك ألن االسم
املوصول ﴿الذين﴾ من املبنيات عىل حالة واحدة ،أما ﴿النصارى﴾ فهو اسم مقصور،
يتعذر ظهور حركة اإلعراب عليه ،وهى هنا الفتحة ،و﴿الراء﴾ مفتوحة أصالة ،وحمال أن
تظهر فتحتان عىل موضع واحد ،سواء كانت احلركتان خمتلفتني ،كفتحٍ وض ٍم ،أو
متجانستني ،كفتحتني وضمتني.
قال آخر( :)2فاملشككون نظروا ىف نظم هذه اآلية احلكيمة وقالوا إن فيها خطأ لغوي ًا
(نحوي ًا) ؛ ألن ﴿الصابئون﴾ معطوفة عىل منصوب ﴿إن الذين آمنوا﴾ ،فكان حقها أن
تنصب ،فيقال ﴿والصابئني﴾ لكنها جاءت مرفوعة بالواو هكذا ﴿والصابئون﴾
قال آخر( :)3أما التشكيك يف رفع ﴿الصابئون﴾ فهو ناشئ عن اجلهل بقواعد اللغة
العربية وسعتها ..ولذلك ذكر النحويون لتوجيه ذلك تسعة توجهات كاملة تكفي لتفنيد
هذه الشبهة من كل وجوهها ..وأوهلا ما قاله مجهور نحاة البرصة ،اخلليل وسيبويه
وأتباعهام ،حيث قالوا :إن ﴿الصابئون﴾ مرفوع عىل أنه ﴿مبتدأ﴾ وخربه حمذوف يدل عليه
خرب ما قبله ﴿إن الذين آمنوا﴾ قالوا :والنية فيه التأخري ،أى تأخري ﴿والصابئون﴾ إىل ما
بعد ﴿والنصارى﴾ ،وتقدير النظم واملعنى عندهم( :إن الذين آمنوا والذين هادوا
والنصارى من آمن منهم باهلل واليوم اآلخر فال خوف عليهم وال هم حيزنون والصابئون

( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.144

( )3حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.144

( )2حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.144
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كذلك)()1

قال آخر( :)2ومن شواهد هذا احلذف قول الشاعر:
نحن بام عندنا وأنت بام

عندك راض والرأى خمتلف

فقد حذف اخلرب من املبتدأ األول ،وتقديره (راضون) لداللة الثاين عليه (راض)..
واملعنى :نحن بام عندنا راضون ،وأنت بام عندك راض.
قال آخر :ومثله قول الشاعر:
فإنى وق ايار هبا لغريب

ومن بك أمسى باملدينة رحله
والتقدير :فإنى لغريب وقيار كذلك.
قال آخر :ومثله قول الشاعر:
وإال فاعلموا أناا وأنتم

بغاة ما بقينا ىف شقاق

فالشاعر يصف الفريقني أهنم (بغاة) إن استمروا ىف الشقاق ،والتقدير :اعلموا أنا
بغاة وأنتم كذلك.
قال آخر( :)3ومن التوجيهات املرتبطة هبذا ،أن اجلملة االسمية املؤكدة ب (إن) جيوز
أن يذكر فيها مبتدأ آخر غري اسم (إن) وأن يذكر خرب واحد يكون السم (إن) وحيذف خرب
املبتدأ الثانى لداللة خرب اسم (إن) عليه ،أو حيذف خرب اسم (إن) ويكون اخلرب املذكور
للمبتدأ الثانى دلي ً
ال عىل خرب اسم (إن) املحذوف ..ونظم اآلية التى كانت منشأ الشبهة
عندهم ال خيرج عن هذه األساليب الفصيحة ،التى عرفناها ىف األبيات الشعرية الثالثة،
وهى لشعراء فصحاء يستشهد بكالمهم.

( )1انظر :الدر املصون للسمني احللبى (.)354/4

( )3حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.145

( )2حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.145
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قال آخر( :)1ومن التوجيهات املرتبطة هبذا ،أن (إن) ىف قوله تعاىل﴿ :إن الذين
آمنوا﴾ ليست هى (إن) الناسخة ،التى تنصب املبتدأ وترفع اخلرب ،بل هى بمعنى :نعم،
يعنى حرف جواب ،فال تعمل ىف اجلملة االسمية ال نصب ًا ،وال رفع ًا ،وعىل هذا فالذى
بعدها مرفوع املحل ،ألن ﴿الذين﴾ اسم موصول ،وهو مبنى ىف حمل رفع ،وكذلك
﴿الصابئون﴾ فإنه مرفوع لفظ ًا ،وعالمة رفعه (الواو) ألنه مجع مذكر سامل ،مفرده (صابئ)
قال آخر( :)2وقد استعملها العرب كذلك ،فقد قال قيس بن الرقيات(:)3
وألومهنا ْه

برز الغوانى من الشباب

يلمننى،

شيب قد عالك
ويقلن
ٌ

كربت ،فقلت إ ان ْه
وقد
َ

أى فقلت :نعم ..وعىل هذا فإن كال من ﴿الذين﴾ و﴿الصابئون﴾ والنصارى،
أسامء مرفوعة إما حمالً ،وإما لفظ ًا ..وعليه كام كان ىف املذهب األول فال خطأ ىف اآلية كام
زعم املشككون.
قال آخر( :)4وقد اختار الكثري من املفرسين التوجيه األول ،ومنهم الشوكانى الذي
قال( :الصابئون مرتفع عىل االبتداء ،وخربه حمذوف والتقدير( :إن الذين آمنوا والذين
هادوا من آمن منهم باهلل واليوم اآلخر وعمل صاحل ًا فال خوف عليهم وال هم حيزنون
والصابئون والنصارى كذلك)( )5

قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
قال أحد املشككني( :)6أجل ..فمنها التشكيك يف إعراب كلمة ﴿َاملُْ ِق ِ
يمنيَ ﴾ من قوله
تعاىلَ ﴿ :لكِ ِن الر ِ
ون ُيؤْ ِمنُ َ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم ِمن ُْه ْم َواملُْؤْ ِمنُ َ
اس ُخ َ
ون بِ َام ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك َو َما ُأن ِْز َل ِم ْن َق ْبلِ َك
ا
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ِ ِ
ون بِاهللاِ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر ُأو َلئِ َك َسنُؤْ تِ ِ
ون الزا كَا َة َواملُْؤْ ِمنُ َ
الص َال َة َواملُْؤْ ُت َ
يه ْم َأ ْج ًرا
َواملُْقيمنيَ ا
عَظِيام﴾ [النساء ،]162 :حيث نظروا ىف هذه اآلية ،فوقعت أعينهم عىل كلمة ﴿املُْ ِق ِ
يمنيَ ﴾
ً
فقارنوا بينها وبني ما قبلها﴿ :الراسخون﴾ ،و﴿املؤمنون﴾ ..وبني ما بعدها ﴿املؤتون﴾،
و﴿املؤمنون﴾ ،فوجدوا ما قبلها وما بعدها مرفوع ًا بالواو ألنه مجع مذكر سامل؛ أما
﴿َاملُْ ِق ِ
يمنيَ ﴾ فوجدوها منصوبة بالياء ،ألهنا كذلك مجع مذكر سامل ،حقه أن يرفع بالواو،
وينصب وجير بالياء ،وهذا ما جعلهم يتومهون أن يف القرآن الكريم خطأ نحوي ًا من نوع
جديد ،هو [عطف املنصوب عىل املرفوع] ،أو [نصب املعطوف عىل املرفوع] ،ثم علقوا
قائلني( :كان جيب أن يرفع املعطوف عىل املرفوع فيقول( :واملقيمون الصالة)
قال آخر( :)1واجلواب عىل هذا حيتمل وجوها كثرية منها أن ﴿َاملُْ ِق ِ
يمنيَ ﴾ منصوبة
عىل االختصاص ،واملراد منه املدح ىف هذا املوضع بداللة املقام؛ ألن املؤدين للصالة بكامل
ما جيب هلا من طهارة ومبادرة وخشوع ومتكن ،جديرون بأن ُيمدحوا من اهلل والناس ،وقد
ِ
ب عىل املدح ،لبيان فضل الصالة ،وهو باب
قال الزخمرشى يف ذلك﴿( :املقيمني﴾ ُنص َ
واسع ،وال يلتفت إىل ما زعموا من وقوعه حلن ًا ىف خط املصحف ،وربام التفت إليه من مل
ينظر ىف الكتاب ،ومل يعرف مذاهب العرب ،وما هلم ىف النصب عىل االختصاص من
االفتنان)( )2

قال آخر :وقد سبق الزخمرشى ىف هذا التوجيه شيخ النحاة سيبويه وأبو البقاء
العكربى( .. )3وهو أسلوب شائع ىف االستعامل اللغوي العرِب ،وفيه من البالغة أمر زائد
عىل جمرد التوجيه النحوي ،الذي ال يتجاوز بيان عامل النصب أو اجلر.
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قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
الصابِ ِري َن﴾ يف
قال أحد املشككني ( :)1أجل ..فمنها التشكيك يف نصب كلمة ﴿ ا
ِ
وه ُك ْم ِق َب َل املَْ ْ ِ
رش ِق َواملَْغ ِْر ِ
رب َم ْن آ َم َن بِاهللاِ
رب َأ ْن ُت َو ُّلوا ُو ُج َ
ب َو َلك ان ا ْل ِ ا
قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس ا ْل ِ ا
َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َواملَْ َالئِك َِة َوا ْلكِت ِ
َاب َوالنابِ ِّينيَ َوآتَى املَْ َال ع ََىل ُح ِّب ِه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى
ِ
يل َو ِ ِ
الر َق ِ
الص َال َة َوآتَى الزا كَا َة َواملُْو ُف َ
ون بِ َع ْه ِد ِه ْم
اب َو َأ َقا َم ا
السائلنيَ َو ِيف ِّ
السبِ ِ ا
َواملَْ َساكنيَ َوا ْب َن ا
ِ
ِ
الرض ِاء َو ِحنيَ ا ْل َب ْأ ِ
س ُأو َلئِ َك ا ال ِذي َن َصدَ ُقوا َو ُأو َلئِ َك ُه ُم
إِ َذا ع َ
َاهدُ وا َو ا
الصابِ ِري َن يف ا ْل َب ْأ َساء َو ا ا
ون﴾ [البقرة ]177 :ألهنا جاءت منصوبة بـ ﴿الياء﴾ بعد قوله تعاىلَ ﴿ :واملُْو ُف َ
املُْ ات ُق َ
ون ِب َع ْه ِد ِه ْم
َاهدُ وا﴾ ،وكان جيب ـ يف زعمهم ـ أن ترفع ،ألهنا معطوفة عىل ما قبلها.
إِ َذا ع َ
قال آخر( : )2واجلواب عىل هذه الشبهة هو أن فهم السياق الذي وردت فيه الكلمة
يزيل عنها ذلك الفهم اليسء ..ذلك أنه يمكن تقسم اآلية الكريمة إىل ست وحدات ..لكل
وه ُك ْم ِق َب َل املَْ ْ ِ
رش ِق
رب َأ ْن ُت َو ُّلوا ُو ُج َ
وحدة جماهلا الداليل اخلاص ..فأوهلا قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس ا ْل ِ ا
ِ
رب َم ْن آ َم َن بِاهللاِ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َواملَْ َالئِك َِة َوا ْلكِت ِ
َواملَْغ ِْر ِ
َاب َوالنابِ ِّينيَ ﴾ [البقرة..]177 :
ب َو َلك ان ا ْل ِ ا
ِ
ِ
السبِ ِ
السائِلِنيَ
وثانيها قولهَ :
يل َو ا
﴿وآتَى املَْ َال ع ََىل ُح ِّبه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكنيَ َوا ْب َن ا
الر َق ِ
الص َال َة َوآتَى الزا كَاةَ﴾ [البقرة..]177 :
﴿و َأ َقا َم ا
اب﴾ [البقرة ..]177 :وثالثها قولهَ :
َو ِيف ِّ
﴿واملُْو ُف َ
َاهدُ وا﴾ [البقرة ..]177 :وخامسها قوله:
ون ِب َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا ع َ
ورابعها قولهَ :
ِ
ِ
الرض ِاء َو ِحنيَ ا ْل َب ْأ ِ
س﴾ [البقرة ..]177 :وسادسها قولهُ ﴿ :أو َلئِ َك
﴿ َو ا
الصابِ ِري َن يف ا ْل َب ْأ َساء َو ا ا
ا ال ِذي َن َصدَ ُقوا َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ات ُق َ
ون﴾ [البقرة]177 :
قال آخر :أما الوحدة األوىل؛ فتتضمن قيام إيامنية تنتظم حتت مفهوم العقيدة ،وهى:
اإليامن باهلل ،وباليوم اآلخر ،وباملالئكة ،وبالوحى ،ثم باألنبياء والرسل عليهم السالم.
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قال آخر :والوحدة الثانية تنتظم عنارصها حتت مبدأ [اإلنفاق املاىل احلر] غري الزكاة،
ويبني اهلل فيها الصفات التى تتحقق ىف املنفق عليه ،وهم :ذوو القربى من النسب ..واليتامى
مهام تباعدت صلتهم عن املنفق ..واملساكني ،الذين ليس هلم مصدر رزق كسبى ،إما لعدم
وجود عمل ،أو لعجز عنه ..والغرباء الذين تعوزهم احلاجة ىف السفر ،وليس معهم مال
وإن كانوا أغنياء ىف بالدهم ..واملحتاجون حقا الذين يستعطفون الناس لسد حاجتهم ىف
غري معصية ..وعتق الرقاب من الرق.
قال آخر :والوحدة الثالثة ،يندرج عنرصاها [الصالة والزكاة] حتت ركنني عمليني
من أركان اإلسالم ،والزكاة إنفاق واجب ،وليس حرا.
قال آخر :والوحدة الرابعة ،هى حسن املعاملة مع الناس بوفاء الوعد العهد ،وهي
تشري إىل األخالق التي حتكم العالقات االجتامعية.
قال آخر :والوحدة اخلامسة تنتظم عنارصها حتت مبدأ الصرب اجلميل ىف كل عمل
خري يؤديه املكلف ،وبخاصة ىف الشدائد واملحن ومالقاة العدو.
قال آخر :أما الوحدة السادسة؛ فهى بيان فضل هؤالء املذكورين ىف اآلية ،وبخاصة
ما ذكر قبل الفاصلة مبارشة ،ومنزلتهم عند اهللُ ﴿ :أو َلئِ َك ا ال ِذي َن َصدَ ُقوا َو ُأو َلئِ َك ُه ُم
املُْ ات ُق َ
ون﴾ [البقرة]177 :
قال آخر :وإذا تأملنا هذه الوحدات ،وعنارصها املندرجة حتتها ،وجدنا أن أشدها
وقعا عىل النفس ،وأشقها كلفة ،هي الصرب ىف املحن والشدائد واألخطار ،وبخاصة ىف
مالقاة العدو ،والتعرض لزحفه وسالحه ،وقد يفىض باإلنسان إما إىل حدوث عاهات
مؤملة ىف اجلسم ،وإما إىل املوت؛ فاملقاتل ىف ساحات الكر والفر إنام يصارع املوت،
ومقدمات املوت ،وهلذا جاء إعراب ﴿الصابرين﴾ خمالفا إلعراب ما قبلها ،ليلفت اهلل
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أذهان العباد إىل أمهية الصرب ىف هذه املجاالت ،وهذا اإلعراب املخالف ملا قبله يفيد مع
تركيز االنتباه ،وتوفري العناية بتأمل هذا اخللق العظيم ،يفيد أمرا آخر مبهجا للنفوس ،هو
مدح هؤالء الصابرين شديدى العزيمة ،قويى االحتامل..
قال آخر :وهذا اإلعراب املخالف إلعراب ما قبله ،ليس خارجا عن قواعد اللغة
العربية ،بل هو الذى يسميه النحاة واللغويون بـ [القطع] و[االختصاص] ،وهو إما للمدح
ِ ِ
الص َالةَ﴾ [النساء ..]162 :وإما بقصد الذم ،كام ىف
كام ىف هذه اآلية ،واآلية السابقة ﴿ َواملُْقيمنيَ ا
احل َط ِ
ب﴾ [املسد ،]4 :ألن كلمة ﴿محالة﴾ جاءت
قوله تعاىل ىف سورة املسدَ :
﴿وا ْم َر َأ ُت ُه َمحاا َل َة ْ َ
منصوبة بعد رفع ما قبلها ،وهى ﴿امرأته﴾ فهذا قطع كذلك ،القصد منه الذم ،أى :أذم أو
ألعن محالة احلطب.
قال آخر :وأيا كان القطع للمدح أو الذم ،فإنه من أرقى األساليب البالغية ،حيتوى
عىل فضيلة اإلجياز ،وهى أن تكون املعانى أكثر وأوفر من األلفاظ التى تدل عليها ،أو
املستعملة فيها.
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
قال أحد املشككني( :)1أجل ..فمنها التشكيك يف نصب كلمة ﴿ال اظاملِنيَ ﴾ يف قوله
ت َف َأ َمتهن َق َال إِ ِّين ج ِ
اهيم ربه بِكَلِام ٍ
ِ
ِ
اع ُل َك لِلن ِ
ااس إِ َما ًما َق َال َو ِم ْن ُذ ِّر ايتِي
َ
اُ ا
تعاىل َ
﴿وإِذ ا ْبت ََىل إِ ْب َر َ َ ُّ ُ َ
َق َال َال َين َُال ع َْه ِدي ال اظاملِنيَ ﴾ [البقرة ،]124 :حيث تومهوا أن فيها خط ًأ نحوي ًا؛ ألهنا عندهم
فاعل ،والفاعل حكمه الرفع ال النصب ،فكان حقه أن يكون هكذا( :ال ينال عهدى
الظاملون) ،ألنه مجع مذكر سامل ،وعالمة رفعه الواو.
قال آخر( :)2واجلواب عىل ذلك هو أن الفعل ﴿ين َُال﴾ فعل ٍ
متعد إىل مفعول واحد،
َ
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﴿و َر اد اهللاُ ا ال ِذي َن َك َف ُروا بِ َغ ْيظِ ِه ْم َمل ْ َينَا ُلوا َخ ْ ًريا﴾ [األحزاب ،]25 :فالفاعل واو
كام قال تعاىلَ :
اجلامعة ،واملفعول ﴿خري ًا﴾ ،أما يف هذه اآلية التى اَتذوها منشأ هلذه الشبهة ،فالفاعل هو
﴿عهدى﴾ ،وهو مرفوع بضمة مقدرة ،منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة املناسبة لياء
املتكلم ،واملفعول به هو ﴿ال اظاملِنيَ ﴾ ،وعالمة نصبه هي الياء ،ألنه مجع مذكر سامل ،ينصب
وجير بالياء ،واملعنى :ال ينفع عهدى الظاملني.
قال آخر :وليس يف كون﴿ال اظاملِنيَ ﴾ منصوبة عىل املفعول به خالف بني العلامء ،بل
إهنم نصوا عىل أن من خواص الفعل [نال] أن فاعله جيوز أن يكون مفعوالً ،ومفعوله جيوز
أن يكون فاعالً ،عىل التبادل بينهام ،حيث قالوا :ألن ما نالك فقد نلته أنت.
قال آخر :ويدل هلذا قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْن َين ََال اهللاَ ُحلُو ُم َها َو َال ِد َماؤُ َها َو َلكِ ْن َينَا ُل ُه ال ات ْق َوى
ِمنْ ُك ْم﴾ [احلج ]37 :عىل خالف نسق آية البقرة ،التى هي حمل الشبهة ،حيث كان الواىل للفعل
فيها هو الفاعل ﴿ال ينال عهدي﴾ والواقع بعد الفاعل هو املفعول ﴿الظاملني﴾.
قال آخر :أما يف آية احلج فإن الذي وىل الفعل ﴿لن ينال اهلل﴾ هو املفعول ،وما بعده
هو الفاعل ﴿حلو ُمها﴾ ..واملعنى :لن يصل اهلل حلو ُمها وال دماؤها ،وكذلك قوله ﴿ولكن
يناله التقوى منكم﴾ فالضمري يف ﴿يناله﴾ هو املفعول به ،أما ﴿التقوى﴾ فهى الفاعل.
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
يب﴾ يف قوله تعاىل:
قال أحد املشككني( :)1أجل ..فمنها التشكيك يف كلمة ﴿ َق ِر ٌ
﴿و َال ُت ْف ِسدُ وا ِيف ْاألَ ْر ِ
يب ِم َن
ض َب ْعدَ إِ ْص َال ِح َها َوا ْد ُعو ُه َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا إِ ان َر ْمح َ
َت اهللاِ َق ِر ٌ
َ
املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [األعراف ،]56 :حيث تومهوا أن فيها خط ًأ نحوي ًا منشؤه عدم التطابق بني املبتدأ
﴿رمحة﴾ واخلرب ﴿قريب﴾ يف التأنيث ،ألن املبتدأ ﴿رمحة﴾ مؤنث ،أما اخلرب ﴿قريب﴾ فهو
( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.159

230

يف اآلية مذكر ،فقالوا( :كان جيب أن يتبع خرب (إن) اسمها يف التأنيث فيقال :قريبة)
قال آخر :واجلواب عىل ذلك هو أن للتذكري احلاصل بحذف عالمة التأنيث من
اخلرب ،عدة وجوه ،منها أن ﴿رمحة اهلل﴾ يف معنى الغفران أو الرضوان؛ فلذلك جاء اخلرب
﴿قريب﴾ مذكر ًا ..وقد اختار هذا الرأى النرض بن شميل والزجاج(.)1
قال آخر( :)2ومنهم من جعل ﴿قريب﴾ صفة خلرب حمذوف مذكر تقديرهَ :شء أو
أمر قريب ،ودليل هذا احلذف هو تذكري ﴿قريب﴾ ..ومنهم من جعله من باب النسب ،أى
ذات قرب ،كقوهلم يف حائض :ذات حيض ..ومنهم من جعل ﴿قريب﴾ مصدر ًا مستعم ً
ال
استعامل األسامء مثل النقيق ،وهو صوت الضفادع ،والضغيب وهو صوت األرنب،
واملصدر ُيلتزم فيه اإلفراد وإن جرى عىل مجع ،والتذكري وإن جرى عىل مؤنث كام يف هذه
اآلية الكريمة.
قال آخر( :)3ويرى آخرون أن تأنيث ﴿رمحة﴾ ملا كان تأنيث ًا جمازي ًا ال حقيقي ًا جاز يف
االستعامل اللغوى تأنيث خربه وصفته ،وجاز تذكريمها عىل ٍ
حد سواء ،سواء كان يف
رضورة الشعر ،أو يف النثر.
قال آخر :وقال الفراء[ :قريبة وبعيدة] إما أن يراد هبام قرابة النسب أو عدمها،
فيؤنثها العرب ليس إال ،كقوهلم :فالنة قريبة مني ،أى يف النسب وبعيدة منى أى يف النسب،
أما إذا أريد هبا القرب املكانى أو الزمانى فإنه جيوز الوجهان؛ ألن قريب ًا وبعيد ًا قائم مقام
املكان أو الزمان ،فتقول :فالنة قريبة وقريب ،وبعيدة وبعيد ،والتقدير هى يف مكان قريب
وبعيد ،قال الشاعر:

( )1معانى القرآن للزجاح ()380/2

( )3حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.160

( )2حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.160
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فتدنو وال عفراء منك بعيد

عشية ال عفراء منك قريبة

يعنى أن الشاعر مجع بني الوجهني التأنيث والتذكري واملوصوف مؤنث؛ ألن
﴿قريب﴾ و﴿بعيد﴾ أريد هبام القرب يف املكان والبعد فيه( ..)1واآلية الكريمة ليس القرب
املذكور فيها مراد ًا به قرب النسب فيلزم تأنيثه ،وإنام املراد قرب الزمان ،والعرب جتيز فيه
الوجهني :التأنيث والتذكري.
قال آخر( :)2والمرئ القيس ،وهو من شعراء اجلاهلية ،وشعرهم ُحجة يف إثبات
اللغة ،بيت نحا فيه هذا املنحى؛ فقال:
وال البسباسة ابنته ُيشكرا

له الويل إن أمسى وال أم سامل قريب

والشاهد يف البيت تذكري [قريب] مع جريانه عىل مؤنث (أم سامل) وهو نظري
﴿قريب﴾ يف اآلية الكريمة(.)3
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
َرش َة َأ ْس َبا ًطا ُأ َممًا﴾
قال أحد املشككني( :)4أجل ..فمنها التشكيك يف تأنيث ﴿ا ْثنَت َْي ع ْ َ
ِ
است َْس َقا ُه َق ْو ُم ُه َأ ِن
﴿و َق اط ْعن ُ
يف قوله تعاىلَ :
وسى إِذ ْ
َرش َة َأ ْس َبا ًطا ُأ َممًا َو َأ ْو َح ْينَا إِ َىل ُم َ
َاه ُم ا ْثنَت َْي ع ْ َ
ِ
ْ ِ
َرش َة َع ْينًا َقدْ عَلِ َم ُك ُّل ُأن ٍ
ارض ْب بِ َع َص َ
م﴾ [األعراف:
رش َ ُهب ْ
اك ْ َ
َاس َم ْ َ
احل َج َر َفا ْن َب َج َس ْت منْ ُه ا ْثنَتَا ع ْ َ
 ،]160والصواب الذي تومهوه عربوا عنه بقوهلم( :كان جيب أن ُي َذكار العدد ،ويأتى بمفرد
املعدود فيقول :اثنى عرش سبطا)
قال آخر( :)5واجلواب عىل ذلك هو أن سبب تأنيث العدد يف اآلية ألن السبط يف بنى
إرسائيل كالقبيلة عند العرب ،يعنى أنه أراد باألسباط القبائل ،ولذلك أنث جزئى العدد
( )1معانى القرآن ()382/2

( )4حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.163

( )2حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.161

( )5الدر املصون ()485/5

( )3الدر املصون .الشاهد رقم ()562
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املركب ،ومها :اثنتى ،وعرشة ..باإلضافة إىل أنه يمكن تأويل السبط باجلامعة أو الفرقة أو
الطائفة.
قال آخر( :)1أما مجع أسباط ،وكان حقه أن يفرد فقد روعى فيه املعنى دون اللفظ،
ومراعاة املعنى دون اللفظ ،أو اللفظ دون املعنى كثري الورود يف النظم القرآين ،حيث كان
العرب النازل بلغتهم القرآن يذكِّرون عدد املؤنث مراعاة للفظ فيقولون :ثالثة أنفس ،أي
رجال ويقولون عرش أبطن؛ ففي األول (ثالثة أنفس) ذكاروا العدد نظر ًا للمعنى؛ ألن
املعدود مذكر (رجال) وىف الثانى أنثوا العدد (عرش أبطن) ألن املعدود هو القبيلة أى عرش
قبائل ،وهذا باب واسع ال حترص شواهده .
قال آخر( :)2أما مجع املعدود الذي يف اآلية ﴿أسباط ًا أمم ًا﴾ فله نظائر يف االستعامل
املأثور الوارد عن العرب ومنه قول الشاعر:
فيها اثنتان وأربعون حلوبة

ُسود ًا كخافية الغراب األسحم

(سود ًا) وهو مجع سوداء.
فقد وصف الشاعر (حلوبة) وهى مفرد ،بقوله ُ
قال آخر( :)3باإلضافة إىل هذا؛ فلجمع املعدود ﴿أسباط ًا أمم ًا﴾ ملمح بالغى دقيق،
حيث بدأت اآلية الكريمة هبذا الفعل ﴿ق اطعناهم﴾ بتشديد الطاء عىل وزن َف اعل وهذا
التشديد يفيد التكثري ،أى كثرة التقطيع والتفريق ،وهذا يناسبه بالغة مجع ﴿أسباط ًا أمم ًا﴾
ال إفرادمها ،واملعانى البالغية من هذا النوع تزال من أجلها كل املوانع ،فلغة القرآن وبالغته
أوسع من قواعد اللغة وفنوهنا البالغية.
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟

( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.164

( )3حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.165

( )2حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.164
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قال أحد املشككني( :)1أجل ..فمنها التشكيك يف ﴿ َخ ْص َام ِن ْ
اخت ََص ُموا ِيف َر ِّهبِ ْم﴾ يف
ِ
ِ
﴿ه َذ ِ
اب ِم ْن ن ٍ
ان َخ ْص َام ِن ْ
ب
قوله تعاىلَ :
َار ُي َص ُّ
اخت ََص ُموا ِيف َر ِّهبِ ْم َفا الذي َن َك َف ُروا ُق ِّط َع ْت َهل ُ ْم ث َي ٌ
وس ِهم ْ ِ
ِمن َفو ِق رء ِ
يم﴾ [احلج ،]19 :حيث ذكروا أنه جيب أن يثنى الضمري العائد عىل
احلَم ُ
ُ
ْ ْ ُ ُ
املثنى ،فيقول( :خصامن اختصام يف رهبام)
قال آخر( : )2واجلواب عىل هذه الشبهة هو أن املثنى نوعان :أوهلام حقيقي ،ومثاله
من القرآن الكريم قوله تعاىلَ ﴿ :ق َال َر ُج َال ِن ِم َن ا ال ِذي َن َخيَا ُف َ
ون َأ ْن َع َم اهللاُ َع َل ْي ِه َام ا ْد ُخ ُلوا َع َل ْي ِه ُم
اب َفإِ َذا َد َخ ْل ُت ُمو ُه َفإِ ان ُك ْم غَالِ ُب َ
ون َوع ََىل اهللاِ َفت ََو اك ُلوا إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [املائدة ،]23 :فـ
ا ْل َب َ
ف أو
﴿رجالن﴾ مثنى حقيقى؛ ألن واحده فرد يف الوجود؛ أو ذات واحدة؛ وإذا ُو ِص َ
استؤنف احلديث عنه وجب تثنية الضمري العائد عليه ..و(املثنى احلقيقى) يسمى مثنى لفظ ًا
ومعنى.
قال آخر( :)3أما النوع الثانى من املثنى ،فهو املثنى اللفظي ،ومثاله من القرآن الكريم
ري والس ِمي ِع َه ْل يست َِوي ِ
ِ
قوله تعاىلَ ﴿ :م َث ُل ا ْل َف ِري َق ْ ِ
ني ك ْ
ان َم َث ًال َأ َف َال
َْ َ
َاألَع َْمى َو ْاألَ َص ِّم َوا ْل َبص ِ َ ا
ت ََذك ُار َ
ون﴾ [هود ،]24 :وهذا النوع من املثنى ضابطه أن واحده مجع فرد من عدة أفراد ،وليس
فرد ًا واحد ًا ..ويطلق عليه (املثنى غري احلقيقى) ألنه مثنى يف اللفظ ،ومجع ًا يف املعنى ،وىف
وصفه أو استئناف احلديث عنه جيوز أن يراعى فيه جانب اللفظ ،أو جانب املعنى.
قال آخر( :)4ويدخل يف هذا النوع ﴿ َخ ْص َام ِن ْ
اخت ََص ُموا ِيف َر ِّهبِ ْم﴾ ،ذلك أن معناه
مجع ًا روعى فيه جانب املعنى ،ذلك أن مفرد اخلصمني خصم ،وهو اسم جنس يندرج حتته
ـ هنا ـ أفراد كثريون ،وهبذا نزل القرآن يف هذه اآلية ،حيث حتدث عن اخلصمني بضمري

( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.166

( )3حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.167

( )2حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.167

( )4حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.167
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اجلمع الذى هو واو اجلامعة.
قال آخر( :)1ونظريه يف القرآن قوله تعاىل﴿ :وإِ ْن َطائِ َفت ِ
َان ِم َن املُْؤْ ِمنِنيَ ا ْق َت َت ُلوا
َ
َف َأ ْصلِ ُحوا َب ْين َُه َام﴾ [احلجرات ،]9 :حيث أعاد الضمري مجع ًا ﴿اقتتلوا﴾ هذا يف مجلة اخلرب ،مع
أن املبتدأ مثنى ﴿طائفتان﴾ ،وذلك ألن هذا اللفظ مثنى غري حقيقى ،بل هو مثنى يف اللفظ،
مجع يف املعنى.
سوغ مراعاة املعنى ىف
قال آخر( :)2وكال املنهجني فصيح صحيح بليغ ..والذى ا
﴿اقتتلوا﴾ وقوعه بعد مجعٍ ،هو ﴿املؤمنني﴾ ،وليس فوق ذلك درجة من الصحة
واإلصابة.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل ذلك؛ فإن ﴿اختصموا يف رهبم﴾ أبلغ من (اختصام)،
و﴿رهبم﴾ أبلغ من (رهبام) ،ألن ﴿اختصموا﴾ يفيد تبادل اخلصومة بني مجيع أفراد ال
﴿خصامن﴾ من أول وهلة ،وكذلك ﴿رهبم﴾ يفيد من أول وهلة ربوبية اهلل لكل فرد منهم.
قال آخر( :)4باإلضافة إىل ذلك؛ فإن االختصام هو احلدث الرئيسى يف هذه الواقعة،
ف ُع ِّرب عنه هبذا اللفظ الفخم ﴿اختصموا﴾ ،وحمال أن يستقيم لو قيل بعده ﴿ىف رهبام﴾
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
اضوا﴾ يف
قال أحد املشككني( :)5أجل ..فمنها التشكيك يف ﴿ َو ُخ ْض ُت ْم كَا ال ِذي َخ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
است َْم َت ُعوا
قوله تعاىل﴿ :كَا الذي َن م ْن َق ْبل ُك ْم كَا ُنوا َأ َشدا منْ ُك ْم ُق او ًة َو َأ ْك َث َر َأ ْم َو ًاال َو َأ ْو َال ًدا َف ْ
ِ
ِ
است َْمت ََع ا ال ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم بِ َخ َال ِق ِه ْم َو ُخ ْض ُت ْم كَا ال ِذي
است َْم َت ْع ُت ْم بِ َخ َالق ُك ْم ك ََام ْ
بِ َخ َالق ِه ْم َف ْ
اضوا ُأو َلئِ َك حبِ َط ْت َأعْام ُهلم ِيف الدُّ ْنيا و ْاآل ِخر ِة و ُأو َلئِ َك ُهم ْ ِ
ارس َ
ون﴾ [التوبة ،]69 :حيث
َخ ُ
ُ َ
َ َ
َ َ
َ
َ ُْ
اخل ُ
( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.167

( )4حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.168

( )2حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.168

( )5حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.169

( )3حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.168
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تومهوا أنه جيب أن جيمع اسم املوصول العائد عىل ضمري اجلمع فيقول( :خضتم كالذين
خاضوا)
قال آخر( :)1واجلواب عىل هذه الشبهة هو أن اآلية الكريمة ـ بتاممها ـ وردت يف
سياق احلديث عن املنافقني؛ ألن ما قبلها هو قوله عز وجل﴿ :وعَدَ اهللاُ املُْنَافِ ِقنيَ واملُْنَافِ َق ِ
ات
َ
َ
ِ
ِِ ِ ِ
يم﴾ [التوبة،]68 :
َوا ْل ُك اف َار ن ََار َج َهن َام َخالدي َن ف َيها ه َي َح ْس ُب ُه ْم َو َل َعن َُه ُم اهللاُ َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب ُمق ٌ
واآلية مسوقة لتهديد املنافقني والكفار ،لعلهم يقلعون عام هم فيه من نفاق وكفر.
قال آخر( :)2وقد أدير احلديث فيها عىل تشبيه املخاطبني (املنافقني والكفار) باألمم
الغابرة ،الذين كانوا أشد منهم قوة ،وأكثر ماالً وولدا ،وانغمسوا يف شهواهتم الفانية ،فسار
املنافقون والكفار سريهتم فركنوا إىل متع احلياة الدنيا الفانية ،ومل يبتغوا ما عند اهلل ،وأن
املنافقني والكفار فعلوا كل ما فعله من قبلهم من املعاىص والسيئات.
قال آخر( :)3ثم بني اهلل عز وجل أهنم اخلارسون يف الدنيا واآلخرة؛ وبذلك ،فإن يف
اآلية تتحدث عن فريقني :فريق سابق يف الزمن ،مل يكن موجود ًا يف عرص نزول القرآن..
وفريق كان حارض ًا يف عرص نزول القرآن ،وهم الذين خاطبهم اهلل يف هذه اآلية الكريمة،
وليس يف هذه اآلية فريق ثالث حتدثت عنه اآلية.
قال آخر( :)4وهلذا؛ فإنه لو قيل( :خضتم كالذين خاضوا) النفكت رابطة الكالم،
ولربز يف النظم طرف ثالث ال وجود له يف سياق اآلية ،ذلك أن املقارنة جرت يف اآلية بني
الفريقني (املنافقني والكفار) من جهة ،و(األمم الغابرة) من جهة أخرى.
قال آخر( :)5فالذى يف اآلية اسم موصول مفرد ،يعود عىل املصدر املفهوم من الفعل
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املايض ﴿خضتم﴾ فشبه اهلل عز وجل خوض املنافقني بخوض الذين من قبلهم ،وهذا هو
النسق الذي دارت عليه املقارنة يف اآلية تشبيه سلوك الالحقني بسلوك السابقني من األمم
الغابرة ،التى عتت عن أمر رهبا وعصت رسله.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فقد اختار الشوكانى أن يكون التقدير هكذا:
(كاخلوض الذي خاضوا)( ،)1ومن قبله قدرها الزخمرشى هكذا( :وخاضوا فخضتم
كالذى خاضوا)()2

قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
﴿و َأن ِْف ُقوا
قال أحد املشككني( :)3أجل ..فمنها التشكيك يف ﴿ َأ ُك ْن﴾ يف قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ول َر ِّب َل ْو َال َأ اخ ْرتَنِي إِ َىل َأ َج ٍل َق ِر ٍ
ت َف َي ُق َ
يب
يت َأ َحدَ ُك ُم املَْ ْو ُ
م ْن َما َرزَ ْقنَا ُك ْم م ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأ ِ َ

َف َأصدا َق و َأ ُكن ِمن الص ِ
احلنيَ ﴾ [املنافقون ،]10 :فقد ذكروا أن (﴿ َأ ُك ْن﴾ فعل معتل الوسط
َ ْ َ ا
ا
بالواو (أجوف) وال حيذف الواو منه إال إذا سكن آخره ،وال يسكن آخره إال إذا كان
جمزوم ًا ،وجيزم املضارع إذا دخل عليه جازم أو عطف عىل جمزوم ،وملا مل يدخل عىل الفعل
ـ هنا ـ جازم ،ومل يتقدم عليه جمزوم يصح جزمه بالعطف عليه ،كان جيب أن ينصب الفعل
املعطوف عىل املنصوب فيقال( :فأصدق وأكون)
قال آخر( :)4واجلواب عىل ذلك هو ما ذكره الزخمرشي من أن جميء الفعل ﴿أكن﴾
جمزوم ًا مردوف ًا عىل الفعل املنصوب ﴿فأصدق﴾ ألن قوله تعاىل ﴿لوال أخرتني﴾ جاء يف
ْ
أصدق وأكن من الصاحلني)(..)5
حمل جزم لتضمنه معنى الرشط ،فكأنه قيل( :إن أخرتنى

( )1فتح القدير ()433/2
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وكذلك قال ابن عطية ( ،)1وأبو عىل الفارسى (.)2
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
ِ
ت
است َْو َقدَ ن ًَارا َف َل اام َأ َضا َء ْ
قال أحد املشككني( :)3أجل ..فمنها التشكيك يف ﴿ا الذي ْ
ِ
ب اهللاُ
است َْو َقدَ ن ًَارا َف َل اام َأ َضا َء ْ
ت َما َح ْو َل ُه َذ َه َ
َما َح ْو َل ُه﴾ يف قوله تعاىلَ ﴿ :م َث ُل ُه ْم ك ََم َث ِل ا الذي ْ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
رص َ
ون﴾ [البقرة ،]17 :حيث تومهوا أنه (جيب أن جيعل
بِنُوره ْم َوت ََرك َُه ْم يف ُظ ُل َامت َال ُي ْب ُ
الضمري العائد عىل املفرد مفرد ًا ،فيقول( :استوقد ـ ذهب اهلل بنوره)
قال آخر( :)4واجلواب عىل هذه الشبهة هو أن هذه اآلية مرضوبة مث ً
ال لبيان حال
املنافقني يف تذبذب أحواهلم وتقلبهم يف مواقفهم ،وانتهازهم الفرص السانحة لتحقيق
أغراضهم الدنيوية ،وعدم ثباهتم عىل مبدأ خلقى قويم ،وقد تقدم عىل هذه اآلية آية أخرى
تصف سعيهم الضال ،وإيثارهم منافع الدنيا العاجلة الفانية ،عىل ما عند اهلل عز وجل
ِ
ِ
الض َال َل َة بِ ْاهلُدَ ى َف َام
َت ُوا ا
مقضي ًا عليهم باخلرسان املبني ،وهى قوله تعاىلُ ﴿ :أو َلئ َك ا الذي َن ْاش َ َ
جت َار ُ ُهت ْم َو َما كَا ُنوا ُم ْهت َِدي َن﴾ [البقرة ،]16 :ثم استأنف احلديث عنهم ىفَ ﴿ :م َث ُل ُه ْم
َر ِب َح ْت ِ َ

ور ِهم وتَركَهم ِيف ُظ ُلام ٍ
ِ
ت َال
است َْو َقدَ ن ًَارا َف َل اام َأ َضا َء ْ
ت َما َح ْو َل ُه َذ َه َ
َ
ب اهللاُ بِنُ ِ ْ َ َ ُ ْ
ك ََم َث ِل ا الذي ْ
ِ
رص َ
ون﴾ [البقرة]17 :
ُي ْب ُ
قال آخر( :)5واملَثل هو الشأن والقصة الغريبة التى يكون عليها املتحدث عنه ،وهو

ـ هنا ـ املنافقونَ ،م اث َل اهلل حاهلم وشأهنم الذي هم عليه ،وقصتهم الغريبة الراسخة يف
طباعهم بمثل رجل ،أو فريق من الناس طلب إيقاد ٍ
نار لالنتفاع هبا يف حتقيق الرؤية،
وإبصار الطريق للسري فيه ،فلام أضاءت النار ما حوله وفرح هبا رسعان ما أطفاها اهلل
( )1املحرر الوجيز (.)23/16
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فأظلمت عليه الدنيا ،فوقع يف حرية وارتباك.
قال آخر( :)1ومن الوجوه التي يفرس هبا مجع الضمري بعد ﴿الذي﴾ أن ﴿الذي﴾ هنا
ليس بمعنى املفرد ،بل هو بمعنى ﴿الذين﴾ ،ذلك أن لـ ﴿الذي﴾ يف االستعامل اللغوى
معنيان :األول :أن يكون بمعنى املفرد ،وهو الغالب والكثري فيه ..والثاين :أن يكون بمعنى
فرق بينهام بالقرائن ،ففي هذه اآلية ﴿الذي﴾ بمعنى الفريق أو الفوج الذي
اجلمع ،و ُي ا
استوقد النار ،ولذلك؛ فإن املقصود جنس املستوقد ،ال فرد ًا معين ًا.
قال آخر :ويرى الزخمرشى أن ﴿الذي﴾ هو ـ هنا ـ ﴿الذين﴾ حذفت منه ﴿النون﴾
اضوا﴾ [التوبة ،]69 :وليس يف الكالم تشبيه
﴿و ُخ ْض ُت ْم كَا ال ِذي َخ ُ
الستطالته ،وهو مثل َ
اجلامعة بالواحد عىل هذا التأويل ،وأن املشبه هو حال املنافقني ،بحال الذي استوقد نار ًا،
تشبيه معنى مركب بمعنى مركب ،وليس تشبيه ذوات املنافقني بذات الذي استوقد نار ًا،
فهذا غري مقصود ،وإنام املقصود هو تشبيه قصة املنافقني املرضوب هلا املثل ،بقصة املستوقد
للنار ،وأن وجه الشبه بني القصتني هو( :فبقوا خابطني يف ظالم ،متحريين متحرسين عىل
فوت الضوء ،خائبني بعد الكدح يف إحياء النار)()2

قال آخر :وقال الشوكاين﴿( :الذي﴾ موضوع موضع الذين ،أي كمثل الذين
استوقدوا ،وذلك موجود يف كالم العرب ،كقول الشاعر:
هم القوم ،كل القوم ،يا أم خالد
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم
ُ
ِ
الصدْ ِق َو َصدا َق بِ ِه
﴿و ُخ ْض ُت ْم كَا ال ِذي َخ ُ
﴿وا الذي َجا َء بِ ِّ
اضوا﴾ [التوبة ]69 :و َ
ومنه َ

ون﴾ [الزمر)3(]33 :
ُأو َلئِ َك ُهم املُْ ات ُق َ

ُ

( )1أنوار التنزيل لإلمام البيضاوى ()30/1

( )3فتح القدير ()55/1

( )2الكشاف ()199/1

239

قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
قال أحد املشككني( :)1أجل ..فمنها التشكيك يف ﴿ َم ْن آ َم َن بِاهللاِ﴾ يف قوله تعاىل:
ِ
وه ُك ْم ِق َب َل املَْ ْ ِ
رش ِق َواملَْغ ِْر ِ
رب َم ْن آ َم َن بِاهللاِ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر
رب َأ ْن ُت َو ُّلوا ُو ُج َ
ب َو َلك ان ا ْل ِ ا
﴿ َل ْي َس ا ْل ِ ا
َواملَْ َالئِك َِة َوا ْلكِت ِ
َاب َوالنابِ ِّينيَ ﴾ [البقرة ،]177 :فقد تومهوا أن الصواب أن يقال( :ولكن الرب أن
تؤمنوا باهلل ،ألن الرب هو اإليامن ،ال املؤمن) ،وقد قالوا يف العنوان الذي وضعوه هلذه الشبهة
العبارة التالية( :أتى باسم الفاعل بدل املصدر)
قال آخر( : )2واجلواب عىل ذلك أوال أنه ليس يف هذا النص أي اسم فاعل عىل
اإلطالق :فال ﴿الرب﴾ اسم فاعل ..وال ﴿من﴾ اسم فاعل ..وال ﴿آمن﴾ اسم فاعل ..وال
﴿اهلل﴾ اسم فاعل ..وهذا يدل عىل جهل واضعي الشبهات باللغة العربية ،ذلك أن ﴿ َم ْن﴾
هنا اسم موصول ،وصلته ﴿آمن﴾ أى الذي آمن ..فمن أين أتوا باسم الفاعل املوضوع
موضع املصدر يف اآلية؟
قال آخر( : )3واجلواب عىل ذلك حيتمل وجوها متعددة كلها يف قمة البالغة ،وأوهلا
أن يف الكالم مضاف ًا حمذوف ًا ،والتقدير( :ولكن الرب بر من آمن) ،وهذا التوجيه اشتهر بني
مجهور العلامء ،وردده كثري منهم.
قال آخر( :)4والثاين تأويل ﴿الرب﴾ بـ ﴿ذو الرب﴾ يعنى أن يف الكالم حذف مضاف،
لكن تقديره قبل ﴿الرب﴾ ،أما التوجيه األول فكان تقدير املضاف املحذوف قبل ﴿من
آمن﴾ ،وهذا املضاف خرب ﴿الرب﴾ الذي هو اسم ﴿ليس﴾
قال آخر( :)5والثالث ،هو أن يكون املصدر ،وهو ﴿الرب﴾ موضوعا موضع اسم
( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.190
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الفاعل للمبالغة ،كام يف قول اخلنساء تصف فرس أخيها صخر.
فإنام هى إقبال وإدبار

ترتع ما رتعت حتى إذا ا ادكرت

فإقبال وإدبار مصدران حال حمل اسم الفاعل ،والتقدير؛ هى مقبلة مدبرة.
قال آخر( :)1والرابع أن ﴿الرب﴾ وقع موقع اسم الفاعل إلرادة املبالغة عىل وزان
قول العرب ﴿رجل عدل﴾ حيث عدلوا عن رجل عادل ،إىل اإلخبار عنه باملصدر ،عىل
اعتبار أن هذا الرجل ملا كان كثري العدل صار كأنه العدل نفسه ،ال فرق بينهام.
قال آخر( :)2واخلامس اعتبار ﴿من آمن﴾ واقع ًا موقع اإليامن؛ فالعرب جتعل االسم
خرب ًا للفعل ،كام قال الشاعر:
ولكنام الفتيان كل فتى ن َِدى

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى

حيث جعل الشاعر نبات اللحية خرب ًا عن الفتيان ،واملعنى :لعمرك ما الفتوة أن
تنبت اللحى.
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
قال أحد املشككني( :)3أجل ..فمنها التشكيك يف ﴿ ُث ام َق َال َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ يف قوله
ِ
يسى ِعنْدَ اهللاِ ك ََم َث ِل آ َد َم َخ َل َق ُه ِم ْن ُت َر ٍ
اب ُث ام َق َال َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ [آل عمران:
تعاىل﴿ :إِ ان َم َث َل ع َ
 ،]59حيث تومهوا أن الصواب أن يقال (قال له ُك ْن فكان)
قال آخر( : )4واجلواب عىل ذلك هو ما عرب عنه علامء النحو والبالغة بأنه (حكاية
حال ماضية)( .. )5ويقصدون هبا أن املضارع ﴿يكون﴾ داللته يف اآلية أن اهلل عز وجل
يصور للمخاطبني ترتيب األحداث ساعة حدوثها يف الزمن الذي خلق اهلل فيه آدم ،وفائدته
( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.193

( )4حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.195

( )2حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.193

( )5الكشاف ()433/1

( )3حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.195

241

نقل أذهاهنم إىل تلك اللحظة كأهنم يعاينوهنا بأبصارهم ..وهذه هى داللة املضارع إذا
وضع موضع املاَض عند علامء املعانى ،هى بعث املاَض وتصويره يف صورة الذي حيدث
يف احلال.
قال آخر( :)1ومن األمثلة التي يذكروهنا هلذا قول الشاعر حيكى رصاعًا حدث بينه
الض ُبع:
وبني ا
فخرت ..رصي ًعا لليدين ،وللجران
فأرضهبا بال دهش ا
عرب عن املايض
فالشاعر رضب الضبع يف املاَض ،فلام حكى رصاعه معها للناس ا
(فرضبتها) باملضارع (فأرضهبا) ،والداللة البالغية للعدول عن املاَض إىل املضارع هى
استحضار صورة احلدث الذي وقع يف املاَض ،كأنه حيدث اآلن يف زمن التكلم.
قال آخر( :)2باإلضافة إىل ذلك؛ فإنه جيوز أن يكون عىل بابه من االستقبال ،واملعنى:
(فيكون كام يأمر اهلل فيكون) ،حكاية للحال التى يكون عليها آدم عليه السالم حني خلقه
اهلل ..وجيوز أن يكون ﴿فيكون﴾ بمعنى كان ،وعىل هذا أكثر النحويني ،وهبذا فرسه ابن
عباس(.)3
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
قال أحد املشككني( :)4أجل ..فمنها التشكيك يف حذف جواب ﴿ َف َل اام﴾ يف قوله
مجعوا َأ ْن َجيع ُلوه ِيف َغياب ِ
ِ
ت ْ
ب َو َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي ِه َل ُتنَ ِّب َئن ُاه ْم بِ َأ ْم ِر ِه ْم َه َذا
اجلُ ِّ
َ َ
َْ ُ
تعاىلَ ﴿ :ف َل اام َذ َه ُبوا بِه َو َأ ْ َ ُ
َو ُه ْم َال َي ْش ُع ُر َ
ون﴾ [يوسف ،]15 :فقد تومهوا أن هذا احلذف يؤثر يف املعنى والبالغة.
قال آخر :واجلواب عىل ذلك أن هذه الشبهة تتعلق بفن احلذف ،وهو مبحث
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بالغي( )1أكثر منه نحو ًّيا ..وقد قال عبد القاهر اجلرجانى ـ شيخ البالغيني ـ يذكر روائع
ثامره ،وبديع آثاره( :هو بحث دقيق املسلك ،لطيف املأخذ ،عجيب األمر ،شبيه بالسحر،
فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ،والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة ،وجتدك أنطق
ما تكون إذا مل تنطق ،وأتم ما تكون بيان ًا إذا مل ُتبن)()2

قال آخر( :)3هذه هى منزلة احلذف يف البيان العرِب ،وقد شاع شيوع ًا ال حرص له يف
القرآن الكريم ،إذ مل تكد َتلو منه سورة من سوره ،وال آية من آياته واملعانى التى يدل عليها
احلذف يف القرآن تكاد تعادل ربع معانى القرآن كله ،وهو منهج واسع وحكيم من مناهج
اللغة العربية ال مثيل له ،ولذلك نجد العالمة اللغوى العظيم ابن جني يسميه يف كتابه
اسام طري ًفا ،هو( :شجاعة العربية)
[اخلصائص] ً
قال آخر( :)4وينتمي احلذف البالغي إىل فن بالغى حرص بعض العلامء البالغة فيه،
وهو [فن اإلجياز] أي قلة األلفاظ مع كثرة املعاين ،وله مقامات يتألق فيها ،ومقتضيات يويف
بأغراضها ..ومن مقاماته احلذف الوارد يف آية سورة يوسف؛ حيث أن حذف جواب ﴿ملا﴾
هنا املراد منه هتويل وتفظيع ما حدث من إخوة يوسف ليوسف ،بعد أن أذن هلم أبوهم
بالذهاب به إىل الصحراء ،وقد روى عنهم أهنم أخذوا يؤذونه بالقول والفعل وهم يف
الطريق إىل املكان الذي قصدوه ،حتى كادوا يقتلونه ،والدليل عىل هذا قوله تعاىل حكاية
ف و َأ ْل ُقوه ِيف َغياب ِ
ِ ِ
ت ْ
ب َي ْلت َِق ْط ُه َب ْع ُض
اجلُ ِّ
َ َ
ُ
وس َ َ
عن أحد إخوتهَ ﴿ :ق َال َقائ ٌل من ُْه ْم َال َت ْق ُت ُلوا ُي ُ
السيار ِة إِ ْن ُكنْ ُتم َف ِ
اعلِنيَ ﴾ [يوسف ،]10 :فالنهي عن القتل ال يكون إال عند العزم عليه
ْ
ا ا َ
ومبارشة أسبابه.

( )1ذكرنا األمثلة الكثرية عنه بتفصيل يف كتاب :القرآن والبيان الشايف.
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قال آخر( :)1لذلك فإن حذف جواب ﴿ملا﴾ هنا هدفه أن تذهب النفس يف تصوره
كل مذهب ،وفيه داللة عىل طول ما حدث منهم ،وعىل غرابته وبشاعته ،لذلك قدره
الزخمرشى فقال( :فعلوا به ما فعلوا من األذى ..وأظهروا له العداوة وأخذوا هيينونه
ويرضبونه ،وإذا استغاث بواحد منهم مل يغثه إال باإلهانة والرضب)( ..)2وذهب غريه يف
تقدير اجلواب مذاهب أخرى ،والذى أتاح هلم هذا االختالف يف تقدير اجلواب املحذوف
هو احلذف نفسه (.)3
قال آخر( :)4أما اقَتاح مثريى الشبهة أن حيذف ﴿الواو﴾ يف ﴿وأوحينا﴾ ليستقيم
املعنى فخطأ جسيم؛ ألن ﴿أوحينا﴾ ليس هو جواب ﴿ملا﴾ وإنام هو معطوف عىل اجلواب
املقدر ألن جواب ﴿ملاا﴾ هو ما حدث ليوسف من إخوته بمجرد خروجهم به من عند أبيهم
وبعدهم عنه قليالً ،ودليل ذلك هو العطف بالفاء يف ﴿فلام﴾ ألهنا تفيد الفورية والَتتيب.
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
قال أحد املشككني( :)5أجل ..فمنها التشكيك يف الضامئر الثالثة يف ﴿َ ُت َعزِّ ُرو ُه﴾
و﴿ ُتو ِّقروه﴾ و﴿ ُتسبحوه﴾ يف قوله تعاىل﴿ :إِناا َأرس ْلنَ َ ِ
رشا َون َِذ ًيرا لِ ُتؤْ ِمنُوا بِاهللاِ
َ ِّ ُ ُ
َ ُ ُ
ْ َ
اك َشاهدً ا َو ُم َب ِّ ً
َو َر ُسولِ ِه َو ُت َعزِّ ُرو ُه َو ُت َو ِّق ُرو ُه َو ُت َس ِّب ُحو ُه ُبك َْر ًة َو َأ ِص ًيال﴾ [الفتح 8 :ـ  ،]9فقد تومهوا أن هناك
اضطراب ًا يف املعنى ،بسبب االلتفات من خطاب رسول اهلل  إىل خطاب غريه ،وألن
آخرا..
الضمري املنصوب يف قوله ﴿ َو ُت َعزِّ ُرو ُه َو ُت َو ِّق ُرو ُه﴾ عائد عىل الرسول  املذكور ً
و﴿ ُت َس ِّب ُحو ُه﴾ عائد عىل اسم اجلاللة املذكور أوالً ،وذكروا أن (هذا ما يقتضيه املعنى،
وليس يف اللفظ ما يعينه تعيينًا يزيل اللبس ،فإن كان القولَ ﴿ :و ُت َعزِّ ُرو ُه َو ُت َو ِّق ُرو ُه َو ُت َس ِّب ُحو ُه
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ِ
كفرا ،ألن التسبيح هلل فقط ،وإن كان عائدً ا عىل
ُبك َْر ًة َو َأص ًيال﴾ عائدً ا عىل الرسول  يكون ً
كفرا؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل ال حيتاج ملن يعزره ويقويه)
اهلل يكون ً
قال آخر :واجلواب عىل ذلك هو أن ما ذكروه ليس عيبا يف القرآن الكريم ،بل هو
رس من أرسار إجيازه وإعجازه ،ولذلك دعي إىل تدبره ،الستنباط أنواع املعاين منها ،ولو
نزل أسلوبه إىل ما يتومهون ألصبح كتابا عاديا كسائر الكتب ،ال حيتاج قارئه ألي تدبر..
فاآلية الكريمة التي تأمر بتعزير رسول اهلل  وتوقريه ،تعقب يف نفس الوقت بالدعوة إىل
تسبيح اهلل وذكره ،ليجمع القارئ بني احلسنيني ،وال ينشغل بأوالمها عن أخرامها.
قال آخر( :)1أما الضمري وعودته ..فالعربة فيه بام تفهمه العقول ،واللغة العربية جتيز
﴿وإِ َذا َط ال ْق ُت ُم الن َِّسا َء َف َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه ان
ذلك ،وقد ورد مثله يف القرآن الكريم ،كام قال تعاىلَ :
اضوا بينَهم بِاملَْعر ِ
ِ
َظ بِ ِه َم ْن ك َ
وف َذلِ َك ُيوع ُ
َان
َف َال َت ْع ُض ُل ُ
وه ان َأ ْن َينْك ْح َن َأزْ َو َ
اج ُه ان إِ َذا ت ََر َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ
ِمنْ ُك ْم ُيؤْ ِم ُن بِاهللاِ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َذلِ ُك ْم َأزْ كَى َل ُك ْم َو َأ ْط َه ُر َواهللاُ َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة:
 ،]232حيث نرى اخلطاب يف اآلية واحد ًا ﴿طلقتم ـ تعضلوهن﴾ والنظرة العجىل حتسب
أن املخاطب يف املوضعني صنف واحد من الرجال ،لكن العقل ـ بمعونة الرشع ـ رسعان
ما يفرق بني الذين خوطبوا بـ ﴿طلقتم﴾ والذين خوطبوا بـ ﴿تعضلوهن﴾ فاملخاطب
األول هم األزواج الذين يطلقون زوجاهتم ،واملخاطب الثانى هم أولياء أمور املطلقات،
يقول هلم اهلل تعاىل :إذا أراد الزوج املطلق طالق ًا رجعي ًا يف العدة أو بعد العدة أن يعيد زوجته
إليه باملراجعة أو العقد اجلديد وكانت الزوجة راغبة يف ذلك ،فعىل أولياء أمرها أال يقفوا
يف طريقها.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإنه جيوز أن تعود الضامئر مجيعا هلل تعاىل ،فال مانع
( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.206
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عقالً ،وال رشع ًا أن يعود الضري يف ﴿وتوقروه﴾ عىل اهلل ،ألن توقري اهلل هو إكباره وتعظيمه،
وقد قال نوح عليه السالم لقومه موبخ ًا هلمَ ﴿ :ما َل ُك ْم َال ت َْر ُج َ
ون هللاِ َو َق ًارا َو َقدْ َخ َل َق ُك ْم
َأ ْط َو ًارا﴾ [نوح 13 :ـ  ،]14والضمري يف ﴿وتسبحوه﴾ عائد عىل اهلل قطع ًا دون أدنى شك ..وأما
ضمري ﴿َ ُت َعزِّ ُرو ُه﴾ فال حرج يف أن يعود هلل تعاىل ،ويكون معنى التعزير والتوقري حينها نرصة
دين اهلل وتعظيمه وتكريمه دينه..
قال آخر( : )1وبذلك تعود مجيع الضامئر يف اآلية عىل اهلل ،وقد ذهب إىل هذا كبار
املفرسين واللغويني من أمثال الزخمرشي يف (الكشاف) واآللوِس يف (روح املعاين)
والفيض الكاشاين يف (تفسري الصايف) والطباطبائي يف (امليزان)
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
قال أحد املشككني( :)2أجل ..فمنها التشكيك يف ﴿تِ ْل َك ع ََرش ٌة ك ِ
َام َل ٌة﴾ يف قوله
َ
ِ
ِ
رس ِم َن ْاهلَدْ ِي َف َم ْن َمل ْ َجيِدْ َف ِص َيا ُم َث َال َث ِة
احل ِّج َف َام ْ
تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َأمنْ ُت ْم َف َم ْن َمتَت َاع بِا ْل ُع ْم َرة إِ َىل ْ َ
اس َت ْي َ َ
احلج وسبع ٍة ِإ َذا رجع ُتم تِ ْل َك ع ََرش ٌة ك ِ
َام َل ٌة﴾ [البقرة ،]196 :فقد تومهوا أن كلمة
َأ ايا ٍم ِيف ْ َ ِّ َ َ ْ َ
َ َ ْ ْ
َ
﴿كاملة﴾ زائدة ،ألهنا من توضيح الواضح.
قال آخر( :)3واجلواب عىل هذا هو أن إضافتها لقصد دفع توهم من حيسب أن الواو
بمعنى أو تفيد اإلباحة ،فليس ببعيد أن يفهم بعض الناس أن املتمتع بالعمرة إىل احلج
كفارته الصيام؛ فإن صام يف احلج يكفيه ثالثة أيام ،ومن مل يصم حتى رجع إىل بلده فعليه
صيام سبعة أيام ،وأن يفهم االكتفاء بالثالثة يف احلج للتخفيف عىل املحرمني باحلج ويؤدون
مناسكه ،أما بعد الرجوع إىل الوطن فال داعى للتخفيف ،ألنه غري مشغول باملناسك ،وليس

( )1األمثل ،نارص مكارم الشريازي)440/16( ،
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غريب ًا عن بلده ،ليس ببعيد أن يقع هذا الفهم يف أذهان بعض الناس حتى الفقهاء
ِ
َرشةٌ﴾ واصف ًا هلا بأهنا كاملة دافع ًا لذلك الفهم..
املجتهدين ،لذلك كان قوله تعاىل﴿ :ت ْل َك ع َ َ
ِ
َرشةٌ﴾ إىل نص حمكم غري قابل لالحتامل أو
وبذكر ﴿كاملة﴾ ا
حتول قوله تعاىل﴿ :ت ْل َك ع َ َ
التأويل.
قال آخر( :)1أما من حيث البالغة والبيان ،فإن كلمة﴿كاملة﴾ تفيد تعظيم هذه
األيام العرشة وكامل فضلها عند اهلل عز وجل ،بدليل أنه أشار إليها باسم اإلشارة املوضوع
للبعيد ،تنوهي ًا ببعد منزلتها ،وكان يمكن أن يقال هذه عرشة كاملة ،وهذه اسم إشارة
فهم لوال
للقريب سواء كان قرب ًا حسي ًا أو قرب ًا معنو ًّيا ..وهذه املعانى والدقائق ما كانت ل ُت َ
وجود تلك العبارة ،التى عدا ها مثريو الشبهات عيب ًا من عيوب الكالم.
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
رسوا الن ْاج َوى ا ال ِذي َن َظ َل ُموا﴾
قال أحد املشككني( :)2أجل ..فمنها التشكيك يف ﴿ َو َأ َ ُّ
ِ
يف قوله تعاىلِ َ :
ِ
رش ِم ْث ُل ُك ْم َأ َف َت ْأ ُت َ
ون
﴿اله َي ًة ُق ُل ُ ُ
رسوا الن ْاج َوى ا الذي َن َظ َل ُموا َه ْل َه َذا إ اال َب َ ٌ
وهب ْم َو َأ َ ُّ

ِ
رص َ
ون﴾ [األنبياء ،]3 :فقد تومهوا أنه ملا كان كل فعل ال يتطلب إال فاع ً
ال
ِّ
الس ْح َر َو َأ ْن ُت ْم ُت ْب ُ
واحد ًا ،فإن من اخلطأ جعل فاعلني للفعل الواحد.

قال آخر :واجلواب عىل هذه الشبهة هو ما ذكره شيخ املفرسين البيانيني جار اهلل
إشعارا بأهنم املوسومون
الزخمرشى بقوله( :أبدل الذين ظلموا من ﴿واو﴾ ﴿وأرسوا﴾
ً
بالظلم الفاحش فيام أرسوا به ..أو جاء عىل لغة من قال :أكلونى الرباغيث ..أو هو منصوب
املحل عىل الذم ..أو هو مبتدأ خربه ﴿وأرسوا النجوى﴾ ُقدِّ م عليه واملعنى :هؤالء أرسوا
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ال عىل فعلهم بأنه ظلم)()1
النجوى ،فوضع املظهر موضع املضمر تسجي ً

قال آخر :وبذلك؛ فإن هذه التوجيهات كلها صحيحة وفصيحة وموافقة للقواعد
العربية ،باإلضافة إىل مجاهلا البالغي..
قال آخر( : )2باإلضافة إىل ذلك يمكن أن يكون قوله تعاىل﴿ :إن الذين ظلموا﴾
فاعل لفعل حمذوف تقديره :يقول الذين ظلموا.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل ذلك؛ فإن يف أساليب علم املعانى ،وهو أحد علوم البالغة
الثالثة (املعانى ـ البيان ـ البديع) أسلوب ًا يسميه البالغيون بـ (االستئناف البياين) ،وضابط
هذا األسلوب أن تتقدم مجلة من الكالم تثري يف ذهن السامع تساؤالً لطيف ًا يدب يف نفسه،
فتأيت مجلة أخرى جتيب عىل ذلك التساؤل ،الذي ليس له صورة يف الكالم.
﴿و َق َض ْينَا إِ َل ْي ِه َذلِ َك ْاألَ ْم َر َأ ان
قال آخر( :)4ومن أمثلته يف القرآن الكريم قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
وع ُم ْصبِ ِحنيَ ﴾
وع ُم ْصبِحنيَ ﴾ [احلجر ،]66 :فجملة ﴿ َأ ان َدابِ َر َهؤُ َالء َم ْق ُط ٌ
َدابِ َر َهؤُ َالء َم ْق ُط ٌ
جواب عىل سؤال تقديره( :ما هو ذلك األمر الذي قضاه اهلل)( )5

قال آخر :ومثله قوله تعاىلَ ﴿ :ف َو ْس َو َس إِ َل ْي ِه ا
الش ْي َطا ُن َق َال َيا آ َد ُم َه ْل َأ ُد ُّل َك ع ََىل َش َج َر ِة
ان﴾ تثري يف النفس تساؤالً
الش ْي َط ُ
ْ
اخلُ ْل ِد َو ُم ْل ٍك َال َي ْب َىل﴾ [طه ،]120 :فجملة ﴿ َف َو ْس َو َس إِ َل ْي ِه ا
لطيف ًا (ماذا قال الشيطان آلدم؟) فكان اجلواب( :قال يا آدم هل أدلك عىل شجرة اخللد
وملك ال يبىل)
رسوا الن ْاج َوى ا ال ِذي َن َظ َل ُموا﴾ [األنبياء،]3 :
قال آخر( :)6وهبذا تفرس هذه اآليةَ ﴿ :و َأ َ ُّ
رسوا الن ْاج َوى﴾ تثري يف النفس
فقد جرت عىل نسق االستئناف البيانى ،ألن مجلة ﴿ َو َأ َ ُّ
( )1الكشاف (.)562/2
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التساؤل نفسهَ ( :م ْن هم الذين أرسوا النجوى؟) ،فكان اجلواب﴿ :ا ال ِذي َن َظ َل ُموا﴾
قال آخر( : )1وال يقال :إن هذا السؤال ال يقتىض املقام إثارته ألن مرجع الضمري،
وهو الواو يف ﴿أرسوا﴾ مذكور قبله يف قوله تعاىل﴿ :ا ْق ََتب لِلن ِ ِ
اهب ْم َو ُه ْم ِيف َغ ْف َل ٍة
َ َ
ااس ح َس ُ ُ
ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [األنبياء ،]1 :ألن الوقائع املذكورة يف مطلع السورة ،وقائع عامة ،هى أحوال
للناس مجيع ًا ،إال من عصمه اهلل ،أما إرسار النجوى ،فهي واقعة خاصة وقعت من
ِ
رش
املرشكني ،فليس الناس قبلها هم فاعليها ،بل فاعلوها هم الذين قالواَ :
﴿ه ْل َه َذا إ اال َب َ ٌ
ِ
رص َ
ِم ْث ُل ُك ْم َأ َف َت ْأ ُت َ
ون﴾ [األنبياء]3 :
ون ِّ
الس ْح َر َو َأ ْن ُت ْم ُت ْب ُ
قال آخر( : )2وعىل هذا فإن ﴿الذين ظلموا﴾ ليس فاعال لـ ﴿أرسوا﴾ وإنام فاعل
﴿أرسوا﴾ الواو ..أما ﴿الذين ظلموا﴾ فواقعة يف كالم جديد ،هو جواب عن السؤال :من
هم الذين أرسوا النجوى؟
قال آخر( : )3باإلضافة إىل ذلك ،فهناك أسلوب آخر من أساليب البالغة العربية،
مرتبط بام استشكلوه ،وقد ذكره شيخ البالغيني بال منازع عبد القاهر اجلرجانى ،وأسامه
[اإلضامر عىل رشيطة التفسري] ( ..)4وضابط هذا األسلوب هو أن يؤتى بالضمري أوالً ،ثم
يفرس بعد ذلك بذكر مرجعه ،ومن أمثلته قول الشاعر:
هى الدنيا تقول بملء فيها

حذار حذار من بطشى وفتكي

ركم منى ابتسام
يغر ُ
وال ُ

فقوىل مضحك والفعل مبكي

قال آخر( :)5وَتريج ﴿وأرسوا النجوى الذين ظلموا﴾ عىل هذا األسلوب سائغ
رائع؛ فقد أتى بالضمري أوالً ﴿وأرسوا﴾ ثم فرسه ثاني ًا هكذا ﴿الذين ظلموا﴾ ..وبالغة
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هذا األسلوب هى حتريك الشعور ،وتشويق النفس إىل عقبى الكالم كيف تكون ،فيتمكن
املعنى املسوق من أجله الكالم يف النفوس كل التمكن؛ ألن النفس إذا ظفرت بالشىء بعد
انتظاره استقر ذلك الشىء فيها.
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
قال أحد املشككني( :)1أجل ..فمنها التشكيك يف ﴿ ُي ْر ُضو ُه﴾ يف قوله تعاىل:
﴿حيلِ ُف َ
ون بِاهللاِ َل ُك ْم لِ ُ ْري ُضو ُك ْم َواهللاُ َو َر ُسو ُل ُه َأ َح ُّق َأ ْن ُي ْر ُضو ُه إِ ْن كَا ُنوا ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [التوبة،]62 :
َْ
فقد تومهوا أن الضمري ما دام عائدا عىل االثنني ،اسم اجلاللة ورسوله  ،فلذلك كان
األصح أن يقال( :أن ُيرضومها)
قال آخر( :)2واجلواب عىل هذه الشبهة هو أن هناك رشط ًا موضوع ًّيا يف تثنية املعدود
ومجعه ،وهو التجانس بني األفراد يف الواقع ،ف َق َلم يثنى فيقال :قلامن ،وجيمع فيقال أقالم..
لكن اإلنسان ـ مث ً
ال ـ ال يثنى مع القلم وال جيمع ..وحتى الرجل واملرأة ،ومها فردان بينهام
جتانس من جه ة ،واختالف من جهة أخرى ،فإننا ال نستطيع أن نثنيهام فنقول :رجالن ،أو
امرأتان.
أى
قال آخر( :)3وبناء عىل هذا؛ فإنه ليس بني اهلل ،وبني رسوله ،وال بني اهلل وبني ِّ
ثنى،
شىء يف الوجود جتانس من أى نوع من األنواع ..ومن أجل هذا؛ فإن اهلل ال ُجي َمع وال ُي ا
ال يف ذاته وال مع ٍ
أحد من خلقه ،وعىل هذا جرى بيان القرآن املعجز ،فلم يقل كام يقَتح
هؤالء( :واهلل ورسوله أحق أن ُيرضومها) ،ألن اهلل ليس فرد ًا من جنس األفراد الذين ينتمى
إليهم رسوله  ،بل هو فرد ال مثيل له يف الوجود أبد ًا ،فال يكون مع غريه ثانى اثنني ،أو
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كبريا.
ثالث ثالثة ،تعاىل اهلل عام يقولون ُع ُل ًّوا ً
قال آخر :وهلذا نظائر كثرية يف القرآن الكريم ،فاهلل تعاىل يقول يف سورة التوبة نفسها:
احلَ ِّج ْاألَك َ ِ
ْرب َأ ان اهللاَ َب ِري ٌء ِم َن املُْ ْ ِ
ان ِم َن اهللاِ َو َر ُسولِ ِه إِ َىل الن ِ
ااس َي ْو َم ْ
﴿و َأ َذ ٌ
رشكِنيَ َو َر ُسو ُل ُه﴾
َ
[التوبة ،]3 :فلم يقل( :إن اهلل ورسوله بريئان من املرشكني) ،ألن وصف اهلل بالرباءة من
املرشكني ،وصف توحيدي ،ولذلك قالَ ﴿ :أ ان اهللاَ َب ِري ٌء ِم َن املُْ ْ ِ
رشكِنيَ َو َر ُسو ُل ُه﴾ أى
ورسوله بريء منهم ،والذى دل عىل هذا ،ما ذكره يف جانب اهلل أوالً.
﴿و َل ْو َأ اهنُ ْم َر ُضوا َما
قال آخر( :)1وىف سورة التوبة نفسها ـ كذلك ـ ورد قوله تعاىلَ :
َاهم اهللاُ ورسو ُله و َقا ُلوا حسبنَا اهللاُ سيؤْ تِينَا اهللاُ ِمن َف ْضلِ ِه ورسو ُله إِناا إِ َىل اهللاِ ر ِ
اغ ُب َ
ون﴾
ََ ُ ُ
ْ
َ ُ
َ ْ ُ
ََ ُ ُ َ
َ
آت ُ ُ
[التوبة ،]59 :فقد روعي التوحيد يف النظم القرآنى يف هذه اآلية يف ثالثة مواطن :األولَ ﴿ :ما
َاه ُم اهللاُ َو َر ُسو ُل ُه﴾ حيث عطف رسوله عىل اسم اجلاللة ،دون عود ضمري مثنى ..الثانى:
آت ُ
﴿ َح ْس ُبنَا اهللاُ﴾ دون عطف رسوله عىل اسم اجلاللة ،ألن احلسب ال يكون إال هلل ..والثالث:
﴿ َس ُيؤْ تِينَا اهللاُ ِم ْن َف ْضلِ ِه َو َر ُسو ُل ُه﴾ دون أن ُي َثنِّى فيقول :من فضلهام ،وإنام ُعطِف ﴿رسوله﴾
بعد متام اجلملة األوىل ،ثم حذف من مجلة ﴿ورسوله﴾ ما دل عليه الكالم السابق ،أي:
وسيؤتينا رسوله من فضله.
قواعد الرصف:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن التشكيكات املرتبطة بقواعد الرصف.
قال أحد املشككني :هي كنظرياهتا من التشكيكات املرتبطة بالقواعد النحوية ،جمرد
أوهام ناشئة عن اجلهل بقواعد اللغة العربية ..ومن أمثلتها التشكيك يف ﴿ َم ْعدُ و َد ًة﴾ يف
( )1حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.229
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ف اهللاُ
﴿و َقا ُلوا َل ْن َمت َ اسنَا الن ُاار إِ اال َأ ايا ًما َم ْعدُ و َد ًة ُق ْل َأ اَت َْذ ُت ْم ِعنْدَ اهللاِ ع َْهدً ا َف َل ْن ُخيْلِ َ
قوله تعاىلَ :
ون ع ََىل اهللاِ َما َال َت ْع َل ُم َ
ع َْهدَ ُه َأ ْم َت ُقو ُل َ
ون﴾ [البقرة ،]80 :حيث تومهوا أن القرآن الكريم أخطأ
فيها؛ ألهنا ـ عندهم ـ مجع كثرة ،واملقام الذي استعملت فيه يتطلب مجع القلة ،ثم علقوا
قائلني( :كان جيب أن جيمعها مجع قلة ،حيث إهنم أرادوا القلة ،فيقول :أيام ًا معدودات)
قال آخر( :)1واجلواب عىل هذه الشبهة هو أن هذه اآلية نزلت حتكي قوالً قاله
اليهود ،يكشف عن الغرور الذي مأل أنفسهم ،فقد زعموا أهنم إذا دخلوا النار ،فإهنا ال
متسهم إال مس ًا خفيف ًا ،وأهنم لن ُخيلدوا فيها ،بل يقضون عدة أيام ،وهذا تطاول منهم ،ألن
شؤون اآلخرة ال يعلمها إال اهلل ،لذلك ا
كذهبم اهلل ،وألزمهم احلُجة البالغة له عليهم وحرص
مصدر هذا الذى ادعوه يف أمرين :األول :أن يكون عندهم من اهلل عهد بام قالوا ،واهلل ال
خيلف عهده ،وهم يف الواقع ال عهد عندهم من اهلل حيدد فيه مدة مكثهم يف النار ،ودرجة
العذاب الذي سيصيبهم فيها ..والثانى :أو ُه ْم يفَتون عىل اهلل عز وجل ،وماداموا ليس
عندهم عهد من اهلل ،فهم ـ إذ ًا ـ كاذبون والذين يفَتون عىل اهلل الكذب ال يفلحون.
قال آخر( :)2أما مسألة الكثرة والقلة فال اعتبار هلا هنا؛ ألن ﴿معدودة﴾ ليست مجع ًا
بل مفر ًدا ،فليست مجع كثرة وال مجع قلة ..باإلضافة إىل أن (معدودات) التى يقولون إهنا
الصواب وكان حق القرآن أن يعرب هبا بدالً من ﴿معدودة﴾ ظانني أن (معدودات) مجع قلة،
وهى ليست مجع قلة كام تومهوا ،فهى عىل وزن (مفعوالت) وهذا الوزن ليس من أوزان
مجوع القلة ( )3بل من أوزان مجوع الكثرة ،وال ينفعهم قوهلم إن اليهود أرادوا القلة ،ألن
هذه القلة يدل عليها سياق الكالم ال املفردات املستعملة يف الَتكيب.
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قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك؛ فإن هذا التعبري يدخل يف معاملة غري العاقل معاملة
العاقل ..ووصف األيام بـ ﴿معدودة﴾ فيام حكاه اهلل عن اليهود هو وصف هلا بام هو الئق
هبا ،ألن األيام ال تعقل ،فأجرى عليها الوصف الذي لغري العقالء ،وما جاء عىل األصل
فال يسأل عنه.
قال آخر( :)2أما معاملة غري العاقل معاملة العاقل ،فلها دوا ٍع بالغية ،وهى يف النظم
القرآين كثرية ،وال يعامل غري العاقل معاملة العاقل إال بتنزيله منزلة العاقل لداع بالغي
عرب يف وصف ﴿أيام ًا﴾ يف آية البقرة هذه
يقتيض ذلك التنزيل ..وإذا كان القرآن الكريم قد ا
بـ ﴿معدودة﴾ وهو وصف غري العاقل ٍ
عرب عن وصفها بـ
جار عىل األصل ،فإنه ا
﴿معدودات﴾ يف موضع آخر ،هو قوله تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك بِ َأ اهنُ ْم َقا ُلوا َل ْن َمت َ اسنَا الن ُاار إِ اال َأ ايا ًما
ِ ِ
ٍ
َت َ
ون﴾ [آل عمران]24 :
َم ْعدُ و َدات َوغ اَر ُه ْم ِيف دين ِه ْم َما كَا ُنوا َي ْف َ ُ
قال آخر( :)3فإذا قارناا بني اآليتني وجدنا آية البقرة مبنية عىل اإلجياز هكذا﴿ :وقالوا
لن متسنا النار إال أيام ًا معدودة﴾ ،بينام آية آل عمران مبنية عىل اإلطناب هكذا﴿ :ذلك بأهنم
قالوا لن متسنا النار إال أيام ًا معدودات﴾ ..وعند املوازنة بني صدر آية البقرة ﴿وقالوا﴾،
وبني صدر آية آل عمران ﴿ذلك بأهنم قالوا﴾ ،نجد أن مجلة ﴿ذلك بأهنم﴾ اشتملت عىل
اسم اإلشارة املوضوع للبعيد ،الرابط بني الكالمني السابق عليه ،والالحق به ..ثم جتد
﴿الباء﴾ الداخلة عىل (إن) يف ﴿بأهنم﴾ ..ثم (إن) التى تفيد التوكيد ،ثم ضمري اجلامعة
﴿هم﴾..وهذه األدوات مل يقابلها يف آية البقرة ،إال واو العطف ﴿وقالوا﴾ إذ ًا املقامان
خمتلفان ،أحدمها إجياز ،والثانى إطناب.
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قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
قال أحد املشككني( :)1أجل ..فمنها التشكيك يف ﴿معدُ ود ٍ
ات﴾ يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ب ع ََىل ا ال ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم َل َع ال ُك ْم َت ات ُق َ
ون َأ ايا ًما
الص َيا ُم ك ََام ُكت َ
ب َع َل ْي ُك ُم ِّ
َأ ُّ َهيا ا الذي َن آ َمنُوا ُكت َ
معدُ ود ٍ
ات﴾ [البقرة 183 :ـ  ،]184فقد تومهوا أن ﴿معدودات﴾ مجع قلة ،وأن ﴿معدودة﴾ مجع
َْ َ
كثرة ،وأيام الصيام يف شهر رمضان ثالثون يوم ًا ،فهي أيام كثرية يناسبها مجع الكثرة
عندهم ،وهو ﴿معدودة﴾
قال آخر( : )2مما يدل عىل تناقض املشككني أهنم يف اآليات السابقة عدوا األربعني
يوما ـ تلك التي زعم اليهود أهنم سيمكثوهنا يف جهنم ـ مجع قلة ،وهنا جزموا بأن الثالثني
عرب
يوم ًا الرمضانية ،أو التسعة والعرشين يوم ًا مجع كثرة ،وأن القرآن أخطأ مرة أخرى حني ا
عنها بجمع القلة ﴿معدودات﴾ فكيف تكون األربعون أقل من الثالثني أو التسعة
والعرشين؟ وهل يمكن أن يصدر هذا عن عاقل؟
قال آخر( :)3واجلواب عىل ذلك أن ما عدوه خط ًأ يف هذه اآلية ،وهو قوله تعاىل:
﴿معدودات﴾ هو عني الصواب لغة وبيان ًا ،ذلك أن معاملة غري العاقل معاملة العاقل
أسلوب بالغى رفيع ،وهو عند البالغيني استعارة ،شبه فيها غري العاقل بالعاقل لدا ٍع
بالغى ،يراعيه البليغ يف كالمه.
قال آخر( :)4فكلمة ﴿معدودات﴾ ىف وصف أيام الصيام أتى هبا القرآن الكريم
خلصوصية بيانية ،هى تعظيم شأن تلك األيام ،حتى لكأهنا لرفعة منزلتها عند اهلل عز وجل
صارت من ذوى العقول ،وهى أوقات ال روح فيها كاألحياء العاقلني؛ فليس املدار فيها
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اعتبار قلة ،أو كثرة ،بل املراد التنويه بفضلها ،وعلو منزلتها عند اهلل تعاىل.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن القلة تفهم من سياق الكالم ،الذي حدد أيام
ان ا ال ِذي ُأن ِْز َل فِ ِ
آن ُهدً ى لِلن ِ
يه ا ْل ُق ْر ُ
﴿ش ْه ُر َر َم َض َ
الصيام بالشهر الواحد ،كام قال تعاىلَ :
ااس
َات ِمن ْاهلدَ ى وا ْل ُفر َق ِ
وبين ٍ
ان َف َم ْن َش ِهدَ ِمنْ ُك ُم ا
ص ْم ُه﴾ [البقرة]185 :
الش ْه َر َف ْل َي ُ
َ َ ِّ
َ ُ َ ْ
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
قال أحد املشككني( :)1أجل ..فمنها التشكيك يف كلمة ﴿إِ ْل ي ِ
اسنيَ ﴾ يف قوله تعاىل:
َ
ون َب ْع ًال َوت ََذ ُر َ
ون َأتَدْ ُع َ
اس ملَِ َن املُْ ْر َسلِنيَ إِ ْذ َق َال لِ َق ْو ِم ِه َأ َال َت ات ُق َ
اخلالِ ِقنيَ اهللاَ
ون َأ ْح َس َن ْ َ
﴿وإِ ان إِ ْل َي َ
َ
ِ
ِ
ِ
رض َ
ون إِ اال ِع َبا َد اهللاِ املُْ ْخ َل ِصنيَ َوت ََر ْكنَا َع َل ْي ِه ِيف
َر اب ُك ْم َو َر اب آ َبائ ُك ُم ْاألَ اولنيَ َفك اَذ ُبو ُه َفإ اهنُ ْم ملَُ ْح َ ُ
ْاآل ِخ ِرين س َالم ع ََىل إِ ْل ي ِ
اسنيَ ﴾ [الصافات 123 :ـ  ،]130فقد تصوروا أهنا مجع لكلمة إلياس،
َ
َ َ ٌ
وأهنا مجعت ألجل مراعاة الفاصلة والسجع.
ِّني والزا ي ُت ِ
ون
﴿والت ِ َ ْ
قال آخر :ومثلها تشكيكهم فيام ورد يف سورة التني يف قوله تعاىلَ :
َو ُط ِ
ور ِسينِنيَ ﴾ [التني 1 :ـ ]2؛ فقد اعتربوا ﴿سينني﴾ مجعا لسيناء ،واعتربوا من اخلطأ لغوي ًا
تغيري اسم ال َع َل َم حب ًا يف السجع املتكلف.
قال آخر :واجلواب عىل ذلك هو أن تعدد اسم العلم مما ال حرج فيه عند العرب
وغريهم ،وهلذا نجد يف القرآن الكريم أسامء متعددة ملكة املكرمة؛ فمن أسامئها بكة ،كام قال
تعاىل﴿ :إِ ان َأو َل بي ٍ
ت ُو ِض َع لِلن ِ
ااس َل ال ِذي بِ َب اك َة ُم َب َاركًا َو ُهدً ى لِ ْل َعاملَِنيَ ﴾ [آل عمران ،]96 :ومن
ا َْ
﴿و َه َذا ا ْل َب َل ِد ْاألَ ِم ِ
ني﴾ [التني ،]3 :ومنها اسم مكة ،كام
أسامئها البلد األمني ،كام قال تعاىلَ :

َف َأ ْي ِد َ ُهي ْم َعنْ ُك ْم َو َأ ْي ِد َي ُك ْم َعن ُْه ْم بِ َب ْط ِن َم اك َة ِم ْن َب ْع ِد َأ ْن َأ ْظ َف َر ُك ْم
﴿و ُه َو ا ال ِذي ك ا
قال تعاىلَ :
َع َل ْي ِه ْم َوك َ
َان اهللاُ بِ َام َت ْع َم ُلو َن َب ِص ًريا﴾ [الفتح ..]24 :وغريها.
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قال آخر( : )1ومن هذا الباب ،ذكر املفرسون واللغويون ـ كالزخمرشي وغريه ـ أن
زيادة الياء والنون لغة يف إلياس ،كام أن إدريسني لغة يف إدريس ،وعىل هذا فإن ﴿إِ ْل ي ِ
اسنيَ ﴾
َ
ليس مجع ًا( ..)2ومثل ذلك كلمة ﴿سينني﴾ ،فهي ليست مجع ًا كام توهم مثريو هذه الشبهة،
﴿سيناء﴾ بفتح السني لغة فيها ،وهباتني
بل هى لغة يف ﴿سيناء﴾ بكرس السني ،كام أن َ
ِ
وسيناء بالفتح وردت القراءات ،فهى إذن يف القرآن هلا ثالثة
اللغتني :سيناء ،بالكرسَ ،
لغاتِ :سيناء بكرس السني ..وسيناء بفتح السنيِ ..
وسنيني ،بكرس السني وياءين ونونني.
َ
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
قال أحد املشككني( :)3أجل ..فمنها التشكيك يف ترصيف كلامت ﴿ َس َال ِس َل﴾
و﴿ َق َو ِار َيرا﴾ يف قوله تعاىل﴿ :إِناا َأ ْعتَدْ نَا لِ ْلكَافِ ِري َن َس َال ِس َل َو َأغ َْال ًال َو َس ِع ًريا﴾ [اإلنسان،]4 :
اف َع َل ْي ِه ْم بِآنِ َي ٍة ِم ْن فِ اض ٍة َو َأك َْو ٍ
َت َق َو ِار َيرا﴾ [اإلنسان ،]15 :فقد تومهوا
﴿و ُي َط ُ
اب كَان ْ
وقولهَ :
أن تنوين الكلامت الثالث خطأ.
قال آخر :واجلواب عىل ذلك هو أن الكلمتني يف القراءة املعتربة املعتمدة عند عامة
املسلمني ،وهي املشهورة بقراءة حفص عن عاصم ،ال تنونان ،وإنام يوقف عليهام بالفتح ال
غري ،وال يلتفت إىل األلف الذي يف آخر كل منهام ..ألنه تابع لإلمالء يف ذلك احلني ،والذي
مل توضع قواعده بعد ،واألصل يف القرآن الكريم هو النقل الشفهي ،ال الكتابة.
قال آخر( :)4باإلضافة إىل ذلك؛ فإن بعض العرب كانت ترصف كل الكالم ،وليس
يف هلجتهم كالم مرصوف وكالم غري مرصوف ،بل هو كله مرصوف ،وعىل هذا قرأ من قرأ
بالتنوين ،أمثال نافع وابن كثري والكسائى وأبو جعفر.
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قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
قال أحد املشككني( :)1أجل ..فمنها التشكيك يف ﴿ ُق ُلو ُب ُك َام﴾ يف قوله تعاىل﴿ :إِ ْن
اه َرا َع َل ْي ِه َفإِ ان اهللاَ ُه َو َم ْو َال ُه َو ِج ْ ِرب ُيل َو َصالِ ُح املُْؤْ ِمنِنيَ
َت ُتو َبا إِ َىل اهللاِ َف َقدْ َصغ ْ
َت ُق ُلو ُب ُك َام َوإِ ْن َت َظ َ
َواملَْ َالئِ َك ُة َب ْعدَ َذلِ َك َظ ِه ٌري﴾ [التحريم ،]4 :حيث جاء املضاف (قلوب) مجعا ،واملضاف إليه
[كام] مثنى ،واملتحدث عنه يف قوله تعاىل﴿ :تتوبا﴾ مثنى كذلك ،وقد علقوا عىل هذا فقالوا:
(ملاذا مل يقل( :قلباكام) ألنه ليس لالثنني أكثر من قلبني؟
قال آخر( : )2واجلواب عىل الشبهة ،هو أن العرب كانوا يستثقلون اجتامع تثنيني يف
كلمة واحدة ،ولذلك يعدلون عن التثنية إىل اجلمع ،ألن أول اجلمع عندهم االثنان ،ولذلك
يعترب البالغيون ما ورد يف اآلية الكريمة من الفصاحة والبالغة ،وقد قال بعضهم يف ذلك:
(و﴿قلوبكام﴾ من أفصح الكالم حيث أوقع اجلمع موقع املثنى ،استثقاالً ملجيء تثنتني
لوقيل (قلباكام)()3

الس ِار َق ُة َفا ْق َط ُعوا َأ ْي ِد َ ُهي َام َجزَ ا ًء
قال آخر( :)4ومثل هذه اآلية قوله تعاىلَ :
الس ِار ُق َو ا
﴿و ا
ِ
بِام كَسبا َنك ً ِ
يم﴾ [املائدة ،]38 :فقد أوقع اجلمع ﴿أيدي﴾ موقع املثنى
َ َ َ
َاال م َن اهللاِ َواهللاُ ع َِزيزٌ َحك ٌ
(يدي) ،جري ًا عىل ُسنة العرب يف كالمهم ،والقرآن بلغتهم نزل.
قال آخر( :)5باإلضافة إىل إصالح اللفظ ،فإن هلذا عالقة باملعنى أيضا ،فجمع
الس ِار َق ُة َفا ْق َط ُعوا َأ ْي ِد َ ُهي َام َجزَ ا ًء بِ َام ك ََس َبا َنك ً
َاال ِم َن اهللاِ
األيدي يف قوله تعاىلَ :
الس ِار ُق َو ا
﴿و ا
ِ
يم﴾ [املائدة ]38 :داللة عىل اجلمع فعالً ،ذلك أن املراد من السارق والسارقة
َواهللاُ ع َِزيزٌ َحك ٌ
ليس فردين ،بل نوعني :الذي يرسق من الرجال ،سواء كان واحد ًا أو اثنني أو ثالثة أو
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أربعة أو ألف وهكذا؛ ألن املراد النوع ال الفرد ..والتى ترسق من النساء ،ال عىل سبيل
الفردية (امرأة) واحدة ولكن كل من ينطبق عليها وصف الرسقة ،فالسارقون ال حيرصون
يف عدد معني ،من عرص نزول القرآن إىل يوم القيامة ..والسارقات ال حيرصن يف عدد حمدد،
بل هن مجع ال يعلمه إال اهلل ..وبذلك؛ فإن اللفظ ىف ﴿السارق والسارقة﴾ وإن كان مفرد ًا،
فهو من حيث املعنى مجع ال حرص له يف النوعني مع ًا :الذكور واإلناث.
قال آخر( :)1أما آية التحريم ،فإن ﴿صغت﴾ بمعنى :زاغت وأثمت ،وهذا تفسري
ابن عباس( ..)2وعىل هذا يكون جمىء القلبني مجع ًا فيه هتويل وتفظيع ملا حدث من زوجتى
النبى  ،من إفشاء رسه ،ألن يف ذلك ما يؤذيه .
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر عىل هذا النوع من التشكيكات؟
﴿و َلئِ ْن
رضا َء﴾ يف قوله تعاىلَ :
قال أحد املشككني( :)3أجل ..فمنها التشكيك يف ﴿ َ ا
ور﴾ [هود ،]10 :فقد
الس ِّيئ ُ
رضا َء َم اس ْت ُه َل َي ُقو َل ان َذ َه َ
َات َعنِّي إِ ان ُه َل َف ِر ٌح َف ُخ ٌ
ب ا
َأ َذ ْقنَا ُه َن ْع َام َء َب ْعدَ َ ا
رضا َء﴾ ،وهى مضاف إليه ،واملضاف هو كلمة ﴿بعد﴾ ،ولذلك كان
تومهوا أن كلمة ﴿ َ ا
ِ
رضاء)
جيب ـ كام زعموا ـ أن جير املضاف إليه فيقولَ ( :ب ْعدَ
قال آخر( :)4واجلواب عىل الشبهة هو أن املضاف إليه يف اآلية ﴿رضا َء﴾ جمرور فعال
ال منصوب ،وهو ممنوع من الرصف ،واملانع له من الرصف ألف التأنيث املمدودة ،ذلك
أن املمنوع من الرصف ُجير بالفتحة نيابة عن الكرسة ،ولذلك وضعت الفتحة فوق اهلمزة
بعد الراء ،فهذه الفتحة عالمة جر ال عالمة نصب.
ب .الشعر اجلاهيل:
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( )4حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.236
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قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فام تقولون فيام ذكرمتوه لنا عن بعض املسترشقني
أ مثال (تسدال) و(شيخو) و(شربنجر) الذين ذكروا أن من مصادر القرآن الكريم الشعر
اجلاهيل ،والذين استدلواعىل ذلك بمقاطع من شعر أمية بن أِب الصلت وامرئ القيس(.)1
قال أحد املشككني( : )2عندما رجعنا إىل ما مجع من شعر ابن أِب الصلت يف تاريخ
األدب العرِب؛ الحظنا أن املسترشقني مثل األب (شيخو) و(كافنتسكي) قد عنوا بجمع
هذا اللون من الشعر الديني أكثر من سواهم حتى إن (كافنتسكي) كتب رسالته للدكتوراة
يف مجع مثل هذا اللون من الشعر ليظهر العالقة بني القرآن وبني شعر أمية ،وقد أشار ألخذ
القرآن من شعر أمية بن أِب الصلت كذلك (كلمنت هاوث) كام أشار تسدال هلذه املوافقة
بني القرآن وشعر امرئ القيس يف كتابه مصادر اإلسالم واعتربه مصدرا من مصادر
اإلسالم وذلك ملوافقة األبيات لبعض الَتاكيب القرآنية يف سورة القمر وامللك وغريمها(.)3
قال آخر :وهذه هي أبيات أمية املقصودة بالتوافق:
ويوم موعدهم أن حيرشوا زمرا

يوم التغابن إذ ال ينفع احلذر

مستوسقني مع الداعي كأهنم

رجل اجلراد زفته الريح منترش

وأبرزوا بصعيد مستو جرز

وأنزل

والزبر

فمنهم فرح راض بمبعثه

وآخرون عصوا مأواهم سقر

يقول خزاهنا ما كان عندكم

أمل يكن جاءكم من ربكم نذر

قالوا :بىل فتبعنا فتية بطروا

وعزنا طول هذا العيش والعمر

وامليزان

قال آخر( : )4وأما أبيات امرئ القيس التي ذكرها (تسدال) متوافقة مع آيات من
( )1انظر مصادر اإلسالم ص  8ـ  ،10وتاريخ القرآن لنولدكة 19/1

( )3انظر معجم الشعراء اجلاهليني واملخرضمني ص  ،152تاريخ

ومعجم الشعراء اجلاهليني واملخرضمني ص .152

القرآن لنولدكة .19/1

( )2آراء املسترشقني حول القرآن.255/ 1 :

( )4آراء املسترشقني حول القرآن.256/ 1 :
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سورة القمر فهي ما نسب إليه من قوله(:)1
دنت الساعة وانشق القمر

عن غزال صاد قلبي ونفر

أحور قد حرت يف أوصافه

ناعس الطرف بعينه حور

مر يوم العيد يف زينته

فرماين فتعاطى فعقر

بسهام من حلاظ فاتك

فَتكني كهشيم املحتظر

وأضيف هلا أبيات أخرى:
وأقبل والعشاق من خلفه

كأهنم من حدب ينسلون

وجاء يوم العيد يف زينته

ملثل ذا فليعمل العاملون

قال آخر :وقد زعموا أن هذه اآليات تتوافق مع بعض األلفاظ والَتاكيب يف قوله
تعاىلَ ﴿ :فتَو ال َعنْهم يوم يدْ ع الدا ا ِع إِ َىل َ ٍ
ون ِمن ْاألَجدَ ِ
اث
َشء ُن ُك ٍر ُخ اش ًعا َأ ْب َص ُار ُه ْم َخي ُْر ُج َ َ ْ
ُ ْ َْ َ َ ُ
َ
ْ
ِ
رش﴾ [القمر 6 :ـ  ..]7وقوله﴿ :إِناا َج َع ْلنَا َما ع ََىل ْاألَ ْر ِ
ض ِزينَ ًة َهلَا لِنَ ْب ُل َو ُه ْم َأ ُّ ُهي ْم
َك َأ اهنُ ْم َج َرا ٌد ُمنْ َت ٌ

ِ ِ
ِ
َأحسن عَم ًال وإِناا َجل ِ
اع ُل َ
يها
ون َما َع َل ْي َها َصعيدً ا ُج ُرزً ا﴾ [الكهف 7 :ـ  ،]8وقولهُ ﴿ :ك ال َام ُأ ْلق َي ف َ
ْ َ ُ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
وج
﴿حتاى إِ َذا ُفت َح ْت َي ْأ ُج ُ
َف ْو ٌج َس َأ َهل ُ ْم َخزَ َن ُت َها َأ َمل ْ َي ْأت ُك ْم نَذ ٌير َقا ُلوا َب َىل﴾ [امللك 8 :ـ  ،]9وقولهَ :
وج َو ُه ْم ِم ْن ُك ِّل َحدَ ٍ
ب َين ِْس ُل َ
ون﴾ [األنبياء]96 :
َو َم ْأ ُج ُ
قال آخر :والرد عىل هذه الفرية سهل وبسيط ،وال حيتاج سوى الرجوع لتلك

املصادر التي ذكرت فيها تلك األبيات ،حيث نجد أهنا أبيات مولدة يف العصور اإلسالمية،
اقتبس أصحاهبا بعض األساليب والكلامت من القرآن الكريم عىل ما درج عليه أهل األدب
قديام وحديثا ..فنحل الشعر ونسبته لقدماء الشعراء أمر معروف ال يستطيع أحد إنكاره.
قال آخر :وقد قال بعضهم يف ذلك( :ويف الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثري ،ال

( )1فيض القدير رشح اجلامع الصغري .18/2
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خري فيه وال حجة يف عربية وال أدب يستفاد ،وال معنى يستخرج ،وال مثل يرضب ،وال
مديح رائع ،وال هجاء مقذع ،وال فخر معجب ،وال نسيب مستطرف ،وقد تداوله قوم من
كتاب إىل كتاب مل يأخذوه عن أهل البادية ومل يعرضوه عىل العلامء ،وليس ألحد إذا أمجع
أهل العلم والرواية الصحيحة عىل إبطال َشء منه أن يقبل من صحيفة وال يروى عن
صحفي ..وقد اختلف العلامء بعد يف بعض الشعر كام اختلفت يف سائر األشياء فأما ما
اتفقوا عليه فليس ألحد أن خيرج منه)()1

قال آخر :وقال يذكر سبب انتحال الشعر وغريه( :فلام راجعت العرب رواية ّ
الشعر
وذكر أيامها ومآثرها استقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم،
وكان قو ٌم ق ّلت وقائعهم وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع واألشعار ،فقالوا
عىل ألسنة شعرائهم ،ثم كانت الرواة بعد فزادوا يف األشعار التي قيلت ،وليس يشكل عىل
أهل العلم زيادة الرواة وال ما وضعوا وال ما وضع املولدون)()2

قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك أن خلفا األمحر كان أروى الناس ّ
للشعر وأعلمهم
بج ّيده ..وكان مع روايته وحفظه يقول الشعر فيحسن ،وينحله الشعراء ..وكذلك كان
يفعل محّا ٌد الرواية ،خيلط الشعر القديم بأبيات له ،قال محاد :ما من شاعر إال قد زدت يف
شعره أبياتا فجازت عليه إال األعشى ،أعشى بكر ،فإين مل أزد يف شعره ّ
قط غري بيت
فأفسدت عليه الشعر)()3

قال آخر :ومل يكن ذلك منكرا عند الناس ،بل ربام كان مستحسنا ،وقد قال بعضهم
يف ذلك( :كان خلف األمحر يرضب به املثل يف عمل الشعر ،وكان يعمل عىل ألسنة الناس

( )1طبقات فحول الشعراء .5/1

( )3العقد الفريد .319/2

( )2طبقات فحول الشعراء .46/1
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كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه ،ثم نسك فكان خيتم القرآن يف ّ
فيشبه ّ
كل يوم وليلة،
فعرفهم األشعار التي قد أدخلها يف أشعار الناس ،فقالوا
فلام نسك خرج إىل أهل الكوفة ّ
له :أنت كنت عندنا يف ذلك الوقت أوثق منك الساعة فبقي ذلك يف دواوينهم إىل اليوم)(.)1
قال آخر :وقال آخر يذكر ذلك( :خلف األمحر الشاعر صاحب الرباعة يف اآلداب،
محل عنه ديوانه أبو نواس ،وتويف يف حدود الثامنني ومائة ،وكان راوية ثقة ّ
عالمة ،مل يكن
فيه ما يعاب به إال أنه كان يعمل القصيدة يسلك فيها ألفاظ العرب القدماء ،وينحلها أعيان
يفرق بني ألفاظه
الشعراء ،كأِب داود ،واإليادي ،وتأ ّبط رشا ،والشنفرى وغريهم ،فال ّ
وألفاظهم ،ويروهيا ج ّلة العلامء لذلك الشاعر الذي نحله إ ّياها)( )2

قال آخر :بناء عىل هذا؛ فإن أي عارف باللغة العربية وأشعارها يعرف أن تلك
األبيات مدلسة منحولة ال عالقة هلا بالشعر اجلاهيل ،وقد قال بعضهم عند تفسري قوله
تعاىلُ ﴿ :قتِ َل ْ ِ
اإلن َْس ُ
ان َما َأ ْك َف َر ُه﴾ [عبس( :]17 :إن اجلملة األوىل تدىل عىل استحقاقهم أعظم
أنواع العقاب عرفا ،والثانية تنبيه عىل أهنم اتصفوا بأعظم أنواع القبائح واملنكرات رشعا،
ومل يسمع ذلك قبل نزول القرآن ،وما نسب إىل امرئ القيس (قتل اإلنسان ما أكفره) فال
أصل له ،ومن له أدنى معرفة بكالم العرب ال جيهل أن قائل ذلك مولد أراد االقتباس ال
جاهيل)()3

قال آخر :وقد ذكر بعضهم سبب التدليس الكثري يف شعر امرئ القيس ،فقال:
(استفاضت أخباره عىل ألسنة الرواة ،وزخرت هبا كتب األدب والَتاجم والتاريخ،
ونسجت حول سريته القصص ،وصيغت األساطري ،واختلط فيها الصحيح بالزائف،

( )1املزهر .139 .140/1

( )3روح املعاين .44/30

( )2الوايف بالوفيات للصفدي.374/4 ،
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وامتزج احلق بالباطل ،وتناول املؤرخون واألدباء بالبحث والنقد والتحليل ،وخاصة يف
العرص احلديث ..ويف مجيع أطوار حياته منذ حداثته وطراءة سنه ،إىل آخر أيامه ،قال الشعر
وصاغ القريض ..وأصبح عند الناس قدر وافر من قصيده ،فنحلوه كل شعر جهل قائله،
أو مخل صاحبه ،من جيد يعرس متييزه عن شعره ،ورديء سفساف مهلهل النسج ،سقيم
املعنى)()1

قال آخر :بناء عىل هذا؛ فإنه إذا نسبت تلك األبيات إىل امرئ القيس أو إىل ديوانه
دون سند أو برهان ،فال شك يف أهنا منحولة ومكذوبة عليه.
قال آخر :لذا فإن اعتامد هؤالء املرجفني عىل أشعار [فيض القدير] للمناوي مغالطة
كبرية؛ إذ إن ا ملناوي كان اهتاممه يف كتابه رشح أحاديث [اجلامع الصغري] فلم يعتن بجمع
الشعر ،أو متحيص رواياته ،وكتابه (فيض القدير) ليس كتابا معتمدا يف نقل الشعر أو نسبته،
هذا فضال عن كونه من املتأخرين ،حيث تويف سنة  1029هـ ،فكيف يصبح كالمه مقدما
عىل كالم من سبقه من أساطني اللغة ،وعلامء األدب والبيان ،خاصة وأنه مل يذكر هلذه
األبيات سندا وال مصدرا.
قال آخر :بل كيف يسوق أبياتا مكسورة ..فالبيت األول يف (دنت الساعة وانشق
القمر) غري مستقيم من ناحية الوزن الشعري ،فالشطر األول مكسور ،إال لو أبدلنا
(اقَتبت) بـ (دنت) ،وعىل ذلك بقية األبيات ،وحينئذ يتبني أن املناوي مل يكن له عناية يف
كتابه بذكر الشعر أو حتقيقه.
قال آخر( : )2وإن أي باحث يف األدب العرِب يعلم أن شعر امرئ القيس قد وجد

( )1يف مقدمة دراسو عن امرئ القيس وشعره ،حماسن اإلسالم ورد

( )2حماسن اإلسالم ورد شبهات اللئام.278/4 :

شبهات اللئام.275/4 :
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عناية خاصة ،وتضافرت جهود القدماء واملحدثني عىل مجعه وروايته ونرشه ،وهناك العديد
من النسخ املشهورة لديوانه كنسخة األعلم الشنتمري ،ونسخة الطوِس ،ونسخة
السكري ،ونسخة البطليوِس ،ونسخة ابن النحاس وغريها ،وال يوجد أي ذكر هلذه
الرغم من أهنا تذكر ما نحل عليه لتنقده ،وكذلك كان أمر
األبيات يف هذه النسخ ،عىل ّ
الدراسات املعارصة التي عنيت بشعر امرئ القيس وما نسب إليه وخرب دواوينه ،مل تذكر
شيئا من هذه األبيات ال عىل أهنا من قوله ،وال عىل أهنا مما نحل عليه ،ومنها دراسة لألستاذ
حممد أبو الفضل إبراهيم يف أكثر من مخسامئة صفحة حول امرئ القيس وشعره ،وقد ذكر
فيه ما صحت نسبته إليه وما مل يصح ،وما نحل عليه ومن نحله ،ومل يذكر مع ذلك بيتا
واحدا من هذه األبيات السابقة ..فهل كان األعاجم أصحاب هذه الشبهات أعلم بامرئ
القيس وشعره من هؤالء مجيعا الذين عنوا بجمعه ومتحصيه ونقده!؟
قال آخر :وعىل عكس كالمهم يف اقتباس القرآن ،فإن ابن داود الظاهري األصفهاين
(ت 227 :هـ) عقد يف كتابه (الزهرة) فصال ملا استعانت به الشعراء من كالم اهلل تعاىل،
ت ْاألَر ُض ِز ْلزَ َاهلا و َأ ْخرج ِ
وكان مما ذكر عن قوله سبحانه﴿ :إِ َذا زُ ْل ِز َل ِ
ت ْاألَ ْر ُض َأ ْث َق َاهلَا﴾
َ َ َ َ
ْ
[الزلزلة 1 :ـ  ]2أن اخلنساء ضمنته يف أبيات هلا فقالت(:)1
الرشيد
أبعد ابن عمرو من آل ّ

ح ّلت به األرض أثقاهلا

ّ
الشوامخ من فقده
فخر

وزلزلت األرض زلزاهلا

قال آخر( : )2باإلضافة إىل ذلك ،فإنه لو صحت نسبة تلك األبياء ألصحاهبا ،فإن
هذا يدعو إىل التساؤل عن عدم مواجهة فصحاء قريش النبي  هبذا التشابه وهم أحفظ
للشعر من مسترشقي عرصنا؟ وملاذا عندما حتداهم أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل آية منه مل
( )1الزهرة .234/1

( )2حماسن اإلسالم ورد شبهات اللئام.279/4 :
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يقتبسوا من هذه األشعار كام اقتبس هو؟
قال آخر :وقد قال الباقالين يف ذلك( :الفصحاء منهم حني أورد عليهم القرآن ،لو
كانوا يعتقدونه شعرا ومل يروه خارجا عن أساليب كالمهم ـ لبادروا إىل معارضته؛ ألن
ّ
مسهل عليهم ،وهلم فيه ما علمت من الترصف العجيب واالقتدار
الشعر
مسخر هلم ّ
اللطيف؛ فلام مل نرهم اشتغلوا بذلك وال عولوا عليه ـ علم أهنم مل يعتقدوا فيه شيئا مما يقدره
الضعفاء يف الصنعة ،واملرمدون يف هذا الشأن ،وإن استدراك من جييء اآلن عىل فصحاء
قريش وشعراء العرب قاطبة يف ذلك الزمان وبلغائهم وخطبائهم وزعمه أنه قد ظفر بشعر
يف القرآن ،وقد ذهب أولئك النفر عنه ،وخفي عليهم مع شدة حاجتهم عندهم إىل الطعن
يف القرآن ،والغض منه ،والتوصل إىل تكذيبه بكل ما قدروا عليه ،فلن جيوز أن خيفي عىل
أولئك وأن جيهلوه ويعرفه من جاء اآلن وهو باجلهل حقيق)()1

( )1إعجاز القرآن للباقالين ص .53
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رابعا ـ القرآن ..واملبدلون
يف اليوم الرابع ،وبينام كنت مع معلمي أمام املسجد اجلامع للمدينة ،ونحن نحمد
اهلل تعاىل عىل َتليصها من التشكيكات التي كان خيطط املرجفون لنرشها بني عامة الناس؛
فإذا هبم ،ال ينجون منها فقط ،وإنام يتعلمون كل مناهج الرد عليها ،مما حيصنهم يف املستقبل
من أي تشكيك أو تضليل ،بل جيعل هلم من القدرة ما يمكنهم من حتصني أهايل كل املدن
املجاورة.
بينام نحن كذلك إذا بنا نرى مجوعا كثرية جتتمع إىل احلكامء السبعة ،ومعهم جمموعة
كبرية من الرجال مل أرهم من قبل ،ومل تكن هيئتهم وال سمتهم يشبه أهل تلك املدينة.
قال أحد احلكامء ،وهو يشري إىل الرجال الذين حرضوا معهم :لعلكم ال تعرفون
هؤالء ..ولذلك اسمحوا لنا أن نعرفكم هبم ،قبل أن يتحدثوا إليكم.
قال آخر :إهنم نفر من إخوانكم الذين اعتزلوكم قبل فَتة طويلة بعد أن ضاقت
نفوسهم بخرافات احلشوية ،وتشوهيات الكشفية؛ فصاروا أكثر ميال إىل اإلحلاد منهم إىل
الدين.
قال آخر :وقد تلقفهم كل املشككني؛ فزادوهم شكا إىل شكهم ،ونفورا إىل نفورهم،
وضالال إىل ضالهلم.
قال آخر :ومل يكتفوا بذلك ،بل راح بعض رؤسائهم يوحي إليهم أن يقاوموا كل
تلك التشكيكات والتحريفات ،ال بام يقاومها به احلكامء من متييز اخلبيث عن الطيب،
واملنحرف عن الصالح ..بل بإلغاء اجلميع ،الستبداله بام متليه األهواء ،أهواؤهم ،أو أهواء
الذين شككوهم.
قال آخر :لكنهم بعد أن تأملوا وراجعوا أنفسهم وعادوا إىل أصول اإليامن التي
266

كانوا عليها ..وقرؤوا القرآن الكريم بصدق وإخالص وتدبر ..تركوا كل ما كانوا عليه..
وهدموا البناء الذي بنوه يف أقىص مدينتكم ،ألهنم روأه ال خيتلف عن مسجد الرضار الذي
هدمه رسول اهلل .
قال آخر :وها هم يعودون إليكم ،وهم خجلون مما كانوا عليه ،ويرجون منكم أن
تعذروهم النرصافهم عنكم ،واعتزاهلم لكم.
قال آخر :وهم يريدون ـ مثلام فعل إخواهنم املشككون ـ أن يبثوا إليكم كل ما حصل
هلم ،وكل ما كانوا يفعلونه ،لتحموا أنفسكم من كل من يريد أن يضللكم عن ربكم وكلامته
املقدسة.
ما إن انتهى احلكامء من حديثهم هذا ،حتى قام أحد املبدلني ،وقال :لسنا ندري ما
نقول لكم ،ونحن الذين كنا نستعمل كل الوسائل هلدم مدينتكم املضمخة بعطر القرآن
الكريم لنبني بدهلا مدينة ق ائمة عىل األهواء والزخارف التي أمالها علينا شياطني اإلنس
واجلن.
قال آخر :لقد كنا نمثل بتفكرينا وسلوكنا ما حكاه اهلل تعاىل عن الذين ضلوا سواء
اض ِع ِه وي ُقو ُل َ ِ
ون ا ْلكَلِم َعن مو ِ
حي ِّر ُف َ
َري
ون َسم ْعنَا َوع َ
ََ
َ ْ ََ
َص ْينَا َو ْ
السبيل ،أولئك الذين ﴿ ُ َ
اس َم ْع غ ْ َ
مسم ٍع ور ِ
اعنَا َل ًّيا ِب َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم َو َط ْعنًا ِيف الدِّ ِ
ين﴾ [النساء]46 :
ُ ْ َ ََ

ِ
ون ا ْلكَلِم َعن مو ِ
حي ِّر ُف َ
اض ِع ِه َون َُسوا َح ًّظا ِمماا
َ ْ ََ
وهب ْم َقاس َي ًة ُ َ
قال آخر :ووصفهم بأن ﴿ ُق ُل َ ُ
ِ
ُذك ُِّروا بِه﴾ [املائدة]13 :
ون ِيف ا ْل ُك ْف ِر ِمن ا ال ِذين َقا ُلوا آمناا بِ َأ ْفو ِ
قال آخر :ووصفهم بأهنم ﴿ ُي َس ِار ُع َ
اه ِه ْم َو َمل
َ
َ
َ
َ
ِ
ون لِ ْلك َِذ ِ
آخ ِري َن َمل ْ َي ْأ ُت َ
حي ِّر ُف َ
ب َس اام ُع َ
وهب ْم َو ِم َن ا ال ِذي َن َها ُدوا َس اام ُع َ
ون لِ َق ْو ٍم َ
ون
وك ُ َ
ُتؤْ م ْن ُق ُل ُ ُ
ِ
ا ْلكَلِم ِمن بع ِد مو ِ
اض ِع ِه َي ُقو ُل َ
اح َذ ُروا﴾ [املائدة]41 :
ون إِ ْن ُأوتي ُت ْم َه َذا َف ُخ ُذو ُه َوإِ ْن َمل ْ ُتؤْ ت َْو ُه َف ْ
َ ْ َْ ََ
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ْ

قال آخر :لقد كانت هذه اآليات الكريمة منطبقة علينا متاما ،ألنا مل نؤمن بالقرآن
الكريم حق اإليامن؛ فقد كنا نعتربه كتابا برشيا ،ومنتوجا ثقافيا ،وأننا يمكننا أن نفهمه كام
نشاء ،ونتالعب بألفاظه كام حيلو لنا ..ولذلك جرتنا الشياطني إىل كل أنواع الضاللة،
وكيف ال تفعل ،ونحن قد قطعنا احلبل الذي مده اهلل لنجاتنا.
قال آخر :لكن اهلل تعاىل بمنه وكرمه أرسل إلينا هؤالء احلكامء ،الذين جادلونا بالتي
هي أحسن ،وقد استطاعوا بفضل اهلل تعاىل ،وبام أوتوا من العلم والتقوى ،أن جييبوا عن
كل شبهاتنا ،ويصلحوا كل ما فسد منا.
قال آخر :وقد طلبوا منا أن نخربكم عن كل ما حصل لنا لتصلح توبتنا ،ويغفر اهلل
لنا؛ فال توبة ملنحرف من غري بيان.
قال آخر :وقد أخربونا أيضا أن هناك من أصحاب األقالم من سيسجلون كل ما
نقوله ،ونشهد به ،ليكون ذلك موعظة للمتعظني ،وعربة للمعتربين.
قال آخر :ولذلك سنحدثكم بحالنا ..وما حصل لنا ..وكيف ترسبت الشبهات إلينا
إىل أن رصنا إىل ما كنا عليه.
قال آخر :وحتى تتضح لكم صورة ما حصل لنا؛ فسنذكر لكم املراحل األربعة التي
مررنا هبا ،والتي قادنا فيها شياطني اإلنس واجلن.
قال آ خر :أما أوهلا؛ فتلك املنابع املدنسة التي جعلتنا ننرصف عن اهلدي اإلهلي
املقدس ..وهي ال َتتلف كثريا عن املنابع التي استقى منها احلشوية والكشفية واملشككون.
قال آخر :وأما الثاين؛ فجرأتنا عىل القرآن الكريم ،وتعاملنا معه ككتاب عادي كسائر
الكتب ،بل أقل من ذلك ،حيث اعتربناه منتوجا ثقافيا لرجل كان يف بيئة جاهلية ،وكان كل
مهه تصحيح أوضاعها ،ال هداية العامل أمجع.
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قال آخر :وأما الثالث؛ فجرأتنا عىل تبديل احلقائق القرآنية عن معانيها ومواضعها،
حيث رحنا نشذ عن كل ما ذكره علامء املسلمني من كل املدارس ،لنجعل منها أوهاما
متناسبة مع الفلسفات املادية ،واحلضارة الغربية ،ال مع الدين احلق ،وال مع العقل السليم
والفطرة النقية ،وال مع القرآن الكريم الذي محلناه ما ال حيتمل من املعاين.
قال آخر :وأما الرابع؛ ؛ فجرأتنا عىل تبديل القيم القرآنية بأنواعها املختلفة ،لنجعل
من أحكام اإلسالم وترشيعاته أحكاما متناسبة مع أهوائنا ،ومع املتآمرين علينا ،والذين
رأوا عدم جدوى تشكيكاهتم وحتريفاهتم؛ فراحوا يستعملوننا وسيلة لذلك الغرض
اخلبيث.

 .1منابع التبديل:
قال أحد احلضور :بورك فيكم ،ويف تقواكم التي جعلتكم ال تكتفون بإرسار التوبة،
وإنام رحتم تعلنوهنا بيننا ،ونحن نطلب منكم أن تفعلوا مثلام فعل إخوانكم احلشوية
والكشفية واملشككني ،بأن تبرصونا باملنابع التي جعلتكم تقعون فيام وقعتم فيه ،حتى
نحصن ديننا من كل من يريد تدنيسه أو تبديله أو التالعب به.
قال أحد املبدلني :يمكننا تصنيف تلك املنابع إىل أربعة منابع ،وكلها نابعة من نفوسنا
األمارة ،ال من العقل وال من الدين.
قال آخر :أما أوهلا وأخطرها؛ فهو كربنا واستعالؤنا وحماولتنا التميز عن نظرائنا من
املؤمنني ،حيث رحنا نستعيل عليهم ،وندعي أننا أكثر فهام للقرآن والدين منهم ،بل ندعي
أننا جمددون وجمتهدون ،مع أننا يف احلقيقة مل نكن سوى أتباعا ومقلدين لكل احلاقدين
واملبغضني للقرآن والدين.
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قال آخر :وأما الثاين؛ فهو طمعنا يف تلك التحفيزات التي وضعها املتآمرون عىل ديننا
وأمتنا ،حيث رحنا نقدم هلم خدماتنا مقابل دعمهم وتشجيعهم لنا.
قال آخر :وأما الثالث؛ فقد دفعنا إليه الثاين ،وهو التتلمذ عىل أولئك الذين ال يمكن
أن يشجع أو حيفز أو ينال اجلوائز من مل جيعلهم أساتذته؛ فيسري عىل درهبم ،وينسخ دينه
وعقله وكل َشء ألجلهم.
قال آخر :وأما الرابع؛ فهو النتيجة التي خلصنا إليها من كل ذلك ..وهي التبعية
العمياء الصامء البكامء التي ال تفرق بني الصالح والطالح ،وال بني الطيب واخلبيث..
ولذلك رصنا بسببها جمرد أذناب ،وإن ادعينا أننا سادة ومتنورون ..ومقلدون ،وإن ادعينا
أننا جمتهدون وجمددون.
أ .الكرب والتميز:
قال أحد احلضور :فحدثونا عن املنبع األول من املنابع املدنسة.
قال أحد املبدلني :إنه ذلك الذي وصفه اهلل تعاىل بقولهَ ﴿ :ف َل اام َجا َء ْ ُهت ْم ُر ُس ُل ُه ْم
بِا ْلبين ِ
اق ِهبِ ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
َات َف ِر ُحوا بِ َام ِعنْدَ ُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َو َح َ
ون﴾ [غافر]83 :؛ فهذه
َ ِّ
اآلية الكريمة تصف حالنا النفسية بكل دقة ،ذلك أن فرحنا بام عندنا ،وغرورنا بأنفسنا هو
الذي حال بيننا وبني تلقي أنوار اهلداية التي خص اهلل تعاىل هبا من يقرؤون كتابه.
قال آخر :ذلك أن كتاب اهلل عزيز ،مثلام اهلل عزيز ،وال يناله إال من تضمخوا بعطر
التواضع والعبودية؛ فلم يستكربوا عىل اهلل وال عىل عباده وال عىل كتابه.
قال آخر :كام قال تعاىل﴿ :إِن َاام ُيؤْ ِم ُن بِآ َياتِنَا ا ال ِذي َن إِ َذا ُذك ُِّروا ِ َهبا َخ ُّروا ُس اجدً ا َو َس اب ُحوا
ِ
َن املَْ َض ِ
وهب ْم ع ِ
اج ِع َيدْ ُع َ
ْرب َ
ون َر ا ُهب ْم َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا َو ِمماا
ون َتت ََج َاىف ُجنُ ُ ُ
بِ َح ْمد َر ِّهبِ ْم َو ُه ْم َال َي ْس َتك ِ ُ
َاه ْم ُين ِْف ُق َ
ون﴾ [السجدة 15 :ـ  ،]16وقالُ ﴿ :ق ْل ِآمنُوا ِب ِه َأ ْو َال ُتؤْ ِمنُوا ِإ ان ا ال ِذي َن ُأو ُتوا ا ْل ِع ْل َم
َرزَ ْقن ُ
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أل ْذ َق ِ
ون لِ ْ َ
َان َوعْدُ َر ِّبنَا ملَ ْف ُع ً
ان َر ِّبنَا إِ ْن ك َ
ون ُس ْب َح َ
ان ُس اجدً ا َو َي ُقو ُل َ
ِم ْن َق ْبلِ ِه إِ َذا ُيت َْىل َع َل ْي ِه ْم َخيِ ُّر َ
وال
أل ْذ َق ِ
ون لِ ْ َ
ان َي ْب ُك َ
َو َخيِ ُّر َ
ون َو َي ِزيدُ ُه ْم ُخ ُشوعًا﴾ [اإلرساء 107 :ـ ]109؛ فالسجود الذي يامرسه
هؤالء عند سامعهم للقرآن الكريم ليس جمرد حركات جسدية ،بل هو ينبع من كل لطائفهم
التي تعلن خضوعها هلل ،ولكلامته املقدسة.
قال آخر :ولذلك يصيبها الوجل عند تالوة كالم رهبا ملعرفتها بعظم الكالم
ِ
واملتكلم ،كام قال تعاىل﴿ :إِناام املُْؤْ ِمنُ َ ِ
ِ
وهب ْم َوإِ َذا ُتلِ َي ْت َع َل ْي ِه ْم
ون ا الذي َن إِ َذا ُذك َر اهللاُ َوج َل ْت ُق ُل ُ ُ
َ
َاه ْم ُين ِْف ُق َ
ون ا ال ِذي َن ُي ِقي ُم َ
آ َيا ُت ُه زَ ا َد ْ ُهت ْم إِ َيامنًا َوع ََىل َر ِّ ِهب ْم َيت ََو اك ُل َ
ون ُأو َلئِ َك
الص َال َة َو ِمماا َرزَ ْقن ُ
ون ا
ُه ُم املُْؤْ ِمنُ َ
ات ِعنْدَ
ون َح ًّقا َهل ُ ْم َد َر َج ٌ

ِ

يم﴾ [األنفال 2 :ـ ]4
َر ِّهبِ ْم َو َمغْف َر ٌة َو ِرزْ ٌق ك َِر ٌ

قال آخر :ولذلك كان فعل القرآن الكريم عكسيا فينا ،ألننا مل نستقبل هداية اهلل
ور ٌة َف ِمن ُْه ْم َم ْن
بقلوب واعية متواضعة ،وإنام بكرب وتعال ،كام قال تعاىلَ :
﴿وإِ َذا َما ُأن ِْز َل ْت ُس َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َي ُق ُ
رش َ
ون َو َأ اما ا ال ِذي َن ِيف
ول َأ ُّي ُك ْم زَ ا َد ْت ُه َهذه إ َيامنًا َف َأ اما ا الذي َن آ َمنُوا َفزَ ا َد ْ ُهت ْم إ َيامنًا َو ُه ْم َي ْس َت ْب ُ
ُق ُل ِ ِ
وهب ْم َم َر ٌض َفزَ ا َد ْ ُهت ْم ِر ْج ًسا ِإ َىل ِر ْج ِس ِه ْم َو َما ُتوا َو ُه ْم كَافِ ُر َ
ون﴾ [التوبة 123 :ـ ]125
قال آخر :وهكذا؛ فإن كل اآليات التي َترب عن املجادلني املستكربين كانت تنطبق
علينا ،ذلك أنا مل نكن نقدم علام ،وال بحثا ،وإنام كنا نقدم سفسطة وجدال.
﴿و َما ُن ْر ِس ُل املُْ ْر َسلِنيَ إِ اال
قال آخر :ولذلك كان ينطبق علينا متاما قوله تعاىلَ :
ِ
ِ ِ ِ
رشين ومن ِْذ ِرين و ُ ِ ِ
احل اق َو ااَت َُذوا آ َي ِايت َو َما ُأن ِْذ ُروا
جياد ُل ا الذي َن َك َف ُروا بِا ْل َباط ِل ل ُيدْ ح ُضوا بِه ْ َ
َ َ َ
ُم َب ِّ ِ َ َ ُ
اد ُل ِيف آي ِ
ُهزُ وا﴾ [الكهف ،]56 :وقوله﴿ :ما ُجي ِ
ات اهللاِ إِ اال ا ال ِذي َن َك َف ُروا َف َال َيغ ُْر ْر َك َت َق ُّل ُب ُه ْم ِيف
َ
ً
َ َ
ا ْلبِ َال ِد ك اَذب ْت َقب َلهم َقوم ُنوحٍ و ْاألَحزَ اب ِمن بع ِد ِهم و َمه ْت ُك ُّل ُأم ٍة بِرس ِ
وهل ْم لِ َي ْأ ُخ ُذو ُه
َ
ا َ ُ
َ ْ ُ ْ َْ ْ َ ا
ْ ُ ْ ْ ُ
َان ِع َق ِ
فك َ
َو َجا َد ُلوا بِا ْل َباطِ ِل لِ ُيدْ ِح ُضوا بِ ِه ْ
اب﴾ [غافر 4 :ـ  ،]5وقوله:
احلَ اق َف َأ َخ ْذ ُ ُهت ْم َف َك ْي َ
َري س ْل َط ٍ
ِ
﴿ا ال ِذين ُجي ِ
اد ُل َ
َرب َم ْقتًا ِعنْدَ اهللاِ َو ِعنْدَ ا ال ِذي َن آ َمنُوا ك ََذلِ َك
ان َأت ُ
َاه ْم ك ُ َ
ون ِيف آ َيات اهللاِ بِغ ْ ِ ُ
َ َ
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ون ِيف آي ِ
َرب جب ٍار﴾ [غافر ،]35 :وقوله﴿ :إِ ان ا ال ِذين ُ ِ
ات اهللاِ بِغ ْ ِ
َي ْط َب ُع اهللاُ ع ََىل ُك ِّل َق ْل ِ
َري
جياد ُل َ َ
ب ُم َتك ِّ ٍ َ ا
َ َ
ِ
يه َف ِ
ور ِهم إِ اال كِرب ما ُهم بِبالِ ِغ ِ
س ْل َط ٍ
يع ا ْل َب ِص ُري﴾
ان َأت ُ
السم ُ
ٌْ َ ْ َ
استَع ْذ بِاهللاِ إِ ان ُه ُه َو ا
ْ
َاه ْم إِ ْن ِيف ُصدُ ِ ْ
ُ
ِ
[غافر ،]56 :وقولهَ ﴿ :أ َمل تَر إِ َىل ا ال ِذين ُجي ِ
اد ُل َ ِ
ون ا ال ِذي َن ك اَذ ُبوا بِا ْلكِت ِ
رص ُف َ
َاب
َ َ
ْ َ
ون يف آ َيات اهللاِ َأناى ُي ْ َ
ون﴾ [غافر 69 :ـ  ،]70وقوله﴿ :ويع َلم ا ال ِذين ُجي ِ
اد ُل َ
ف َي ْع َل ُم َ
ون ِيف
َو ِب َام َأ ْر َس ْلنَا ِب ِه ُر ُس َلنَا َف َس ْو َ
َ َ
ََْ َ
ِ

ِ

ِ

آ َياتنَا َما َهل ُ ْم م ْن حمَ ٍ
يص﴾ [الشورى]35 :
قال آخر :ولذلك مل نكن نجادل بالتي هي أحسن ،وال باحلق ،وال طلبا للحق ،وإنام
كنا نجادل باستعالء وكرب ،ألنا كنا نحتقر كل العلامء والفقهاء واملفرسين ..بل نحتقر حتى
سنة رسول اهلل  نفسها؛ فنلغيها مجيعا ،ومن غري نظر ال يف أسانيدها أو معانيها أو عرضها
عىل القرآن الكريم.
قال آخر :لقد جعلنا هذا الكرب نقع يف ثالث منابع شيطانية جرتنا إىل ما جرتنا إليه،
ابتدأت برفض كل ما اتفقت عليه األمة وفهمته من دينها ،وبجميع علامئها وطوائفها
ومدارسها.
قال آخر :وقد جعلنا ذلك نرفض كل ما ورد يف كتب احلديث ،حتى تلك التي توافق
القرآن الكريم وتفرسه وتبني كيفية تنفيذه يف الواقع ،وترسم أمجل الصور يف ذلك.
قال آخر :وقد جرنا ذلك إىل احتقار كل علامء الدين ،ويف مجيع العصور ،يف نفس
الوقت الذي نكل نقدم فيه كل قرابني الذلة للمالحدة واملنحرفني.
رفض اإلمجاع:
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فحدثونا عن املنبع األول من منابع االنحراف ،ذلك
الذي جعلكم تشذون عن كل ما أمجعت عليه األمة يف مجيع عصورها.
قال آخر :لكن الذي نعلمه أن اإلمجاع ،وعند أكثر العلامء جمرد دعوى؛ فقد قال أمحد
272

بن حنبل عنه( :من ادعى اإلمجاع فقد كذب ،وما يدريك لعلهم اختلفوا)()1

قال أحد املبدلني :ليتنا اكتفينا بخرق هذا النوع من اإلمجاع؛ فنحن مل نفعل ذلك،
وإنام خرقنا إمجاع األمة مجيعا ..ذلك الذي ال حيل اخلروج عليه ،وهو ما عرب عنه رسول اهلل
 بقوله( :إن اهلل قد أجار أمتي من أن جتتمع عىل ضاللة)()2

قال آخر :والقرآن الكريم يدل عىل هذا ،ذلك أن وقوع مجيع األمة يف الباطل يعني
انتصاره عىل احلق مع أن اهلل تعاىل أخرب أن احلق لن ينطفيء نوره أبدا ،كام قال تعاىل:
ون لِي ْط ِفيءوا ُنور اهللاِ بِ َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َواهللاُ ُمتِ ُّم ُن ِ
ور ِه َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ [الصف ،]8 :وقال:
َ
﴿ ُي ِريدُ َ ُ
َ
احل ُّق َوزَ َه َق ا ْل َباطِ ُل إِ ان ا ْل َباطِ َل ك َ
َان زَ ُهو ًقا﴾ [اإلرساء]81 :
َ
﴿و ُق ْل َجا َء ْ َ
قال آخر :وقد أخرب اهلل تعاىل عن بني إرسائيل أهنم مل جيمعوا عىل حتريف الدين ،بل
بقيت منهم طائفة صاحلة ،إىل أن جاء اإلسالم فاتبعته ،كام قال تعاىلِ :
وسى
َ
﴿وم ْن َق ْو ِم ُم َ
احلَ ِّق َوبِ ِه َي ْع ِد ُل َ
ون بِ ْ
ُأ ام ٌة َ ْهيدُ َ
ون﴾ [األعراف]159 :
قال آخر :وأخرب رسول اهلل  أن هذه األمة كذلك ،لن جيمع الكل عىل االنحراف،
بل ستبقى طائفة ملتزمة باحلق ،حتى تقام احلجة عىل اخللق ..ذلك أنه لو مل يبق إال الباطل
املجرد ،ملا استطاع اخللق التمييز بني احلق والباطل.
قال آخر :وقد نص عىل ذلك قوله ( :ال يزال من أمتي أمة قائمة بأمر اهلل ال يرضهم
من خذهلم وال من خالفهم حتى يأيت أمر اهلل)()3

قال آخر :وبذلك تنقطع حجة كل من يريد أن يأيت يف الدين باجلديد الذي يغريه من
جذوره ،كام راح يفعل أساتذتنا املبدلني الذين يريدون إنشاء دين جديد ال عالقة له بام

( )1إقامة الدليل عىل إبطال التحليل ص.275

وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة املخترصة (ج / 3ص )319

( )2أبو داود  ،98/4حديث  ،4253وابن ماجه ،حديث رقم،3950

( )3البخاري  ،731/6حديث  ،3641ومسلم .1524/3
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اتفقت عليه األمة.
قال آخر :وهذا ال يعني أننا ال نجتهد يف فهم النصوص ،وال يف استفادة اجلديد منها،
وال يف البحث عن كيفية تفعيلها يف احلياة ،ذلك أن كل هذا بناء ،وليس هدما ..وإنام نعني
به ذلك اهلدم الذي ينقض الدين من أساسه ،باستعامل احليل السفسطائية املستفادة من
املناهج املختلفة.
قال آخر :وقد جلأ أساتذتنا إىل خرق إمجاع األمة ـ ال الطوائف ـ حتى يتاح هلم أن
يدلوا بأقوال مل يسبقهم إليها أحد ،وبذلك يعتربون أنفسهم ،أو يعتربهم مجهورهم أصحاب
مشاريع جتديدية؛ فهم ال يريدون أن يظهروا بني الناس بأهنم مقلدة ،أو بأهنم جيَتون أقوال
من سبقهم.
قال آخر :وهذا اخلرق ييرس عليهم أيضا التعامل مع القضايا املختلفة بسهولة ويرس،
ذلك أهنم لن حيتاجوا إىل البحث يف كتب العقيدة وال الفقه وال احلديث وال التفسري ،وال
حيتاجون ملراجعة العلامء من املدارس املختلفة للتحقق يف أنواع الرباهني ،وأنامط احلجج،
وإنام يكفيهم أن يدلوا برأهيم ،ثم بقنبلة واحدة يرمون مجيع الفقهاء واملفرسين واملحدثني
من املدارس املختلفة من غري أن يطلعوا عىل أقواهلم ،أو يكلفوا أنفسهم عناء فهمها.
قال آخر :وهذا اخلرق ييرس عليهم أيضا أن يكونوا أحرارا غري حماطني بأي قيود
حتول بينهم وبني التفكري احلر ،الذي ال يتقيد بأي قيود حتى لو كانت قيود الرشيعة نفسها.
قال آخر :ولذلك ما أسهل ملن يفكر هبذه الطريقة أن حيدد أهدافه من الدين ،ثم حيدد
بعد ذلك وسائله لتحقيقها ،وقد يستفيد ذلك من التيارات الفكرية املختلفة ..ليحمل الدين
بعد ذلك عليها ..فإن كان شيوعيا حول من الدين نظرية شيوعية ..وإن كان وجوديا جعل
من الدين وسيلة لتحقيق الرؤى الوجودية ..وإن كان يرى أن غاية احلياة هي حتقيق
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الديمقراطية حول الدين مجيعا أداة لتحقيق الديمقراطية.
قال آخر :وهو لن يستعمل يف ذلك إال بعض اخلدع واحليل التي استعملها
السفسطائيون ،والذين قضوا عىل املنطق ،وعىل كل معقول مثلام أساتذتنا أدعياء التنوير
واحلداثة عىل كل قطعي من احلقائق ،وكل متفق عليه من شؤون الدين والدنيا.
قال آخر :لقد رأينا يف هذا السبيل يستعملون الكثري ومن احليل ..ومن أبشعها أهنم
يلجؤون إىل اخلصام احلاصل بني الفرق اإلسالمية؛ فيستفيدون من ردود السنة عىل الشيعة،
أو من ردود الشيعة عىل السنة ..ليرضبوا كال من السنة والشيعة ..وال يعلمون أهنم ال
يرضبون فقط مواضع اخلالف بينهم ،وإنام يرضبون أيضا مواضع اإلمجاع واالتفاق.
قال آخر :وهم بذلك يفعلون مثلام يفعل ذلك امللفق املحتال عىل الدين ،والذي عرب
عنه أبو نواس بقوله:
العراقي النّبيذ ورشبه
أباح
ّ

والسكر
وقال :حرامان املدامة ّ

وقال احلجازي :الرشابان واحد

ّ
فحل لنا من بني قوليهام اخلمر

سآخذ من قوليهام طرفيهام

وأرشهبا ال فارق الوازر الوزر

وعرب عنه آخر نثرا ،فقال( :أباح أهل احلرمني الغناء وحرموا النبيذ ،وأباح أهل
العراق النبيذ وحرموا الغناء ،فأوجدونا السبيل إىل الرخصة فيهام عند اختالفهام إىل أن يقع
االتفاق)()1

قال آخر :وهذا هو منهجهم يف النقد الذي يسمونه [نقد العقل العرِب] أو [نقد
العقل اإلسالمي] ،فهم ال يقصدون النقد البناء الذي يستهدف جزئيات القضايا ،وإنام
النقد الكيل الذي جيهز عىل كل َشء.
( )1حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء ()769/1
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قال آخر :حتى تلك القطعيات املتفق عليها ،كاإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله
واليوم اآلخر ،وأكثر مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،أو مسائل الفقه وقضاياه،
سواء يف أبواب العبادات أو املعامالت ،باعتبار أن أصول هذه األبواب مذكورة يف القرآن
الكريم بصيغة قطعية ،لتحفظ وحدة األمة يف هذا اجلانب.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قول أحد أساتذتنا ،وهو حممد شحرور ،متهام كل
من سبقه بعدم فهم القرآن الكريم ،حتى أولئك الذين نزل القرآن الكريم عليهم ،وبلغتهم،
فقد قال( :لقد اهتم العرب بفهم الرسالة اهتامما شديدا ،وأعطوها كل وقتهم وجهدهم،
وجاهدوا يف نرشها بني األمم ،ولكنهم مل هيتموا بفهم القرآن ،ألن القرآن بحاجة إىل تفرغ
ووضع حضاري معني وبحث علمي)()1

﴿و ُق ْرآنًا
قال آخر :ثم راح يستدل لكربه هذا بالقرآن الكريم ،فاقتبس قوله تعاىلَ :
ااس ع ََىل مك ٍ
َف َر ْقنَا ُه لِ َت ْق َر َأ ُه ع ََىل الن ِ
ْث َونَزا ْلنَا ُه َتن ِْز ًيال﴾ [اإلرساء ،]106 :وعلق عليه بقوله(:قال:
ُ
﴿عىل الناس﴾ ،ومل يقل عىل الذين اتقوا ،فكلام زادت معاهد البحث العلمي وزاد عدد
املتفرغني هلذا البحث ،وزاد عدد االختصاصات زاد فهم الناس للقرآن ،هذه الرشوط مل
تكن متوفرة يف عهد النبـي )2()

الر ُس ُ
ول َيا َر ِّب إِ ان َق ْو ِمي ااَت َُذوا َه َذا
قال آخر :وهكذا راح يطبق قوله تعاىلَ :
﴿و َق َال ا
ا ْل ُق ْر َ
ورا﴾ [الفرقان ]30 :عىل كل املؤمنني والعلامء والصاحلني الذين عاشوا بالقرآن
آن َم ْه ُج ً
وللقرآن ،فقد قال فيهم( :فقوم الرسول هم العرب ،كل العرب ،الحظ قوله ﴿إن قومي﴾
إذ مل يقل :إن الذين كفروا من قومي ،ولو عنى املسلمني لقال أمتي ،ألن العرب قومه
واملسلمون أمته ،هذه اآلية تنطبق عىل العرب مجيعا بام فيهم الصحابة واخللفاء الراشدين
( )1الكتاب والقرآن قراءة معارصة ،د .حممد شحرور ،ص ()129

( )2الكتاب والقرآن قراءة معارصة ،د .حممد شحرور ،ص ()129

276

إىل عيل بن أِب طالب)()1

رفض السنة:
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فحدثونا عن املنبع الثاين من منابع االنحراف ،ذلك
الذي جعلكم تنفرون من السنة ،وال تستفيدون منها.
قال أحد املبدلني :ليتنا اكتفينا بذلك؛ بل كنا نسخر منها ،ومن أحاديثها ،من غري
متييز بني صحيح وضعيف ،وبني ما وافق القرآن الكريم وما مل يوافقه.
شبهات:
قال آخر :بل كنا نذهبا عنا مثلام نذب الذباب ،ال نتكلف يف ذلك أي عناء وال جهد
وال بحث ..فالزمتنا املعروفة هي خمالفة السنة للعقل ،وللقرآن ،وللفطرة ،وأهنا من نتاج
األمويني أو العباسيني ،أو من نتاج الكذابني الوضاعني ،حتى يتوهم من يستمع لنا أن هذه
النتائج قد تولدت عن بحث طويل ،أو عناء شديد يف النظر يف أسانيد األحاديث أو طرقها،
أو أننا كنا نع رضها حديثا حديثا عىل القرآن الكريم أو العقل احلكيم ..بينام مل نكن نفعل
شيئا من ذلك ..ذلك أننا مل نكن نعرضها إال عىل هوانا املجرد ،والذي نسميه مرة قرآنا،
ومرة عقال ،ومرة فطرة ،وهو يف حقيقته ال يعدو أن يكون هواجس نفوسنا األمارة ،أو
وساوس شياطيننا امللعونني.
قال آخر :وقد كنا نرضهبا بالقرآن الكريم بزعم أنه حوى كل َشء ،ليخلو لنا اجلو
معه؛ فنبدله كام نشاء ،من غري مراعاة ألي حدود أو ضوابط ،ال للسنة املطهرة ،وال التفاق
املسلمني عىل املعاين واحلدود.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما قاله أحد الذي يزعمون ألنفسهم أنه من
( )1الكتاب والقرآن قراءة معارصة ،د .حممد شحرور ،ص ()129
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القرآنيني ،وهو عبد اهلل جكرالوي مؤسس فرقة القرآنيني( :إن الكتاب املجيد ذكر كل َشء
حيتاج إليه يف الدين مفصال ومرشوحا من كل وجه ،فام الداعي إىل الوحي اخلفي وما احلاجة
إىل السنة)( ،)1وقال( :كتاب اهلل كامل مفصل ال حيتاج إىل الرشح وال إىل تفسري حممد  له
وتوضيحه إياه أو التعليم العميل بمقتضاه)()2

قال آخر :بل وصلت به اجلرأة إىل قوله( :إنا مل نؤمر إال باتباع ما أنزله اهلل بالوحي،
ولو فرضنا جدالً صحة نسبة بعض األحاديث بطريق قطعي إىل النبي  ،فإهنا مع صحة
نسبتها ال تكون واجبة االتباع؛ ألهنا ليست بوحي منزل من اهلل عز وجل)()3

قال آخر :وقال يف موضع آخر( :يعتقد أهل احلديث أن نزول الوحي من اهلل عز
وجل إىل نبيه  قسامن :جيل متلو وخفي غري متلو ،واألول :هو القرآن ،والثاين :هو
حديث الرسول  ..غري أن الوحي اإلهلي هو الذي ال يمكن اإلتيان بمثله ،بيد أن وحي
األحاديث قد أتى له مثيل بمئات األلوف من األحاديث الوضعية)()4

قال آخر :وهم يشبهون اهتامم املسلمني للحديث بام فعله اليهود ،وقد قال بعضهم
يف ذلكّ ::
(إن هذا التقسيم للوحي معتقد مستعار من اليهود (شبكتب) املكتوب،
و(ش ْب َع ْل َف ْه) املنقول بالرواية وأنه ال صلة به باإلسالم)()5
َ

قال آخر :ويقول خواجه أمحد الدين( :إن األصل الذي ال يتغري وال يتبدل هو
الوحي اإلهلي فحسب ،وهل ُأمرنا بالبحث عن الوحي اإلهلي يف التوراة واإلنجيل ..أو
البخاري ومسلم أو الَتمذي وأِب داود وابن ماجه أو مسانيد أئمة آخرين)()6

( )1جملة إشاعة القرآن ص  49العدد الثالث سنة 1902م ،وإشاعة

( )3نقال عن إشاعة السنة ج.219/ 19

السنة  19ص  286سنة .1902

( )4جملة إشاعة القرآن  35العدد الرابع 1903م.

( )2ترك افَتاء تعامل  10وقد قال بمثله اخلواجه أمحد الدين واحلافظ

( )5مقام حديث .46

أسلم .انظر برهان القرآن  ،4ونكات قرآن .49

( )6برهان فرقان .4
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قال آخر :بل وصل بنا األمر إىل اعتبار االهتامم هبا وحتكيمها رشكا ،وقد قال أستاذنا
عبد اهلل جكرالوي يف ذلك( :احلض عىل أقوال الرسل وأفعاهلم وتقريراهتم مع وجود كتاب
اهلل علة قديمة قدم الزمن ،وقد برأ اهلل رسله وأنبياءه من هذه األحاديث ،بل جعل تلك
األحاديث كفر ًا ورشك ًا)()1

قال آخر :وقال اخلواجه أمحد الدين( :لقد وضع الناس إلحياء الرشك طرق ًا متعددة،
فقالوا :إنا نؤمن أن اهلل هو األصل املطاع ،غري أن اهلل أمرنا باتباع رسوله ،فهو اتباع مضاف
إىل األصل املطاع ،وبناء عىل هذا الدليل الفاسد يصححون مجيع أنواع الرشك ،فهل يصبح
األجنبي زوجا ملتزوجة بقول زوجها إهنا زوجته ،أال وإن اهلل مل يأمر بمثل ذلك ﴿إِ ِن ْ
احلُك ُْم
إِ اال هللاِ َأمر َأ اال َت ْع ُبدُ وا إِ اال إِ ايا ُه﴾ [يوسف)2 ()]40 :
ََ
قال آخر( :)3ومن املربرات الواهية التي كنا نستعملها أن التمسك بالسنة يفرق األمة
وأهنا لو انسلخت منها الحتدت ،وقد قال بعضنا يف ذلك( :ال ترتفع الفرقة والتشتت عن
املسلمني ،ولن جيمعهم لواء وال يضمهم مكتب فكر موحد ،ما بقوا متمسكني بروايات
زيد وعمرو)
قال آخر( :)4وقال آخر( :لن تتحقق وحدة املسلمني ما مل يَتكوا كتبهم املوضوعة يف
طاعة الرسول  ،ولن يروا سبيل الرقي والتقدم ما مل يمح عنهم التشتت والفرقة)
قال آخر( : )5وقال آخر( :قد فاق تقديس هذه الكتب (كتب السنة) كل التصورات
البرشية ،مع أهنا جزء من مؤامرة أعجمية استهدفت النيل من اإلسالم وأهله) ،ويعلل ذلك
فيقول( :فام أصحاب الصحاح السنن إال جزء من تلك املؤامرة ،لذا نجدهم إيرانيني مجيعا،
( )1ترك افَتاء تعامل  10وانظر املباحثة .42

( )4نقال عن شبهات القرآنيني ،ص .55

( )2تفسري بيان للناس ج  395/ 2و.445

( )5نقال عن شبهات القرآنيني ،ص .55

( )3نقال عن شبهات القرآنيني ،ص .55
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ال وجود لساكن اجلزيرة بينهم ،واليشء املحري للعقول أن العرب مل يسهموا يف هذا العمل
البناء ،بل أسندوا مجع األحاديث وتدوينها إىل العجم حتى تم بناء هذا الرصح املؤامر)()1

قال آخر( :)2وكنا نذكر يف أحسن أحوالنا أن اخلطاب باألحاديث كان موجه ًا ألمة
خاصة وهم العرب يف زمن النبي  بام يوافق ظروفهم اخلاصة ،فال تلزمنا طاعته إذ كانت
مقيدة بزمنه ،وزالت بوفاته  ،وقد قال بعضنا يف ذلك( :اعلم أن طاعة الرسول  كانت
طاعة مقيدة بزمنه ،وامتثال أحكامه ،ال تتجاوز حياته ،وقد أوصد هذا الباب منذ وفاته
)
قال آخر( :)3وقال آخر( :لقد كانت إرشاداته  تصدر وفق ظروف أصحابه ،ولو
كنا يف تلك اآلونة لوجب علينا اتباع أقواله وإرشاداته  وكام أن خطاب القرآن عام عندنا
غري أن املخاطبني باألحاديث أمة خاصة وهم العرب)
قال آخر :وكنا نشكك يف ثبوهتا مجيعا ،اعتامدا عىل ما ورد من الروايات الضعيفة ،أو
األسانيد املريضة ،أو ذلك الوضع الذي انترش يف فَتات خمتلفة من التاريخ ،والذي كان
يدعونا إىل البحث والتحقيق لتمييز اخلبيث عن الطيب ،لكنا رمينا اجلميع.
قال آخر :وقد قال بعضنا يربر ذلك( :لو كانت السنة جزء ًا من الدين لوضع هلا
رسول اهلل  منهجا كمنهج القرآن من الكتابة واحلفظ واملذاكرة ..ألن مقام النبوة يقتيض
أن يعطي الدين ألمته عىل شكل حمفوظ ،لكنّه  احتاط ّ
بكل الوسائل املمكنة لكتاب اهلل،
ومل يفعل شيئا لسنّته ،بل هنى عن كتابتها بقوله :ال تكتبوا عني غري القرآن ،ومن كتب عني
غري القرآن فليمحه)()4

( )1مقام حديث .22

( )3شبهات القرآنيني ،ص .59

( )2شبهات القرآنيني ،ص .59

( )4مقام حديث .7
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قال آخر :وقال آخر( :مل تدون السنة أيام حياته  ،وتنوقلت سامع ًا إىل القرن
الثالث اهلجري ،وإذا كان سامعونا ال يستطيعون ذكر ما حتدثنا عنه يف خطبة اجلمعة املاضية
فكيف بسامع مائة سنة وصحة بيانه)( )1

قال آخر :وقال آخر( :باإلضافة إىل هذا التأخر يف تدوين السنة كان املجتمع املدين
يضم كثري ًا من املنافقني يف صفوفه ،وقد استحالت معرفتهم عىل النبي  فخاطبه ربه
ون َو ِم ْن َأ ْه ِل املَْ ِدين َِة مر ُدوا ع ََىل النِّ َف ِ
﴿و ِمم ا ْن َح ْو َل ُك ْم ِم َن ْاألَع َْر ِ
اب ُمنَافِ ُق َ
اق َال َت ْع َل ُم ُه ْم
بقولهَ :
ََ
ن َْح ُن َن ْع َل ُم ُه ْم َسنُ َع ِّذ ُ ُهب ْم َم ارت ْ ِ
ون إِ َىل ع ََذ ٍ
َني ُث ام ُي َر ُّد َ
اب عَظِي ٍم﴾ [التوبة ،]101 :فهذه اآلية
وشبيهاهتا تنفي معرفة الرسول هبم ،وأي شخص أكثر معرفة منه  هبؤالء)()2

قال آخر :وقال( :ليس يف وسع املرء أن يطلع عىل حقيقة رواة احلديث صدق ًا وكذب ًا؛
ألهنام من األمور الباطنية التي ال يطلع عليها إال العليم بذات الصدور)()3

قال آخر :وقال آخر( :قد كان للعواطف البرشية يد يف تصحيح السنة وتضعيفها،
وإنا لنرى توثيق الرواة مل ينحرص يف الصدق فحسب ،بل جتاوزه إىل التلمذة والتشيخ
واملشاركة الفكرية والعواطف وامليول الوجدانية)()4

قال آخر :وهكذا كنا نستعمل كل احليل لرفضها وإلغائها ،حتى مع وضوح اآليات
الدالة عليها ،والتي كنا نحتال عل تأويلها بمثل هذا التأويل الذي ذكره حممد شحرور لقوله
ني لِلن ِ
ااس َما ُنزِّ َل إِ َل ْي ِه ْم َو َل َع ال ُه ْم َي َت َفك ُار َ
تعاىل ﴿ َو َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ِّ
ون﴾ [النحل ،]44 :فقد
الذك َْر لِ ُت َب ِّ َ
قال( :أخذ البعض هذا القول عىل ظاهره ،وفهموا أن الذكر مفتقر إىل بيان ،واملفتقر إىل
البيان جممل يلزم البيان لتفصيله ..ونحن نقول إن ما قاد إىل هذا كله هو التبيان والبيان؛

( )1جملة إشاعة السنة ج  152/ 19عام 1902م.

( )3إشاعة السنة ج  200/ 19عام .1902

( )2إشاعة السنة ج  152/ 19عام .1902

( )4مقام حديث .125
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أمر باإلظهار واإلبانة وعدم الكتامن ،وهذا أوضح من
فاألمر بالتبيني الوارد يف آية النحل ٌ
أن ينكره أحد)()1

قال آخر :ثم استدل باآليات الكريمة التي تتحدث عام حواه القرآن الكريم من
أصناف البيان والبينات واهلدى ليرضب به وظيفة رسول اهلل  يف البيان ،ومن أمثاهلا قوله
ون ما َأنْزَ ْلنَا ِمن ا ْلبين ِ
ِ
ااس ِيف ا ْلكِتَا ِ
َات َو ْاهلُدَ ى ِم ْن َب ْع ِد َما َب ايناا ُه لِلن ِ
ب
َ َ ِّ
تعاىل﴿ :إِ ان ا الذي َن َي ْك ُت ُم َ َ
﴿وإِ ْذ َأ َخ َذ اهللاُ ِمي َث َ
الال ِعنُ َ
ُأو َلئِ َك َي ْل َعنُ ُه ُم اهللاُ َو َي ْل َعنُ ُه ُم ا
اق ا ال ِذي َن
ون﴾ [البقرة ..]159 :وقولهَ :

ِ
ااس َو َال َت ْك ُت ُمو َن ُه﴾ [آل عمران ..]187 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب َل ُت َب ِّينُنا ُه لِلن ِ
َاب َقدْ
ُأو ُتوا ا ْلكت َ
َاب َو َي ْع ُفو َع ْن كَثِ ٍ
ون ِم َن ا ْلكِت ِ
َت ُف َ
ني َل ُك ْم كَثِ ًريا ِمماا ُكنْ ُت ْم ُ ْ
ري َقدْ َجا َء ُك ْم ِم َن اهللاِ
َجا َء ُك ْم َر ُسو ُلنَا ُي َب ِّ ُ
ِ
ني َل ُك ُم ْ
اخلَ ْي ُط ْاألَ ْب َي ُض ِم َن
ارش ُبوا َحتاى َي َت َب ا َ
َاب ُمبِنيٌ ﴾ [املائدة ،]15 :وقولهَ :
ور َوكت ٌ
ُن ٌ
﴿و ُك ُلوا َو ْ َ
ِ ِ
ْ ِ
ج ِر﴾ [البقرة]187 :
اخل ْيط ْاألَ ْس َود م َن ا ْل َف ْ
َ
قال آخر :وبعد أن استعرض هذه اآليات وغريها ،قال( :عندما ننظر يف اللسان
العرِب فنجد هذا املعنى أوضح مرة أخرى من أن يتجاهله ذو لب؛ فالبينة ،هي الدليل
الظاهر املنظور ،ومنه جاءت اآليات البينات أي الظاهرات الباديات للعيان ..نعود لننظر
اهيم ِألَبِ ِ
َان ِ
ِ
ني َل ُه َأ ان ُه
يه إِ اال َع ْن َم ْو ِعدَ ٍة َوعَدَ َها إِ ايا ُه َف َل اام َت َب ا َ
يف قوله تعاىلَ :
است ْغ َف ُار إِ ْب َر َ
﴿و َما ك َ ْ
عَدُ و هللاِ ت ِ
ِ
ِ
﴿خ َل َق ْ ِ
ان َع ال َم ُه ا ْل َب َي َ
اإلن َْس َ
يم﴾ [التوبة ،]114 :وقولهَ :
ان﴾
ٌّ
يم َألَ اوا ٌه َحل ٌ
َرب َأ منْ ُه إِ ان إِ ْب َراه َ
َا
فالتبني عند إبراهيم هو الظهور؛ فهو عندما تأمل وأعمل عقله وظهر له أن
[الرمحن 3 :ـ ..]4
ّ
أباه عدو هلل تربأ منه ،واهلل ع ّلم اإلنسان إبانة أفكاره والتعبري واإلعراب عنها لآلخرين
ليتحقق التعارف والتواصل بني اجلامعات واألفراد الذي أشار إليه تعاىل يف آيات أخرى)()2

قال آخر :وبعد أن ذكر كل هذا راح يستعمل هذه املعاين الصحيحة يف التأويل
( )1من كتاب :نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي ،موقع شحرور.

( )2املرجع السابق.
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املحرف ،فقال( :فأية سنة نبوية حممدية هذه ،التي حيتاج إليها اإلنسان يف طوكيو والقاهرة
وواشنطن وجبال مهاليا ،للتعبري عن أفكاره وبياهنا وإظهارها؟)()1

قال آخر :وبعد استعراضه لآليات التي تتحدث عن اشتامل البيان القرآين لكل
ِ
ِ
ِ
رشى
َش ٍء َو ُهدً ى َو َر ْ َ
﴿ونَزا ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َشء ،كام قال تعاىلَ :
مح ًة َو ُب ْ َ
َاب ت ْب َيانًا ل ُك ِّل َ ْ
ِ
ِ
ِ
َاب ُأ ْحكِ َم ْت آ َيا ُت ُه ُث ام ُف ِّص َل ْت ِم ْن َلدُ ْن َحكِي ٍم َخبِ ٍ
ري﴾
ل ْل ُم ْسلِمنيَ ﴾ [النحل ،]89 :وقوله﴿ :كت ٌ
[هود ،]1 :وغريها ،قال( :ونحن مع هذه اآليات ،وغريها كثري ،أمام وصف حمدد ال لبس
فيه ،يصف به تعاىل تنزيله احلكيم بأنه مبني ظاهر للعيان ،وواضح مكشوف أمام األبصار
والبصائر ،ومفصل لكل َشء ،وال يسعنا أمامها إال أن نسأل :ما احلاجة ـ إذا كان ذلك
تفصل املفصل ،وتوضح الواضح ،وترفع اللبس عن كتاب الريب
كذلك ـ إىل سنة نبوية ِّ
فيه؟)()2

قال آخر :ثم راح يتالعب عىل عقول املستمعني واملشاهدين له ،فقال( :ونرضب
هنا مثالً ،وهلل املثل األعىل ،فعندما يزور رئيس دولة ما دولة أخرى ،وجيتمع مع رئيسها،
يصدر عنهام بيان مشَتك عام تم بحثه وتم التوصل إليه يف املحادثات ،فيأخذ هذا البيان
إنسان ويعلنه عىل الناس بالوسائط املعمول هبا ،دون أن تكون هلذا اإلنسان عالقة بعباراته
وصياغته ،وال بمعانيه ومضامينه ،إذ تنحرص عالقته به بإعالنه وإذاعته عىل الناس ،فالبيان
ال)()3
غري املذاع واملعلن ال يكون بيان ًا أص ً

قال آخر :وعقب عىل هذا االستدالل العجيب بقوله( :والتنزيل احلكيم ودور النبي
كرسول يف بيانه بإظهاره وعدم كتامنه ،ويف إعالنه وإذاعته عىل الناس ال خيرج أبد ًا عام

( )1املرجع السابق.

( )3املرجع السابق.

( )2املرجع السابق.
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ذكرنا ..فنحن إذن أمام نص إهلي موحى ،صاغه اهلل تعاىل بشكله املنطوق ،فتنزلت هذه
الصياغة عىل النبي ،وحتددت مهمته كرسول يف إعالهنا للناس ببياهنا وعدم إخفائها كلي ًا أو
جزئي ًا ويف تبليغها هلم بالغ ًا مبين ًا ،أي معلن ًا مذاع ًا بشكل واضح ورصيح دون زيادة أو
نقصان وبيان الشعائر وتبليغ أحكام الرسالة ،يف ضوء أن صائغ هذا الذكر ،وهو اهلل
سبحانه ،تعهد برشحه وتوضيحه)()1

﴿و َما َينْطِ ُق ع ِ
َن ْاهل َ َوى إِ ْن ُه َو إِ اال َو ْح ٌي
قال آخر :ومثل ذلك راح يؤول قوله تعاىلَ :
وحى﴾ [النجم 3 :ـ  ،]4لينفي عنه الداللة عىل حجية سنة رسول اهلل  ،حيث قال( :لو
ُي َ
صدق قوهلم لوجب حت ًام أن يدخل احلديث النبوي يف احلفظ اإلهلي ،ولوجب حت ًام أن خيلو
من اإلشكال واالختالف الكثري ،ولوجب حت ًام أن تكون روايته باللفظ ال باملعنى ،ولوصلنا
ملفوظ ًا منطوق ًا كام لفظه النبي ونطقه ،متام ًا كام وصلنا الذكر بلفظ ونطق الرسول  منذ
مخسة عرش قرن ًا ،فالكتاب الوحيد الذي ينطبق عليه وصف :قال اهلل ،نطق رسول اهلل ،هو
الذكر احلكيم ..وهذا الوصف ال ينطبق عىل كتب احلديث وال حتى عىل املتواتر منه)()2

الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذو ُه َو َما َهنَا ُك ْم
قال آخر :ومثل ذلك راح يؤول قوله تعاىلَ :
﴿و َما آتَا ُك ُم ا
َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا﴾ [احلرش ،]7 :لينفي عنه الداللة عىل حجية سنة رسول اهلل  ،حيث قال( :فيذكر
أوالً هذا جزء من آية احلرش التي تتحدث عن الفيء ومصارفه ..واإليتاء هو اإلعطاء كام
﴿وآ ُتوا ا ْل َيتَا َمى َأ ْم َو َاهل ُ ْم﴾ [النساء ..]2 :وكلها تصب يف مدار اآلية أي يف الفيء
يف قوله تعاىلَ :
ومصارفه ..ولذلك نرى أن خصوصية السياق ال تسمح لنا بإطالقه وتعميمه وسحبه عىل
كل ما ورد يف كتب احلديث)()3
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قال آخر :ويضيف إىل ذلك كله االستدالل باآليات الكريمة اآلمرة بالتدبر والتعقل
والتذكر ،عىل رفض السنة وإقصائها ،فيقول( :ثمة نقطة أخرية نقف عندها قبل أن نتابع،
مفصلة ..فلن يبقى أي معنى للتفكر
هي أنه لو كان األمر كام يقولون :كتاب جممل ،وسنة ِّ
والتدبر والتأمل والتعقل عند الناس ،ولن يبقى أي معنى لقوله تعاىل ﴿إِناا َأنْزَ ْلنَا ُه ُق ْرآنًا ع ََربِ ًّيا
ون﴾ [يوسف)1 ()]2 :
َل َع ال ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
قال آخر :وهو يف احلقيقة ال يقصد هبذا إال ما يفعله أمثاله من إقصاء السنة ورفضها
ليتاح هلم املجال يف إعامل أهوائها كام يشاؤون يف تفسري القرآن الكريم والتالعب بأحكامه
وتبديلها كام يشاءون.
قال آخر :وإمعانا منه يف التالعب باأللفاظ يستدل بالقرآن الكريم عىل التفريق بني
ما يطلق عليه [السنّة الرسولية] و[السنة النبوية] ،فالسنة الرسولية عنده( :هي الرسالة
املحمدية التي ُأنزلت وحي ًا عىل قلبه ، ،والوارد يف أم الكتاب ،وما جاء فيها من منظومة
القيم والشعائر ،ونظرية احلدود ومبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وهي جمال
األسوة والطاعة والقدوة واالتباع)( ،)2والتي يتالعب هبا وبمعانيها كام يشاء.
قال آخر :وأما السنة النبوية ،فليست هي كل قول أو فعل أو تقرير ،بل هي ما انطبق
التغري والتبدّ ل ،عىل عكس سنّة اهلل التي ال تتبدل وال تتغري ،ويستدل لذلك بقوله
عليه ّ
ف َوإِ ْن َي ُعو ُدوا َف َقدْ َم َض ْت ُسن ُات
تعاىلُ ﴿ :ق ْل لِ ال ِذي َن َك َف ُروا إِ ْن َينْت َُهوا ُي ْغ َف ْر َهل ُ ْم َما َقدْ َس َل َ
ْاألَ اولِنيَ ﴾ [األنفال ،]38 :وقولهَ ﴿ :قدْ َخ َل ْت ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم ُسنَ ٌن َف ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ف
ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
َان ع ِ
ك َ
َاق َب ُة املُْك َِّذبِنيَ ﴾ [آل عمران ،]137 :ويعقب عليها بقوله( :فاآليات ترصح بأن سنن
األولني قد خلت ومضت ،وهذا ينفي عنها صفة األبدية ،ألن أهم صفة للسنّة هي (التسنّه)
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ِ
ِ
رشابِ َك َمل ْ َيت ََسنا ْه﴾ [البقرة ،]259 :فالطعام يتسنّه بأن
كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :فا ْن ُظ ْر إ َىل َط َعام َك َو َ َ
السنه وهو التغري ،والسنن تتغري حسب ظروف املجتمعات ومتطلباهتا املعرفية مع
يصيبه ّ
تقدم الوقت واألحداث التارخيية اجلارية فيها ،عىل عكس السنّة اإلهلية فهي سنّة أزلية
﴿سنا َة َم ْن َقدْ َأ ْر َس ْلنَا َق ْب َل َك ِم ْن ُر ُسلِنَا َو َال َ ِ
جتدُ لِ ُسناتِنَا َحت ِْو ًيال﴾
وأبدية ،كام يف قوله تعاىلُ :
[اإلرساء]77 :

قال آخر :وهلذا يستعمل الفرق بني كلمتي النبي والرسول ،ليفرق بني ما ورد عن
رسول اهلل  عىل أساسه ا؛ فمحمد الرسول عنده فقط من يؤخذ منه الدين الذي يفرسه
بعد ذلك هبواه ..أما (حممد النبي ،واألحاديث الواردة يف مقام النبوة ال يمكن أخذها
كمصدر للترشيع واتباعها رغم أهنا متوافقة مع التنزيل احلكيم ،ألهنا جاءت وفق رشوط
موضوعية خمصوصة وموجهة ملن عارصه من أفراد جمتمعه فقط ..مثال ذلك ،األحاديث
املتعلقة بموضوع النكاح والطالق يف تنظيم العالقات االجتامعية ،مثل :يا معرش الشباب
من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء ،والتمسوا ولو خامت ًا من حديد ،وهنى رسول اهلل عن زواج الشغار،..
ومثل أحاديث تنظيم البيع والرشاء :ال يبيع بعضكم عىل بيع بعض ،وال تناجشوا ،وال بيع
حارض لباد ،إن بعت من أخيك ثمر ًا فأصابته جائحة ،فال ّ
حيل لك أن تأخذ من ماله
شيئ ًا)()1

قال آخر :وهو خيترص السنة يف عرصها املحدود؛ فيقول( :أما االستعانة بأفعال
الرسول وأقواله ،والتأِس احلسن بام كان يقول ويفعل ،فهو يف أنه تعامل مع التنزيل احلكيم
من خالل السريورة والصريورة التارخيية البحتة للعرب يف شبه جزيرهتم ،أي يف حدود
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التاريخ واجلغرافيا ،ضمن مستواهم االجتامعي واملعريف ،وضمن اإلشكاليات املطروحة
أمامه ،بحيث أسس دولة مركزية ،وحقق قفزة نوعية؛ أي أنه كان املرآة الصادقة األوىل
لتفاعل التنزيل ككينونة يف ذاته مع حقبة تارخيية زمنية معينة ،وجمتمع معني قائم عىل أرض
الواقع اإلنساين املوضوعي املبارش)()1

قال آخر :ومن هذا الباب خيترص شخصية ويقزمها ،بحيث ال تتجاوز احلدود
الضيقة لزماهنا ومكاهنا؛ فيقول( :ومن هنا نصل إىل القول إن الرسول  مل يكن فيلسوف ًا
وال رجل فكر ،بل كان رجل دعوة جاءه الفكر من املطلق وطبقه يف عامل نسبي حمدود زماني ًا
ومكاني ًا ،وكان حكي ًام ألن احلكمة لوحدها ال حتتاج إىل وحي ،ومن هنا أيض ًا نصل إىل
القول بأن استنباط الفلسفة اإلسالمية وعلم الكالم يكون من التنزيل احلكيم حرص ًا ،ال
من أقوال الرسول األعظم ألن هذا ليس من مهامته كرسول باألصل ،وال من أقوال
ال)()2
معارصي البعثة النبوية ألن هذا ليس مطلوب ًا منهم أص ً

قال آخر :ثم عقب بام يعتربه مربرات لتلك التصويرات التي صور هبا رسول اهلل
 ،فقال( :العرب مل يكونوا أهل فلسفة أو أهل علوم كالم أو أهل رياضيات ،كان دورهم
أهنم تفاعلوا بكل بساطة مع التنزيل احلكيم ،ففهموا بينات النبوة وأدلتها فيه ،وعملوا بام
بلغهم من أوامر ونواه ،طبق ًا ملداركهم وإشكالياهتم االجتامعية بمختلف صورها القبلية
والعشائرية والسياسية واالقتصادية ،لذا فليس غريب ًا أبد ًا أن تكون السنة بمفهومها
التقليدي واملرجعية الصحابية هي السالح وهي املجن عند أعداء الفلسفة وعلم الكالم،
وأعداء التطور ومجيع العلوم اإلنسانية األخرى ،يشهرونه يف وجه كل من حياول أن يعمل
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عقله)()1

ردود:
قال آخر :وكل ما ذكرناه أو ذكره أعالمنا من ذلك ليس سوى مغالطات ال هندف
منها إال إخالء اجلو ألهوائنا وأساتذتنا ليستبدلوا اهلدي النبوي ،بام متليه نفوسهم
وأساتذهتم.
حجية السنة:
قال آخر :ولو أنا توضعنا ،وعدنا إىل القرآن الكريم لوجدناه يدعونا إىل العودة إىل
رسول اهلل  لفهم التعاليم القرآنية ،ومعرفة كيفية تنفيذها ،كام قال تعاىل﴿ :بِا ْلبين ِ
َات
َ ِّ
ني لِلن ِ
ااس َما ُنزِّ َل إِ َل ْي ِه ْم َو َل َع ال ُه ْم َي َت َفك ُار َ
َوالزُّ ُب ِر َو َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ِّ
ون﴾ [النحل ،]44 :وقال:
الذك َْر لِ ُت َب ِّ َ
﴿ما َأ َفاء اهللاُ ع ََىل رسولِ ِه ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ُقرى َفلِ ال ِه َولِلرس ِ
ول َولِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِ ِ
ني
ا ُ
َ
َ ُ
َ َ
ِ ِ ِ
السبِ ِ
الر ُس ُ
يل ك َْي َال َي ُك َ
ول َف ُخ ُذو ُه َو َما َهنَا ُك ْم َعنْ ُه
ون ُدو َل ًة َب ْ َ
ني ْاألَغْن َياء منْ ُك ْم َو َما آتَا ُك ُم ا
َوا ْب ِن ا
َفا ْنت َُهوا َوا ات ُقوا اهللاَ ِإ ان اهللاَ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ [احلرش]7 :
قال آخر :وهكذا أمر اهلل تعاىل بالرجوع للنبي  ،واعتباره حكام وشارحا ومفصال
آليات الذكر احلكيم ،يف آيات كثرية ،وداللتها رصحية جدا ،وال ينكرها إال جاحد ،ولعل
﴿و َما ك َ
َان ملُِؤْ ِم ٍن َو َال ُمؤْ ِمن ٍَة إِ َذا َق َىض اهللاُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأ ْن
أشهرها وأوضحها قوله تعاىلَ :
ون َهلم ْ ِ
اخل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم َو َم ْن َي ْع ِ
ص اهللاَ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض ال َض َال ًال ُمبِينًا﴾ [األحزاب،]36 :
َي ُك َ ُ ُ
فهذه اآلية الكر يمة واضحة يف داللتها عىل كون ما قىض به رسول اهلل  هو نفسه ما قىض
به اهلل تعاىل؛ فرسول اهلل  ال ينطق اهلوى.
قال آخر :ومثل ذلك تلك اآليات الكريمة التي تأمر بطاعة رسول اهلل  ،وتقرهنا
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ِ
الر ُس َ
مح َ
ون﴾ [آل عمران ،]132 :وقوله:
ول َل َع ال ُك ْم ُت ْر َ ُ
بطاعة اهلل ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َأطي ُعوا اهللاَ َو ا
ِ
ِ
الر ُس َ
اح َذ ُروا َفإِ ْن ت ََو ال ْي ُت ْم َفا ْع َل ُموا َأن َاام ع ََىل َر ُسولِنَا ا ْل َب َال ُغ املُْبِنيُ ﴾
ول َو ْ
َ
﴿و َأطي ُعوا اهللاَ َو َأطي ُعوا ا
ِ
ِ
الر ُس َ
ول َفإِ ْن ت ََو ال ْي ُت ْم َفإِن َاام ع ََىل َر ُسولِنَا ا ْل َب َال ُغ
[املائدة ،]92 :وقولهَ :
﴿و َأطي ُعوا اهللاَ َو َأطي ُعوا ا
املُْبِنيُ ﴾ [التغابن]12 :

قال آخر :لذلك نجد الصادقني ال يتجرؤون عىل ردها ،وال عىل مناقشتها ،وال عىل
كتامهنا ،وإنام جيتهدون يف تفعيلها يف كل َشء ،مثلام جيتهدون يف تفعيل القرآن الكريم،
فكالمها من مشكاة واحدة ،هي مشكاة احلقيقة املطلقة ،وقد قال اهلل تعاىل عن رسوله :
﴿و َما َينْطِ ُق ع ِ
وحى﴾ [النجم 3 :ـ ]4
َن ْاهل َ َوى إِ ْن ُه َو إِ اال َو ْح ٌي ُي َ
َ
قال آخر :ولذلك هم ال يرددون أبدا تلك املقولة التي يرددها من يدعون أهنم
قرآنيون ،والتي هي سبب كل بالء وقع يف األمة( :حسبنا كتاب اهلل) ،ذلك أن اهلل تعاىل هو
الذي وكل رسوله  ببيان كتابه ،ووضع الضوابط لدينه حتى ال تتالعب به األهواء ،كام
قال تعاىل﴿ :بِا ْلبين ِ
ني لِلن ِ
َات َوالزُّ ُب ِر َو َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ِّ
ااس َما ُنزِّ َل إِ َل ْي ِه ْم َو َل َع ال ُه ْم
الذك َْر لِ ُت َب ِّ َ
َ ِّ
ِ
َي َت َفك ُار َ
ني َهل ُ ُم ا ال ِذي ْ
اخ َت َل ُفوا فِ ِيه
َاب إِ اال لِ ُت َب ِّ َ
﴿و َما َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلكت َ
ون﴾ [النحل ،]44 :وقالَ :
مح ًة لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [النحل]64 :
َو ُهدً ى َو َر ْ َ
قال آخر :وقد ورد يف احلديث الرشيف وصف دقيق ألمثال هؤالء ،والذي مل خيلوا
من أمثاهلم التاريخ ،فقد قال ( :ال ألفني أحدكم متكئا عىل أريكته ،يأتيه األمر من أمري
مما أمرت به أو هنيت عنه ،فيقول ال ندري ،ما وجدنا يف كتاب اهلل اتبعناه)()1

قال آخر :وعن احلسن بن جابر قال سمعت املقدام بن معدي كرب يقول( :حرم
رسول اهلل  يوم خيرب أشياء ،ثم قال( :يوشك أحدكم أن يكذبني ،وهو متكئ حيدث
( )1الَتمذي العلم ( ،)2663أبو داود السنة ( ،)4605ابن ماجه
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بحديثي؛ فيقول :بيننا وبينكم كتاب اهلل ،فام وجدنا فيه من حالل استحللناه ،وما وجدنا
فيه من حرام حرمناه ،أال إن ما حرم رسول اهلل مثل ما حرم اهلل)()1

قال آخر :وقد روي عن بعض أصحاب رسول اهلل  أنه ذكر الشفاعة ،فقال رجل
من القوم :يا أبا نجيد ،إنكم حتدثونا بأحاديث مل نجد هلا أص ً
ال يف القرآن ،فغضب عمران
وقال للرجل :قرأت القرآن؟ قال :نعم ،قال :فهل وجدت فيه صالة العشاء أربع ًا ووجدت
املغرب ثالث ًا ،والغداةركعتني ،والظهر أربع ًا والعرص أربع ًا؟ قال :ال ،قال :فعمن أخذتم
ذلك؟ ألستم عنّا أخذمتونا وأخذناه عن رسول اهلل ؟ أوجدتم فيه :يف كل أربعني شاة شاة،
ويف كل كذا بعري ًا كذا ،ويف كل كذا درمه ًا كذا؟ قال :ال ،قال :فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم
الر ُس ُ
ول
عنا أخذمتوه وأخذناه عن النبي  ..أما سمعتم اهلل قال يف كتابهَ :
﴿و َما آتَا ُك ُم ا
َف ُخ ُذو ُه َو َما َهنَا ُك ْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا َوا ات ُقوا اهللاَ إِ ان اهللاَ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ [احلرش ]7 :فقد أخذنا عن
رسول اهلل أشياء ليس لكم هبا علم)()2

قال آخر :وقد روي عن بعضهم أن رج ً
ال قال له :ال حتدثونا إال بالقرآن ،فقال له
مطرف( :واهلل ما نريد بالقرآن بدالً؛ ولكنا نريد من هو أعلم بالقرآن منا)()3

قال آخر :وهلذا كان الصاحلون يعتربون كل حياة رسول اهلل  سنة ،ما قبل البعثة
وما بعدها ،حتى خلوته يف غار حراء ،يعتربوهنا من السنن النبوية التي يمكن تفعيلها يف
الواقع.
قال آخر :ألن حقيقة رسول اهلل  كانت متمثلة بالنبوة وبطهارهتا وسموها ،ومل
يكن الوحي املقدس الذي أوحي له إال تتوجيا لتلك النبوة السابقة ،كام قال رسول اهلل 

( )1الَتمذي ( ،)2664أبو داود ( ،)4604ابن ماجه ( ،)12أمحد

( )2احلاكم ( )109/1وجامع بيان العلم ()1192/2

( ،)132/4الدارمي ()586

()3جامع بيان العلم ()1193/ 2
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نفسه خمربا عن موعد نبوته عندما سئل :يا رسول اهلل ،متى كتبت نبيا؟ فقال( :وآدم عليه
السالم بني الروح واجلسد)()1

قال آخر :وقد كان رسول اهلل  يكلف أصحابه بتبليغ سنته مثلام يكفهم بتبليغ
القرآن الكريم ،ويعدهم من األجر مثلام يعدهم به ،وقد تواترت األحاديث عن رسول اهلل
 بأنه كان يويص أصحابه يف خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم ،ومن ذلك ما حصل يوم
حجة الوداع يف يوم عرفة ويف يوم النحر حني قال هلم( :فليبلغ الشاهد الغائب ،فرب من
يبلغه أوعى له ممن سمعه)()2

قال آخر :وعىل هذا املنهاج سار أئمة اهلدى ،الذين هم أحق الناس بلقب القرآنيني،
فقرآنيتهم مل متنعهم من األخذ بسنة رسول اهلل  ،بل تبليغها والدعوة إليها ،وقد قال
أحدهم ،وهو اإلمام الباقر يذكر مصادر علومهم وفتاواهم( :يا جابر ..لو كنا نفتي الناس
برأينا وهوانا ،لكنّا من اهلالكني ،ولكنا نفتيهم بآثار من رسول اهلل  وأصول علم عندنا،
نتوارثها كابر ًا عن كابر ،نكنزها كام يكنز هؤالء ذهبهم وفضتهم)()3

قال آخر :وقال يف حديث آخر( :إنّا عىل ب ّينة من ربنا ،ب ّينها لنب ّيه  فب ّينها نبيه لنا،
فلوال ذلك كنا كهؤالء الناس)( )4

قال آخر :ومثله ذكر اإلمام الصادق بأن كل ما ذكره أئمة اهلدى ليس نابعا من الرأي
واالجتهاد وإنام هو من النصوص املقدسة القرآنية والنبوية ،فقال( :واهلل لوال ّ
أن اهلل فرض
واليتنا ومودتنا وقرابتنا ،ما أدخلناكم بيوتنا ،وال أوقفناكم عىل أبوابنا ،واهلل ما نقول
بأهوائنا ،وال نقول برأينا ،وال نقول إال ما قال ربنا)()5

( )1أمحد  )16740( 66/4و)23599( 379/5

( )3بحار األنوار ،172/2 :وبصائر الدرجات.

( )2البخاري ( ،)1654مسلم ( ،)1679ابن ماجه ( ،)233أمحد

( )4بحار األنوار ،173/2 :واالختصاص ،بصائر الدرجات.

( ،)37/5الدارمي ()1916

( )5بحار األنوار ،173/2 :وبصائر الدرجات.
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قال آخر :وقد روي عنه أنه سئل :بأي َشء يفتي اإلمام؟ ..قال( :بالكتاب ،قيل:
فام مل يكن يف الكتاب؟ ..قال :بالسنّة ،قيل :فام مل يكن يف الكتاب والسنّة؟ ..قال( :ليس
فكررت مرة أو اثنتني قال( :يسدّ د ويو ّفق ،فأما ما
َش ٌء إال يف الكتاب والسنّة ،قال السائلّ :
ن فال)()1
تظ ّ

قال آخر :وقبلهم مجيعا كان اإلمام عيل مثاال عىل العودة للسنة املطهرة ،وتطبيقها يف
كل الشؤون ،وقد قال عنه اإلمام الصادق( :ما رأيت عليا قىض قضاء إال وجدت له أصال
يف السنة ..وكان يقول :لو اختصم إيل رجالن فقضيت بينهام ثم مكثا أحواال كثرية ثم أتياين
يف ذلك األمر لقضيت بينهام قضاءا واحدا ،ألن القضاء ال حيول واليزول أبدا)()2

قال آخر :وهكذا تواترت النصوص الكثرية الواردة يف املصادر احلديثية للمدارس
اإلسالمية املختلفة عىل تعظيم السنة ،وخطورة ردها باهلوى املجرد ،أو خطورة رضهبا
بالقرآن الكريم ،مع كوهنا مل ترد إال لبيانه وتأكيد معانيه ،وتفصيل جممله ،وتوضيح كيفية
تنفيذه يف الواقع؛ فرسول اهلل  مل يكن سوى قرآنا ناطقا ،ومل يكن خلقه إال القرآن.
قال آخر :لكن كربنا عىل هؤالء املحدثني هو الذي أعمى أبصارنا عن كل حق رووه
عن رسول اهلل  ،وإن توافق مع كل العقول ،ومع كل القرآن ،بل حتى ولو اتفق عليه
مجيع املسلمني وبمدارسهم املختلفة.
قال آخر :يف نفس الوقت كنا نتحدث عن سقراط وأفالطون وأرسطو وكل
الفالسفة واألدباء والشعراء ،وكأهنم وجدوا من حيفظ كالمهم وسريهم ،ومل جيد رسول
اهلل  من حيفظ كالمه وسريته ،مع أنه القرآن الناطق الذي أرسله اهلل بيان ورمحة للعاملني.
ثبوت السنة:
( )1بحار األنوار.175/2 :

( )2بحار األنوار ()171/2
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قال آخر :أما املغالطات املرتبطة بثبوت السنة؛ فهي مغالطات واهية ال قيمة علمية
هلا؛ فلو أنا رمينا كل علم حوى خطأ ،ملا بقي علم يف الدنيا.
قال آخر :واألحاديث الكثرية تدل عىل وجوب تبليغ األمة لسنته  ،وهي مل حتدد
كيفية ذلك اعتام دا عىل صدق املبلغني وذاكرهتم القوية ،بل هي مل حتدد حتى منهج حفظ
القرآن الكريم ،وال أمرت بتكثري نسخه ،بل كان االعتامد األكرب عىل حفظ الصدور ،كام
هي عادة العرب ،وقد قال رسول اهلل  آمرا بتبليغ سنته( :نرض اهلل امرأ سمع منّا شيئ ًا فب ّلغه
كام سمع فرب مبلغ أوعى من سامع)( ،)1وقال مرات كثرية( :ليبلغ الشاهد الغائب)()2

قال آخر :أما احلديث الوحيد الذي يلهجون به كل حني يف النهي عن كتابة احلديث،
وهو ما يرفعونه إىل رسول اهلل  أنه قال( :ال تكتبوا عني ومن كتب عني غري القرآن
فليمحه)( )3فهو مردود؛ ذلك أنه مل يروه مرفوعا إىل النبي  إال مهام بن حييى ،فقد قال
بعضهم عنه( :تفرد مه ام بروايته هذا احلديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعا ،ويقال :إن
املحفوظ رواية هذا احلديث ،عن أِب سعيد هو من قوله ،غري مرفوع إىل النبي  ،)ونقل
عن البخاري وغريه :أن حديث أِب سعيد موقوف عليه ،فال يصح االحتجاج به ونسبه ابن
حجر إىل بعض األئمة(.)4
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فقد ورد يف القرآن الكريم ما يدلنا عىل كيفية متييز
األحاديث الصحيحة عن غريها؛ فقد اعترب اهلل تعاىل القرآن الكريم هو املرجع الذي يصري
إليه املؤمنون عند التنازع ،ولذلك إن حصل اخلالف بني احلديث والقرآن ،كان القايض هو
القرآن الكريم.

( )1الَتمذي ( ،)2647وابن ماجه ()232

( )3مسلم ()3004

( )2البخاري ( )67ومسلم ()1679

( )4تدوين احلديث 66 :ـ .67
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قال آخر :وقد اعترب اهلل تعاىل هذا قانونا يف مجيع األديان ،قال تعاىل﴿ :ك َ
ااس
َان الن ُ
ِ
ِ
ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َف َب َع َث اهللاُ النابِ ِّينيَ ُم َب ِّ ِ
ني
احل ِّق لِ َي ْح ُك َم َب ْ َ
رشي َن َو ُمنْذ ِري َن َو َأنْزَ َل َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
ا َ
َاب بِ ْ َ
ِ ِ
الن ِ
ااس فِ َيام ْ
اخ َت َل ُفوا فيه﴾ [البقرة]213 :
قال آخر :وأنكر عىل املخالفني هلذا ،فقالَ ﴿ :أ َمل ت ََر ِإ َىل ا ال ِذي َن ُأو ُتوا ن َِصي ًبا ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب
ْ
ُيدْ ع َْو َن إِ َىل كِت ِ
َاب اهللاِ لِ َي ْح ُك َم َب ْين َُه ْم ُث ام َيت ََو اىل َف ِر ٌيق ِمن ُْه ْم َو ُه ْم ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [آل عمران]23 :
قال آخر :وهكذا دعا هذه األمة إىل حتكيم كتاهبا يف كل خالف تقع فيه ،بام فيه
ِ ِ ِ
اخلالف يف تصحيح األحاديث وتضعيفها ،وقد قال تعاىلَ ﴿ :و َما ْ
َش ٍء
اخ َت َل ْف ُت ْم فيه م ْن َ ْ
ْم ُه إِ َىل اهللاِ﴾ [الشورى]10 :
َف ُحك ُ

قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فقد ذكر أن دور رسول اهلل  مرتبط ببيان القرآن
الكريم ،إما عرب تأكيد ما ورد فيه ،أو بيان كيفية تنفيذه ،وبذلك فإنه يستحيل أن يتعارض
ون ا ْل ُق ْر َ
الرشح مع املرشوح ،ألن كليهام وحي إهلي ،وقد قال اهلل تعاىلَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ اب ُر َ
آن َو َل ْو
ِ
َري اهللاِ َلوجدُ وا فِ ِيه ْ ِ
َان ِم ْن ِعن ِْد غ ْ ِ
ك َ
ريا﴾ [النساء]82 :
َ َ
اخت َال ًفا كَث ً
قال آخر :ويف احلديث عن عبد اهلل بن عمرو قال :كان قو ٌم عىل باب رسول اهلل 
يتنازعون يف القرآن ،فخرج عليهم يوما متغريا وجهه فقال( :يا قوم ،هبذا أهلكت األمم،
وإن القرآن يصدق بعضه بعضا ،فال تكذبوا بعضه ببعض)()1

قال آخر :وقد ورد يف السنة املطهرة ويف مصادر األمة مجيعا ما يدل عىل رضورة
الرجوع إىل هذا احلكم العدل ،فقد قال رسول اهلل ( :إن احلديث سيفشو عني ،فام أتاكم
عني يوافق القرآن فهو عني ،وما أتاكم عني خيالف القرآن فليس عني)( ،)2وقال( :ما

()1رواه الطرباين يف (األوسط) )2995( 227/3

معجمه)239/3( ،

( )2البيهقي يف (معرفة السنن واآلثار) )9/1( ،ورواه ابن املقرئ يف
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جاءكم عني فاعرضوه عىل كتاب اهلل فام وافقه فأنا قلته ،وما خالفه فلم أقله)( ،)1وقال:
(ستكون عيل رواة يروون احلديث ،فأعرضوا القرآن ،فإن وافقت القرآن فخذوها وإال
فدعوها)( ،)2وقال( :سيأتيكم عني أحاديث خمتلفة ،فام جاءكم مواف ًقا لكتاب اهلل ولسنتي
فهو مني)()3

قال آخر :وقال رسول اهلل ( :إين سألت قوما من اليهود عن موسى فحدثوين
حتى كذبوا عليه ،وسألت قوما من النصارى عن عيسى فحدثوين حتى كذبوا عليه ،وإنه
عيل من بعدي كام كثر عىل من قبيل من األنبياء ،فام حدثتم عني بحديث فاعتربوه
سيكثر ا
بكتاب اهلل ،فام وافق كتاب اهلل فهو من حديثي ،وإنام هدى اهلل نبيه بكتابه ،وما مل يوافق
كتاب اهلل فليس من حديثي)()4

قال آخر :وقال رسول اهلل ( :أال إن رحى اإلسالم دائرة) ،قيل :فكيف نصنع يا
رسول اهلل؟ قال( :اعرضوا حديثي عىل الكتاب فام وافقه فهو مني وأنا قلته)()5

قال آخر :وقال رسول اهلل ( :أيام حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب اهلل فاقبلوه،
وأيام حديث بلغكم عني ال جتدون يف القرآن موضعه وال تعرفون موضعه فال تقبلوه)()6

قال آخر :وروي عن معاذ بن جبل أنه قال :ذكر رسول اهلل



الفتنة فعظمها

وشددها ،فقال عيل بن أِب طالب :فام املخرج منها؟ قال( :كتاب اهلل فيه حديث ما قبلكم،
ونبأ ما بعدكم ،وفصل ما بينكم من يَتكه من جبار يقصمه اهلل ،ومن يبتغ اهلدى من غريه
يضله اهلل ،وهو حبل اهلل املتني ،والذكر احلكيم ،والرصاط املستقيم ،وهو الذي ملا سمعته
ِ
ِ
الر ْش ِد َفآ َمناا بِ ِه﴾ [اجلن ،]2 ،1 :وهو الذي ال
اجلن ،قالوا﴿ :إِناا َسم ْعنَا ُق ْرآنًا ع َ
َج ًبا َ ْهيدي إِ َىل ُّ
( )1رواه البيهقي يف (معرفة السنن واآلثار))116/1( ،

( )4مسند الروياين.255/2

( )2تاريخ ابن عساكر .77/55

( )5املعجم الكبري.97/2

( )3الكفاية يف علم الرواية  ،130/1وسنن الدارقطني .208/4

( )6رواه البيهقي كام يف [مفتاح اجلنة للسيوطي.]22/1
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َتتلف به األلسن ،وال خيلقه كثرة الرد)()1

قال آخر :وهكذا اعترب أئمة اهلدى عرض احلديث عىل القرآن الكريم رشطا لقبوله،
حتى يقطعوا السبيل أمام من يريد تبديل الدين باستخدام األحاديث املكذوبة واملوضوعة،
خري من االقتحام يف اهللكة،
وقد روي عن اإلمام عيل أنه قال( :الوقوف عند الشبهة ٌ
خري من روايتك حديثا مل حتصهّ ،
حق حقيقة ،وعىل كل
إن عىل كل ّ
وتركك حديثا مل تروه ٌ
صواب نورا ،فام وافق كتاب اهلل فخذوا به ،وما خالف كتاب اهلل فدعوه)( ،)2وقال( :ما
جاءتك رواية من بر أو فاجر توافق القرآن فخذ هبا ،وما جاءتك من رواية من بر أو فاجر
َتالف القرآن فال تأخذ هبا)()3

قال آخر :وروي عن اإلمام الصادق أنه قال( :كل َشء مردود إىل كتاب اهلل والسنة،
فكل حديث ال يوافق كتاب اهلل فهو زخرف)()4

قال آخر :ومن التطبيقات املرتبطة هبذا ما روي من رد عائشة ما رواه أبو هريرة
مرفوعا إىل رسول اهلل  أنه قال( :إنام الطرية يف املرأة ،والدابة ،والدار) ،فردت عليه بغضب
شديد ،وصفه الراوي بقوله( :فطارت شقة منها يف السامء ،وشقة يف األرض) ،ثم قالت:
(والذي أنزل القرآن عىل أِب القاسم ما هكذا كان يقول ،ولكن نبي اهلل  كان يقول( :كان
اب ِم ْن ُم ِصي َب ٍة ِيف
أهل اجلاهلية يقولون :الطرية يف املرأة والدار والدابة ،ثم قرأتَ ﴿ :ما َأ َص َ
ِ
ِ ِ
ض و َال ِيف َأ ْن ُف ِس ُكم إِ اال ِيف كِت ٍ ِ
ري﴾ [احلديد:
ْاألَ ْر ِ َ
َاب م ْن َق ْب ِل َأ ْن ن ْ َ
ْ
َرب َأ َها إ ان َذل َك ع ََىل اهللاِ َيس ٌ
)5()]22

قال آخر :ومنها ما روي عنها من ردها حلديث ابن عمر الذي يقول فيه( :إن امليت
( )1أمايل أِب طالب ص  ،250وحلية األولياء  ،253/5ومصنف ابن

( )3البهبودي ،صحيح الكايف ،ج /1ص.11

أِب شيبة 125/6رقم ،30007ومسند البزار .72/3

( )4وسائل الشيعة .78/ 18

( )2بحار األنوار ،165/2 :وتفسري العياَش.

( )5رواه أمحد 150/6 :ويف  240/6ويف .246/6
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ليعذب ببكاء أهله عليه) ،حيث قال :وهل ـ يعني ابن عمر ـ إنام مر رسول اهلل  عىل قرب
فقال( :إن صاحب هذا القرب ليعذب وأهله يبكون عليه) ،ثم قرأت قوله تعاىلَ ﴿ :و َال ت َِز ُر
ازر ٌة ِوزْ ر ُأ ْخرى﴾ [األنعام)1()]164 :
َ َ
َو ِ َ
قال آخر :ولو أن أولئك الذين يدعون أهنم قرآنيون أو حداثيون استعملوا هذا
احلكم العدل ،ملا أنكروا الكثري من األحاديث التي ال يمكن تفعيل القرآن الكريم يف الواقع
من دوهنا.
قال آخر :وهكذا دعانا رسول اهلل  إىل حتكيم الفطرة السليمة والعقل الطاهر يف
احلكم عىل األحاديث ،فقال( :إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه وال تنكرونه ،فصدقوا به قلته
أو مل أقله فإين أقول ما تعرفونه وال تنكرونه ،وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه وال تعرفونه
فكذبوا به ،فإين ال أقول ما تنكرونه ،وأقول ما تعرفونه)( ،)2وقال( :إذا سمعتم احلديث
قريب ،فأنا أوالكم به،
عني تعرفه قلوبكم ،وتلني له أشعاركم وأبشاركم ،وترون أنه منكم
ٌ
وإذا سمعتم احلديث عني تنكره قلوبكم وتنفر أشعاركم ،وأبشاركم منه وترون أنه منكم
بعيدٌ

فأنا أبعدكم منه)()3

قال آخر :وقال رسول اهلل ( : ما جاءكم عنى من خري قلته ،أو مل أقله فأنا أقوله،
وما أتاكم من رش فإين ال أقول الرش)()4

قال آخر :وقال اإلمام عيل قال( :إذا حدثتكم عن النبي  حديثا ،فظنوا به الذي

( )1أبو داود ( ،)3129والنسائي يف املجتبى ،17/4والطرباين يف

( )3رواه أمحد  ،497/3والبزار كام يف (كشف األستار) 105/1

الكبري ()13262

()187

( )2رواه الطحاوي يف (رشح مشكل اآلثار) ،)347/15( ،الدار

( )4رواه أمحد  ،367/2والبزار كام يف (كشف األستار)80/1

قطني يف سننه)208/4( ،

()126
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هو أهياه وأهداه وأتقاه()1

رفض العلامء:
قال أحد احلضور :وعينا هذا؛ فحدثونا عن املنبع الثاين من منابع االنحراف ،ذلك
الذي جعلكم تنفرون من مجيع علامء األمة ،وال تستفيدون منهم.
قال أحد املبدلني :بعد أن أقصينا أو أقىص أساتذتنا حرمة اتفاق املسلمني وإمجاعهم،
وأقصوا معها سنة رسول اهلل  وأئمة اهلدى ،راحوا بعدها يقصون كل العلامء
والصاحلني ،بل وحيتقروهنم حتى ال يبقى يف احللبة غريهم.
قال آخر :وهم يستغلون يف ذلك األخطاء التي وقع فيها بعض العلامء أو الكثري
منهم ،ليحملوا عليهم مجيعا محلة واحدة دون متييز بني املقبول من أقواهلم أو املرفوض ،مع
أن احلكمة ضالة املؤمن أين وجدها فهو أحق هبا ،وقد قال رسول اهلل( :الكلمة احلكمة
ضالة املؤمن ،فحيث وجدها فهو أحق هبا)( ،)2وقال( :كلمة احلكمة يسمعها املؤمن فيعمل
هبا خري من عبادة سنة)()3

قال آخر :وقال اإلمام عيل( :اهليبة خيبة ،والفرصة خلسة ،واحلكمة ضالة املؤمن،
أحق هبا وأهلها)()4
فاطلبوها ولو عند املرشك تكونوا ّ

قال آخر :لكننا وأصحابنا بدل أن نبحث يف احلكم التي قاهلا العلامء عىل مدار
التاريخ ،والتي سجلت يف آالف الدواوين رحنا نبحث فقط عام يشوههم ،كام صور ذلك
رسول اهلل  بقوله( :مثل الذي يسمع احلكمة فيحدث برش ما يسمع ،مثل رجل أتى راعيا
فقال :يا راعي أحرز يل شاة من غنمك ،فقال :اذهب فخذ بأذن خريها شاة ،فذهب فأخذ

( )1رواه ابن ماجة ()20

( )3نزهة الناظر ص .10

( )2رواه الَتمذي ()2687

( )4أمايل الطوِس ج  2ص .238
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بأذن كلب الغنم)()1

قال آخر :وهلذا نجد املبدلني بفرقهم املختلفة يتفقون عىل احتقار العلامء والسخرية
منهم ،ومن األمثلة عىل ذلك قول شحرور( :علينا أن نسحب القرآن ـ قبل أن يفوت األوان
ـ من أيدي السادة الوعاظ املعروفني بالعلامء األفاضل ،أو رجال الدين حيث جيب أن يكون
موقف هؤالء العلامء من القرآن هو كموقف العامة متاما :التسليم ،ألن معلوماهتم بالنسبة
للقرآن ال تزيد عن معلومات العامة بتاتا ،وإن كان هلؤالء الناس دور فدورهم وعظي
بحت)()2

قال آخر :لكنه عندما يتحدث عن العلامء من غري املسلمني ،أو غريهم من أصحاب
االختصاصات املختلفة ،جتدهم يبالغ يف الثناء عليهم ،بل التذلل هلم؛ فهو يعترب وصف
الراسخني يف العلم الوارد يف قوله تعاىل﴿ :وما يع َلم َت ْأ ِوي َله إِ اال اهللاُ والر ِ
اس ُخ َ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم﴾
ُ
َ ا
َ َ َْ ُ
ِ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم ِمن ُْه ْم َواملُْؤْ ِمنُ َ
الر ِاس ُخ َ
ون﴾ [النساء ]162 :منطبقا عليهم
[آل عمران ،]7 :وقولهَ ﴿ :لك ِن ا
فقط ،حتى لو مل يكن هلم عالقة بالقرآن وال بالدين.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله( :جيب أن نفهم أن الراسخني يف العلم هم
جمموعة كبار الفالسفة وعلامء الطبيعة وأصل اإلنسان وأصل الكون وعلامء الفضاء وكبار
علامء التاريخ جمتمعني ..ومل نشَتط هلذا االجتامع حضور الفقهاء ،ألهنم ليسوا معنيني ـ يف
رأينا ـ هبذه اآلية ،ألهنم أهل أم الكتاب ،والراسخون يف العلم جمتمعني يؤولون حسب
أرضيتهم املعرفية ويستنتجون النظريات الفلسفية والعلمية)
قال آخر :وهو يطوع القرآن الكريم لينسجم مع هذا الفهم؛ فيقول يف تأويل قوله
ِ
َات ِيف صدُ ِ ِ
جي َحدُ بِآ َياتِنَا إِ اال ال اظاملُِ َ
ون﴾
ات َب ِّين ٌ
تعاىلَ ﴿ :ب ْل ُه َو آ َي ٌ
ُ
ور ا الذي َن ُأو ُتوا ا ْلع ْل َم َو َما َ ْ
( )1رواه أبو يعىل يف (املسند) .275/11

( )2من مبحث قواعد التأويل.
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[العنكبوت( :]49 :فالصدر هنا ليس جوف الصدر ،وال جوف الرأس :اجلمجمة ،وإنام هو كام
يقول الشاعر:
ونحن أناس ال توسط بيننا

لنا الصدر دون العاملني أو القرب

فالصدر هنا تعني ما نقوله اآلن الصدراة ،كأن نقول إن إسحاق نيوتن حيتل مركز
الصدارة بني علامء الرياضيات ،وإن أينشتاين حيتل مركز الصدارة بني علامء الفيزياء،
فالراسخون يف العلم هم من الناس الذين حيتلون مكان الصدارة بني العلامء والفالسفة،
وهؤالء من أمثال البريوين ،احلسن بن اهليثم ،ابن رشد ،إسحاق نيوتن ،أينشتاين ،تشارلز
دارون ،كانت ،هيجل)()1

قال آخر :وهذا الفهم والتأويل الذي جعله يقف موقف املتشدد واملحتقر لكل علامء
األمة ،هو الذي جعله يتحدث بتواضع ،بل بذلة عن غريهم ،ومع غريهم ،حتى لو كانوا
من امللحدين واملنحرفني عن كل القيم اإلنسانية.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك إشادته هو وغريه بـ [ستيفن هوكينغ] امللحد الذي
ال خيتلف عن كل الفيزيائيني قديام أو حديثا يف جمال َتصصه ،بل إن من الفيزيائيني
املعارصين من هم أكثر منه علام ،ومع ذلك ال يتحدثون عنهم ،وال هيتمون هبم ،لسبب
بسيط ،وهو أهنم مل يرصحوا بإحلادهم ،أو مل يقوموا بالدعوة إليه ،ولو فعلوا الستقبلهم
هؤالء املبدلون باألحضان.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما كتبه شحرور يف مقال له حتت عنوان [إين جاعل
يف األرض خليفة] ،قال فيه( :رغم أين كمؤمن موقن بوجود اهلل ،أختلف مع هوكينغ يف
هذه اجلزئية حتديد ًا ،إال أنه بنظري شهيد ،بغض النظر عن إيامنه أو عدمه ،فاهلدف من
( )1ـ الكتاب والقرآن قراءة معارصة ،د .حممد شحرور ،ص ()193
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وجودنا حيققه أمثاله ،وبدوهنم سنبقى غافلني)()1

قال آخر :ونالحظ من خالل هذه الكلامت كيف هيون هؤالء من [وجود اهلل] الذي
هو أساس العقائد ،حيث أصبح عندهم جمرد جزئية بسيطة يمكن التنازل عنها ..وذلك
يعني ـ حسبام يصور ـ أن اإلنسان يمكن أن يامرس دوره يف اخلالفة من غري أن يعتقد وجود
اهلل ..ومن غري أن يؤمن به طبعا ..فالوجود هو األساس لكل العقائد.
قال آخر :بل إنه مل يكتف ذلك ،وإنام رفعه إىل رتبة الشهادة ،وهي ليست شهادة
التضحية ـ بحسب قصد شحرور ـ وإنام هي تلك الشهادة التي وصف اهلل هبا رسله عليهم
﴿وإِ ْن ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب إِ اال َل ُيؤْ ِمنَ ان بِ ِه َق ْب َل َم ْوتِ ِه َو َي ْو َم
الصالة والسالم فقال عن املسيحَ :
ا ْل ِق َيا َم ِة َي ُك ُ
ف إِ َذا ِج ْئنَا ِم ْن
ون َع َل ْي ِه ْم َش ِهيدً ا﴾ [النساء ،]159 :وقال عن رسول اهلل َ ﴿ :ف َك ْي َ
ٍ

ٍ

ِ

ُك ِّل ُأ امة بِ َش ِهيد َو ِج ْئنَا بِ َ
ك ع ََىل َهؤُ َالء َش ِهيدً ا﴾ [النساء]41 :
قال آخر :وبذلك حتول هوكينغ ـ عند شحرور وإخوانه ـ إىل ما يشبه األنبياء عليهم
السالم ،ذلك أنه ال فرق بينه وبينهم سوى يف تلك اجلزئية البسيطة التي ال قيمة هلا يف
موازين احلياة عندهم ،وهي جزئية اإليامن باهلل.
قال آخر :وال يكتفي بذلك ،بل يَتقى بالرفع من مكانته ليذكر أنه غاية الغايات،
وأنه لواله ما خلقت األفالك ،كام عرب عن ذلك بقوله( :فاهلدف من وجودنا ـ كام يقول ـ
حيققه أمثاله ،وبدوهنم سنبقى غافلني)
قال آخر :ثم يورد ـ للتالعب بمشاعر القراء ـ مقارنة بني إبراهيم عليه السالم ذلك
األواه املنيب ،وهوكينغ؛ فكالمها يف نظره واحد ،وليس من فرق بينهام سوى يف جزئية
اإليامن ،والدليل عىل ذلك ـ كام يصوره هو أن (اإلنسان هو وجود فيزيولوجي (برش) مضاف ًا
( )1التنويريون واملؤامرة عىل اإلسالم ،ص )205

301

له كم معريف (الروح) ،وهذه الروح هي التي ميزته عن باقي املخلوقات ،فكلام زاد الكم
املعريف زادت إنسانية اإلنسان وابتعد عن اململكة احليوانية) ،وبام أن هوكينغ له كم معريف
كبري ـ كام يذكر شحرور ـ مقارنة بغريه ،فهو صاحب روحانية أكرب ،ووظيفته يف الكون تابعة
للمدى الذي وصلت إليه روحانيته.
قال آخر :وهكذا نراهم مجيعا يؤبنونه عند موته يف نفس الوقت الذي يتجاهلون فيه
كل العلامء من أمثاله حتى لو كانوا يف مثل اختصاصه ،لسبب بسيط ،وهو أهنم مؤمنون ،أو
متقون ،أو كعامة املسلمني يؤمنون باإلسالم الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم ،والذي
وإن حوى بعض الفهم أو املامرسات اخلاطئة إال أنه ال ينزل أبدا إىل درك اإلحلاد الذي كان
يدعو إليه هوكينغ وأمثاله.
قال آخر :ومن أمثلة تلك الدعوات قول بعضهم يف تأبينه( :اللهم ارحم العامل
الفيزيائي الكبري ستيفن هوكينغ ،واغفر له وادخله جنتك الواسعة) ..وقال آخر يف موقعه
اإللكَتوين( :افتقدت البرشية هذا اليوم ..وحظي تاريخ اخلالدين بعامل فذ ،ال جيود الزمان
بمثله إال قليالً ،عامل رضب أروع مثال عىل طموح العامل احلق وشغفه بكشف أرسار العامل
وفك مغالق الطبيعة ،كام يف املثابرة والنضال ضد املرض وصور املعاناة النامجة عنه عىل
ِ
قهر ..ونحن إذ ُنعلِن مع العامل عن هذا
مستويات شتىُ ،مربهن ًا عىل أن الروح اإلنسانية ال ُت َ
النبأ األسيف بوفاة ستيفن هوكينغ ندعو اهلل الرمحن الرحيم أن يتواله برمحته ومغفرته ،وإنّا
هلل وإنّا إليه راجعون)
قال آخر :باإلضافة إىل هذا ،نجدهم يعظم بعضهم بعضا ،باعتبارهم جمددين
ومصلحني وصلوا إىل ما مل يصله كل السابقني والالحقني.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما كتبته اجلرائد يف الثناء عىل أركون ،ذلك الذي
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دعا إىل تبديل الدين مجيعا ليتناسب مع األهواء الغربية ..فقد كتب بعضهم عنه يقول:
(أعتقد دون مبالغة أن أركون املجدد األكرب لإلسالم يف عرصنا الراهن)( ..)1وكتب آخر:
(أركون من الكبار الذين كانوا جياهدون يف بث النور ،وإحالله حمل الظلمة الكاحلة يف عاملنا
العرِب)()2

قال آخر :وكتب آخر( :يظل أركون مشع ً
ال حقيقي ًا)( ..)3وكتب آخر( :هيدف
أركون إىل استخالص التجربة الروحية الكربى لإلسالم وتنقيتها من كل ما علق هبا عىل
مدار تاريخ املسلمني)( ..)4وكتب آخر( :أركون أول من قدم نقدا للتفكري اخلرايف املعارض
للمعرفة ،وبدد هيمنة األسطورة يف العقل العرِب ـ اإلسالمي)()5

قال آخر :وكتب آخر( :أركون أحد حكامء املسلمني الكبار)( ..)6وكتب آخر :خالل
األيام الثالثة األخرية اشتغلت بكل ما كان متاح ًا ،ورقي ًا أو إلكَتوني ًا ،بتوديع ثقافتنا لرمز
عاملي مثل الراحل األخري حممد أركون)( ..)7وكتب آخر( :أركون أحد هذه اهلامات
الفكرية من املشهد الثقايف والفكري العرِب)()8

قال آخر :وكتب آخر( :عمل حممد أركون طوال أكثر من نصف قرن عىل تقديم
قراءة جديدة لإلسالم ،قراءة تستند إىل مرجعيات ومناهج علمية)( ..)9وكتب آخر:
(سامهت ـ أفكار أركون ـ بقوة يف الدفاع عن القيم اإلسالمية النبيلة)( ..)10وكتب آخر:
(نجح أركون يف العودة باإلسالم إىل طابعه اإلنساين)()11

( )1الرشق األوسط 16 ،سبتمرب .2010

( )7الوطن 19سبتمرب.2010

( )2الوطن18 ،سبتمرب .2010

( )8صحيفة اليوم 19 ،سبتمرب.2010

( )3الوطن 17 ،سبتمرب .2010

( )9احلياة  16سبتمرب.2010

( )4الرياض19 ،سبتمرب.2010

( )10الرشق األوسط16 ،سبتمرب .2010

( )5الرياض16 ،سبتمرب.2010

( )11الرشق األوسط 18سبتمرب .2010

( )6الرشق األوسط 17 ،سبتمرب .2010
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ب .الطمع والعاملة:
قال أحد احلضور :حدثتمونا عن املنبع األول ..فحدثونا عن الثاين.
ف
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
قال أحد املبدلني :إنه ذلك الذي وصفه اهلل تعاىل بقولهَ ﴿ :ف َخ َل َ
ِ
ون ع ََر َض َه َذا ْاألَ ْدنَى َو َي ُقو ُل َ
َاب َي ْأ ُخ ُذ َ
ون َس ُي ْغ َف ُر َلنَا َوإِ ْن َي ْأ ِ ِهت ْم ع ََر ٌض ِم ْث ُل ُه
َو ِر ُثوا ا ْلكت َ
اق ا ْلكِت ِ
َي ْأ ُخ ُذو ُه َأ َمل ْ ُيؤْ َخ ْذ َع َل ْي ِه ْم ِمي َث ُ
احل اق َو َد َر ُسوا َما فِ ِيه َوالدا ُار
َاب َأ ْن َال َي ُقو ُلوا ع ََىل اهللاِ إِ اال ْ َ
ون َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
ْاآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري لِ ال ِذي َن َي ات ُق َ
ون﴾ [األعراف]169 :؛ فهي تصفنا بدقة ..فهي تذكر أن
سبب الكذب واالفَتاء عىل اهلل ،هو الطمع يف عرض احلياة الدنيا ،ونسيان اآلخرة ..وهو
ما حصل لنا متاما.
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا ال ِذي آ َت ْينَا ُه آ َياتِنَا َفان َْس َل َخ ِمن َْها
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىلَ :
َان ِم َن ا ْلغ ِ
َاوي َن َو َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َلكِنا ُه َأ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ان َفك َ
الش ْي َط ُ
َف َأ ْت َب َع ُه ا
ض َوا ات َب َع َه َوا ُه
ِ
ِ
َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
ََت ْك ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا ال ِذي َن ك اَذ ُبوا بِآ َياتِنَا
ب إِ ْن َحتْم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
َفا ْق ُص ِ
ص َل َع ال ُه ْم َي َت َفك ُار َ
ون﴾ [األعراف 175 :ـ  ..]176فنحن لسنا سوى هذا الرجل
ص ا ْل َق َص َ
الذي باع ما يملكه من علم ودين للشيطان بثمن بخس؛ فصار كالكلب عند سادته من
املحركني له.
املنظامت واملجالت:
قال آخر :ولذلك رحنا نشارك يف كل املنظامت العاملية ،ونكتب يف كل جمالهتا
وجرائدها ،التي ال تقبل إال ما تريده منا ،مقابل مال قليل وجاه كثري ومناصب رفيعة..
وهي كل ما كنا نطلبه.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما عرب عنه بعضهم يف كتاب له بعنوان [بحثا عن
احلداثة] ،حيث قال( :بعد حركة التغاير املتواصلة منذ أوائل القرن أضيف عنارص احتدام
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جديدة بربوز الدور األمريكي يف املنطقة بعد العام  1953م عىل الصعيد الثقايف ،فقد قامت
يف مرص مؤسسة فرنكلني للطباعة والنرش ،وبدأت بمدفوعاهتا السخية باستقطاب أعمدة
الثقافة العربية آنذاك من كل االجتاهات ..إن التدخل األمريكي كان حيمل طابع توجيه
حركة التغاير العربية إىل أفق حمدد ،وسنرى كيف لعبت جملة [شعر] دورا يف سياق هذا
التوجيه وبأية لغة ،وكيف وفرت هلا اجتاهات من خارجها مستندا أوليا لتحاول شق طريق
إىل مستقبل خاص للشعر العرِب)()1

قال آخر( :)2ومؤسسة فرنكلني التي أشار إليها الكاتب والتي ذكر أهنا استقطبت
أعمدة الثقافة العربية من كل االجتاهات ،هي منظمة أنشأهتا املخابرات األمريكية ،ظاهرها
الثقافة وباطنها جتنيد العمالء من الكتاب واملثقفني ،وتسمى هذه املنظمة [املنظمة العاملية
حلرية الثقافة] ،وقد بقيت هذه املنظمة تعمل أعامهلا الرسية من خالل كتاب وشعراء ونقاد
احلداثة حتى انكشفت عالقتها باملخابرات املركزية األمريكية ،حني نرشت النيويورك تايمز
يف التحقيقات التي قام هبا كارل برنشتني والذي بني أن هذه املنظمة وجمالهتا التي تصدرها
بمختلف اللغات ،ومنها العربية ،ليست سوى أحد أقنعة املخابرات األمريكية ،وقد
نوقشت هذه القضية يف الكونغرس األمريكي عام  1384هـ 1965 /م(.)3
قال آخر( :)4فمن املجالت واملؤسسات والنشاطات الثقافية التابعة هلذه املنظمة جملة
[حوار] التي كانت تصدر يف بريوت وكان رئيس حتريرها توفيق صايغ ..وملا انكشفت
عالقة املنظمة العاملية حلرية الثقافة باملخابرات األمريكية كابر توفيق صائغ ونافح ،ولكنه
اضطر لالعَتاف بذلك عندما نرش [ستيفن سبندر] الشاعر االنكليزي ورئيس حترير جملة

( )1بحثا عن احلداثة :ص .38

( )3بحثا عن احلداثة :ص .59 ،42

( )2االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2188/3 :

( )4االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2188/3 :
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[انكاونَت] التابعة للمنظمة العاملية حلرية الثقافة اعَتافه ،بأنه خدع من قبل املخابرات
املركزية األمريكية( ..)1وقد وجد اليسار العرِب يف مرص والعراق حينها الفرصة سانحة
لشن اهلجوم عىل التيار الذي كانوا يعتربونه عميال لإلمربيالية يوم كان لليسار صولة
وجولة ،وكان يف الوقت ذاته خيضع بعاملة مشاهبة للكتلة الشيوعية.
قال آخر( : )2وقد نرشت حينها صحيفة [النيويورك تايمز] مقالة ذكرت فيها أن
[املنظمة العاملية حلرية الثقافة] تدعمها وكالة املخابرات املركزية [ِس .آي .إي] ،وأن هذه
املنظمة متول جملة [حوار] العربية ،وقد كانت صحيفة روز اليوسف القاهرية ،باملرصاد
فأشارت يف إىل مقالة نيويورك تايمز وبدأت املعركة مع [حوار] عىل مستوى عال وحمتدم،
وقد ذكرت روز اليوسف يف بعض أخبارها ما ييل( :بعث الكاتب غايل شكري إىل روز
اليوسف صورة من الرسالة التي بعث هبا إىل توفيق صايغ رئيس حترير جملة حوار جاء فيها:
واليوم وقد نرشت روز اليوسف هذا اخلرب املرفق بتعليق الدكتور لويس عوض ،أرى من
واجبي أن أضيف هذا السبب اجلديد [تبعية حوار للمخابرات األمريكية] يف امتناعي عن
الكتابة يف حوار ،راجيا باسم عالقتنا الشخصية أن تعيد النظر يف موقفك أيضا فلست أشك
أنك أكرب من أن تشارك أو تتعامل مع جهة أجنبية مل تعد مشبوهة بل مدموغة بالتبعية لوكالة
املخابرات األمريكية)()3

قال آخر :وقد اعَتف توفيق صايغ بعالقة جملته باملنظمة العاملية حلرية الثقافة وأن
هذه املنظمة تابعة لوكالة املخابرات املركزية األمريكية ،وأهنا قد أمدته باملال طوال سنني
عديدة(.)4
( )1انظر :أفق احلداثة وحداثة النمط :ص  ،76 ،55وتوفيق صايغ

( )3توفيق صايغ مسرية شاعر ومنفي :ص  137ـ .138

مسرية شاعر ومنتقى :ص 146 :ـ .148

( )4انظر :اعَتافه هذا يف كتاب توفيق صايغ سرية شاعر :ص  161ـ

( )2االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2189/3 :

.164
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قال آخر( : )1ومثل ذلك جملة [شعر] التي قامت أصال عىل أفكار أنطون سعادة،
ودعواته لالندماج يف الغرب واالنفصال عن العرب واإلسالم ،حتت شعار الفكرة
املتوسطية ،وهذه وحدها كافية يف الداللة عىل العاملة التي هي أساس فكرة املجلة ،فلقد
تبنت جملة شعر االجتاه األسطوري الوثني وأغرقت يف ذلك غاية اإلغراق ،وسعت يف
ترويج أفكار االندماج بالغرب ،يف جذوره التارخيية وواقعه املعارص أديبا من خالل منرب
جملة شعر املؤسسة هلذا الغرض أصال ،وسياسيا من منرب احلزب القومي السوري ألنطون
سعادة.
قال آخر( :)2وكانت عصابة شعر تتلقى الدعم السخي من املخابرات األمريكية من
خالل [املنظمة العاملية حلرية الثقافة] ،وفرعها املسمى [مؤسسة فرنكلني] التي بدأت
بمدفوعاهتا السخية تستقطب أعمدة الثقافة العربية احلديثة ..وقد قال أحد احلداثيني يذكر
ذلك( :إن التدخل األمريكي كان حيمل طابع توجيه حركة التغاير الغربية إىل أفق حمدد،
وسنرى كيف لعبت جملة [شعر] دورا يف سياق هذا التوجيه وبأية لغة ،وكيف وفرت هلا
اجتاهات من خارجها مستندا أوليا لتحاول شق طريق إىل مستقبل خاص للشعر العرِب)()3

قال آخر( :)4والناظر يف شخصيات جملة شعر يدرك عمق العاملة والوالء ألعداء
األمة ،فها هو يوسف اخلال رئيس حترير املجلة ورئيس اللقاء األسبوعي [مخيس جملة
شعر]َ ،ترج يف الفلسفة من اجلامعة األمريكية يف بريوت ،وأقام يف نيويورك ثامين سنوات
التحق خالهلا باألمم املتحدة ثم عاد إىل لبنان عام  1374هـ 1955 /م وهو مغمور جمهول
ليقوم بإنشاء جملة [شعر] وجيمع معه أدونيس وخليل حاوي ونذير عظمة وأسعد رزوق

( )1االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2190/3 :

( )3املصدر السابق :ص .38

( )2انظر :بحثا عن احلداثة :ص .56 ،38

( )4االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2195/3 :
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وأنيس احلاج وخالدة سعيد ،وكل من هؤالء له تارخيه املجهول أو املشبوه( ،)1وكل منهم ـ
أيضا ـ ميلء باحلقد الدفني عىل األمة ،والتطلع والسعي إلذابة األمة واملجتمع والثقافة يف
أمحاض احلياة الغربية.
قال آخر(:)2ومن منابر املؤسسة األمريكية ،املنظمة العاملية حلرية الثقافة جمالت
[أدب] و[أصوات] و[مواقف] ،وقد ولغت فيام ولغت فيه كل من [حوار] و[شعر] وتعترب
من األوكار الثقافية ذات املقاصد السياسية ،واالستخباراتية ،املرتبطة باملخابرات املركزية
األمريكية(.)3
قال آخر( :)4ومنها مؤمتر روما الذي عقد يف ترشين األول  1961م ،ويعترب أحد
مناشط مجاعة شعر ،وقد أسهم يف إعداده ومتويله [منظمة حرية الثقافة] التابعة لوكالة
املخابرات املركزية األمريكية ،وقد حتدث حممد األسعد يف كتابه [بحثا عن احلداثة] عن هذا
املؤمتر ونشاطات مجاعة جملة [شعر] قائال ..( :عقدوا بمسامهة [منظمة حرية الثقافة]
املعروفة كأحد وجوه وكالة املخابرات األمريكية مؤمتر روما لألدب العرِب يف العام 1961
م ،وبعد  21عاما من عقد هذا املؤمتر اعَتفت إحدى املشاركات فيه يف حديث شخيص
ليس للنرش بأن املنظمني مل يكونوا أمرييكيني فقط ،بل ومن الصهاينة أيضا)()5

قال آخر( :)6ومن أحسن الشهادات عىل هذا ما كتبه بدر شاكر السياب حول موقفه
من [املنظمة العاملية حلرية الثقافة] ومؤمتر روما الذي كان السياب أحد أركانه ،حيث يقول:
(ال يسعني وأنا أمر يف أعقاب املحنة القاسية التي ظللت أعانيها ألكثر من عام ،إال أن أذكر

( )1انظر :أفق احلداثة وحداثة النمط :ص  18ـ .19

( )4االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2198/3 :

( )2االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2198/3 :

( )5بحثا عن احلداثة :ص .42

( )3بحثا عن احلداثة :ص  ،48وأفق احلداثة وحداثة النمط :ص ،56

( )6توفيق صايغ سرية شاعر ومنفى :ص  164ـ .165

والقصيدة احلديثة وأعباء التجاوز :ص  148ـ .150
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الدور املرشف الذي وقفته جتاهي [املنظمة العاملية حلرية الثقافة] واحلق أهنا كانت اجلهة
الوحيدة التي أمدتني بالعون السخي دون مدائح أكيلها هلا وأستجدهيا فيها أن تساعدين..
أوفدتني املنظمة إىل اململكة املتحدة يف زمالة ملدة سنة لتتيح يل الفرصة كي أعالج نفيس
هناك ،وخصصت يل راتبا شهريا قدره ستون جنيها اسَتلينيا ،وبعد أن راجعت األطباء
واألخصائيني وحجز يل رسير يف واحد من أحسن مستشفيات لندن ،أرسلت يل املنظمة
شيكا بخمسامئة جنيه أسَتليني أنفقها عىل عالجي ..وأرسلت املنظمة مستشارها األستاذ
سيمون جارجي كي يراين ويطمئن عىل وضعي ويدبر أمر سفري إىل باريس للمعاجلة
هناك ،وتم االتفاق عىل أن أطري إىل باريس برفقة صديق يعتني ِب ،وأن يكون كل ذلك ـ بام
فيه تكاليف إقامتنا يف باريس ـ عىل نفقة املنظمة ،ويف باريس وجدت نفيس حماطا بالرعاية
والعناية من موظفي املنظمة والعاملني فيها ..وزودت باألدوية التي وصفها يل الطبيب عىل
حساب املنظمة ..وإنني ليؤملني ،وأنا يف هذه احلال أن أقرأ التهم الباطلة التي تكال
للمنظمة ،ملجرد أهنا أصدرت جملة قد تنافس املجلة الفالنية ،وعملت عىل إبراز أدباء قد
ينافسون األدباء الفالنيني)
قال آخر( :)1ثم حتدث عىل نشاط املنظمة ،وكيف استقطاهبا لألدباء واملثقفني ،فقال:
(كان أول ما عرفت املنظمة يف مؤمتر األدب العرِب الذي عقد يف روما يف شتاء  1961م
وكانت املنظمة هي التي عملت عىل عقده ،لقد كان ذلك املؤمتر تظاهرة قومية عربية يف
وسط أوروبا ..وأشهد أن املسترشقني املدعوين إىل املؤمتر كانوا أكثر عروبة يف مواقفهم من
بعض اجلهات العربية ..إن موقف أية منظمة ثقافية غربية ،ال يمكن أن خيتلف كثريا عن
أحسن موقف غرِب من قضايا العرب ،وفيام خيص قضية فلسطني :احلياد بني العرب
( )1توفيق صايغ سرية شاعر ومنفى :ص  164ـ .165
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واليهود)
قال آخر( :)1ومن املؤسسات التي كان تستهوينا ،وتستقطبنا مؤسسة فرنكلني
للطباعة والنرش ،وهي أيضا من فروع وكالة االستخبارات األمريكية ،وكانت تستقطب
كتاب احلداثة ،بمدفوعاهتا السخية من كل االجتاهات ،وكان األرسع إىل خدمتها أقطاب
التقليدية ،فقدموا لكتبها املَتمجة وبحثوا يف املوضوعات التي اقَتحتها.
قال آخر( :)2ويف إعالن واحد من إعالنات مؤسسة فرنكلني عن مطبوعاهتا املَتمجة
وردت أسامء :طه حسني وحممد عوض حممد ،وسهري القلاموي ولويس عوض ،وأمحد زكي
أبو شادي ،وتوفيق احلكيم ،وكانت مهمة بعضهم الَتمجة وبعضهم اإلرشاف والتقديم..
ويبدو أن نشاط هذه املؤسسة قد امتد إىل بريوت والعراق أيضا ،حيث ورد يف مراسالت
السياب املنشورة ما يفيد أن يوسف اخلال وجربا إبراهيم جربا كانا من متعهدي توزيع أعامل
الَتمجة عىل األدباء العرب.
قال آخر :وقد أعلنت املنظمة عن اعتزازها باستقطاب الكتاب واملثقفني احلداثيني
من مجيع االجتاهات فقالت( :نحن فخورون بأننا قد ساعدنا عىل إعانة عدد ال حيىص من
األساتذة والكتاب والصحفيني ،ومن بينهم السياب وتوفيق صايغ ،سواء أكانوا ليرباليني
أم حمافظني أم اشَتاكيني يف كفاحهم من أجل حرية التعبري الثقايف يف أية بقعة من بقاع
األرض)()3

قال آخر( : )4ومن املنظامت التي كانت تدعمنا وتستقطبنا [مجاعة إخوان احلرية]،
وكانت يف مرص ،ويرأسها اجلاسوس اإلنجليزي املحَتف [كرستوفر سكيف] ،وقد
( )1بحثا عن احلداثة :ص .38

( )3املصدر السابق :ص .150

( )2املصدر السابق :ص  .56وانظر :أفق احلداثة وحداثة النمط :ص

( )4انظر :أباطيل وأسامر :ص  477ـ .506 ،478

.76 ،56
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حاكمت الثورة املرصية أعضاء هذه اجلامعة باعتبارهم عمالء ومنهم لويس عوض الذي
أهدى كتابه [بلوتولند وقصائد أخرى] إىل زعيمه كرستوفر سكيف سنة  1947م ،وكان
سكيف هذا مبرشا ،وكان يقوم يف اجلامعة بعمل تبشريي وسياِس يف آن واحد ،ومن أعوانه
ناظر املدرسة اخلديوية اجلاسوس [فرنسيس] وهو أحد مؤسسى مجاعة إخوان احلرية،
و[دافنيس األعرج] و[بيفن] وكانوا مجيعا يتظاهرون بالعلم والثقافة ،ويستقطبون العمالء
لصالح أجهزة املخابرات الربيطانية.
قال آخر :وقد قال لويس عوض يذكر ذلك( :أعتقد أن اللقاء املتجدد بني املرصيني
واإلرسائيليني سيخلق وضعا ثقافيا مثريا لالهتامم ،وكم أمتنى أن حيدث ذلك مثلام حدث
قديام قبل خروج اليهود من مرص ،إن مرص جيب أن تنفرد حضاريا ،ولذلك فعليها أال تتجه
رشقا إىل دمشق أو بغداد ،ولكن إىل الشامل والغرب حيث أوروبا ،إنني لست قوميا وأفتخر
بأنني علامين)( )1

قال آخر( : )2ومن املنظامت التي كانت تدعمنا وتستقطبنا مؤسسات [ركفلر]
اليهودي األمريكي و[فورد] و[فلربايت] ،وهي مؤسسات تقدم الدعم للدارسني
وللبحوث املتعلقة بالعامل اإلسالمي ،وبخاصة الدعوات اإلسالمية فيه ،إضافة إىل عنايتها
باملستغربني من أبناء البالد اإلسالمية ،وخاصة الذين أعلنوا مواقفهم العلامنية واحلداثية
املضادة لإلسالم أو املشككة فيه.
قال آخر( :)3فمؤسسة [فلربايت] يف القاهرة تستقطب هذه الفئة وتقرهبا ،وتستكتبها
وتوظفها ،وتغدق عليها ألوان املساعدات املعنوية واملادية ،وممن استقطبتهم [فلربايت]

( )1جريدة اجلزيرة ،العدد الصادر يف  1402/3/10هـ.

( )3االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2206/3 :

( )2انظر :الغرب يف مواجهة اإلسالم ملازن مطبقاين :ص .34
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الكاتب احلداثي العلامين نرص حامد أبو زيد ،الذي نال احلظوة من هذه املؤسسة وغريها،
وملا قرر اخلروج من مرص وجد األيدي التى حتتضنه واجلامعات التي تستقبله من إسبانيا
حتى فرنسا ومن أمريكال حتى هولندا.
قال آخر( : )1أما املساعدات املالية للحداثيني ،فمن أهم نشاطات هذه املؤسسات
اليهودية األمريكية ،أضف إىل ذلك األبحاث املشَتاة بل املدفوعة األتعاب سلفا ،والتي
تصب كلها يف تسويق الليربالية الغربية والسالم مع اليهود ،ويف التنفري من اإلسالم
وقضاياه باسم دراسة اإلسالم السياِس.
قال آخر( :)2ومن األمثلة عىل ذلك [ جملة اآلداب البريوتية] ،وهي املجلة التي تبنت
العقيدة الوجودية اإلحلادية وراحت تدعو إليها وتبرش هبا ،وتنرش الكتب والقصص
الوجودية من سارتر حتى كولن ولسن ..واملالحظ أهنا لعبت دورا كبريا يف طرح [االلتزام]
و[الشعر] و[الثقافة] يف إطار األطروحات الوجودية ،وزاد هذا امليل يف السنوات الالحقة
بوصف الوجودية أصفى تعبري عن مشكالت اإلنسان العرِب.
اجلوائز والتحفيزات:
قال آخر :مل تكن تلك املنظامت واملجالت والصحف وحدها من استقطبنا
واستقطب أساتذتنا ،بل األخطر منها تلك اجلوائز والتحفيزات التي كانت تدعونا لكتابة
كل ما يريدون يف سبيل نيلها.
قال آخر( : )3وقد أحيطت تلك اجلوائز هباالت الدعاية ،وهبارج التزويق فأصبح
احلصول عليها أمنية األمنيات وغاية الغابات ،عند من خف ميزاهنم ،وضعف يقينهم باهلل

( )1االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2206/3 :

( )3االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2211/3 :

( )2بحثا عن احلداثة :ص  36ـ .37
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وبدينه.
قال آخر(:)1ومن أشهر تلك اجلوائز [جائزة نوبل] التي يسيطر عليها ويوجهها زمرة
من اليهود بل من الصهاينة ..وكان من آخر األحداث األدبية التي ضجت هبا وسائل
اإلعالم نيل نجيب حمفوظ هلذه اجلائزة؛ فقد اعتربها املصفقون يف مدرجات العبث
والضياع قفزة إىل العاملية ،وتنافسوا يف إطراء اجلائزة وصاحبها ،وكان األمة قد نالت نوايص
العزة والتمكني ملا حصل أحد القصاصني عىل جائزة هيودية.
قال آخر :وقد ذكر نجيب حمفوظ نفسه أهداف تلك اجلائزة وغريها ،فقال يف
وضوح ورصاحة( :ما من جائزة إال ومن ورائها رشوط ما؛ ألنه ال يمكن أن أرصد مايل
جلائزة إال وعندي هدف ،أنا أعمل جائزة ألف جنيه لقصة فيكون وراءها سؤال ،أي نوع
من القصة؟ وإال فلامذا أرصدها؟ هلدف سياِس ،لسبب ديني ،أو لسبب اجتامعي ،وجائزة
نوبل تعرب عن قيم احلضارة الغربية ،ويوم أن منحت ملنشق روِس ،مل تكن تكيد لروسيا،
وإنام اعتربت أن الشيوعية هدم لقيم احلضارة الغربية األصلية ،وعندما أخذ أحد الكتاب
منها موقفا واحتج عليها شجعته ألهنا تشجع قيمها)()2

قال آخر :وملا أجرى أحد الصحفيني معه حوارا يف هذا الشأن اعترب اجلائزة والفرح
هبا واللهاث خلفها من عالمات القصور ،فقد سأله الصحفي قائال( :مل ينل األدب العرِب
جائزة نوبل حتى اآلن هل ترد ذلك إىل قصور يف جهود الَتمجة ،أم أن هناك العوامل
السياسية التي تتدخل ،وال جتعل تلك اجلائزة مقياسا لألدب؟) فأجاب نجيب قائال( :هذا
سؤال مهم ،فأنا مل أفكر أبدا ىف جائزة نوبل ،وأعجب كيف أننا نشغل بالنا ليل هنار هبذه
اجلائزة ،وكأننا مل نكتب أدبا ،أو لن يكون لنا أدب إذا مل نفز هبا ،وهو أمر خمجل يعكس عدم
( )1االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2211/3 :

( )2أدب نجيب حمفوظ :ص .60
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الثقة بالنفس ،والنظر إىل تراثنا األدِب اهلائل عىل أنه قليل القيمة ،مع أنه ليس كذلك أبدا،
ال ينبغي أن نشغل أنفسنا بتلك اجلائزة أفرادا وجمتمعا فهي ليست جوازا للمرور إىل عاملية
األدب وليست مقياسا لألدب اجليد)()1

قال آخر :ويف كتاب [عىل نار هادئة] سأله مؤلفه( :إذا منحت لك جائزة نوبل هل
سَتفضها مثلام فعل سارتر؟) فأجاب نجيب حمفوظ( :نعم سأرفض هذه اجلائزة لو منحوين
إياها ،ألن البعض اعتقد أنني أدعو إىل السالم وكامب ديفيد من أجل احلصول عىل جائزة
نوبل التي تسيطر عليها الصهيونية العاملية) ،وأضاف( :إنني أدعو إىل السالم يف نظر هؤالء
لكي أحظى برضا تلك املنظامت التي تتحكم يف منح اجلائزة ملن تريد ،هلذا فإنني سأرفض
جائزة نوبل لو منحت يل بالفعل ألنني يف احلقيقة غني عن رضا الصهيونية ..إن هذه اجلائزة
ككل جائزة تقوم عىل أساسني :األساس األول :عمل يشَتط فيه درجة من التفوق،
األساس الثاين :حتقيق مضمون معني ال خيلو من خط سياِس باملعنى العام)(..)2لقد قال
ذلك قبل أن يمنح اجلائزة ،لكن بعد أن منح اجلائزة طار هبا فرحا وأعلن مبارشة قبوله هبا
وافتخاره بالثقة الكريمة ،واعترب ذلك اعَتافا بعاملية األدب العرِب.
قال آخر( :)3مل تكن مبادرة نجيب حمفوظ للدعوة للصلح مع اليهود ،هي املربر
الوحيد والكايف لرضا أصحاب جائزة نوبل ،الذين ذكر نجيب حمفوظ أهنم تسيطر عليهم
الصهيونية العاملية ..بل كانت هناك سبب آخر ال يقل أمهية ،وقد أشار إليه حني بني أن أحد
أسس منح اجلائزة أن تكون األعامل حمققة ملضمون معني ،وذلك املضمون هو قلب املعايري
الثابتة يف املجتمع املسلم ،وزعزعة أركان التدين والعبادة واألخالق والقيم.

( )1أدب نجيب حمفوظ :ص .126

( )3االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2216/3 :

( )2أدب نجيب حمفوظ :ص .59
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قال آخر( :)1ولذلك أفشى نجيب حمفوظ ـ من خالل رواياته ـ يف املجتمع املسلم
جرأة خبيثة يف الشك يف الدين والسخرية باهلل تعاىل ورسله ،وأفشى قيام أخالقية حيرص
كل عدو لإلسالم واملسلمني عىل انتشارها يف املجتمع املسلم ليضعف ويتفكك ..وقد أثار
اإلحلاد حتت أسئلة الشك والريب التي تبدو يف ظاهرها بريئة وساذجة ،وأثار أمور اجلنس
بصورة جتعل الفاحشة هينة بسيطة ،وتسوغ تعاطي اجلنس كاملاء واهلواء ،وتسوغ رشب
اخلمر واحلشيش والرذائل اخللقية.
قال آخر( :)2لقد وضع نجيب حمفوظ كل هذه القضايا وغريها عىل لسان شخصيات
رواياته ،ونطق هو هبا ،ولكن من خلف أقنعة هذه الشخصيات التي تبدو أهنا ال تفرض
رأهيا ،وأهنا جمرد صور لبعض حاالت موجودة يف املجتمع ،ولكن القارئ خيرج منها وقد
اشتعلت يف ذهنه أسئلة الشك ،والتهب يف قلبه جحيم اجلنس إال من عصم اهلل.
قال آخر :وقد شهد جمموعة من الكتاب باملرمى السياِس والفكري من وراء منح
نجيب هذه اجلائزة؛ فقد عقدت جملة األزمنة البريوتية ندوة حول ظروف منح اجلائزة
لنجيب حمفوظ ،ومما جاء فيها( :إن جائزة نوبل متثل الرؤية الغربية ،وال يمكن أن نتخيل
كاتبا عربيا عىل رصاع ضد اإلرسائيليني ،مستمرا يف رصاعه معهم حيصل عىل اجلائزة؛ ألن
هذا ال يتفق مع التصور الغرِب لألمور ،وال أستبعد أن يكون للجنة هذه اجلائزة جهاز
استخبارات خاص ،فقد قررت سنة  1972م منح الكاتب األرجنتيني [جورجي لويس
بورجنس] اجلائزة لكنه حرم منها قبل أسبوع واحد من إعالهنا لسبب غريب هو أنه حياِب
ذكر الزعيم الفاَش موسوليني ،ويتحدث عنه بعطف شديد فحرم اجلائزة إىل األبد،
والكاتب اإلرسائييل املجهول [عجنون] يناهلا ،ومل تكن له أعامل ذات قيمة ،ومل تكن له
( )1أدب نجيب حمفوظ :ص .51

( )2االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2216/3 :

315

كتب مَتمجة إىل لغات أخرى)()1

قال آخر :وجاء فيها( :إن العامل السياِس لعب دوره يف قضية منح نجيب حمفوظ
اجلائزة ،فقد ظهر نجيب حمفوظ عىل شاشة التلفزيون اإلرسائييل ،وأعطى مقابالت لنقاد
وأدباء وصحافيني إرسائيليني ،وهذا ما جعله أقرب إىل مفهوم الغربيني من غريه من
األدباء ،كام أن الرئيس أنور السادات أقرب إىل الغربيني من الرئيس عبد النارص للسبب
نفسه ،أنا أدخل العامل السياِس ،وأراه مبارشا ،إنه صار إرسائيليا يف نظرته السياسية ،أو
جتنس إرسائيليا)()2

قال آخر( :)3ومن األمثلة عىل تلك اجلوائز التي كانت تستقطب احلداثيني
وتشجعهم [جائزة الغنكور] ،وهي اجلائزة الفرنسية التي ال تعطى إال لعمل روائي يطابق
املواصفات التي رسمها واشَتطها [أدمون غنكور] الروائي واملؤرخ الفرنيس ،يف وصيته
حول اجلائزة قبل ما يقارب املائة عام ..فهي ال تعطى إال ملن خيدم املآرب الثقافية والسياسية
الفرنسية ،لكي تظل هذه املآرب عىل قيد احلياة ،من خالل صنائعها من الكتاب واألدباء.
قال آخر( : )4وممن أعطي هذه اجلائزة احلداثي املغرِب طاهر بن جلون ..وهو رجل
أدار ظهره لبالده وأمته وحضارهتا وتارخيها ..واالطالع عىل نتاج هذا الرجل يعطي برهانا
كافيا عىل السبب الذي اختري من أجله جلائزة [الغنكور] وخيرج بتصور شامل عن الرسالة
اهلد امة التي حيملها ،والرس الذي جعل الفرنسيني يكرمونه هبذه اجلائزة يف املركز الثقايف
الفرنيس يف تونس.

( )1جملة األزمنة ،العدد  15يف مارس وإبريل  1989م 1409/هـ:

( )2أدب نجيب حمفوظ :ص  62ـ .63

ص  72ـ  .73والكالم لعيل شلش ،نقال عن كتاب أدب نجيب حمفوظ:

( )3االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2223/3 :

ص  62ـ .63

( )4االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2223/3 :
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قال آخر( :)1ومن األمثلة عىل تلك اجلوائز [جائزة اللوتس] ،ومتنحها منظمة كتاب
آسيا وأفريقيا ،املوظفة خلدمة الفكر االشَتاكي ،وهذه اجلائزة ال تقدم إال ملن سار يف خدمة
الشيوعية ،داعيا إليها ،وكان معربا عنها يف بالده ،ساعيا لتمكينها سياسيا واعتقاديا يف
جمتمعه ..ولذلك احتشدت طوابري اليسار العرِب للحصول عىل هذه اجلائزة.
قال آخر :ومن الذين حصلوا عليها حسني مروة ،املاركيس اللبناين ،وزميله
الفلسطيني املاركيس غسان كنفاين ،وثالثهم املاركيس اآلخر عبد الكريم الكرمي ،وغريهم
من عتاة االجتاه املاركيس.
ج .التلمذة املدنسة:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املنبع الثالث من املنابع املدنسة.
قال أحد املبدلني :إنه ذلك الذي وصفه اهلل تعاىل بقولهَ ﴿ :ل ْو َخ َر ُجوا فِي ُك ْم َما
ِ
زَ ا ُدو ُك ْم إِ اال َخ َب ًاال َو َألَ ْو َض ُعوا ِخ َال َل ُك ْم َي ْب ُغو َن ُك ُم ا ْل ِف ْتنَ َة َوفِي ُك ْم َس اام ُع َ
يم
ون َهل ُ ْم َواهللاُ عَل ٌ
ِبال اظاملِنيَ ﴾ [التوبة ،]47 :فاآلية الكريمة تشري بكلمة ﴿ َس اام ُع َ
ون﴾ للتلمذة املدنسة التي وقعنا
فيها ،كام وقع فيها مجيع أساتذتنا.
قال آخر( : )2ولذلك فإنكم لو اطلعتم عىل كل الضالالت التي يقوم عىل تأصيلها
ونرشها والدفاع عنها دعاة احلداثة؛ فسَتون أهنا ليست إال نقوالت مَتمجة عن أفكار
ومناهج الغربيني.
الفلسفات التشكيكية:
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك أن كل الذين زعموا أن الوحي اإلهلي كالم برش
ونتاج إنسان ،أو أنه أسطورة ،أو أنه مضاد للعقل والعلم ليس سوى صدى للفالسفة
( )1االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2224/3 :

( )2االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.92/1 :
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واملسترشقني الذين أوحوا إليه بتلك املعاين.
قال آخر( :)1ولذلك؛ فإننا لو نظرنا إىل ما كتبه أعداء الوحي من العرب فإننا نجد
أهنم مل خيرجوا عن ما كتبه الغربيون من هيود ونصارى عن التوراة واإلنجيل ،ذلك أهنم ملا
نظروا إىل ما يف هذه الكتب من اختالف وتناقض وما فيها من اختالق منسوب إىل اهلل
وأنبيائه ،اتضح هلم مناقضتها للواقع املادي املجرب ،ووقوعها يف حماالت العقول ،وكانت
أوروبا قد قطعت شوطا كبريا يف األخذ باملاديات والركون إىل الفلسفات الشكية
والالأدرية ،واإلحلادية ،فنتج من ذلك أن اجته جمموعة من فالسفة الغرب لدراسة التوراة
واإلنجيل عىل ضوء هذه املذاهب والفلسفات ،فأسسوا بذلك مدارس هتتم بنقد نصوص
الوحي وإجراء الدراسات النقدية والتارخيية عليها.
قال آخر( :)2ومن أشهر فالسفة الغرب الذين تصدوا لدراسة ما يسمونه [ظاهرة
الوحي] والذين هم أساتذتنا احلقيقيني وأساتذة كل احلداثيني [سبينوزا] ( 1632م ـ
 1677م) الذي ولد ألرسة هيودية من هيود الربتغال ،هرب والده إبراهيم وجده ميخائيل
من الربتغال إىل هولندا ،وكان والده زعيام للجالية اليهودية يف أمسَتدام وجده كان مهتام
بأمر الكنيست اليهودي ،وتلقى باروخ تربية هيودية دينية متعمقة ،ودرس مبادئ التاريخ
الديني والسياِس والنقدي لليهودية واطلع عىل كتب الفالسفة اليهود يف العرص الوسيط،
وأصبح حاخاما هيوديا ،ثم فيلسوفا ودارسا للعلوم اإلنسانية.
قال آخر( : )3وقد كان القوت الرئييس الذي تغذى منه فكره النصوص العربية
وكتابات جرسويندس الذي كان ينتقد املعجزات والنبؤات ويقدم العقل عىل الوحي ،ومن

( )1االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1058/2 :

( )3االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1059/2 :

( )2االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1059/2 :
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هنا توجه سبينوزا لرفع مقام املعرفة العقلية ،وفعل الكثري لَتويج وتطوير اإلحلاد ـ كام تقول
املوسوعة الفلسفية ألكادميني سوفييت ـ ولقضية التفكري احلر ،وأنه ال يصح للدين وال
للدولة املساس بحرية الفكر ،وكان له تأثري قوي عىل مادية القرنني السابع عرش والثامن
عرش ،وأثر تفكريه احلر الديني عىل تطور اإلحلاد ،وقد أثنى إنجلز عىل آراء سبينوزا
الفلسفية ثناء كبريا ،وتعاليمه جتعله خليفة لتوماس هوبز وهو الفيلسوف اإلنجليزي امللحد
املعادي بشدة للدين.
قال آخر( :)1ومن كتبه التي كان هلا التأثري الكبري فينا ويف أساتذتنا احلداثيني كتابه
الذي سامه [الرسالة الالهوتية السياسية] ،وتسميه بعض الكتب [البحث الالهويت
السياِس] ،وقد ترمجها تلميذ كتبه حسن حنفي حتت اسم [رسالة يف الالهوت والسياسة]
قال آخر( :)2وقد وضع يف هذا الكتاب أسس املنهج التارخيي لدراسة حمتوى النص
الذي يرى أنه يَتاوح بني التارخيية واألسطورية للتحرر من سلطة األسطورة والقضاء عىل
أسبقية املعنى ،وحتمية احلقيقة يف الوحي ،وأنه جيب البحث يف تارخيية النص ال البحث عن
املعنى واحلقيقة فيه.
قال آخر( :)3وقد أثر سبينوزا بأقواله هذه عىل الذين جاؤوا بعده ،وهز بفلسفاته
املكانة املتبقية للعهد القديم واجلديد من الكتاب ،وخاصة اإلنجيل الذي توارد عىل دراسته
مجوعة من أبناء النصارى الغربيني متأثرين بمنهج سبينوزا.
قال آخر( :)4ومنهم [ريشار سيمون] ( 1638ـ  1712م) ،وهو مفكر فرنيس
وخطيب ورجل دين مسيحي ،وقد كلفه بعض الرهبان بوضع فهرس باملخطوطات
( )1االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1060/2 :

( )4موسوعة أعالم الفلسفة  ،594/1واملعجم الفلسفي :ص ،354

( )2االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1060/2 :

واملوسوعة الفلسفية :ص .251

( )3االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1060/2 :
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الرشقية لدى الكنائس لدهيم ،وبذلك توفرت له جمموعة واسعة من الوثائق عن اليهودية
والكنائس الرشقية مما أتاح له أن يكون تصورا جديدا عن تكوين خمتلف أسفار الكتاب
املقدس وحتريرها ،فكتب كتابه [التاريخ النقدي للعهد القديم] الذي يرى فيه أن النسخة
األصلية لإلنجيل قد ضاعت ،وأن التحريف تناوله ،وأن الواجب يقيض أن َتضع النسخة
احلالية للفحص والتدقيق والدراسات اللغوية والتارخيية ،وقد كره الربوتستنت
والكاثوليك هذا الكتاب؛ ألنه يشكك يف أهم وثائقهم الدينية ،ويقوض أساس الديانة
النرصانية.
قال آخر( : )1ثم ألف [التاريخ النقدي لنص العهد اجلديد] ثم [التاريخ النقدي
لروايات العهد اجلديد] ثم [التاريخ النقدي للرشاح الرئيسيني للعهد اجلديد] ثم
[مالحظات جديدة حول نص العهد ورواياته] ،وهي كلها تنتقد النصوص اإلنجيلية
وتشكك يف ثبوهتا ،ويف تناقلها ،وسبب ذلك ما اكتشفه سيمون من تناقضات واختالفات
وإضافات وحذف ورشوح خمتلفة ،وتواريخ متعارضة وغري ذلك من األسباب التي حفزته
إىل هذه الشكوك الكبرية وقادته إىل وضع تفسريات تارخيية وعقالنية للكتاب املقدس
عندهم ..وقد أخذ هذا عنه أساتذتنا احلداثيون ،وطبقوا أقواله ونظرياته عىل القرآن الكريم
من غري مراعاة للفوارق الكبرية بني القرآن وتلك الكتب املحرفة.
قال آخر( :)2ومنهم [شَتاوس دافيد فريدريش] ( 1800ـ  1874م) ،وهو الهويت
وشارح أملاين ،بروتستانتي ،وكان قسا لقرية يف أملانيا ثم مدرسا يف مدرسة دينية ،تتلمذ عىل
الفيلسوف هيجل ..وقد ألف كتابا باسم [حياة يسوع] الذي أثار ضجة كبرية وتألبت عليه

( )1انظر ترمجته يف :موسوعة أعالم الفلسفة  ،594/1واملعجم

( )2املعجم الفلسفي :ص  361ـ  ،362ومرسوعة أعالم الفلسفة

الفلسفي :ص  ،354واملوسوعة الفلسفية :ص .251
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السلطات الدينية يف أملانيا بسببه ،وأثار بكتابه هذا دهشة أوروبا وانذهاهلا بام أضفاه من شك
وريبة يف املسيح عليه السالم ويف اإلنجيل.
قال آخر :وقد عرب فيه عن آرائه امللخصة يف أنه ينبغي أال خيتلف النظر إىل هذا
الكتاب بعهديه القديم واجلديد ،عن النظر إىل أي كتاب آخر من حيث التحليل والنقد..
وقد ركز شَتاوس نفسه لعمله النقدي والتأرخيي فأصدر عدة كتب هي [العقائد املسيحية]
و[الروماين عىل عرش القيارصة]
قال آخر :وقد طغت أعامل دافيد شَتاوس عىل جممل النقد الديني يف القرن التاسع
عرش ،ونستطيع تتبع تأثريها يف اجتاهات أساسية ثالثة :يف اجتاه ماركس ،بوساطة فيورباخ،
ويف اجتاه رينان ،وأخريا يف اجتاه مادية هيجل.
قال آخر( :)1وقد تصدى شَتاوس إلفراغ النرصانية من كل مضمون خارق للطبيعة
وبإرساء الدين عىل عقالنية الفكرة النرصانية وحدها ،وهذا االجتاه بعينه أخذه احلداثيون
العرب ،كام أخذوا من شَتاوس وجوب إخضاع الوحي ملتطلبات النقد التارخيي ،حيث
رأى أن النرصانية ال تقبل التفسري إال من خالل ما سامه [أسطورة يسوع] التي يرى أن
العقلية اليهودية هي التي اختلقتها ،وقد اعتمد رينان هذه الفكرة يف كتابه [حياة يسوع]،
وما انفك شَتاس يتقدم جتاه مادية متشددة باطراد حتى ذهب يف أواخر حياته إىل إنكار كل
دين يقوم عىل إله شخيص ـ حسب تعبريه ـ معتربا أن العلم يعطي تفسريا وافيا للكون،
واعترب أن وجود املسيح أسطورة ،واجته بكرهه الشديد للمسيحية لَتسيخ النزعة اهليجلية
املادية وخصوصا يف كتابه [اإليامن القديم اجلديد]
قال آخر( :)2ومنهم [رينان جوزيف ارنست] ( 1823ـ  1892م) ،وهو كاتب
( )1االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1063/2 :

( )2املعجم الفلسفي :ص  361ـ  ،362ومرسوعة أعالم الفلسفة
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وفيلسوف فرنيس ،نذره أهله من صغره للكهنوت فدرس عىل أيدي معلمني دينيني ثم
َترج كاهنا وتعلم العربية ،ثم توجه إىل الفكر األملاين وابتعد عن اإليامن الكاثوليكي وَتىل
عن الكهنوت ،وبدأ بدراسة التاريخ والفلسفة ،وحصل عىل الدكتوراه يف موضوع بعنوان
[حول ابن رشد والرشدية] ،وجتول يف بعض بالد املرشق العرِب للبحث يف اآلثار ،ودرس
اللغة العربية يف إحدى جامعات فرنسا وحارض عن املسيح عليه السالم باعتباره [إنسانا ال
نظري له] فغضب منه الكاثوليك وأوقفوا حمارضاته وألف عدة كتب يف نقد الدين النرصاين
بأسلوب فلسفي وتارخيي وأشهرها [تاريخ أصول املسيحية] يف سبعة أجزاء و[حياة يسوع]
عىل نمط شَتاوس ،و[دراسات يف التاريخ الديني] و[تاريخ شعب إرسائيل] يف مخسة
أجزاء.
قال آخر :واتسمت فلسفته بنزعة هيجلية ونزعة شكية رافضة للثابت ،وأعلن عن
رفض كل خارق للطبيعة واإليامن بالطبيعة وقوانينها التي مل َترق ،واإليامن بالعلم احلر،
والتزم هبذه املباديء يف نظرته إىل العلم والتاريخ والدين واملاورائيات ،وأعطى العلم أمهية
كربى ،واعتربه الناموس الذي ال تعيش البرشية بدونه ،والتزم بالوضعية واعترب أن كل
املعارف تأيت عن دراسة الطبيعة والتاريخ ،وهو املبدأ الذي أخذه أركون وقدسه وطاف
حوله يف أغلب كالمه ومؤلفاته.
قال آخر :واعترب رينان أن لكل َشء يف التاريخ تفسريا إنسانيا ،وأن الدراسات
التارخيية جيب أن تكون ذات نظرة طبيعية وبناء عىل نظرته التارخيية هذه فقد رفض كل ما
خيرق الطبيعة وال يستثني األساطري التي يقصد هبا ما يف األديان وكتبها وهو يقصد الكتاب
املقدس عند النصارى ،حيث تبنى قضية النقد التارخيي لتاريخ املسيحية فأبعد الطابع
 15/2ـ  ،17وتاريخ الفكر األوروِب احلديث .110/4

322

التقدييس عن األبحاث يف الكتاب املقدس لدهيم ،وأسس رشحا علامنيا له ،بنظرة نقدية
فيلولوجية [طرق نقدية تعتمد عىل التارخيية واملقارنة] اعتربت أن األناجيل روايات تارخيية
متناقضة ،واستبعد رينان كل اخلوارق واملعجزات ..وهذا املنهج نفسه أخذه احلداثيون
والعلامنيون العرب وحاولوا تطبيقه عىل اإلسالم.
قال آخر( :)1ومنهم [بولتامن رودولف] ( 1884ـ  1976م) ،وهو كاتب
وفيلسوف الهويت أملاين ،كان رائد حركة [نزع الطابع امليتولوجي] أي األسطوري عن
املسيحية ،وتقول كتب تراجم الفلسفة بأن فكره اليوم يستلهمه الذين يسمون [الهوتيي
موت اهلل] ،وكان ابنا لقس لوثري ،درس تاريخ العهد اجلديد ،ودرس الالهوت ،ألف كتبا
بعنوان [العهد اجلديد ،إنجيل يوحنا] و[الهوت العهد اجلديد] و[يسوع املسيح
وامليتولوجيا] ،واهتم فيها باجلانب النقدي التارخيي للجانب [العجائبي] أي العجيب،
واجلانب الذي يسميه [األسطوري] وركز عىل شطب اجلانب العجيب واجلانب
األسطوري من الوحي حسب رأيه ..وقد اقتدى به احلداثيون وساروا عىل منواله وخاصة
أركون يف كتابه [الفكر اإلسالمي قراءة علمية]
قال آخر( :)2ومنهم [مارتن هايدغر] ( 1889ـ  1976م) ،وهو فيلسوف أملاين ،بدأ
دروسه عند اآلباء اليسوعيني ثم واصل دراسة الالهوت حتى حصل عىل الدكتوراه ،انتمى
إىل النازيني ،وتتلمذ عىل الفيلسوف اليهودي هورسل ،وعنه أخذ الفهج الظاهرايت وأهدى
إليه كتابه [الوجود والزمن] ،ورغم أنه من املفكرين املعدودين يف أوروبا يف القرن العرشين
إال أنه كان شديد التعصب ألملانيته لغة وشعبا ووطنا ،ويرى أن شعبه هو الوحيد القادر

( )1انظر ترمجته يف :املعجم الفلسفي :ص  185ـ  ،186وموسوعة

( )2املوسوعة الفلسفية :ص  497ـ  ،499وموسوعة أعالم الفلسفة
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عىل جتديد الفكر الغرِب.
قال آخر :وقد أثر بأفكاره الظاهراتية وفلسفته يف تأسيس علم الوجود عىل الفالسفة
الوجوديني وخاصة سارتر ،وقد جعل هايدغر الوجود اإلنساين هو الذي يكتشف من
خالله معنى الوجود ،ويرى أن املوجود البرشي قد قذف به يف العامل ضد إرادته.
قال آخر( : )1فهؤالء هم أشهر فالسفة الغرب من اليهود واملسيحيني الذين أسسوا
مناهج فلسفية نقدية وتارخيية لدراسة الوحي املتمثل لدهيم يف الكتاب املقدس عندهم ،وقد
سار الكتاب العرب عىل منوال هؤالء ،واستعاروا مفرداهتم ومناهجهم ،وارتدوا أزياءهم
الفكرية والفلسفية ،وجاؤوا بحامس من يريد اهلدم الرسيع والتخريب املبارش ،وتوجهوا
إىل نصوص القرآن الكريم ثم السنة الرشيفة ثم سرية وحياة رسول اهلل  يدرسوهنا وفق
هذه النظريات املستعارة.
قال آخر( :)2وقد أخذوها بتسليم كامل وقطعوا بصحتها وجزموا بسالمتها،
وأوصلوها إىل درجة القداسة ..ومن يقرأ كالم أركون يف ما يسميه [التارخيية] يرى بوضوح
مقدار تشبعه هبذا املنهج حتى أصبح عقيدة يزن هبا الكتب املنزلة وكل قضايا الوحي
ومقتضياته.
قال آخر( : )3وكل من يطالع كتب ومقاالت أدعياء احلداثة جيد أهنم مل خيرجوا عن
املفهوم الغرِب يف دراستهم لدين اإلسالم ،ولذلك جتدهم يرددون بإمعية كاملة ألفاظ
ومصطلحات أساتذهتم فيطلقون عىل الوحي مصطلح [ميثولوجيا] أي جمموعة األساطري
التي تعمل عىل فك مستغلفات احلياة واملوت( ،)4وجيعلون املنهج [امليتولوجي] أساس
( )1االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1065/2 :

( )4انظر امليث األسطورة يف :املعجم الفلسفي :ص  ،13ومعجم

( )2االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1065/2 :

املصطلحات والشواهد الفلسفية :ص  ،42واملفاهيم واأللفاظ يف

( )3االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1065/2 :

الفلسفة احلديثة :ص  ،145ومعجم املصطلحات األدبية :ص .106
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دراستهم باعتباره علام يعالج تصنيف املعتقدات وحيللها ويقارهنا وفق املفهوم الغرِب
بطبيعة احلال.
قال آخر( :)1وأحيانا يسمون نصوص الوحي [امليثات] مجع [ميث] وهي األسطورة
والقصة اخلرافية التي يسودها اخليال ،وتربز قوى الطبيعة يف صور كائنات حية ذات
شخصية ممتازة ،وتستخدم يف عرض مذهب أو فكرة عرضا شعريا قصصيا(.)2
قال آخر( :)3وإذا تكلموا عن الدين أطلقوا عليه اسم [ثيولوجي] ،وهو مصطلح
يعني الالهوت باملفهوم الغرِب النرصاين واليهودي ويعرفونه بأنه علم يبحث يف وجود اهلل
وذاته وصفاته وسمي أيضا [ثولوجيا] وعلم الربوبية واإلهليات ،والالهوت الطبيعي
يعتمد عىل التجربة والعقل وحدمها دون الرجوع إىل الوحي ،ويقابله عندهم الالهوت
املنزل ويعتمد عىل النصوص املقدسة(.)4
قال آخر( :)5وإذا تعرضوا لدراسة الوحي ونصوصه َتاطروا بألفاظ تلقوها عن
أساتذهتم ،وتنافروا باملصطلحات الغربية عىل أساس أهنا هي احلق واحلقيقة والعلم ،من
أمثال [الفيلولوجيا] وهي الطرق التي تستهدف إنجاز نص ،وتسهيل قراءته ونقده،
ودراسة النقدية من خالل الوجهتني التارخيية واملقارنة(.)6
قال آخر( :)7وقد استخدموا هذا املنهج النقدي تبعا لسينوزا وغريه ،وحاولوا من
خالل هذا النقد هدم نصوص الكتاب والسنة كام فعل الغربيون يف الكتب املحرفة ،أو

( )1االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1065/2 :

( )5االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1066/2 :

( )2انظر امليثولوجيا يف :معجم املصطلحات األدبية املعارصة لعلوش:

( )6انظر الفيلولوجيا يف :معجم املصطلحات املعارصة لعلوش :ص

ص  ،207واملوسوعة العربية امليرسة .1797/2

.171

( )3االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1065/2 :

( )7االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1066/2 :

( )4انظر الثيولوجي يف :املعجم الفلسفي :ص  160ـ .161
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التشكيك يف ثبوهتا وصحتها أو يف مدلوالهتا القطعية ،كام أهنم استعملوا هلذا الغرض
األخري منهج التأويل املعارص الذي يطلقون عليه مصطلح [هرمنيوطيقيا] وهي طريقة
تأويل ،تدرس املبادئ املنهجية يف التعامل مع النصوص وتفكيك رموزها وكشف
أغوارها ،وتستهدف يف ميدان الوحي ـ الذي هو أهم ميدان للهرمنيوطيقيا ـ الدراسة
التأويلية للرموز واالستعارات ،وتعني استخالص املعنى الكامن انطالقا من املعنى
الظاهر ،أو االنطالق من املعاين املجازية بحثا عن املعاين احلقيقية.
قال آخر( :)1وقد استخدم هذا املصطلح يف أول األمر يف دوائر الدراسات الالهوتية
ليشري إىل جمموعة القواعد واملعايري التي جيب أن يتبعها املفرس لفهم النص الديني [الكتاب
املقدس] عند األوروبيني من هيود ومسيحيني ،ثم اتسع مفهوم هذا املصطلح ليشمل كل
العلوم اإلنسانية ،غري أن احلداثيني والعلامنيني يف سياق تبنيهم لسبينوزا ومناهجه ،توجهوا
إىل الوحي من كتاب وسنة لدراسته عىل أساس املنهج التأوييل [اهلرمنيوطيقي] حسب
مفهوم تعبري الغربيني ،وتعريب املستغربني(.)2
قال آخر( :)3ومن املصطلحات التي تقمصها املنهزمون من أبناء املسلمني يف
دراستهم للوحي مصطلح [التارخيية] أو [التارخيانية] ،وقد أغرم هبذا املصطلح إىل حد
التقديس حممد أركون ونرص أبو زيد ،ويفضل أركون استخدام التارخيية ويفصل بينها وبني
التارخيانية ،عىل اعتبار أن التارخيانية هي التي تقول بأن كل َشء أو كل حقيقة تتطور مع
التاريخ وهتتم بدراسة األشياء واألحداث من خالل ارتباطها بالظروف التارخيية ،ويرى
أركون بأنه جيب جتاوز هذا املعنى إىل [التارخيية] التي تسمح وحدها بتجاوز االستخدام
( )1االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1066/2 :

.

( )2انظر عن اهلرمنيوطيقيا :معجم املصطلحات األدبية لسعيد

( )3االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1067/2 :

علوش :ص  224ـ = ،225
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الالهويت أو القومي ،وبشكل عام اإليديولوجي للتاريخ(.)1
قال آخر( : )2وقد عرفت كتب املعاجم الفلسفية [التارخيية] بأهنا (صفة لكل ما هو
تارخيي مميز عن اخلرايف أو اخليايل ،كام أهنا من جهة أخرى ميزة اإلنسان الذي يعيش التاريخ
وحيياه باعتباره كائنا تارخييا وكائنا زمانيا ،والنزعة التارخيية هي النظر إىل كل موضوع معريف
عىل أنه نتاج حارض ناَشء عن التطور التارخيي ،أما أصحاب املذهب التارخيي فريون أن
األحداث والظواهر االجتامعية تتصف بالنسبة التارخيية ،وهي عىل ذلك غري قابلة ألن
تدرس عىل غرار الظواهر الطبيعية)()3

قال آخر( :)4ويتعامل املستغربون مع الوحي عىل الطريقة الغربية ،باعتباره فكرة من
األفكار ويدرسون كيفية انتشاره ،والنزعات التي أثرت يف وجوده ،وتطوره ،مستبعدين
قضية عصمة الوحي وعصمة املبلغ ووحدانية املوحي واآلمر به ،ثم يصدرون بناء عىل
دراسة الظروف واملالبسات واألوضاع التي مرت هبا نصوص الوحي ـ وفق معلوماهتم،
وحسب أغراضهم ومقاصدهم ـ األحكام عىل النصوص وخاصة القرآن عند املستغربني
من أبناء الرشق ،ويطبقون سائر مقتضيات هذا املنهج [التارخيي] عىل نصوص الوحي
بصورة تدل عىل اعتقادهم العميق بعصمة وصحة هذا املنهج.
قال آخر(:)5وهم يف [التارخيية] و[اهلرمنيوطقيا] أتباع خملصون لفلسفة مارتن
هايدغر ،ومتعصبون للمنهج التارخيي ،ويعتربون أن املعرفة التارخيية هي األداة األساسية
لدراسة النصوص واملصري اإلنساين ،ويرون أن املنهج التارخيي قادر عىل الكشف عن طبيعة
النص وأصله ومقصوده ،وعن طبيعة اإلنسان ومصريه ،وعن القيم التي تشكل احلافز
( )1انظر :الفكر اإلسالمي قراءة علمية ألركون :ص .139

املصطلحات األدبية لسعيد علوش :ص .56

( )2االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1067/2 :

( )4االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1067/2 :

( )3معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية :ص  .48وانظر :معجم

( )5االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1068/2 :

327

األساسى لإلنسان.
قال آخر( :)1وقد سلكت النازية ثم الشيوعية املاركسية هذا املسلك وقامت فلسفاهتا
عىل هذا األساس ،وتقوم عمليا اليوم فلسفة الغوب اللربالية عىل هذه النظرة القاطعة ،وإن
كانوا مل يقولوا ذلك نظريا ،إال أن واقعهم السياِس والثقايف واإلعالمي يرتكز عىل هذا
املفهوم يف اجلملة؛ ولذلك حياولون بسط سيطرهتم ونفوذهم يف أوسع قدر ممكن من
األرض ،حتت حجج التحضري والعرصنة وحقوق اإلنسان والنظام العاملي اجلديد،
واإلرادة الدولية ،وغري ذلك.
قال آخر( :)2وهذه النظرة املتزمتة املتشددة يف استخدام [التارخيية] وتعميم منهجها
والقطع بنتائجها ،إىل حد التقديس واحلكم القاطع وجعلها حتمية الزمة صائبة النتائج يف
كل األحوال ،هي التي غرق فيها أركون وجابر عصفور وعزيز العظمة ونرص أبو زيد
وسائر املعارضني للوحى واملشككني يف صحته وثبوته ومقتضياته ،وهم يف كل ذلك ليس
هلم إال دور االسترياد والتبني(.)3
قال آخر( : )4لقد عاشوا ويف أعامقهم [منطقة فراغ] هائل بسب جهلهم بدينهم،
وعجزت املناهج الغربية الوافدة أن تعطي ألصحاهبا اليقني وعوامل القوة والثبات،
فاستمسكوا من هذه املناهج ما يظنون أنه يشكل هلم نقطة انطالق ،وحمور ارتكاز ،فكانت
[التارخيية] وغريها من املناهج ،وقد هربوا من تقديس املقدس حقيقة ،فوقعوا يف تقديس
األوهام واملناهج املتناقضة ،وال غرابة أن جتد منهم من يسلخ جلده ويغري موقفه بل وينقض

( )1االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1068/2 :

وقاموس املصطلحات السياسية واالقتصادية واالجتامعية لسامي

( )2االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1069/2 :

ذيبان :ص  ،108والفكر اإلسالمي قراءة علمية ألركون ،139 ،132

( )3انظر عن التارخيية والتارخيانية :معجم املصطلحات األدبية لسعيد

وإشكالية القراءة لنرص أبو زيد :ص .36 ،31

علوش :ص  ،56ومعجم املصطلحات والشواهد الفلسفية :ص ،48

( )4االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1069/2 :
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بالشتائم والنقض ملا كان يقدسمه من قبل؟ النعدام األسس واملعايري االعتقادية الصحيحة
التي يمكن هبا وزن األمور بوضوح وموضوعية.
قال آخر( : )1باإلضافة إىل هؤالء؛ فإن من موارد هؤالء الذين يشككون يف الوحي
والنبوات [املورد االسترشاقي] ،فقد تكلم املسترشقون كثريا عن التوحيد والوحي والنبوة،
ودور األديان ومهمتها يف إطار من التشكيك واجلحد للوحي والنبوة ،وحماولة تصوير
األنبياء عىل أهنم عباقرة ومصلحون تأثروا بالواقع الذي يعيشون فيه واستطاعوا استيعاب
الَتاث القديم ثم صاغوه صياغة جديدة.
قال آخر( :)2فتلقف ذلك أساتذتنا احلداثيون؛ فرددوه حتت حجج التارخيية
والفيولوجية ،وقالوا بأن القرآن نشأ يف نفس حممد  بتأثري البيئة التي عاش فيها ،وقالوا
بأن القرآن ليس وحيا بل هو فيض من العقل الباطن ،وأن حممدا



كان من الذكاء

والعبقرية بحيث استطاع أن يصوغ هذه التأثريات الباطنية يف كالم ،ثم يؤثر هبا يف اآلخرين،
ومؤدى ذلك أن القرآن ليس وحيا بل هو من عمل البرش.
الفلسفات املادية:
قال آخر :ومل يكن التشكيك يف الوحي ،أو نزع قداسته وحده ما تتلمذنا فيه
وأساتذتنا احلداثيني عىل فالسفة الغرب ومفكريه؛ بل تعداه إىل كل النواحي األخرى،
وخاصة تلك التي جعلتنا هنتم فقط باجلانب املادي من احلياة ،مهملني كل القيم الروحية،
بل حمتقرين هلا ،وداعني إىل نبذها.
قال آخر( : )3ولذلك كان من أبرز أساتذتنا أولئك الفالسفة املادين الذين حرصوا

( )1االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1069/2 :

( )3االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2083/3 :

( )2االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1070/2 :
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نشاط اإلنسان وحركة املجتمع يف اللهاث خلف الظواهر االقتصادية واخلنوع للامل والتأليه
األعمى للامدة ..أو التفسري املادي االقتصادي الطبقي الذي نادى به كارل ماركس ،والذي
عرف باملادية التارخيية ،التي حتولت إىل دولة ومذهب اجتامعي وتيار فكري وسياِس
واقتصادي ،بسط نفوذه عىل رقاع يف العامل ،وطبق نظامه السياِس واالجتامعي عىل شعوب
ودول.
قال آخر( : )1وقد حتولت تلك الفلسفة املادية التارخيية من فلسفة ونظرية ونمط
تفكري حمض إىل ميدان الواقع والتجربة والتطبيق ،وأخذت طريقها إىل أجهزة دول وحياة
جمتمعات ،مستخدمة كل وسائل الدعاية والسياسة والقمع واإلرهاب الفكري واملادي
وكل طرائق الفتنة والتدمري واخلراب.
قال آخر( :)2وقد اقتبس أساتذتنا احلداثيون املتأثرون بامركس وفلسفته كل ما يف
تلك الفلسفة من عيوب؛ فهم يرددون مثل أساتذهتم بأن فلسفتهم هذه مبادئ حتمية
مرتكزة عىل أسس علمية ،ال تقبل النقاش فضال عن الرد ،كام أهنم يزعمون شمولية
مذهبهم وعدم جواز جتزئته ،كام أهنم يرصون ـ بشدة وعنف ـ عىل تفسري كل جوانب احلياة
وفق هذه املبادئ التي يقدموهنا كمزيج من عنارص فلسفية واجتامعية وسياسية واقتصادية..
ومع إرصار شديد وعنيف أن ما عداهم من مذاهب وأنظمة ال تستحق الوجود ،بل سوف
جتتاحها حتمية املادية التارخيية اجلدلية وتقيض عليها.
قال آخر( :)3مع أن هذه الفلسفة يف حقيقتها ليست سوى تدمري ملقومات احلياة
اإلنسانية الكريمة ،وتشويه مروع لتاريخ البرشية ،وقيم األخالق؛ فتاريخ البرشية يف نظر

( )1االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2083/3 :

الصايف  8ـ .164

()2أسس الفلسفة املاركسية لـ :ق .أفانا سييف ترمجة عبد الرزاق

( )3االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2085/3 :
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املاركسية ليس سوى العامل االقتصادي وليس سوى البحث الدائب عن الطعام ..فليست
هناك أية قيمة ـ عندهم ـ للمجتمعات سوى القيمة املادية االقتصادية ،وليست هناك أي
قيم إال ما ينبثق عن هذه املادية ،فال مساواة اجتامعية حقيقية إال املساواة االقتصادية ،وال
سبيل إىل ذلك إال بالرصاع الطبقي احلتمي الوقوع.
قال آخر :وهلذا؛ فإن العالقات البرشية ال حتددها ـ حسب فلسفتهم ـ األخالق أو
العقائد الدينية أو القيم اإلنسانية أو التقاليد االجتامعية ،بل حيددها العامل االقتصادي
وحده دون سواه؛ فليست اإلنسانية يف تارخيها الطويل سوى آالت صامء عمياء رعناء يف
دوالب العامل االقتصادي اجلربي الذي ال يمكن أن تتخلف نتائجه.
قال آخر( :)1وبناء عىل الرصاع الطبقي؛ فاملجتمعات عندهم يف رصاع دائم بني
الطبقة املستغلة والطبقة الفقرية بني الرأساملية االمربيالية والطبقة الكادحة ،وسوف تنتهي
احلرب ـ كام يقولون ـ إىل فوز الطبقة الفقرية الكادحة ،وبذلك يتطور املجتمع تطورا ثوريا
يقيض متاما عىل الطبقة املستغلة ..فإذا أضيف إىل ذلك موقفهم من القيم واألخالق
وزعمهم أهنا نسبية إضافية ليس هلا حقيقة ذاتية ،وال فطرية ،تبني مقدار ما جنته هذه النظرية
اهلدامة عىل املجتمعات التي ابتليت هبا.
قال آخر :فقد انحط اإلنسان عندهم إىل كائن حيواين يبحث عن الطعام ويصارع
من أجله ،كفعل حيوانات الغابة وال غرو أن تكون هذه نظرهتم لإلنسان فقد أخذت
املاركسية فكرة حيوانية اإلنسان وحتمية التطور من الداروينية ..فام دام اإلنسان ـ كام
يزعمون ـ حيوانا نشأ من اخللية الوحيدة وتطور من ذاته ،وال قيم له وال أخالق وال دين،
وليست حلياته الفردية أية قيمة إزاء احلياة االجتامعية ،وليست حياته االجتامعية إال الرصاع
( )1االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2085/3 :
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والتنازع من أجل املعيشة ،فامذا يمكن أن يكون هذا اإلنسان وهذا املجتمع؟
الفلسفات األخالقية:
قال آخر( :)1باإلضافة إىل تتلمذ الكثري من أساتذتنا احلداثيني عىل فلسفة املاركسية،
تتلمذوا كذلك عىل أساتذة املذهب العقيل يف األخالق ،والذي يستند أصحابه إىل العقل يف
تقرير اخلري وقواعد السلوك ،حيث يرون أن القانون اخللقي ينبع من العقل وحده ال عن
ابتغاء مرضاة أحد ،أو حتصيل منفعة ،فإذا قرر العقل ذلك وجب اجتاه اإلرادة نحوه ،ومن
ثم يصبح القانون اخللقي رضورة ويستحيل أمرا يقيد اإلرادة ويلزمها ،ومن ثم يصبح أمرا
كليا مطلقا ،ويرى أنه ال ارتباط بني األخالق واإليامن باهلل تعاىل؛ ألنه يزعم أن العقل
النظري قد عجز عن التدليل عىل وجوده ،وإن استلزم العقل العميل افَتاضه ،ومع ذلك
فإنه يرى أن الدين مل يسبق األخالق ومل حيددها ،وأن األخالق ،عىل العكس ،هي التي أدت
إىل الدين.
قال آخر( :)2وعىل الرغم من أن هذه النظريات تعد أمثل من النظريات املادية البحتة
أو احليوانية الرصفة إال أهنا ال تبعد كثريا عن املجال املادي ،وإن عد الفالسفة هذه النظرية
من الفلسفات والنظريات املثالية ،إال أن ذلك ال يبعدها عن اإلطار املادي ،وذلك حني
تستبعد اإليامن باهلل تعاىل والدين عن األخالق ،أو تقلل من شأهنام.
قال آخر( : )3وهكذا وجد من أساتذتنا احلداثيني من تتلمذ عىل فالسفة املذهب
الطبيعي يف األخالق ،والذي حيدد أصحابه معنى اخلري بمفهوم طبيعي ..فكل ما يؤدي إىل
لذة أو منفعة للناس فهو خري ..ومن هذا املذهب انبثقت الفلسفة املعارصة املسامة بـ

()1املوسوعة الفلسفية لعبد املنعم احلفني :ص .375 ،31

( )3انظر :املعجم الفلسفي لعبد املنعم احلنفي :ص .31

( )2االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1976/3 :
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[الربمجاتية] ،والتي أثرت يف األخالق والسياسة وعظم تأثريها يف السلوك السياِس املعارص
وخاصة يف أمريكا التي تقوم سياستها عىل الربمجاتية ،أي الذرائعية ،ويتبعها يف ذلك ـ تقليدا
واهنزاما ـ كثري من الدائرين يف فلكها.
قال آخر( : )1فاألخالق عند الربمجاتيني هي التي تكون هلا نتائج طيبة ،وهي التي
توصل إىل املراد ،بغض النظر عن نوعية هذه األخالق ..وقد تأثرت هذه الفلسفة بنظرية
داروين؛ ولذلك متيزت بعدم الثبات ،فاملعيار عندهم للحقيقة واخللق والقيم هو نجاح
األفكار والوصول إىل األهداف.
قال آخر :وعىل هذا فال إيامن عند الربمجاتيني بأخالق وال قيم ،بل هي عندهم نسبية
وغري ثابتة ،ومقياس نجاح كل َشء الوصول إىل نتيجة.
قال آخر( :)2ولذلك توجه الغرب بقيادة أمريكا اليوم إىل هذه الفلسفة بكليته ،وأقام
األعراف السياسية واألخالقية عىل نوع من التهذيب النفعي الذرائعي ،بعيدا عن التهذيب
اخللقي اإلنساين؛ ألن األخالق عندهم ليست أصيلة وال مستقرة ،بل هي متغرية حسب
املصلحة؛ وألن طبيعة الغرب طبيعة مادية نفعية ،وعىل ذلك ترتبت أفكاره ومشاعره
وسلوكياته ،وانطلق يف دركات االنحطاط اخللقي برصاحة محقاء ،وألقى قناع احلياء ،بل
راح ينظر هلذا االنحدار ويفلسف له ،ويسعى يف ترسيخه واقعا عمليا بني الناس يف كل
األرض ،وما إعالم الشهوات اهلائجة ،وسياسة الظلم األهوج ،واملكاييل املزدوجة التي
متارسها أمريكا والدول األوروبية إال نامذج هلذه الربغامتية املادية املربأة من كل إنسانية،
واملشبعة بكل ألوان النتن والسخف واجلهاالت.

( )1انظر :املعجم الفلسفي :ص  .93واملقصود جون ديوي.

( )2االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1977/3 :
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قال آخر( :)1وهكذا وجد من أساتذتنا احلداثيني من تتلمذ عىل فالسفة مذهب
العاطفة يف األخالق ،والتي يمجد أصحاهبا العاطفة عىل صورهتا احليوية أو عىل صورة
التعاطف واملحبة ،وجيعلون أساس األخالق ما تستحسنه أو متيل إليه.
قال آخر( :)2وهكذا وجد من أساتذتنا احلداثيني من تتلمذ عىل فالسفة مذهب
اإلرادة األخالقية ،كام تتلمذوا عىل خمَتعه [نيتشه] ،والذي يصف اخلري بأنه كل ما يعيل يف
اإلنسان شعوره بالقوة وإرادة القوة ،وأن الرش هو كل ما يصدر عن ضعف.
قال آخر :وقد كان هلذه املدارس الفلسفية تأثريها الكبري عىل أساتذتنا احلداثيني،
ولذلك من السهل ألي شخص يطلع عليها ،ويطلع يف نفس الوقت عىل مشاريع أساتذتنا
احلداثيني أن جيد وجوه الشبه الكثرية ،إن مل نقل التطابق التام.
قال آخر( :)3ولذلك نرى الكثري من احلداثيني يتبنون القول بنسبية األخالق ،وأنه
ليس هلا حقائق ثابتة ،بل هي خاضعة للتبدل والتغري ..أو القول بأن اإلنسان أو الظروف
املحيطة به هي مصدر األخالق والقيم ..أو فصل األخالق عن الدين ..أو أن حرية
اإلنسان ال تتم إال بالتخيل عن العوائق وهي الدين واألخالق.
د .التبعية العمياء:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املنبع الرابع من املنابع املدنسة.
﴿و َال َتتابِ ُعوا َأ ْه َوا َء َق ْو ٍم
قال أحد املبدلني :إنه ذلك الذي حذر اهلل تعاىل منه بقولهَ :
ِ
ِ
ِ
السبِ ِ
﴿و َأ ان َه َذا
يل﴾ [املائدة ،]77 :وقولهَ :
َقدْ َض ُّلوا م ْن َق ْب ُل َو َأ َض ُّلوا كَث ًريا َو َض ُّلوا َع ْن َس َواء ا
ِ
ِ ِ
الس ُب َل َف َت َف ار َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه َذلِ ُك ْم َو اصا ُك ْم بِ ِه َل َع ال ُك ْم
رصاطي ُم ْستَق ًيام َفاتابِ ُعو ُه َو َال َتتابِ ُعوا ُّ
َ

( )1املعجم الفلسفي لعبد املنعم احلفني :ص .31

( )3االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1979/3 :

( )2املعجم الفلسفي :ص  489 ،31ـ .490
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َت ات ُق َ
ون﴾ [األنعام ،]153 :وقوله﴿ :اتابِ ُعوا َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ُك ْم ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو َال َتتابِ ُعوا ِم ْن ُدونِ ِه َأ ْولِ َيا َء
َقلِ ًيال َما ت ََذك ُار َ
ون﴾ [األعراف ،]3 :وغريها من اآليات الكريمة التي تنهى عن التبعية العمياء
لشياطني اإلنس واجلن.
قال آخر :وهو ما أوقعنا فيه أساتذتنا ..فبعد أن امتألنا كربا وغرورا ،وبعد تلك
املطامع التي جعلتنا نَتك اهلدي املقدس ،ونستمد احلقائق من أولئك الفالسفة املدنسني،
وقعنا يف مستنقع التبعية العمياء ،والتقليد األمحق ،والذي ال يستند إىل برهان أو حجة ،بل
يكتفي بالغرور واألهواء.
قال آخر :وكل أساتذتنا يقرون بذلك شعروا أو مل يشعروا ..ومن األمثلة عىل ذلك
قول أحدهم ،وهو حسني مروة( :لقد كنا يف لبنان مصابني بانتشار ألوان من األدب والفن
االنحالليني وكان معظم أدبائنا وفنانينا متأثرين باملؤسسات األجنبية واملدارس الفرنسية
يف األدب والفن والفلسفة ،من رومنطيقية وسوريالية وانطباعية ووجودية ،يقلدوهنا مجيعا،
ويتعصبون هلا ،ويقفون بوجه احلركة الواقعية يف األدب والفن)()1

قال آخر( :)2ففي هذا النص اعَتاف كامل بتبعية أولئك للغرب ،إال أن الطريف أنه
ينتقدهم عىل وقوفهم ضد احلركة الواقعية يف األدب ،وهي ليست سوى وجه آخر للتبعية،
لكنها تبعية للكتلة الرشقية من أوروبا ..الكتلة الشيوعية املاركسية اللينينية التي كان حسني
مروة من أنشط دعاهتا احلزبيني والفكريني ،وكانت جملة الثقافة الوطنية املنرب الثقايف واألدِب
الذي امتطاه دعاة الشيوعية يبثون أفكارهم من خالله.
قال آخر :ومثل ذلك قال حممد مجال باروت يتحدث عن تبعية جملة شعر( :حركة

( )1جملة الثقافة الوطنية العدد  62يف  15متوز  1954م 1373/هـ:

( )2االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.709/2 :

ص .4
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جملة شعر قد دجمت فعليا بني املثال اإلحيائي النهضوي واملثال الغرِب ،بعيدا عن أية مثنوية
حضارية ،وهبذا املعنى قادت األطروحة النهضوية مرشوع شعر إىل املثال الغرِب ،كإعادة
اتصال به ،أو كتكرار ملا كان يف البدء)()1

قال آخر :وبذلك أصبحت التبعية للغرب شيئا عاديا ،بل شيئا يفخرون به ،بل راح
بعضهم يبحث عن تسويغ تارخيي بفذلكة متهافتة ،تقوم عىل أساس فكرة احلضارة
املتوسطية ،وهي أوروبا املستوردة يف فكر وشعر احلداثة ،وهي اجلذور التي تريد عصابة
شعر ترسيخ عقائدها الوثنية واملسيحية باسم أهنا كانت نابعة من الرشق عىل حد تعبري
أدونيس يف قوله( :اإلبداعات الكربى يف الغرب ،سواء كانت دينية أو فنية أو فلسفية ـ
جتاوزا للتقنية ـ رشقية الينانيع ،أهنا نوع من رشقنة الغرب)()2

قال آخر :وقد علق بعضهم عىل هذا النص بقوله( :هكذا تأسست أطروحة
املعارصة ليس بوصفها اقتالعا ،بل بوصفها هنضة وعودة إىل اجلذور ،وستعرب أطروحة
[احلضارة املتوسطية] عن ذلك متاما ،فيوسف اخلال يشري من انكلَتا إىل البحر املتوسط
[بحرنا العظيم اخلالد] كام يصف [خطوات امللك] لشوقي أبو شقرا بأهنا [إنتاج لبناين
متوسطي] كام يرى أدونيس يف شعر يوسف اخلال عودة العرِب إىل نقائه األول (عودة
توحدنا بقوى تراثنا احلية احلرة ..هذه القوى هي عقدة الوصل التي تعيد ربطنا كعرب
بتاريخ املغامرة اإلنسانية ،تصل ما انقطع بيننا وبني اليونان ،وما قبل اليونان عرب املسيحية ـ
بيننا وبني الَتاث املتوسطي ـ مخرية احلضارة اإلنسانية ومهدها)()3

قال آخر( :)4إن هذا النص والذي قبله يبدوان للوهلة األوىل أهنام يمثالن نظرة
( )1احلداثة األوىل ملحمد مجال باروت :ص  ،14والنص املنقول من

( )3احلداثة األوىل :ص .15

كالم أدونيس من كتابه فاحتة لنهايات القرن :ص .329

( )4االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.710/2 :

( )2فاحتة لنهايات القرن :ص .230
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تارخيية خاصة بصاحبها ،وموضوعية معرفية حتتوي عىل إنصاف ،إال أهنا يف حقيقة األمر
ينطويان عىل مبدأ تسويقي ال خيلو من طرافة فحواها أن احلداثة املستوردة ليست سوى
بضاعتنا التي ردت الينا ،فهي ـ حسب رأي باروت ـ هنضة تقوم عىل جذور تارخيية هي
احلضارة املتوسطية ،فال وجه لالنزعاج منها ،ووصفها بأهنا غزو فكري غرِب ،وال جمال
العتبارها غريبة عىل هويتنا وثقافتنا وجمتمعاتنا.
قال آخر :إن أصدق تعبري عن هذه التبعية ما قاله باروت عن ذوبان عصبة شعر يف
الغرب( :التي وجدت يف النموذج الثقايف ـ الشعري الغرِب كامل التعبري عنها ،لقد هضمت
نخبة [شعر] حمتويات هذه احلساسية ثقافيا وروحيا ومجاليا ،وأعادت إنتاجها شعريا)()1

قال آخر( :)2وهذا القول شهادة حقيقية عىل مقدار التبعية يف جملة شعر وأتباعها
وهي شهادة يمكن تعميمها عىل كل أتباع احلداثة الذين تبنوا ما يسمى بالنهضة احلديثة
وهي يف احلقيقة ارتكاس وانتكاس وتبعية باعَتاف احلداثيني أنفسهم ،كام قال أحدهم:
(كانت النهضة تعلن عن تكون نظرة جديدة للحياة والعامل واإلنسان ..هبذا املعنى يمكن
فهم اقَتاح [الشعر املنثور] يف العقد األول من القرن ،عرب صلته الوثيقة هباجس النهضة،
وحمتواها العرصي ،صحيح أن هذا االقَتاح كان يستمد معايريه من الغرب ..من هنا كانت
النهضة املحكومة بوعي يرى يف الغرب روح العرص)()3

قال آخر :ويف اعَتافات صارخة بالتبعية الكاملة يقول أحد احلداثيني( :يؤثر كثريون
عدم الكتابة إال انعكاسا كليا ملرأة احلداثة الغربية ،وإذ نعَتف بأن الغرب اليوم يقدم لنا
غالبية عنارص احلداثة األدبية الشعرية ،فإن االنقياد واإلحماء الكيل أمام نامذجه حيرماننا من

( )1احلداثة األوىل :ص .66

( )3احلداثة األوىل ،ص .185

( )2االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.710/2 :
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تكوين لغتنا الشعرية اخلاصة)()1

قال آخر :وقال آخر( :لقد كان التحديث ـ ويا لسذاجتنا نحن التقدميني ـ شعارا
شافا ،وأحيانا شفافا إلنجاز التبعية الكاملة للغرب)()2

قال آخر :وقال آخر( :تكون التبعية الثقافية يف جوهرها تبعية حضارية ،باعتبار أن
احلضارة مفهوم يشمل كل ما قام به اجلنس البرشي من إنجازات مادية ومعنوية ،أما الثقافية
فتعرب عن اجلانب املعنوي من احلضارة ..بضم اجلانب الثقايف من احلضارة الذهنيات
واملعارف واآلداب والفنون واألعراف واألخالقيات والسلوكيات االجتامعية)()3

قال آخر :وقال آخر( :إن احلضارة الغربية هي حضارتنا نحن بقدر ما هي حضارة
الفرنيس واألملاين والروِس الخ ونحن ال قيمة لنا يف العامل العرِب إن بقينا يف خارجها ومل
نتبنها من جديد ،ونتفاعل وننفعل هبا ،إن هذه احلضارة هي نحن بقدر ما هي هم)()4

قال آخر :بل يصل به الذوبان يف الغرب إىل أن يرد عىل من يقول بأن أوروبا سوف
تنهار وتنحط فيقول( :وانحطاط أوروبا وهم يتعلل به اخلصوم ،وجهل يذهب ضحيته
السطحيون ،هل االنحطاط يف احلرية اإلنسانية؟)()5

قال آخر :وحتت عنوان [عرص الرجال األطفال] كتب أحدهم عن العلل التي
أصيبت هبا األمة وأن سببها التبعية فقال( :إن كل ما يذكرونه من علل ومعلوالت ما هي
إال أعراض ومضاعفات حلالة تارخيية مزمنة اسمها [التبعية])( ،)6ثم قال( :إن التبعية

( )1قضايا وشهادات  3شتاء  1991م :ص  215نقال عن جملة الناقد

( )4جملة شعر ،العدد اخلامس عرش صيف  1960م 1379/هـ :ص

حزيران يونيو  1989م 1409/هـ :ص  45من مقال ألنطوان أبو زيد.

.139

( )2املصدر السابق  2صيف  1990م :ص  22من مقال بعنوان بني

( )5املصدر السابق :ص  ،137وهذا القول يذكر بمقال لَتكي احلمد

احلداثة والتحديث لسعد اهلل ونوس.

سبق اإلشارة إليه بعنوان هل أن الغرب يسقط؟.

( )3قضايا وشهادات  4خريف  :1991ص  ،74املعنون باسم الثقافة

( )6قضايا وشهادات 171/4 :ـ .172

الوطنية :التبعية ،الَتاث ،املامرسة.

338

ليست حالة عربية ،بل هي علة تشمل ما أطلق عليه [العامل الثالث] حيث تسيطر عليه
سيطرة مطلقة)
قال آخر :وقال آخر يتحدث عن استعارة العرب للحداثة( :وإذا كان مفهوم احلداثة
قد جاءنا من الغرب ،وأخذ معنى أو معاين ولدهتا ظروف ذلك الغرب وتطوره ،وإذا كان
املفهوم ذاته قد تغري تبعا للمراحل ،أو زاوية الرؤية ،فإن ما وصل إلينا هو الصدى وبعض
صور احلداثة)()1

قال آخر :ويقرر غايل شكري املعنى نفسه يف قوله( :نحن ال ننقل سوى املصطلح يف
صيغته النهائية ،وال عالقة لنا بالتاريخ االجتامعي والعلمي هلذا املصطلح ،ومل نشارك يف أية
مرحلة من مراحل صنعه ،أي إننا يف احلقيقة [نركب] املصطلح كام نركب الطائرة ..والفرق
هو أننا نستخدم الطائرة ،أما املصطلح يف العلوم اإلنسانية ،فإننا نستخدمه ويستخدمنا يف
وقت واحد ،إنه يقول ليصبح جزءا من العدسة التي نرى هبا األشياء ،أي جزءا من رؤيتنا،
أو من قدرتنا عىل الرؤية)( ..)2وهذا توصيف دقيق وحقيقي حلال كل احلداثيني ،حتى
الذين يدعون أخذهم من الَتاث واعتامدهم عىل الَتاث ،فإنام يأخذون وينظرون بعيون
الغرب.
قال آخر( :)3ويمكننا أن نطبق هذا الكالم عىل كالم أساتذتنا احلداثيني بشأن الوحي
وما يقوله نرص أبو زيد ،فنجد النتيجة أهنم مجيعا حتولوا إىل آنية يلقي فيها الغرب ما شاء من
أفكاره وفلسفاته وضالالته ،ثم تفيض هذه اآلنية بام ألقي فيها.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما كتبه عزيز العظمة حول الطيور األبابيل التي ورد

( )1املصدر السابق  2صيف  :1990ص .209

( )3االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1101/2 :

( )2جملة الناقد ،العدد  :9ص  17مارس  1989م 1409/هـ.
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ذكرها يف سورة الفيل ،حيث يعتربها أسطورة من األساطري( ،)1ثم يستند يف هذا املوقف
إىل طه حسني ،ويقتبس نصوصه من كتابه [يف الشعر اجلاهيل] ويثني عىل هذا االجتاه ،وعىل
العقالنية والتارخيية التي يتمتع هبا طه حسني ،ثم يتجه بالتقديس الكهنويت إىل املنهج
التارخيي الذي يتبناه واملعرفة العقلية التي يزعمها ،وأنه ال شأن هلا بالنتائج االعتقادية
املَتتبة عليها ،أي :أهنم ال يبالون بأي حكم اعتقادي إسالمي ،فيقول( :خضوع هذه
التارخيية للعقل وللمعرفة العقلية التي ال شأن هلا بالنتائج العقائدية هلذه املعرفة)()2

قال آخر :ثم ينافح عن طه حسني مطبقا مبدأ عدم االهتامم باألحكام االعتقادية
اإلسالمية فيقول( :إن الردة التي جاء طه حسني هبا قامت عىل أساس إعادة االعتبار
لألسطورة ،وإرجاع النص إىل مكانته املتعالية عىل التاريخ املؤسسة له يف احلياة ،ورفض
إمكانية املساءلة ،ووسمها باخلروج)()3

قال آخر( :)4ومن خالل كل هذا يتبني لنا أن الغرب بكل مؤسساته الفكرية
والسياسية واالقتصادية هو اهلوية التي تتم هبا حقيقة احلداثة ،التي ال تكتفي بمجرد
املحاكاة واالستعارة والتقليد ،بل تواصل حتى تصل إىل االندماج الكامل ،ويصبح املنتمي
احلداثي ممثال حلضارة الغرب وسياسته وأنامط حياته ولئن كانت عصابة [شعر] أرصح يف
إعالن اندماجها يف الغرب ،وكذلك التيارات اليسارية وخاصة املاركسية أرصح يف إعالن
اندماجها بالكتلة الشيوعية ،إال أن هناك من يكابر هذه احلقائق وحياول أن يغطيها بكافة
األغطية.

( )1انظر :اإلسالم واحلداثة :ص .267

( )3انظر :اإلسالم واحلداثة :ص .270

( )2انظر :اإلسالم واحلداثة :ص .270

( )4االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.2186/3 :
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 .2التبديل والتنزيل:
بعد أن انتهى املبدلون التائبون من ذكر املنابع املدنسة التي كانت سببا يف ظهور
احلداثيني وغريهم ،قام بعض احلضور ،وقال :حدثتمونا عن منابع التبديل املسمومة؛
فحدثونا عن موقفها من التنزيل ،وكيف طبقت تلك التعاليم املدنسة عىل القرآن الكريم.
قال أحد املبدلني :لقد وقع املبدلون يف نفس ما وقع فيه أساتذهتم من املدارس
املختلفة ،شعروا أو مل يشعروا ..فلذلك صاروا من أهل قوله تعاىلَ ﴿ :ذ ْر ِين َو َم ْن َخ َل ْق ُت
ت َل ُه َمت ْ ِهيدً ا ُث ام َي ْط َم ُع َأ ْن َأ ِزيدَ ك اَال إِ ان ُه ك َ
َان
َو ِحيدً ا َو َج َع ْل ُت َل ُه َم ًاال َممْدُ و ًدا َو َبنِنيَ ُش ُهو ًدا َو َم اهدْ ُ
ف َقدا َر ُث ام َن َظ َر ُث ام
ف َقدا َر ُث ام ُقتِ َل َك ْي َ
ِآل َياتِنَا عَنِيدً ا َس ُأ ْر ِه ُق ُه َص ُعو ًدا إِ ان ُه َفك َار َو َقدا َر َف ُقتِ َل َك ْي َ
ْرب َف َق َال إِ ْن َه َذا إِ اال ِس ْح ٌر ُيؤْ َث ُر إِ ْن َه َذا إِ اال َق ْو ُل ا ْل َب َ ِ
رش﴾ [املدثر 11 :ـ
اس َتك َ َ
رس ُث ام َأ ْد َب َر َو ْ
َع َب َس َو َب َ َ
 ، ]25وهؤالء كذلك ..فبعد أن تدبروا وتأملوا ومتعنوا بعقول أساتذهتم الذين تتلمذوا عىل
أيدهيم ،وصلوا إىل أن القرآن الكريم ليس سوى نتاج برشي مرتبط ببيئة معينة.
قال آخر :ومثلام اختلفت أساليب قوم رسول اهلل  يف التعامل مع التنزيل واملنزل
عليه ،اختلف هؤالء أيضا؛ فبعضهم يذكر أنه شاعر ،وآخر يذكر أنه ساحر ،وآخر يذكر أنه
كاهن ،وآخر يذكر أنه مصلح لبيئة حمدودة وقوم حمدودين ..وهكذا.
قال أحد احلضور :فام الفرق بينهم وبني املشككني إذن من املسترشقني واملبرشين
وغريهم؟
قال أحد املبدلني :الفرق بسيط جدا ..أولئك يتسمون بجورج وجولد ،وهؤالء
يتسمون بمحمد وطه وعيل ..وغريها من األسامء اإلسالمية ..أما املنبع فواحد.
قال أحد احلضور :فهال حدثتمونا عن أئمة هؤالء ،ومناهجهم يف التشكيك
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ّ
ونحذر.
والتبديل ،لنحذر منها،
قال أحد املبدلني :أجل ..فال توبة لنا إال بذلك ..وقد اخَتنا لكم سبعة رجال منهم،
َان ِيف املَْ ِدين َِة تِسع ُة ر ْه ٍ
ط ُي ْف ِسدُ َ
﴿وك َ
ون
ال ينطبق عليهم من القرآن الكريم آية كقوله تعاىلَ :
ْ َ َ
ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َال ُي ْصلِ ُح َ
ون﴾ [النمل]48 :
أ .طه حسني:
قال أحد احلضور :فحدثونا عن أوهلم.
قال أحد املبدلني :أوهلم طه حسني؛ فهو أول من سن هلم سنة التبديل يف هذا العرص؛
فصار الكل تالميذه ،وصار متحمال لكل أوزارهم.
قال آخر :أجل ..فقد كان كتابه [يف الشعر اجلاهيل] النبتة األوىل ،التي نبتت منها
شجرة اجلرأة احلداثية عىل الوحي املقدس ..وكيف ال يكون كذلك ،وقد رصح فيه هبذا
الترصيح اخلطري( :للتوراة أن حتدثنا عن إبراهيم وإسامعيل ،وللقرآن أن حيدثنا عنهام أيضا
ولكن ورود هذين االسمني يف التوراة والقرآن ال يكفي إلثبات وجودمها التارخيي ،فضال
عن إثبات هذه القصة التي حتدثنا هبجرة إسامعيل وإبراهيم إىل مكة)()1

قال آخر :ثم أضاف( :فقريش إذن كانت يف هذا العرص ناهضة هنضة مادية جتارية،
وهنضة دينية وثنية ،وهي بمكة هاتني النهضتني كانت حتاول أن توجد يف البالد العربية
وحدة سياسية وثنية مستقلة ،وإذا كان هذا حقا ،ونحن نعتقد أنه حق ،فمن املعقول أن
تبحث هذه النهضة اجلديدة لنفسها عن أصل تارخيي قديم يتصل باألصول التارخيية
املاجدة التي حتدثت عنها األساطري ،وإذن فليس ما يمنع قريشا من أن تتقبل هذه األسطورة
التي تفيد أن الكعبة من تأسيس إسامعيل وإبراهيم ،كام قبلت روما ذلك ألسباب مشاهبة
( )1يف الشعر اجلاهيل :ص  26ـ .27
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أسطورة أخرى صنعها اليونان تثبت أن روما متصلة بإيناس بن يريام صاحب طراوده)()1

قال آخر :وهبذه الكلامت املحدودة القليلة انفتح باب احلداثة لكل من يريد أن
يضيف أو يقرر أو يؤكد ..لينال من الكرامة واجلاه والسلطة والعز ما ناله طه حسني ،والذي
توىل أعىل املناصب ،وقدمت له كل التيسريات ليصبح عميدا لألدب العرِب رغم أنف
األدب ،ورغم أنف العرب.
قال آخر :وذلك كله رغم اجلهات اإلسالمية الكثرية التي تصدت له ،ولطروحاته
اخلطرية ،وأوهلا ما كتبته جلنة العلامء يف مرص التي قررت أن (الكتاب كله مملوء بروح اإلحلاد
والزندقة ،وفيه مغامز عديدة ضد الدين مبثوثة فيه ال جيوز بحال أن تلقى إىل تالمذة مل يكن
عندهم من املعلومات الدينية ما يتقون به هذا التضليل املفسد لعقائدهم ..وترى اللجنة أنه
إذا مل تكافح هذه الروح اإلحلادية يف التعليم ويقتلع هذا الرش من أصله وتطهر دور التعليم
من [الالدينية] التي يعمل بعض األفراد عىل نرشها بتدبري وإحكام حتت شعار حرية الرأي،
اختل النظام وفشت الفوَض ،واضطرب حبل األمن؛ ألن الدين هو أساس الطمأنينة
والنظام)()2

قال آخر :وكعادة احلداثيني ،وخصوصا املتقدمني منهم ،يف عدم مفاجأة املسلمني
املحافظني حينها ،بأغراضهم التشكيكية؛ فقد اختار طه حسني أن يكون عنوانه مرتبطا
بالشعر اجلاهيل ،بينام هو يف حقيقته ليس سوى تشكيكات يف الوحي املقدس.
قال آخر :وقد أشارت إىل هذا جلنة العلامء املرصية ،حني قالت يف ردها عىل الكتاب:
(الكتاب وضع يف ظاهره إلنكار الشعر اجلاهيل ،ولكن املتأمل قليال جيده دعامة من دعائم
الكفر ومعوال هلدم األديان ،وكأنه ما وضع إال ليأيت عليها من أصوهلا ،وبخاصة الدين
( )1يف الشعر اجلاهيل :ص .28

( )2حتت راية القرآن ،ص.129
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اإلسالمي ،فإنه تذرع هبذا البحث إىل إنكار أصل كبري من أصول اللغة العربية من الشعر
والنثر قبل اإلسالم مما يرجع إليه ىف فهم القرآن واحلديث ،هذا ما يرمى إليه الكتاب ىف
مجلته)()1

قال آخر :وقالت يف الرد عىل تشكيكاته يف وجود إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم:
(أنكر املؤلف هبذا هجرة سيدنا إبراهيم مع ولده إسامعيل عليهام السالم ،وقال إن ورود
هذين االسمني يف التوراة والقرآن ال يكفي إلثبات وجودمها التارخيي ،وهو تكذيب رصيح
﴿وآتَا ُك ْم ِم ْن ُك ِّل َما َس َأ ْل ُت ُمو ُه َوإِ ْن
لقول اهلل تعاىل يف سورة إبراهيم حكاية عنه عليه السالمَ :
ِ
وها إِ ان ْ ِ
اإلن َْس َ
اج َع ْل َه َذا ا ْل َب َلدَ
َت ُعدُّ وا نِ ْع َم َت اهللاِ َال ُحت ُْص َ
يم َر ِّب ْ
ان َل َظ ُلو ٌم َك اف ٌار َوإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
ِ
اجنُ ْبنِي َو َبنِ اي َأ ْن َن ْع ُبدَ ْاألَ ْصنَا َم َر ِّب إِ اهنُ ان َأ ْض َل ْل َن كَثِ ًريا ِم َن الن ِ
ااس َف َم ْن تَبِ َعنِي َفإِ ان ُه ِمنِّي
آمنًا َو ْ
ومن عَص ِاين َفإِن َاك َغ ُفور ر ِحيم ربنَا إِ ِّين َأس َكن ُْت ِمن ُذريتِي بِو ٍ
اد غ ْ ِ
َري ِذي زَ ْر ٍع ِعنْدَ َب ْيتِ َك
َ
ْ ِّ ا
ٌ َ ٌ َا
َ َ ْ َ
ْ

ااس َهت ِوي إِ َلي ِهم وارزُ ْقهم ِمن ال اثمر ِ
ِ ِ
ِ ِ
ات
الص َال َة َف ْ
يموا ا
ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ
اج َع ْل َأ ْفئدَ ًة م َن الن ِ ْ
املُْ َح ار ِم َر ابنَا ل ُيق ُ
ون﴾ [إبراهيم 34 :ـ )2()]37
َل َع ال ُهم َي ْش ُكر َ

ْ

ُ

قال آخر :وقالت يف الرد عىل تشكيكاته يف عالقة إسامعيل عليه السالم بالعرب بعد
نقل قوله يف ذلك( :وهو يف هذا النص يرصح بأن القرآن اختلق هذه الصلة بني إسامعيل
والعرب ليحتال عىل جلب اليهود وتأليفهم ،ولينسب العرب إىل أصل ماجد زورا وهبتانا
ألسباب سياسية أو دينية ..وهذا من منتهى الفجور والفحش والطعن عىل القرآن الكريم
يف إثباته أبوة إبراهيم للعرب يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِيف الدِّ ِ
ين ِم ْن َح َرجٍ ِم ال َة َأبِي ُك ْم
ِ ِ
ِ
ن َق ْب ُل﴾ [احلج)3()]78 :
يم ُه َو َس اام ُك ُم املُْ ْسلِمنيَ م ْ
إِ ْب َراه َ

( )1حتت راية القرآن ،ص.129

( )3حتت راية القرآن ،ص.130

( )2حتت راية القرآن ،ص.130
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﴿وإِ ْذ
قال آخر :وقالت يف الرد عىل هذا كله( :وهو تكذيب رصيح لقول اهلل تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْت الس ِم ُ ِ
يم﴾ [البقرة:
يع ا ْل َعل ُ
يم ا ْل َق َواعدَ م َن ا ْل َب ْيت َوإِ ْس َامع ُيل َر ابنَا َت َق اب ْل مناا إِن َاك َأن َ ا
َي ْر َف ُع إِ ْب َراه ُ
َان ا ْلبي ِ
 ،]127وقوله﴿ :وإِ ْذ بو ْأنَا ِ ِ ِ
ت َأ ْن َال ُت ْ ِ
رش ْك ِِب َش ْيئًا َو َط ِّه ْر َب ْيتِ َي لِل اطائِ ِفنيَ
يم َمك َ َ ْ
َ َا
إل ْب َراه َ
وا ْل َقائِ ِمنيَ والر اك ِع السج ِ
ود َو َأ ِّذ ْن ِيف الن ِ
احل ِّج َي ْأ ُت َ
وك ِر َج ًاال َوع ََىل ُك ِّل َض ِام ٍر َي ْأتِنيَ ِم ْن
ُّ ُ
َ
ااس بِ ْ َ
َ ُّ
ااس و َأمنًا و ا ِ
ِ
ِ
اَت ُذوا ِم ْن
﴿وإِ ْذ َج َع ْلنَا ا ْل َب ْي َت َم َثا َب ًة للن ِ َ ْ َ
ُك ِّل َف ٍّج عَم ٍيق﴾ [احلج 26 :ـ  ،]27وقولهَ :
ِِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
الر اك ِع
يم َوإِ ْس َامع َيل َأ ْن َط ِّه َرا َب ْيت َي لل اطائفنيَ َوا ْل َعاكفنيَ َو ُّ
يم ُم َص ًّىل َوع َِهدْ نَا إِ َىل إِ ْب َراه َ
َم َقا ِم إِ ْب َراه َ

السج ِ
ود﴾ [البقرة ..]125 :إىل غري ذلك من اآليات التي يف هذا املوضوع)
ُّ ُ

قال آخر :وذكرت أنه (فوق تكذيبه للقرآن ،يقول إن فيه تدليسا واحتياال ألسباب
سياسية ودينية من أجلها اختلق هذه األخبار ـ هبذا وأمثاله يقرر املؤلف أن القرآن ال يوثق
بأخباره وال بام فيه من التاريخ ..وكم يَتك هذا الكفر الفاحش يف عقول الطلبة من أثر ِسء
وهدم لعقائدهم ودينهم وماذا بقي يف القرآن من ثقة وحرمة يف نفوسهم بعد هذا
التكذيب؟)()1

قال آخر :ويف الرد عىل قوله( :أما املسلمون فقد أرادوا أن يثبتوا لإلسالم أولية يف
بالد العرب كانت قبل أن يبعث النبي ،وأن خالصة الدين اإلسالمي وصفوته هي خالصة
الدين احلق الذي أوحاه اهلل إىل األنبياء من قبل) ،ردت عليه بقوهلا( :وهو يف هذا يكذب
ِ
ِ
ِ
َان ِم َن املُْ ْ ِ
يم َحنِي ًفا َو َما ك َ
رشكِنيَ ﴾ [النحل،]123 :
قوله تعاىل ﴿ ُث ام َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َأن اتابِ ْع م ال َة إِ ْب َراه َ
ِ
وقوله﴿ :إِ ان َأ ْو َىل النا ِ
يم َل ال ِذي َن ا ات َب ُعو ُه َو َه َذا النابِ ُّي َوا ال ِذي َن آ َمنُوا َواهللاُ َو ِ ُّيل املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾
اس بِإِ ْب َراه َ
[آل عمران ]68 :إىل غري ذلك من اآليات الكثرية يف هذا املوضوع)()2

قال آخر :وختمت اللجنة اإلسالمية تقريرها عىل الكتاب بقوهلا( :ومنها غري ذلك
( )1حتت راية القرآن ،ص.131

( )2حتت راية القرآن ،ص.131
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كثريا مما هو مبثوث يف الكتاب ،وال ريب يف أن هذا هو عني ما يطعن به املرشكون عىل
ِ
َتا ُه َو َأعَا َن ُه َع َل ْي ِه َق ْو ٌم
القرآن يف مبدأ أمره ،قال تعاىلَ :
﴿و َق َال ا الذي َن َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِ اال إِ ْف ٌك ا ْف َ َ
آخ ُر َ
َ
ورا َو َقا ُلوا َأ َساطِ ُري ْاألَ اولِنيَ ا ْك َت َت َب َها َف ِه َي ُمت ْ َىل َع َل ْي ِه ُبك َْر ًة َو َأ ِص ًيال﴾
ون َف َقدْ َجا ُءوا ُظ ْل ًام َوزُ ً
[الفرقان 4 :ـ  ..]5فاللجنة ترفع إىل فضيلتكم ما وصلت إليه عىل رسعة من الوقت مما سطره
املؤلف من الكفر ا لرصيح ،وتَتك ما ينطوي يف ثناياه من اإلحلاد والزندقة مما ال خيفى عىل
الناظر ..نرفعه مطالبني فضيلتكم واحلكومة بوضع حد هلذه الفوَض اإلحلادية ،خصوصا
التي تنبت يف التعليم هلدم الدين بمعول الزندقة كل يوم ،فام نفرغ من حادثة إال ونستقبل
حوادث ال تدع املؤمن مطمئنا عىل دينه ..نطالب فضيلتكم واحلكومة بذلك حرصا عىل
أبناء الدولة أن يتفشى هذا الداء فيهم ،وهم رجال املستقبل وسيكون بيدهم احلل والعقد
يف مهام األمور ،ونحن ال نفهم كيف ترصف أموال املسلمني وأوقافهم عىل تعليم نتيجة
هذا اإلحلاد الذي يبثه الداعي ويتقاَض عليه مرتبا ضخام من هذه األموال ،وهل هبذه
الطريقة وعىل هذا النحو َتدم وزارة املعارف أبناء األمة ورجال الغد وتبني رصح التعليم
والَتبية؟ ..نسأل اهلل أن يوفقكم ملا فيه املصلحة والسالم)()1

قال آخر :لكن هذا التقرير ،وكل الكتب العلمية التي ألفت يف الرد عليه ،وبيان
خطره ،مل تلق أذنا صاغية من الدولة حينها ،بل عىل العكس من ذلك حيث مكن له يف
األرض ،ووظف وزيرا ومسؤوال عىل أخطر قطاع يرتبط بالثقافة والتعليم ..وهو ما شجع
كل أصحاب املطامع ليقتفوا أثره ،وينالوا املغانم التي ناهلا.
قال آخر :بل مل يقترص األمر عىل ذلك؛ وإنام أصبح طه حسني بسبب تلك املواقف
رمزا وشعارا للحرية واحلداثة والتنوير ،ولذلك اهتموا بدراسة أعامله وآثاره؛ باعتباره قائدا
( )1حتت راية القرآن ،ص.132
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للمرشوع التنويري اجلذري الشامل عىل حد تعبري أحد احلداثيني(.)1
قال آخر :ومن األمثلة عىل تلك اإلشادات التي اتفقوا فيها مجيعا كتاب دوري
بعنوان [قضايا وشهادات] ،وقد خصصوا العدد األول منه عن طه حسني( ،)2حيث جعلوه
النموذج الذي حيتذي به كل من يريد أن يتحول إىل حداثي ناجح ومريض عنه وصاحب
مرشوع.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد من مقاالت يف القسم األول من الكتاب،
وهي بعنوان [طه حسني وحترير العقل] ..فقد كتب حتت هذا القسم فيصل دراج مقاال
بعنوان [الشيخ التقليدي واملثقف احلديث] ..وكتب يوسف سالمة [ديكارت وطه حسني
مشكلة املنهج] ..وكتب عبد الرزاق عيد [طه حسني ومنطلق العقالنية] ..وكتب أمحد
برقاوي [طه حسني والعقالنية]
قال آخر :أما القسم الثاين ،وهو بعنوان [طه حسني واحلداثة] ،فقد كتب فيه هباء
طاهر مقاال بعنوان [صورة الغرب يف آداب طه حسني] ،وكتب عيل سعد [مستقبل الثقافة
يف مرص يف سرية طه حسني الفكرية] ،وكتبت أمينة رشيد [اإلنسان املتمرد] ،وكتب رشيد
بوجدره [طه حسني احلداثة والذاتية] ،وكتب عز الدين نجيب [طه حسني ومستقبل الفن
يف مرص] ،وكتب سمري فريد [طه حسني والسينام] ،وكتب حممود أمني العامل [طه حسني
احللم والواقع واملستقبل]
قال آخر :أما القسم الثالث ،وهو بعنوان [طه حسني وأزمة يف الشعر اجلاهيل] ،فقد
كتب عزيز العظمة مقاال بعنوان [النص واألسطورة والتاريخ] ،وهو البحث الذي ألقاه يف
( )1انظر :قضايا وشهادات العدد األول بعنوان طه حسني العقالنية

الدوري كل من البعثي السعودي عبد الرمحن منيف والشيوعي األردين

الديموقراطية احلداثة :ص  5من قول لسعد اهلل ونوس.

فيصل دراج والعلامنيني الليرباليني سعد اهلل ونوس وجابر عصفور.

( )2قضايا شهادات ،العدد األول :ص  ،1ويرشف عىل هذا الكتاب
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ندوة دار الساقي املسامة [اإلسالم واحلداثة] ونرش يف الكتاب الناتج عن هذه الندوة ،وكتب
هادي العلوي [طه حسني والتعصب الديني] ،وكتب سيد البحراوي [قراءة يف الشعر
اجلاهيل] ،وكتب حممد مجال باروت [طه حسني واملؤسسة األزهرية] ،وكتب حممد عفيفي
[األبعاد االجتامعية والسياسية ألزمة يف الشعر اجلاهيل] ،وكتب عيل فهمي [دالالت
التحقيق القضائي حول (يف الشعر اجلاهيل)] ووثيقة عن قرار النيابة الصادر حول كتاب
[يف الشعر اجلاهيل] ،وكتب حممد كامل اخلطيب [الرصاع بني العقالنية والالعقالنية]
قال آخر( :)1والنظرة األولية العجىل عىل هذه العناوين واملقاالت تكشف أي منزلة
احتلها طه حسني عند هؤالء باعتباره أول من اقتحم املقدس ـ حسب تعبريهم ـ وأول من
رسخ مبادئ التفكري الديمقراطي الليربايل ،وأول من جترأ عىل االندفاع نحو الغرب ،نحو
املجتمع احلر ،وأظهر من أبرز وظيفة العقل العصياين ،وقوض مسلامت التاريخ واللغة
والدين ،وأوجد أسلوب التمرد عىل املسلامت والرفض ،وإعادة الصياغة لكل َشء..
وغريها من املدائح احلداثية ،والتي تدل عىل مدى ما وصلت إليه احلداثة وأرباهبا من عداوة
لدين اإلسالم وقرآنه وسنته ولغته وحضارته.
قال آخر( :)2وهلذا جيمع املسترشقون واحلداثيون عىل أن هدف طه حسني األول
الذي أعد له ،والذي عمل له خالل حياته كلها من خالل كتاباته سواء منها التي ألقيت يف
اجلامعة كمحارضات أو نرشت يف صحف أو يف كتب مطبوعة جتمع عىل َشء واحد هو
إرساء منهج الشك ،عىل نحو يسيطر متام ًا عىل التاريخ والنقد األدِب واملرسح والدراما،
واَتاذ كل أساليب البيان للوصول إىل هذه الغاية ،فقد اَتذ ذلك أول األمر أسلوبه يف
اجلامعة حيث محل لواء الدعوة إىل نقد القرآن بوصفه نصا أدبيا ،وتشكيكه يف وجود إبراهيم
( )1االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1082/2 :

( )2العرص حتت ضوء اإلسالم ،ص.30
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وإسامعيل عليهام السالم ..وليت طه حسني إذ دعا إىل هذا املذهب كان هيدف إىل أن يكون
الشك مقدمة إىل اليقني ،إذ ًا هلان األمر ،ولكنه كان هيدف إىل أن يكون الشك للشك.
قال آخر( :)1أجل ..فمنذ أن فتح طه حسني باب التشكيك يف نصوص الوحي،
توالت عىل إثره حماوالت التشغيب عىل الدين ،والتشكيك فيه عن طريق األدب والفن،
فإذا نحن أمام مجهرة من احلثالة ليس هلم هم إال الدأب يف إزالة ما وقر يف نفوس املسلمني
من تعظيم نبيهم وكتاهبم ،وإيثار دينهم وفضائل أخالقهم ،وإجالل علامئهم وصاحليهم.
قال آخر( :)2واستعملوا يف ذلك كل الوسائل ،مرة بالتكذيب اجليل ،ومرة بالتهكم،
ومرة بالزراية ،ومرة باسم البحث العلمي أو األدِب أو الفلسفي ،حيث ال علم وال أدب
وال فلسفة ،إنام جهل وضالل وانحراف ،وبذلك تكون أوروبا قد نالت من املسلمني
وأوجعت غاية الوجع هبذه األدوات اإلنسانية التي تسمي طه حسني ونرص أبو زيد وحسن
حنفي وفرج فودة ..وأشباهها من األدوات التي احَتفت التدمري واخلراب ،حتت صياح
دعائي  ،وشعارات تسويقية من الشهادات املمنوحة من السوربون وأشباهه ،وعبارات
العقالنية والعلمية واألدبية والنقدية ،وغري ذلك من وسائل ترويج هذه األدوات اإلنسانية
املربوطة بخيوط ظاهرة أو خفية بأوروبا.
قال آخر( :)3ولو كانوا صادقني يف مزاعمهم وأهنم أحرار مفكرون ملا كانوا يف
حضيض التقليد واملحاكاة يعمهون ،إذ التقليد واالحتذاء يسقط الثقة ممن يدعي حرية
الفكر؛ ألن احلرية ال تأيت بتقليد اآلخرين والنسخ عىل منواهلم ،فهذه عبودية وتبعية؛ ألن
املقلد نزع نفسه من بنيان أمته وحضارهتا وتارخيها وثوابتها حتت دعوى التحرر ،ثم غرس

( )1االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1083/2 :

( )3االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1084/2 :

( )2االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها.1083/2 :
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نفسه يف وحول األمم األخرى املعادية ألمته تارخيا وواقعا ،وجرى يف جمراهم يكرر ما
يقولون ويَتجم ما يكتبون ،وحيارب أمته وقومه ليكسب رَض األسياد ومدحهم ،فأية
حرية يف هذا!؟
قال آخر( : )1وهلذا؛ فإن طه حسني الذي شكك يف حقائق القرآن الكريم مل يشكك
يف احلضارة الغربية ،بل كان يدعو إىل التبعية املطلقة هلا؛ حيث نراه يف يف كتابه (مستقبل
الثقافة يف مرص) يدعو إىل محل مرص عىل احلضارة الغربية وطبعها هبا وقطع ما يربطها
بقديمها وبإسالمها ..ويدعو إىل احلكم العلامين املقطوع عن الدين أصال ..ويدعو إىل
إخضاع اللغة العربية لسنة التطور ودفعها إىل طريق ينتهي باللغة الفصحى التي نزل هبا
القرآن الكريم إىل أن تصبح لغة دينية فحسب كالرسيانية والقبطية والالتينية واليونانية.
قال آخر :وقد قال معربا عن ذلك اإلذعان والتبعية( :علينا أن نسري سرية
األوروبيني ونسلك طريقهم ،لنكون هلم أنداد ًا ،ولنكون هلم رشكاء يف احلضارة ،خريها
ورشها ،حلوها ومرها ،وما حيب منها وما ُيكره ،وما ُحيمد منها وما ُيعاب)()2

ب .حممد أمحد خلف اهلل:
قال أحد احلضور :حدثتمونا عن األول ..فحدثونا عن الثاين.
قال أحد املبدلني( :)3الثاين هو املدعو حممد أمحد خلف اهلل ،وهو مرصي شيوعي،
كان عضوا مؤسسا وأمينا للحزب الشيوعي املرصي املسمى [حزب التجمع الوطني
التقدمي الوحدوي] ،وقد استعمل التشكيك يف القصص القرآين ،وسيلة للتشكيك يف
﴿و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْست َِم ُع إِ َل ْي َك َو َج َع ْلنَا ع ََىل ُق ُل ِ
وهبِ ْم َأكِنا ًة
القرآن الكريم ،لينطبق عليه قوله تعاىلَ :

( )1طه حسني يف ميزان العلامء ،ص .146

( )3كتاب هجامت علامنية جديدة لكامل سعفان :ص  11ـ .50

( )2مستقبل الثقافة يف مرص ،ص .41
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وك ُجي ِ
ِ
ٍ
َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو ِيف آ َذ ِ ِ
اد ُلون ََك َي ُق ُ
ول
اهن ْم َو ْق ًرا َوإِ ْن َي َر ْوا ُك ال آ َية َال ُيؤْ منُوا ِ َهبا َحتاى إِ َذا َجا ُء َ َ
ا ال ِذين َك َفروا إِ ْن َه َذا إِ اال َأساطِري ْ ِ
األَ اولنيَ ﴾ [األنعام]25 :
َ ُ
َ ُ
قال آخر( :)1وهو هيدف من كتاباته إىل إقامة هنضة إصالحية ماركسية لتطبيق
االشَتاكية العلمية (الشيوعية املاركسية) ،وعىل ذلك كان يعمل عىل تطويع املفاهيم
اإلسالمية التي قد تتقارب يف بعض أوجهها مع املفاهيم املاركسية يف سبيل إقامة ذلك
املرشوع ..أما املفاهيم اإلسالمية األخرى التي تتناقض تناقض ًا بين ًا مع املفاهيم املاركسية
فإنه يقوم بتأويلها أي ًا كان شكل هذا التأويل أو تزيينها يف صورة جديدة ،أو اختزاهلا إىل
مفاهيم أخرى بالطريقة التي يمكن هبا إزاحتها من أمام مواصلة امليض يف إقامة ذلك
املرشوع ،فإذا مل ينفع معها أي مما سبق ،فإنه يقوم بنقضها وهدمها متام ًا.
قال آخر :ومن أحسن األمثلة عىل ذلك أطروحته للدكتوراه التي ناقشها عام
1947م عن [القصص الفني يف القرآن] ،والتي ادعى فيها أن قصص القرآن إنام جاءت
للموعظة ال لتقرير احلقائق ،أي أهنا قد تكون أساطري وخرافات.
قال آخر :وقد عرب عن صنيعه هذا بقوله( :إن الصنيع البالغي للقرآن الذي يقوم
عىل َتليص العنارص القصصية من أحداث وأشخاص وأخبار من معانيها التارخيية،
وجعلها صاحلة كل الصالحية الستثارة العواطف واالنفعاالت حتى تكون العظة والعربة،
وتكون البشارة واإلنذار ،وتكون اهلداية واإلرشاد ،ويكون الدفاع عن الدعوة اإلسالمية
والتمكني هلا حتى يف نفوس املعارضة ..إن هذا كله هلو الدليل القوي عىل أن القرآن الكريم
ال يطلب اإليامن برأي معني يف هذه املسائل التارخيية)()2

قال آخر :وعرب عنه بقوله( :ومن هنا يصبح من حقنا ،أو من حق القرآن علينا ،أن
( )1تزييف اإلسالم وأكذوبة املفكر اإلسالمي املستنري ،ص .105

( )2الفن القصيص ،ص.254
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نفسح املجال أمام العقل البرشي ليبحث ويدقق ،وليس عليه من بأس يف أن ينتهي من هذه
البحوث إىل ما خيالف هذه املسائل ـ أي ما ذكر يف القصص القرآين ـ ولن تكون خمالفة ملا
أراده اهلل أو ملا قصد إليه القرآن ،ألن اهلل مل يرد تعليمنا التاريخ ،وألن القصص القرآين مل
يقصد إال إىل املوعظة والعربة وما شاهبهام من مقاصد وأغراض)()1

قال آخر :ثم عقب عىل هذا مربرا له بقوله( :إن املخالفة هنا لن تكون إال خمالفة ملا
تتصوره البيئة وملا تعرفه عن التاريخ ،ومل يقل قائل بأن ما تعرفه البيئة العربية عن التاريخ
هو احلق والصدق ،ومل يقل بأن املخالفة ملا يف أدمغة العرب من صور عن التاريخ هي الكفر
واإلحلاد ،بل لعل هذه املخالفة واجبة حتى يكون تصحيح التاريخ وخلوه من اخلياالت
واألوهام)()2

قال آخر :وقد استهجن العلامء والباحثون املسلمون صنيعه هذا عىل اختالف
مشارهبم؛ فرد عليه حينها أمحد أمني ،وعبد املتعال الصعيدي ،وعبد الفتاح بدوي ،وحممد
الغمراوي ،وحمب الدين اخلطيب.
قال آخر :أما الشيخ شلتوت ـ شيخ األزهر ـ فقد ُحولت له الرسالة لفحصها وإبداء
رأيه فيها ،فذكر يف تقريره بأن هذه الرسالة (قامت عىل أسس فاسدة ،ألهنا غارقة يف تكذيب
القرآن ،وألن كاتبها جاهل ال يفهم النصوص) ،وختم تقريره بالدعوة ألن ُتطهر اجلامعة
من هذه الدراسة ،كام أفتى أكثر من مائة عامل من األزهر بأن هذه الرسالة (مفكرة خيرج هبا
صاحبها عن الدين اإلسالمي)( )3

قال آخر :وممن رد عليها ،وانتقدها بشدة الدكتور حممد بلتاجي يف مقالته الطويلة

( )1القصص القرآين ،ص .254

( )3مؤلفات يف امليزان ألنور اجلندي ص ،72والعقالنية هداية أم

( )2القصص القرآين ،ص .254

غواية لعبد السالم البسيوين ،ص .135
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حوهلا بعنوان [التفسري البياين للقصص القرآين بني احلق واملذهب الفني ،دراسة وتقويم
ملنهج باطل يف التفسري] ،ومما جاء فيها قوله( :إذن فنظرية خلف اهلل التي ستحل ـ كام قال ـ
مشكالت التفسري واعَتاضات املسترشقني واملبرشين :هي أن القرآن الكريم استخدم
األساطري واألكاذيب التي كانت يف أذهان العرب عن الوقائع التارخيية ،فنـزل هبا ،ومل
يصححها أو ينص عىل كذهبا ،خدمة ألغراضه يف العظة واالعتبار ،وجماراة لعقائد القوم
الذين نزل فيهم)()1

قال آخر :وممن رد عليه حينها الشيخ حممد اخلرض حسني( ،)2ومن ردوده عليها
قوله( :ما يرد يف القرآن عىل وجه اإلخبار ال يكون إال موافقا للواقع ،هذا ما يقتضيه اإليامن
بأنه تنزيل من عليم حكيم ،ولو أجزنا أن يكون فيه أقوال غري مطابقة للواقع لكان معنى
ذلك أن من أقواله ما يكون كذبا ،وليس الكذب سوى عدم مطابقة الكالم للواقع ،وإذا
كان الفضالء من الناس يتربؤون من أن يقولوا زورا ،ويعدونه يف أقبح الرذائل املزرية
باإلنسان ية ،فام كان لنا أن نلصقه بكالم ذي العزة واجلالل ،ناظرين إىل مقام الربوبية كام
ننظر إىل شاعر أو كاتب قد يعجز عن أن يظهر براعته الفنية يف احلوادث الواقعة تارخييا)
قال آخر :ورد عىل استدالل حممد أمحد خلف اهلل بـ (التناقض يف رواية اخلرب الواحد
مثل أن البرشى بالغالم كانت إلبراهيم أو المرأته) ،بقوله( :التناقض يف األخبار أن خيتلف
اخلربان باإلجياب والسلب ،مع احتادمها فيام عدا ذلك ،ويلزم من صدق أحدمها كذب
اآلخر؛ كأن تقول :برشت زيدا بقدوم ابنه ،ثم تقول :مل أبرش زيدا بقدوم ابنه ،ومثل هذا
الرضب من الكالم مل يقع يف اآلية الكريمة ،وإنام ورد أن اهلل برش عن طريق املالئكة إبراهيم

( )1أضواء الرشيعة ،العدد السادس ،سنة 1395هـ ،ص .112

اإلسالمية ،ج ،7و 8حمرم وصفر عام .1367

( )2الفن القصيص يف القرآن ،الشيخ حممد اخلرض حسني ،جملة اهلداية
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رشنَا ُه
رشنَا ُه بِ ُغ َال ٍم َحلِي ٍم﴾ [الصافات ،]101 :وقالَ :
﴿و َب ا ْ
عليه السالم بغالم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َب ا ْ
ِ
ِ
ِ
بِإِ ْس َح َ
رش َك بِ ُغ َال ٍم عَلِي ٍم﴾
اق نَبِ ًّيا م َن ا
الصاحلنيَ ﴾ [الصافات ،]112 :وقالَ ﴿ :قا ُلوا َال ت َْو َج ْل إناا ُن َب ِّ ُ
اق َو ِم ْن َو َر ِاء إِ ْس َح َ
َاها بِإِ ْس َح َ
اق
﴿وا ْم َر َأ ُت ُه َقائِ َم ٌة َف َض ِحك ْ
رشن َ
[احلجر ،]53 :وقالَ :
َت َف َب ا ْ
وب﴾ [هود ،]71 :ومن املعقول أن يبرش املالئكة إبراهيم عليه السالم ،ثم يبرشوا امرأته
َي ْع ُق َ
بغالم هو إسحاق ،فيذكر يف آية أهنم برشوا به إبراهيم ،ويذكر يف آية أخرى أهنم برشوا به
امرأته ،ومن ذا الذي يتوهم أن يف مثل هاتني البشارتني شيئا من التناقض أو ما يشبه
التناقض!؟)()1

﴿وإِ ْذ َق َال اهللاُ َيا
قال آخر :ورد عىل زعم حممد أمحد خلف اهلل بكون قوله تعاىلَ :
ني ِمن د ِ
ااس ا ِ
ِ
اَت ُذ ِ
ْت ُق ْل َت لِلن ِ
ون اهللاِ َق َال ُس ْب َحان ََك َما َي ُك ُ
ون
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم َأ َأن َ
وين َو ُأ ِّم َي إِ َهل َ ْ ِ ْ ُ
ع َ
ِيل َأ ْن َأ ُق َ
ول َما َل ْي َس ِيل بِ َح ٍّق إِ ْن ُكن ُْت ُق ْل ُت ُه َف َقدْ عَلِ ْم َت ُه َت ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِيس َو َال َأ ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِس َك
ْت ع اَال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب﴾ [املائدة ]116 :قصة خمتلقة بقوله( :وال ندري ما هو الدليل الذي
إِن َاك َأن َ
ينهض أمام هذه اآلية ،ويدل عىل أن القصة املشار إليها خملوقة غري واقعة ،واألدلة يف مثل
هذا إما نصوص تارخيية ثابتة الرواية ،وإما أن يشعر املتكلم خماطبه بأنه يريد تصوير حادثة
تصويرا فنيا ،وإما أن يبدو للمخاطب من طبيعة احلادثة ما جيعلها مستحيلة الوقوع ،ومل يرد
نص تارخيي ينفي ما اشتملت عليه القصة من خطاب اهلل تعاىل لعيسى ،وجواب عيسى
عليه السالم ،ومل يقل اهلل تعاىل ـ ال رصاحة وال تلوحيا ـ إن هذه القصة خملوقة غري واقعة،
و إنام أريد تصوير حادثة تصويرا فنيا ،وليس يف القصة معنى حيكم العقل املنطقي
باستحالته)()2

قال آخر :ورد عىل زعم حممد أمحد خلف اهلل بأن (اإلجابة عن األسئلة التي كان
( )1جملة اهلداية اإلسالمية ،ج ،7و 8حمرم وصفر عام .1367

( )2جملة اهلداية اإلسالمية ،ج ،7و 8حمرم وصفر عام .1367
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يوجهها املرشكون للنبي  ليست تارخيية وال واقعة ،وإنام هي تصوير نفيس عن أحداث
مضت أو أغرقت يف القدم ،سواء كان ذلك الواقع متفقا مع احلق والواقع ،أو خمالفا له)(،)1
بقوله( :نتحدث مع صاحب الرسالة يف هذا املوضوع الديني بصفته مسلام ،فنقول :قد قام
الدليل القاطع عىل أن القرآن كالم اهلل ،وأن رسوله حممدا  قد بلغ ما أنزل إليه من ربه،
فكل ما جاء يف القرآن من خرب فهو صادق ،وإنام الصدق مطابقة الكالم للواقع ،ونستند يف
اجلزم بصدق أخبار القرآن إىل الدليل القائم عىل صدق الرسول يف دعوى الرسالة ،والدليل
القائم عىل أن القرآن وحي من اهلل جل شأنه ،ولو كان القائل( :إن النبي  إنام يصور واقعا
يف نفسه ،سواء كان ذلك الواقع متفقا مع احلق والواقع ،أم خمالفا) ال ينتمي إىل اإلسالم؛
لقلنا :نحن معنا أدلة ال حتوم حوهلا شبهة عىل أن القرآن ال يقول إال حقا ،فإن أبيت أن
تصغي إليها بأذن واعية ،فاعمد إىل قصة من قصص القرآن ،وأقم عىل أهنا خمالفة للحق
دليال يقره املنطق ،ويتقبله العقل)()2

قال آخر :ثم قال( :ونحن ال ندري من أين عرف كاتب الرسالة أن إجابة النبي 
عن أسئلة املرشكني مل تكن تارخيية وال واقعة ..فقد هيمل التاريخ أحداثا ،فال يدل عليها
رصاحة وال رمزا ،ولكنه ال يستطيع أن يأيت إىل أحدث أخرب عنها القرآن عىل وجه خاص،
وحيكم عليها بأهنا غري واقعة حكام يدخل إليه من باب الروية واإلنصاف)()3

قال آخر :ورد عىل زعم حممد أمحد خلف اهلل بأن (القرآن يقرر أن اجلن تعلم بعض
اليشء ،ثم ملا تقدم الزمن قرر القرآن أهنم ال يعلمون شيئا ..واملفرسون خمطئون حني
يأخذون األمر مأخذ اجلد)( )4بقوله( :مل يقرر القرآن أن اجلن ال يعلمون شيئا ،وإنام قال يف

( )1الفن القصيص يف القرآن ،ص .28

( )3جملة اهلداية اإلسالمية ،ج ،7و 8حمرم وصفر عام .1367

( )2جملة اهلداية اإلسالمية ،ج ،7و 8حمرم وصفر عام .1367

( )4الفن القصيص يف القرآن ،ص .29
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ت َما َد اهل ُ ْم ع ََىل َم ْوتِ ِه إِ اال َدا اب ُة ْاألَ ْر ِ
ض
قصة وفاة سليامن عليه السالمَ ﴿ :ف َل اام َق َض ْينَا َع َل ْي ِه املَْ ْو َ
َت ْأ ُك ُل ِمنْس َأ َته َف َلام َخر َتبين ِ
اب املُْ ِه ِ
َت ِْ
ب َما َلبِ ُثوا ِيف ا ْل َع َذ ِ
اجل ُّن َأ ْن َل ْو كَا ُنوا َي ْع َل ُم َ
ني﴾
ون ا ْل َغ ْي َ
َ ُ ا ا َا
[سبأ ، ]14 :فاآلية إنام نفت عن اجلن علم الغيب ،وهو ما حيصل للعامل لذاته ،ومن هنا كان
خمتصا باخلالق جل شأنه ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َال يع َلم من ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ب إِ اال اهللاُ
ض ا ْل َغ ْي َ
اَ َ
َْ ُ َ ْ
ان ُي ْب َع ُث َ
ون َأ اي َ
َو َما َي ْش ُع ُر َ
ون﴾ [النمل ،]65 :فدلت اآلية عىل أن علم الغيب خاص به تعاىل ،وأما
غريه فال يعلم األشياء الغائبة عنه لذاته ،وإنام يعلم منها ما يعلمه اهلل ،كام قال تعاىل﴿ :ع ِ
َامل
ب َف َال ُي ْظ ِهر ع ََىل َغ ْيبِ ِه َأ َحدً ا إِ اال م ِن ارت ََىض ِم ْن رس ٍ
ول َفإِ ان ُه َي ْس ُل ُك ِم ْن َب ْ ِ
ا ْل َغ ْي ِ
ني َيدَ ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه
َ ُ
َ ْ
ُ
اط بِام َلدَ هيِم و َأحىص ُك ال َ ٍ
ِ
ِ
َشء عَدَ ًدا﴾ [اجلن:
َر َصدً ا ل َي ْع َل َم َأ ْن َقدْ َأ ْب َل ُغوا ِر َس َاالت َر ِّهبِ ْم َو َأ َح َ َ ْ ْ َ ْ َ
ْ
 26ـ  ،]28ومن هنا نفهم كيف ينفي النبي  عن نفسه علم الغيب ،مع أن اهلل تعاىل قد أظهره
ِ ِ ِ
رضا إِ اال َما َشا َء اهللاُ
عىل أشياء كثرية كانت غائبة عنه ،فقالُ ﴿ :ق ْل َال َأ ْمل ُك لنَ ْفيس َن ْف ًعا َو َال َ ًّ
ِ
و َلو ُكن ُْت َأ ْع َلم ا ْل َغيب َالس َت ْك َثر ُ ِ
السو ُء إِ ْن َأنَا إِ اال ن َِذ ٌير َو َب ِش ٌري لِ َق ْو ٍم
ت م َن ْ َ
َ ْ
اخل ْ ِري َو َما َم اسن َي ُّ
ُ ْ َ ْ ْ
ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األعراف ،]188 :فنفي علم الغيب عن اجلن ال ينايف أهنم يعلمون بعض األشياء
بطريق من طرق العلم اخلفية ..فكاتب الرسالة خمطئ يف فهمه أن بني اآلية التي تثبت للجن
العلم ببعض اليشء ،واآلية التي تنفي عنها علم الغيب تناقضا)( )1

قال آخر :ورد عىل زعم حممد أمحد خلف اهلل بأن (األنبياء أبطال ولدوا يف البيئة،
وتأدبوا بآداهبا ،وخالطوا األهل والعشرية وقلدوهم يف كل ما يقال ويفعل ،وآمنوا بام تؤمن
به البيئة من عقيدة ،ودانوا بام تدين به من رأي ،وعبدوا ما يعبد من إله)( )2بقوله( :أمجع
ا ملسلمون عىل عصمة األنبياء من الكفر قبل النبوة وبعدها ،وممن حكى اإلمجاع عىل هذا
اإلمام عضد الدين يف كتاب [املواقف] ،والقايض عياض يف كتاب [الشفاء] ،ولكن كاتب
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ُ

الرسالة يقول :إهنم قلدوا األهل والعشرية يف كل ما يقال ويفعل ،وآمنوا بام تؤمن به البيئة
من عقيدة ،وعبدوا ما يعبد من إله ..وإنام يقول هذا ،وخيرج عن إمجاع املسلمني من استطاع
أن يمأل يده من روايات تارخيية صحيحة ،أو استطاع أن يقيم دليال نظريا يسعه املنطق
السليم ،وليس بيد الكاتب نقل مقبول ،وال دليل معقول ،وإنام هي دعوى عارية من كل
شاهد ،فلندع بسط احلديث عنها حتى نعرف الشبهة التي دفعت الكاتب إليها ،حتى عرب
عنها بجمل يؤكد بعضها بعضا ،وأرسف يف تسويتهم باملرشكني ،إىل أن قال لك[ :وقلدوهم
يف كل ما يقال ويفعل])()1

قال آخر :ورد عىل زعم حممد أمحد خلف اهلل بأن (تصوير أخالق األمم كبني
إرسائيل ليس برضوري أن يكون واقعا؛ بل يصح أن يكون تصويرا فنيا يالحظ الواقع
النفيس أكثر من صدق القضايا)( )2بقوله( :القرآن وحي ساموي ،فإذا وصف أخالق أمم
كبني إرسائيل دل بالرضورة عىل أن وصفهم بتلك األخالق واقعي ،ومن ادعى أن القرآن
غري صادق فيام وصف ،فليأت بآية وصفت بعض األمم بأخالق ،ودلت الرواية أو الدراية
عىل أن هذا الوصف غري مطابق للواقع)()3

قال آخر :ورد عىل زعم حممد أمحد خلف اهلل بأن (القصة هي العمل األدِب الذي
يكون نتيجة َتيل القاص حلوادث وقعت من بطل ال وجود له ،أو لبطل له وجود ،ولكن
احلوادث التي أملت به مل تقع أصال ،أو وقعت ولكنها نظمت عىل أساس فني ،إذ قدم بعضها
وأخر بعضها ،أو حذف بعضها وأضيف إىل الباقي بعض آخر ،أو بولغ يف تصويرها إىل حد
خيرج بالشخصية التارخيية عن أن تكون حقيقية إىل ما جيعلها يف عداد األشخاص اخليالية،
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وهذا قصدنا يف هذا البحث من الدراسة القرآنية)( )1بقوله( :هذا الذي يقوله الكاتب إنام
ينطبق عىل القصص التي يقصد من تصنيفها إظهار الرباعة يف صناعة اإلنشاء ،أو يف إجالة
اخليال ،أو بعث االرتياح واملتعة يف نفوس القارئني؛ مثل مقامات بديع الزمان ،أو مقامات
احلريري ،أو القصص التي تنرش اليوم يف بعض الصحف السائرة ،أما قصص القرآن فهي
من كالم رب العزة ،أوحى به إىل الرسول األكرم؛ ليكون مأخذ عربة ،أو موضع قدوة ،أو
جمالة حكمة ،وإيامن الناس بأنه صادر من ذلك املقام األسنى جيعل له يف قلوهبم مكانة
حمفوفة باإلجالل ،ويمنعهم من أن يدرسوه كام تدرس تلك القصص الصادرة من نفوس
برشية جتعل أمامها أهدافا خاصة ،ثم ال تبايل أن تستمد ما تقوله من خيال غري صادق ،أو
َترج من جد إىل هزل ،وتضع بجانب احلق باطال)( )2

قال آخر :ورد عىل قول حممد أمحد خلف اهلل( :أخطأ األقدمون يف عد القصص
تارخيا)( )3بقوله( :مل خيطئ املتقدمون وال املتأخرون يف عد القصص تارخيا؛ بل هم عىل بينة
من أمرهم ،إذ يعدون القرآن أصح مصدر ملا يقص من شؤون األمم الغابرة ،واألمم التي
كانت تعيش وقت نزوله؛ ذلك أن الدليل القائم عىل أن القرآن وحي إهلي هو الدليل الذي
يشهد بأن قصصه تاريخ حق ،الزم لإليامن بأنه وحي ساموي ،ومن يزعم أنه يوجد هذا
اإليامن بدون ذلك االعتقاد فهو كمن يزعم أن الشمس طالعة والنهار غري موجود)()4

قال آخر :ورد عىل قول حممد أمحد خلف اهلل( :منهج القرآن هو معاجلة القصة من
حيث هي أدب ،ويعني بذلك خلق الصور واالبتكار واالخَتاع ..ولذلك ال مانع من
اختالف تصور الشخصية الواحدة يف القرآن)( )5بقوله( :مل يعالج القرآن القصة من حيث
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هي أدب ،وإنام يوردها من حيث إنه مطلع حكمة ،ومأخذ عربة ،ومرآة حقيقة ،وحيث كان
لبالغة القول بعد حكمة املعنى وقوة احلجة ،أثر زائد يف توجيه النفوس إىل الرصاط
السوي ،أنزل اهلل القرآن كله يف أفصح األلفاظ ،وأبدع األساليب ،حتى بلغ بحسن بيانه أنه
كان املعجزة اخلالدة)()1

قال آخر :ورد عىل زعم حممد أمحد خلف اهلل بأن (قصة موسى يف الكهف مل تعتمد
عىل أصل من واقع احلياة ..بل ابتدعت عىل غري أساس من التاريخ)( )2بقوله( :وضع
الكاتب أمامه قصص القرآن ،وأخذ يصدر فيها أحكاما متليها عليه حماكاته لقوم جيحدون،
فعمد إىل قصة موسى عليه السالم يف سورة الكهف ،ونفى عنها أن تكون قد اعتمدت عىل
أصل من واقع احلياة ،ووصفها بأهنا ابتدعت عىل غري أساس من التاريخ ..والذي يتصدى
ألن حيكم عىل قصة نبي يف القرآن بأهنا مل تعتمد عىل أصل من واقع احلياة ،شأنه أن يعرف
تاريخ ذلك النبي من طريق غري القرآن ،ويمأل يده من روايات بالغة يف الصحة درجة
تكسبه اجلزم بأن ما حكاه القرآن غري واقع ،فله أن يقول حينئذ :إن هذه القصة مبتدعة عىل
غري أساس من التاريخ ،فهل دخل الكاتب إىل هذا احلكم من طريق هو أرجح داللة عىل
الواقع من نصوص القرآن املجيد!؟)()3

قال آخر :ورد عىل زعم حممد أمحد خلف اهلل بأن (القرآن عمد إىل بعض التاريخ
الشعبي للعرب وأبطال الكتاب ونرشه نرشا يدعم غرضه كقصة ذي القرنني)( )4بقوله:
(إذا قص القرآن حوادث كان حديثها يدور بني العرب أو أهل الكتاب ،فإنام يقصها لقصد
يعود عىل دعوته الشاملة بتأكيد ،وهو بعد هذا ال يقص من تلك احلوادث إال الواقع ،وليس
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من املعقول أن جياري القرآن العرب أو أهل الكتاب فيام يتسامرون به يف جمالسهم ،فيعرض
منها ما ليس بواقع ،وهو تنزيل من عالم الغيوب ..أما قصة ذي القرنني ،فقد ذكر القرآن
﴿و َي ْس َأ ُلون ََك َع ْن ِذي
أن الكفار وجهوا إىل النبي  سؤاال عن ذي القرنني ،فقال تعاىلَ :
ا ْل َق ْرن ْ ِ
َني ُق ْل َس َأ ْت ُلو َع َل ْي ُك ْم ِمنْ ُه ِذك ًْرا﴾ [الكهف ،]83 :وال خيطر عىل بال أحد ،فهم مساق القصة،
وعرف ما يقصده أولئك املتعنتون من أسئلتهم أن يكون قصدهم من هذا السؤال أن تصور
هلم قصة ذي القرنني يف صورة فنية ،وإن كانت غري مطابقة للواقع التارخيي ،فيكون
غرضهم إذا اختبار حال املسؤول من جهة حسن البيان ،وذلك ما ال حيتمله لفظ اآلية ،وال
﴿و َي ْس َأ ُلون ََك
يساعد عليه مساقها؛ فقد نزل الوحي باجلواب عن هذا السؤال ،قال تعاىلَ :
ِ
َع ْن ِذي ا ْل َق ْرن ْ ِ
َني ُق ْل َس َأ ْت ُلو َع َل ْي ُك ْم ِمنْ ُه ِذك ًْرا إِناا َم اكناا َل ُه ِيف ْاألَ ْر ِ
َش ٍء َس َب ًبا﴾
ض َوآ َت ْينَا ُه م ْن ُك ِّل َ ْ
[الكهف 83 :ـ  ]84إىل آخر القصة ،وقد اختلف الكاتبون فيمن هو ذو القرنني الذي حتدث عنه
القرآن يف هذه القصة ،وأخذوا يتحدثون عن اإلسكندر الرومي ،واإلسكندر اليوناين
وغريه ،ونحن نطرح كل حديث عن شخص ال ينطبق عليه ما وصف به القرآن ذا القرنني،
ونقطع ببطالن أن يكون ذلك الشخص هو املسمى يف هذه القصة ذا القرنني ،ونقول إن
القصة الواردة يف القرآن موافقة للواقع التارخيي ،ما دام املؤرخون ال يستطيعون أن يقيموا
دليال مقبوال عىل أنه مل يوجد يف العصور اخلالية شخص صدرت منه األعامل التي نسبت
يف القصة إىل ذي القرنني ،وإذا مل يذكر القرآن العرص الذي ظهر فيه ذو القرنني ،وال البلد
الذي نشأ فيه ،وال الشعب الذي ينتسب إليه ،كان من املتعذر عىل املؤرخ أن ينكر صدق
قصته إنكارا يقيم له العارفون بآداب البحث وزنا)()1

قال آخر :ورد عىل زعم حممد أمحد خلف اهلل بأن (عنارص القصة هي العنارص الفنية
( )1جملة اهلداية اإلسالمية ،ج ،7و 8حمرم وصفر عام .1367
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واألدبية التي اَتذ منها الفنان مادته الَتكيبية ،والتي أعمل فيها خياله ،وسلط عليها عقله،
وناهلا بالتغيري والتبديل ،حتى أصبحت وكأهنا مادة جديدة بام بث فيها من روحه ،وكذلك
القصص يف القرآن ،والبحث عن املصادر يف القصص القرآين عىل هذا األساس)( )1بقوله:
(ما قاله الكاتب يف تعريف ا لقصة ،يصح أن يقال يف قصة يؤلفها فنان ،يريد من تأليفها
إظهار براعته البيانية ،وال يبايل يف َتييله أن تكون احلوادث التي أعمل فيها خياله ،وسلط
عليها عقله ،وقعت من بطل ال وجود له ،أو من بطل له وجود ،ولكن احلوادث التي أملت
به مل تقع أصال ،وال يليق بباحث مطمئن إىل أن القرآن وحي ساموي أن يقول بعد أن عرف
القصة وعنارصها بام عرفهام به ..وأشار الكاتب إىل أن للقرآن مصادر ،وهذا ما يقوله
املخالفون الذين يقولون :إن القرآن من تأليف حممد ،ويزعمون أن هناك مصادر استمد
منها النبي



ما جاء به من رشيعة اإلسالم ،ومن مصنفاهتم كتاب يسمونه [مصادر

اإلسالم] ،واملسلمون عىل يقني من أن للقرآن مصدرا واحدا هو اهلل ،الذي يقول احلق وهو
هيدي السبيل)()2

قال آخر :ورد عىل قول حممد أمحد خلف اهلل( :جيب أن ال يزعجنا ألنه الواقع
العلمي يف حياة كل الفنون واآلداب ..وطبق هذا املبدأ تطبيقا واسعا)( )3بقوله( :ال يزعجنا
أن يسوق بعض الكاتبني قصص القرآن الكريم مساق القصص التي يعمل فيها الفنان
خياله ،ويسلط عليها عقله ،ما دام الدليل الذي قام عىل أن القرآن كالم اهلل ال يزال قائام
نصب أعيننا ،ذلك أن القرآن دعوة مقرونة بحجة ،تشهد الدعوة بأهنا صادرة من حرضة
ذي اجلالل ،ال أهنا من صنع برش فنان ،قد يغطي بزخرف قوله ما تنطوي عليه عباراته من
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معان ال تطابق الواقع التارخيي)()1

قال آخر :ورد عىل زعم حممد أمحد خلف اهلل بأن (ما متسك به الباحثون من
املسترشقني ليس سببه جهل حممد بالتاريخ؛ بل قد يكون من عمل الفنان الذي ال يعنيه
الواقع التارخيي ،وال احلرص عىل الصدق العقيل ،وإنام ينتج عمله ويربز صوره بام ملك من
املوهبة الفنية ،والقدرة عىل االبتكار واالخَتاع والتغيري

والتبديل)()2

بقوله( :ادعى

املسترشقون أن يف القرآن قصصا غري موافق للواقع التارخيي ،وكذلك زعم كاتب الرسالة
أن القصص يف القرآن لوحظ فيه التصوير الفني دون الواقع التارخيي والصدق العقيل،
فكاتب الرسالة يوافق املسترشقني يف أن بني قصص القرآن ما ال يوافق الواقع التارخيي ،غري
أن املسترشقني يعللون هذه املخالفة بعدم معرفة حممد للتاريخ ،وكاتب الرسالة يعللها بأنه
 يسوق القصة غري معني بالواقع التارخيي ،وال حريص عىل صدقها العقيل ،وإنام كانت
وجهته التصوير الفني ،واالبتكار واالخَتاع ،والتغيري والتبديل ..واملسلم احلق من يؤمن
بأن القرآن منزل من عند اهلل ،ال من صنع حممد  ،وينزه القرآن عن ذلك التصوير الفني،
الذي ال يعنى فيه بالواقع التارخيي ،وليس قصص القرآن إال احلقائق التارخيية تصاغ يف
صور بديعة من األلفاظ املنتقاة واألساليب الرائعة)()3

قال آخر :ورد عىل زعم حممد أمحد خلف اهلل بأن (القرآن تدرج يف القصص كام
يتدرج أدب كل أديب ،فاألدباء يلتمسون املتعة واللذة يف كل أمر فني يعرض هلم ،ثم
يتقدمون خطوة فيبغون االستمتاع واللذة باملحاوالت األوىل التي تقوم عىل التقليد
واملحاكاة ،ثم يكون التخلف شيئا فشيئا ،والدخول يف ميدان التجارب اخلاصة ،ومظاهر
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ذلك النسخ والتدرج

بالترشيع)()1

بقوله( :جعل الكاتب القصص القرآين يتدرج كام

يتدرج أدب كل أديب ..والواقع أن القرآن مل ينزل ليجاري األدباء يف أدهبم ،ويذهب يف
املبالغات مذهبهم ،ويستخف بحرمة بعض احلقائق استخفافهم ،وإنام نزل القرآن ليهدي
األدباء وغري األدباء إىل ما يالئم الفطر السليمة من عقائد وآداب وأعامل ،فوجهته الدعوة
إىل اإلصالح الشامل ،وليست هذه الدعوة اإلصالحية وليدة الدخول يف ميدان التجارب
اخلاصة ،وال أن النسخ والتدرج بالترشيع من مظاهر الدخول يف جتارب؛ بل الدعوة هداية
من خالق التجارب واملجربني ،والنسخ والتدرج بالترشيع من مظاهر علمه القديم ،كام هو
مفصل يف أصول الرشيعة)()2

قال آخر :وهكذا رد عليه وعىل من ردد مقولته الكثري من الكتاب والباحثني ،ومنهم
د .حممد سعيد رمضان البوطي يف مقال له بعنوان [امليثولوجيا (األسطورة) والعلم
والقرآن] ،ومما جاء فيه قوله( :فام األسطورة إذن ،وقبل كل َشء؟ هي حصيلة األخيلة
الشعبية التي تروى غالبا عىل شكل قصص وحكايات ،وملا كان اإلنسان بفطرته األصيلة
يتمتع بخيال يتسع اتساع الطبيعة التي يعيش ويتقلب فيها ،مقابل الواقع املحدود الذي
يعيش حمارصا يف أقطاره ،فقد كان من شأن هذا اخليال أن جيمح بصاحبه إىل ما وراء ذلك
الواقع املحدود ،سابحا يف أرجاء الطبيعة كلها دون أن تقيده رشوط أو تصده حدود؛
ليكون ذلك عزاء وتعويضا له عن واقعه الضيق الذي حبس يف داخله ،ولوال إطاللة
اإلنسان من داخل واقعه الذي يعيش فيه عىل الطبيعة املحيطة به ،من خالل نوافذ اخليال
الذي متعه اهلل به ،لتحول الواقع إىل سجن ضيق خانق ،ال يورث صاحبه إال الكمد
والشقاء ،مهام كان شأنه ،ومهام كان نوع احلياة التي يعيشها ..إذن ،فاألسطورة نسيج خيال
( )1الفن القصيص يف القرآن ،ص .169
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تصاغ يف داخله ،وتروى عىل أساسه ،ويتلقاها الناس جيال بعد جيل ،عىل هذا األصل
وهبذه اهلوية ،وما من شعب من الشعوب إال حيافظ من ثمرات خياله عىل قسط وافر من
احلكايات والقصص األسطورية املتنوعة ،تأخذ لون احلضارة والثقافة اللتني متيز هبام ،وقد
ظلت هذه احلكايات معروفة حمتفظة بطابعها األسطوري ،وتروى بدءا من مصدرها األول
م وسومة هبذا الطابع ،ومل نسمع قط يف تاريخ األدب األسطوري ،أو ما يسمى بأدب
الشعوب أن أسطورة من األساطري انفصلت عن نسبها املوصول إىل جذور األخيلة
والوهم ،ثم ترسبت إىل قناة األحداث والوقائع التارخيية ،واَتذت طابع احلقيقة
الراسخة)()1

قال آخر :وبعد أن قدم هذه املقدمة ،قال( :ملاذا يكون خرب اهلل املوحى به إىل رسله
وأنبيائه عن كيفية نشأة اإلنسان وتكاثره ،وعن كيفية خلق اهلل عز وجل آلدم عليه السالم
أسطورة من األساطري ،وال يكون خرب مارك وداروين عن املوضوع نفسه هو اآلخر
أسطورة من األساطري؟ ملاذا؟ وما الفرق؟ ..ملاذا يعد خرب اهلل املوحى به إىل كثري من رسله
وأنبيائه عن طوفان نوح وسفينته أسطورة من أساطري التاريخ ،وال يكون خرب علامء التاريخ
الطبيعي عن االنفجار العظيم أسطورة من أساطري التاريخ أيضا؟ ..إن كان الفرق أن يف
الناس من ال يصدق الوحي اإلهلي وال يلقي إليه باال ،فإن يف الناس كثريين ممن ال يصدقون
تصورات داروين ،وال يقيمون وزنا لقصة [االنفجار العظيم] أو [النظرية السديمية]
كتفسري لكيفية تشكل الكون واألرض أو ما يشبههام ،ومع ذلك ،فإننا ال نسمي ـ من الناحية
العلمية ـ شيئا من نظريات التطور أو نظريات الباحثني يف التاريخ الطبيعي أسطورة ،مهام
كانت بعيدة عن املنطق أو العلم؛ ألن مقومات هذه التسمية غري موجودة ،ومن أمهها أن
( )1هذه مشكالهتم ،ص .113
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تكون موضوعة من قبل أصحاهبا عىل أهنا أسطورة ،فلامذا ال يفقه كثري من أدعياء الثقافة
والعلم هذه احلقيقة العلمية الواضحة بصدد نظرهتم إىل أخبار الوحي اإلهلي؟)()1

قال آخر :ثم قال( :إن هلم ولغريهم أن يصدقوا أو ال يصدقوا شيئا من أخبار الوحي
اإلهلي ،بل هلم أن ال يؤمنوا بحقيقة الوحي ذاته ،غري أن عليهم أن يعلموا أن عدم فهمهم
أو تصديقهم لذلك ليس هو برهان كونه أسطورة ومهية كاذبة)()2

قال آخر :ومن الذين ردوا عىل هذه الشبهة الشيخ حممد الغزايل ،وذلك عند بيانه
الفرق بني القصص القرآين الواقعي ،وبني القصص الروائي األدِب الفني اخليايل ،فقد قال:
(إن القصص القرآين رسد واع موجه للتاريخ اإلنساين ،ليس الغرض منه اإلهلاء والتشويق،
بل الغرض منه الَتبية والتوعية ،وجتديد املعاين بعد انتهاء أهلها لتكون عظة دائمة ،وقد
شاع أدب القصة يف عرصنا شيوعا يستحق الدهشة ،وامتألت األيدي بروايات يقرؤها
حاملوها ليقطعوا الوقت أو يتلذذوا بحسن العرض ،ومجلة هذه الروايات من نسج اخليال،
وقد تكون ذات مغزى جيد ،وقد تكون إثارة وضيعة ،والبون شاسع بني هذه األقاصيص،
وبني التاريخ الذي جيسده القرآن الكريم ،ويغزو به األلباب والبصائر؛ ليمحو الغفلة،
ويرفع املستوى ،وييضء السبل ،البون بعيد بعيد)()3

ص
﴿و ُك ًّال َن ُق ُّ
قال آخر :ثم رضب مثاال عىل ذلك ،فقال( :عندما يقول اهلل لنبيه َ :
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
احل ُّق َو َم ْو ِع َظ ٌة َو ِذك َْرى لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾
الر ُس ِل َما ُن َث ِّب ُت بِه ُفؤَ ا َد َك َو َجا َء َك ِيف َهذه ْ َ
َع َل ْي َك م ْن َأ ْن َباء ُّ
[هود ،]120 :فهو يقول ذلك يف أعقاب رسد لواقع ال ريب فيه ،فقد ذكر يف هذه السورة
قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السالم مع أممهم التي ظهرت
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يف عصور متعاقبة ،وانتظمتها أدواء التكذيب واملكابرة ،حتى أهلكتهم أمة بعد أخرى ،وهو
حيكي ذلك إرهابا للعرب املستكربين وتسلية للنبي وترسية له  ويف موضع آخر يقول
ِ
ِ
َرصنَا َو َال ُم َبدِّ َل
ربوا ع ََىل َما ُك ِّذ ُبوا َو ُأو ُذوا َحتاى َأت ُ
لهَ :
﴿و َل َقدْ ُك ِّذ َب ْت ُر ُس ٌل م ْن َق ْبل َك َف َص َ ُ
َاه ْم ن ْ ُ
لِكَلِام ِ
ت اهللاِ َو َل َقدْ َجا َء َك ِم ْن َن َب ِإ املُْ ْر َسلِنيَ ﴾ [األنعام ،]34 :فأين موضع اخليال يف هذه
َ
الوقائع؟)()1

قال آخر :ويرضب مثاال آخر عىل ذلك ،فيقول( :بعد أن قص اهلل عز وجل قصة
يوسف عليه السالم ،ورشح أطوار حياته منذ اختطف إىل أن صار ملك مرص ،قال عنه
اب ما ك َ ِ
ِ
ِ
رب ٌة ِألُ ِ
وعن غريه من املسلمنيَ ﴿ :ل َقدْ ك َ
َتى
َان َحدي ًثا ُي ْف َ َ
ويل ْاألَ ْل َب ِ َ
َان ِيف َق َصص ِه ْم ع ْ َ
و َلكِن تَص ِد َيق ا ال ِذي ب َ ِ
ِ
مح ًة لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [يوسف،]111 :
َش ٍء َو ُهدً ى َو َر ْ َ
َ ْ ْ
َْ
ني َيدَ ْيه َو َت ْفص َيل ُك ِّل َ ْ
فأين موضع اخليال هنا؟)()2

قال آخر :ثم عقب عىل هذه األمثلة بقوله( :إن اهتام القرآن بأنه يعرض خياالت فنية
أو يمزج يف سياقه بني الواقع واخليال ،اهتام ال مسوغ له ،وهو يف نظرنا بالهة نشأت عن
اتباع املسترشقني ،واملسترشقون حيسون ما يف كتبهم من غثاثة وعوج وبعد عن احلق،
ويريدون اإلهيام بأن القرآن ال يزيد عىل غريه! وهذا كذب ال يروج عند عاقل)()3

ج .حممد أركون:
قال أحد احلضور :حدثتمونا عن الثاين ..فحدثونا عن الثالث.
قال أحد املبدلني :الثالث هو حممد أركون ،وهو جزائري من مواليد  ،1928أتم
دراسته بباريس  1955وحصل عىل الدكتوراه من الرسبون  1969حول اإلنسية العربية
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يف القرن الرابع اهلجري ،وحارض بالعديد من اجلامعات الفرنسية والعربية ..ومعظم
مؤلفاته بالفرنسية ،وهو حداثي يدعو إىل التعامل مع القرآن الكريم باملقاييس الغربية،
وباالستفادة من املعطيات التي اتبعها فالسفة الغرب ،وهو يعترب الدين الذي ينتهجه الناس
جمموعة من املعطيات البطريركية التي خلفها الفقهاء وأسبغوا عليها صبغة القداسة.
قال آخر :وهو من أبرز احلداثيني املهتمني بنزع القداسة عن الوحي اإلهلي ،ويف كل
كتبه ،فهو يذكر أن ما يسميه [ظاهرة التقديس] للقرآن الكريم ،من ممارسات (الذين
يستمتعون يف اجَتار نفس الكالم بسبب الكسل أو اجلهل) ،ويرى أن املرشوع األسمى هو
أن (نجمد كاألقنوم عامل التقديس املوجود يف القرآن واألناجيل والتوراة) ،وأنه البد من
(بلورة نظرية مرضية لظاهرة التقديس ،أو النبثاق ظاهرة التقديس ومنشئها ومسارها
داخل الوعي ،ودعاماهتا املتغرية يف الوجود البرشي ،فإننا عندئذ نكتشف أن مشاكل
الصحة واملوثوقية أو االخَتاع والتحريف الذي حلق بالنصوص املتلقاة عىل أهنا مقدسة،
أقول :نكتشف بأن هذه املشاكل ثانوية يف احلقيقة ،أن منطق الثالث املرفوع [منطق الصحة
أو الالصحة] يبدو عندئذ تافها ال أمهية له ألننا نكتشف قارات أخرى من احلقيقة النفسية
واللغوية والتارخيية لإلنسان ،كانت هذه القارات قد طمرت أو طمست وأزحيت من ساحة
البحث والتفكري عن طريق ثيولوجيا من نوع منطقي ـ مركزي)()1

قال آخر :وقد رصح بأن هدف مرشوعه الفكري هو هدم الَتاث املعريف اإلسالمي،
بل حتى املقدس منه ،فقال ( :كل من يقرأ كتابايت يعرف أين حريص كل احلرص عىل نقد
الَتاث املعريف اإلسالمي منذ ثالثني عاما ،وأنا أحاول انتهاك أطره التقليدية املوروثة
اجلامدة وحتديداته ومفاهيمه ورؤيته للعامل وللوجود ..لكي أفتح له آفاقا مل تكن يف
( )1اإلسالم واحلداثة :ص .58
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احلسبان ،ولكي أخرجه من عزلته وإغالقه الدغامئي املزمن)()1

قال آخر :ويف حمارضة له يف ندوة اإلسالم واحلداثة اعَتض عليه أحد احلارضين
وطلب منه احَتام املقدسات وخاصة الوحي والتنزيل ،فأجابه بقوله( :بالطبع ،معك بعض
احلق ،وقد نبهت منذ البداية إىل أنه ينبغي أن نسري يف موضوع احلداثة بتؤدة وبطء فاألرض
مزروعة باأللغام ،ولكنك تستخدم كلامت كثيفة جدا ومثقلة بالدالالت التارخيية دون أن
حتاول تفكيكها أو حتليلها ..كل هذه التعابري املصطلحية األساسية التي ورثناها عن املايض
[كمفردات اإليامن والعقيدة بشكل خاص] مل نعد التفكري فيها اآلن ،ونحن نستخدمها
وكأهنا مسلامت وبدهيات ونرشهبا كام نرشب املاء العذب ،هذا ما تعودنا عليه منذ الصغر
ومنذ األزل ،ولكن إذا صممنا عىل أن ندخل فعليا يف مناخ احلداثة العقلية ،فامذا نرى؟ ماذا
تقول لنا احلداثة بخصوص هذه املفردات الضخمة الكثيفة التي متأل علينا أقطار وعينا؟..
ماذا تقول لنا بخصوص هذه املصطلحات اإليامنية املشحونة باملعاين وظالل املعاين ..عندما
يستخدم املرء بشكل عفوي هذا املعجم اإليامين الالهويت القديم ال يعي مدى ثقله وكثافته
وشحنته التارخيية وإبعاده املخفية ،وكل األخطار املرافقة الستخدامه ،فمثال عندما يقول
املؤمن التقليدي أن هناك أشياء ال تتغري وال تتبدل ،وعندما يقول هناك املقدس [أو احلرم
باللغة اإلسالمية الكالسيكية] ..وينبغي عدم التساؤل حوله أو مسه ،وعندما يقول :هناك
الوحي ،وكل هذه األديان انطلقت من النقطة نفسها :الوحي ..عندما يقول كل ذلك فإنه
يستخدم لغة كثيفة أكثر مما جيب ،هكذا تالحظون أين استخدم صفة كثيفة أو ثقيلة [بمعنى
الوزن] احليادية لكيال أطلق أي حكم قيمة ،ماذا تعني هذه الكلمة؟ إهنا تعني أن كواهلنا
تنوء حتت ثقل أكياس هذا املعجم القديم ،فهو أثقل من أن نحتمله أو نستطيع محله بعد
( )1حممد أركون ،قضايا يف نقد العقل الديني ،ص .150
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اآلن ..ففي هذه األكياس [أكياس املعجم التقليدي] أشياء كثرية ال َشء واحد ،وينبغي أن
نفتحها لكي نعرف ما فيها ،مل نعد نقبل اآلن بحملها عىل أكتافنا وظهورنا دون أي تساؤل
عن مضموهنا كام حصل طوال القرون املاضية ،ماذا تقول لنا احلداثة بخصوص كل واحدة
من هذه الكلامت واملصطلحات الثيولوجية القديمة؟ ..ماذا تقول لنا إذا ما قبلنا أن ندخل
فعال يف مناخ احلداثة ونتنفس هواها الطلق؟)()1

قال آخر :ثم يسَتسل يف كالمه ليصل إىل قضية [الوحي] فيقول( :أمتنى هنا عندما
تلفظ كلمة الوحي أن تشعر بأهنا كلمة شديدة اخلطورة واألمهية ،وأنه ال يمكننا استخدامها
بسهولة وب مناسبة ودون مناسبة ،بمعنى أننا ال نفهمها جيدا ،وإهنا بحاجة ألن َتضع
لدراسة جديدة دقيقة ال تقدم أي تنازل للتصورات األلفية التي فرضتها العقائد الدوغامئية
الراسخة ،أمتنى أن ننظف من كل ما علق هبا من أوشاب إيديولوجية ،وذلك ألن العقائد
الدوغامئية الراسخة حتمل يف طياهتا الكثري من اإليديولوجية ..إن عملنا يتمثل يف عزل،
وفرز كل ما أضيف إىل كلمة وحي من أشياء تثقلها وجتعل منها أداة إيديولوجية أو آلة
إيديولوجية من أجل اهليمنة والسيطرة ،وليس فضاء للمعرفة املنفتحة عىل الكون ،وهذا
إشكايل ،فنحن ال نعرف بالضبط ما هو الوحي ،وأستطيع أن أقول اآلن ما ييل :ال توجد
حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها أمام أي مكتبة يف العامل ،وال أي كتاب يف أية لغة من
لغات العامل يطرح مشكلة الوحي عىل طريقة العقالنية احلديثة ومنهجيتها)()2

قال آخر( : )3وقد وصل األمر به إىل حد التشكيك يف القرآن الكريم نفسه ،حيث
يذكر أنه ال يوجد اليوم عىل وجه األرض نص صحيح للقرآن ،وأن النص القرآين املوجود
( )1اإلسالم واحلداثة :ص  327ـ .328

إبراهيم السكران ،استعرض فيه صاحبه أقوال أركون املشككة يف

( )2املصدر السابق ص  329ـ .330

القرآن الكريم.

( )3استفدنا املادة العلمية هنا من مقال بعنوان :مصحف البحر امليت،
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حمرف ،وأن النص األصيل شبه مفقود ..ومن أطرف مرشوعات أركون حلل هذه
اليوم نص ّ
املشكلة التي يراها أنه ال يمكن أن نصل للنص الصحيح للقرآن إال إذا وصلنا إىل
خمطوطات موجودة يف البحر امليت ،هذه املخطوطات الالهوتية يف البحر امليت ستوصلنا
إىل النص الصحيح للقرآن.
قال آخر :وقد عرب عن ذلك بقوله( :لنذكر اآلن املهام العاجلة التي تتطلبها أية
مراجعة نقدية للنص القرآين ..أي نقد القصة الرسمية لتشكيل القرآن ،هذا يتطلب منا
الرجوع إىل كل الوثائق التارخيية سوا ًء كانت ذات أصل شيعي أم خارجي أم سني ،هكذا
نتجنب كل حذف تيولوجي لطرف ضد آخر ،بعدها نواجه ليس فقط مسألة إعادة قراءة
هذه الوثائق ،وإنام أيض ًا حماولة البحث عن وثائق أخرى ممكنة الوجود كوثائق البحر امليت
التي اكتشفت مؤخر ًا)()1

قال آخر :وهو ال يكتفي بذلك ،بل يرى أن جزء ًا من القرآن الكريم موجود يف
خزائن غامضة يف اهلند واليمن ،وإذا استطعنا الوصول هلذه اخلزائن فربام أمكننا إعادة كتابة
القرآن ،وقد قال معربا عن ذلك( :يفيدنا يف ذلك أيض ًا سرب املكتبات اخلاصة عند دروز
سوريا ،أو إسامعيلية اهلند ،أو زيدية اليمن ،أو علوية املغرب ،يوجد هناك يف تلك املكتبات
القصية وثائق نائمة متمنعة ،مقفل عليها بالرتاج ،الشئ الوحيد الذي يعزينا يف عدم إمكانية
الوصول إليها اآلن هو معرفتنا بأهنا حمروسة جيد ًا)()2

قال آخر :بل يضيف إىل ذلك زعمه أن هناك خمطوطات ثمينة تدلنا عىل النصوص
املفقودة للقرآن قد تم تدمريها ،فهو يقول( :يبدو يل أنه من األفضل أن نستخلص الدروس
والعرب من احلالة الالمرجوع عنها ،والتي نتجت عن التدمري املنتظم لكل الوثائق الثمينة
( )1تارخيية الفكر العرِب اإلسالمي ،أركون.290 ،

( )2تارخيية الفكر العرِب اإلسالمي ،أركون.291 ،
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اخلاصة بالقرآن ،اللهم إال إذا عثرنا عىل خمطوطات جديدة توضح لنا تاريخ النص وكيفية
تشكله بشكل أفضل)()1

قال آخر :وانطالقا من ذلك يدعو إىل إنجاز [طبعة حمققة] من القرآن تتجاوز أخطاء
النسخ املوجودة بني أيدينا اليوم ،ويتحرس ألن املسترشقني املعارصين مل يعودوا يفعلون
ذلك كام كان يفعله قدماء املسترشقني ،يقول يف ذلك( :املعركة التي جرت من أجل تقديم
طبعة نقدية حمققة عن النص القرآين؛ مل يعد الباحثون يواصلوهنا اليوم بنفس اجلرأة كام كان
عليه احلال يف زمن نولدكة األملاين وبالشري الفرنيس)()2

قال آخر :وهو ينسب ما يطلق عليه [ضياع القرآن] إىل العلامء الذين قاموا بالتالعب
بالقراءات القرآنية لصناعة نص منسجم ،يقول يف ذلك( :نحن نعلم كيف أهنم راحوا
يشذبون [قراءات القرآن] تدرجيي ًا ،لكي تصبح متشاهبة أو منسجمة مع بعضها بعض ًا ،لكي
يتم التوصل إىل إمجاع أرثوذكيس)()3

قال آخر :ويف أحد كتبه عقد مبحث ًا بعنوان (فرضيات اخلطاب اإلسالمي املعارص)
وذكر منها الفرضية التالية( :الفرضية األوىل :أن الصحة التارخيية للمصحف قد تأكدت
منذ اجلمع الذي تم يف خالفة عثامن ،وكل تشكيك بظروف هذا التشكيل يعترب زندقة) ،ثم
انتقد هذه التي يسميها فرضية ،وقال (إن طراز وجود اإلسالم يف التاريخ مرتبط باحلفاظ
عىل هذه الفرضيات ،عىل الرغم من التكذيب القاطع الذي تلقاه من جهة الواقع والنقد
العلمي احلديث مع ًا)()4

قال آخر :ولذلك؛ فهو يرى أن حفظ القرآن وصحة مجعه ليس عقيدة إسالمية ،بل

( )1الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،أركون.45 ،

( )3الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،أركون.111 ،

( )2الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،أركون.44 ،

( )4الفكر االسالمي قراءة علمية ،أركون.66 ،
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[فرضية] يكذهبا الواقع والنقد العلمي ..ومن أسباب ضياع نص القرآن ـ كام يتصور ـ أن
الصحابة مل يكونوا أمناء يف نقل القرآن من قراءة الرسول إىل التدوين ،يقول( :اخلطاب
القرآين ـ وهو ـ البالغ الشفهي من الرسول يف مواقف استدعت اخلطاب ،ولن تنقل مجيعها
بأمانة إىل املدونة الرسمية املغلقة)()1

قال آخر :ويشري أركون دوم ًا إىل أن مجع القرآن الكريم فيه خلل جيب تصحيحه،
يقول( :نحن نجد أنفسنا اليوم عاجزين أكثر من أي وقت مىض عن فتح اإلضبارات التي
أغلقت منذ القرنني الثالث والرابع اهلجريني والتي َتص املصحف وتشكله)()2

قال آخر :هذا بالنسبة ملوقفه من نقل القرآن ،أما بالنسبة ملحتوى القرآن املوجود
حالي ًا ،فريى أركون أن النبي  اقتبس من األساطري املوجودة يف عرصه وأدخلها باعتبارها
قرآنا ،يقول( :إن أساطري غلغامش ،واالسكندر الكبري ،والسبعة النائمني يف الكهف؛ جتد
هلا أصداء واضحة يف القرآن)()3

قال آخر :وهو يرى أن هذا هو عامة أسلوب النبي  يف القرآن ،وهو أسلوب
استعامل األساطري للتأثري عىل األتباع ،يقول( :ينبغي القيام بتحليل بنيوي لتبيني كيف أن
القرآن ينجز أو يبلور بنفس طريقة الفكر األسطوري الذي يشتغل عىل أساطري قديمة
متبعثرة)()4

قال آخر :ويذكر أركون أن القصص التي يف القرآن الكريم أخذها النبي  من
التوراة مع َشء من الترصف والتعديل ،يقول يف ذلك( :مهمة التحليل التارخيي ال تَتكز
يف الكشف عن املؤثرات التي أتت من مصدر موثوق وصحيح وهو التوراة ،وبالتايل إدانة

( )1نافذة عىل اإلسالم ،أركون.65 ،

( )3الفكر االسالمي قراءة علمية.84 ،

( )2الفكر االسالمي قراءة علمية ،أركون.30 ،

( )4الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،أركون.203 ،
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األخطاء والتشوهيات واإللغاءات واإلضافات التي يمكن أن توجد يف النسخة القرآنية
بالقياس إىل النسخة التوراتية)()1

قال آخر :وأما موقفه من القضايا األخرى التي تضمنها القرآن الكريم فريى أركون
أننا لو درسنا التاريخ لوجدنا أن القرآن فيه مغالطات تارخيية وأخطاء يف تصوير الواقع،
يقول يف ذلك( :ينبغي القيام بنقد تارخيي لتحديد أنواع اخللط ،واحلذف ،واإلضافة،
واملغالطات التارخيية؛ التي أحدثتها الروايات القرآنية بالقياس إىل معطيات التاريخ
الواقعي املحسوس)()2

قال آخر :بل إنه يرى أن القرآن ظلم املرشكني وقسا عليهم دون مربر ،حيث
أقصاهم ومل يقدم أي مسوغات هلذا اإلقصاء ،يقول يف ذلك( :نالحظ أن وصف املعارضني
خيتزل إىل كلمة واحدة هي [املرشكون] لقد ُر ُموا كلي ًا وهنائي ًا وبشكل عنيف ،يف ساحة الرش
والسلب واملوت ،دون أن يقدم النص القرآين أي تفسري أو تعليل هلذا الرفض والطرد)()3

قال آخر :وهو يؤكد كل حني عن مسؤولية القرآن الكريم فيام يرى أنه تطرف
إسالموي ،يقول يف ذلك( :إن األرثوذكسيات احلالية ،أقصد احلركات االسالموية الناشطة
حالي ًا ،إذ تغلب دكتاتورية الغاية السياسية؛ هي يف الواقع خملصة لسورة التوبة ،شك ً
ال
ومضمون ًا ،روح ًا ولفظ ًا)()4

قال آخر :ويقول( :إن احلركات اإلسالموية املعارصة ،بد ًأ من اإلخوان املسلمني،
وانتها ًء باملحاربني اإليرانيني ،مرور ًا بالتنظيامت األكثر هيجان ًا وعنف ًا كالتكفري واهلجرة؛
تشهد كلها بشكل ساطع عىل ديمومة النموذج القرآين وفعاليته ،عىل األقل من الناحية

( )1الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،أركون.130 ،

( )3الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،أركون.96 ،

( )2الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،أركون.203 ،

( )4الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،أركون.96 ،
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التعبوية والتجييشية)()1

قال آخر :وهلذا يعترب أن القول بأن املشكلة يف االسالميني املتطرفني ،وليست يف
القرآن ،هروبا عن أصل املشكلة ،ألن املشكلة عنده يف القرآن ذاته ،يقول يف ذلك( :إنه لشئ
أساِس أن نفهم أنه منذ املرحلة القرآنية راحت تتجمع وتتشكل كل عنارص األرثوذكسية
اإلسالمية الصارمة)()2

احلُ ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا املُْ ْ ِ
قال آخر :وهو يعقب عىل قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ان َْس َل َخ ْاألَ ْش ُه ُر ْ
رشكِنيَ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا َهل ُ ْم ُك ال َم ْر َص ٍد﴾ [التوبة ]5 :بقوله( :لقد
رص ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
َح ْي ُث َو َجدْ ُمت ُ ُ
وه ْم َو ْ
اح ُ ُ
اخَتت االنطالق من هذه اآلية ألهنا تشكل بالنسبة لسورة التوبة؛ الذروة القصوى للعنف
املوجه خلدمة املطلق ،اهلل املطلق)()3

قال آخر :باإلضافة إىل ذلك يرى أن القرآن الكريم هو السبب يف عدم اهتامم
املسلمني بالعلوم العقلية ،يقول يف ذلك( :لقد لعب القرآن الدور احلاسم الذي نعرفه يف
توسع وانتشار ما ال نزال نامرسه اآلن حتت اسم العلوم الدينية بصفتها مضادة للعلوم
العقلية)()4

قال آخر :ويعرب عن ذلك يف حمل آخر بقوله( :لكي حتلل وتدرس وضع اإلسالم
الراهن يف مواجهة احلداثة بشكل صحيح ،فإنه من الرضوري أن نوسع من جمال التحري
والبحث لكي يشمل ،ليس فقط الفكر اإلسالمي الكالسيكي ،وإنام القرآن نفسه أيضا إن
املهمة تبدو مرعبة ألسباب معروفة جيدا ،سوف نرى ،مع ذلك ،ملاذا هي َشء البد منه،
إذا ما أردنا أن نعالج بشكل دقيق املكان الذي أتيح للتارخيية أن حتتله يف اإلسالم)()5

( )1الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،أركون.106 ،

( )4قضايا يف نقد العقل الديني ،أركون.58 ،

( )2الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،أركون.96 ،

( )5الفكر اإلسالمي :قراءة علمية ملحمد أركون :ص  113ـ .114

( )3الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،أركون.93 ،
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قال آخر :وهكذا نراه ينتقد أسلوب القرآن ،ويصفه بأنه أسلوب متشنج ومكرر،
يقول عن أسلوب سورة التوبة( :يأيت تار ًة عىل هيئة تكرار زائد ،أو تبسيطات ،أو تشنجات
قاسية ،تطلبتها طبيعة الظرف التارخيي ،كام هو احلال يف سورتنا هذه)()1

قال آخر :ويذكر أن النقد الفيلولوجي استطاع أن يكشف القصور يف أسلوب
القرآن ،فيقول( :لقد ذهب النقد الفيلولوجي إىل حد التقاط وكشف النواقص األسلوبية
يف القرآن)()2

قال آخر :وانطالقا من هذا ال جيد أي حرج نفيس يف أن يصف القرآن بأنه
[فوضوي] ،فيقول( :بالنسبة لعقولنا احلديثة املعتادة عىل منهجية معينة يف التأليف واإلنشاء
املحاجة املنطقية؛ فإن نص املصحف وطريقة ترتيبه تدهشنا
والعرض القائم عىل
ّ
بفوضاها)()3

قال آخر :وال يكتفي أركون بكل ذلك ،بل يضيف إليه التشكيك يف كون القرآن
الكريم وحيا إهليا؛ فيقول( :أصبحوا يقدمون اخلطاب القرآين ،لكي ُيتىل و ُيقرأ و ُيعاش،
ٍ
متعال)(..)4ويقول( :معضلة عويصة مشَتكة
وكأنه الكالم األبدي املوحى به من قبل إله
لدى املسيحية واإلسالم ،أقصد تارخيية بعث يسوع املسيح ،والصحة اإلهلية للقرآن)()5

قال آخر :ولذلك يعترب نسبة القرآن إىل اهلل هي [مزاعم تقليدية] جيب جتاوزها،
فيقول( :لكي أفتتح حق ً
ال جديد ًا من التفكري تصبح فيه املزاعم التقليدية للمسيحية
واإلسالم مع ًا ُمتَجاوزة ،عن طريق دراسة مشاكل ماقبل البعث ،والصحة اإلهلية
للقرآن)()6

( )1الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،أركون.103 ،

( )4الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،أركون.146 ،

( )2الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،أركون.201 ،

( )5الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،أركون.45 ،

( )3الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ،أركون.86 ،

( )6الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،أركون.46 ،
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قال آخر :وهو يشكك يف إعجاز القرآن الكريم وداللة ذلك عىل كونه وحيا إهليا،
فيقول( :نالحظ أن كل نظرية اإلعجاز ،أو األصل اإلهلي للقرآن؛ تشهد عىل االنتقال
الرسي اخلفي من مشكلة فكرية مثارة يف احلالتني ،أي حالة البعث وحالة القرآن؛ إىل حلول
تربيرية وتبجيلية)()1

قال آخر :ويندهش أركون كثريا من أن املسلمني ال يعريون هذه القضية شأن ًا ،بل
يعيشون مع القرآن ويستهدون به وال يشكّون يف نسبته إىل اهلل ،واليشكل هلم أزمة ،وهذا
أمر يزعجه ،ألنه غري مقتنع بذلك ،ويريد أن تكون للمسألة صدى ،ويريد أن يعترب
املسلمون أن هذا سؤال ملح فع ً
ال وال يوجد فيه يراهني حقيقية ،يقول معربا عن ذلك:
(وبسبب أن القرآن قد أصبح حقيقة معاشة من قبل املسلمني ،عىل كل مستويات الوجود
الفردي واجلامعي ،فإن أي تساؤل يتعلق بمدى صحته كوثيقة تارخيية يصبح مسألة ثانوية
أوهامشية)()2

قال آخر :وتبع ًا لكون أركون يستغرب من اعتقاد املسلمني بنسبة القرآن إىل اهلل ،فهو
ـ أيض ًا ـ يستغرب وبنفس الدرجة كون املسلمني يعتقدون أن الرشيعة من اهلل ،يقول يف ذلك:
(السؤال الذي يطرح نفسه هنا :كيف حصل أن اقتنع ماليني البرش أن الرشيعة ذات أصل
إهلي؟)()3

قال آخر( :)4وهو يستعمل لتمرير هذه الطروحات الكثري من املصطلحات التي
ينبهر هبا مقلدوه وأتباعه ،ويرددوهنا من غري وعي ملعانيها ،كـ [الدوغامئية] ،والتي يرشحها
بقول ه( :إن الدوغامئية تنظيم معريف مغلق قليال أو كثريا من االعتقادات والالاعتقادات
( )1الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،أركون.47 ،

( )4استفدنا املادة العلمية هنا من مقال بعنوان :القرآن والتارخيية عند

( )2الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،أركون.129 ،

حممد أركون ،د.أمحد بوعو

( )3تارخيية الفكر العرِب اإلسالمي ،أركون.296 ،

.
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املتعلقة بالواقع ،إهنا متمركزة حول لعبة مركزية لالعتقادات ،ذات مفعول مطلق ،وهي
تولد سلسلة من النامذج للتسامح والالتسامح فيام خيص اآلخر)()1

قال آخر :ومنها [املرور من مرحلة الفكر األسطوري إىل مرحلة الفكر التارخيي
اإلجياِب الواقعي] ،والذي يرى أنه مل ينجز بالصفة املطلوبة يف أية حضارة من احلضارات،
ويكتفي أركون هنا بالقول بأن (إعادة االعتبار للفكر األسطوري ،يف الغرب ،متثل رد فعل
عىل مرحلة االنتصار املتطرف للعقل التكنيكي ،املركزي ـ املنطقي ،والوضعي)()2

قال آخر :ويرصح أركون بأن القرآن الكريم [خطاب ذو بنية أسطورية] ،ويرى أنه
ص َع َل ْي َك
﴿و ُك ًّال َن ُق ُّ
يعتمد األسطورة من أجل تعليم احلقيقة ،ويستدل لذلك بقوله تعاىلَ :
ِ
ِ ِِ
احل ُّق ومو ِع َ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ظ ٌة َوذك َْرى ل ْل ُمؤْ مننيَ ﴾ [هود:
الر ُس ِل َما ُن َث ِّب ُت بِه ُفؤَ ا َد َك َو َجا َء َك ِيف َهذه ْ َ َ َ ْ
م ْن َأ ْن َباء ُّ
 ،]120حيث يقول( :إن تأثري هذه القصص عىل وعي سامعي القرآن خمتلف بحسب طريقة
التلقي؛ أي إهنا إما تتلقى عن طريق الوعي األسطوري الدوغامئي ،وإما عن طريق الوعي
التارخيي (استدعاء التارخيية) .مهام يكن من أمر ،فإن مهمة التحليل التارخيي ال تَتكز يف
الكشف عن املؤثرات التي أتت من مصدر موثوق وصحيح هو التوراة ،وبالتايل ،إدانة
األخطاء والتشوهيات واإللغاءات واإلضافات التي يمكن أن توجد يف النسخة القرآنية
بالقياس إىل النسخة التوراتية ..هنا يكمن ،كام هو معروف ،اهلم األساِس للنقد
الفيلولوجي .إنه لينبغي ،عىل العكس ،أن نبني فيام إذا كان اإلخراج األدِب (الصياغة
األدبية) للقصص القرآين قد متكنت من توصيل حقيقة كينونية مؤسسة للوجود ،وشكلت
نظرة اإلنسان ،أم أهنا اكتفت فقط باملحاجة اجلدالية لرفض املعارضني ـ اجلاحدون العرب،

( )1حممد أركون ،القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب

( )2حممد أركون ،الفكر اإلسالمي .قراءة علمية ص .126

الديني ص .13
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اليهود ،املسيحيون ـ)()1

د .عبد الكريم رسوش:
قال أحد احلضور :حدثتمونا عن الثالث ..فحدثونا عن الرابع.
قال أحد املبدلني( :)2الرابع هو عبدالكريم رسوش ..وهو رجل ينطبق عليه متاما
ان َفك َ
الش ْي َط ُ
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا ال ِذي آ َت ْينَا ُه آ َياتِنَا َفان َْس َل َخ ِمن َْها َف َأ ْت َب َع ُه ا
َان ِم َن
قوله تعاىلَ :
ا ْلغ ِ
ض َوا ات َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
َاوي َن َو َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َلكِنا ُه َأ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ب إِ ْن

ِ
ِ
ََت ْك ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا ال ِذي َن ك اَذ ُبوا بِآ َياتِنَا َفا ْق ُص ِ
ص
ص ا ْل َق َص َ
َحتْم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
َل َع ال ُه ْم َي َت َفك ُار َ
ون﴾ [األعراف 175 :ـ ]176؛ فالرجل بعد أن كان واعيا عاقال مفكرا إصالحيا إذا
به ،وبسبب تعرضه للموجة احلداثية ،وتعرضه قبلها ملوجة الكشفيني ،انقلب انقالبا تاما،

فصار ال خيتلف عن نرص حامد أبو زيد ،وحممد أركون ،وغريمها من املبدلني الذين دعوا
إىل الدخول إىل القرآن الكريم من زاوية تارخيية ،بل إنه تفوق عىل مجيع أقرانه ،حيث اعترب
تكون يف صلبها فحسب ،وإنام
القرآن الكريم ليس نتاج ًا للظروف التارخيية اخلاصة ،والتي ّ
هو كذلك منبثق من ذهن رسول اهلل  مع كل ما حييط به من القيود البرشية.
قال آخر :وقد وضح رأيه هذا بتفصيل يف مقابلة صحفية أجراها معه مايكل هوبنغ
مراسل إذاعة هولندا ،وسنذكر لكم ما قاله يف ذلك احلوار حتى ال تتهمونا بالتجني عليه.
قال آخر :وكان أول سؤال سأله الصحفي حول رأيه ذلك ،هو قوله له( :كيف
متطور يدعو إىل التحرر من
يمكن النظر إىل َشء مثل الوحي كحقيقة ذات معنى يف عرص
ِّ
الوهم واخلرافة؟) ،فأجابه بقوله( :إن الوحي (إهلام) ،وهو التجربة التي خيوضها الشعراء

( )1حممد أركون ،الفكر اإلسالمي .قراءة علمية ص .130

حسن مطر اهلاشمي ،جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.12

( )2كالم اهلل .كالم حممد  ،حوار مع د .عبدالكريم رسوش ،ترمجة:
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املتطور يمكننا فهم
والعرفاء ،وإن كان النبي خيوضها بدرجة أرفع وأسمى ..يف العرص
ِّ
الوحي من خالل االستعارة الشعرية ،كام قال أحد الفالسفة املسلمني :الوحي أسمى
درجات الشعر ..إن الشعر أداة معرفية َتتلف يف وظيفتها عن العلم والفلسفة ،فالشاعر
يتصور أن مصدر ًا خارجي ًا يلهمه ،وإن الشاعرية استعداد وقرحية مثل الوحي متام ًا ،فيمكن
للشاعر أن يفتح آفاق ًا جديدة أمام الناس ،وأن يرهيم العامل من زاوية أخرى)()1

قال آخر :وعندما سأله( :إنك تذهب إىل رضورة اعتبار القرآن نتاج عرصه ،فهل
يتضمن ذلك أن يكون للنبي دور فعال وحاسم يف إبداع هذا النص؟) ،أجابه بقوله( :طبق ًا
للرواية التقليدية مل يكن النبي سوى وسيلة ،حيث يؤدي إىل الناس ما يأتيه به جربيل ،لكني
حموري يف خلق القرآن ،وإن االستعارة الشعرية تساعد عىل
أرى أن النبي كان له دور
ّ
حيس ـ مثل الشاعر متام ًا ـ أن قوة خارجية تستحوذ عليه ،ولكنه
توضيح هذه احلقيقة ،فالنبي ّ
يف الواقع ويف مجيع األحوال يقوم بكل َشء ،ويف احلقيقة كون هذا اإلهلام نابع ًا من الداخل
أو من اخلارج ال موضوعية له هنا؛ إذ ال متايز بني مستويات الوحي عىل الصعيد الداخيل أو
اخلارجي ،إن هذا اإلهلام ينبثق من (نفس) النبي ،و(نفس) كل شخص إهلية ،إال أن النبي
خيتلف عن سائر األشخاص؛ ذلك انه أدرك إهلية هذه النفس ،وخيرج ما بالقوة إىل ما
بالفعل ،وقد احتدت نفسه مع اهلل)()2

قال آخر :ثم عقب عىل هذا بقوله( :وأرجو عدم إساءة فهم كالمي هذا ،فإن هذا
االحتاد املعنوي مع اهلل ال يعني صريورة النبي إهل ًا ،فهذا االحتاد حمدو ٌد بحدود النبي وحمتواه
البرشي ،وليس بام هلل من سعة مطلقة يف األبعاد)()3

( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.13

( )3جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.15

( )2جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.14
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قال آخر :ثم اقتبس من جالل الدين الروم بعض األبيات املومهة هلذا بحسب زعمه،
فقال( :وقد بني جالل الدين م ولوي الشاعر العارف هذا املعنى املوهم للتناقض بأبيات
صب مياه املحيط يف الدورق) ،إال أن النبي خالق
شعرية مفادها( :إن احتاد النبي مع اهلل مثل ّ
للوحي بشكل آخر ،فالذي حيصل عليه من اهلل هو مضمون الوحي ،ولكن هذا الوحي ال
يمكن بيانه للناس بذلك املضمون؛ ألنه يفوق مستوى فهمهم ،بل هو فوق مستوى
الكلامت ،فهذا الوحي فاقد للصورة ،وعىل النبي أن يصوغه يف إطار صوري؛ ليجعله يف
متناول فهم اجلميع ،فيقوم كام يفعل الشاعر بصياغة هذا اإلهلام بأدواته اللغوية وأسلوبه
اخلاص ،وما يتوفر له من علم وثقافة ،كام أن لشخصيته دور ًا مه ًام يف صياغة هذا النص،
وكذلك سريته وحياته ،بام يف ذلك :والده ،ووالدته ،ومرحلة صباه ،وحتى حاالته
الروحية ،ولو قرأتم القرآن تشعرون أن النبي أحيان ًا يكون يف قمة اجلذل والفصاحة ،بينام
يكون يف أحيان أخرى مفع ًام بامللل ،وجتده عادي ًا يف كالمه ،ومجيع ذلك قد ترك تأثريه عىل
النص القرآين ،وهذه هي الناحية البرشية التامة من الوحي)()1
ّ

ّ

قال آخر :وعندما سأله( :إذ ًا للقرآن جنبة إنسانية وبرشية ،مما يعني إمكان وقوع
اخلطأ فيه؟) ،أجابه بقوله( :من جهة النظر التقليدية ال جمال لتطرق اخلطأ يف الوحي ،وأما
فرسين يذهبون إىل اقتصار عصمة الوحي عىل املسائل
يف العرص احلارض فهناك الكثري من امل ِّ
الدينية البحتة ،مثل :صفات اهلل ،واحلياة بعد املوت ،وأسس العبادة ،وأما يف ما يتعلق
بمسائل هذا العامل واملجتمع اإلنساين فيمكن للخطأ أن يتطرق إىل الوحي من وجهة نظر
هؤالء املفرسين ،فليس من الرضوري أن يكون ما ذكره القرآن من الوقائع التارخيية وسائر
األديان واملوضوعات العلمية صحيح ًا ،ودليل هؤالء املفرسين أن هذا النوع من األخطاء
( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.15
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يف القرآن ال يؤثر سلب ًا عىل نبوة النبي؛ ألنه إنام نزل منسج ًام مع املستوى الفكري السائد يف
املجتمع آنذاك ،وموافق ًا للغته ،أما أنا فأذهب إىل رأي آخر ،حيث ال أتصور أن النبي قد
تكلم بلغة قومه وهو يتمتع بعلوم ومعارف خمتلفة ،وإنام كان النبي مؤمن ًا بام يقول حقيقة،
فكانت تلك هي لغته ،وكان الفكر فكره ،وال أتصور أن علمه بشأن األرض والكون
وتكوين اإلنسان أكثر من املعارصين له ،فان العلم الذي وصلت إليه اإلنسانية حالي ًا مل يكن
النبوة سلب ًا؛ ألنه إنام كان نبي ًا ،ومل يكن عامل ًا أو مؤرخ ًا)()1
للنبي علم به ،وهذا ال يؤثر عىل ّ

ِّ

قال آخر :وعندما سأله قائال( :تشريون كثري ًا إىل الفالسفة والعرفاء يف القرون
الوسيطة ،مثل :مولوي ،فام هو مدى جذور نظريتكم حول القرآن يف الَتاث اإلسالمي؟)،
أجابه بقوله( :إن جذور الكثري من أفكاري تعود إىل القرون اإلسالمية الوسيطة ،وإن القول
بأن النبوة عامة ،ويمكن العثور عليها بني خمتلف أصناف البرش ،موجود يف اإلسالم
الشيعي ،وعند العرفاء؛ فالشيخ املفيد ـ وهو املتكلم الشيعي الكبري ـ ال يعترب األئمة أنبياء،
ولكنه يمنحهم مجيع خصائص األنبياء ،وكذلك يذهب الكثري من العرفاء إىل أن جتربتهم
من نوع جتارب األنبياء ،كام جاء االعتقاد ببرشية القرآن وأنه يف معرض اخلطأ بالقوة تلوحي ًا
يف كلامت املعتزلة ،حيث ذهبوا إىل القول بخلق القرآن ،ومل يعمد العلامء يف العصور
وفضلوا اإلشارة إليها ضمن طيات
الوسيطة إىل بيان هذه اآلراء بشكل واضح
ومدون ،ا
ا
كلامهتم وأقواهلم املتفرقة؛ رغب ًة منهم يف عدم إثارة البلبلة يف أذهان عامة الناس ،الذين مل
يكن يف وسعهم هضم هذه األفكار واستيعاهبا ،من باب املثال :نجد مولوي يقول( :القرآن
مرآة ذهن النبي) ،ومعنى ذلك أن شخصية النبي وحاالته املتغرية ،وأوقاته السعيدة
والعصيبة ،منعكسة يف القرآن ،أما ابن مولوي فقد ذهب إىل أكثر من ذلك حيث قال يف
( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.16
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حيب النساء ،وهلذا
واحد من كتبه :إن تعدد الزوجات إنام أجيز يف القرآن ألن النبي كان ّ
السبب أباح ألتباعه الزواج من أربع نساء!)()1

قال آخر :وعندما سأله( :ما هي تداعيات نظريتكم عىل املسلمني املعارصين يف
تعاطيهم مع القرآن بوصفه كتاب ًا ومرشد ًا أخالقي ًا؟) ،أجابه بقوله( :إن اعتبار القرآن برشي ًا
يسهل عملية التمييز بني جوانبه الذاتية والعرضية ،فبعض املسائل الدينية قد تكونت عىل
ّ
نحو تارخيي وثقايف ،ومل يعد هلا موضوعية يف العرص الراهن ،وهذا األمر يصدق عىل
العقوبات اجلسدية املذكورة يف القرآن ،فلو كان النبي يعيش يف بيئة أخرى ملا شغلت هذه
العقوبات ح ّيز ًا من رسالته الدينية ،وعىل املسلمني املعارصين أن يعملوا عىل ترمجة القرآن
وفق ًا ملقتضيات الزمن ،حيث باالمكان العثور عىل ٍ
مثل آخر حيمل نفس الروح واملعنى،
وهذا شبي ٌه بَتمجة األمثال من لغة إىل أخرى ،حيث ال تتم ترمجتها حرفي ًا ،وإنام يبحثون عن
مثل آخر حيمل نفس الروح واملعنى واملضمون ،فمثالً :هناك مثل عرِب يقول( :كناقل التمر
إىل هجر) ،فإذا أردنا ترمجته إىل اللغة االنجليزية نقول( :كحامل الفحم احلجري إىل
نيوكاسل) ،إن اإلدراك التارخيي والبرشي للقرآن جييز لنا ذلك ،وأما إذا أرصرنا عىل اعتبار
يتعني علينا تطبيقه بحرفيته ،فإننا
القرآن كالم ًا غري خملوق ،وأنه كالم اهلل اخلالد ،والذي ّ
سنقع يف مشكلة عويصة ال يمكن ح ّلها)()2

قال آخر :هذه خالصة آرائه كام عرب عنها بنفسه ،وهي ال َتتلف كثريا عن
أطروحات غريه ،بل ال َتتلف حتى عن أطروحات املرشكني الذين اهتموا رسول اهلل 
بكونه شاعرا ،وكل ما زاده رسوش ،هو ربط ذلك بالعرفان واستناده إىل ما تومهه من أقوال
الصوفية ،والذين كان عليه أن يناقشهم ،ال أن يتبعهم ،ثم يدعو إىل احلداثة والعرصنة.
( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.17

( )2جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.19
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قال آخر :وقد رد عليه ،وعىل شبهاته الكثري من العلامء الكبار ،والذين يمكن
االستفادة من ردودهم وإجاباهتم ،ال يف الرد عىل رسوش وحده ،وإنام عىل كل من ادعى
دعواه ،أو سيدعي دعواه.
قال آخر : )1( :وسنكتفي من تلك الردود بام ذكره العالمة جعفر السبحاين ..فبعد
نرش عبد الكريم رسوش لرؤيته حول القرآن الكريم والنبي  عرب وسائل اإلعالم املكتوبة
واإللكَتونية بادر عدد من املفكرين يف احلوزة واجلامعة إىل تقييم ِ
هذه البحوث وإخضاعها
للنقد والتمحيص ،وكان أحد ِ
هذه األجوبة مقاالً مهام بقلم العالمة السبحاين ،وبعد ذلك
بعث الدكتور رسوش رسالة جوابية عىل مقال الشيخ السبحاين ،فرد األخري عىل ِ
هذه
ّ
الرسالة ثانية ،وقد تم نرش ِ
هذه الرسائل الثالث يف الصحف.
قال آخر :وقد بدأ العالمة السبحاين جوابه لرسوش بنصيحة يطلب منه فيها مراعاة
زمن ومكان طرح مثل هذه اإلشكاالت التي هي أقرب إىل الفضول منها إىل البحث
العلمي ،فقال( :لقد بلغت عداوة الغرب لإلسالم ذروهتا ،بعد أن محل اإلعالم اهلولندي
لواءها باألمس ليدفعه اليوم إىل اإلعالم الدانمركي ،فيبلغنا أن البلد األخري قد هنض بأعباء
مناهضة اإلسالم من خالل الفن التشكييل ،ويسعى إىل تشويه صورة النبي  والقرآن أمام
الرأي العام من خالل الرسوم الكاريكاتورية وعرض األفالم ،يف مثل ِ
هذه الظروف
واألوضاع قرأت حوار ًا للسيد عبد الكريم رسوش قد ُنرش عىل أحد مواقع اإلنَتنت ،وال
أستطيع القول من دون دليل قاطع أن ما قرأته يف هذا احلوار يمثل رأي الدكتور رسوش،
إال أنني أستطيع أن أعترب سكوته وصمته إزاء هذا التقرير ذنب ًا ال يغتفر ،ففي الظروف التي

( )1انظر :بنية الوحي وحقيقة القرآن ،حوار هام بني د ،رسوش

السيد حسن عيل مطر اهلاشمي.جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.24
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شمر فيها مالحدة الغرب عن سواعدهم ملحاربة اإلسالم وهتميش املسلمني يصدح
شخص عاش يف األوساط اإلسالمية ،وترعرع بني العلامء واملفكرين ،ولطاملا كان كالمه
زينة اإلعالم اإليراين ،بكالم مفاده أن القرآن املوجود بني أيدينا هو من صنع النبي ،وقد
وإن النبي كان له الدور املحوري يف إجياد القرآن!)()1
تفتق عنه ذهنه! ّ

قال آخر :ثم ذكر أسفه عىل عدم استجابة رسوش لنصائحه الودية السابقة عىل هذا
الطر ح؛ فقال( :لقد أرسلت رسالة مفتوحة للسيد رسوش نوهت فيها إىل شطحاته يف
مسألة اإلمامة واخلالفة ،وطالبته مرة أخرى بالعودة إىل أحضان األمة اإلسالمية ،وخاصة
العلامء واحلوزات العلمية ،وليعلم أن هذا النوع من الضوضاء والضجيج رسيع الزوال،
فهو كزبد األمواج التي تتكرس عىل رمال السواحل ،ثم تضمحل وال يبقى منها أثر ،وال
يبقى غري احلق واحلقيقة ،وكنت أتصور أن تلك الرسالة األبوية ستؤثر فيه ــ إذ أعرب الذين
قرأوها عن إعجاهبم هبا ــ إال أن حواره األخري قد زاد من حزين وأسفي ،وأخذت أفكر يف
هوة االنحراف لدى هذا الشخص ،وكوهنا آخذة يف االتساع يوم ًا بعد يوم،
مدى سعة ّ
وطفقت أتساءل عن سبب ذلك ،مع أنه ربيب احلوزة واجلامعة ،وبرغم صباحة وجهه
وعذوبة بيانه ،وقد كان مدرس ًا لنهج البالغة مدة طويلة ،وكان يفرس خطبة مهام بأسلوب
مؤ ِّثر وأخاذ ،فام الذي أصابه يا ترى حتى يبتعد عن ِ
هذه املجموعة كل هذا البعد!؟ ..إال
أنني سأجتاوز ِ
هذه املقدمة ،وأبقي عىل بوابة األمل يف صالحه مفتوحة عىل مرصاعيها ،من
خالل كتابة ِ
هذه الرسالة ،ونقد أفكاره ،عسى أن يقرأها ،ويعود إىل أحضان اإلسالم)()2
قال آخر :ثم حتدث عن املنطلقات النفسية التي دفعت رسوش إىل القول بذلك،
وهي نفس ا ملنطلقات التي انطلق منها مجيعا احلداثيني ،فقال( :ظهر يف القرن اخلامس قبل
( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.25

( )2جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.26
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امليالد يف اليونان القديمة مجاعة تقول بمذهب الشك يف كل َشء ،حتى يف وجودهم،
وأخذوا يشيعون أفكارهم وعقائدهم الغريبة ،وقد سيطر الفكر السفسطائي عىل الذهنية
اليونانية ردح ًا من الزمن ،حتى تم القضاء عليه بعد ذلك من قبل احلكامء والعلامء الكبار،
كسقراط وأفالطون وأرسطو ،حيث أظهروا املغالطات التي كانت تنطوي عليها أدلتهم،
ومتكنوا من القضاء عىل وباء السفسطة ،ومتكن أرسطو من خالل تدوين علم املنطق من
تنظيم الفكر عىل األسس الواقعية ،وبرغم ذلك مل يمض وقت طويل حتى ظهر مذهب
آخر باسم (الالأدرية) عىل يد (بريهون 275 ،ــ  365م) ،وحتول مذهب إنكار الواقع إىل
مذهب الشك املطلق ،إال أن هذا املذهب مل يكتب له البقاء طويالً ،ورسعان ما دفن يف مقابر
التاريخ)()1

قال آخر :ثم حتدث عن تسلل هذا املذهب إىل الغرب يف هنضته التنويرية ،والتي
تتلمذ عليه فيها أعالم احلداثيني من املسلمني ،فقال( :وقد ظهر مذهب التشكيك يف
االنبعاثة الغربية التي حدثت مؤخر ًا ،متخذة هيئة علمية ،وقد جتلت مهم جمموعة من
فالسفة الغرب ــ بدالً من رفع بناء الفلسفة الرصني ــ يف تقويض هذا البناء ثانية ،وكان ّ
كل
م ا أبدعوه هو احلديث بشك وترديد ،وكام قال السيد فروغي :مل يبلغ إبداع الفالسفة
اإلنجليز إال أن حطموا رصح الفلسفة الرفيع الذي كان قائ ًام ،دون أن يضيفوا شيئ ًا
جديد ًا)()2

قال آخر :ثم حتدث عن حمل الشك من البحث العلمي ،وأنه ليس مقصودا لذاته،
فقال( :ال جدال يف كون الشك معرب ًا إىل اليقني ،فام مل يشك اإلنسان ال يصل إىل اليقني ،إال
مقر ًا،
أن الشك إنام يكون مرغوب ًا فيه إذا كان قنطرة موصلة إىل اليقني ،وأن يكون ممر ًا ال ّ
( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.27

( )2جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.27
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ولكن لألسف الشديد يبدو أن الشك عند ِ
هذه اجلامعة قد أضحى مقر ًا ،ومل ينظروا إليه
كممر)()1

ّ

قال آخر :وذكر اآلفة الثانية التي دعت إىل ذلك الطرح ،وهي اآلفة التي بسببها
كثرت املشاريع احلداثية ،وهي (اآلفة الناجتة عن النهج التشكيكي ..وتكمن يف طرح
النظريات دون إقامة أدنى دليل أو برهان عليها ،وكلام قيل هلم :ما هو دليلكم عىل ذلك؟
يقولون( :أنا أفكر) ،ولكن سؤالنا هو :ملاذا تلجأون إىل مثل هذا التفكري؟ وإذا قيل هلم:
هاتوا برهانكم يغدو السؤال حمظور ًا)()2

قال آخر :وبعد هذه املقدمات املهمة النافعة بدأ العالمة السبحاين يف الرد املفصل
عىل أطروحات رسوش بعد حتليلها إىل جمموعة من العنارص واملقدمات.
قال آخر :وأوهلا اعتبار رسوش أن الوحي إهلام يشبه اهلام الشعراء والعرفاء ،وأن
الفرق بينهام ال يعدو درجة ذلك اإلهلام ،واعتباره أنه يمكن (فهم الوحي يف عرصنا املتطور
من خالل االستفادة من االستعارات الشعرية) ،واستناده ـ كام يذكر لبعض فالسفة
املسلمني وادعاؤهم أن الوحي أعىل درجات الشعر.
قال آخر :وقد أجابه العالمة السبحاين عىل هذا الطرح بقوله( :إن ِ
هذه النظرية
ليست نظرية جديدة ،فهي نفس ما كان يقوله املرشكون يف مكة بشأن تفسريهم لظاهرة
القرآن ،حيث كانوا يقولون :كام خيلق امرؤ القيس املعاين واأللفاظ يف ضوء اإلهلام كذلك
يصنع حممد ،حيث يصوغ األلفاظ واملعاين ،ومن املؤكد أن مرادهم من الشعر ليس هو
الشعر املنظوم ،بل هو ما يتوصل إليه اإلنسان ويتخيله عن طريق التفكري ،سواء أكان يف
قالب النظم أو يف قالب النثر ،والقرآن الكريم ينقل ِ
هذه النظرية عنهم وينتقدها ،قال تعاىل:
( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.27

( )2جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.28
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ون﴾ [الصافات ،]36 :وقالَ ﴿ :أم ي ُقو ُل َ ِ
اع ٍر جمَ ْنُ ٍ
َار ُكو آ ِهلتِنَا لِ َش ِ
ون َأئِناا َلت ِ
﴿و َي ُقو ُل َ
ص
ََت اب ُ
ْ َ
َ
ون َشاع ٌر ن َ َ
َ
بِ ِه ريب املَْنُ ِ
ون﴾ [الطور ..]30 :وأحيان ًا يفرسون القرآن بأحد طرق ثالثة تنتهي بأمجعها إىل
َْ َ
غاية واحدة ،وهي أن القرآن من بنات أفكار النبي  ،فيقولون حين ًا :إهنا أحالم ومنامات،
متقول عىل اهلل ،وتارة أخرى :إنه شاعر صاغ تصوراته يف قالب القرآن ،قال
وتارة :إنه ّ
َاث َأح َال ٍم ب ِل ا ْف ََتاه ب ْل ُهو َش ِ
اع ٌر َف ْل َي ْأتِنَا بِآ َي ٍة ك ََام ُأ ْر ِس َل ْاألَ او ُل َ
ون﴾
َ
َ ُ َ
َ
تعاىلَ ﴿ :ب ْل َقا ُلوا َأ ْضغ ُ ْ
هذه األقوال﴿ :وما ُهو بِ َقو ِل َش ِ
[األنبياء ،]5 :وقال تعاىل يف نقد ِ
اع ٍر َقلِ ًيال َما ُتؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [احلاقة:
َ َ َ ْ
ِ
ون﴾ [يونس)1 ()]69 :
ون ع ََىل اهللاِ ا ْلك َِذ َب َال ُي ْفلِ ُح َ
َت َ
 ،]41ويف آية أخرىُ ﴿ :ق ْل إِ ان ا الذي َن َي ْف َ ُ
قال آخر :ثم عقب عىل هذه اإلجابات القرآنية ،بقوله( :إذ ًا فقد صنف املرشكون
صدى ملا كان يردده
النبي  يف عداد الشعراء ،وإن النظرية التي نناقشها هنا ليست سوى
ً
املرشكون ،وإن كان قد عرب عنها بكلامت أسمى ،إال أن منشأ القولني واحد ..ولو أنه قال:
إن الشعراء كانوا يستلهمون أفكارهم من أنفسهم ،يف حني أن النبي يستلهمها من املقام
الربوِب ،لكان محل املتعاطفني يف كالمه من باب عطف املتباينني ،وقد ثبت يف حمله ّ
أن عطف
املباين عىل املباين خمُ ٌّل وقبيح)()2

قال آخر :ثم رد عىل املنهج الذي اعتمده رسوش ،وهو نفس املنهج الذي يعتمده
مجيع احلداثيني من إلقاء الكالم عىل عواهنه ،وعدم تكلف البحث عن أي برهان أو حجة،
فقال( :وإذا أعرضنا عن ذلك نتساءل عن دليل ِ
هذه النظرية؟ هل هناك شاهد عليها؟
لألسف فإن هذا احلوار بأمجعه عبارة عن سلسلة من التصورات واملفاهيم غري املدعومة
بدليل يثبتها ،فلو كان القرآن يف حقيقته جمرد خيال شعري ،وإن كان عىل مستوى أعىل ،فام
معنى حتديه و لو باإلتيان بسورة واحدة مثله؟ فأي شاعر حتدى اآلخرين طوال حياته
( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.29

( )2جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.29
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الشعرية وأعجزهم أن يأتوا بمثل قصائده إىل يوم القيامة؟)()1

قال آخر :ثم دعا رسوش إىل معاملة نفسه وأطروحته ،بمثل ما عامل به الوحي
اإلهلي ،فقال( :وهنا يمكن القول أيض ًا لصاحب ِ
هذه النظرية :إن التفسري الذي تقدمه عن
القرآن ال يعدو يف واقعه أن يكون نوع جتربة شعرية ليس إال ،أي إن نفسكم قد تفتقت عن
ِ
هذه النظرية ،وألقتها عىل صفحة الذهن ،وأجرهتا يف مداد القلم وأطراف اللسان ،دون أن
يكون هناك واقع وراءها ..فلو كان الشعر وما شاهبه فاقد ًا لقيمة اخللود كان كالمك من
هذا السنخ أيض ًا)()2

قال آخر :ثم حتدث عن العنرص الثاين املشكل ألطروحة رسوش ،وهو ما عرب عنه
بقوله( :إن االستعارة الشعرية تساعد عىل توضيح ِ
هذه املسألة ،فالنبي يستويل عليه نفس
إحساس الشاعر ،وإن هناك قوة خارجية تسيطر عليه ،ولكن يف احلقيقة فإن شخص النبي
يف تلك احلالة يمثل كل َشء ،فهو اخلالق واملبدع ،وال موضوعية للحديث يف كون هذا
اإلهلام من الداخل واخلارج؛ إذ ال تفاوت وال متايز عىل مستوى الوحي بني الداخل
واخلارج)()3

قال آخر :وقد رد عىل هذا ببيان أن هذا هو نفسه ما يردده املسترشقون ،والذي ال
يعدو احلداثيون أن يكونوا جمرد تالميذ تابعني هلم ،يقول يف ذلك( :إن هذا الكالم يعني أن
صاحب ِ
هذه النظرية يرى أن القرآن ٍّ
جتل ملا يكمن يف شخصية النبي األكرم  ،وهو ما
يصطلح عليه بالوحي النفيس ،وإن أول من فرس الوحي بشأن األنبياء من خالل جتليات
الشخصية الباطنة هم القساوسة واملسترشقون يف بعثاهتم التبشريية ،وأكثر من أثار الغبار

( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.30

( )3جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.30

( )2جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.30
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حول ِ
هذه املسألة مسترشق يدعى (درمنغهام) ،حيث سعى من خالل حماوالته الصبيانية
إىل التعريف بمصادر القرآن ،وأن منها جتليات الشخصية الباطنية ،وقد ّبني نظريته عىل
النحو اآليت :لقد أدرك حممد بعقله الباطن ــ أو بعبارة أخرى عرصية :شخصيته الباطنية ــ
جرد نفسه لعبادة اهلل ،وأخذ ينفرد يف غار حراء مت ّعبد ًا
خواء الرشك ،ولكي يبلغ مقام النبوة ّ
حتى بلغ به اإليامن أعىل درجاته ،واتسعت آفاقه الفكرية ،وتضاعفت بصريته ،حتى غدا
جدير ًا بتحمل أعباء النبوة وهداية الناس ،فكان دائم التفكري حتى أيقن أنه ذلك النبي الذي
اختاره اهلل هلداية الناس ،وقد كان هذا الوعي يَتاءى له وكأنه وحي من السامء ينزل عليه
وأن ذلك اخلطاب يبعثه اهلل إليه عن طريق جربائيل)()1

قال آخر :ثم أجاب عن هذا بقوله( :إن الذي يميز إحساس الشعراء عن إحساس
األنبياء^ ،هو ذلك األمر الذي مل يعَتف الدكتور رسوش بموضوعيته ،فإن مصدر إهلام
الشعراء ينبع من داخلهم ،يف حني أن مصدر إهلام األنبياء ينزل عليهم من اخلارج ..وإن
الذين ال يمتلكون باع ًا يف املسائل الفلسفية والعرفانية ال يستطيعون التفريق بني هذين
النوعني من اإلهلام واإلحساس ،ولذلك كان املرشكون يف عرص رسول اهلل ؛ بسبب عدم
قدرهتم عىل التمييز بني هذين النوعني من اإلحساس ،يتساءلون عن كيفية إمكان أن يلهم
شخص من خارجه ويؤمر هبداية الناس؟ وقد عكس القرآن تفكريهم هذا عىل النحو اآليت:
ِ
ِ
ااس َو َب ِّ ِ
َان لِلن ِ
﴿ َأك َ
رش ا ال ِذي َن آ َمنُوا َأ ان َهل ُ ْم َقدَ َم
َج ًبا َأ ْن َأ ْو َح ْينَا إِ َىل َر ُج ٍل من ُْه ْم َأ ْن َأنْذ ِر الن َ
ااس ع َ
ِ
احر مبِنيٌ ﴾ [يونس)2 ()]2 :
ِصدْ ٍق ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم َق َال ا ْلكَافِ ُر َ
ون إِ ان َه َذا َل َس ٌ ُ
قال آخر :ثم ذكر وحدة املعادين للنبوة وإن اختلفوا يف التعبري عن مناهجهم يف
عداوهتا ،فقال( :لقد كانت للمناوئني يف مواجهة الوحي املحمدي عرب التاريخ توجيهات
( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.31

( )2جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.31
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وتصورات ،إال أن ماهية ِ
هذه التوجيهات والتفسريات الباطلة واحدة يف مجيع العصور،
فالذي نشهده حالي ًا هو نفس التهم والشتائم والسفاسف التي كان يطلقها أبو جهل وأبو
سفيان ،ولكن بأسلوب عرصي بعد إلباسها ثوب التحقيق العلمي)()1

قال آخر :ثم حتدث عن العنرص الثالث املشكل ألطروحة رسوش ،وهو ما زعمه
من (الصياغة النبوية للمفاهيم اإلهلية) ،فقال( :ذهب صاحب ِ
هذه النظرية يف العبارات
املتقدمة عن طريق اإلمجال والتفصيل إىل أن القرآن من صنع النبي ،وأن النبي  هو خالق
القرآن ،إال أنه قال يف هذا احلوار نفسه يف موضع آخر :كام أن النبي خالق للوحي بنحو
آخر ،أي إن الذي يتلقاه من اهلل تعاىل هو مضمون الوحي ،إال أنه من غري املمكن نقل هذا
املضمون إىل الناس؛ لكونه فوق مستوى فهمهم ،بل هو فوق الكلامت ،فالوحي ال صورة
له ،ومسؤولية النبي أن يعمل عىل تصوير هذا املضمون ليضعه يف متناول مجيع الناس)(،)2
وهو ـ بذلك ـ يعترب أن املفاهيم واملعاين صادرة من عند اهلل ،إال أن الشكل والصورة
واأللفاظ والكلامت من صنع النبي  ،وبذلك ينكر شطر ًا من إعجاز القرآن املتمثل يف
مجاليه األلفاظ ومتانة التعبري.
قال آخر :وقد رد العالمة السبحاين عىل هذا العنرص من أطروحة رسوش بقوله
ّ
متهكام( :وعليه يكون القرآن عم ً
وكأن القرآن رشكة استثامرية،
ال مشَتك ًا بني اهلل والنبي ،
يكون ف يها التمويل عىل اهلل ،والتسويق عىل النبي األكرم ـ والعياذ باهلل ـ) ،ثم تساءل قائال:
(أليست ِ
هذه النظرية أدنى من النظرية األوىل؟ ففي تلك النظرية كان كل َشء ينسب إىل
رسول اهلل  ، سوى رابطة ضعيفة مع اهلل ،ولكن هنا توجد مشاركة ال صورة هلا من قبل
اهلل ،وصياغة وتصوير من قبل النبي  ..!وكذلك ينبغي أن نسأل :ما هو دليلكم عىل ِ
هذه
( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.32
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املشاركة؟ فاهلل القادر عىل إنزال املفاهيم ،هل يعجز عن تصويرها وصياغة قوالبها
اللفظية؟)()1

قال آخر :ثم ذكر ردود القرآن الكريم عىل هذا الطرح ،فقال( :إن القرآن يشهد عىل
ِ
ِ
يم﴾ [ص:
خالف هذه النظرية ،حيث أمر النبي مرار ًا أن يقولُ ﴿ :ق ْل﴾ُ ﴿ ..ق ْل ُه َو َن َب ٌأ عَظ ٌ
ُ ﴿ ..]67ق ْل ُه َو اهللاُ َأ َحدٌ ﴾ [اإلخالصُ ﴿ ..]1 :ق ْل ُه َو ا ال ِذي َأن َْش َأ ُك ْم﴾ [امللك ..]23 :وغريها
كثري ..أي إن املفاهيم والصور كالمها من عند اهلل)()2

قال آخر :ثم حتدث عن العنرص الرابع املشكل ألطروحة رسوش ،وهو ما زعمه من
(فرضية الثأثري التارخيي يف بناء القرآن) ،فقال( :يذهب صاحب ِ
هذه النظرية حين ًا إىل أن
النبي  قد أبدع القرآن بشكل مستقل ،ويقول :إنه  توىل كل َشء ،وكان له دور حموري؛
وتارة يقول :كان هناك نوع من املشاركة بني اهلل والنبي؛ وحياول القول تارة أخرى :إن
الظروف التي حكمت حياة النبي أنتجت ِ
هذه املفاهيم واألفكار واملعاين ،وبعبارة أخرى:
يرى أن الزمان هو الذي أبدع القرآن الكريم ،حيث قال( :لقد كان لتاريخ حياته وحياة أبيه
وأمه ،وفَتة طفولته وصباه ،وحتى حاالته الروحية ،دور يف إبداع القرآن ،فإذا تلوتم القرآن
تشعرون أن النبي  كان يف بعض األحيان فرح ًا طروب ًا ويف غاية الفصاحة ،يف حني جتدونه
يف أحيان أخرى مفعم بالضجر ،ويلجأ إىل بيان مراده بكلامت عادية جد ًا ،مما يعكس جانب
الوحي البرشي)()3

قال آخر :وقد رد عىل هذا االفَتاء العظيم بقوله( :إنه حياول من خالل هذا الكالم
تعريف القرآن عىل أنه كتاب برشي مئة باملئة ،وأن النبي  شأنه شأن سائر املؤلفني الذين

( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.32

( )3جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.33
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يتأثرون يف كتاباهتم بالظروف التي تسود حياهتم ،وإذا كان ذلك صحيح ًا فلامذا يؤكد اهلل
﴿و َما
تعاىل عىل نفي ذلك ،وال يرى تأثري ًا لغري عامل الوحي يف صنع القرآن ،حيث قالَ :
وحى َع الم ُه َش ِديدُ ا ْل ُق َوى﴾ [النجم 3 :ـ )1 ()]5
َينْطِ ُق ع ِ
َن ْاهل َ َوى إِ ْن ُه َو إِ اال َو ْح ٌي ُي َ
َ
قال آخر :ثم ذكر معارضة هذا العنرص من أطروحته للقرآن الكريم ،فقالّ :
(إن
احلديث عن برشية القرآن الكريم يتناقض ومئات اآليات القرآنية ،ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َال
َري اهللاِ َلوجدُ وا فِ ِ
َان ِم ْن ِعن ِْد غ ْ ِ
آن َو َل ْو ك َ
ون ا ْل ُق ْر َ
َيتَدَ اب ُر َ
يه ْ
اختِ َال ًفا كَثِ ًريا﴾ [النساء ،]82 :وقوله:
َ َ
ُّور ِبإِ ْذ ِن ر ِهبم إِ َىل ِرص ِ
﴿كِتَاب َأنْزَ ْلنَاه إِ َلي َك لِ ُت ْخ ِرج النااس ِمن ال ُّظ ُلام ِ
ت إِ َىل الن ِ
اط ا ْل َع ِزي ِز
َ
َ
َ
ُ ْ
ٌ
َ ِّ ْ
َ
َ

احل ِم ِ
يد﴾ [إبراهيم ..]1 :فبعد هذا البيان الرصيح كيف نعده كتاب ًا برشي ًا ،وأنه من صنع
َْ
اإلنسان ،هذا ومل يشك أحد يف صدق النبي  وأمانته ..قال تعاىلَ ﴿ :ن ْت ُلو َع َل ْي َك ِم ْن َن َبإِ
ون﴾ [القصص ،]3 :ترصح ِ
ِ
احل ِّق لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ َ
هذه اآلية بأن تالوة اآليات إنام
وسى َوف ْرع َْو َن بِ ْ َ
ُم َ
هي من قبل اهلل ،وأن كال من القالب واملحتوى منه تعاىل)()2

قال آخر :وبعد رده عىل العنارص األساسية التي تتكون منها أطروحة رسوش ،رد
عىل ادعائه بأن (أكثر املفرسين املعارصين يذهبون إىل عصمة القرآن والوحي عن اخلطأ يف
املسائل الدينية البحتة،ويذعنون بإمكان خطأ الوحي يف املسائل املتعلقة هبذا العامل واملجتمع
فأي مفرس مسلم
اإلنساين) بقوله( :إنه يستعمل كلمة (أكثر) ،ويتهم هبا املفرسين املسلمنيّ ،
ذهب إىل إمكان خطأ القرآن يف ما يتعلق بمسائل احلياة طوال ِ
هذه القرون األربعة عرش؟
ال ينسب ِ
هذه الفرية إىل القرآن غري املسترشقني وأذناهبم ،من قبيل :رئيس الفرقة القاديانية،
واملتأثرين هبم ،كبعض الكتاب املرصيني ..مضاف ًا إىل أننا نسأل عن معنى التفريق يف موارد
اخلطأ ،فيقال بأن النبي يف ما يتعلق بام وراء الطبيعة ال يقول غري احلق ،وال يرى سوى
( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.33
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الواقع ،وأما يف ما يتعلق باملسائل العينية وامللموسة فيمكن أن جيانب الصواب واحلقيقة؟
ولو حتدّ ث مفرس واحد حول ٍ
آية له فيها رأي شاذ ال يكون كالمه دلي ً
ال ساري املفعول
وقاعدة كلية)()1

مح ُت ُه َهل َ ام ْت َطائِ َف ٌة
﴿و َل ْو َال َف ْض ُل اهللاِ َع َل ْي َك َو َر ْ َ
قال آخر :ثم يستشهد بقوله تعاىلَ :
ون إِ اال َأ ْن ُفسهم وما ي ُرضون ََك ِمن َ ٍ
ِ
ِمن ُْه ْم َأ ْن ُي ِض ُّل َ
وك َو َما ُي ِض ُّل َ
َاب
َشء َو َأنْزَ َل اهللاُ َع َل ْي َك ا ْلكت َ
ْ ْ
َ ُ ْ َ َ َ ُّ
و ِْ
احلك َْم َة َو َع ال َم َك َما َمل ْ َت ُك ْن َت ْع َل ُم َوك َ
َان َف ْض ُل اهللاِ َع َل ْي َك عَظِ ًيام﴾ [النساء ،]113 :ويعلق عليه
َ
بقوله( :يعدّ القرآن الكريم علم النبي  أعظم الفضائل اإلهلية ..فكيف يكون العلم الذي
ال للخطأ يف القسم الثاين من أقسام الوحي؟)()2
عدّ ه القرآن عظي ًام قاب ً

قال آخر :ثم رد عىل ادعائه بأن رسول اهلل  مل يكن (علمه يفوق علم املعارصين
له يف ما يتعلق باألرض والكون واجلينات الوراثية ،ومل يكن لديه العلم الذي نمتلكه حالي ًا،
وال يرض هذا بنبوته ،ألنه إنام كان نب ّي ًا ،ومل يكن عامل ًا أو مؤرخ ًا) ،بقوله( :ما هو دليلكم عىل
أنه مل يكن عىل علم ِ
هبذه األمور ،وأن علمه بشأهنا مل يتجاوز علم اجلاهليني؟ ..ال نريد
البحث هنا حول اإلعجاز العلمي يف القرآن؛ ألننا حتدثنا عن ذلك بالتفصيل يف كتابنا
(حدود اإلعجاز) ،فقد كشف النبي األكرم  من طريق الوحي ..النقاب عن سلسلة من
احلقائق العلمية التي مل يكن بإمكان الناس يف ذلك العرص وما بعده حتى تصورها ،فمن
عدم اإلنصاف أن ننكر مجيع تلك احلقائق العلمية الواردة يف تلك الكتب ،ثم نعتذر بأنه
(إنام كان نب ّي ًا ومل يكن عامل ًا ،وكان رسوالً ومل يكن مطلع ًا عىل األرسار!)()3

قال آخر :ثم رد عىل اهتام املعتزلة بالقول ببرشية القرآن ،فقال( :وقد حاول صاحب

( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.33
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ِ
هذه النظرية القائلة بأن القرآن من صنع النبي  أن يعثر لنفسه عىل رشيك حيمل عنه وزر
ِ
هذه الفرية ،فلم جيد غري املعتزلة ،فقال( :إن االعتقاد بأن القرآن نتاج برشي ،ويمكن عليه
بالقوة قد جاء التلويح به يف عقائدهم) ،ونقول :إن املعتزلة رغم انقراضهم ،وعدم
اخلطأ ّ
بقاء شخصية علمية بارزة منهم ،إال أن كتبهم بمتناول اجلميع ،وحاشا ِ
هذه الفرقة أن تقول
بخلق القرآن بمعنى كونه من صنع النبي )1()

قال آخر :ثم بني حقيقة موقف املعتزلة من ذلك ،فقال( :لقد تم طرح هذه املسألة
أول مرة يف القرن اهلجري الثاين من قبل النصارى يف البالط العباِس ،حيث أثاروا مسألة
كون القرآن حديث ًا أو قدي ًام ،فذهبت مجاعة إىل قدمه ،بينام ذهبت مجاعة أخرى إىل حدوثه،
فقال املحدّ ثون بقدم القرآن ،وقال املعتزلة بحدوثه؛ إذ ال قديم بالذات سوى اهلل ،ومجيع ما
سواه حادث ،ومنها القرآن؛ ألنه فعل اهلل ،وفعله ال خيرج من دائرة احلدوث ،وإذا قالوا
بكونه خملوق ًا فبمعنى أنه خملوق هلل ،ال أنه خمتلق ،وأنه من صنع بنات أفكار النبي  ،ولذلك
أرصت رواياتنا عىل عدم وصف القرآن بالقدم أو احلدوث؛ ملا يف القدم من شائبة الرشك،
ّ
وملا يف وصفه بكونه خملوق ًا من حمذور إساءة االستفادة والذهاب إىل اختالقه ،وأنه من صنع
النبي  ،ولذلك كان املرشكون يف عرص رسول اهلل  يستخدمون هذا التعبري ويقولون:
اختِ َال ٌق﴾ [ص)2()]7 :
﴿ َما َس ِم ْعنَا ِ َهب َذا ِيف املِْ ال ِة ْاآل ِخ َر ِة إِ ْن َه َذا إِ اال ْ
قال آخر :ثم رد عىل اهتام مولوي والعرفاء بالقول ببرشية القرآن ،فقال( :ولكي ال
يبقى وحيد ًا أيض ًا جلأ إىل مولوي وقال :إن القرآن مرآة ذهن النبي  ،والدارج يف صميم
وتغري أحواهلا وأوقاته السعيدة والعصيبة منعكسة بأمجعها
كالم مولوي أن شخصية النبي ّ
يف القرآن) ،وقد رد عليه بقوله( :من السهل أن تنسب شيئ ًا إىل شخص ،ولكن من الصعب
( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.35

( )2جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.36
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إثبات ذلك ،ففي أي بيت ورد ما استفاده الدكتور رسوش؟ واحلال أن ملولوي مئات
األبيات الشعرية التي تتحدث برصاحة عن خالف ما يقوله رسوش ،ومنها ما مضمونه:
(ما إن نزل القرآن حتى وصفه الكافرون بأنه من األساطري ،يف حني أنه كان جاري ًا عىل لسان
النبي ،ولكن من قال :إنه ليس من احلق فهو كافر)()1

قال آخر :ثم رد عىل دعوة رسوش إىل ترمجة جوهر القرآن الكريم بام يتناسب
واختالف الزمان ،فقال( :وسؤالنا :بعد أن ذهبتم إىل كون هذا الكتاب برشي ًا وقاب ً
ال للخطأ،
فام هي الرضورة إىل ترمجته وتفسريه؟ وما هي رضورة التسَت عىل ِ
هذه األخطاء؟ كام إنكم
بتعريف القرآن بوصفه كتاب ًا برشي ًا حيتمل يف حقه اخلطأ قد انسلختم عن املجتمع
اإلسالمي ،وعليه ال نرى حاجة لنصائحكم ،فالذي جيوز له أن ينصح هو الداخل يف ربقة
املجموعة ،وأما اخلارج عنها فال يصلح لقيادهتا ونصحها ووعظها)()2

قال آخر :ثم ختم رسالته بنصيحة يقول فيها( :ويف اخلتام أكرر القول بأنني قد كتبت
ِ
هذه الرسالة واحلزن واألمل يعترصين بشدة ،ولكن مع ذلك آمل أن ال يكون هذا احلوار قد
جرى مع الدكتور رسوش ،وأن ال يكون ما ورد فيه قد صدر عنه حقيقة ،أو نتمنى يف األقل
أن يكون املَتجم أو املَتمجون قد اخطأوا يف ترمجتهم ،ويف ِ
هذه الصورة عليه أن يقوم برفع
الشبهات لتعود امل ياه إىل جمارهيا ،وأطلب من صاحب النظرية مراجعة كتابنا (نقد بيست
وسه سال) حول الوحي النبوي والشبهات التي أثارها املسترشقون وأذناهبم حوله ،فقد
أثبتنا فيه بوضوح أن مجيع ِ
هذه الشبهات املنمقة تعبري آخر عن الشبهات التي أثارها املجتمع
اجلاهيل ،فاملحتوى واحد واألسلوب خمتلف ،والفارق بينهام أن العرِب اجلاهيل يف عرص
الرسالة لبساطته كان يطلق الشبهة عارية رصحية ،يف حني أن املتجددين يمنحوهنا صبغة
( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.36

( )2جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.37
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علمية ،ويقدّ مون الرساب بوصفه ماء)()1

ً

هـ .حممد شحرور:
قال أحد احلضور :حدثتمونا عن الرابع ..فحدثونا عن اخلامس.
قال أحد املبدلني :اخلامس هو حممد شحرور ..وأحسن ما ينطبق عليه من القرآن
الشياطِنيُ َتنَزا ُل ع ََىل ُك ِّل َأ اف ٍ
اك َأثِي ٍم ُي ْل ُق َ
ون
الكريم قوله تعاىلَ :
﴿ه ْل ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم ع ََىل َم ْن َتنَزا ُل ا َ
السمع و َأ ْك َثر ُهم ك ِ
َاذ ُب َ
ون﴾ [الشعراء 221 :ـ  ..]223فهو إلفكه مل هيتم كثريا بمصدر القرآن
ا ْ َ َ ُ ْ
الكريم بقدر ما اهتم بتفريغه من حمتواه ،وحتويله إىل كتاب آخر ،ال عالقة له بالرشيعة وال
بالقيم التي أمجعت عليها األمة بمدارسها املختلفة.
قال آخر :وقد طرح مالمح مرشوعه يف تلك احلصة اخلطرية املسامة [النبأ العظيم]،
والتي تذيعها قناة [روتانا خليجية] ،وهي قناة من تلك القنوات التي تستهدف متييع
املجتمع املسلم ،ونرش االنحرافات األخالقية والفكرية ،ليخرج املسلمون من إسالمهم
وقيمهم بكل سالسة ..فقد ذكر يف احلصة األوىل من ذلك الربنامج منهجه يف فهم القرآن،
والذي انطلق فيه من مفهوم رشعي متفق عليه ،وهو كون القرآن رسالة عاملية ،أي أن البرش
مجيعا مطالبون بالتعرف عىل القرآن الكريم وااللتزام بتعاليمه..
قال آخر :لكن شحرورا مل يفهم هذا ،وإنام طالب القرآن الكريم بأن ينزل إىل مستوى
العامل بشعوبه املختلفة ،أي أنه (جيب أن يالئم كل الشعوب كالياباين واألمريكي) ..وبذلك
جيب أن يصبح تابعا للقيم العلامنية املعارصة ،حتى ترَض عنه تلك الشعوب ،ويصبح تابعا
هلا ،ال تابعة له.
قال آخر :وألجل هذا راح يلوي أعناق النصوص باحليل املختلفة ،ليستخرج
( )1جملة نصوص معارصة ،ع ،15ص.37
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املفاهيم التي تتالءم مع هذه القيم ،وهو مل حيتاج لتحقيق ذلك ألي جهد ،فقد كان يكتفي
بالب حث عن اجلذر اللغوي للكلامت القرآنية ،ثم يلجأ إىل القواميس يبحث فيها عن معنى
جيده أكثر توافقا مع القيم العلامنية املعارصة ليطبقه عليها.
قال آخر( :)1وقد انطلق يف ذلك من أمرين صحيحني متفق عليهام ،لكنه فرسمها
هبواه ،واستعملهام بتعسف :أوهلام :الرفض املطلق لفكرة ترادف األلفاظ ..وثانيهام :ترتيل
اآليات القرآنية؛ بمعنى جتميع وحتديد اآليات املنوطة بموضوع معني ،ثم فهم ذلك
املوضوع؛ سواء كانت قصة أو ترشيعا أو حدا أو أمرا أو ثناء وفقا ملا تظهره هذه اآليات.
قال آخر :أما أوهلام ..وهو الرفض املطلق لفكرة ترادف األلفاظ؛ فهو يعني بذلك
أن اللفظ الواحد ليس له نظري ،بام يفىض إىل إظهار الفروق الدقيقة بني األلفاظ ( ..)2وقد
تابع ىف ذلك عددا من كبار علامء العربية ،ومنهم ثعلب وابن فارس وأبو عىل الفارسى(،)3
السيام األوسط منهم ،وكتابه [معجم مقاييس اللغة] (.)4
قال آخر( : )5وهو يف هذا املوقف ال خيتلف فقط مع من يسلم بوجود الَتادف يف
اللغة العربية من أمثال سيبويه وابن يعيش ،بل خيتلف أيضا مع من يدعي أنه يوافقهم من
منكرى الَتادف ..فكل ما قاله هؤالء هو أن بني املَتادفني فروقا ىف الصفات ..ومل يقل أحد
منهم أن (احلسام واملهند والسيف والصارم) ال تدل عىل مسمى واحد ،وإن كان بينها فروق
ففي الصفات فقط.
قال آخر :وقد نفى أبو هالل العسكرى سبعا ومخسني مرة ىف كتابه [الفروق اللغوية]

عرض ونقد ،أ .وليد
( )1التجديد الدينى من منظور حممد شحرورٌ ،

( )3الكتاب والقرآن  ،ص .25

القايض.

( )4الكتاب والقرآن  ،ص .44

( )2الكتاب والقرآن ،ص .24

( )5التجديد الدينى من منظور حممد شحرور.

397

ـ والذى أراد به بيان املعنى الفني إلنكار الَتادف ،بوصفه أحد األمة القائلني به ـ أن يكون
املراد به شيئا أكثر من أن يكون للشىء الواحد اسم واحد ،وما عداه صفات له بينهام فروق
دقيقة ،من ذلك قوله( :الفروق بني القرآن والفرقان أن القرآن يفيد مجع السور وضم بعضها
إىل بعض ،والفرقان يفيد أنه يفرق بني احلق والباطل)()1

ْب َو َقابِ ِل الت ْاو ِ
الذن ِ
قال آخر :وهكذا فإن وصف اهلل بأنه ﴿غَافِ ِر ا
ب﴾ [غافر ]3 :ال تعني
الَتادف التام؛ فهذه األوصاف املتعددة كل منها يفيد معنى خاص ًا به ،ال يَتادف مع معنى
اآلخر ،لكن هذا ال يعني أن املوصوف هبا ليس هو نفسه ،وهو اهلل سبحانه ،فاهلل هو غافر
ٍ
ولكل من هذه األوصاف معناه.
الذنب ،وهو قابل التوب ،وهو شديد العقاب،
قال آخر :ومن هنا دخل اخلطأ عىل شحرور ،حيث فهم أن إنكار الَتادف يف
األوصاف يلزم منه اختالف املوصوف ،فال يكون املوصوف واحد ًا.
قال آخر( :)2وألجل هذا نرى تأويالت شحرور للقرآن الكريم َتتلف عن كل
التأويالت ،ذلك أنه ينطلق من أن القرآن الكريم جاء ليطور اللغة العربية ،بحيث ألغى
الَتادف ىف األلفاظ ويف الَتكيب ،وهو ما مل يعرفه العرب ىف لساهنم قبله ،ألن استعامل
الَتادف كان موجودا ىف اللغة العربية أيام اجلاهلية ،شعرا وخطابة.
قال آخر( :)3وهو يذكر لذلك أن القرآن الكريم امتاز بإضفاء مصطلحات
مستحدثة مل تكن موجودة قبله ،الستحالة اعتبار مفردات اجلاهلية كافية بذاهتا لفهمه ،مع
إلغاء الَتادف إلزالة التداخل ىف معانى مصطلحات التنزيل (.)4
قال آخر :وبناء عىل هذا يؤكد أنه (عند تأويل آيات التنزيل احلكيم ،ال بد من

( )1بناء املفاهيم :دراسة معرفية ونامذج تطبيقية.640 /2 ،

( )3التجديد الدينى من منظور شحرور.

( )2التجديد الدينى من منظور شحرور.

( )4الكتاب والقرآن ،ص .29
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اإلمساك باخليط اللغوى الرفيع الذى ال جيوز تركه ،والذى يربط ويصل الشكل باملضمون،
أل نه إذا انقطع هذا اخليط بني البنية والداللة [أى اللفظ وداللته] تصبح احتامالت معاين
اآليات الهنائية)()1

قال آخر :ومن هذا املنطلق ،رفض شحرور املقولة السائدة التى ترى أن األلفاظ
التالية :الذكر والكتاب والفرقان ،ترادف [القرآن الكريم] ،وكذا عدم ترادف [اللوح
امل حفوظ] و[اإلمام املبني]؛ ؛ وباملثل ،ال تعنى كلمة [األبوين] يف ﴿و ِألَبوي ِه لِ ُك ِّل و ِ
اح ٍد
َ
َ ََْ
ِ
السدُ ُس﴾ [النساء ]11 :الوالدين ( ..)2وغريها من التأويالت الكثرية التي فرغت القرآن
من ُْه َام ُّ
الكريم من حمتوياته.
قال آخر :أما الثاين ،وهو صحيح أيضا من حيث الظاهر ،فهو ترتيل اآليات
القرآنية؛ بمعنى جتميع وحتديد اآليات املنوطة بموضوع معني ،ثم فهم ذلك املوضوع؛ سواء
كانت قصة أو ترشيعا أو حدا أو أمرا أو ثناء وفقا ملا تظهره هذه اآليات.
قال آخر :وقد صاغ شحرور هذا الركن وفقا ملا فهمه من قراءته لقوله تعاىلَ ﴿ :أ ْو
ِز ْد َع َل ْي ِه َو َرت ِِّل ا ْل ُق ْر َ
آن ت َْرتِ ًيال﴾ [املزمل]4 :؛ إذ عىل النقيض من املعنى السائد الذى يذكر أن
الَتتيل يعنى التأنق ىف تالوة آيات القرآن وحتسني التأليف بني حروفه ،استند شحرور إىل
األصل اللغوى للكلمة ،أي [رتل] ،والذى يعنى تنسيق الشىء وحسن تنظيمه ،ومن ثم
اعت قد أنه ال يمكن أن يكون املقصود من كلمة الَتتيل ىف هذه اآلية التأنق ىف التالوة ،ألن
ما جاء ىف اآلية التالية ،أى ﴿إِناا َسنُ ْل ِقي َع َل ْي َك َق ْو ًال َث ِق ًيال﴾ [املزمل ،]5 :ال يرتبط من قريب أو
بعيد بالتأنق ىف التالوة؛ حيث إن وصف القول بالثقيل ال يقصد به الثقل ىف التلفظ والنطق،
بل وعورة فهم معنى ما يشتمل عليه القرآن من علم ..وعليه ،فإن املراد بالَتتيل ىف اآلية
( )1الكتاب والقرآن ،ص .28

( )2دليل القراءة املعارصة ،ص .27
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هو ترتيب وتنظيم املوضوعات الواحدة الواردة ىف آيات خمتلفة من القرآن ىف نسق واحد
كي يسهل فهمها (.)1
قال آخر :ومن األمثلة التي ذكرها لذلك ،ما فرس به قوله تعاىل﴿ :زُ ِّي َن لِلن ِ
ب
ااس ُح ُّ
ات ِمن النِّس ِ
ِ ِ
الشهو ِ
الذ َه ِ
اء َوا ْل َبنِنيَ َوا ْل َقنَاطِ ِري املُْ َقنْ َط َر ِة ِم َن ا
اخل ْي ِل املُْ َس او َم ِة
ب َوا ْلف اضة َو ْ َ
ا ََ
َ َ
و ْاألَ ْنعا ِم و ْ ِ ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َواهللاُ ِعنْدَ ُه ُح ْس ُن املَْ ِ
آب﴾ [آل عمران ،]14 :فمع كون
احل ْرث َذل َك َمت ُ
َاع ْ َ
َ َ َ َ
اآلية الكريمة واضحة يف داللتها إال أن شحرورا حاول أن يريض هبا أهواء معينة ،فراح
ينكر كون املراد بالنساء يف اآلية املفهوم املعروف املتداول ،وإنام جعل من النساء ـ بحسب
القاموس الذي اعتمده ـ مشتقة من [النيسء] ،أو هي مجع كلمة [نيسء] التي تعني التأخري،
ثم يصبح املعنى :األشياء ّ
املؤخرة ،أي األشياء اجلديدة املحبوبة للناس ،أي بالتعبري
ومن ّ
املعارص [املوضة] ،أي أن اآلية الكريم تذكر أن الناس حببت إليهم املوضة ،ال النساء
املعروفات.
قال آخر :وقد قال معربا عن ذلك( :النساء :جاءت يف اللسان العرِب من [نسأ]
والنيسء هو التأخري كقوله تعاىل﴿ :إِن َاام الن ِايس ُء ِز َيا َد ٌة ِيف ا ْل ُك ْف ِر﴾ [التوبة ،]37 :ونيسء ونسوء
مجعها نسوة ونساء ..وهنا يظهر معنى النساء يف آية الشهوات والتي تعترب الشهوة رقم واحد
والتي يشتهيها كل الناس وهي املتأخرات منا ملتاع [األشياء] أي ما نسئ منها أو نقول عنه
يف املصطلح احلديث [املوضة] فاإلنسان يشتهي آخر موضة يف اللباس ويف السيارات ويف
األثاث والستائر ويف البيوت ،فنرى أن هذه الشهوة املوجودة عند اإلنسان يف األرض قاطبة
واإلنسان يشتهي املتأخر [اجلديد] من األشياء كلها فاألشياء املنتجة عام  1986جاءت
متأخرة عن األشياء املنتجة عام  1985فكل األشياء املتجددة [أي جاءت متأخرة عن ما
( )1الكتاب والقرآن ،ص .25
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قبلها] نسئت عام قبلها مجلها القرآن بمصطلح واحد هو النساء ..هنا فهم الكثريون أن
النساء هن أزواج الرجال ،ولكن النساء هنا هي شهوة التجديد يف األشياء وقد جاءت
بمعنى التأخري يف سورة النور يف قولهَ ﴿ :أ ْو نِ َسائِ ِه ان﴾ [النور ﴾]31 :أي ما تأخر عن املذكورين
يف اآلية من أحفاد وفروع مهام نزلوا)()1

قال آخر :ثم عقب عىل ذلك بقوله( :واآلن إذا نظرنا إىل هذه الشهوة لوجدناها كامنة
وراء التقدم الصناعي يف إنتاج األشياء [املتاع] فلوال هذه الشهوة النخفض إنتاج معامل
األلبسة مثال وكل َشء خيضع للتجديد)()2

قال آخر :وقد علل رأيه الغريب هذا بقولهّ :
(إن اآلية فيها خرب عن مجيع الناس،
وليس العرب خاصة ،وجيب أن يكون خرب اهلل صاد ًقا ،ومن ثم جيب أن يتطابق قول اهلل مع
حمبوب من قبل كل الشعوب ،ومن ثم يكون معنى
حال العامل اليوم ،واليشء اجلديد
ٌ
[النساء] مجع نيسء ،أي األشياء ا
املؤخرة ،أي األشياء اجلديدة)( ..)3ولسنا ندري هل حب
النساء خاص بالعرب فقط ..ومن أوحى له هبذا ،ونحن نرى أن قصص العشق والغرام
مرتبطة بكل الشعوب ،بل إن كل الشعوب اليوم ال تستثمر يف َشء كام تستثمر يف النساء
باعتبارهن الوسيلة األكثر قبوال من لدن البرش مجيعا.
قال آخر :ومثل ذلك راح يفرس كلمة ﴿البنون﴾ يف اآلية الكريمة؛ فقد قال يف
تأويلها أو تبديلها( :جاءت من األصل [بنن] وتعني اللزوم واإلقامة ،وعندما يتزوج الذكر
فإنه يبني عىل األنثى وكان يبنى له خيمة منفصلة عند العرب ،أما لفظة االبن فقد جاءت
من [بنو] ومجعها أبناء فنقول ابن فالن وابن املدينة وابن القرية؛ فاملعنى احلقيقي للبنني هو

( )1الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.

( )3الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.

( )2الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.
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من اللزوم واإلقامة وهذه هي صفة األبنية والبنيان ،وقد جاءت يف املعنى احلقيقي يف قوله
تعاىلَ ﴿ :أ َمدا ُك ْم بِ َأ ْن َعا ٍم َو َبنِنيَ ﴾ [الشعراء ]133 :هنا ربط البناء بتذليل األنعام؛ فلوال تذليل
ون ِزينَ ُة ْ ِ
األنعام ملا استقر اإلنسان وبنى له مسكنا ،وقوله﴿ :املَْ ُال َوا ْل َبنُ َ
احل َياة الدُّ ْن َيا﴾ [الكهف:
َ
 ،]46فالبنون هنا هي األبنية للزوم واإلقامة ..فقوله﴿ :والبنون﴾ يعني األبنية التي هي
املواد غري املنقولة)()1

قال آخر :ثم يعقب عىل ذلك مؤكدا له بقوله( :هنا الحظ كيف تطابقت هذه اآلية
مع آية الشهوات حيث شهوات اإلنسان أشياء منقولة وغري منقولة وهذه األشياء متاع
احلياة الدنيا وزينة احلياة الدنيا ،وهنا الحظ كيف متت وحدة املوضوع يف اآليات وكيف
أصبح اخلرب موضوعا صادقا)()2

قال آخر :وهو ألجل هذا ال يتعامل مع القرآن الكريم باعتباره مجلة ،وإنام باعتباره
مفردات مَتاصة ،يمكنه أن يتحكم فيها كام يتحكم املهندس يف البنيان ،فيزيل ما يشاء من
اجلدران ،ويضيف ما شاء منها.
قال آخر :وهلذا نراه يعزل السياق متى شاء ،ويثبته متى شاء ،ونراه يعود ألسباب
النزول ،ثم رسعان ما ينكرها إن مل تتساير مع رغبته ..وهكذا يف تعامله مع األحاديث
املطهرة ،أو مع أقوال املفرسين أو اللغويني ،فهو ينطلق دائام من النتيجة ،ثم يبحث بعد
ذلك عن األدلة التي َتدمها.
قال آخر :وهو ال يفعل ذلك فقط يف املحال التي ال عالقة كبرية هلا بالعمل مثل اآلية
التي سبق ذكرها ،بل إنه يفعل ذلك يف كل أركان الدين الواردة يف القرآن الكريم ليحوهلا
عن مسارها حتويال تاما.
( )1الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.

( )2الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.
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قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك تالعبه باأللفاظ القرآنية ،بل بالرسم القرآين ليعترب
أن كل كلمة وردت يف املصحف الرشيف باأللف [الصالة] ،فاملراد منها جمرد صلة بني
العبد وربه ،وقالبها الدعاء ،وال حتتاج إىل إقامة وطقوس ،ويؤدهيا كل إنسان له باهلل صلة
عىل طريقته اخلاصة ،أما الواردة بالواو [الصلوة] ،فهي صلة بني العبد وربه ،وهلا طقوس
وحركات حمددة خاصة هبا ،كالقيام والركوع والسجود والقراءة ،وحتتاج إىل إقامة ،أي عىل
اإلنسان أن يقوم ليؤدهيا ..ويعترب أهنا وردت يف القرآن الكريم باعتبارها من شعائر اإليامن.
قال آخر :وربام يتوهم املرء بادئ ذي بدء أن هذا الكالم ال غبار عليه ،وال حرج فيه،
فالصالة مثل الركوع والسجود وغريمها قد يقصد هبا تلك احلركات املعروفة ،وقد يقصد
هبا جمرد الصلة املطلقة مع اهلل ،لكن شحرور ال يكتفي هبذا ،وال يقف عند هذا احلد ،وإنام
يستعمل حيال كثرية ليصل من خالهلا إىل نتائج خطرية جدا.
قال آخر :وملخص تلك النتائج ـ باختصار ـ هو أن الصالة ـ عنده ـ نوعان :األوىل
ال يصح اإلسالم من دوهنا ،وهو وجود صلة مع اهلل بأبسط صورها ،كأن نقول (يا رب
ارمحني) بأي لغة ،وبأي وقت وشكل ..ومن يقطع الصلة مع اهلل فهو وفق التنزيل احلكيم
جمرم ،وهو عكس مسلم ..فكل إنسان قطع صلته باهلل متام ًا ا
وكذب باليوم اآلخر هو من
املجرمني وهو ليس من املصلني.
قال آخر :وبناء عىل هذا يفرس كل اآليات التي وردت يف عقوبة تارك الصالة كقوله
اه َ
ون﴾ [املاعون 4 :ـ  ،]5والتي يعقب عليها
تعاىلَ ﴿ :ف َو ْي ٌل لِ ْل ُم َص ِّلنيَ ا ال ِذي َن ُه ْم َع ْن َص َال ِهتِ ْم َس ُ
بقوله( :فهنا الكالم ليس عن ظهر وعرص ومغرب ،بل عمن قطع صلته مع اهلل ،ألن الويل
أيض ًا للمكذبني باهلل واليوم اآلخر ،وهذا ال يمكن أن يكون ملن فقط تقاعس عن إقامة
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صالته ،فنرى أن هناك عقوبة واضحة للمجرم قاطع الصلة)( )1

قال آخر :أما النوع الثاين ،وهو ما يسميه [الصالة الشعائرية] ،فريى شحرور أن اهلل
تعاىل مل يذ كر أي عقوبة لتارك هذا النوع من الصالة ،ذلك أن الصالة األساسية عنده هي
الصالة األوىل ،أما الصالة الثانية ،فليست هلا تلك األمهية ،وال يتعلق هبا العقاب ال
الدنيوي ،وال األخروي ،وقد أجاب عن رس ذلك عند تعليقه عىل قوله تعاىل﴿ :ات ُْل َما
ِ
ِ
وحي إِ َلي َك ِمن ا ْلكِت ِ ِ
ِ
الص َال َة َتن َْهى ع ِ
ْرب
الص َال َة إِ ان ا
َاب َو َأق ِم ا
َ
ُأ َ ْ
َن ا ْل َف ْح َشاء َواملُْنْك َِر َو َلذك ُْر اهللاِ َأك َ ُ
َواهللاُ َي ْع َل ُم َما ت َْصنَ ُع َ
ون﴾ [العنكبوت ،]45 :فقال( :رب سائل يسأل :اهلل أكرب من ماذا؟ السؤال
الصحيح :ذكر اهلل أكرب؟ وذكر اهلل أكرب ممن ماذا؟ أقول :ذكر اهلل أكرب من إقامة الصالة ذاهتا،
أي أن اإلنسان جيب أن يكون من املصلني أوالً ،وإذا دخل اإليامن يكون من مقيمي الصالة،
أي يف بعض البلدان إن وجد مسجد ومل يوجد من يقيم الصالة فعىل األقل نحافظ عىل
األذان ألنه ذكر اهلل علن ًا)()2

قال آخر :وهبذا فإن الصالة احلقيقية والتي توعد اهلل التاركني هلا عنده هي الدعاء،
واملصيل عنده هو الذي يكتفي بدعاء اهلل ،وال هيم عىل أي دين كان ..فاملسلم عنده يشمل
كل منتسب ألي دين من األديان.
قال آخر :وهكذا راح يفعل مع سائر الشعائر التعبدية ،مقتديا يف ذلك بام فعله بولس
يف املسيحية عندما حررهم من رشيعتها وأحكامها.
قال آخر :وهو ال يكتفي بالشعائر التعبدية ،بل راح إىل كل أحكام الرشيعة يتالعب
هبا وبأحكامها القطعية املجمع عليها ،ومن األمثلة عىل ذلك احتياله عىل أحكام املواريث،
وخاصة يف اجلانب القطعي منها ،والذي ذكر يف القرآن الكريم ،حتى ال يتالعب به
( )1نقال عن :التنويريون والرصاع مع املقدسات ،ص .195

( )2نقال عن :التنويريون والرصاع مع املقدسات ،ص .195
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املتالعبون ،أو حيتال عليه املحتالون ،وقد ركز بصفة خاصة عىل ما ورد يف قوله تعاىل:
﴿ي ِ
لذك َِر ِم ْث ُل َح ِّظ ْاألُ ْن َث َي ْ ِ
وصي ُك ُم اهللاُ ِيف َأ ْو َال ِد ُك ْم لِ ا
ني﴾ [النساء]11 :؛ فبدل أن يثبت عدالة
ُ
إعطاء األنثى نصف أخيها الذكر لكونه مرتبط بمنظومة ترشيعية كاملة ،ال يشكل اإلرث
إال جزءا بسيطا منها ،ولذلك كان العدل فيها ليس هو املساواة ،بل العدل أن ينال كل طرف
بحسب حاجاته ومسؤولياته.
قال آخر :وكمثال تقريبي عىل ذلك ما نراه يف الواقع من أن بعض املؤسسات أو
الكثري منها قد تعطي بعض العامل نصف املرتب الذي تعطيه لعامل آخرين ،لكن يف نفس
الوقت ،تعطيهم الكثري من احلوافز واهلبات حتت أسامء خمتلفة ،والتي لو حسبناها لوجدناها
تصل إىل نفس املرتب الذي فضل عليهم ،بل قد تفوقه.
قال آخر :وهذا ما طبقته الرشيعة اإلسالمية العادلة والسمحة بالضبط مع املرأة؛
فعندما نتأمل األ حكام املالية املرتبطة هبا نجد أهنا مل تكلفها بالسعي يف طلب رزقها ،بل
جعلت رزقها مضمونا يف كل مراحل حياهتا ابتداء من صباها إىل وفاهتا ،فهي تعيش يف
كنف والدهيا ،أو قوامة زوجها ،أو رعاية أوالدها؛ فإذا مل يبق هلا واحد من هؤالء كلفت
مجاعة املسلمني باإلنفاق عليها.
قال آخر :باإلضافة إىل أن الرشيعة التي فضلت االبن يف العطاء هي الرشيعة التي
كلفته باإلنفاق عىل أخته ،وهي التي كلفته بدفع املهر ملن يريد الزواج منها ..فهل تكلفه
بكل هذا ،ثم ال جتعل له من احلقوق ما يفي بام تتطلبه هذه الواجبات؟
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فقد أتاحت الرشيعة بنص القرآن الكريم ،ويف
األحوال الطارئة التي يرى الوالد فيها أن ابنته قد هيضم حقها ،أو قد يفرط أبناؤه فيها ،أو
يرى أن حاجتها للامل أكثر منهم ..يف هذه األحوال مجيعا ،ويف غريها أتاحت له أن يويص
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هلا بام يسد تلك احلاجة ،بحيث يصري نصيبها مساويا للذكور ،أو ربام يفوق أنصبة الذكور.
قال آخر :فبدل أن هيتم شحرور وإخوانه من املبدلني هبذا ،راحوا يتالعبون
بالنصوص ،وحيتالون عليها ،وكم فرحوا عندما سمعوا بالترشيع التونيس املرتبط هبذا
املجال ،وكأن األمة ال ينقصها إال سد هذه الثغرة ،وقد قال حممد شحرور تعليقا عىل ما
فعلته تونس( :وإذ أهنىء شعب تونس عىل هذا اإلنجاز ،أهنىء نفيس ببارقة األمل هذه،
فرغم أن الطريق شائك لكن الشعوب ال بد هلا أن تستيقظ لو بعد حني)
قال آخر :وقد كان لشحرور الذي جترأ عىل كل أحكام الرشيعة ،وراح جيدد فيها من
غري أن تتوفر له تلك األدوات قصب السبق يف هذا املجال ،مع أنه ،ويف فَتة قريبة ،ويف لقاء
سجل معه ،سئل فيه عن فهمه آليات املواريث فأجاب بأنه( )1مل يصل لرؤية واضحة فيها،
ولكنه بصدد دراستها وفق التغريات املعارصة يف علم الرياضيات احلديثة التي توصلت
لعلوم جديدة من التحليل الريايض واإلحصاء.
قال آخر :لكنه بعد فَتة قصرية ،راح خيرج لنا بنظرياته العجيبة يف هذا املجال ،والتي
ال عالقة بالرياضيات احلديثة ،وال بأي َشء حديث ..بل كلها من نوع اهلرطقات اللغوية
التي يستعملها ،ويتصور أنه فهم من النصوص ما مل يفهمه األوائل واألواخر.
قال آخر :وقد ذكر يف بعض حوراته معربا عن فهمه لقوله تعاىل﴿ :ي ِ
وصي ُك ُم اهللاُ ِيف
ُ
لذك َِر ِم ْث ُل َح ِّظ ْاألُ ْن َث َي ْ ِ
َأ ْو َال ِد ُك ْم لِ ا
ني﴾ [النساء ،]11 :وأنه سئل يف اجلزائر ومرص والسعودية
والعراق عن معناها؛ فقال هلم( :إذا أنا أعطيتك أنت ورفاقك وأنتم مخسة أشخاص كل
واحد مائة دوالر ،وقلت يل :ماذا أعطيتني؟ قلت لك :أعطيتك مثل رفاقك ،أليس هذا
يعني أنني سويتك متاما برفاقك؟ ،وهكذا اآلية إذا أعطيت أخ ًا مائة دوالر وأختيه لكل
( )1انظرَ :تبط حممد شحرور يف فهم آيات املرياث ،د.خلدون

خملوطة.
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واحدة مائة دوالر ،وسألني كام أعطيتني؟ فقلت له :أعطيتك مثل أختيك ،يعني هذا أنني
أعطيت اجلميع مثل بعضهم البعض)
قال آخر :وبذلك تصور أنه قد حل املشكلة ،وأن اآلية الكريمة مل تنص أبدا عىل
كون نصيب الذكر ضعف نصيب األنثى ،وإنام أخربت عن احلكم املرتبط بثالثة أوالد :ابن
وأختيه ،حيث ينال االبن مثل نصيب كل واحد من أخواته ..وهو تالعب واضح بالنص
الرصيح والواضح والذي خياطب كل احلاالت ،ال جمرد احلالة التي افَتضها.
قال آخر :فاآلية الكريمة ذكرت أن نصيب الذكر حظ األنثيني مع ًا ،ومل تقل ـ كام
توهم ـ أن نصيبه (مثل األنثيني) ،وهاتان الكلمتان [املثل] و[احلظ] تدالن عىل ذلك.
قال آخر :ثم هو بعد ذلك يناقض نفسه ،ألن حاالت املرياث ال ترتبط فقط بعائلة
مكونة من ثالثة أوالد ،وإنام عدد األوالد يف أكثر العائالت يكون أكثر من ذلك بكثري ،وهنا
يقع االرتباك واخللط يف منظومتة اهلشة التي أسسها عىل الفهم املزاجي للنص ،ال عىل الفهم
الصحيح الذي تتطلبه ألفاظه ،والذي اتفق عليه مجيع اللغويني واملفرسين من مجيع املدارس
اإل سالمية يف مجيع فَتات التاريخ ،حيث أن تساوي الذكور مع اإلناث عنده ال يتم إال يف
حالتني فقط :إذا كان الوارث ابنا وبنتا؛ فيأخذ االبن النصف ،والبنت النصف ،أو إذا كان
هناك ابن واحد وابنتان ،فلكل واحد الثلث بالتساوي ،ولكن عندما يكون البنات أكثر من
اثنتني ،أي ابن واحد وأربع بنات فيعطي االبن الثلث ،والبنات األربع الثلثان ،وهنا ينتقض
التساوي عنده ،بل يصبح ما ذكره الفقهاء أكثر عدال بكثري مما ذكره.
قال آخر :وقد أجاب شحرور عن هذا التناقض الذي حصل يف العدالة التي راح
يبحث عنها بأن هذا التفسري العلمي واللغوي لآلية حيقق العدل للمجموعات ال لألفراد،
(فبنا ًء عىل ما تم ذكره فإنه يف بعض احلاالت حيصل الذكر عىل ربع أو ثلث ما حتصل عليه
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الفتاة ،ولذلك فإن حدود املرياث يف القرآن تعمل عىل حتقيق العدل بني جمموعة األوالد من
الفتيات وجمموعة األوالد من الذكور ،ال العدل بني األفراد ،فرد ًا فرد ًا)
قال آخر :وهو نوع من اخلداع واحليل التي مترن عليها ،ألنه وجد من يستجيب هلا،
ويعجب هبا ،ولسنا ندري كيف جييب عن ذلك االرتباك الذي سيحل به ال حمالة عندما
يرى أن نصيب الزوج يف املرياث ضعف نصيب الزوجة ،والذي له مربره الرشعي املمتلئ
اج ُك ْم إِ ْن َمل ْ َي ُك ْن
﴿و َل ُك ْم نِ ْص ُ
ف َما ت ََر َك َأزْ َو ُ
بالعدالة ،والذي نص عليه برصاحة قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
َهل ُ ان َو َلدٌ َفإِ ْن ك َ
الر ُب ُع
الر ُب ُع مماا ت ََر ْك َن م ْن َب ْعد َوص اية ُيوصنيَ ِ َهبا َأ ْو َد ْي ٍن َو َهل ُ ان ُّ
َان َهل ُ ان َو َلدٌ َف َل ُك ُم ُّ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
وص َ
ِمماا ت ََر ْك ُت ْم إِ ْن َمل ْ َي ُك ْن َل ُك ْم َو َلدٌ َفإِ ْن ك َ
ون
َان َل ُك ْم َو َلدٌ َف َل ُه ان ال ُّث ُم ُن مماا ت ََر ْك ُت ْم م ْن َب ْعد َوص اية ُت ُ

ِ َهبا َأ ْو َد ْي ٍن﴾ [النساء ،]12 :ولسنا أدري أي حيلة يدبر هلذه اآلية الكريمة ،حتى حيتال عليها،
وخيرجها عن دالالهتا الواضحة والقطعية ،والتي اتفق عليها مجيع الفقهاء.
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل عند ذكره لألحكام املرتبطة باإلخوة ،والتي نص
فيها رصاحة عىل كون نصيب الذكر ضعيف نصب األنثى ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ي ْس َت ْف ُتون ََك ُق ِل
ف َما ت ََر َك َو ُه َو َي ِر ُث َها
اهللاُ ُي ْفتِي ُك ْم ِيف ا ْلك ََال َل ِة إِ ِن ا ْم ُرؤٌ َه َل َك َل ْي َس َل ُه َو َلدٌ َو َل ُه ُأ ْخ ٌت َف َل َها نِ ْص ُ
َني َف َلهام ال ُّث ُل َث ِ
ان ِمماا ت ََر َك َوإِ ْن كَا ُنوا إِ ْخ َو ًة ِر َج ًاال َونِ َسا ًء َفلِ ا
لذك َِر
إِ ْن َمل ْ َي ُك ْن َهلَا َو َلدٌ َفإِ ْن كَا َنتَا ا ْثنَت ْ ِ ُ َ
ني اهللاُ َل ُكم َأ ْن ت َِض ُّلوا َواهللاُ ِب ُك ِّل َ ٍ ِ
ِم ْث ُل َح ِّظ ْاألُ ْن َث َي ْ ِ
يم﴾ [النساء]176 :
ني ُي َب ِّ ُ
َشء عَل ٌ
ْ
ْ
ني اهللاُ
قال آخر :وقد كان من حكمة اهلل تعاىل أن خيتم هذه اآلية الكريمة بقولهُ ﴿ :ي َب ِّ ُ
َل ُكم َأ ْن ت َِض ُّلوا َواهللاُ بِ ُك ِّل َ ٍ ِ
يم﴾ [النساء ،]176 :ليبني أنه سيأيت من يتالعبون باأللفاظ،
َشء عَل ٌ
ْ
ْ
وحيتالون عىل النصوص ليضلوا الناس عن هدي رهبم وعدالة رهبم إىل الدين املزاجي الذي
يؤسسونه بأهوائهم ،ال بسلطان من العلم أو احلجة.
قال آخر :وقد كان يف إمكان شحرور وإخوانه من املبدلني أن يدرسوا هذه اآليات
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الكريمة ضمن املنظومة اإلسالمية الشاملة حلقوق املرأة وواجباهتا ،ليعلموا أن الرشيعة
التي كلفت املجتمع باإلنفاق عىل املرأة ،وكلفت الزوج بجلب املهر لزوجته ،هي نفسها
التي فرضت للمرأة نصيب نصف الذكر؛ فإذا ما حصل اختالل يف املجتمع؛ فقرص يف حق
املرأة ،ندعو إىل إصالح اخللل الذي حصل ،ال إىل تبديل أحكام اهلل ..وإال فإنا لو طبقنا
ذلك ،فسيصبح الزمان أداة ملحو أحكام اهلل الرصحية والقطعية واحدا واحدا.
قال آخر :وقد كان يف إمكاهنم أيضا أن يدعو إىل تفعيل الوصية لألقربني بمفهومها
الرشعي لتغطي احلاالت اخلاصة ،مثلام فعل الفقهاء مع الوصية الواجبة املرتبطة بإرث
األحفاد الذين مات والدهم قبل موت جدهم ،فأعطوا نصيب والدهم من املرياث بناء عىل
الوصية الواجبة ،مع أهنا َتالف ما اتفقت عليه املدارس السنية من عدم وصية للورثة.
قال آخر :لكن شحرورا وإخوانه من املبدلني ،نتيجة ضغوط االتصاالت الكثرية،
ووسائل اإلعالم التي تزاحم أوقات فراغهم مل جيدوا الوقت الكايف للبحث يف ذلك،
واكتفوا بمزاجهم وأهوائهم وآرائهم املجردة عن كل دليل.
و .حسن حنفي:
قال أحد احلضور :حدثتمونا عن اخلامس ..فحدثونا عن السادس.
قال أحد املبدلني :السادس هو حسن حنفي ..وأحسن ما ينطبق عليه من القرآن
ون َقا ُلوا ن َْش َهدُ إِن َاك َل َر ُس ُ
الكريم قوله تعاىل عن املنافقني﴿ :إِ َذا َجا َء َك املُْنَافِ ُق َ
ول اهللاِ َواهللاُ َي ْع َل ُم
إِن َاك َلرسو ُله واهللاُ ي ْشهدُ إِ ان املُْنَافِ ِقنيَ َلك ِ
ون ااَت َُذوا َأ ْي َام َهنُ ْم ُجنا ًة َف َصدُّ وا َع ْن َسبِ ِ
َاذ ُب َ
يل اهللاِ إِ اهنُ ْم
َ ُ ُ َ َ َ
َسا َء َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [املنافقون 1 :ـ  ،]2فهاتان اآليتان الكريمتان تعربان عن املرشوع الذي
حيمله حسن حنفي ويدعو إليه أحسن تعبري ،فهو يف ظاهره وبدايته ومقدماته ينطلق من
العقيدة والرشيعة اإلسالمية ،لكنه يف باطنه ثورة عليهام ،ودعوة للتملص منهام ،والعربة
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عند العقالء بالنتائج ال باملقدمات ،وبالنهايات ال بالبدايات.
قال آخر :وقصته وقصة أمثاله تبدأ بعد االنتكسات الكثرية التي مر هبا واقعنا
اإلسالمي ،وعند ظهور املدارس الثورية املختلفة ،خاصة اليسارية منها ،حيث برز يف
جمتمعاتنا اإلسالمية صنفان من الثورة ،ومعهام صنفان من الثوار :أوهلام رأى أن سبب
التخلف هو البعد عن اإلسالم وقيمه احلضارية النبيلة ،وأننا نحتاج إىل العودة إىل اإلسالم
األصيل ،بمفهومه الصحيح ،ونقيم ثورة عىل التخلف الذي استثمر بعض مفاهيم الدين
ليشوه الدين والدنيا من خالهلا ..وثانيهام رأى أن سبب التخلف هو الدين نفسه ،فلذلك
راح حيمل عىل الدين ،ويدعو إىل البعد عنه ،ويتصور أنه أفيون الشعوب ،ومن هؤالء من
جاهر بذلك ،ومنهم من استعمل التقية واحليلة وأصناف اخلدع لتمرير ذلك.
قال آخر :وقد رصح حسن حنفي بانتامءاته احلقيقية حني قال( :إننا يف غياب البديل
اإلسالمي الثوري جلأنا بالرضورة إىل املاركسية حلل قضية العدالة اإلجتامعية وإىل الليربالية
ـ الديمقراطية حلل القمع املسلط عىل شعوبنا ،وإىل القومية إلهناء حال الترشذم ،وإىل
ديكارت لتأكيد العقالنية ،لقد الحظ اليسار اإلسالمي أن يف الَتاث الغرِب بعض اجلوانب
اإلنسانية املضيئة اليمكن إمهاهلا ،واليمكن القيام بنهضة فكرية واجتامعية مامل نستفيد من
هذه اجلوانب التي يلخصوهنا يف العقالنية والعدالة اإلجتامعية واحلرية والوحدة
القومية)()1

قال آخر :لكنه كان يملك ذكاء حادا ،جعله ال يقع فيام وقع فيه أولئك املغفلون
األغبياء الذين جاهروا بإحلادهم ،ورصحوا به ،وادعوا رصاحة تبنيهم للفكر اليساري
بمنظومتة العقدية واالجتامعية ،ألنه يعلم أن أولئك سريمون يف النفايات ،ولن يلتفت هلم
( )1نقال عن :العرصانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب،

ص.330
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أحد.
قال آخر :ولذلك راح يستعمل مصطلحات الدين نفسها ليرضب الدين؛ فزعم أنه
متكلم وأصويل وفقيه ..وراح يتحدث عن القضايا املختلفة كام يتحدث عنها رجال الدين
أنفسهم ،ويستعمل نفس تعبرياهتم ..حتى أن الكثري جلس للتلمذة بني يديه كام جيلس بني
يدي املشايخ..
قال آخر :ولذلك يمكن تلخيص مشاريعه مجيعا يف مجلة واحدة هي [الثورة عىل
الدين بالدين] ،ذلك أن ثورته عىل اإلسالم بدأت من ذلك املنهج الرباغاميت الذي اعتمده،
ودعا إىل استعامله ،واستطاع أن يمرر مرشوعه من خالله ..وهو أن ُينظر إىل اإلسالم ،ال
باعتباره دين اهلل ،وأنه حقيقة مطلقة دلت عليها األدلة العقلية ،وأثبتتها أصناف احلجج،
وإنام من كونه مادة يمكن استثامرها واالستفادة منها يف تغيري املجتمع وتوجيهه.
قال آخر :وقد قال معربا عن ذلك( :إن العلوم األساسية يف تراثنا القديم مازالت
تعرب عن نفسها باأللفاظ واملصطلحات التقليدية التي نشأت هبا هذه العلوم والتي تقيض
يف الوقت نفسه عىل مضموهنا وداللتها والتي متنع أيض ًا إعادة فهمها وتطويرها ،يسيطر عىل
هذه اللغة القديمة األلفاظ واملصطلحات الدينية مثل :اهلل ،الرسول ،الدين ،اجلنة ،النار،
الثواب ،العقاب ( )..هذه اللغة مل تعد قادرة عىل التعبري عن مضامينها املتجددة طبق ًا
ملتطلبات العرص نظر ًا لطول مصاحبتها للمعاين التقليدية الشائعة التي تريد التخلص منها،
ومهام أعطيناها معاين جديدة فإهنا لن تؤدي غرضها لسيادة املعنى العريف الشائع عىل املعنى
اإلصطالحي اجلديد ،ومن ثم أصبحت لغة عاجزة عن األداء بمهمتها يف التعبري
واإليصال)()1

( )1الَتاث والتجديد ،ص.110
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قال آخر :وليته اكتفى بذلك ،بل راح يدعو إىل استثامر التوجه الديني ،ال بتعميقه،
وتصحيحه ،وإنام بتحريفه عن مساره حتريفا كامال ،لتتحول العقيدة إىل ثورة ،ويتحول اإلله
إىل إنسان ،ويتحول كل َشء يف الدين إىل وسيلة لتحقيق العدل االجتامعي والرفاه
االقتصادي باعتباره الغاية الكربى ،ال رضوان اهلل ،وال جنته ،وال حتقيق السعادة األبدية
التي حتن إليها كل النفوس ،وال ترقية الروح لتتصل باملأل األعىل ،وتتحقق بام يتطلبه ذلك
املحل الرفيع من سمو وروحانية.
قال آخر :ولذلك دعا إىل تبديل كل اللغة القرآنية لتتناسب مع طروحاته؛ فيقول:
(ال تخيل عن لغة الالهوت اخلاصة من إله ،ورسول ،وثواب ،وعقاب ،ومالك ،وشيطان،
وهي اللغة املغلقة التي مازالت خاضعة للرمز الديني ،واستعامل لغة أكثر عقالنية وانفتاح ًا
وإنسانية يمكن ألي فرد أن يعقلها مثل اإلنسان ،والعقل ،والنظر ،والفضيلة ،يف حني أن
علم الكالم ظل خاص ًا ،وعرب عن مضمونه بلغة خاصة يف مقابل الفلسفة التي استطاعت
أن تتجه نحو العامل ،ونحن اآلن قد رجعنا خطوة أخرى إىل الوراء ،وألغينا التطور ،وآثرنا
لغة الالهوت املغلق عىل لغة الفكر املفتوح)()1

قال آخر :ولذلك فإن أقرب املفكرين إليه هو [وليم جيمس] ذلك الفيلسوف
الرباغاميت األمريكي ،صاحب [إرادة االعتقاد] ،والقائل( :إن االكتشاف األعظم الذي
شهده جييل والذي يقارن بالثورة احلديثة يف الطب كثورة البنسلني هو معرفة البرش أن
بمقدورهم تغيري حياهتم عرب تغيري مواقفهم الذهنية) ،والذي قال يف كتابه [الرباغامتية]:
(إن احلقيقي ىف أوجز عبارة ليس اال النافع املوافق للمطلوب ىف سبيل تفكرينا متاما ،كام أن
الصواب ليس سوى املوافق النافع املطلوب ىف سبيل مسلكنا ،وحيازة احلقيقة بعيدة كل
( )1الَتاث والتجديد ،ص.15
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البعد عىل أان تكون غاية ىف ذاهتا ،فهى التزيد عن كوهنا جمرد وسيلة أو إرادة أولية لبلوغ
اإلشباع والرضا والرسور ..كام أن احلقيقة نفسها ىف حالة تغري وتبديل وانتقال)()1

قال آخر :وهكذا ،وبنفس األسلوب عرب حسن حنفي عن مرشوعه التجديدي حني
قال( :مهمة الَتاث والتجديد إذن هي إعادة كل االحتامالت القديمة ،بل ووضع احتامالت
جديدة ،واختيار أنسبها حلاجات العرص ،إذ ال يوجد صواب وخطأ نظري للحكم عليها،
بل ال يوجد إال مقياس عميل ،فاالختيار املنتج الفعال املجيب ملطالب العرص هو االختيار
املطلوب ،وال يعنى ذلك أن باقي االختبارات خاطئة ،بل يعنى أهنا تظل تفسريات حمتملة
لظروف أخرى وعصور أخرى ولت أو مازالت قادمة)()2

قال آخر :وبناء عىل هذا راح يعيد تأويل القرآن الكريم ليحول العقيدة والرشيعة،
وكل الدين لتتناسب مع ما يريده اعتقاده ،أو مع هذا العرص اجلديد.
قال آخر :وهي بمجموعها ليست سوى تفريغ للقرآن الكريم من حمتواه ،بحيث ال
يبقى منه إال األسامء ،أما املسميات ،فتتغري تغريا تاما.
قال آخر :ومن األمثلة عىل هذا التفريغ ،أو عىل هذه الثورة عىل حقائق القرآن الكريم
قوله :يف اختصار اإلسالم يف السالم( :ولفظ السالم أيض ًا يعرب أكثر عن مضمون اإلسالم
من اللفظ ذاته ،ألن السالم هو الذي حيقق السالم الداخيل لإلنسان بعد حترره من كل قيود
القهر واإلستعباد ،ثم هو الذي حيقق املجتمع الواحد الذي ال طبقات فيه وال استغالل وال
احتكار ،ومن ثم ينشأ السالم يف املجتمع ،وهو أيض ًا الذي ينظم عالقات األمم بعضها مع
البعض اآلخر عىل أساس من السيادة املتبادلة وأحالف السالم)()3

( )1نقال عن :دراسات يف فلسفة الَتبية اإلسالمية ،ص.20

اإلسالم ،ص .83

( )2الَتاث والتجديد ،حسن حنفي ،عن التنويريون واملؤامرة عىل

( )3الَتاث والتجديد ،ص .116
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قال آخر :ومثل ذلك قوله يف مصطلحات اصول الفقه التي اتفق عليها علامء األمة
مجيعا( :الواجب واحلرام واملندوب واملكروه واملباح فهي ألفاظ توحي بأن اإلنسان ما هو
إال آلة للتطبيق وأنه فاقد حريته ،يف حني أن التعبري بألفاظ أخرى مثل الطبيعة واإلنطالق
واالزدهار فيها تأكيدا للذات وإثبات حلريتها وحتقيق وجودها)()1

قال آخر :وهكذا يعرب عن القرآن الكريم والوحي اإلهلي ،فهو عنده جمرد افَتاض
ال يمكن التحقق منه إال بمدى خدمته للواقع ،فيقول( :أما الوحي بالنسبة يل ،فإنني آخذه
عىل سبيل االفَتاض ..أنا يف رأيي؛ الوحي هو افَتاض يف البحث العلمي ،يقوم بدور
االفَتاض يف البحث العلمي؛ فهل يتحقق؟ والتحقق من الصدق ،أقصد التحقق جتريب ًيا
ِرص ًفا وليس صور ًيا ،ال اتفاق نتائج مع مقدمات ،ولكن التحقق من صحة هذا الفرض يف
ً
الواقع االجتامعي ..ومن ثم ً
وسهال ،أنا أتقبل كل النبوات وكل الوحي وكل اآلراء..
فأهال
وعيل أن أمتحنها عىل حمك الواقع)()2

ّ

قال آخر :ويؤكد هذا املعنى بقوله( :نصوص الوحي ليست كتا ًبا ُأنزل مرة واحدة
مفروضا من عقل إهلي ليتقبله مجيع البرش ،بل هو جمموعة من احللول لبعض املشكالت
ً
اليومية التي تزخر هبا حياة الفرد واجلامعة)()3

قال آخر :وهو هبذه الطريقة من التفكري يردد نفس ما ردده [وليم جيمس] حني
قال( :إننا بدال من أن نتسائل عام يسري األشياء ،وهل هي املادة أم اهلل؟ جيب أن يكون
تساؤلنا كالتايل :ماهو الفرق العميل الذي يمكن أن حيدث اآلن إذا قدر للعامل أن تسري دفته
بواسطة املادة أو بواسطة اهلل؟ ..إننا يف مقدورنا أن نتمتع بإهلنا إذا كان لدينا إله)()4

( )1الَتاث والتجديد ،ص .118

( )4من كتاب الرباغامتية ،نقال عن :التنويريون واملؤامرة عىل اإلسالم،

( )2اإلسالم واحلداثة ،ص.220،219

ص .85

( )3الَتاث والتجديد ()135
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قال آخر :وهلذا كانت مشاريعه مجيعا مشاريع ثورية حتاول أن حتافظ عىل األسامء مع
تغيري املسميات ،بناء عىل تصورها أن الدين والَتاث ليسا سوى نتيجة للواقع السياِس
واالجتامعي الذي مرت به األمة يف مراحلها املختلفة.
قال آخر :وهلذا نجد هذه العناوين يف كتبه ومشاريعه( :الَتاث والتجديد) ،و(من
العقيدة اىل الثورة) ،و(من النص اىل االبداع) ،و(الَتاث والعرص واحلداثة) ،وهي كلها
مشاريع ال تريد التجديد أو اإلبداع بمفهومة املعروف ،وإنام تريد إلغاء القديم وإحالل
مفاهيم جديدة بدهلا ال عالقة هلا هبا.
قال آخر :فمهمة املفكر يف التعامل مع الَتاث ـ عىل حسب ما يصور ـ هو (أن يعيد
قراءته بحيث يعيد إليه تعدد االختيار بني بدائله حتى يستقر عىل وجه آخر أصلح للناس
وأنفع هلم)
قال آخر :ولذلك فإن املنطلق عنده يف التعامل مع الَتاث ليس البحث يف ذاته،
والتحقيق فيه ،ويف مدى عقالنيته وعلميته ،عىل أسس علمية وموضوعية بحتة ،وإنام يف
االنطالق من الواقع واملجتمع ،لتخري ما يتناسب معهام ،فإن مل نجد نبتدع ما يتناسب مع
ااس من يعبدُ اهللاَ ع ََىل حر ٍ
املجتمع ،وهو نفس ما عرب عنه قوله تعاىلِ :
ف َفإِ ْن َأ َصا َب ُه
﴿وم َن الن ِ َ ْ َ ْ ُ
َ
َْ
ِ ِ
ِ
ِ
رس ُ
رس الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر َة َذلِ َك ُه َو ْ
ان
َخ ْ ٌري ا ْط َم َأ ان بِه َوإِ ْن َأ َصا َب ْت ُه ف ْتنَ ٌة ا ْن َق َل َ
اخلُ ْ َ
ب ع ََىل َو ْج ِهه َخ َ
املُْبِنيُ ﴾ [احلج]11 :
قال آخر :فهذا الصنف الذي ذكره القرآن الكريم هو الذي ينظر إىل الدين ،ال
باعتباره حقائق واقعية ،وإنام باعتباره وسائل نفعية ،يمكن االستفادة منها ،واستثامرها يف
الدنيا وللدنيا ،فإن حتقق االستثامر ،فبها ،وإال رمي كام يرمى كل َشء ال منفعة فيه.
قال آخر :وهكذا يدعو حسن حنفي إىل تطوير الدين ،بحيث يتحول إىل وسيلة
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للدنيا ،وللرفاه ،ال وسيلة للتعرف عىل احلقائق ،والسلوك وفق مقتضياهتا.
قال آخر :وهلذا ،فإنه بعد بحثه يف الَتاث والتاريخ ،وجد أن (املعتزلة أفضل من
األشاعرة بالنسبة للعرص ،فحاجتنا إىل العقل واحلرية ..والدفاع عن الفلسفة القديمة
وحكمتها املنطقية والطبيعة واإلهلية أفضل من رفضها)()1

قال آخر :وهو يذكر ذلك ليوهم القارئ أنه يفضل املعتزلة عىل األشاعرة ،ولكن
احلقيقة غري ذلك ،فهو يرفضهام مجيعا ،ألنه يصور أن الواقع احلايل حيتاج تطورا أكثر ،وجرأة
أكثر يف التعامل مع احلقائق الدينية ،ولذلك طرح البديل عن علم الكالم املعروف بام سامه:
الهوت الثورة ،والهوت التحرير ،والهوت التنمية ،والهوت التقدم ،والتي يرى أهنا
مجيعا (ال تقل رشعية عن نظرية الذات والصفات عند االشاعرة ،أو عن أصىل التوحيد
والعدل عن املعتزلة)
قال آخر :وقد عرب عن ذلك يف كتابه [احلداثة واملعارصة] بقوله( :واحلقيقة أن
الطبيعات واالهليات علم واحد مرة مقلوبا إىل أسفل فتصبح الطبيعات ،ومرة مقلوبا إىل
أعىل فتصبح اإلهليات)
قال آخر :وهلذا ،فإن اهلل عنده (هو الثابت ىف الكون ،والعامل هو احلركة فيه واجهتان
لشىء واحد ..ال يوجد إال العامل ،واهلل هو دوامه وبقاءه واستمراره وقوانينه وسنته الثابتة،
وإذا كان الطريق إىل الفوز والنجاة والسعادة األبدية ىف نظرية اخللق هو تطبيق الرشيعة
وممارسة الشعائر ..فإنه ىف نظرية قدم العامل العلم بقوانني الطبيعة من أجل السيطرة عليها
وتسخريها)
قال آخر :وبناء عىل ذلك ،فإن االعتبار األساِس عنده ليس هلل ،وال لوحيه ،وال
( )1نقال عن :التنويريون واملؤامرة عىل اإلسالم ،ص .86
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لرشيعة ،وإنام للمجتمع ،فـ (املجتمع أوالً والوحي ثاني ًا ..والناس أوالً والقرآن ثاني ًا)()1

قال آخر :وقد عرب عن ذلك حتت عنوان [أنساق العقائد والنظم االجتامعية ] بقوله:
(يمكن إفراز أنساق عقائدية جديدة تلبى مطالب الظروف احلالية وتطلعات أجيالنا اىل
التحرر واحلرية والعدالة االجتامعية والوحدة والتنمية وتأصيل اهلوية وحشد اجلامهري .هم
(القدماء) رجال ونحن رجال نتعلم منهم والنقتدى هبم .يمكن أن يكون اهلل هو األرض
﴿و ُه َو ا ال ِذي ِيف
حرص ًا من عىل حترير األرض وربطها باأللوهية وكام هو وارد بنص القرآن َ
ِ
ض إِ َله و ُهو ْ ِ
ِ
يم﴾ [الزخرف ،]84 :ويمكن أن يكون اهلل هو اخلبز
يم ا ْل َعل ُ
احلك ُ
الس َامء إِ َل ٌه َو ِيف ْاألَ ْر ِ ٌ َ َ َ
ا
واحلرية تعبريا عن حاجتنا إىل الغذاء واألمان طبقا لنص القرآن ﴿ َف ْليعبدُ وا رب َه َذا ا ْلبي ِ
ت
َْ
َُْ َ ا
ا ال ِذي َأ ْطعمهم ِمن جو ٍع وآمنَهم ِمن َخو ٍ
ف﴾ [قريش 3 :ـ )2()]4
َ َُ ْ ْ ُ َ َ ُ ْ ْ ْ
قال آخر :وبناء عىل هذا كله ،فإن الدين عنده ليس سوى منتج حضاري ،يمكن
تطويره بحسب الظروف املختلفة ،بل يمكن هدمه من جذوره ،وبناء دين جديد عىل
أساسه ،لتتحقق املنفعة التي هي اهلدف األكرب من الدين ،وقد قال برصاحة معربا عن ذلك:
(نشأ التصور الواحدى ىف جمتمع جاهىل قبىل تتناحر فيه القبائل تعبريا عن حاجة وتلبية
ملطلب لدى جمتمع حمدد ىف حلظة تارخيية معينة)()3

قال آخر :وقال يف كتابه [دراسات إسالمية]( :علم العقائد إذن اختيارات سياسية
حمضة ،وليس علام مقدسا ،وكل ظروف تفرض اختياراهتا ،وقد تتم حتت ظروفنا احلالية
اختبارات أخرى .قد يكون من صالح األمة اآلن الدفاع عن اهلل وتصوره باعتباره أرضا
درءا لالحتالل وحتريرا لألرض)

( )1احلداثة واملعارصة ،حسن حنفي.

( )3احلداثة واملعارصة ،حسن حنفي.

( )2احلداثة واملعارصة ،حسن حنفي.
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قال آخر :وهكذا حتول الدين عنده من دين يبحث عن اهلل ،وإقامة الصالت الروحية
به إىل دين يبحث يف اإلنسان الذي يعتربه صانعا هلل ،وليس اهلل هو الصانع لإلنسان.
قال آخر :وهو يذكر أن حديثه عن الَتاث ال يعني به ما أنتجه املسلمون طيلة
تارخيهم من أبحاث يف الفقه والعقائد والتفسري وغريها فقط ،وإنام يعني به القرآن الكريم
والسنة املطهرة أيضا ،فهي عنده من الَتاث الذي حيتاج إىل انتقاء وإعادة قراءة ،ال عىل
أسس علمية ،وإنام عىل أسس براغامتية.
قال آخر :وبناء عىل هذا املنهج الرباغاميت ،يتحدث عن النبوة قائال( :وهل جتب
النبوة حلاجات عملية أي للتنفيذ والتحقيق وأداء الرسالة مادام اإلنسان غري قادر عىل سن
القوانني وتأسيس الرشائع وإقامة الدول أو جتنيد اجلامهري وتوجيه األمم وفتح البلدان ،أال
يمكن للعقل قيادة املجتمعات مثل قيادة اإلمام هلا ،هناك أيضا العقل االجتامعي والعقل
السياِس والعقل التارخيي لوضع القوانني وسن الرشائع ..إن العقل ليس بحاجة إىل عون،
وليس هناك ما يند عن العقل .هل استطاعت النبوة أن َتفف من نقائص اإلنسان وهي
أول من يعَتف هبا؟)
قال آخر :وبناء عىل ذلك ينكر أن يكون يف القرآن أي رشيعة ،فيقول( :ليس القرآن
كتاب حتليل وحتريم ،بل كتاب فكر وليس الغرض منه تغليف العامل بقوانني وتقييد السلوك
اإلنساين بقواعد ،بل مساعدة الطبيعة عىل االزدهار واحلياة عىل النامء)
قال آخر :ويتامدى يف ذلك؛ يقول( :البداية باملحرمات ،والتشديد يف العقوبات،
وإصدار قوائم للممنوعات ،وجعل السلوك اإلنساين حتقيق ًا للنواهي دون ذكر للمباحات
التي يمكن أن يتصل من خالهلا بالطبيعة ،وجعل العامل مواطن للشبهات ال جيوز لإلنسان
أن حيوم حوهلا خشية الَتدي فيها ،هذا كله يمنع الثقة بني اإلنسان والعامل ،ويضع يف
418

اإلنسان اخلوف بدل الشجاعة ،واإلحجام بدل اإلقدام ،وجيعل اإلنسان متشكك ًا يف
سلوكه ،مته ًام لنفسه ،نادم ًا عىل ما فعل مما يرسخ يف نفسه اإلحساس بالذنب الناتج عن
اإلقَتاب من التابو أو جمرد التفكري فيه ،والوعي السياِس يتطلب القضاء عىل كل هذه
املحرمات التي َتضع لتحليل العقل ولوصف الواقع ،مما يعيد الثقة لإلنسان بينه وبني
العامل)()1

قال آخر :وبناء عليه أيضا يتحدث عن رسول اهلل  باعتباره زعيام براغامتيا ال
رسوال حيمل احلقائق والقيم املطلقة؛ فيقول( :النبي حممد ًا كان حيمل هم الوحدة الوطنية
للقبائل العربية وتكوين دولة يف اجلزيرة العربية ،وكانت له مشاكل مع اليهود والنصارى
ومع املرشكني أيضا ،فجاء املرشكون إليه بعرض جيد ،وقالوا له :نعم أهيا األخ ،ما املانع أن
تذكر الالت والعزى ملدة سنة واحدة ،وقل أهنم ليسوا آهلة ..فقال بينه وبني نفسه :إن هذا
العرض يشكل بالنسبة يل كزعيم سياِس شيئا جيد ،ألنه حيقق يل مصاحلة مؤقتة مع العدو،
وماذا يعني لو أنني ذكرت الالت والعزى ملدة سنة واحدة ثم أغري بعدئذ؟)
قال آخر :أما أحاديثه عن اهلل ،فهي ال َتتلف كثريا عن مقوالت اليساريني ،ولو أنه
حياول كل حني هتذيبها حتى ال تصطدم بأولئك الذين يقدسونه دون أن يدركوا أهدافه،
فهو يتحدث عن علامء الكالم وحديثهم عن اهلل قائال( :مع أن علامء أصول الدين يتحدثون
عن اهلل ذاته وصفاته وأفعاله ،فإهنم يف احلقيقة يتحدثون عن اإلنسان الكامل ؛ فكل ما
وصفوه عىل أنه اهلل إن هو إال إنسان مك اَرب إىل أقىص حدوده)
قال آخر :وبناء عىل ذلك كله؛ فإن النتيجة التي يرمي إليها من خالل مشاريعه مجيعا،
هي نفس النتيجة التي ينطلق منها مجيع احلداثيني ،هي إقصاء الدين إقصاء كليا من احلياة،
( )1الَتاث والتجديد ،ص.42
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ويف مجيع مستوياهتا ،وقد عرب عن ذلك بقوله( :فإن قيل إن الَتاث والتجديد سيؤدي حت ًام
إىل حركة علامنية ويف العلامنية قضاء عىل تراثنا القديم ومورثاتنا الروحية وآثارنا الدينية،
قيل قد نشأت العلامنية يف الغرب استجابة لدعوة طبيعية تقوم عىل أساس رفض الصور
اخلارجية وقسمة احلياة إىل قسمني واستغالل املؤسسات الدينية للجامهري وتوطينها مع
السلطة وحفاظها عىل األنظمة القائمة نشأت العلامنية اسَتداد ًا لإلنسان حلريته يف السلوك
والتعبري وحريته يف الفهم واإلدراك ورفضه لكل أشكال الوصاية عليه وألي سلطة فوقه
إال من سلطة العقل والضمري ،العلامنية إذن رجوع إىل املضمون دون الشكل وإىل اجلوهر
دون العرض ،وإىل الصدق دون النفاق ،وإىل وحدة اإلنسان دون ازدواجيته وإىل اإلنسان
دون غريه ..العلامنية إذن هي أساس الوحي ،فالوحي علامين يف جوهره والدونية طارئة
عليه من صنع التاريخ ،تظهر يف حلظات َتلف املجتمعات وتوقفها عن التطور ،وما شأننا
بالكهنوت والعلامنية ما هي إال رفض له؟ العلامنية يف تراثنا وواقعنا هي األساس واهتامها
بالالدونية تبعية لفكر غريب وتراث مغاير وحضارة أخرى)
ز .أمحد القبانجي:
قال أحد احلضور :حدثتمونا عن السادس ..فحدثونا عن السابع.
قال أحد املبدلني :السابع هو أمحد القبانجي ..وهو من أصحاب األهواء الذين
غرهتم املطامع ليلقي عاممته السوداء ،أو ليستعملها عمدا ليشوهها أعظم تشويه.
قال آخر :وقد بزغ نجمه يف دولة اإلمارات عام 2010م ،حينام استدعي من طرف
ويل عهد أِب ظبي ليلقي حمارضة بعنوان [اإلسالم األصويل واإلسالم احلداثي] ،والتي انتقد
فيها األحزاب واجلامعات اإلسالمية ذات التوجهات السياسية ،حيث اعتربها مسؤولة عن
أفكار االستبداد واالنغالق املعريف الذي تعاين منه الشعوب العربية ،وقد أعلن عنه حينها
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بأنه املفكر والباحث الكبري ،وكان ذلك مقدمة إلشهار أفكاره يف أِب ظبي وغريها ،مثلام
كانت منطلقا إلشهار كل تلك األفكار التي ال هتدم اجلامعات اإلسالمية فقط ،بل هتدم
معها اإلسالم أيضا.
قال آخر :ال حيتاج منا هذا املبدل الذي أقر بإحلاده ،بل بسخريته من الدين سوى أن
ننقل لكم بعض مواقفه ،والتي متثل يف حقيقتها النتيجة الطبيعية لكل املشاريع احلداثية(.)1
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله عن اجلنة والنار( :إن اجلنة والنارهي خالف
العقل وال وجود هلا ،وإن ورود جهنم يف القرآن هو لتخويف االنسان فقط ،والوعد باجلنة
هو لَتغيب االنسان كي ينجذب اىل الدين وااليامن باالسالم وبرسوله وكتابه)
قال آخر :وقال( :إن ماجاء به حممد ليس كالما إهليا وليس من اهلل ،بل كالم ناتج
عن عمق اتصاله مع اهلل ومع الناس؛ فأخذ يصوغ للناس كالما نورانيا من ذهنه ،وليست
نصوصا مبلغا هبا من اهلل)
لق ليكون
قال آخر :وقال( :اعتبار االرض مسطحة ،وكان يعتقد أن القمر ُخ َ
مواقيت للناس فقط ،حيث اليستعمل اآلن للتوقيت لوجود التقاويم احلديثة والساعات
وغريها من األجهزة ،وأخطأ القرآن يف أسباب خلق اجلبال ،فاعتربها رواِس لألرض
العتقاده أن األرض تطفو عىل سطح املياه وبحاجة للرواِس كي ال متيد وتنزلق ،وهذا ما
ينفيه العلم احلديث)
قال آخر :وقال( :قال النبي حممد[ :إن اهلل هو الضال واهلادي] ،فكيف يدعو اهلل اىل
اخلري والرش ،وهذا حمال أن يناقض اهلل نفسه)

( )1انظر هذه النص وغريه يف مقال بعنوان :االسالم العقالين

العدد 3569 :ـ  8/ 12/ 2011ـ  ،08:35وهي موجودة يف حمارضاته
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قال آخر :وقال( :إن ثقافة حممد ومعارفه استقاها من القس النرصاين ورقة بن نوفل
واألحبار اليهود وقسس النصارى الذين كانوا يلتقون به خالل أربعني سنة قبل البدء
بدعوته ،وأنه تزوج النرصانية خدجية بنت خويلد ابنة عم القس ورقة بن نوفل عىل الطقوس
النرصانية ،حيث أنه مل يطلقها ومل يتزوج عليها كام تويص تعاليم الدين املسيحي حيث عقد
القس ورقة بن نوفل بنفسه عقد ِقران حممد عىل خدجية بحضور عمه أِب طالب ويل أمر
حممد)
قال آخر :وقال( :نحن النحتاج اىل اهلل خالق السامء واألرض ،بل نبحث عن اهلل
اخلري نبحث عن الرب)
قال آخر :وقال( :ثبت أن القرآن ليس من اهلل لوجود الكثري من األخطاء
ُ
القرآن اهللَ بأنه جبار
والتناقضات والالبالغية والالأخالقية والالعلمية فيه ..ويصف
وماكر وغضوب وأن حممد جيسد اهلل وجيلسه عىل عرش وكرِس ،وأن اهلل يعذب ويظلم
ويستهزئ ويمكر ويأمر بالفسق والقتل وينتقم ويضل من يشاء ،وهذه كلها صفات برشية
يتنزه اهلل عنها ،ثم يناقض حممد نفسه ويصف ربه انه ليس كمثله شئ ..لذلك فإن القرآن
هو تفسري حممد لكالم اهلل ،وليس هو كالم اهلل ..فاآليات القرآنية هي صياغة برشية ملا يراه
النبي من تفسريات وجدانية ..والقرآن كتاب خطاِب وليس فلسفي ..وهو كالم موجه
للهمج من العرب ،وأدلته ضعيفة ..وكل ماجاء به من األحكام والرشائع وقصص األنبياء
مستوحى من التوراة واالنجيل والَتاث املكتوب ما قبل االسالم وليس فيه شئ جديد)
قال آخر :وقال( :إن حممدا هو من ابتدع فكرة أن يكون خاتم االنبياء وقد انتظر 18
سنة كاملة حتى أتى بسورة االحزاب ﴿ َما كَا َن حمُ اَمدٌ َأ َبا َأ َح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم َو َلكِ ْن َر ُس َ
ول اهللاِ
َو َخات ََم الن ِاب ِّينيَ ﴾ [األحزاب ]40 :ألنه كان يعتقد أنه سريزق بولد ليكون خليفته ونبيا من
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بعده ،وملا يئس من أن يرزق بولد ذكر ،قال( :النبي من بعدي) خلوفه من ظهور أنبياء جدد
منافسني كمسيلمة وسجاح ويغريوا من دينه وينكروا نبوته من بعده)
قال آخر :وقال( :إن ختم النبوة بمحمد يتناىف مع احلكمة اإلهلية ..وأن القرآن ذكر
أن اهلل سريسل رسال هلداية البرش بعد حممد ..وهذا يدل عىل استمرار ارسال رسل آخرين
قبل وبعد حممد ،حيث ال يعقل أن ينقطع اتصال اهلل بالبرشية حتى قيام الساعة)
قال آخر :وقال( :كان االسالم كامال يف زمان حممد ،واآلن يعترب اإلسالم ناقصا
لتطور املجتمعات واحلضارة والقوانني التي ال تنطبق عليها أحكام ورشيعة االسالم
الغابرة ،فال جيوز أن ُتعترب اليوم املراءة مساوية لنصف الرجل يف االرث والشهادة ،وهي
تدير حكومات ووزارات وأبحاث علمية ،وتذهب يف رحالت للفضاء اخلارجي ،وال جيوز
اليوم معاقبة إنسان ما بقطع يده أو عنقه بالسيف)
قال آخر :وقال( :لو كان القرآن هو املحرك للعقل البرشي للتطور والتقدم لكان
املسلمون أرقى شعوب األرض حضارة ورقيا ،ولكن العكس هو الصحيح؛ فاحلضارة
ظهرت يف أوربا بأهبى أشكاهلا وأفضل قوانينها ،وبقى املسلمون متخلفني حلد اآلن بسبب
اتباعهم ألوامر القرآن والرشيعة)
قال آخر :وقال( :يف اجلنة اليوجد كرم أو إيثار أو مواساة أو التنافس عىل العمل وال
إبداع او عمل اخلري ،فالناس يف اجلنة ال شغل هلم سوى نكاح احلوريات ورشب اخلمر
والعسل واللبن من االهنار ،حيث ال وجود للصفات االنسانية هناك وهذه حياة حيوانية)
قال آخر :وقال عن األحكام الرشعية( :إهنا كانت صاحلة يف زمان النبي وبدء ظهور
االسالم ،وهي التصلح لكل زمان ومكان ،فاآليات جاءت لظروف حمدودة ولزمن معني)
قال آخر :وغريها من املقوالت الكثرية التي يرددها ،وينرشها عىل وسائل التواصل
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االجتامعي ،وهو يرتدي عاممته السوداء ،ليوهم الناس أن هذا هو قول الشيعة ،ويزداد
بذلك الرصاع الطائفي بني املسلمني.
قال آخر :ولألسف؛ فقد انطلت احليلة عىل الكثري من املسلمني الذين يعتربونه
بسبب تلك العاممة التي وضعها عىل رأسه ،وبسبب البيئة التي ولد وعاش فيها مفكرا
شيعيا ..ولسنا ندري هل يمكن ملتشيع أن ينكر اجلنة والنار ،وأن يقول بكل تلك
الطروحات التي مل يقل هبا شيعي يف التاريخ مجيعا ..ومع ذلك حيمل عىل الشيعة رغم
أنوفهم كام محل يارس احلبيب ،واللهياري وكل دجال وأفاك ،ألن احلاكم ليس العقل وال
املنطق ،وال العدل ،وإنام احلقد الذي هنانا اهلل عنه.

 .3التبديل واحلقائق:
بعد أن انتهى املبدلون التائبون من ذكر موقف أساتذهتم من القرآن الكريم،
وتشكيكاهتم وحتريفاهتم وتبديالهتم املرتبطة به ،قام بعض احلضور ،وقال :حدثتمونا عن
التبديل والتنزيل؛ فحدثونا عن عالقة تلك التبديالت املدنسة باحلقائق القرآنية املقدسة.
قال أحد املبدلني :لقد كان اهلدف من كل تلك التبديالت ،وقبلها التشكيكات هو
الوصول إىل هذه الغاية ،والتي تعني استبدال اهلداية اإلهلية املعصومة املقدسة ،بالغواية
الشيطانية املنتكسة املدنسة.
قال آخر :ولذلك كان كانت جهودهم منصبة عىل القرآن الكريم لعلمهم أنه الكتاب
الذي حيمل علم اهلداية اإلهلية ،وأنه الشمس التي تشع هبا ،وحبل اهلل املمدود لعباده،
وسفينة نجاته هلم.
قال آخر :ولذلك ـ بعد أن عجزوا عن حتريف ألفاظه أو التشكيك فيها ـ راحوا
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يستعملون التحريف والتبديل ،ليجعلوا من ألفاظ القرآن الكريم وسيلة ألغراضهم
التضليلية.
قال أحد احلضور :فحدثونا عن جماالت ذلك ،وكيفيته.
قال أحد املبدلني :من خالل تلمذتنا الطويلة عىل أساتذتنا املبدلني ،وجدنا أهنم
يركزون جهودهم عىل أربع حقائق كربى ،ال يمكن أن يفهم القرآن الكريم فهام صحيحا
بعد تشوهيها.
قال آخر :وأوهلا اإلسالم ،بتحريف معناه ومتييعه ،ليشمل كل من عىل وجه األرض،
حتى ذلك الذي ال يعتقد يف نبوة رسول اهلل  ،وال يؤمن بالقرآن الكريم وال بأحكام
الرشيعة.
قال آخر :وثانيها [اهلل] ،فهم ال يعتربونه ركنا أساسيا يف الدين ..بل فرعا من فروعه
التي ال قيمة هلا ،ألن هدف الدين عندهم هو اإلنسان ال اهلل.
قال آخر :وثالثها [النبوة] ،فهم حيقروهنا ويقزمون أدوارها ،ويميعون معناها لتشمل
من تشاء هلم أهواؤهم.
قال آخر :ورابعها [املعاد] ،فهم ال يبالون به ،ألن هدفهم هو احلياة الدنيا ،ولذلك
يؤولون ما شاءوا من شؤون املعاد ،بل قد يسخرون منه ،ومن املؤمنني البسطاء الذين يبنون
حياهتم عىل أساس اإليامن به.
أ .املبدلون واإلسالم:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املبدلني وحقيقة اإلسالم.
قال أحد املبدلني :أول تبديلهم حلقيقة اإلسالم هو متييعهم ملفهومه ،أو تطبيق معناه
العام عىل معناه اخلاص ،حتى يفقد حقيقته ولوازمه.
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قال آخر :وهم يشبهون يف ذلك ما يفعله الكسول الذي تدعوه للتسبيح والذكر
والسجود ،فيقول لك :أوليس كل َشء يسبح اهلل ويذكره ويسجد له؟ ..فإن قلت له:
أجل ..قال :فأنا من تلك األشياء ،وكل أعضائي وخالياي وذرايت تذكر اهلل ،وتسبح
بحمده ،وتسجد له.
قال آخر :وهكذا مفهوم اإلسالم عندهم ..فاملفهوم العام لإلسالم يتناول كل
َشء ..فكل َشء طوع إلرادة اهلل ،وملك ملشيئته ،من شاء ذلك ،أو من كره ،كام قال تعاىل:
ون و َله َأس َلم من ِيف السامو ِ
َري ِد ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َط ْوعًا َوك َْر ًها َوإِ َل ْي ِه ُي ْر َج ُع َ
ون﴾
اَ َ
ين اهللاِ َي ْب ُغ َ َ ُ ْ َ َ ْ
﴿ َأ َفغ ْ َ
[آل عمران]83 :

قال آخر :والذي يزعم أنه مسلم هبذا االعتبار مع التقصري يف حق اهلل ،ويف اإليامن
بام يقتضيه اإلسالم اخلاص ،ال يمكن أن نطلق عليه لقب [املسلم] ،ولذلك ال يصدق فيه
اخلَ ِ ِ
َري ْ ِ
اإل ْس َال ِم ِدينًا َف َل ْن ُي ْق َب َل ِمنْ ُه َو ُه َو ِيف ْاآل ِخ َر ِة ِم َن ْ
ن﴾ [آل
ارسي َ
قوله تعاىلَ :
﴿و َم ْن َي ْب َت ِغ غ ْ َ
عمران]85 :

قال آخر :ذلك أن هذا النوع من اإلسالم مرتبط بعقائد ورشائع تضبطه ،وحتميه من
أن يصبح جمرد دعاوى ال دليل يدل عليها ..فإذا ما جاء أحد من الناس إىل تلك الضوابط
التي حتمي محى اإلسالم ،فراح يتساهل فيها أو يتالعب هبا؛ فإنه بذلك لن يبقي من اإلسالم
إال اسمه ،أما حقيقته ،والتي تشكلها املعاين التي يتكون منها ،فإهنا تزول بزواهلا.
قال آخر :فهل يمكن أن يكون هناك إسالم من دون أن يكون فيه صالة وال صيام
وال حج وال تالوة وال ذكر؟
قال آخر :وهل يمكن أن يكون هناك إسالم ال حترم فيه اخلمر وال اخلنزير وال القامر
وال الربا ،وال الفواحش ،وال كل ما ورد يف الرشيعة حتريمه؟
قال آخر :وهل يمكن أن يكون هناك إسالم ملن يعتقد يف اهلل ومالئكته وكتبه ورسله
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واليوم اآلخر خالف ما ورد يف القرآن الكريم من عقائد واضحة رصحية ،تثبت الكفر ملن
جحدها وعاندها بعد أن سمع هبا؟
قال آخر :هذه أمور واضحة جدا ،والنصوص املقدسة كلها من القرآن الكريم
والسنة املطهرة املتفق عليها عند املدارس اإلسالمية مجيعا تدل عليها ،لكن مع ذلك يأيت
أساتذتنا احلداثيون ليشككوا يف ذلك كله.
قال آخر :لقد استطاع أساتذتنا املبدلون الذين يتالعبون باأللفاظ ،وباستخدام
القرآن الكريم ،وبقواميسهم الذكية ،أن يغريوا معنى اإلسالم تغيريا تاما ليشمل كل البرش،
حتى الذين سمعوا برسول اهلل  ثم أرصوا عىل جحوده وإنكار اإليامن به واتباعه.
قال آخر :ومن أحسن األمثلة عىل ذلك ما فعله شحرور يف كتبه املتعددة ،خاصة يف
كتابه [اإلسالم واإليامن ـ منظومة القيم] ،والذي استعرض فيه اآليات القرآنية التي تذكر
اإليامن واملؤمنني واإلسالم واملسلمني ،وما ناقضهام من الصفات ،ليهدم هبا اإلسالم كله.
قال آخر :وقد عرب عن ذلك بقوله( :ثمة العديد من آيات التنزيل احلكيم ،جتدنا فيها
أمام مصطلحات هي :اإلسالم /املسلمون ،واإليامن/املؤمنون ،والتقوى/املتقون ،تقابلها
يف جانب آخر مصطلحات هي :اإلجرام/املجرمون ،والكفار/الكافرون ،والرشك/
املرشكون ،ونفتح املعاجم والتفاسري وكتب األصول ،فتجدنا أمام خلط واضح بني الرشك
والكفر واإلجرام ،وأمام ثنائية غائمة ال تفرق بني املسلم واملؤمن ،واإلسالم واإليامن،
وجتعل املسلمني مؤمنني واملؤمنني مسلمني واجلميع أتباع حممد )1()

قال آخر :ثم بدأ باآليات التي تتحدث عن اآليات التي اجتمع فيها لفظ املسلمني
ت واملُْؤْ ِمنِنيَ واملُْؤْ ِمن ِ
ِ
ِ
َات﴾
َ
واملؤمنني يف حمل واحد ،كقوله تعاىل﴿ :إِ ان املُْ ْسلِمنيَ َواملُْ ْسلِ َام َ
( )1اإلسالم واإليامن ،منظومة القيم ،موقعه.
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ت مؤْ ِمن ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ
َات
[األحزاب ،]35 :وقوله﴿ :ع ََسى َر ُّب ُه إِ ْن َط ال َق ُك ان َأ ْن ُي ْبد َل ُه َأزْ َو ً
اجا َخ ْ ًريا منْ ُك ان ُم ْسل َام ُ
ِ
ٍ
ٍ ِ ٍ
ِ ٍ ِ ٍ
اب آ َمناا
َارا﴾ [التحريم ،]5 :وقولهَ ﴿ :قا َلت ْاألَع َْر ُ
َقانتَات تَائ َبات عَابِدَ ات َسائ َحات َث ِّي َبات َو َأ ْبك ً
ُق ْل َمل ُتؤْ ِمنُوا َو َلكِ ْن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا َوملَاا َيدْ ُخ ِل ْ ِ
اإل َيام ُن ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم﴾ [احلجرات ،]14 :ثم علق عليها
ْ
بقوله( :ونفهم من اآليات أمرين ،األول أن املسلمني واملسلامت َشء ،واملؤمنني واملؤمنات
ام عىل اإليامن ويسبقه)( )1
َشء آخر ،والثاين أن اإلسالم يتقدم دائ ً

قال آخر :ثم استعرض آيات أخرى تشمل إسالم وإيامن األمم السابقة ،كقوله
ِ
ِ
َان ِم َن املُْ ْ ِ
َان َحنِي ًفا ُم ْسلِ ًام َو َما ك َ
َرصانِ ًّيا َو َلكِ ْن ك َ
تعاىلَ ﴿ :ما ك َ
رشكِنيَ ﴾
َان إِ ْب َراه ُ
يم َ ُهيود ًّيا َو َال ن ْ َ
ِ
اه ِ ِ
ِ
اص َط َفى َل ُك ُم الدِّ ي َن
وب َيا َبن اي إِ ان اهللاَ ْ
يم َبنيه َو َي ْع ُق ُ
[آل عمران ،]67 :وقولهَ :
﴿و َو اىص ِ َهبا إِ ْب َر ُ

َف َال َمتُو ُت ان إِ اال َو َأ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [البقرة ،]132 :وقوله حكاية عن دعاء يوسف عليه السالم:
يث َفاطِر السامو ِ
اد ِ
يل ْاألَح ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ْت
ض َأن َ
َ اَ َ
﴿ر ِّب َقدْ آ َت ْيتَني م َن املُْ ْلك َو َع ال ْمتَني م ْن َت ْأ ِو ِ َ
َ
ولِيي ِيف الدُّ ْنيا و ْاآل ِخر ِة تَو افنِي مسلِام و َأ ِْحل ْقنِي بِالص ِ
احلنيَ ﴾ [يوسف ،]101 :وقوله حكاية عن
ا
ُ ْ ً َ
َ َ
َ َ
َ ِّ

ِ
ِ ِ
ربا َوت ََو افنَا
سحرة فرعونَ :
﴿و َما َتنْق ُم مناا إِ اال َأ ْن آ َمناا بِآ َيات َر ِّبنَا ملَاا َجا َء ْتنَا َر ابنَا َأ ْف ِر ْغ َع َل ْينَا َص ْ ً
ِ
ِ ِ
رسائِ َيل ا ْل َب ْح َر َف َأ ْت َب َع ُه ْم
ُم ْسلِمنيَ ﴾ [األعراف ،]126 :وقوله عن فرعونَ :
﴿و َج َاوزْ نَا بِ َبني إ ْ َ
فِ ْرع َْو ُن َو ُجنُو ُد ُه َب ْغ ًيا َوعَدْ ًوا َحتاى إِ َذا َأ ْد َر َك ُه ا ْلغ ََر ُق َق َال آ َمن ُْت َأ ان ُه َال إِ َل َه إِ اال ا ال ِذي آ َمن َْت بِ ِه َبنُو
ِ
رسائِ َيل َو َأنَا ِم َن املُْ ْسلِ ِمنيَ ﴾ [يونس ،]90 :وقوله يف قصة لوط عليه السالمَ ﴿ :ف َأ ْخ َر ْجنَا َم ْن
إْ َ
ت ِمن املُْ ِ ِ
َان فِيها ِمن املُْؤْ ِمنِنيَ َفام وجدْ نَا فِيها غَري بي ٍ
سلمنيَ ﴾ [الذاريات 35 :ـ ]36
َ َْ َْ
َ َ َ
ك َ َ َ
َ ْ
قال آخر :ثم علق عليها بقوله( :ونفهم من اآليات يف تسلسلها أعاله ،أن إبراهيم
ويعقوب واألسباط ويوسف وسحرة فرعون واحلواريون ونوح ًا ولوط ًا ،كانوا من
املسلمني ،وأن فرعون حني أدركه الغرق نادى بأنه منهم ،وهؤالء مجيع ًا مل يكونوا من أتباع
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حممد  ، فاحلواريون من أتباع عيسى عليه السالم وسحرة فرعون من أتباع موسى عليه
السالم ،ونفهم من هذا كله أن اإلسالم َشء واإليامن َشء آخر ،وأن اإلسالم متقدم عىل
اإليامن سابق له ،وأن املسلمني ليسوا أتباع حممد  حرص ًا)()1

قال آخر :ثم يتساءل قائال( :إن كانت الشهادة برسالة حممد  ،والشعائر من أركان
اإلسالم ،فكيف يصح إسالم فرعون وهو مل يلتق إال بموسى عليه السالم ،وإسالم
احلواريني وهم مل يعرفوا سوى املسيح عيسى بن مريم ،وإسالم غريهم ممن أثبت التنزيل
احلكيم إسالمهم فيام ذكرنا من آيات ،وهم مجيع ًا مل يسمعوا بالرسول األعظم ،ومل يصوموا
رمضان ،ومل حيجوا البيت؟)()2

قال آخر :وقد كان يف إمكانه أن جييب عىل هذا بام أجابه به كل العلامء ويف كل
العصور ،من أن إسالمهم كان معتربا ،ألهنم كانوا قبل رسول اهلل  ،لكن بعد جميئه؛ فإنه
ال يتحقق اإلسالم إال بطاعته واتباعه ،وهذا ليس خاصا برسول اهلل  ،بل هو عام لكل
الرسل ،فال يمكن حتقق اإلسالم يف كل عرص إال باإليامن بنبي ذلك العرص ،وهلذا قال اهلل
ِ
تعاىل﴿ :وما َأرس ْلنَا ِمن رس ٍ ِ
اع بِإِ ْذن اهللاِ﴾ [النساء]64 :
ول إِ اال ل ُي َط َ
ْ َ ُ
َ َ ْ َ
قال آخر :لكن هذا الفهم ال خيدم مرشوعه التدمريي والتمييعي لإلسالم؛ فلذلك
راح يتهجم بشدة عىل كتب الَتاث التي ذكرته ،يقول يف ذلك( :لقد أقامت كتب األصول
واألدبيات اإلسالمية أركان ًا لإلسالم من عندها ،حرصهتا يف مخس ،هي التوحيد والتصديق
برسالة حممد



والشعائر ،مستبعدة العمل الصالح واإلحسان واألخالق من هذه

األركان ،فالتقت ،دون أن تقصد ،بالعلامنيني واملاركسيني من أصحاب مشاريع احلداثة
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والتجديد ،كام أسلفنا ،ووقعت دون أن تقصد أيض ًا ،فيام وقع فيه اليهود والنصارى)()1

قال آخر :ولسنا ندري من أين له هذا ،وكتب الَتاث كلها ،تتحدث عن األخالق
الفاضلة والقيم الرفيعة ،وتربطها باإلسالم ،وتعتربها أركانا له ،من غري أن تلغي األركان
الشعائرية األخرى.
قال آخر :لكن شحرورا ال هيتم هبذا ،ألن قصده ليس االهتامم بالقيم األخالقية،
وإنام استعامهلا وسيلة لرضب الرشائع والشعائر التي متثل اإلسالم املحمدي ،والذي هو
َري ْ ِ
اإل ْس َال ِم ِدينًا َف َل ْن ُي ْق َب َل
اإلسالم الوحيد الذي جيب اتباعه ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َم ْن َي ْب َت ِغ غ ْ َ
ِ ِ ِ
ِ
اخل ِ ِ
ارسي َن﴾ [آل عمران ،]85 :وهي اآلية الواضحة يف دالهتا ،والتي
منْ ُه َو ُه َو ِيف ْاآلخ َرة م َن ْ َ

ِ
عقب اهلل تعاىل عليها بقولهَ ﴿ :كي َ ِ
الر ُس َ
ول
ْ
ف َ ْهيدي اهللاُ َق ْو ًما َك َف ُروا َب ْعدَ إِ َيام ِهن ْم َو َش ِهدُ وا َأ ان ا
َات َواهللاُ َال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال اظاملِنيَ ُأو َلئِ َك َجزَ اؤُ ُه ْم َأ ان َع َل ْي ِه ْم َل ْعنَ َة اهللاِ
َح ٌّق َو َجا َء ُه ُم ا ْل َب ِّين ُ
ِِ ِ
واملَْ َالئِ َك ِة والن ِ ِ
اب َو َال ُه ْم ُينْ َظ ُر َ
ون﴾ [آل عمران:
خي اف ُ
يها َال ُ َ
ف َعن ُْه ُم ا ْل َع َذ ُ
ااس َأ ْمجَعنيَ َخالدي َن ف َ
َ
َ
 86ـ ]88

﴿و َقا ُلوا َل ْن َيدْ ُخ َل
قال آخر :لكن شحرورا مل يرتض هذا ،وراح يستدل بقوله تعاىلَ :
َان ُهودا َأو نَصارى تِ ْل َك َأمانِيهم ُق ْل َها ُتوا بر َها َن ُكم إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
ْ
اد ِقنيَ َب َىل َم ْن
ْ َ
ْ
ُْ
َ ُّ ُ ْ
اجلَنا َة إِ اال َم ْن ك َ ً ْ َ َ
حيزَ ُن َ
ون﴾ [البقرة111 :
َأ ْس َل َم َو ْج َه ُه هللاِ َو ُه َو حمُ ِْس ٌن َف َل ُه َأ ْج ُر ُه ِعنْدَ َر ِّب ِه َو َال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
ـ  ]112يف متييع مفهوم اإلسالم وأركانه ،يقول ـ معلقا عىل اآلية الكريمة ـ( :فاليهود حيرصون
اجلنة باليهود ،وما عداهم يف النار ،والنصارى حيرصون اجلنة بالنصارى وما عداهم يف
النار ،والتنزيل يعترب ذلك كله أوهام ًا منهم ال برهان عليها ،ويصحح هلم أوهامهم برصاحة
ال لبس فيها ،قائ ً
ال أن اجلنة يدخلها كل من ﴿ َب َىل َم ْن َأ ْس َل َم َو ْج َه ُه هللاِ َو ُه َو حمُ ِْس ٌن َف َل ُه َأ ْج ُر ُه

( )1اإلسالم واإليامن ،منظومة القيم ،موقعه.
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حيزَ ُن َ
ون﴾ [البقرة ،]112 :وتأيت أركان اإلسالم املوضوعة
ِعنْدَ َر ِّب ِه َو َال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
لتقول :ال يقوم االسالم إال عىل التصديق برسالة حممد  ،وعىل الصالة والزكاة والصيام
واحلج ،وهذا هو اإلسالم الذي ال يقبل اهلل ،يف زعمهم ،غريه ،وال يدخل اجلنة إال
أصحابه ،ونسأل نحن :أليس هذا بالضبط ما قالته اليهود والنصارى ،فتصدى هلم سبحانه
يف التنزيل؟)()1

قال آخر :ثم راح يستعمل املنهج الذي اعتمده ،والذي يستعمل التباين يف األلفاظ
وسيلة ل لتباين ،ال يف املعاين فقط ،بل يف مسمياهتا أيضا ،فيقول( :لقد تم اعتبار الصالة
والزكاة وصيام رمضان وحج البيع من أركان اإلسالم ،فإذا ما فتحنا التنزيل احلكيم،
وجدناه يكلف املؤمنني هبذه الشعائر ،وليس املسلمني)()2

قال آخر :ثم استعرض بعض اآليات التي تربط الشعائر والرشائع باإليامن ،كقوله
ِ
ِِ ِ
الص َال َة
الص َال َة كَان ْ
يموا ا
َت ع ََىل املُْؤْ مننيَ كتَا ًبا َم ْو ُقوتًا﴾ [النساء ،]103 :وقولهَ :
تعاىل﴿ :إِ ان ا
﴿و َأق ُ
ِ
ِ ِ
جتدُ وه ِعنْدَ اهللاِ إِ ان اهللاَ بِام َتعم ُل َ ِ
ري﴾ [البقرة:
َوآ ُتوا الزا كَا َة َو َما ُت َقدِّ ُموا ألَ ْن ُفس ُك ْم م ْن َخ ْ ٍري َ ِ ُ
َ ْ َ
ون َبص ٌ
ِ
ِ
الر ُس َ
مح َ
ون﴾ [النور،]56 :
ول َل َع ال ُك ْم ُت ْر َ ُ
يموا ا
 ،]110وقولهَ :
الص َال َة َوآ ُتوا الزا كَا َة َو َأطي ُعوا ا
﴿و َأق ُ
ِ
ِ
ِ
ب ع ََىل ا ال ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم َل َع ال ُك ْم
الص َيا ُم ك ََام ُكت َ
ب َع َل ْي ُك ُم ِّ
وقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا الذي َن آ َمنُوا ُكت َ
َت ات ُق َ
ون﴾ [البقرة]183 :
قال آخر :ثم راح يتساءل( :ملاذا تم استبعاد اجلهاد ،والقتال ،والقصاص،
والشورى ،والوفاء بالعقود والعهود ،والعديد العديد من األوامر والتكاليف ،من أركان
اإلسالم ،مع أن حكمها واحد يف اآليات كحكم الصالة والزكاة والصيام واحلج؟)()3

( )1اإلسالم واإليامن ،منظومة القيم ،موقعه.
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قال آخر :ثم استعرض بعض اآليات التي تتحدث عن صفات املؤمنني ،كقوله
ِ
ِ
اهدُ وا ِيف َسبِ ِ
َرصوا ُأو َلئِ َك ُه ُم
اج ُروا َو َج َ
﴿وا الذي َن آ َمنُوا َو َه َ
تعاىلَ :
يل اهللاِ َوا الذي َن َآو ْوا َون َ ُ
ِ
يم﴾ [األنفال ،]74 :وقوله﴿ :إِن َاام املُْؤْ ِمنُ َ
املُْؤْ ِمنُ َ
ون ا ال ِذي َن آ َمنُوا بِاهللاِ
ون َح ًّقا َهل ُ ْم َمغْف َر ٌة َو ِرزْ ٌق ك َِر ٌ
يل اهللاِ ُأو َلئِ َك ُهم الص ِ
اهدُ وا ِب َأمو ِ
اهل ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِيف َس ِب ِ
اد ُق َ
ون﴾
َو َر ُسولِ ِه ُث ام َمل ْ َي ْرتَا ُبوا َو َج َ
ُ ا
َْ
ِ
ِ
ِ
ب ع ََىل ا ال ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم
الص َيا ُم ك ََام ُكت َ
ب َع َل ْي ُك ُم ِّ
[احلجرات ،]15 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا الذي َن آ َمنُوا ُكت َ
ِ
ِ
ِ
َل َع ال ُك ْم َت ات ُق َ
اص ِيف ا ْل َقت َْىل﴾
ب َع َل ْي ُك ُم ا ْلق َص ُ
ون﴾ [البقرة ،]183 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا الذي َن آ َمنُوا ُكت َ
[البقرة ،]178 :وقوله﴿ :يا َأهيا ا ال ِذين آمنُوا َأن ِْف ُقوا ِمن َطيب ِ
ات َما ك ََس ْب ُت ْم﴾ [البقرة ،]267 :وقوله:
ْ ِّ َ
َ َ
َ ُّ َ
ِ
الر َبا َأ ْض َعا ًفا ُم َضا َع َف ًة َوا ات ُقوا اهللاَ َل َع ال ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون﴾ [آل عمران:
﴿ َيا َأ ُّ َهيا ا الذي َن آ َمنُوا َال َت ْأ ُك ُلوا ِّ

 ..]130وغريها.
قال آخر :ثم علق عليها بقوله( :كام نجد أنفسنا ،مع أركان اإلسالم املزعومة التي
تضم الشعائر فقط ،أمام حتريف خطري ملا ورد يف التنزيل احلكيم ،فالدين عند اهلل اإلسالم،
ال يقبل دين ًا غريه ..ولكن الدين اإلسالمي عند اهلل دين الفطرة اإلنسانية التي فطر سبحانه
ِ
اخللق عليها ،بدليل قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدِّ ِ
ااس
ين َحنِي ًفا فِ ْط َر َ
ت اهللاِ ا التي َف َط َر الن َ
ِ
ِ
خل ْل ِق اهللاِ َذلِ َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم َو َلكِ ان َأ ْك َث َر الن ِ
ااس َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [الروم ..]30 :وال
َع َل ْي َها َال َت ْبد َيل َ
بد أن تكون أركان هذا اإلسالم ،بدليل قوله تعاىل ،فطرية مقبولة ،تتامشى بشكل طبيعي
مع ميول اخللق)()1

قال آخر :وهكذا راح يستعمل مصطلح [الفطرة] ليلغي به اإلسالم ،وقد قال يف
ذلك متسائال( :فهل الشعائر (إقامة الصالة ـ الصوم ـ حج البيت ـ الزكاة) التي افَتضوا أهنا
من أركان اإلسالم ،فطرية؟ تتجه إليها النفوس واألرواح والعقول مدفوعة بفطرة
( )1اإلسالم واإليامن ،منظومة القيم ،موقعه.
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اخللق؟)()1

قال آخر :ثم راح يربهن عىل أهنا ليست من الفطرة ،ويستدل بذلك عىل كوهنا ليست
من اإلسالم ،يقول يف الزكاة( :لنأخذ الزكاة مثالً ،لنجدها ضد الفطرة اإلنسانية متام ًا!!..
فالزكاة إخراج للامل وإنفاق له ،بينام جبل اهلل خلقه عىل كنز املال وحبه ،كجزء من أجزاء
ِ
غريزة حب البقاء ،يقول تعاىل﴿ :و ُ ِ
حت ُّب َ
رب
َ
ون املَْ َال ُح ًّبا َمجًّا﴾ [الفجر ،]20 :وقولهَ ﴿ :و َلك ان ا ْل ِ ا
َم ْن آ َم َن بِاهللاِ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َواملَْ َالئِك َِة َوا ْلكِت ِ
َاب َوالنابِ ِّينيَ َوآتَى املَْ َال ع ََىل ُح ِّب ِه﴾ [البقرة،]177 :
ِ

ِ
وقوله﴿ :إِ ان ْ ِ
اإلن َْس َ
ري َمنُوعًا﴾ [املعارج 19 :ـ
الرش َجزُ وعًا َوإِ َذا َم اس ُه ْ َ
اخل ْ ُ
ان ُخل َق َه ُلوعًا إ َذا َم اس ُه ا ُّ
)2()]21

قال آخر :ومثلام أخرج الزكاة من اإلسالم بسبب عدم فطريتها كام يزعم ،أخرج
الصوم ،فقال( :ولننظر إىل الصوم كمثل آخر ،لنجده يتعارض مع الفطرة ،ومع غريزة حب
البقاء ،تعارض ًا عمودي ًا!! ..فاألصل يف الفطرة أن يأكل املرء حني جيوع ،ويرشب حني
يعطش ،ويطلق للسانه العنان سب ًا وشت ًام حني يغضب ،أما الصوم فهو هتذيب هلذه الوجوه
الوحشية البهيمية من الفطرة ،وقمع هلذه الغرائز التي أوجدها اخلالق يف اخللق حلامية النوع
واحلفاظ عىل البقاء)()3

قال آخر :وهكذا راح خيرج اجلهاد يف سبيل اهلل ،ويعترب عدم انسجامه مع الفطرة،
ولذلك هو ال ينسجم عنده مع اإلسالم ،فقال( :ثمة مثال ثالث ،مل يرد عند واضعي أركان
اإلسالم ،رغم أنه تكليف أمر اهلل به املؤمنني ،هو القتال ،يف هذا املثال يوضح سبحانه
ِ
ب َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِقت َُال َو ُه َو ُك ْر ٌه َل ُك ْم﴾ [البقرة ،]216 :أن القتال كتب عىل املؤمنني كام كتب عىل
﴿ ُكت َ

( )1اإلسالم واإليامن ،منظومة القيم ،موقعه.

( )3اإلسالم واإليامن ،منظومة القيم ،موقعه.

( )2اإلسالم واإليامن ،منظومة القيم ،موقعه.

433

الذين من قبلهم ،مما يذكرنا بآية الصوم التي تنص عىل أن الصيام كتب عىل املؤمنني كام كتب
َت ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ كِتَا ًبا َم ْو ُقوتًا﴾
الص َال َة كَان ْ
عىل الذين من قبلهم ،ويذكرنا بأن الصالة ﴿إِ ان ا
ِ
ب َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِقت َُال َو ُه َو ُك ْر ٌه َل ُك ْم﴾ [البقرة ]216 :تزيد فتوضح
[النساء ،]103 :لكن هذه اآلية ﴿ ُكت َ
بام ال يقبل الشك بأن اهلل يأمر املؤمنني بالقتال وهو كره هلم ،صدق اهلل العظيم)()1

قال آخر :ثم عقب عىل ذلك كله بقوله( :فالقتال ضد الفطرة ،والزكاة ضد الفطرة،
والصيام ضد الفطرة ..وباختصار ،الشعائر كلها ضد الفطرة ..ولو كانت من الفطرة ملا
أنزهلا تعاىل يف حمكم كتابه ،وكلف املؤمنني هبا تكليف ًا ،ولَتك اخللق يؤدوهنا بفطرهتم دون
أمر منه ،متام ًا كام متتنع البقرة عن أكل اللحم ،بفطرهتا التي فطرها اهلل عليها)()2

قال آخر :وبعد أن أخرج تلك الشعائر والرشائع من اإلسالم بسبب انسجامها مع
الفطرة راح يبحث عن األركان احلقيقية لإلسالم كام يتصور ،فقال مقدما هلا( :لقد اقترصنا
حتى هذه لسطور ،عىل دحض مزاعم واضعي أركان اإلسالم اخلمس ،وعىل تنبيه القائلني
هبا إىل خمالفة ذلك للتنزيل احلكيم ..ولكن هل وضع التنزيل أركان ًا لإلسالم؟ ..وما
هي؟)()3

قال آخر :ثم راح يستعرض آيات كثرية ،كقوله تعاىل﴿ :إِ ان ا ال ِذي َن آ َمنُوا َوا ال ِذي َن
ِ
ِ
ِ
ِ
احلا َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعنْدَ
َها ُدوا َوالن َاص َارى َو ا
الصابِئنيَ َم ْن آ َم َن بِاهللاِ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َوعَم َل َص ً
حيزَ ُن َ
﴿و َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْو ًال ِمم ا ْن َدعَا إِ َىل
َر ِّهبِ ْم َو َال َخ ْو ٌ
ون﴾ [البقرة ،]62 :وقولهَ :
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
ِ
ِ
احلا َو َق َال إِنانِي ِم َن املُْ ْسلِ ِمنيَ ﴾ [فصلت ،]33 :وقولهَ ﴿ :ب َىل َم ْن َأ ْس َل َم َو ْج َه ُه هللاِ
اهللاِ َوعَم َل َص ً
حيزَ ُن َ
ون﴾ [البقرة ،]112 :وقولهُ ﴿ :ق ْل
َو ُه َو حمُ ِْس ٌن َف َل ُه َأ ْج ُر ُه ِعنْدَ َر ِّب ِه َو َال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
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إِناام يوحى إِ َيل َأناام إِ َهل ُكم إِ َله و ِ
احدٌ َف َه ْل َأ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [األنبياء ،]108 :وقولهَ ﴿ :ق َال آ َمن ُْت َأ ان ُه
ا َ ُ ْ ٌ َ
َ ُ َ
ِِ
ِ
َال إِ َله إِ اال ا ال ِذي آمن َْت بِ ِه بنُو إِ ِ
اج َع ْلنَا
﴿ر ابنَا َو ْ
َ
رسائ َيل َو َأنَا م َن املُْ ْسلمنيَ ﴾ [يونس ،]90 :وقولهَ :
َ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ُم ْسلِ َم ْ ِ
اب
ب َع َل ْينَا إِن َاك َأن َ
ْت الت ااو ُ
ني َل َك َوم ْن ُذ ِّر ايتنَا ُأ ام ًة ُم ْسلِ َم ًة َل َك َو َأ ِرنَا َمنَاس َكنَا َو ُت ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ن﴾ [النساء:
﴿و َم ْن َأ ْح َس ُن دينًا مم ا ْن َأ ْس َل َم َو ْج َه ُه هللاِ َو ُه َو حمُ ْس ٌ
يم﴾ [البقرة ،]128 :وقولهَ :
الرح ُ
ا
 ،]125وقوله﴿ :إِناا َأنْزَ ْلنَا التاورا َة فِيها ُهدً ى و ُنور َحي ُكم ِهبا النابِي َ ِ
ن َأ ْس َل ُموا﴾ [املائدة:
ون ا الذي َ
ُّ
َ
َ ٌ ْ ُ َ
َْ
]44

قال آخر :ثم علق عليها بقوله( :ومن هذه اآليات وغريها كثري ،نفهم أن اإلسالم
هو التسليم بوجود اهلل ،وباليوم اآلخر ،فإذا اقَتن هذا التسليم باإلحسان والعمل الصالح،
كان صاحبه مسل ًام ،سواء أكان من أتباع حممد ﴿الذين آمنوا﴾ أو من أتباع موسى ﴿الذين
هادوا﴾ أو من أنصار عيسى ﴿النصارى﴾ أو من أي ملة أخرى غري هذه امللل الثالث
كاملجوسية والشيفية والبوذية ﴿الصابئني﴾)()1

قال آخر :وهو ال يقصد من هذا ما اتفق عليه مجيع املسلمني من أن املقصود بإسالم
هؤالء أو نجاهتم يف القرآن الكريم مرتبط بكوهنم يف أزمنة سبقت اإلسالم ،ومل يعرفوا دينا
إال تلك الديانات ،فهم غري مكلفني إال هبا ،أو لكون بعضهم يف أقىص األرض ،ومل يتهيأ
هلم أن يسمعوا باإلسالم ،فهم غري مؤاخذين بسبب ذلك.
﴿و ِم ْن
قال آخر :ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل عند احلديث عن بني إرسائيلَ :
احلَ ِّق َوبِ ِه َي ْع ِد ُل َ
ون بِ ْ
وسى ُأ ام ٌة َ ْهيدُ َ
ون﴾ [األعراف ،]159 :فهو ال يقصد وجودهم يف كل
َق ْو ِم ُم َ
األزمنة ،وإنام يقصد وجودهم يف األزمنة السابقة قبل رسالة رسول اهلل  ،ألنه بعد إرسال
اهلل له صار عىل اجلميع وجوب اتباعه.
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قال آخر :وبعد تأويله لتلك اآليات الكريمة ،ومتييع اإلسالم من خالل فهمه هلا،
ليشمل مجيع األديان ،ويف كل األزمان ،راح يبحث عن األركان التي متثل ذلك اإلسالم
الذي يشمل اجلميع ،ومن دون استثناء ،ويستدل هلا بقوله تعاىل يف أول سورة البقرةَ ﴿ :ذلِ َك
ون بِا ْل َغي ِ ِ
ا ْلكِتَاب َال ريب فِ ِ
يم َ
يه ُهدً ى لِ ْل ُمت ِاقنيَ ا ال ِذي َن ُيؤْ ِمنُ َ
َاه ْم
الص َال َة َو ِمماا َرزَ ْقن ُ
ون ا
ْ
َْ َ
ُ
ب َو ُيق ُ
ُين ِْف ُق َ
ون﴾ [البقرة 2 :ـ  ،]3وال ينسى كعادته ،وكعادة املبدلني عدم إكامل اآليات مع كوهنا يف
سياق واحد؛ ألن إكامهلا يعرض نظريته مجيعا للسقوط؛ فتتمة تلك اآليات هي قوله تعاىل:
ون بِام ُأن ِْز َل إِ َلي َك وما ُأن ِْز َل ِمن َقبلِ َك وبِ ْاآل ِخر ِة ُهم ي ِ
ِ
ِ
وقنُ َ
ون ُأو َلئِ َك ع ََىل ُهدً ى
َ ْ ُ
َ
ْ ْ
َ
ْ َ َ
﴿وا الذي َن ُيؤْ منُ َ َ
ِم ْن َر ِّهبِ ْم َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [البقرة 4 :ـ  ،]5وهي تدل عىل اعتبار اإليامن برسول اهلل 
ركنا من الدين ،ثم تعقب عىل ذلك بتكفري من ال يتحقق بذلك ،كام قال تعاىل﴿ :إِ ان ا ال ِذي َن

ون َخت ََم اهللاُ ع ََىل ُق ُل ِ
َك َف ُروا َس َوا ٌء َع َل ْي ِه ْم َأ َأن َْذ ْر َ ُهت ْم َأ ْم َمل ْ ُتن ِْذ ْر ُه ْم َال ُيؤْ ِمنُ َ
وهبِ ْم َوع ََىل َس ْم ِع ِه ْم
ِ
ِ ِ
يم﴾ [البقرة 6 :ـ ]7
َوع ََىل َأ ْب َص ِاره ْم غ َش َاو ٌة َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ

قال آخر :هو يتجاهل تلك اآليات ،ويكتفي باجلزء األول منها ،ويعقب عليه بقوله:
(نفهم أن الغيب هنا هو اهلل واليوم واآلخر ،وأن العمل الصالح واإلحسان هو أركان
اإلسالم ،فإذا فهمنا ذلك كله ،رأينا منطقي ًا وطبيعي ًا أن يقول سبحانه إن الدين عنده هو
اإلسالم ،وأنه ال يقبل دين ًا غريه ،إذ كيف يقبل اخلالق من عباده دين ًا هو غري موجود فيه
باألصل)()1

قال آخر :وبناء عىل هذا راح يفرق بني اإلسالم واإليامن ،فقال( :إذا فهمنا ذلك،
ورأينا هذا ،انتبهنا إىل أن التنزيل احلكيم حني يتكلم عن اإليامن ،وعن الذين آمنوا ،فهو
يتحدث عن نوعني من الناس ،أو لنقل نوعني من اإليامن ،أوهلام اإليامن باهلل واليوم اآلخر،
( )1اإلسالم واإليامن ،منظومة القيم ،موقعه.

436

وهو اإلسالم ،وثانيهام اإليامن بمحمد  ورسالته)()1

قال آخر :ثم يستخلص من هذا أركان اإلسالم الذي ال يشَتط اإليامن برسول اهلل
 ،وال اتباعه ،وهي ـ كام يذكر ـ ثالثة أركان ،هي (اإليامن تسلي ًام بوجود اهلل ،واإليامن
تسلي ًام باليوم اآلخر ،والحظ معي هنا أن التسليم باليوم اآلخر يعني ضمن ًا التسليم بالبعث،
أي أن اإليامن باهلل واليوم اآلخر هي املسلمة التي ال تقبل النقاش عند املسلم ،وهذه هي
تذكرة الدخول إىل اإلسالم ،والعمل الصالح واإلحسان ..ونتبني يف هذه األركان الثالثة
جانبني :جانب نظري بحت هو اإليامن باهلل واليوم اآلخر ،وجانب منطقي عميل هو العمل
الصالح واإلحسان ،إذ ال معنى لإليامن النظري دون سلوك عميل ينعكس فيه ويتجىل من
خالله)()2

قال آخر :وهكذا راح حيلل معنى العمل الصالح املرتبط باإلسالم من خالل حتليله
ملعنى اإلجرام واملجرمني ،فيقول( :فإذا أردنا تعميق فهمنا لإلسالم واملسلمني يف التنزيل
احلكيم ،فام علينا إال أن ننظر يف تعريف املصطلح املضاد لإلسالم وهو اإلجرام ،واملصطلح
ف
املضاد للمسلمني وهو املجرمني يف قوله تعاىلَ ﴿ :أ َفن َْج َع ُل املُْ ْسلِ ِمنيَ كَاملُْ ْج ِر ِمنيَ َما َل ُك ْم َك ْي َ
حت ُك ُم َ
ون﴾ [القلم 35 :ـ )]36
َْ
قال آخر :ثم راح يتحدث عن هذا املصطلح يف القرآن الكريم ال ليحذر من
اإلجرام ،ويذكر خطورته ،وإنام ليختزله فقط يف نواح معينة ،مثلام اختزل مفهوم اإليامن
واإلسالم ،يقول مقدما لذلك( :لقد ورد األصل [جرم] ومشتقاته  67مرة يف التنزيل
احلكيم ،وهو أصل واحد يف اللسان العرِب يعني القطع ،ومنه سميت األجرام الساموية
أجرام ًا ألهنا منفصلة مقطوع بعضها عن بعض ،ومنه جاء قوله تعاىلَ :
﴿ال َج َر َم َأ اهنُ ْم ِيف
( )1اإلسالم واإليامن ،منظومة القيم ،موقعه.
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ْاآل ِخر ِة ُهم ْ ِ
ارس َ
ون﴾ [النحل ،]109 :أي أن خسارهتم يف اآلخرة أمر مقطوع مبتوت به،
َ ُ َ
اخل ُ
وإذا كان املصطلح القانوين املتداول اليوم ،يسمي السارق والقاتل والغاضب جمرم ًا ،فإن
األصل يف ذلك أن املجرم هو الذي قطع صلته باملجتمع وقوانينه وانطلق جيري عىل هواه،
متام ًا كاملجرم يف التنزيل احلكيم ،الذي قطع صلته باهلل ،فأنكر وجوده ،وكفر باليوم اآلخر،
وكذب بالبعث واحلساب ،وهو ما نطلق عليه بمصطلحنا املعارص اسم [امللحد])()1

قال آخر :ثم استعرض اآليات التي تتحدث عن عاقبة املجرمني ،كقوله تعاىل:
ِ
وها َو َمل َجيِدُ وا َعن َْها َم ْ ِ
َ
﴿و َر َأى املُْ ْج ِر ُم َ
رص ًفا﴾ [الكهف ،]53 :وقوله:
َ
ون الن َاار َف َظنُّوا أ اهنُ ْم ُم َواق ُع َ ْ
ف املُْ ْج ِر ُم َ
﴿وا ْمتَازُ وا ا ْل َي ْو َم َأ ُّ َهيا املُْ ْج ِر ُم َ
ون بِ ِس َيام ُه ْم َف ُيؤْ َخ ُذ
ون﴾ [يس ،]59 :وقولهُ ﴿ :ي ْع َر ُ
َ
ون نَاكِسو رء ِ
ِ
ِ
وس ِه ْم ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم
بِالن َاوايص َو ْاألَ ْقدَ ا ِم﴾ [الرمحن ،]41 :وقولهَ :
﴿و َل ْو ت ََرى إِذ املُْ ْج ِر ُم َ ُ ُ ُ

احلا إِناا م ِ
ِ
ِ
ِ
وقنُ َ
﴿و َأ ْم َط ْرنَا
ون﴾ [السجدة ،]12 :وقولهَ :
ُ
رصنَا َو َسم ْعنَا َف ْارج ْعنَا َن ْع َم ْل َص ً
َر ابنَا َأ ْب َ ْ
َان ع ِ
َاق َب ُة املُْ ْج ِر ِمنيَ ﴾ [األعراف ،]84 :وقولهُ ﴿ :ق ْل ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
فك َ
ض
َع َل ْي ِه ْم َم َط ًرا َفا ْن ُظ ْر َك ْي َ
َان ع ِ
فك َ
َاق َب ُة املُْ ْج ِر ِمنيَ ﴾ [النمل﴿ ]69 :ك ََذلِ َك َن ْف َع ُل ِباملُْ ْج ِر ِمنيَ َو ْي ٌل َي ْو َمئِ ٍذ
َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
لِ ْل ُمك َِّذبِنيَ ﴾ [املرسالت 18 :ـ  ،]19وغريها من اآليات الكريمة.

قال آخر :ثم علق عليها بقوله( :ونحن هنا مع اآليات أمام صور تصف جمرمني
ينكرون البعث ،ويكفرون بوجود اهلل ،ويكذبون باليوم اآلخر ،قاموا من أجداثهم بعد
نفخة الصور الثانية ،فرأوا رأي العني ما كانوا يكذبون بوجوده ،فبهتوا دهشة ،وبأن ذلك
عىل وجوههم ،إىل حد ال حيتاجون معه إىل سؤال وجواب ،فهم يؤخذون بداللة ما ارتسم
عىل وجوههم ،ليصلوا النار التي كانوا هبا يكذبون ،أما ملاذا ال يسأل املجرمون عن ذنوهبم،
فسببه واضح متام ًا ،أوالً ألن املجرم إنسان ملحد ال يؤمن بوجود اهلل ،وهذا وحده كاف
( )1اإلسالم واإليامن ،منظومة القيم ،موقعه.
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ألن يعطيه تذكرة مرور إىل جهنم دونام حاجة إىل ميزان أو حساب ،إذ ليس له باألصل أي
حساب مفتوح عند اهلل بحكم قطعة لصلته به ،وثاني ًا ألن الذنوب مع اهلل كَتك الصالة
وإفطار رمضان وإخسار الكيل وتطفيف امليزان ،ذنوب قابلة لألخذ والرد والتكفري
واملغفرة ،لو أن صاحبها آمن مبدئي ًا باهلل واليوم اآلخر ،أما مع املجرم فال حاجة للسؤال
عن الذنوب ،وقد حتقق االجرام باهلل والتكذيب بيوم الدين ،وقطع الصلة مع اهلل واليوم
اآلخر)()1

قال آخر :وهكذا خيترص اإلجرام عنده يف عدم اإليامن بوجود اهلل ،وعندما يعَتضه
اب ا ْل َي ِم ِ
ني
قوله تعاىل يف وصف أعامل املجرمني والتي تتضمن بعض الشعائر﴿ :إِ اال َأ ْص َح َ
ِيف جن ٍ
ون ع ِ
اات َيت ََسا َء ُل َ
َن املُْ ْج ِر ِمنيَ َما َس َل َك ُك ْم ِيف َس َق َر َقا ُلوا َمل ْ ن َُك ِم َن املُْ َص ِّلنيَ َو َمل ْ ن َُك ُن ْط ِع ُم
َ
اخلائِ ِضنيَ َو ُكناا ُنك َِّذ ُب بِ َي ْو ِم الدِّ ِ
ا ْملِ ْسكِنيَ َو ُكناا ن ُ
ين﴾ [املدثر 39 :ـ  ]46راح يؤول ما
َخ ُ
وض َم َع ْ َ
ورد فيها من الشعائر لتنسجم مع اإلسالم الذي تومهه.
قال آخر :وقد قال يف ذلك( :الصورة هنا ألصحاب اليمني يف اجلنة ،يسألون
املجرمني ماذا أوصلكم إىل النار؟ فيجيب املجرمون :ألننا مل نعتنق اإلسالم نظري ًا وعملي ًا،
مل نس ّلم بوجود اهلل فقطعنا صلتنا به ﴿مل نك من املصلني﴾ ومل نس ّلم باليوم اآلخر ﴿وكنا
نكذب بيوم الدين﴾ ،ومل نقدم عم ً
ال ينفع اخللق ﴿مل نك نطعم املسكني﴾ بل علمنا ما ييسء
ويرض ﴿وكنا نخوض مع اخلائضني﴾ ،إىل أن رأينا يقين ًا كل ذلك حارض ًا ،فانتهينا إىل ما
ترون)()2

قال آخر :وهكذا يؤول كلمة الصالة لتعني عنده عدم التسليم بوجود اهلل وقطع
الصلة به ،ويستدل لذلك بقوله( :لقد ذهب بعض املفرسين إىل أن املصلني يف اآلية هم
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مقيمو الصالة ،إال أننا حني رجعنا إىل آيات التنزيل احلكيم ،مل نجده يطلق اسم املصلني
عىل القائمني بالصالة هذا من جهة ،من جهة أخرى ترك الصالة أو الصيام ال عالقة له
باإليامن باهلل واليوم اآلخر ،ومرتكبوها ليسوا جمرمني ،بحيث ينطبق عليهم وصف التنزيل
احلكيم ،نقول هذا ونحن نستذكر قوله تعاىلَ ﴿ :أ َر َأ ْي َت ا ال ِذي ُيك َِّذ ُب بِالدِّ ِ
ين َف َذلِ َك ا ال ِذي
ِ
حي ُّض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
اه َ
ون
ني َف َو ْي ٌل لِ ْل ُم َص ِّلنيَ ا ال ِذي َن ُه ْم َع ْن َص َال ِهتِ ْم َس ُ
يم َو َال َ ُ
َيدُ ُّع ا ْل َيت َ
ون املَْا ُع َ
ون َو َي ْمنَ ُع َ
ا ال ِذي َن ُه ْم ُي َرا ُء َ
ون﴾ [املاعون 1 :ـ  ،]7فالشبه كبري بني سورة املدثر وسورة
املاعون ،ألن التكذيب بيوم الدين كالكفر بوجود اهلل ،خيرج اإلنسان من دائرة اإلسالم إىل
دائرة اإلجرام ،وهلذا فنحن أميل إىل أن املقصود يف السورتني باملصلني ،هو الصلة وليس
الصالة)()1

قال آخر :ثم يستدل لذلك بأنه (ال خالف يف أن سورة املدثر وسورة املاعون من
السور املكية ،بينام نزلت الصالة يف املدينة املنورة ،فكيف يعقل أن يعترب الوليد نفسه تارك ًا
ألمر مل يعارص التكليف به ،بل واألكثر من ذلك ،أن يعتربها أحد أسباب دخوله النار ،عل ًام
أن ذلك الوقت مل يكن الصحابة أنفسهم قد أقاموا الصالة)()2

قال آخر :وهكذا راح يستعمل كل احليل ليخرج الصالة من اإلسالم ،وخيرجها
بالتايل من احلساب والعقاب يف اآلخرة ،ألن اهلل يوم القيامة سيعاقب عباده فقط عىل
إنكارهم لوجوده ،وليس عن َشء آخر ..وهو مع ذلك يتساهل يف هذا أيضا ،حني يعترب
ستيفن هوكينغ الذي كان يدعو إىل اإلحلاد يف مقام الشهداء واألنبياء.
قال آخر :ثم خيتم ذلك كله ببيان تفرد طرحه هذا عن كل الطروحات السابقة،
فيقول( :ونعود لنختم قولنا يف اإلسالم وأركانه ،بوقفه ال بد منها ،تبني أسباب اختالف ما
( )1اإلسالم واإليامن ،منظومة القيم ،موقعه.

( )2اإلسالم واإليامن ،منظومة القيم ،موقعه.

440

وصلنا إليه من أركان لإلسالم ،عام هي عليه يف كتب األصول واألدبيات اإلسالمية
الَتاثية ،فلقد انطلقنا من منطلق إنكار الَتادف يف اللغة ،فإذا كان الكتاب عندنا غري القرآن،
والبعد غري النأي ،والذهاب غري امليض ،فاألحرى أن يكون اإلسالم غري اإليامن)()1

قال آخر :ثم راح يستعرض كل األحاديث التي تعترب أركان اإليامن هي نفسها أركان
اإلسالم ،ويردها مجيعا ،كام رد قبلها إمجاع املسلمني ،ألن أطروحته ال يمكن أن تتم أو تنطيل
عىل أحد يؤمن هبذين املصدرين.
قال آخر :وبعد استعراض لألحاديث الكثرية التي تقوض أطروحته ،عقب عليها
بقوله( :الَتاث البرشي اإلنساين يبقى تراث ًا خاضع ًا ملا خيضع له الَتاث من عاديات التلف
والضياع ،واحتامل الغلط والسهو والنقص ،والتأثر باألهواء السياسية واالجتامعية
والثقافية)()2

قال آخر :وعند التأمل يف طرحه هذا ،نجد االنتقائية يف التعامل مع آيات القرآن
الكريم ،وحتميلها ما ال حتتمل ،ولذلك يمكن بالرجوع للقرآن الكريم وحده الرد عليه،
وبيان هتافت أطروحته ،وبنفس املنهج الذي يعتربه.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره من االستدالالت حول إسالم أهل
الكتاب ،ويف كل العصور ،مع أنه لو تدبر القرآن الكريم واآليات التي تتحدث عن أهل
الكتاب ،لعرف رشط إسالمهم ،ومنها اآليات الداعية إلقامة التوراة واإلنجيل ،كقوله
َاب َلس ُتم ع ََىل َ ٍ
ِ
ِ
اإلن ِ
يموا الت ْاو َرا َة َو ْ ِ
ْج َيل َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ُك ْم
َشء َحتاى ُتق ُ
تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكت ِ ْ ْ
ْ
ِم ْن َر ِّب ُك ْم﴾ [املائدة ،]68 :والتي ُعقبت مبارشة بام يزيل الفهم اليسء الذي قد يفهم منها؛ فاهلل
﴿و َل َي ِزيدَ ان كَثِ ًريا ِمن ُْه ْم َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك ُط ْغ َيانًا َو ُك ْف ًرا َف َال َت ْأ َس
تعاىل عقب ذلك بقولهَ :
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ع ََىل ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [املائدة ،]68 :حيث اعتربهم كافرين إلعراضهم عام أنزل من القرآن
الكريم.
قال آخر :وبذلك فإن الذي يقيم التوراة واإلنجيل مضطر معهام إلقامة القرآن
ض ا ْلكِت ِ
ون بِ َب ْع ِ
َاب َو َت ْك ُف ُر َ
الكريم ،حتى ال يكون من الذين قال اهلل تعاىل فيهمَ ﴿ :أ َف ُتؤْ ِمنُ َ
ون
ِ
ِ ِ
بِ َب ْع ٍ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ُي َر ُّد َ
ون إِ َىل َأ َشدِّ
ض َف َام َجزَ ا ُء َم ْن َي ْف َع ُل َذل َك منْ ُك ْم إِ اال خزْ ٌي ِيف ْ َ
ا ْل َع َذ ِ
اب﴾ [البقرة]85 :
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فقد أخرب القرآن الكريم يف مواضع كثرية عن نوع
اإلقامة التي طلبها منهم ،ومنها ما ورد يف الكتاب املقدس من البشارات به  ،ووجوب
اتباعه ،وهي كثرية جدا ،وقد أشار إليها القرآن الكريم يف مواضع منه ،كقوله تعاىل﴿ :ا ال ِذي َن
اإلن ِ
ول النابِ اي ْاألُ ِّم اي ا ال ِذي َجيِدُ و َن ُه َم ْك ُتو ًبا ِعنْدَ ُه ْم ِيف الت ْاو َر ِاة َو ْ ِ
ْج ِ
الر ُس َ
َيتابِ ُع َ
يل َي ْأ ُم ُر ُه ْم
ون ا
ات و ُحيرم َع َلي ِهم ْ ِ
ِ
ِ
بِاملَْعر ِ
ِ
اه ْم ع ِ
رص ُه ْم
وف َو َين َْه ُ
َن املُْنْك َِر َو ُحي ُّل َهل ُ ُم ال اط ِّي َب َ َ ِّ ُ ْ ُ
ُْ
اخلَ َبائ َث َو َي َض ُع َعنْ ُه ْم إ ْ َ
ِ
ِ
ُّور ا ال ِذي ُأن ِْز َل َم َع ُه
َو ْاألَغ َْال َل ا التِي كَان ْ
َرصو ُه َوا ات َب ُعوا الن َ
َت َع َل ْي ِه ْم َفا الذي َن آ َمنُوا ِبه َوعَزا ُرو ُه َون َ ُ

ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [األعراف ،]157 :بل أخرب أنه قد ورد يف الكتاب املقدس من التفاصيل
ِ
َاب
املرتبطة به  ما جيعلهم موقنني به ،غري شاكني فيه ،كام قال تعاىل﴿ :ا ال ِذي َن آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
احل اق َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون َأ ْبنَا َء ُه ْم َوإِ ان َف ِري ًقا ِمن ُْه ْم َل َي ْك ُت ُم َ
َي ْع ِر ُفو َن ُه ك ََام َي ْع ِر ُف َ
ون﴾ [البقرة]146 :
ون ْ َ
قال آخر :ومنها ما ورد فيها من الوصايا األخالقية كالوصايا العرش ،ونحوها،
والتي وردت مجيعا يف القرآن الكريم الذي هو املهيمن عىل الكتب ،واحلاوي لكل ما فيها
من قيم نبيلة ،ومعارف سامية.
قال آخر :باإلضافة إىل هذا ،فقد أخرب القرآن الكريم أن هناك حتريفات حصلت يف
هذه الكتب ،وأن أهل الكتاب كانوا يشَتون بتحريفها ثمنا قليال ،فهل يعقل أن يأمر اهلل
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ون َأ ْن ُيؤْ ِمنُوا َل ُك ْم َو َقدْ ك َ
تعاىل أهل الكتاب بأن يقيموا ما حرف من كتاهبمَ ﴿ :أ َف َت ْط َم ُع َ
َان
حي ِّر ُفو َن ُه ِم ْن َب ْع ِد َما َع َق ُلو ُه َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
َف ِر ٌيق ِمن ُْه ْم َي ْس َم ُع َ
ون﴾ [البقرة]75 :
ون ك ََال َم اهللاِ ُث ام ُ َ
قال آخر :فإذا كان ذلك حقيقة مقررة ،فكيف نجيز ألحد من أهل الكتاب أن يظل
عىل دينه ،بل يعتقد بام ورد فيه من جتسيامت وخرافات وأباطيل ..ونعتربه مسلام بسبب
ذلك؟
قال آخر :واخلالصة التي ننتهي إليها من مفهوم اآلية هي أن هذه اآلية الكريمة
تدعو أهل الكتاب للعودة لكتاهبم املقدس ليتمثلوا القيم النبيلة املوجودة فيه ،ويتمثلوا ما
ورد فيه من أوامر باتباع الرسول اخلاتم الذي تكاد الكثري من األسفار ترصح به ..وهي ال
تعني بذلك اكتفاءهم بام فيها عن اتباع الرسول .
قال آخر :ومثل ذلك مثل من خياطب سياسيا يراه قد انحرف عن مرشوعه السياِس
الذي طرحه  ،بالعودة إىل مرشوعه والعمل بام فيه ،مما كان قد وعد به ،وذلك ال يعني أن
مرشوعه معصوم ،أو أنه كاف ،وإنام هو نوع من التنزل يف خماطبة اآلخر.
قال آخر :وهو منهج قرآين يف احلوار ،فقد قال تعاىل يف خماطبة املرشكنيُ ﴿ :ق ْل َال
ون ع اَام َأ ْج َر ْمنَا َو َال ُن ْس َأ ُل ع اَام َت ْع َم ُل َ
ُت ْس َأ ُل َ
ون﴾ [سبأ ،]25 :فهل يمكن االستدالل هبذه اآلية
الكريمة عىل أن املسلمني كانوا جمرمني؟
ب .املبدلون واهلل:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املبدلني ،وموقفهم من اهلل.
قال أحد املبدلني :مل يكتف املبدلون بتبديل معنى اإلسالم ومتييعه وإلغاء كل األركان
والقيم التي يقوم عليها ،وأوهلا اتباع رسول اهلل  ..بل إهنم أضافوا إليه احتقارهم لإليامن
باهلل ،بل دعوة بعضهم املبطنة إىل اإلحلاد شعروا أو مل يشعروا.
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املثال األول:
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما يذكره متكلم املبدلني وأصوليهم حسن حنفي،
الذي بدل كل األلفاظ واالصطالحات الرشعية لتتناسب مع الفلسفات املادية التي يؤمن
هبا ،ومن ترصحياته يف هذا قوله( :إن لفظ (اهلل) حيتوي عىل تناقض داخيل يف استعامله
باعتباره مادة لغوية لتحديد املعاين أو التصورات ،مطلق ًا يراد التعبري عنه بلفظ حمدود)..
ويقول( :فكل ما نعتقده ثم نعظمه تعويض ًا عن فقد ،يكون يف احلس الشعبي هو اهلل)..
ويقول( :ومن ثم فتوحيدنا هو الهوت األرض ،وال هوت الثورة ،وال هوت التنمية ،وال
هوت النظام ،وال هوت التقدم ،كام هو احلال يف العديد من الثقافات املعارصة يف البالد
النامية التي نحن جزء منها)()1

قال آخر :ويرشح حنفي أسباب قصور اللغة القديمة ـ أي لغة القرآن الكريم ـ يف
التعبري عن هذا ،فيقول( :إهنا لغة إهلية تدور األلفاظ فيها حول [اهلل] ولو أنه يأخذ دالالت
متعددة حسب كل علم ،فهو [الشارع] يف علم أصول الفقه ..وهو [احلكيم] يف علم أصول
الدين ،وهو [الواحد] يف التصوف ..لفظ [اهلل] يستعمله اجلميع دون حتديد سابق ملعنى
اللفظ إن كان له معنى مستقل أو ملا يقصده املتكلم من استعامله ،بل إن لفظ [اهلل] حيتوي
عىل تناقض داخيل يف استعامله باعتباره مادة لغوية لتحديد املعاين أو التصورات ،مطلق ًا يراد
التعبري عنه بلفظ حمدود)()2

قال آخر :ثم يفصل أكثر يف هذا؛ فيقول عن لفظ اجلاللة( :يعرب عن اقتضاء أو
مطلب ،وال يعرب عن معني ،أي أنه رصخة وجودية ،أكثر منه معنى يمكن التعبري عنه بلفظ

( )1انظر هذه النصوص وغريها يف الَتاث والتجديد يف فكر حسن

( )2الَتاث والتجديد.112 ،

حنفي ،ص.9
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من اللغة أو بصور يف العقل ،وهو رد فعل عىل حالة نفسية أو عن إحساس أكثر منه تعبري ًا
عن قصد أو إيصال ملعنى معني ،فكل ما نعتقده ثم نعظمه تعويض ًا عن فقد ،يكون يف احلس
الشعبي هو اهلل ،وكل ما نصبو إليه وال نستطيع حتقيقه فهو أيض ًا يف الشعور اجلامهريي هو
اهلل ،وكلام حصلنا عىل جتربة مجالية قلنا :اهلل! اهلل! وكلام حفت بنا املصائب دعونا اهلل ،وحلفنا
له أيض ًا باهلل)()1

قال آخر :ثم يستنتج من ذلك التواصل الدائم لكل املؤمنني مع اهلل باستنتاج غريب،
عرب عنه بقوله( :فاهلل لفظ نعرب به عن رصخات األمل وصيحات الفرح ،أي أنه تعبري أدِب
أكثر منه وصف ًا لواقع ،وتعبري إنشائي أكثر منه وصف ًا خربي ًا ،وما زالت اإلنسانية كلها حتاول
البحث عن معنى للفظ اهلل)()2

قال آخر :وال يكتفي بذلك ،بل يضيف إليه ما تعلمه من فالسفته املاديني الذين
حيرصون احلياة يف رغيف اخلبز ،فيقول( :فاهلل عند اجلائع هو الرغيف ،وعند املستعبد هو
احلرية ،وعند املظلوم هو العدل ،وعند املحروم عاطفي ًا هو احلب ،وعند املكبوت هو
اإلشباع ،أي أنه يف معظم احلاالت رصخة املضطهدين ،واهلل يف جمتمع خيرج من اخلرافة هو
العلم ،ويف جمتمع آخر هو التقدم ،فإذا كان اهلل هو أعز ما لدينا فهو األرض ،والتحرر،
والتنمية ،والعدل ..وإذا كان اهلل هو ما يقيم أودنا وأساس وجودنا وحيفظنا فهو اخلبز،
والرزق ،والقوت ،واإلدارة ،واحلرية ..وإذا كان اهلل ما نلجأ إليه حني الرضر ،وما نستعيذ
به من الرشر فهو القوة والعتاد ،واالستعداد ،كل إنسان وكل مجاعة تسقط من احتياجاهتا
عليه ،ويمكن التعرف عىل تاريخ احتياجات البرش بتتبع معاين لفظ [اهلل] عىل خمتلف
العصور ..ومن ثم فتوحيدنا هو الهوت األرض ،والهوت الثورة ،وال هوت التنمية ،وال
( )1الَتاث والتجديد.113 ،

( )2الَتاث والتجديد.113 ،
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هوت النظام ،وال هوت التقدم ،كام هو احلال يف العديد من الثقافات املعارصة يف البالد
النامية التي نحن جزء منها)()1

قال آخر :وهكذا يتحدث بنوع من التهكم عىل صفات اهلل ،فيقول( :فاهلل الواحد
الذي ليس كمثله َشء ،والذي اليرى ويرى كل شىء ،ليس هو بالرضورة التصور الوحيد
هلل كام نعلم من تاريخ العقائد ،فهناك اهلل احليس املجسم ،حمل احلوادث ،عند الكرامية
واملشبه عىل اختالف فرقهم ،وليس بالرضورة أن يكون التصور األول صحيحا والثانى
باطال ،إذ يعكس التصوران رصاعا قويا ،وقوة السلطان الذى ليس كمثله شىء وقوة
املعارضة التي جتعل حركة التاريخ جزءا من األلوهية ،أما الصفات التى جتعل اهلل يسمع
ويرى ويبرص كل َشء ،فقد متت صياغتها من أجل استخدام سياسى خالص للسلطة،
والتى هي بدورها ترى وتسمع وتبرص كل َشء)()2

املثال الثاين:
قال آخر :ومل يكتف أساتذتنا املبدلون هبذا ،بل راحوا إىل كل ما يرتبط بصفات اهلل
وأسامئه احلسنى يفرسوهنا كام يشتهون.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك تفسريات حممد شحرور للعلم اإلهلي ،حيث جعله
كالعلم البرشي حمدودا حمصورا مقيدا ،ثم ينتقد ويشتم بعد ذلك كل أهل الَتاث الذين مل
يتوصلوا إىل ما توصل إليه.
قال آخر :وقد قال يف بعض كتبه فيام أطلق عليه [علم اهلل بالسلوك اإلنساين الواعي
وباالختيار اإلنساين]( :لقد حصل لغط كثري وجدل طويل وأخذ ورد والتباس يف النوع
الثاين من علم اهلل حول السلوك اإلنساين واالختيار ،ومرد هذا االلتباس إىل أهنم أدخلوا
( )1الَتاث والتجديد ،ص.113

( )2الَتاث والتجديد ،حسن حنفي.
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يف علم اهلل حول االختيار اإلنساين ما ال يدخل فيه ،ومل يرد له ذكر يف الكتاب)()1

قال آخر :ثم ذكر بعض اآليات القرآنية التي صنفها حتت علم اهلل باالختيار
ون َو َما ُت ْعلِنُ َ
َت ُف َ
﴿و َي ْع َل ُم َما ُ ْ
﴿وإِ ان
ون﴾ [النمل ،]25 :وقولهَ :
اإلنساين ،من أمثال قوله تعاىلَ :
ِ
ور ُه ْم َو َما ُي ْعلِنُ َ
﴿و َر ُّب َك َي ْع َل ُم َما ُتكِ ُّن
ون﴾ [النمل ،]74 :وقولهَ :
َر اب َك َل َي ْع َل ُم َما ُتك ُّن ُصدُ ُ
﴿واهللاُ َي ْع َل ُم َما ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم َوك َ
ور ُه ْم َو َما ُي ْعلِنُ َ
َان اهللاُ عَلِ ًيام
ون﴾ [القصص ،]69 :وقولهَ :
ُصدُ ُ
ِ
َحلِ ًيام﴾ [األحزاب ،]51 :وقولهَ ﴿ :ي ْع َل ُم َخائِنَ َة ْاألَع ُ ِ
ور﴾ [غافر ،]19 :وقوله:
ْني َو َما َُتْفي ُّ
الصدُ ُ
﴿و َي ْع َل ُم َما َت ْف َع ُل َ
﴿واهللاُ َي ْع َل ُم ُم َت َق ال َب ُك ْم َو َم ْث َوا ُك ْم﴾ [حممد،]19 :
ون﴾ [الشورى ،]25 :وقولهَ :
َ
ِ
رس َار ُه ْم﴾ [حممد ..]26 :وغريها من اآليات الكريمة.
وقولهَ :
﴿واهللاُ َي ْع َل ُم إ ْ َ
قال آخر :ثم علق عليها بقوله( :إن اآليات الواردة أعاله كلها تتحدث عن سلوك
ون َو َما ُت ْعلِنُ َ
َت ُف َ
﴿و َي ْع َل ُم َما ُ ْ
ون﴾ [النمل ،]25 :فقد جاءت يف
إنساين واع ،فلنأخذ مثال قولهَ :
صيغة املضارع للداللة عىل استمرارية املعرفة أوالً ،وجاءت املعرفة ألمر خمفي فعال ،فإذا
كان زيد يف حلظة ما ال خيفي شيئا ،فاهلل يعلم أن زيدا ال خيفي شيئا يف هذه اللحظة ،ويف حلظة
تالية إذا أخفى زيد شيئا فإن اهلل يعلم أن زيدا قد أخفى شيئا ،وكذلك اإلعالن واإلرسار،
وبام أن الرس والعلن متغري عند اإلنسان بتغري نواياه ،فجاء العلم بصيغة املضارع للداللة
عىل استمرارية املعرفة)()2

قال آخر :ثم راح يقيس اهلل عىل خلقه ،ويستشكل عليه ما يستشكل عليهم ،ويؤديه
استشكاله إىل عدم علم اهلل بام سيحصل يف املستقبل من أفعال عباده االختيارية ،ويعلل
ذلك بقوله( :لو كان يدخل يف علم اهلل منذ األزل ماذا سيفعل زيد يف حياته الواعية ،وما
هي اخليارات التي سيختارها زيد منذ أن يصبح قادرا عىل االختيار إىل أن يموت ،فالسؤال
( )1الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.

( )2الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.
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ملاذا تركه إذا كان يعلم ذلك؟)( )1

قال آخر :ثم راح يبسط ذلك ،ويرضب له األمثال ،فقال( :هنا من أجل تربير هذا
األمر ندخل يف اللف والدوران فنقول إن اهلل علم منذ األزل أن أبا هلب سيكون كافرا ،وأن
أبا بكر سيكون مؤمنا ،ثم نقول إن أبا هلب اختار لنفسه الكفر وأبو بكر اختار لنفسه اإليامن،
إن هذا الطرح ال يَتك للخيار اإلنساين الواعي معنى ،وإنام جيعله رضبا من الكوميديا اإلهلية
مهام حاولنا تربير ذلك)()2

قال آخر :ثم راح يفرس الفرق بني علم اهلل تعاىل وعلم عباده ،فقال( :إننا نعني أن
﴿و َأ ْح َىص ُك ال
اهلل كامل املعرفة باألشياء وأحداثها [الطبيعة وظواهرها] ألن علمه ريايض َ
َ ٍ
َش ٍء ِعنْدَ ُه بِ ِم ْقدَ ٍار﴾ [الرعد ،]8 :وعلمه ريايض ،ألن
َشء عَدَ ًدا﴾ [اجلنَ ]28 :
﴿و ُك ُّل َ ْ
ْ
الرياضيات اليوم هي أرقى أنواع العلوم ،ولو توصل العقل اإلنساين [املصوغ من روح اهلل]
إىل علم هو أرقى منا لرياضيات وسميناه العلم س ،ثم وجدنا يف القرآن إشارة لذلك كانت
َتفى علينا أو كنا نؤوهلا تأويال آخر جلهلنا بالعلم س لقلنا إن علمه جل وعال علم سيني..
وما دمنا ال نعرف علام أرقى منا للرياضيات فإننا نذهب وال نتحرج إىل أن علمه ريايض
(دلنا عىل ذلك العقل املصوغ من روح اهلل)()3

قال آخر :ثم ذكر رس تفسريه هذا ،فقال( :إن الرياضيات تتصف بالدقة والتنبؤ،
فنحن إذا علمنا القانون الريايض لظاهرة ما يف الطبيعة ،يصبح من السهل علينا أن نتنبأ سلفا
عن سلوك هذه الظاهرة ..وهذا ما نفعله اآلن يف االخَتاعات الكبرية يف الطب والعلوم،
إذ يمكننا أن نحكم سلفا عن موعد وصول الصاروخ إىل القمر إذا عرفنا قدرته ورسعته..

( )1الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.

( )3الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.

( )2الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.
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وبام أن الوجود هو كلامت اهلل ،فقد أعطانا اهلل االطمئنان بأنه ال مبدل لقوانينهَ :
﴿ال ُم َبدِّ َل
لِكَلِ َامتِ ِه﴾ [األنعام ،]115 :وإن عني األشياء هي كلامته ،إن ظواهر األشياء يف كلامته لذا قال:
﴿س ْب َحا َن ُه إِ َذا َق َىض َأ ْم ًرا َفإِن َاام َي ُق ُ
ول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ [مريم ..]35 :وقال عن ظواهر الطبيعة إهنا
ُ
يف كتاب مبني فال يوجد َشء يف الطبيعة صغريا كان أم كبريا إال يعلمه اهلل ويسيطر عليه..
لذا فإن معرفة اإلنسان بكلامت اهلل هي مفتاح خالفته هلل يف الوجود وهي مفتاح رقيه)()1

قال آخر :ثم راح يقزم علم اهلل مثلام قزم سائر املفاهيم ،فقال( :فعلم اهلل بالطبيعة إما
علم مربمج سلفا يف اللوح املحفوظ [القرآن املجيد] والذي حيوي قوانني جدل الطبيعة
األول ،والثاين واخللق والتطور والساعة والبعث واليوم اآلخر واجلنة والنار ،أي قوانني
اجلدل املادي هلذا الكون والكون الذي يليه ،وإما علم يف كلية االحتامالت لظواهر الطبيعة
اجلزئية القائمة عىل األضداد واليت نفهمها من خالل الرياضيات والتي سامها [كتاب
مبني] ،وبام أن سلوك اإلنسان سلوك احتاميل فقد سمى القصص أيضا الكتاب املبني لذا
ب َما َقدا ُموا َوآ َث َار ُه ْم َو ُك ال ََش ٍء َأ ْح َص ْينَا ُه ِيف إِ َما ٍم ُمبِ ٍ
ني﴾
قال﴿ :إِناا ن َْح ُن ُن ْحيِي املَْ ْوتَى َو َن ْك ُت ُ
ْ
[يس ،]12 :أي أن اإلمام املبني هو أرشيف األحداث اجلزئية اجلارية لألشياء فيا لكون
واإلنسان لذا جاء القصص من اإلمام املبني وهناك معلومات عند اهلل فقط ،غري مؤرشفة
وغري مربجمة سلفا وهي التي قال عنها﴿ :إِ ان اهللاَ ِعنْدَ ه ِع ْلم الساع ِ
َة﴾ [لقامن)2 ()]34 :
ُ ُ ا
قال آخر :وبعد كل هذا اإلقحام للعقل يف غري جماله ،والذي يذكر بحشو احلشوية،
وكشف الصوفية ،راح يدافع عن جهل اهلل بمستقبل عباده املرتبط بأفعاهلم االختيارية،
فقال( :أما بالنسبة لسلوك اإلنساين الواعي ،فحتى نفهم هذا السلوك الواعي جيب علينا أن
ال ننسى أن اإلنسان خليفة اهلل يف األرض ،وأنه يوجد يف اإلنسان وليس يف الكائنات احلية
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األخرى َشء من ذات اهلل ،وهو الروح وهبا أصبح خليفة اهلل يف األرض ،واكتسب املعارف
وأصبح قادرا عىل املعرفة والترشيع ،هذه النقطة إذا نسيناها فإن السلوك اإلنساين سيتحول
إىل جمموعة من الصور املتحركة يديرها الذي صممها [أفالم كرتون] ،ولكن إذ قلنا إن
هناك أمرا مشَتكا بني اهلل واإلنسان وهو الروح ،أي إذا قلنا إن الصور املتحركة فيها َشء
من ذات املصمم لتغري األمر)()1

قال آخر :هل رأيتم كيف يفرس الروح ،ويعتربها جزءا من ذات اهلل ،ويعترب اإلنسان
رشيكا هلل فيها ..وهو نفس قول املرشكني ،كام قال تعاىل﴿ :وجع ُلوا َله ِمن ِعب ِ
اد ِه ُجزْ ًءا إِ ان
ُ ْ َ
َ َ َ
ِْ
اإلن َْس َ
ور ُمبِنيٌ ﴾ [الزخرف]15 :؟
ان َل َك ُف ٌ
قال آخر :وهو يبني عىل هذه املشاركة لإلنسان يف الروح ،فيقسم السلوك اإلنساين
الواعي إىل قسمني أوهلام ـ كام يذكر ـ (علم اهلل الكامل بكلية االحتامالت التي يمكن أن
يسلكها اإلنسان ،فأمام كل إنسان عىل حدة ،ماليني االحتامالت كل يوم يف موعد نومه ويف
طعامه ويف لباسه ويف كالمه ويف عالقته مع اآلخرين ويف صالته ويف صومه وإيامنه وكذبه
ويف أن يتعلم أو يبقى جاهال وهكذا دواليك ،فال يمكن ألي إنسان أن يقوم بأي عمل
علني أو خيفي أي أمر أو يتبنى أية فكرة رسا أو علنا إالوترصفه داخل يف هذه االحتامالت..
وبالتايل فهو داخل يف علم اهلل الكيل ،أي ال يمكن ألي إنسان مهام عمل أن يقوم بعمل ما
رسا أو علنا ويفاجئ اهلل به ،وال يدخل يف كلية احتامالت علمه ،وهذه هي عني كامل املعرفة
كرسعة الضوء فإهنا حتوي كل احتامالت الرسعات املمكنة لألشياء ،فأبوبكر مل يفاجئ اهلل
بإيامنه ،وأبو هلب مل يفاجئ اهلل بكفره ،ألن الكفر واإليامن كليهام معا يدخل يف علم اهلل..
فالذي ال يشاء االستقامة ينحرف ،فعلم اهلل ومشيئته أن يكون هناك استقامة وانحراف معا،
( )1الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.
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﴿و َما ت ََشا ُء َ
ون إِ اال َأ ْن َي َشا َء اهللاُ َر ُّب
لذا قال يف جمال الكلية وليس يف جمال التبعيضَ :
ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [التكوير ،]29 :ففي علم اهلل ومشيئته االستقامة واالنحراف معا ،ويف مشيئتنا نحن
أن نستقيم أو ننحرف ،بيد أن من يستقم فإنه ال يفاجئ اهلل باستقامته ،ومن ينحرف ال
يفاجئ اهلل بانحرافه ،ويف هذا يصبح اخليار اإلنساين الواعي خيارا حرا يستلزم الثواب
والعقاب ،وتصبح خيارات اإلنسان غري مكتوبة عليه سلفا)()1

قال آخر :ثم رد عىل الذين يذكرون أن علم اهلل حمقق وشامل لكل َشء ،فقال( :إذا
قلنا اآلن إن اهلل منذ األزل علم أن أبا بكر سيؤمن وأن أبا جهل سيكفر فهذا عني نقصان
املعرفة وليس كامهلا ،أي أن علم اهلل حيمل صفة االحتامل الواحد ،ولو كفر أبو بكر وآمن
أبو جهل لكانت هذه مفاجأة كبرية هلل تعاىل ،علام بأن باب الكفر واإليامن كان مفتوحا أمام
االثنني عىل حد سواء)()2

قال آخر :ومل ينس عند ذكره للنوع الثاين من علم اهلل ،أن يضيف له مزية خيتلف هبا
عن اإلنسان ،وقد عرب عنها بقوله( :علم اهلل الكامل بأحداث مسبقة بكلياهتا وجزئياهتا أو
بأحداث جارية بكلياهتا وجزئياهتا ..وذلك أنه يف حلظة أن نوى أبو بكر اإليامن قبل أن
يفيض هبذه النية ألحد ،وهي مازالت رسا يف نفسه علمها اهلل أوال ،ويف نفس اللحظة التي
نوى فيها أبو بكر اإليامن ،وثانيا هذه املعرفة داخلة يف احتامالت علمه الكامل أي مل يفاجأ
هبا ،وهنا تكمن الصفة [الصورة] املشَتكة بني اهلل والناس ،فقد خلقنا اهلل أحرارا يف اختيارنا
ونحن بالنسبة له لسنا هلوا يلهو بنا ،والفرق هو أنه كامل املعرفة [عليم] ونحن ناقيص
املعرفة [متعلمني] ،لذا فهو حر وله متام احلرية ونحن متحررون ،وقد جاءت صيغ اآليات
السابقة يف صيغة املايض ويف صيغة املضارع [احلارض] للداللة عىل علمه بأحداث مسبقة
( )1الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.
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بكلياهتا وجزئياهتا أو بأحداث جارية بكلياهتا وجزئياهتا)()1

قال آخر :هذا جمرد مثال عن جدهلم يف هذا اجلانب ،والذي يتباهون به ويفتخرون،
ويتومهون أن كل األمة انحرفت وأخطأت ألهنا مل تستعمل املناهج التي يستعملوهنا ،والتي
يتالعبون فيها باأللفاظ واملعاين كام حيلو هلم.
قال آخر :وقد كان من عواقب تلك اجلرأة عىل اهلل ،أن صار األدب احلداثي ممتلئا
بالسخرية من اهلل ،واحلديث عنه بكل األساليب التي َتلوا من التعظيم والتقديس.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قول بعض شعرائهم( :من بعد موت اهلل مشنوقا..
عىل باب املدينة ..مل تبق للصلوات قيمة ..مل يبق لإليامن أو للكفر قيمة)()2

قال آخر :وقال آخر( :قلبي بحر مل يعد يميش عليه األمل ..طارد اإلله من بعد ،وإما
قىض ..احتوى جثامنه ثالث ليال ..قلبي قرب أفلت منه جثامن اإلله)()3

قال آخر :وقال يف قصيدة أخرى ينفي وجود اإلله ويقرنه بالغبار رمز العدم
والضياع( :لففت العباءة حويل ..تعكزت إىل القفر ..إىل قمتي اجلرداء ..حيث الغبار وال
اإلله ..نجو بقمتي اجلرداء)()4

قال آخر :ويعرب آخر عن ذلك فيقول( :رأيت اإلله عىل املقصلة ..رأيت الديوك عىل
املزبلة)()5

قال آخر :وقال آخر( :كان يف أرضنا إله نسيناه مذ نأى ..وحرقنا وراءه هيكل الشمع
والنذور ..نحن صغنا من القباب ..صنام من تراب ..ورمجناه باحلضور ..بالطريق الذي
كان أن يبدأ)()6

( )1الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.
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قال آخر :وغريها كثري ..فقد أصبح الشعراء يتنافسون يف تزيني أشعارهم بمثل هذه
الكلامت ،ومن مل يفعل يعتربونه دوغامئيا وكالسيكيا ومتخلفا ..ثم ال يؤذن له بعد ذلك يف
الشهرة ،وال حتى يف نرش قصائده.
ج .املبدلون والنبوة:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املبدلني وموقفهم من النبوة.
ق ال أحد املبدلني :إن الذي ال يعظم اهلل وال يقدره حق تقديره ،يستحيل عليه أن
يعظم النبوة أو يقدرها ،أو يعرف مقتضيات اإليامن هبا.
قال آخر :وقد عرفتم من خالل أحاديثنا السابقة تشكيكات احلداثيني األوائل يف كل
ما ورد يف القرآن الكريم من أحاديث األنبياء وقصصهم باعتبارها جمرد أمثلة سيقت للعربة،
وليس هلا أي حظ من الوجود الواقعي ،كام فعل ذلك حممد أمحد خلف اهلل ،يف بحثه املعنون
بـ [الفن القصيص يف القرآن الكريم] ،والذي استعمل يف االحتيال لبث هذه الشبهة نفس
ما يستعمله احلداثيون من التكلف والفضول والتأيل عىل اهلل.
قال آخر :وذاك ما ذكره احلداثيون القدامى ،والذين تأثروا باملسترشقني يف االعتامد
عىل التشكيك يف كل َشء ،حتى يف احلقائق الواضحة ،أما احلداثيون املحدثون ،أو الذين
يزعمون ألنفسهم أهنم قرآنيون؛ فقد راحوا يستعملون ما تلقنوه من مناهج غربية بغية
االلتفاف عىل النبوة ،وتفريغها من مضموهنا مثلام فعلوا مع سائر أحكام الدين وقيمه
وعقائده.
قال آخر :وسنذكر لكم مخسة أمثلة عن ذلك ،لتعرفوا مدى بعدهم عن احلقائق
القرآنية ،بل مدى حتريفهم وتبديلهم هلا.
املثال األول:
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قال أحد احلضور :فحدثونا عن املثال األول.
قال أحد املبدلني :املثال األول هو استخدام شحرور لنظرية التطور يف تفسري تاريخ
األنبياء ،وتشوهيهم إىل درجة مل يصل إليها أحد من قبل ومن بعد ..فقد صور أن النبوة
تدرجت يف مراحل خمتلفة بحسب املراحل التي مر هبا اإلنسان يف سلم التطور الذي هو
القاسم املشَتك بني احلداثيني مجيعا.
قال آخر :ولذلك يذكر أن األنبياء األوائل الذين أرسلوا للبرشية مل يكونوا من البرشـ
باعتبار البرش مل يتطوروا بعد ـ وإنام هم من املالئكة ،ولذلك فإن أول نبي عنده هو نوح عليه
السالم ،وأنه لعدم كفايته ألداء هذا الدور كان معه مالئكة ،يقومون هم أيضا بالدعوة.
قال آخر :فقد قال تعليقا عىل قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْلنَا ْاهبِ ُطوا ِمن َْها َمجِي ًعا َفإِ اما َي ْأتِ َينا ُك ْم ِمنِّي
حيزَ ُن َ
ون﴾ [البقرة( :]38 :هذا اهلدى جاء بداية
اي َف َال َخ ْو ٌ
ُهدً ى َف َم ْن تَبِ َع ُهدَ َ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
ِ
ٍ
ِ
يها ن َِذ ٌير﴾
عىل شكل نذر من املالئكة كان اهلل يبعثهم يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن م ْن ُأ امة إِ اال َخ َال ف َ
﴿و َل ْو َشا َء اهللاُ َألَنْزَ َل َم َالئِ َك ًة َما َس ِم ْعنَا ِ َهب َذا ِيف آ َبائِنَا
[فاطر ،]24 :وقد استمرت النذر مع نوح َ
اف و َقدْ َخ َل ِ
ِ
ٍ
ِ
ت الن ُُّذ ُر
﴿وا ْذ ُك ْر َأ َخا عَاد إِ ْذ َأن َْذ َر َق ْو َم ُه بِ ْاألَ ْح َق َ
ْاألَ اولنيَ ﴾ [املؤمنون ،]24 :ومع هود َ
ِم ْن َب ْ ِ
ني َيدَ ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه﴾ [األحقاف ،]21 :وإىل إبراهيم وإىل لوط وإىل صالح؟ ..وكانت النذر
تأيت عىل شكل مشخص يعرفون أهنا ليست منهم ،وإنام هي مرسلة من السامء ،ونحن نرى
يف األطروحة القديمة أن احلكام جاءوا من السامء ،وأهنم من دم آخر رواية أسطورية،
ملفهوم النذر الواردة يف التنزيل احلكيم)()1

قال آخر :ثم يوهم القارئ أنه يعتمد يف ذلك عىل احلقائق والوثائق؛ فيقول:
(الطوفان قىض عىل اجلميع ،وبعد الطوفان نزل احلكم امللكي من السامء من جديد،
( )1شحرور ،القصص القرآين.11/2 ،
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وأصبحت مدينة كيش مقر حكم امللوك ،وقبل الطوفان كان احلكم امللكي قد هبط من
السامء ألول مرة يف مدينة أريدو ..ونؤكد هنا أيض ًا أنه قبل نوح كانت النذر من املالئكة
فقط ،وقد تم التعبري عنه بأن احلكم هبط من السامء ،ثم صار مشَتك ًا برش ًا ومالئكة (نوح
حتى إبراهيم) ،ثم برش فقط وهو الرسول حممد)()1

قال آخر :وهو يتكلم بثقة عجيبة ناسيا أن القرآن الكريم الذي يتصور أنه يعتمد
عليه إلثبات هذه احلقائق هو نفسه الذي انتقدها وردها ،وبني وجوه ردها ،فاهلل تعاىل ذكر
﴿و َما
يف مواضع منه أن كل الرسل الذين أرسلوا للبرشية كانوا من جنسها ،قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
﴿و َما َأ ْر َس ْلنَا
َأ ْر َس ْلنَا م ْن َق ْبلِ َك إِ اال ِر َج ًاال ُنوحي إِ َل ْي ِه ْم م ْن َأ ْه ِل ا ْل ُق َرى﴾ [يوسف ،]109 :وقالَ :
ِ
ِ
ِ
الذك ِْر إِ ْن ُكنْ ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ون﴾ [النحل ،]43 :وقال:
م ْن َق ْبل َك إِ اال ِر َج ًاال ُنوحي إِ َل ْي ِه ْم َف ْ
﴿ َيا َبنِي آ َد َم إِ اما َي ْأتِ َينا ُك ْم ُر ُس ٌل ِمنْ ُك ْم َي ُق ُّص َ
ف
ون َع َل ْي ُك ْم آ َي ِايت َف َم ِن ا ات َقى َو َأ ْص َل َح َف َال َخ ْو ٌ

حيزَ ُن َ
ون﴾ [األعراف]35 :
َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
قال آخر :بل إن اهلل تعاىل رد عىل املرشكني الذين طالبوا بنزول الرسول امللك بدل
ِ
ِ
يض ْاألَ ْم ُر ُث ام َال
الرسول البرش ،بقولهَ :
﴿و َقا ُلوا َل ْو َال ُأن ِْز َل َع َل ْيه َم َل ٌك َو َل ْو َأنْزَ ْلنَا َم َلكًا َل ُق َ
جل َع ْلنَا ُه َر ُج ًال َو َل َل َب ْسنَا َع َل ْي ِه ْم َما َي ْلبِ ُس َ
ُينْ َظ ُر َ
ون﴾ [األنعام ،]9 ،8:واعترب
ون َو َل ْو َج َع ْلنَا ُه َم َلكًا َ َ

ِ
اس ُت ْه ِزئَ بِ ُر ُس ٍل ِم ْن َق ْبلِ َك َف َح َ
اق بِا ال ِذي َن
قوهلم ذلك نوعا من السخرية؛ فقالَ :
﴿و َل َقد ْ
س ِ
خ ُروا ِمن ُْه ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
ون﴾ [األنعام]10 :
َ

قال آخر :وسبب هذا املوقف هو نظرية التطور التي يؤمن هبا ،والتي جعلته يتوهم
أن البرش كانوا من الضعف بحيث مل تكن هلم القدرة عىل استقبال النبوة البرشية ،ولذلك
تدرج اهلل معهم.
( )1شحرور ،القصص القرآين.51/2 ،
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قال آخر :وهكذا ينطلق من هذه النظرية ليفرس النبوة ،والتي يعتربها مرحلة ترتبط
بالضعف والقصور البرشي ،وأن البرش يف تلك املراحل كانوا ـ مثل الطفل الصغري ـ
حيتاجون إىل رعاية خارجية؛ فلام كربوا استغنوا عنها ،وهلذا يفرس ختم النبوة ،بكون البرش
أصبح هلم من الرقي العقيل ما يغنيهم عن النبوة ،وبالتايل يمكنهم التخيل عن النبوة اخلامتة
نفسها ،بتلك األفكار التي يمكنهم أن يصلوا إليها.
قال آخر :بل إنه ينطلق من هذه النظرية ليفرس األدوار التي كلف األنبياء عليهم
السالم بالقيام هبا ،وهي أدوار َتالف متاما ما ورد يف القرآن الكريم من شأهنا.
قال آخر :فهو عند ذكره لوظيفة نوح عليه السالم مع قومه ،يعرب عنها بقوله( :لقد
كان نوح أول رسول ونبي من البرش يف منطقة الرشق األوسط كام يعتقد العامل القديم،
وقومه هم بداية اإلنسان احلديث يف هذه املنطقة حيث كان هناك جمموعة من الناس هلا
عالقات اجتامعية بدائية ،وهلا لغة جمردة بحيث تسمح لنوع من الوحي املجرد ،وكان
الوضع اإلنتاجي يف هذه احلقبة التارخيية بدائيا جدا ،لذا فقد كان الرشك األساِس الذي
وقع فيه اإلنسان آنذاك هو عبادة مظاهر الطبيعة وخاصة الشمس والقمر ،وقد ذكر هذا يف
ف َخ َل َق اهللاُ سبع سامو ٍ
ات طِ َبا ًقا َو َج َع َل ا ْل َق َم َر فِ ِ
ورا َو َج َع َل
قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر ْوا َك ْي َ
َ َْ ََ َ
يه ان ُن ً
ِ
ا
اجا﴾ [نوح ،]16 ،15 :وبالتايل فقد اقترصت رسالة نوح عىل التوحيد واالستغفار
رس ً
الش ْم َس َ
فقط دون أن يكون هناك أي وصايا أخالقية أو شعائر تعبدية ،فعند نوح ال صالة وال صوم
وال زكاة وال أي شكل من أشكال العبادات التي نعرفها)()1

قال آخر :ولسنا ندري كيف استنتج كل هذا ،مع أن القرآن الكريم اعترب من أسباب
ما وقع لقوم نوح من العقوبة هو خطاياهم ،وهي معنى ينتظم اخلطايا العقدية واخلطايا
( )1شحرور ،القصص القرآين.17/2 ،
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﴿مماا َخطِيئ َِاهتِم ُأغ ِْر ُقوا َف ُأد ِخ ُلوا نَارا َف َلم َجيِدُ وا َهلم ِمن د ِ
السلوكية ،فقد قال تعاىلِ :
ون اهللاِ
ُْ ْ ُ
ْ
ً ْ
ْ
ارا﴾ [نوح]25 :
َأن َْص ً

قال آخر :بل إن شحرورا يوغل يف التطرف حني يزعم أن القتل نفسه ،مل يكن يف
ذلك احلني جريمة ،بل كان شيئا عاديا ،مل تأت الرشائع لتحريمه ،ألن أول حتريم له ـ حسب
تصوره ـ كان مرتبطا ببني إرسائيل ،فقد قال يف معرض ذكره للعرب والعظات املستنبطة من
من قصة نوح عليه السالم يف القرآن الكريم( :عدم وجود ترشيعات من أي نوع ،ألن
مفهوم الترشيع مل يوجد بعد ،واملجتمعات ما زالت بدائية ال جتارة فيها وال بيع وال رشاء،
وجريمة القتل األوىل التي حصلت مع ابني آدم مل يرشع حتريمها إهليا إال عىل بني
إرسائيل)()1

قال آخر :وهكذا ،فإن الوظيفة األساسية التي كلف هبا نوح عليه السالم ـ عىل
حسب رؤية شحرور ـ هي الَتقية احلضارية املادية لقومه ،ولذلك كان من البنود األساسية
لرسالة نوح عليه السالم عنده هي [التبشري بالبنيان واالستقرار] ،والتي استدل هلا بقوله:
(لقد عاش اإلنسان يف عهد نوح يف الكهوف حيث كانت املنطقة حتيط هبا اجلبال ،وفيها
أهنار؛ فيعتقد أهنم كانوا يعيشون يف الكهوف ويف الغابات املحيطة باألهنار ،لذا فقد كانوا
يعبدون مظاهر الطبيعة ،حيث أن متييز اآلهلة مل يوجد عندهم بعد؛ فكانت من نبوة نوح
﴿و ُيم ِد ْد ُكم بِ َأم َو ٍ
ال
ْ ْ
التبشري بالبنيان واالستقرار ،وهذا التبشري يف نبوته ورد يف قوله تعاىلْ َ :
ٍ
ِ
جي َع ْل َل ُك ْم َأ ْهنَ ًارا﴾ [نوح ..]12 :من هنا نالحظ كيف برش نوح
جي َع ْل َل ُك ْم َجناات َو َ ْ
َو َبننيَ َو َ ْ
الناس باالستقرار من البناء وهذا االستقرار فعال كان حاصال حتى زمن هود)()2

قال آخر :وهو ـ كعادته يف اإلغراب ـ ال يفهم من لفظة [البنني] ما تعودنا أن نفهمه
( )1شحرور ،القصص القرآين.17/2 ،

( )2الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.
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منها ،وإنام يرى أهنا مشتقة من (فعل [بنن] ،وتعني الثبات واللزوم واإلقامة ،وهذه هي
طبيعة األبنية والبنيان)()1

﴿ر ِّب اغ ِْف ْر ِيل َولِ َوالِدَ اي َو َملِ ْن َد َخ َل َب ْيتِ َي
قال آخر :لكنه عندما يواجه بقوله تعاىلَ :

ُمؤْ ِمنًا﴾ [نوح ،]28 :والذي ورد فيه لفظ [البيت] ومعناه واضح جيل ،يذهب إىل تأويله بكونه
ليس املراد منه البيت الذي نعرفه ،واملشكل من البنيان املعروف ،وإنام هو (اسم جنس ،وهلا
أصل واحد وتعني املأوى واملآب ومجع الشمل ،فليس من الرضوري أن يكون البيت بنيانا
إذ يمكن أن يكون كهفا)()2

قال آخر :وهكذا يف تأويله للفظة األموال ،فهو يفرسها بقوله( :فهنا املال ال يعني
النقد ،بل جاء من فعل [مول] وتعني هنا أدوات اإلنتاج البدائية ،وما يمكن أن يصطاده
اإلنسان وجينيه من الطبيعة ،ويف القاموس خرج إىل ماله :أي خرج إىل ضياعه وإبله)()3

قال آخر :وهكذا انطلق من نظرية التطور ليصور أن اسم [اهلل] مل يكن موجودا،
ويستدل لذلك من القرآن الكريم عىل طريقته يف االستنباط املمتلئ بالغرابة ،فهو يقول ـ
عند حديثه عن تطور اسم اإلله ـ( :لقد رأينا كيف شاع التشخيص قبل إبراهيم ،وانترشت
ظاهرة تعدد اآلهلة من كواكب ونجوم وأصنام ومتاثيل ،وكيف كان مفهوم اإلله املجرد
غامض ًا ال اسم له لعدم اكتامل القدرة العقلية عىل التجريد عند أهل تلك العصور؛ فقد كان
ِ
وب
رض َي ْع ُق َ
اسمه عند األسباط (إله إبراهيم) ،وذلك يف قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْم ُكنْ ُت ْم ُش َهدَ ا َء إ ْذ َح َ َ
ِ
ِ
ت إِ ْذ َق َال لِبنِ ِيه ما َتعبدُ َ ِ
ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل
املَْ ْو ُ
َ َ ُْ
ون م ْن َب ْعدي َقا ُلوا َن ْع ُبدُ إِ َهل َ َك َوإِ َل َه آ َبائ َك إِ ْب َراه َ
اق إِ َهلا و ِ
احدً ا َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [البقرة ،]133 :وكان اسمه عند فرعون( :إله
َوإِ ْس َح َ ً َ

( )1الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.

( )3الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.

( )2الكتاب والقرآن ،قراءة معارصة ،موقعه.
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اها َم ُ
اب
﴿و َق َال فِ ْرع َْو ُن َي َ
اب َأ ْس َب َ
رص ًحا َل َع ِّيل َأ ْب ُلغُ ْاألَ ْس َب َ
موسى) ،كام يف قوله تعاىلَ :
ان ا ْب ِن ِيل َ ْ
ِ
ِ
ِ
وسى﴾ [غافر ،]37 ،36 :وكان اسمه عند سحرة فرعون( :رب
الس َام َوات َف َأ اطل َع إِ َىل إِ َله ُم َ
ا
ِ
وسى
العاملني) ،و(رب موسى وهارون) ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا آ َمناا بِ َر ِّب ا ْل َعاملَنيَ َر ِّب ُم َ
َو َه ُار َ
ون﴾ [األعراف ،]122 ،121 :أو مل يكن له اسم عىل اإلطالق كام عند فرعون يف قوله تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ِ
رسائِ َيل َو َأنَا ِم َن
﴿حتاى إ َذا َأ ْد َر َك ُه ا ْلغ ََر ُق َق َال آ َمن ُْت َأ ان ُه َال إ َل َه إ اال ا الذي آ َمن َْت بِه َبنُو إ ْ َ
املُْسلِ ِ
منيَ ﴾ [يونس)1 ()]90 :
ْ
قال آخر :وهو يصور أن االهتداء هلل مل يتم إال يف عهد إبراهيم عليه السالم ،وذلك
(بعد رحلته الطويلة يف البحث عن اهلل من املشخص إىل املجرد ،وليولد عنده مفهوم
اإلسالم والتسليم هلذا اإلله املجرد ألول مرة يف تاريخ اإلنسان بداللة قوله تعاىلِ :
﴿م ال َة
ِ
يم ُه َو َس اام ُك ُم املُْ ْسلِ ِمنيَ
َأبِي ُك ْم إِ ْب َراه َ

ِ
ن َق ْب ُل﴾ [احلج)2()]78 :
م ْ

املثال الثاين:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املثال الثاين.
قال أحد املبدلني :املثال الثاين هو حتريف شحرور ملا ذكره اهلل تعاىل عن أنبيائه عليهم
السالم من قيم نبيلة ،وأخالق عالية ،وتسليم مطلق هلل؛ ليتحول كل ذلك إىل ترصفات ال
معنى هلا ،بل قد حتمل معان ال تتناسب مع األنبياء عليهم السالم.
قال آخر :ومن أمثلة ذلك أنه حول من رؤيا إبراهيم عليه السالم ـ والتي ذكرها اهلل
تعاىل وأشاد هبا ليبني مدى تسليم إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم هلل ـ إىل جمرد أحاديث
نفس ،ال عالقة هلا بالواقع ،وقد قال مقدما هلذه الفرية العظيمة( :احتار إبراهيم ماذا يفعل
ليتقرب من هذا اإلله ،فالناس يقدمون قرابني آلهلة مزيفة ال متلك رض ًا وال نفع ًا ألحد..
( )1شحرور ،القصص القرآين.105/2 ،

( )2شحرور ،القصص القرآين.105/2 ،
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وظلت فكرة تقديم القربان هلل تدور يف رأس إبراهيم حتى سيطرت عليه ،وبدأ يرى يف املنام
أنه يذبح ابنه ،ثم تكررت الرؤيا حتى ترسخت ،فقرر إبراهيم أن حيوهلا إىل فعل عىل أرض
الواقع ،بعد أن أيقن أهنا ليست جمرد رؤيا بل تكليف وأمر إهلي)()1

قال آخر :وهكذا حيرف موقف إسامعيل عليه السالم املمتلئ باحللم والتسليم هلل،
حيث يعلق عليه بقوله( :إننا نفهم أن جواب إسامعيل ألبيه كان أن يفعل ما يؤمر ال ما يرى
يف املنام ،ألن إسامعيل ال يقبل أن يقتله أحد بمجرد منام حتى لو كان أباه ،فإذا كانت املسألة
أمر ًا بالقتل فليفعل ،وإن كانت رؤيا فال)()2

قال آخر :وهو يشري بذلك إىل أن إسامعيل عليه السالم مع صغر سنه ،فهم من احللم
ما مل يفهمه والده ،ولذلك أمره أن يلتزم أمر اهلل ،ال ما يراه يف منامه.
قال آخر :وهكذا حيرف ذلك النص الرصيح الذي أخرب اهلل تعاىل فيه عن تسليم كال
النبيني الكريمني هلل تعاىل ،وهو قوله تعاىل ﴿ َف َل اام َأ ْس َل َام َو َت ال ُه لِ ْل َجبِ ِ
ني﴾ [الصافات ]103 :بقوله:
(يف هذا إشارة إىل أن معركة املعاناة النفسية قد ُحسمت ملصلحة التسليم هلل تعاىل ،وإىل أن
نار تنازع األفكار وجتاذب الوساوس يف أعامقهام قد انطفأ ملصلحة اإليامن واإلنابة ،وإىل أن
احلرية عندمها قد اطمأنت للطف اهلل)()3

ِ
الرؤْ َيا إِناا
يواجه بقوله تعاىلَ :
قال آخر :وعندما َ
يم َقدْ َصدا ْق َت ُّ
﴿ونَا َد ْينَا ُه َأ ْن َياإِ ْب َراه ُ
ك ََذلِ َك ن َْج ِزي املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [الصافات ،]105 ،104 :يفرسها بأن كل ما حصل مل حيصل؛ فال
إبراهيم هم بذبح ابنه ،وال إسامعيل أذن بذلك ..بل إن اهلل تعاىل اكتفى منه بذلك املوقف
الذي تراجع فيه إبراهيم عن رؤياه بعد أن صححها له ابنه إسامعيل.

( )1شحرور ،القصص القرآين.109/2 ،

( )3شحرور ،القصص القرآين.112/2 ،

( )2شحرور ،القصص القرآين.111/2 ،
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قال آخر :ونفس هذا املوقف نجده عند تلميذ حداثي آخر ،راح يعرب عن تلك الرؤيا
بقوله( :وهذا املنام ليس أمر من اهلل بذبح النبي إسحاق ،فاألوامر اإلهلية ال تأيت يف املنامات،
وإنام كان منام ًا يقصد به َشء آخر ،ولكن النبي إبراهيم أوله عىل ظاهره وخاصة بعد تكرار
رؤيته له ،فأراد أن يذبح ابنه ظن ًا منه أنه ينفذ أمر اهلل ،وأخطأ يف تأويل املنام ،فنزل األمر
اإلهلي بتوقيف هذا العمل وأعطاه فداء ملنامه وابنه ،وأخربه أنه تم تصديق الرؤيا من خالل
اخلضوع هلل وذبح الدنيا وزينتها وإخراجها من قلب النبي إبراهيم ،وليس املقصود الصورة
املادية للمنام ،وأن ذبح الولد يف املنام رمز لذبح الدنيا وزيتنها)( )1

املثال الثالث:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املثال الثالث.
قال أحد املبدلني :املثال الثالث يشبه تلك األحاديث التي سمعتموها من احلشويني
الذين شوهوا األنبياء عليهم السالم ،واهتموهم بكل صنوف االنحرافات.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره شحرور عند حديثه عن يوسف عليه
السالم ،وكيف حتىل بالعفة ،وواجه الفاحشة بكل قوة ،فقد خالف خمالفة قطعية املنهج
القرآين يف هذا  ،بل صور أن الفاحشة نفسها مل تكن حمرمة ،وإنام راعى يوسف عليه السالم
﴿و َر َاو َد ْت ُه
فقط ما تعلمه من بيئته البدوية من وفاء ومروءة ،فقد قال معلقا عىل قوله تعاىلَ :
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اب َو َقا َل ْت َه ْي َت َل َك َق َال َم َعا َذ اهللاِ إِ ان ُه َر ِِّب َأ ْح َس َن
ا التي ُه َو ِيف َب ْيت َها َع ْن َن ْفسه َو َغ ال َقت ْاألَ ْب َو َ

اي إِ ان ُه َال ُي ْفلِ ُح ال اظاملُِ َ
ون﴾ [يوسف( :]23 :ونفهم منه أمور ًا أوهلا :أن يوسف كان يعرف
َم ْث َو َ
اهلل بدليل أنه استعاذ به( ،)2ثانيها :أنه استكرب واستنكر أن يمتثل ملا تدعوه إليه باعتباره

( )1النبي حممد ليس من ذرية النبي إسامعيل ،سامر إسالمبويل ،موقع

( )2وذلك بناء عىل قوله بأن معرفة اهلل كانت مرحلة من مراحل التطور

شحرور.

البرشي.
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يتعارض أخالقي ًا مع ما انفتحت عيناه عليه يف بيئته األوىل من مكارم وقيم ومثل عليا
كالوفاء واملروءة ،وليس باعتباره زن ًا حمرم ًا ألن حتريم الزنا مل يكن قد نزل به حتريم إهلي)()1

مه ْت بِ ِه َو َه ام ِ َهبا َل ْو َال َأ ْن َر َأى
قال آخر :بل إنه ـ ويف تفسريه لقوله تعاىلَ :
﴿و َل َقدْ َ ا
ف َعنْه السوء وا ْل َفح َشاء إِ انه ِمن ِعب ِ
ان َر ِّب ِه ك ََذلِ َك لِن ْ ِ
ُب ْر َه َ
ادنَا املُْ ْخ َل ِصنيَ ﴾ [يوسف ]24 :ـ راح
َرص َ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ ْ َ
يقع يف نفس األخطاء التي وقع فيها أولئك الذين انتقدهم باعتبارهم خرافيني وظالميني؛
فقد قال تعقيبا عليها( :هذه اآلية ال يمكن فهمها إال إذا فهمنا ملاذا استعاذ يوسف باهلل يف
اآلية السابقة ،واجلواب إنه من موقعه كنبي يعلم أن ميل الرجل للمرأة واملرأة للرجل غريزة
فطرية جعلها اهلل فيهام ..ويعلم أن هذه الغريزة املخلوقة املجعولة فيه قانون رباين قاهر ال
فكاك إلنسان منه نبي ًا كان أم غري نبي إال بتدخل من اهلل اخلالق البارئ املصور ،وهذا ما
﴿وإِ اال ت ْ ِ
ب إِ َل ْي ِه ان َو َأ ُك ْن ِم َن
َرص ْ
ف َعنِّي َك ْيدَ ُه ان َأ ْص ُ
أشار إليه يوسف نفسه يف قولهَ :
اجل ِ
اهلِنيَ ﴾ [يوسف ،]33 :ومن هنا كان طبيعي ًا أن يلجأ يوسف إىل ربه مستعيذ ًا به راجي ًا منه
َْ
ال عليه)()2
متوك ً

قال آخر :ثم راح يفرس كيف استجاب اهلل له ،فقال( :والسؤال الثاين :كيف حصل
ذلك وتم؟ واجلواب :كام أن اهلل سبحانه استجاب إلبراهيم وعطل خاصية اإلحراق يف نار
النمرود فجعلها برد ًا وسالم ًا ،وكام استجاب ملوسى يف مباراته أمام فرعون فحول العصا
من خشب إىل حلم ودم فإذا هي حية تسعى ،كذلك استجاب اهلل لنبيه يوسف فجرده من
قدرته عىل اجلامع ،فإذا بعنوان ذكورته خرقة بالية ال تنفع ال للخل وال للخردل ،وهذا هو
الربهان الرباين املادي الذي رآه يوسف رأي العني وهي هتم به وهيم هبا ،وهكذا أصبح
اجلامع اجلنيس مستحيالً ،وهذا هو برهان اهلل عىل اإلحصان من الفاحشة ،وهو برهان من
( )1شحرور ،القصص القرآين قراءة معارصة.233/2 ،

( )2شحرور ،القصص القرآين 233/2 ،ـ .234
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مقام الربوبية ،وإىل يومنا هذا إذا أراد اهلل منع إنسان من الوقوع يف الفاحشة؛ فإنه يفقده
القدرة عىل اجلنس إن كان فاحشة ،ونحن نؤكد قوله تعاىل بأنه لو مل هيم هبا ملا رأى برهان
ربه)()1

قال آخر :وخطورة هذا الطرح ال تتعلق بقصة يوسف عليه السالم فقط ،وإنام بذلك
التربير للفاحشة ،واعتبارها ميال طبيعيا ،وأن اإلنسان فيها خاضع لغريزته القاهرة ،وأنه
ليس مسؤوالً عنها ما دامت تلك هي إرادة اهلل ،إال إذا أراد اهلل منعه منها ،فيعطل قدرته
عىل ممارستها.
قال آخر :ونفس كالمه هذا نجده عند حديثه عن الفواحش التي وقع فيها قوم لوط؛
فهو يربرها ،ويسوغها ،ويعترب أهنا مرتبطة بالنواحي البيولوجية لإلنسان ،وليست
اختيارات سلوكية خيتارها لنفسه ،ولذلك يعقب عىل قوله تعاىل حكاية عن لوط عليه
ون ا ْل َف ِ
﴿و ُلو ًطا إِ ْذ َق َال لِ َق ْو ِم ِه َأ َت ْأ ُت َ
اح َش َة َما َس َب َق ُك ْم ِ َهبا ِم ْن َأ َح ٍد ِم َن
السالم وخطابه لقومهَ :
ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [األعراف ]80 :رادا عىل أقوال املفرسين التي استنتجت من اآلية الكريمة أن أول
من فعل تلك الفاحشة هم قوم لوط( :نقول هذا ونحن نعلم أن املثلية ،سواء أكانت لواط ًا
بني ذكر وذكر ،أم كانت سحاق ًا بني أنثى وأنثى ،هي باألصل شذوذ تكويني يف هرمونات
الذكورة لدى املفعول به يف اللواط ،واضطراب تكويني يف هرمونات األنوثة لدى الفاعلة
يف السحاق ،يدفع األول إىل التامس اللذة عند ذكر مثله ،ويدفع الثانية إىل تفريغ شهوانيتها
عند أنثى مثلها ،وهذا يعني أن اللواط كان موجود ًا قبل قوم لوط بشكل غري علني وعىل
الصعيد الفردي ،إال أهنم جعلوه ظاهرة عامة اجتامعية متارس علن ًا يف املجالس
واملنتديات)()2

( )1شحرور ،القصص القرآين 233/2 ،ـ .234

( )2شحرور ،القصص القرآين.188/2 ،
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قال آخر :ويقول تعقيبا عىل اآليات الكريمة التي أخربت أن سبب العقوبة التي
حصلت هلم هي تلك الفواحش( :فإننا ال نستطيع أن نقتنع بأن هذه الويالت املخيفة،
جاءت عقاب ًا عىل سيئة اجتامعية يصعب كثري ًا أن نضعها حتت عنوان الفواحش؛ ألهنا أقرب
إىل احلسن والقبح منها إىل املعروف واملنكر يف جانب ،وأقرب إىل األخالق االجتامعية
املصطلح عليها منها إىل العقائد)()1

قال آخر :والتعبري بـ [املصطلح عليها] ،يعني أهنا لست منكرة بذاهتا ،وإنام هي
منكرة باعتبار األعراف والرشائع؛ فإذا استسيغت يف بعض األعراف ،فإنه الحرج فيها،
مثلام حتدث عن احلجاب ،واعترب أن للعرف دورا كبريا يف حتديده ،فإذا ما قبل عرف من
األعراف أن َترج املرأة ال تسَت إال جيوهبا؛ فإهنا حمجبة بحسب ذلك العرف.
قال آخر :هذه جمرد نامذج عن هتديم شحرور للنبوة ،وكل القيم النبيلة التي جاءت
هبا ،وخطورته أنه ال يستعمل قصص كعب األحبار ،وال وهب بن املنبه ،وإنام يستعمل
خياله الواسع ،وقواميسه التي يستعملها كل حني لتبديل الكلم عن مواضعه ..ليستقبل
ذلك املنكرون عىل خرافات السلف ،والذين مل يفطنوا إىل أهنم هربوا من تطرف السلف
ليقعوا يف تطرف اخللف.
املثال الرابع:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املثال الرابع.
قال أحد املبدلني :املثال الرابع ال خيتلف أيضا عن تلك األحاديث التي سمعتموها
من احلشويني الذين هيتمون بالتكلف والفضول ،أكثر من اهتاممهم باملعاين والعرب.
قال آخر :واحلداثيون الذين يفعلون هذا يقعون فيام أنكروه عىل غريهم حني
( )1شحرور ،القصص القرآين.188/2 ،

464

يرموهنم باالهتامم بالفضول والتكلف ،وعدم االهتامم باحلقائق التي تؤثر يف الواقع
الشخيص؛ فتهذبه وترقيه ،أو الواقع االجتامعي؛ فتجعله واقعا حضاريا راقيا متطورا.
قال آخر :وهم يقعون يف نفس اخلطأ حني هيجمون ،ومن دون أثارة من علم ،أو
سلطان من حجة عىل معاين كثرية؛ فيفتون فيها بجزم وحتقيق ،وكأن كتاب الغيب قد فتح
هلم؛ فراحوا يقرؤونه للناس ،وبذلك يقعون يف نفس ما أنكروه عىل غريهم ،بل ربام يقعون
فيام هو أخطر منه ،ذلك أن خرافات السابقني ،تستند لروايات يتفق مجيع املسلمني عىل أهنا
ليست روايات معتربة ،وأن أصحاهبا كانوا هيودا ،نقلوا معارفهم وثقافتهم للمسلمني
الذين تفرقوا ،ففيهم من استمع هلا ،وفيهم من مل يستمع إليها.
قال آخر :لكن خرافات من يدعون احلداثة ،ال تستند لتلك الروايات ،بل هي تسنتد
ملناهج غريبة يف االستنباط ،ال يدل عليها العقل ،وال أي منطق صوري وال ريايض ..وال
يدل عليها إال اهلوى املجرد ،والتحكم الذي ال ضابط له.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما فعله شحرور يف سلسلة الكتب التي ألفها حول
األنبياء عليهم الصالة والسالم ،والتي تنبع استنباطاته فيها من نفس املنابع التي هنل منها
كعب األحبار ووهب بن املنبه وغريمها من التكلف املمقوت ،والفضول الذي هنينا عنه.
وحا إِ َىل َق ْو ِم ِه
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما فرس به قوله تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُن ً
َف َلبِ َث فِ ِ
ان َو ُه ْم َظاملُِ َ
ف َسن ٍَة إِ اال َمخ ِْسنيَ عَا ًما َف َأ َخ َذ ُه ُم ال ُّطو َف ُ
ون﴾ [العنكبوت ،]14 :والتي
يه ْم َأ ْل َ
كان يمكن أن يقرأها كام يقرؤها أي مؤمن من أن نوحا عليه السالم مثال للصرب اجلميل،
وأنه مكث كل تلك املدة مع قومه يؤدي رسالة اهلل ،ويبلغ حججه من غري أن يضيق أو
يضجر ،ويقرأ منها مدى صرب اهلل وحلمه عىل خلقه ،وأنه مل ينزل هبم عقوبة الطوفان إال
بعد تلك السنني الطوال.
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قال آخر :لكن شحرورا مل يقرأها هبذه الطريقة ،بل راح يبحث عن احليلة التي حيول
هبا تلك املئ ات من السنني إىل أربعني سنة ،وكأن اهلل الذي خلق كل َشء يعجز أن يمد يف
عمر نوح عليه السالم إىل تلك املدة التي ذكرها القرآن الكريم.
قال آخر :لقد قال معربا عن ذلك( :كانت األعامر يف عهد نوح ال تزيد أبد ًا عن
األعامر يف يومنا هذا ،بل لعلها كانت أقل ،فلقد أثبتت الوثائق التارخيية أن متوسط األعامر
عند الفراعنة ال يزيد عن  40عام ًا ،أما الزعم بأن عمر آدم كان ألف عام ،وأن نوح ًا لبث
يف قومه تسعامئة ومخسني عام ًا يدعوهم إىل اإلسالم فهذا رضب من العبث والتخريف ،ال
نلوم عليه أصحاب الَتاث التورايت ألن علوم التاريخ كانت جمهولة لدهيم ،لكننا نلوم
ِ
يعيش ألف عام
املعارصين الذين ما زالوا يظنون ويفرضون علينا ظنهم ،أن اإلنسان كان
وأكثر)()1

قال آخر :وهذا استدالل عجيب ،إذ كيف يستدل بالوثائق التارخيية املرتبطة
بالفراعنة عىل زمن نوح عليه السالم ،والذي ال نملك أي آثار تدل عليه؛ فاآلثار مل حتفظ
لنا كل التاريخ ،ولذلك من العجيب أن نستدل عىل حقائق التاريخ ،وخاصة ذلك املوغل
منه يف القدم بام ليس لدينا أي حجة أو براهني عليه ،ثم ننسف بعد ذلك احلقائق القطعية
التي حكاها لنا ربنا.
قال آخر :وبعد أن يضع شحرور تلك املقدمة التي ال متلك أي حظ من العلمية،
يقدم مقدمة أخرى ،يتفق اجلميع عىل صحتها ،لكنه يستخدمها بطريقة خاطئة ،فيعتمد ـ
مثل عادته ـ القواعد الصحيحة ،ال للبناء ،وإنام للهدم؛ فيقول( :من حيث املبدأ ،إذا تعارض
ظاهر نص قرآين مع حقيقة علمية ثابتة وجب اللجوء إىل التأويل ،وإن تعارض فهمنا لنص
( )1شحرور ،القصص القرآين ،قراءة معارصة.49/2 ،
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قرآين مع حقيقة علمية ثابتة حكمنا بأن فهمنا للنص هو اخلطأ ،وليس النص بذاته ،ألن
كالم اهلل تعاىل بداهة ال يمكن وال جيوز أن يتعارض مع كلامته أي مع قوانينه ونواميسه)()1

قال آخر :وهذه حقيقة ،ولكنها تستعمل عندما يتعارض ظاهر النص القرآين مع ما
ثبت علميا ،وما ذكره عن الفراعنة ليس له عالقة بتاتا بعمر نوح عليه السالم ،وال أعامر
قومه؛ فاملسافة بينهام طويلة ،وال يمكن قياس الغائب عىل الشاهد.
قال آخر :والنتيجة التي وصل إليها بعد لف ودوران طويلني هي ما عرب عنه بقوله:
(إن القرآن استعمل التقويم الذي كان سائد ًا يف عهد نوح ،وليس يف تقويمنا نحن ،فمتوسط
أعامر البرش يف نمو مستمر ،وليس العكس)()2

قال آخر :وبذلك ،وبعد اطالع هواه املجرد عىل التقويم الذي كان معتمدا يف عهد
نوح عليه السالم خلص إىل أن األلف سنة التي حتدث عنها القرآن الكريم قد ال تساوي
 40عاما.
قال آخر :وبقوله هذا يصبح ما ذكره القرآن الكريم من مدة مكث نوح عليه السالم
مع قومه ال معنى له ،ذلك أن اهلل تعاىل مل يذكر مدة مكث نوح عليه السالم يف أداء دوره
الدعوي إال بسبب تلك اخلاصية التي متيز هبا ،وهي الطول الشديد الذي يستدعي الصرب
اجلميل مع احللم واألناة.
قال آخر :وبذلك ،فإن شحرورا بسلوكه هذا ـ والذي تصور أنه يصحح فيه معلومة
أخطأ مجيع املفرسين يف فهمها ـ قىض عىل حقيقة قرآنية ،وقيمة من القيم اجلميلة التي جاءت
تلك اآلية الكريمة لبياهنا.
قال آخر :ومثل ذلك حديثه عن سفينة نوح عليها السالم ،ومن ركبها ،والتي كان
( )1شحرور ،القصص القرآين.51/2 ،
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يمكن أن يسلم بام ورد يف القرآن الكريم عنها من كوهنا سفينة عجيبة محل فيها نوح عليه
السالم املؤمنني به ،وزوجني من احليوانات كام ذكر القرآن الكريم من غري أن يتكلف يف
البحث عن طول السفينة ،وال عرضها ،وال فيمن ركبها من اإلنس واحليوانات ،ألن هدف
القرآن الكريم من ذكرها هو بيان نرص اهلل للمؤمنني ،وعقابه للجاحدين ،وليس تفاصيل
السفينة ،وال من ركبها .
قال آخر :لكن شحرورا مل يفعل ذلك ،وإنام راح يقزمها وحيتقرها ،ومل يكتف بذلك،
بل راح جيادل فيمن ركب فيها من البرش ويشكل عليه ،مع كون القرآن الكريم أخرب أنه مل
يركب فيها إال املؤمنون.
قال آخر :لقد قال معربا عن ذلك( :حتدث املفرسون بالتفصيل اململ عن أن ركاب
السفينة ثالثة أنواع :األول يشمل احليوانات والنباتات وحيكمه مبدأ من كل زوجني اثنني
أوهلام ذكر والثاين أنثى ،والثاين يشمل أهل نوح وهم ثامنية :نوح وامرأته وأبناؤه الثالثة سام
وحام ويافث لكل واحد منهم زوجة ،وهذا النوع الثاين حيكمه ما حيكم النوع األول ،أما
الثالث فيشمل من آمن بنوح وهم قليل ،لكننا مل نسمع أحد ًا من املفرسين أشار إىل املبدأ
الذي حيكمهم أهو مبدأ اإليامن فقط أم هو مبدأ من كل زوجني اثنني الذي حكم النوعني
األول والثاين؟)()1

قال آخر :وقد طرح هذا الذي تومهه إشكاال ليؤسس عليه بأن نوحا عليه السالم،
مل يركب ابنه يف السفينة بسبب عدم إيامنه ،وإنام بسبب كونه عازبا ،وقد قال مقررا هذا:
(والسؤال اآلن :ماذا يفعل نوح بشاب عازب مؤمن؟ هل يَتكه للغرق ألنه عازب؟ أم
حيمله معه ألنه مؤمن ليسطو عىل زوجات اآلخرين بعد انحسار الطوفان؟)()2

( )1شحرور ،القصص القرآين 45/2 ،ـ .46
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قال آخر :ويشكل عىل زوجة نوح عليه السالم أيضا ،مع أن القرآن الكريم مل
يتحدث عن ركوهبا يف السفينة معه ،ألن الغرض هو احلقائق والعرب ال تفاصيل من ركب
﴿حتاى إِ َذا َجا َء َأ ْم ُرنَا َو َف َار
السفينة ومن مل يركبها ،فلذلك كان يكفيه أن يقرأ قوله تعاىلَ :
ال اتنُّور ُق ْلنَا ْ ِ ِ
ني ا ْثن ْ ِ
يها ِم ْن ُك ٍّل زَ ْو َج ْ ِ
َني َو َأ ْه َل َك ِإ اال َم ْن َس َب َق َع َل ْي ِه ا ْل َق ْو ُل َو َم ْن آ َم َن َو َما
امح ْل ف َ
ُ
ِ

آ َم َن َم َع ُه إِ اال َقل ٌ
يل﴾ [هود]40 :
قال آخر :لكن شحرورا مل يفعل ذلك ،وإنام راح يستنبط من القرآن الكريم بطريقته
اخلاصة أ سامء من ركب ومن مل يركب ،فقد قال( :وإن كان املعيار يف الدخول إىل السفينة
هو اإليامن فلامذا محل نوح امرأته وقد رضهبا اهلل يف كتابه مث ً
ال للذين كفروا ومل حيمل ابنه؟
واألهل هم الزوجة واألوالد ،وابنه ممن سبق عليه القول ،ألنه ليس ابنه)()1

قال آخر :وهكذا راح يتكلف يف استنباط شكل السفينة وقدراهتا ،ويتصور أن
اإلجابة عىل ذلك تشكل مسألة مهمة ،مع كوهنا ليست كذلك ،وحتى لو كانت كذلك ،فإنه
ليس لدينا من األدلة ما يمكننا أن نستند إليه.
قال آخر :وقد قال معربا عن ذلك( :هنا سيظهر سؤال يف غاية األمهية وهو :ما هو
املستوى اإلنتاجي يف األدوات املستخدمة لصنع الفلك؟ ومن ركب يف الفلك؟ لقد أجاب
القرآن عىل هذه األسئلة كالتايل ..مل يكن يف زمن نوح حبال وال مسامري لربط اخلشب بعضه
إىل بعض ،وإنام تم ربط اخلشب عىل مبدأ الدرس وهي األلياف الطبيعية ..أما الفلك نفسه
فقد جاء من فعل [فلك] وهو االستدارة ،وهو بمثابة املعدية املائية ،وقد أكد القرآن أنه مل
يكن يف ذلك الوقت جماذيف للتجذيف وال دفة للتوجيه وال أرشعة ..أي أن الفلك جمرد
جسم خشبي له استدارة يعوم عىل املاء فقط ..فإذا سأل سائل :كيف تم التوجيه واجلر يف
( )1شحرور ،القصص القرآين 45/2 ،ـ .46
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فلك نوح؟ أقول :لقد تم اجلر بواسطة التيار املائي حسب اجتاهه الطبيعي ..أما اآلن فإن
توجيه السفن جيري بواسطة الرادار والبوصلة ،والشد جيري بواسطة املحرك واألرشعة)()1

قال آخر :وهكذا راح يتكلف يف كيفية حصول الطوفان ،وكان يف إمكانه أال يبحث
يف ذلك كله ،ويركز عىل املعاين والعرب املرتبطة بذلك ،خاصة مع عدم ورود أي دليل.
قال آخر :وقد قال ذلك بصيغة التقرير واجلزم ،بل واإلجياب( :جيب أن نفهم أن
طوفان نوح كان حمليا أي عبارة عن عاصفة مطرية كبرية جدا جرت بشكل حميل ،حيث كان
قوم نوح يسكنون يف مناطق منخفضة قريبة من األهنار حتيطها اجلبال ..ونحن نعلم اآلن أنه
خال ل ساعات من العاصفة املطرية الشديدة يمكن إغراق مدينة بأكملها ،وبنفس الوقت
نعلم إذا كانت هناك عاصفة مطرية تبعها طوفان يف منطقة ما يف أسَتاليا فهذا ال يعني أن
الطوفان قد وصل إىل مرص أو اهلند ،وأن من يفرس بأن الطوفان عم كل األرض فهذا غري
صحيح ولكنه عم لك األرض التي سكنها قوم نوح وبنفس الوقت مل يغط اجلبال ..وبام أن
املنطقة التي سكن فيها قوم نوح عبارة عن منطقة حماطة باجلبال ،فقد حصل تيار مائي قوي
وكان املوج كسالسل اجلبال من حيث الشكل ال من حيث البعد كام نراه اآلن يف طوفان
األهنار اجلبلية ذات امليول الكبرية)()2

قال آخر :وهكذا راح يتكلف يف تفاصيل كثرية ،بل راح يصور أن قوم نوح عليه
السالم مل هيلكوا بسبب كفرهم ،وإنام بسبب عدم معرفتهم بالسباحة ،فقد قال( :وبام أن كل
الذين مل يركبوا يف الفلك هلكوا فمن اجلائز أن اإلنسان يف زمن نوح كان مل يتعلم السباحة
بعد)( )3

( )1شحرور ،القصص القرآين 45/2 ،ـ .46
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قال آخر :وراح يفرس قوله تعاىلِ :
﴿مماا َخطِيئ َِاهتِ ْم ُأغ ِْر ُقوا َف ُأ ْد ِخ ُلوا ن ًَارا َف َل ْم َجيِدُ وا َهل ُ ْم
ِمن د ِ
ون اهللاِ َأن َْص ًارا﴾ [نوح ،] 25 :والذي يستدل به العلامء عادة عىل وقوع العذاب يف
ْ ُ
الربزخ ،لكن شحرورا فرسها بغري ذلك؛ فقال ـ ليفر من عذاب الربزخ ـ (لقد جرف السيل
جثث قوم نوح ورماها يف فوهة الربكان حيث يتبني من اآلية أن فوهة الربكان كانت
منخفضة وعالها املاء ،ودخلت اجلثث يف الربكان ،وقد بني هذا يف قولهِ :
﴿مماا َخطِيئ ِ
َاهتِ ْم
ُأغ ِْر ُقوا َف ُأد ِخ ُلوا نَارا َف َلم َجيِدُ وا َهلم ِمن د ِ
ون اهللاِ َأ ْن َص ًارا﴾ [نوح ،]25 :هنا استعمل فاء السببية
ُْ ْ ُ
ْ
ً ْ
والتعقيب بني الغرق وإدخال النار واستعمل النار نكرة وهنا ال يقصد فيها نار جهنم)()1

قال آخر :ومثل ذلك تكلفه يف معرفة تفاصيل كثرية عن أقوام األنبياء من غري أي
دليل ،كقوله عن قوم نوح عليه السالم أهنم كانوا يعبدون الظواهر الطبيعية ( )2بدليل قوله
ف َخ َل َق اهللاُ سبع سامو ٍ
ات طِ َبا ًقا
تعاىل حكاية عن دعوة نوح عليه السالم لقومهَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر ْوا َك ْي َ
َ َْ ََ َ
ِ
َو َج َع َل ا ْل َق َم َر فِ ِ
ورا َو َج َع َل ا
اجا﴾ [نوح ]16 ،15 :مع أن مثل هذه اآليات واردة
رس ً
يه ان ُن ً
الش ْم َس َ
يف خطاب القرآن الكريم للبرش مجيعا بام فيهم قوم النبي  أنفسهم ،فاهلل تعاىل يقول﴿ :إِ ان
اختِ َال ِ
ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ْ
جت ِري ِيف ا ْل َب ْح ِر بِ َام َينْ َف ُع
ف ال ال ْي ِل َوالن َاه ِار َوا ْل ُف ْل ِك ا التِي َ ْ
اَ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يها ِم ْن ُك ِّل َدا اب ٍة
الس َامء م ْن َماء َف َأ ْح َيا بِه ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا َو َب اث ف َ
الن َ
ااس َو َما َأنْزَ َل اهللاُ م َن ا
ِ
ض َآلي ٍ
وت ِ ِ
الس َح ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ [البقرة:
اب املُْ َس اخ ِر َب ْ َ
الس َامء َو ْاألَ ْر ِ َ
ني ا
الر َياحِ َو ا
َرصيف ِّ
َ ْ
 ،]164فهل هذه اآلية الكريمة وغريها كثري موجهة ملن يعبد الظواهر الطبيعية ،أم أهنا
خطاب اهلل لعباده ليستدلوا بالصنعة عىل الصانع.
املثال اخلامس:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املثال اخلامس.
( )1شحرور ،القصص القرآين 45/2 ،ـ .46
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قال أحد املبدلني :املثال اخلامس ،وهو مثل األحاديث السابقة املرتبطة بالتكلف
والفضول املخالف للقرآن الكريم ،وهو من أحد تالميذ شحرور ،والذين يتنافسون كل
يوم الستخراج االستنباطات التي مل يذكرها األولون واآلخرون.
قال آخر :وهو ما كتبه بعضهم حتت عنوان [النبي حممد ليس من ذرية النبي
إسامعيل]( ،)1وهو منشور يف موقع شحرور ،والذي تكلف فيه صاحبه تكلفا شديدا ليثبت
يف األخري أن حممدا  من ذرية إسحق ،وليس من ذرية إسامعيل.
قال آخر :وقد قال يف مقدمة مقاله ذلك ـ كعادة أستاذه ـ( :لدراسة هذا املوضوع
وبعيد ًا عن تأثري اليهود يف التاريخ وحتريفه لصاحلهم ،البد من إعادة دراسة املوضوع من
القرآن ذاته وترتيب النصوص مع بعضها وفق منطق اللسان العرِب ومنطق القرآن لتتكامل
الصورة ،وهذه حماولة إلعادة ترتيب النصوص وفهمها من جديد حسب املحكم منها ورد
املتشابه هلا ،مع االنتباه إىل أن حادث ضيوف إبراهيم هو واحد ،واملرأة القائمة عىل خدمة
الضيوف هي ذاهتا يف النصوص ،والبرشى بالولد يف النصني متعلقة بواحد)()2

قال آخر :ثم ذكر أن بكر إبراهيم عليه السالم هو إسحق وليس إسامعيل ،وأنه هو
الذي أمر بذبحه ،ثم علق عىل ذلك بقوله( :وهبذا العرض القرآين وصلنا إىل أن الولد
صاحب البرشى هو إسحاق ،وليس قبله أي ولد ،وال يوجد عند النبي إبراهيم غري أم
إسحاق بدليل فهمها أهنا املقصودة باحلمل والوالدة ،ولو كان يوجد غريها ملا صكت
وجهها وقالت :إهنا عجوز عقيم ،عقب سامعها البرشى لبعلها ،وبعد ذلك توجهت
املالئكة بالبرشى هلا)()3

( )1النبي حممد ليس من ذرية النبي إسامعيل ،سامر إسالمبويل ،موقع

( )2النبي حممد ليس من ذرية النبي إسامعيل.

شحرور.

( )3النبي حممد ليس من ذرية النبي إسامعيل.
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قال آخر :بل إنه ذهب إىل أن إسامعيل عليه السالم ليس ابنا إلبراهيم عليه السالم،
واستدل لذلك باستدالل عجيب عرب عنه بقوله( :وما يؤكد ما ذهبنا إليه من كون النبي
إسامعيل ليس ابن ًا للنبي إبراهيم هو غياب ذكر النبي إسامعيل من قول النبي يوسف عندما
اد ِ
يل ْاألَح ِ
ِ
ِ
جيتَبِ َ
يث َو ُيتِ ُّم نِ ْع َم َت ُه َع َل ْي َك َوع ََىل
يك َر ُّب َك َو ُي َع ِّل ُم َك م ْن َت ْأ ِو ِ َ
ذكر آباءهَ :
﴿وك ََذل َك َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َوإِ ْس َح َ
يم﴾ [يوسف:
آل َي ْع ُق َ
يم َحك ٌ
اق إِ ان َر اب َك عَل ٌ
وب ك ََام َأ َمت ا َها ع ََىل َأ َب َو ْي َك م ْن َق ْب ُل إِ ْب َراه َ
 ..]6وذكره اهلل منفص ً
﴿وإِ ْس َام ِع َيل َوا ْل َي َس َع َو ُيو ُن َس
ال عن النبي إبراهيم وأبنائه يف قولهَ :

َو ُلو ًطا َو ُك ًّال َف اض ْلنَا ع ََىل ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [األنعام ،]86 :وهذا إشارة إىل أن النبي إسامعيل من ذرية

النبي نوح مثله مثل النبيني الذين ذكروا معه ،أما النص الذي ذكر النبي إسامعيل كأب ألبناء
ِ
ت إِ ْذ َق َال لِ َبنِ ِيه َما َت ْع ُبدُ َ
ون ِم ْن َب ْع ِدي
وب املَْ ْو ُ
رض َي ْع ُق َ
يعقوب وهو ﴿ َأ ْم ُكنْ ُت ْم ُش َهدَ ا َء إ ْذ َح َ َ
اق إِ َهلا و ِ
ِ
ِ
ِ
احدً ا َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾
يم َوإِ ْس َامع َيل َوإِ ْس َح َ ً َ
َقا ُلوا َن ْع ُبدُ إِ َهل َ َك َوإِ َل َه آ َبائ َك إِ ْب َراه َ
[البقرة ،]133 :فهو ألن النبي إسامعيل من اآلباء السلف الذين مضوا بالنسبة ألبناء يعقوب
وهو معارص للنبي إبراهيم)()1

قال آخر :هذا وجه استدالله ..والنتيجة التي خيلص إليها يف األخري هي ما عرب عنه
بقوله( :وما ذكرناه من أن النبي إسحاق هو ابن النبي إبراهيم فقط ،وهو الذبيح ،وهو الذي
سكن عند البيت املحرم ،والنبوة حرص ًا من ذريته أو من ذرية النبي نوح ،أو من كليهام،
نصل إىل أن نسب النبي حممد اخلامتي هو من ذرية النبي إسحاق ألنه هو الذي سكن عند
البيت املحرم ،واألنبياء يف هذه املنطقة كلهم من ذريته)()2

قال آخر :وهكذا يستنبط من القرآن الكريم أن كل تلك األحاديث عن بني
إرسائيل ،ليس هو ما نتومهه أو نقرؤه يف كتب التفسري واحلديث والتاريخ ،وإنام (اخلطاب
( )1النبي حممد ليس من ذرية النبي إسامعيل.

( )2النبي حممد ليس من ذرية النبي إسامعيل.
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يف القرآن [يا بني إرسائيل] هو خطاب ملجموعة من القبائل من سكان منطقة شبه اجلزيرة
العربية ،وهم متداخلون مع أهل مكة وذرية النبي إبراهيم عن طريق النبي يعقوب ،و ُبعث
النبيني فيهم عىل الغالب من ذرية النبي إبراهيم وبعضهم من ذرية النبي نوح مثل النبي
موسى أو متداخلة مع ذرية النبي إبراهيم ..وبنو إرسائيل هم أرومة القبائل العربية يف شبه
اجلزيرة العربية وحيتضنون ذرية النبي إبراهيم ،وال عالقة لليهود بذلك قط)()1

قال آخر :هذه جمرد أمثلة عن ذلك التكلف املقيت الذي يامرسه هؤالء املبدلون مع
احلقائق القرآنية من غري أن تكون هلم أثارة من علم ،وال سلطان من حجة ،اللهم إال تلك
األوهام التي خيدعون هبا العقول التي تأثرت هبم ،وتصورت أهنا بلجوئهم إليها قد نجت
من التطرف  ،وغفلت عن أهنا خرجت من تطرف يلبس عباءة القدماء إىل تطرف يلبس
عباءة املحدثني واحلداثيني ،وكالمها انحراف.
د .املبدلون واملعاد:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املبدلني وموقفهم من املعاد.
قال أحد املبدلني :أكثر املبدلني من احلداثيني ال هيتمون باملعاد ،وال يبالون به ،بل
يسخرون وحيتقرون املؤمنني بسببه ،ألهنم يتومهون أن الدين ـ يف حال التسليم به ـ مل جيئ
إال إلصالح الدنيا ،أو تطورهيا ورقيها.
قال آخر :ولذلك؛ فإن أحسن لقب هلم ـ بمختلف اجتاهاهتم ومناهجهم ـ هو
[الدنيويون] ،فهم مستغرقون يف حب احلياة الدنيا ،والتعلق هبا ،والدعوة إليها ،واعتبارها
البداية والنهاية ،وأن إليها املنتهى ،ال إىل اهلل ،وال إىل حقائق الوجود املطلقة ،التي ال تساوي
الدنيا أمامها جناح بعوضة.
( )1النبي حممد ليس من ذرية النبي إسامعيل.
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قال آخر :ولذلك يتفقون عىل أن الدين ـ بصورته املوروثة ـ عقبة دون التحقق بام
تتطلبه احلياة الدنيا من مقتضيات ،ثم خيتلفون بعد ذلك ،فمنهم من يرصح بإحلاده ،مثلام
فعل عبد اهلل القصيمي ،ذلك الذي كتب الكتب يف نرصة االجتاه السلفي ،وتكفري الصوفية
والشيعة وغريمها ،ثم راح يكفر بالدين نفسه ،ويكتب الكتب يف الرد عليه باعتباره عقبة
كربى دون التطور ..ومنهم من ال تكون له جرأة القصيمي؛ فلذلك ينهج منهجا آخر هو
أخطر عىل الدين من اإلحلاد املجرد الواضح ،وهو تفصيل الدين عىل مزاجه ،باستعامل
مناهج وأساليب خمتلفة ليصبح الدين نفسه دنيويا ،والغاية منه دنيوية حمضة.
قال آخر :وأول عالمات هؤالء هو نفورهم من الغيب ،وتركيزهم عىل عامل
الشهادة ،واعتبارهم أن الغيب حيول دون الشهادة ،فلذلك إذا ما ذكر الغيب بينهم راحوا
يسخرون ،ويذكرون الزمتهم التي تعودوا ترديدها ،وهي أن الغرب يتطور ،ويصنعون
الصواريخ ،ونحن ال زلنا نبحث يف عامل الغيب..
قال آخر :وهم يقولون هذا الكالم بتثاؤب وكسل ،ألهنم يف الواقع ال يقدمون شيئا،
وإنام ينتقدون فقط اإليامن بالغيب ،ويسخرون من أولئك الطيبني الذين تعيش أجسادهم
يف عامل الشهادة بينام حتلق أرواحهم يف عامل الغيب ،وهم الذين مدحهم اهلل تعاىل يف أول
كتابه ،بل اعترب اهلداية قارصة عليهم؛ فقالَ ﴿ :ذلِ َك ا ْلكِتَاب َال ريب فِ ِ
يه ُهدً ى لِ ْل ُمت ِاقنيَ
َْ َ
ُ
ون بِا ْل َغي ِ ِ
َاه ْم ُين ِْف ُق َ
يم َ
ا ال ِذي َن ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [البقرة]3 ،2 :
الص َال َة َو ِمماا َرزَ ْقن ُ
ون ا
ْ
ب َو ُيق ُ
قال آخر :بل إن اهلل تعاىل أخرب أن اإلنذار الذي كلف به رسول اهلل  ال يستفيد منه
﴿و َس َوا ٌء َع َل ْي ِه ْم َأ َأن َْذ ْر َ ُهت ْم َأ ْم َمل ْ ُتن ِْذ ْر ُه ْم َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون إِن َاام
إال املؤمنون بالغيب ،كام قال تعاىلَ :
ِ
مح َن بِا ْل َغ ْي ِ
ُتن ِْذ ُر َم ِن ا ات َب َع ِّ
رش ُه بِ َمغ ِْف َر ٍة َو َأ ْج ٍر ك َِري ٍ
م﴾ [يس]11 ،10 :
الر ْ َ
يش ا
ب َف َب ِّ ْ
الذك َْر َو َخ َ
قال آخر :وهذه اآلية الكريمة تعرب بدقة عن ذلك السلوك الذي يامرسه أدعياء
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التنوير ،ويكادون يتفقون عليه من إزاحة اإلنذار من وظائف النبوة والدعوة إىل اهلل،
واعتبار الدعوة فقط تبشريا ال إنذارا ،ولذلك يتصورون أن كل من يتحدث عن عذاب
القرب أو عذاب جهنم منحرفا ،وبعيدا عن فهم الدين.
قال آخر :ولسنا ندري من أين هلم هذا ،والقرآن الكريم كله إنذار وَتويف ،وال
يمكن ملن يقرؤه صادقا إال أن يمتلئ بتلك اخلشية من اهلل ،والتي تولد فيه ال حمالة حوافز
التقوى ،وروادعها.
قال آخر :بل إن القرآن الكريم ،ويف ذكره للذنوب التي نحتقرها ،يشدد ويتوعد
وهيدد ،ثم يأيت هؤالء املبدلون بام أوتوا من سامحة لينسخوا كل ذلك ،ويعقبوا عىل اهلل يف
حكمه ،لريضوا أهواءهم أو مجاهريهم ،وال يعلمون أن البرش الذين خاطبهم رسول اهلل 

هم نفسهم البرش الذين يقومون بخطاهبم.
قال أحد احلضور :وعينا هذا ،ونحسب أن ما ذكرمتوه لنا يف أحاديثكم السابقة ما
يدل عليه ،وهلذا نريد منكم نامذج عن موقفهم من املعاد وأحداثه.
قال أحد املبدلني :سنذكر لكم أربعة أمثلة عن تبديالهتم يف هذا اجلانب ،قد تكون
كافية لبيان موقفهم منه.
املثال األول:
قال أحد احلضور :فحدثونا عن املثال األول.
قال أحد املبدلني :املثال األول هو موقفهم من الربزخ وأحداثه ،والتي ورد يف القرآن
الكريم والسنة املطهرة وهدي أئمة اهلدى ما يدل عليها.
قال آخر :بل ورد يف العقل املمتلئ باحلكمة واإليامن ،ولذلك قال به كل احلكامء
والعلامء الذين مل يستطع أحد منهم وعىل مدى القرون الطويلة أن يتجرأ؛ فيكذب ما دلت
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عليه النصوص ،أو حيرش أنفه فيام ال طاقة لعقله املحدود يف التعرف عليه ،أو اإلحاطة به.
قال آخر :لكن التفكري الرغبوي واملزاجي ألدعياء احلداثة والتنوير راح خيوض فيه
كام خاض يف غريه ،وال دليل له إال اهلوى املجرد ..ذلك أنه من الناحية العقلية يمكن خلالق
هذا الكون أن يعذب أو ينعم من شاء ،متى شاء ،كيف شاء ،ويف إطار قوانني العدالة التي
يضعها ،وال حيجر عليه أحد يف ملكه أو تدبريه أو ترصيفه.
قال آخر :ومن الناحية الرشعية ،والتي هي املخول الوحيد باحلديث يف هذا اجلانب،
نرى النصوص الكثرية التي حتذر من عذاب القرب ،وتبني الرذائل التي يمكن أن تكون سببا
يف حصوله ،بل تعلمنا من األدعية والترضعات ما جيعل منه قضية حارضة يف أذهاننا ،لنرِب
أنفسنا من خالهلا؛ فنقاوم نزغات اهلوى بسياط الرهبة ،كام ندفعها إىل العمل الصالح
بجوائز الرغبة ،ذلك أنه كام ورد يف تلك النصوص املقدسة ما يدل عىل عذاب الربزخ ،ورد
﴿و َال َحت َْس َب ان ا ال ِذي َن ُقتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللاِ َأ ْم َواتًا َب ْل َأ ْح َيا ٌء
فيها ما يدل عىل نعيمه ،كام قال تعاىلَ :
ِ
ِِ
ِ
رش َ
ِعنْدَ َر ِّ ِهب ْم ُي ْرزَ ُق َ
ون بِا ال ِذي َن َمل ْ َي ْل َح ُقوا ِ ِهب ْم ِم ْن
ون َف ِر ِحنيَ بِ َام آت ُ
َاه ُم اهللاُ م ْن َف ْضله َو َي ْس َت ْب ُ
ون يس َتب ِرش َ ِ ٍ ِ
ِ
يع
َخ ْل ِف ِه ْم َأ اال َخ ْو ٌ
ون بِن ْع َمة م َن اهللاِ َو َف ْض ٍل َو َأ ان اهللاَ َال ُيض ُ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
حيزَ ُن َ َ ْ ْ ُ

َأجر املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [آل عمران 169 :ـ  ،]171وقالَ ﴿ :ف َلو َال إِ ْن ُكنْ ُتم غ ِ ِ
ِ
وهنَا إِ ْن ُكنْ ُت ْم
ْ
َري َمديننيَ ت َْرج ُع َ
ْ َ
ْ َْ
اد ِقنيَ َف َأما إِ ْن ك َ ِ
ص ِ
َان ِم ْن َأ ْص َح ِ
ان َو َجن ُات ن َِعي ٍم َو َأ اما إِ ْن ك َ
حي ٌ
اب
َ
َان م َن املُْ َق اربِنيَ َف َر ْو ٌح َو َر ْ َ
ا
ا ْل َي ِم ِ
ني﴾ [الواقعة 86 :ـ ]90
قال آخر :لكن احلداثيني ،وبسبب ما رأوه من بعض املشايخ والوعاظ من استعامل
هذا النوع من القضايا العقدية يف حمله أو يف غري حمله ،راحوا ال يكتفون باإلغارة عليهم أو
نقدهم ،وإنام اإلغارة عىل النصوص املقدسة نفسها ،ونقدها.
قال آخر :وهذا ما يدل عىل كون العقل احلداثي عقال مراهقا؛ فهو ال يفكك القضايا،
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ويميز بني املقبول واملرفوض ،وبني احلقيقة واالستعامل اخلاطئ هلا ،وإنام يغري عىل اجلميع،
وبطريقة استئصالية ال عالقة هلا بالعلم ،وال باحلكمة ،وال بالتؤدة ،وإنام هي جتسيم للهوى
املجرد ،والتفكري الرغبوي ،والعقل املزاجي.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قول بعضهم يف مقال حتت عنوان [عذاب القرب أم
عذاب الفقر]( :بالطبع ال خيفي عىل أحد املنتفعني من جتار الدين باألزهر الذين يدافعون
عن مصاحلهم الشخصية باسم الدين والتدين ودفاعهم املستميت عن موضوع عذاب
القرب ،ندعو اهلل أن يقربهم يف جهنم إن شاء اهلل ،حقيقة َشء خمزي أن تكرس حياتك للدفاع
عن عامل أنت ال تعلم عنه شيئا ،هو جزء من عامل الغيب ،هو عامل األموات ،فال أنت وال أنا
وال أي شخص وال أي علم يف املايض واحلارض استطاع أن خيَتق هذا العامل عامل املوت،
ويعلم ما الذي حيدث ألي إنسان بعد املوت ،ولكن املنتفعني من جتار الدين باألزهر ركزوا
ّ
جل اهتاممهم عىل اإلنسان بعد موته فقط ،أما نفس اإلنسان وهو حي يرزق ،وكيف
سيعيش سعيدا أم حزينا مثل ماليني البؤساء الذين يعيشون يف فقر وبؤس وسط هؤالء
املجرمني من جتار الدين)()1

قال آخر :وبعد كل هذه املصادرات عىل املطلوب ،واخللط بني القضايا ،وردة الفعل
التي ال تدل عىل احلكمة واألناة ،راح صاحب املقال خيطب قائال( :أليس من العار أن تدافع
عن األموات وتَتك األحياء يزدادون بؤسا باسم متثيلية عذاب القرب ..فيا أستاذ يا إنسان يا
من تؤمن أن اهلل كر ّمك ..اشعر بمن حولك من البرش اشعر هبم وهم أحياء يشَتكون معك
يف املكان والزمان ..اشعر هبم وقف معهم وبجانبهم ضد الفاسدين ال تقف ضدهم من
أجل مصلحتك الشخصية ،فمزبلة التاريخ ال جتامل وال ترتيش أعد حساباتك ،فعذاب
( )1مقال بعنوان :عذاب القرب أم عذاب الفقر ،رمضان عبد الرمحن.
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الفقر أهم مليار مرة من عذاب القرب ،فال يطلق الفقر والفقراء إال عىل األحياء والعقل يقول
أن الذي ال هيتم ويشعر بمعاناة الناس وهم أمامه أحياء ،فمن املؤكد أن ما يقوله مدعيا
خوفه عىل نفس الناس وهم أموات يعترب حمض كذب وافَتاء وضحك عىل نفس الناس
حتى ينشغلوا عن حقوقهم الطبيعية وهم احياء)()1

قال آخر :ولسن ا ندري ما عالقة عذاب القرب بكل ذلك ،وهل يف إمكان العامل أو
رجل الدين أو اخلطيب أن ينقذ الناس من الفقر؟ ..وهل هذا دوره ،أم دوره أن يبني أحكام
الرشيعة ،ويعظ الناس ويوجههم؟ ..أما تكليفه بإغنائهم من الفقر ،فهذا ليس من
مسؤولياته ،والسبب فيام ذكره من الرسقات الكربى ليس رجال الدين الذين يؤمنون
بعذاب القرب ،ولكن رجال الدنيا الذين ينكرونه ،ألهنم لو كانوا يؤمنون به ،ملا جترأوا عىل
رسقة دينار واحد.
قال آخر :وهلذا فإن هذا املدعي التنوير يف حقيقته ال يعطي حال لعالج الفقر ،وإنام
يريد أن يضم للفقر الذي يعانيه الفقراء كفرا وضالال وزندقة ،ليجمع الفقراء بني عذاب
الدنيا وعذاب اآلخرة ،أو ليضموا إىل معاناهتم املادية معاناة أخرى نفسية وروحية ،أشد
وأخطر.
قال آخر :ومثل ذلك كتب آخر يف مقال بعنوان [عذاب القرب بني احلقيقة واخليال]،
ومما جاء فيه قوله( :من املؤسف جدا أن جتد يف هذه األيام وبعد نزول القرآن الكريم عىل
خاتم النبني منذ أكثر من  1200سنة عددا كبريا من أبناء هذه األمة اإلسالمية ما زال يؤمن
بمقولة عذاب القرب ضاربا بمقولته هذه بكل اآليات القرآنية عرض احلائط ،والتي تنفي
هذا االدعاء نفيا قطعيا ال مرية فيه ،ويتمسكون ببعض أحاديث اآلحاد ،والتي جيمع معظم
( )1املرجع السابق.
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علامء األمة بأهنا أحاديث ظنية الثبوت ،وتاركها ال إثم عليه وال جيوز استنباط او استخراج
أسس الدين من هذه األحاديث)()1

قال آخر :وهكذا راح هو وأمثاله ينتقون من القرآن الكريم بعض اآليات التي تنص
عىل العذاب األكرب يف القيامة ،متجاهلني آيات أخرى ،تتحدث عن العذاب الذي قبلها،
وبدل أن حيكموا مجيع اآليات والنصوص ،راحوا يستعملون بعضها لرضب بعض.
قال آخر :وهكذا راح آخرون يرصون ـ كام يف كل قضية اتفق فيها اإلسالم مع سائر
األديان ـ عىل اعتبار املسلمني أخذوا تصوراهتم وعقائدهم عن عامل البزخ من أهل تلك
األديان ،وليس من مصادرهم املقدسة ،أو ربام يتصورون من حيث ال يشعرون أن املصادر
املقدسة للمسلمني استفادهتا من أهل تلك األديان ،ومل يوح هبا من اهلل تعاىل ..وهم يف هذا
يطلبون من اهلل تعاىل بأن خيتار للمسلمني عقائد ينفردون هبا ،وال يزامحهم فيها غريهم.
قال آخر :ومن األمثلة عىل هذه الشبهة ما كتبه بعضهم حتت عنوان [مصدر ُخرافة
عذاب القرب] ،والذي أعاد فيه هذه العقيدة ملصادر خمتلفة عرب عنها بقوله( :بام أن اليهود
هم أصل هذه العقيدة عند املسلمني؛ فهذا يعني حدوث واحد من أمرين اثنني :إما أن
اليهود ـ حينها ـ كانوا يؤمنون باحلياة يف الربزخ ،وأن البعث يكون مرتني األوىل يف القرب،
والثانية يوم القيامة ،وبالتايل فهم يؤمنون بثالثة أنواع من احليوات ،وهذه العقيدة هي نفسها
عقيدة من يؤمن بعذاب القرب من املسلمني ..أو أن اليهود مل يكونوا يؤمنون بالبعث يوم
القيامة أصالً ..ولكن يؤمنون بالبعث يف القرب ،وأن احلساب األخروي لدهيم موجود
بداخله ،وهذا يعني أن عذاب القرب لدهيم هو نفسه عذاب اآلخرة)()2

قال آخر :ثم راح يرجح االحتامل الثاين ،ليبني عليه أن مصدر هذه العقيدة هم
( )1عذاب القرب بني احلقيقة واخليال ،فتحى امحد ماَض.

( )2مصدر ُخرافة عذاب القرب ،سامح عسكر ،احلوار املتمدن.
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املرصيون القدامى ،فقال( :وأنا أرجح الثانية ..ألن هذا االعتقاد هو بعينه اعتقاد املرصيون
ال ُقدماء ،فنشأة اليهود باألصل كانت مرصية حتى مع اخلالف حول هذه النتيجة ،ولكنها
كانت رؤية دينية عامة منترشة يف الرشق القديم ،فاملعبود املرصي ُيقابله املعبود الفينيقي أو
البابيل..حتى أن عقائد اليونان القدماء مل ََت ُل من هذا الطرح..وعقيدة احلساب واجلزاء
لدهيم كانت يف القبور وهذا ما محلهم عىل دفن متاع امليت معه ..وألن ُكتب وأسفار اليهود
ال ُكربى خلت من أي إشارة للبعث يوم القيامة ،وأن اإليامن بيوم القيامة لدى اليهود مل ِ
يأت
إال متأخر ًا وبالتحديد بعد كتابة التلمود ِ
بشقيه ..وألنه ال يوجد أحد من اليهود اآلن يقول
بعذاب القرب ..بمعنى أهنم يعتقدون يف أن البعث يكون يوم القيامة ،وهذا ُيثري التساؤل
كيف وأن هذه العقيدة كان منشأها لدى اليهود ثم ُينكروهنا اآلن..واإلجابة جاءت يف
الوجه الثاين بأهنم كانوا يقولون بذلك قبل كتابة التلمود ،وبعدما جاء التلمود بعقيدة البعث
يوم القيامة متأثر ًا فيه باإلنجيل ..حينها آمن اليهود بأن البعث واحد يوم القيامة وأن احلياة
اثنني يف الدنيا واآلخرة)()1

قال آخر :ثم أخذ يبني كيف تطور هذا املفهوم املستورد من املرصيني القدامي ،فقال:
(يكفينا اإلشارة بأن فكرة عذاب القرب عند املسلمني كانت فكرة دينية أخذت ُبعد ًا اجتامعيا
نتيجة لتطورها عىل أيدي املتصوفة..أيض ًا ومن أثر ُعمقها الضارب يف أذهان ال ُقدماء
الرشقيني ،وهي تعني أن عذاب القرب لدهيم كان هو العذاب األخري ألهنم كانوا ال يعتقدون
وحياسبهم عىل أعامهلم فمن كان صاحل ًا دخل اجلنة
بيوم القيامة الذي يبعث اهلل فيه العباد ُ
ومن كان طاحل ًا دخل النار ،وأن األساطري املرصية والعراقية واليهودية القديمة كانت
متشاهبة يف البعض ومتطابقة يف البعض اآلخر..ويف قضية عذاب القرب نكاد نرى تطابق ًا
( )1املرجع السابق.
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عجيب ًا بني عقائد اليهود والفراعنة وبالد العراق ـ خاصة السومريني والبابليني ـ قبيل ظهور
التلمود وتأثر اليهود باألناجيل التي أفصحت عن شكل احلياة بعد املوت وبأن هناك يوم ًا
سَتد فيه احلياة لألجساد وهو اليوم األخري للعامل وبعدها يأيت احلساب)()1
ُ

قال آخر :ومثل ذلك كتب آخر يف كتاب له بعنوان [أكذوبة عذاب القرب وأكاذيب
شيوخ الثعبان األقرع] ،وقد قال يف مقدمة الكتاب( :ىف الوقت الذى يستعد فيه العامل
الرتياد القرن احلادى والعرشين بمزيد من التقدم ىف العلوم تقدم ًا يقَتب من اخليال ،حيرص
املسلمون اهتامماهتم حول قضايا ترجع إىل خرافات تنتمى إىل القرن احلادى والعرشين قبل
امليالد .من نوع عذاب القرب والثعبان األقرع التى اخَتعها أجدادنا املرصيون القدماء ثم
عادت إلينا منسوبة زور ًا إىل النبى ،ونحن مشغوفون هبذه اخلرافة ونعتربها من املعلوم من
الدين بالرضورة من أنكرها يكون كافر ًا ،وهكذا ينفصل املسلمون عن عرصهم بأكثر من
أربع آالف سنة مع أن اإلسالم حني نزل ىف القرن السابع امليالدى وقف موقف ًا حازم ًا من
األساطري واخلرافات ووضع منهج ًا علمي ًا جتريبي ًا ىف القرآن للبحث واالكتشاف ..لكن
األسالف ركنوا إىل اخلرافة وأمهلوا ما جاء ىف القرآن الكريم من منهج علمى جتريبى..
وعندما بدأت الصحوة ىف العرص احلديث فوجئنا بخرافات العصور الوسطى التى يرفضها
القرآن الكريم وقد عادت إىل الظهور والتأثري عىل عقول الشباب املتدينني ليزدادوا َتلف ًا
باسم اإلسالم وهو دين العلم ودين التعقل والتبرص)()2

قال آخر :ثم قال بكل محاسة( :مرة أخرى ..ماذا يراد بنا!؟ ..هل يراد بنا أن نكون
رقيق القرن احلادى والعرشين نعيش ىف زوايا النسيان بينام يتقدم العامل من حولنا ..هل يراد

( )1املرجع السابق.

منصور.

( )2أكذوبة عذاب القرب وأكاذيب شيوخ الثعبان األقرع ،أمحد صبحي
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بديننا احلنيف أن يكون عنوان ًا لإلرهاب والعجز والتخلف واخلرافة!؟)()1

قال آخر :وهكذا راح يتصور أنه بمجرد تكذيبه لعذاب القرب يكون قد خلص
املسلمني من اخلرافة ،وأنه بذلك سيؤهلهم الرتياد القرن الواحد والعرشين ،وهو ال يعلم
أن قوله هذا سيفتح الباب عىل مرصاعيه إلنكار عقائد أخرى من الدين ،قد توصف
باخلرافة ،حتى ندخل القرن الواحد والعرشين ـ كام يزعم ـ ونحن مسلحون بسالح العلم
املجرد.
قال آخر :ونفس اليشء نجده يردد يف كتب ومقاالت تنويرية كثرية ،حتاول أن تربط
هذه العقيدة بعقائد األمم السالفة ،لتقوم بنسفها بعد ذلك ،وكأن القاعدة الرشعية هي أن
اإلسالم ال يقصد سوى خمالفة عقائد األمم.
قال آخر :ولو أن هؤالء استمروا يف تطبيق هذا املعيار عىل أحكام احلج ،أللغوها
مجيعا ،فقد كان احلج أيضا موجودا يف الديانات املختلفة ،بل إن القرشيني املرشكني كانوا
يتفقون مع املسلمني يف كثري من أحكام احلج.
قال آخر :وهكذا نجد أكثر األنبياء املذكورين يف القرآن الكريم هم أنفسهم
املذكورون يف الكتاب املقدس ،بل نفس قصصهم موجودة ،واالختالفات بني ما ورد يف
القرآن الكريم والكتاب املقدس حمدودة؛ فهل نعترب تلك القصص مستمدة من الكتاب
املقدس ،وأهنا إرث من الديانات األخرى تسلل لكتاب املسلمني ودينهم.
قال آخر :وهكذا األمر يف مسائل كثرية جدا سواء يف باب العقائد أو الرشائع ،والتي
تدل يف األصل عىل وحدة الدين ،ال عىل كون املسلمني قد أخذوها من غريهم.
قال آخر :ولو أن هؤالء تواضعوا قليال ،وحاولوا أن يتخلصوا من ذلك العقل
( )1املرجع السابق.
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الرغبوي واملزاجي ،وعادوا إىل نصوص القرآن الكريم نفسها ،ومثلها إىل السنة املطهرة
التي هي بيان للكتاب ،ورشح له ،لوجدوا األدلة الكثرية جدا ،والتي تكفي آحادها لكف
املؤمن عن التجرأ عىل خمالفتها.
قال آخر :ولذلك ،فإن جمرد اتفاق املسلمني مع أهل الكتاب أو غريهم من أهل
األديان عىل هذه العقيدة ال يعني إلغاءها ،بل إنه يعني أن هذه العقيدة من العقائد املقررة
يف األديان األخرى ،والتي ال زالت حتتفظ هبا.
قال آخر :واملشكلة الكربى التي يقع فيها هؤالء بعد هذا هي استعامهلم سالح
التبديل والتحريف إلخراج كل اآليات الدالة عىل عامل الربزخ وأحداثه عن معانيها
املقصودة والواضحة التي تدل عليها ظواهر األلفاظ.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك أن بعضهم يأيت ببعض اآليات الكريمة التي تنص
عىل أن العذاب احلقيقي يكون بعد املساءلة واحلساب يوم القيامة ،ليرضبوا هبا غريها من
اآليات الكريمة.
قال آخر :وهم يستعملون يف هذا كل ما لدهيم من أدوات القص والكتامن واحلذف
التي يستعملها عادة العقل الرغبوي لتقرير ما يريد ،ومن أمثلة ذلك اقتباس بعضهم لقوله
ِ
ف َت ْك ُف ُر َ
حييِي ُك ْم﴾ [البقرة ،]28 :مع
تعاىلَ ﴿ :ك ْي َ
ون بِاهللاِ َو ُكنْ ُت ْم َأ ْم َواتًا َف َأ ْح َيا ُك ْم ُث ام ُيمي ُت ُك ْم ُث ام ُ ْ
حذفه لتتمة اآلية ،والتي تقولُ ﴿ :ث ام إِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ [البقرة ،]28 :ثم تعقيبه عىل النص الذي
اقتبسه بقوله( :إذ ًا يقول احلق ،هو موت ىف البداية ،ثم احلياة الدنيا التى نحياها اآلن ،ثم
املوت ،ثم احلياة ىف اآلخرة ..موتتان وحياتان ،أي ..4 = 2+2 :إ َذا اضفنا [حياة القرب]
تصبح هذه املعادلة خاطئة ألننا نضيف حياة أخرى ملشاهدة الفلم املرعب [منكر ونكري
والثعبان األقرع ،]..ثم بعد ذلك موتة أخرى ..أي  ،3+3وهذا ال يساوى  4كام قال احلق)
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ِ

قال آخر :لكنه لو قرأ فقط تتمة اآلية ،وهي قوله تعاىلُ ﴿ :ث ام إِ َل ْيه ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ [البقرة:
 ]28لرد عىل نفسه بنفسه ،فاهلل تعاىل ذكر رجوعه إليه ،أي يوم القيامة بعد احلياتني واملوتتني،
وذلك ما يتطلب وجود حياة برزخية.
قال آخر :وهكذا نجدهم يقرؤون قوله تعاىلَ ﴿ :و َال َحت َْس َب ان اهللاَ غَافِ ًال ع اَام َي ْع َم ُل
يه ْاألَبصار﴾ [إبراهيم ،]42 :وقوله﴿ :و َلو يؤَ ِ
ون إِناام يؤَ ِّخر ُهم لِيو ٍم ت َْش َخص فِ ِ
ِ
اخ ُذ اهللاُ
َ ْ ُ
ُ
ال اظاملُ َ َ ُ ُ ْ َ ْ
ْ َ ُ
ااس بِ ُظ ْل ِم ِه ْم َما ت ََر َك َع َل ْي َها ِم ْن َدا اب ٍة َو َلكِ ْن ُيؤَ ِّخ ُر ُه ْم إِ َىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى َفإِ َذا َجا َء َأ َج ُل ُه ْم َال
الن َ

ِ
ون َسا َع ًة َو َال َي ْس َت ْق ِد ُم َ
َي ْس َت ْأ ِخ ُر َ
ااس بِ َام ك ََس ُبوا َما
﴿و َل ْو ُيؤَ اخ ُذ اهللاُ الن َ
ون﴾ [النحل ،]61 :وقولهَ :
َان بِ ِعب ِ
ٍ ِ
ِ
اد ِه
ت ََر َك ع ََىل َظ ْه ِر َها م ْن َدا ابة َو َلك ْن ُيؤَ ِّخ ُر ُه ْم إِ َىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى َفإِ َذا َجا َء َأ َج ُل ُه ْم َفإِ ان اهللاَ ك َ َ
َب ِص ًريا﴾ [فاطر ،]45 :ويتصورون أن العذاب سيؤخر إىل اآلخرة ،ألن اهلل تعاىل ال يؤاخذ
الظاملني قبل ذلك.
قال آخر :لكنهم لو قرأوا مع تلك اآليات آيات أخرى كثرية جدا ،تذكر تعجيل اهلل
تعاىل العقوبة لعباده يف الدنيا قبل اآلخرة ،لفهموا تلك اآليات الكريمة فهام صحيحا؛ فهي
ال تنفي العذاب املطلق ،وإنام تنفي العذاب األكرب احلقيقي ،والذي ال يكون إال يف اآلخرة،

أما ما عداه؛ فهو هني جدا مقارنة بعذاب اآلخرة ،ولكن ال يعني أنه ليس عذابا ،كام قال
ون َذلِ َك َو َلكِ ان َأ ْك َث َر ُه ْم َال َي ْع َل ُم َ
﴿وإِ ان لِ ال ِذي َن َظ َل ُموا ع ََذا ًبا ُد َ
ون﴾ [الطور ،]47 :والتي
تعاىلَ :
عباس بقوله( :عذاب القرب قبل عذاب يوم القيامة)()1
ٍ
فرسها ابن

رض َب اهللاُ
قال آخر :ومن األمثلة التي ذكرها القرآن الكريم لذلك قوله تعاىلَ :
﴿و َ َ
َت ِآمنَ ًة م ْطمئِنا ًة ي ْأتِيها ِرزْ ُقها ر َغدً ا ِمن ُك ِّل مك ٍ
ت بِ َأ ْن ُع ِم اهللاِ َف َأ َذا َق َها اهللاُ
َان َف َك َف َر ْ
َم َث ًال َق ْر َي ًة كَان ْ
ْ
ُ َ َ َ
َ
َ َ
ون و َل َقدْ جاء ُهم رس ٌ ِ
اجلو ِع و ْ ِ
ِ
اب
ول من ُْه ْم َفك اَذ ُبو ُه َف َأ َخ َذ ُه ُم ا ْل َع َذ ُ
اخلَ ْوف بِ َام كَا ُنوا َي ْصنَ ُع َ َ
اس ْ ُ َ
ل َب َ
َ َ ْ َ ُ
( )1تفسري الطربي ج  22ص .487
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َو ُه ْم َظاملُِ َ
ون﴾ [النحل ،]113 ،112 :فقد ذكر اهلل تعاىل يف هاتني اآليتني الكريمتني ،كيف أنه
عجل العذاب ألهل هذه القرية ،ومل يؤجله هلم ،وهو ال يتناىف مع اآليات السابقة ،وإنام
يفهم منه أن العذاب نوعان :عذاب حقيقي كامل ،وهو املؤجل إىل اآلخرة ،وبعد احلساب،
وهناك عذاب ناقص وقارص بالنسبة لعذاب اآلخرة ،وهو معجل يف الدنيا أو يف الربزخ.
وها َف َأصبحوا ن ِ
َاد ِمنيَ َف َأ َخ َذ ُه ُم
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل عن ثمودَ ﴿ :ف َع َق ُر َ
ْ َ ُ
ِِ
اب إِ ان ِيف َذلِ َك َآل َي ًة َو َما ك َ
م ُمؤْ مننيَ ﴾ [الشعراء]158 ،157 :
ا ْل َع َذ ُ
َان َأ ْك َث ُر ُه ْ
قال آخر :بل إن اهلل تعاىل خصص سورة القمر بأنواع العذاب التي أصابت أهل
فك َ
َان
القرى ،بسبب بغيهم وظلمهم ،ثم قال بعد ذكره لكل عذاب يصابون بهَ ﴿ :ف َك ْي َ
ع ََذ ِاِب َو ُن ُذ ِر﴾ [القمر ..]16 :وهو يصف شدة العذاب الذي أصاهبم؛ فيقول﴿ :إِناا َأ ْر َس ْلنَا
ِ
رصا ِيف َي ْو ِم ن َْح ٍ
فك َ
ْجازُ ن ْ
َان
َخ ٍل ُمنْ َق ِع ٍر َف َك ْي َ
ااس َك َأ اهنُ ْم َأع َ
س ُم ْستَم ٍّر َتن ِْز ُع الن َ
َع َل ْي ِه ْم ِر ً
رص َ ً
حيا َ ْ
ع ََذ ِ
اِب َو ُن ُذ ِر﴾ [القمر 19 :ـ ]21
قال آخر :وهكذا تدل هذه اآليات الكريمة عىل أن تأجيل العذاب ال يراد منه
العذاب املطلق ،وإنام يراد منه العذاب احلقيقي الذي ال يمكن أن يقارن به عذاب الدنيا،
وال عذاب الربزخ.
قال آخر :وهكذا نجد القرآن الكريم نفسه خيربنا بأن العذاب املرتبط بالكافرين
واملنحرفني ال يصيبهم يف اآلخرة فقط ،بل يصيبهم يف الدنيا أيضا ،ويف حال االحتضار
خصوصا؛ فقد قال تعاىل خيربنا عن فزع اإلنسان عند اكتشافه حلقيقة املصري الذي سيصري
ت َق َال رب ار ِجع ِ
ون َل َع ِّيل َأع َْم ُل
﴿حتاى إِ َذا َجا َء َأ َحدَ ُه ُم املَْ ْو ُ
َ ِّ ْ ُ
إليه مبارشة بعد موته؛ فقالَ :
ص ِ
ْت ك اَال إِ اهنَا كَلِ َم ٌة ُه َو َقائِ ُل َها َو ِم ْن َو َرائِ ِه ْم َب ْرزَ ٌخ إِ َىل َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
ون﴾ [املؤمنون:
احلًا فِ َيام ت ََرك ُ
َ
]100 ،99
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قال آخر :وذكر لنا بعض العذاب الذي يصيبهم يف حال االحتضار بمجرد توفر
﴿و َل ْو ت ََرى إِ ْذ َيت ََو اىف ا ال ِذي َن َك َف ُروا املَْ َالئِ َك ُة َي ْ ِ
رض ُب َ
ون
القابلية هلم للخروج لعامل الربزخ؛ فقالَ :
اب ْ
احلَ ِر ِيق َذلِ َك بِ َام َقدا َم ْت َأ ْي ِدي ُك ْم َو َأ ان اهللاَ َل ْي َس بِ َظ اال ٍم
ُو ُج َ
وه ُه ْم َو َأ ْد َب َار ُه ْم َو ُذو ُقوا ع ََذ َ
لِ ْلعبِ ِ
ف إِ َذا ت ََو افت ُْه ُم املَْ َالئِ َك ُة َي ْ ِ
رض ُب َ
وه ُه ْم َو َأ ْد َب َار ُه ْم
يد﴾ [األنفال ،]51 ،50 :وقالَ ﴿ :ف َك ْي َ
ون ُو ُج َ
َ
َذلِ َك بِ َأ اهنُ ُم ا ات َب ُعوا َما َأ ْس َخ َط اهللاَ َوك َِر ُهوا ِر ْض َوا َن ُه َف َأ ْح َب َط َأع َْام َهل ُ ْم﴾ [حممد ،]28 ،27 :وغريها
من اآليات الكريمة.
قال آخر :ولذلك ،فإن القرآن الكريم ال خيربنا فقط عن وجود عذاب القرب ،أو
عذاب الربزخ ،وإنام خيربنا أيضا ،بأن العذاب يبدأ من حلظات االحتضار نفسها.
قال آخر :وهو نفس ما قرره احلكامء والفالسفة والروحانيون بناء عىل تصوراهتم
للنفس الناطقة ،وعالقتها باحلقائق ،وتأثريها فيها ،وهو ما يدل عىل أن عذاب القرب ليس
قضية نصية فقط ،بل يدل عليها العقل املجرد أيضا ،ذلك أن القول بعدم الربزخ يعني العدم
املطلق ،وهو ما مل يرد عليه أي دليل ،فاملوت حالة من حاالت اإلنسان ،وليس عدما ،كام
تو ْ ِ
ِ
َم ًال﴾ [امللك]2 :
احل َيا َة ل َي ْب ُل َو ُك ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن ع َ
قال تعاىل﴿ :ا الذي َخ َل َق املَْ ْو َ َ َ
قال آخر :وهلذا نجد اآليات القرآنية الكثرية َترب بأن العذاب يبدأ مبارشة بعد
املوت ،وذلك باستعامل الفاء التي تفيد الَتتيب والتعقيب ،ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل عن
آل فِرعَو َن وا ال ِذين ِمن َقبلِ ِهم َك َفروا بِآي ِ
ات اهللاِ َف َأ َخ َذ ُه ُم اهللاُ بِ ُذ ُن ِ
آل فرعونَ ﴿ :كدَ ْأ ِ
وهبِ ْم إِ ان
َ
ب ِ ْ ْ َ
َ ْ ْ ْ ُ
اهللاَ َق ِو ٌّي َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ [األنفال]52 :
قال آخر :ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل عن قوم نوح عليه السالمِ ﴿ :مماا َخطِيئ ِ
َاهتِ ْم
ُأغ ِْر ُقوا َف ُأد ِخ ُلوا نَارا َف َلم َجيِدُ وا َهلم ِمن د ِ
ون اهللاِ َأ ْن َص ًارا﴾ [نوح]25 :؛ فقد أخرب اهلل تعاىل أن
ُْ ْ ُ
ْ
ً ْ

قوم نوح عليه السالم ،عذبوا عذابني :عذابا يف الدنيا بغرقهم ،وعذابا يف الربزخ بإدخاهلم
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النار ،وذلك باستعامل الفاء التي تفيد الَتتيب والتعقيب.
قال آخر :ومل يكتف القرآن الكريم هبذه الشواهد الواضحة ،والتي ال تتعارض مع
كون العذاب احلقيقي هو عذاب اآلخرة ،ألن ما دونه ال يساوي شيئا بجانبه ،وإنام ذكر هذا
العذاب بصيغة رصحية ال يمكن ألحد أن جيادل فيها ،فقال عن قوم فرعونَ ﴿ :ف َو َقا ُه اهللاُ
سيئ ِ
اق بِ ِ
آل فِ ْرع َْو َن ُسو ُء ا ْل َع َذ ِ
اب الن ُاار ُي ْع َر ُض َ
َات َما َمك َُروا َو َح َ
ون َع َل ْي َها ُغدُ ًّوا َوع َِش ًّيا َو َي ْو َم
َ ِّ
السا َع ُة َأ ْد ِخ ُلوا َآل فِ ْرع َْو َن َأ َشدا ا ْل َع َذ ِ
اب﴾ [غافر]46 ،45 :
َت ُقو ُم ا
قال آخر :فقد أخرب أهنم ويف الوقت احلايل يعرضون عىل الناس غدوا وعشيا ،وذلك
ما يعني حياهتم يف الربزخ عىل عكس ما يصور املنكرون لعذاب القرب ،وهي أيضا تؤكد ما
ذكرنا من أن العذاب الشديد يكون يف اآلخرة ،ال يف الربزخ ،وبذلك جيمع بني اآليات التي
َترب عن تأجيل العذاب إىل اآلخرة ،وبني سائر اآليات.
قال آخر :ومل يملك أحد املدعني أنه من القرآنيني ـ بعد إيراده هلذه اآليات الكريمة ـ
إال أن يسلم هبا ،لكنه راح حيتال عليها بكون عذاب الربزخ مرتبطا فقط بآل فرعون ،ولسنا
ندري ما وجه التخصيص ،مع أن القرآن الكريم يعتمد األمثال والنامذج ليقرر احلقائق،
والعاقل هو الذي يفهم احلقائق بإطالقها ،ال ذلك الذي يقرصها عىل شواهدها.
املثال الثاين:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املثال الثاين.
قال أحد املبدلني :املثال الثاين هو موقفهم من اجلنة والنعيم الذي أعده اهلل تعاىل فيها
لعباده الصاحلني ،وهو الذي ال يشك أحد يف كونه من أعظم الدوافع للعمل الصالح،
وملعظم املؤمنني.
قال آخر :بل إن اجلنة هي سلوة املؤمن وعزاؤه ،كام أهنا املحرك هلمته عندما تضعف
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نفسه ،وتتخدر إرادته ،حينها يتذكر ما هيأه اهلل للصابرين من عظيم اجلزاء؛ فَتتد إليه قوته
وإرادته ،ويصبح كاجلبل األشم الذي ال حتركه أعاصري األهواء.
قال آخر :وهي فوق ذلك سلوة املريض الذي يعلم أن اجلنة دار الصحة األبدية،
وسلوة الفقري الذي يعلم أن اجلنة هي دار الغنى األبدي ،وسلوة املحرومني ،والذين أرقتهم
احلياة الدنيا ألهنم يعلمون أن اجلنة هي دار الراحة األبدية..
قال آخر :ولذلك مل تكن اجلنة دار ضيافة إهلية يف اآلخرة فقط ،بل هي أيضا ترياق
وبلسم يداوي كل اجلروح ،ويمأل النفس بالطمأنينة واالنرشاح وكل أنواع السعادة..
فيعيش املؤمن مصحوبا بذكريات املستقبل اجلميل الذي ينتظره عند اهلل.
قال آخر :لكن كل هذه املعاين التي سامهت يف الطمأنينة النفسية للمؤمنني ويف
رقيهم األخالقي عىل الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشوهنا ،مل يالحظها احلداثيون ،بل
تومهوا أهنا حجاب دون العمل عىل احلصول عىل ذلك الرفاه الذي ينعم فيه الغرب ،والذي
ال يساوي يف نظر املؤمن قطرة من بحار نعيم اجلنة.
قال آخر :وكل ذلك نتيجة لغلبة الدنيوية واملادية عىل الفكر احلداثي ،والذي يلح
دائام عىل اعتبار احلياة الدنيا هي املحور واملركز ،وهي البداية والنهاية ،ولذلك حيتقر الكثري
من عوامل الغيب ،إما بتجاهلها ،وعدم االهتامم هبا ،أو بنقد أولئك الذين يعيشون فيها،
ويتصورون أن اإليامن ال يكمل إال باإليامن هبا.
قال آخر :وهلذا نراهم ـ بسبب نظرهتم الدنيوية العوراء القارصة ـ يذكرون أن اإليامن
باجلنة مثلها مثل كل عوامل الغيب هي سبب َتلفنا عن الغرب ،وعن كوكب اليابان ،وعن
الكواكب الكثرية التي يتصورون أهنا احلقيقة الوحيدة املطلقة.
قال آخر :ومن أمثلة ذلك اجلحود واالحتقار للجنة ،بل السخرية منها تلك
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األرشطة املنترشة بكثرة ،والتي يتحدث فيها أحد زعامء احلداثة يف العرص احلديث [أمحد
القبانجي] ،ذلك الذي يرتدي كذبا وزورا عاممة علامء الشيعة ،مع كونه ال ينتسب ال
للشيعة ،وال للسنة ،بل هو معول حلرب كليهام ،بل حرب اإلسالم نفسه.
قال آخر :وقد أوهم ذلك بعض املغفلني بأن موقفه من اجلنة وعامل اآلخرة هو نفس
موقف علامء الشيعة ،دون أن يكلف نفسه بالبحث يف الَتاث الشيعي ،ليعرف حقيقة
موقفهم من هذا ..ولكن األحقاد تعمي وتصم.
قال آخر :وقد نرش القبانجي بعض أفكاره يف هذه املجال يف مقال( )1حاول فيه أن
يبني عدم رضورة اجلنة ،وأهنا ال تشكل أي دافع للعمل الصاح ،بل إنه ال حاجة إليها أصال.
قال آخر :ولسنا ندري من الذي فوضه بأن يقول هذا الكالم ،وهو الذي يسيل لعابه
ملتاع الدنيا القليل ..لكن العقل احلداثي املستكرب الذي حرم من ذلك اإليامن الذي ينعم به
البسطاء والطيبون يتصور أن بيده كل َشء ،ولذلك يتحكم يف كل َشء ،ابتداء من حتكمه
يف وظائف اإلله نفسها.
قال آخر :وقد عرب عن ذلك االحتقار للجنة بقوله( :أما اجلنة ،فليس فيها سوى
إشباع للغرائز احليوانية من أكل ورشب ونكاح ،وليس فيها أي إشباع للغرائز االنسانية
كاإلبداع واإليثار والكرم والشجاعة ونرصة املظلوم وتعليم العلم وحب الرئاسة ووو)..
قال آخر :ولسنا ندري كيف عرف ذلك ،وهل زار اجلنة حتى حيكم عليها؟ ..وهل
أحاط بالنصوص املقدسة التي تتحدث عن اجلنة ،وكوهنا دار الضيافة اإلهلية التي تتحقق
فيها كل الرغبات املرشوعة ،ويتحقق معها كل أنواع السمو الروحي واألخالقي ،حيث
يعيش أهل اجلنة احلضارة الراقية والذوق الرفيع واألدب اجلم ،حيث ال لغو هناك وال
( )1انظر :اجلنة والنار ،أمحد القبانجي ،احلوار املتمدن ،العدد.4363 :
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تأثيم؟
قال آخر :لكنه ـ بسبب العشى الذي أحاط ببصريته ـ مل يعرف اجلنة إال من خالل
ذلك الوعظ البارد الذي يستعمله بعض عوام الوعاظ والدعاة بعيدا عن احلقائق التي
وردت يف النصوص املقدسة ،ولذلك توهم أن اجلنة جمرد دار للمتع اجلسدية وحدها.
قال آخر :ثم راح ـ مثل سائر احلداثيني ـ يتحدث عن ذلك الكوكب الذي يسمونه
كوكب اليابان؛ فيقول( :أما عمليا ،فنحن نرى اليابان مثال وهم ال يعتقدون باجلنة والنار
(الديانة السائدة هناك التاوية والبوذية) أحسن من املسلمني أخالقا وأقل كذبا ورسقة
وغشا يف تعاملهم وخدماهتم للبرشية معروفة ،ويف املقابل نجد املسلمني مع اعتقادهم
باجلنة والنار وكثرة منابر الوعظ واالرشاد والكتب الدينية وخطب اجلمعة أصبحوا أسوأ
املجتمعات البرشية أخالقا)
قال آخر :وهذا التحليل يدل عىل سطحية العقل احلداثي ،فهو ال ينظر إىل املشكلة
من زاويتها احلقيقية ،وإنام ينظر إليها من الزاوية التي يرغب فيها؛ فاملشكلة يف املسلمني ليس
كوهنم يعتقدون بعامل الغيب ،وباجلنة والنار ،وإنام املشكلة يف ضعف إيامهنم بذلك ..وإال
لو كان اإليامن بالغيب واجلنة والنار قائام ،لكان املسلمون قمة يف الرقي األخالقي
واحلضاري.
قال آخر :فهم يف احلقيقة مثل ذلك املريض الذي يملك الدواء ،ولكن ال يستعمله؛
فيتوهم من يراه بأن الدواء مل ينفعه ،ومل جيد مع مرضه ،من غري أن يبحث يف كون املريض
استعمل الدواء أو مل يستعمله ،وهل استعمله بالطريقة الصحيحة ،أم استعمله بطريقة
خاطئة.
قال آخر :ونفس اليشء يتوجه للقابنجي وأصحابه الذين جعلوا من حديث
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اإلرهابيني عن اجلنة سببا إللغائها واحتقارها ،كام عرب القابنجي عن ذلك بقوله( :أصبح
االعتقاد باجلنة وحور العني سببا لإلرهاب اآلن ..أي سببا للرذيلة واجلريمة ال ملنعها،
فلوال اجلنة وحور العني ملا قام التكفرييون بقتل انفسهم وقتل األبرياء)
قال آخر :وهذا يشبه أولئك الذين حيرمون األدوية النافعة بسبب أن بعض الشواذ
استعملها بطريقة خاطئة ،فقتل نفسه هبا ..أو يشبه أولئك الذين يمنعون من بناء اجلسور
حتى ال تستعمل وسيلة لالنتحار.
قال آخر :ومل يكتف القبانجي بكل ذلك ،بل راح إىل ذلك الرهان الذي يستعمله
املؤمنون بالغيب يف حواراهتم مع اجلاحدين واملالحدة ،والذي عرب اإلمام الصادق مع
بعض املالحدة ،حيث قال خماطبا له( :إن يكن األمر عىل ما يقول هؤالء وهو عىل ما
يقولون ،يعني املؤمنني ،فقد سلموا وعطبتم وإن يكن األمر عىل ما تقولون وليس كام
تقولون فقد استويتم وهم) ،فقيل له :وأي َشء نقول وأي َشء يقولون ما قويل وقوهلم إال
واحد؟ فقال( :وكيف يكون قولك وقوهلم واحدا ،وهم يقولون إن هلم معادا وثوابا وعقابا
ويدينون بأن يف السامء إهلا وأهنا عمران ،وأنتم تزعمون أن السامء خراب ليس فيها أحد)()1

قال آخر :لكن القبانجي راح يرد عىل هذا السالح القوي ،بمقال له بعنوان [القامر
مع اهلل!]( ، )2قال فيه ساخرا( :يف الدنيا نحن غري متساويني أيضا ،فاملتدين يتعب نفسه
بالتكاليف الشاقة كالصالة والصوم واحلج والزيارات واخلمس وغريها ويَتك امللذات
كالغناء والرقص واملالهي والصداقة مع اجلنس اآلخر ،بل الزواج مع أتباع الديانات
األخرى مع وجود حب بني االثنني ،بل قد يطلب منه الدين اجلهاد أو تفجري نفسه أو

( )1الكايف ،ج 1ص.74

.4083

( )2انظر :القامر مع اهلل ،أمحد القبانجي ،احلوار املتمدن ،العدد:
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الكراهية ألتباع املذاهب األخرى ،وليس عىل الوجدانيني َشء من ذلك)
قال آخر :وهذا كله كذب وهبتان ،فكل تلك الشعائر التي يقوم هبا املؤمن ليس هلا
عالقة بالتعب ،ألن املؤمن يامرسها براحة نفسية كبرية ،بل إنه يشعر بتأثريها يف ترقية
أخالقه ،وسمو روحه ،وشعوره بالطمأنينة والسعادة ،فوق ما هلا من دور يف حفظ من أهواء
نفسه األمارة بالسوء.
قال آخر :فاملؤمن ـ نتيجة إيامنه باليوم اآلخر ـ لن يقع يف الفواحش التي تدمر صحته
وصحة املجتمع ،ولن يدمن عىل املخدرات وال عىل أي َشء يرضه ..وفوق ذلك كله
يمتلك دوافع أخالقية عالية بخالف ذلك الذي ال يؤمن باهلل ،وال باليوم اآلخر ،فهو ال
يملك شيئا يسليه ،كام ال يملك شيئا يدفعه ألي عمل صالح.
قال آخر :ومل يكتف القبانجي بذلك التزوير للحقائق ،وإنام راح يفرض عىل اهلل ـ
خالف ما ورد يف كتابه ـ من يدخله اجلنة أو من يدخله النار ،فيقول( :ما دام االنسان يسري
يف حياته الدنيا بوحي وجدانه ويتحىل بالفضائل ويَتك الرذائل فهو من أهل اجلنة ألن
القرآن يقول﴿ :إِ اال َم ْن َأتَى اهللاَ بِ َق ْل ٍ
ب َسلِي ٍم﴾ [الشعراء ]89 :أي سليم من احلقد واحلسد
واألنانية والتكالب عىل الدنيا وأمثال ذلك .ومعلوم أن التدين ال هيتم لنقاء القلب بقدر
اهتاممه بالقشور والطقوس فتكون النتيجة أن خرس الدنيا واآلخرة ونكون قد ربحنا الدنيا
واآلخرة)
قال آخر :وهذه كلها مغالطات ،فسالمة القلب ال تقترص عىل ما ذكره ،بل أول
سالمة للقلب هي عدم االعَتاض عىل اهلل والتسليم له واإلذعان لرشيعته والقيم التي
جاءت هبا ..أما ادعاؤه أن التدين هيتم بالقشور ،فهو ناتج عن نظرته السلبية للدين مثله
مثل سائر احلداثيني ،وإال فإن الدين هو جممع الفضائل ،بل ال يمكن أن تتحقق الفضائل
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من دونه ..ذلك أنه يستحيل أن جيد البرش معايري لألخالق ،أو دوافع حترك إليها من دون
الدين.
قال آخر :وخيتم القبانجي حديثه عن ذلك الذي تومهه قامرا بقوله( :إن هذه الفرضية
كلها بمثابة لعب القامر مع اهلل ،ألهنا تنزل بمستوى العالقة مع اهلل اىل احلضيض وجتعل من
هذه العالقة جتارة او قامرا ،فاملتدين يصيل ويصوم ..بدافع احتامل وجود جنة ونار ال بدافع
االيامن باهلل واحلب له والشكر لنعامئه ،اي لو مل يكن هذا االحتامل موجودا ال صىل وال صام
وال ترك الرذائل .أما الوجداين فهو يعمل بالفضائل ويَتك الرذائل لذاهتا ويرتبط مع اهلل
بدافع احلب له ال بدافع اخلوف من النار والطمع يف اجلنة ألنه ال يؤمن هبام أساسا)
قال آخر :ولسنا ندري من الذي أخربه أن الطمع يف جنة اهلل ،يتناىف مع حب املؤمن
له ..فاملؤمن حيب اهلل لذاته ،وحيبه لصفاته ،وحيبه لكرمه وجوده ،والذي جتىل يف الدنيا فيام
وفر خللقه من أصناف الرعاية ..وفيام سيوفر هلم يف املستقبل من أضعافها.
قال آخر :وهل يمكن لعاقل أن يدعي أننا إذ أحببنا كريام لكونه تكرم علينا بأصناف
العطاء ،ووعدنا بأضعافها أننا ال نحبه إال ألجل ما يعطينا؟ ..هذا كذب وهبتان عظيم ألن
حمبة املحسن ذاتية حتى لو مل حيصل إحسانه إىل املحب.
قال آخر :باإلضافة إىل أن القبانجي واحلداثيني معه يتصورون اجلنة بحسب عقوهلم
البسيطة ،وإال فإن اهلل تعاىل الذي اعترب كل ما نراه يف الدنيا من أصناف اجلامل جمرد متاع
قليل ،واعترب احلياة التي نعيشها حياة دنيا ال تساوي شيئا ،يف نفس الوقت اعترب احلياة
األخرى هي احلياة احلقيقية جيعلنا نقف أمامها مبهوتني منبهرين ال ندري منها شيئا ،أو كام
قال ابن عباس( :ليس يف اجلنة َشء يشبه ما يف الدنيا إال األسامء)()1

ٌ

( )1رواه أبو ُن َعيْم يف صفة اجلنة ()2/ 21
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قال آخر :ولذلك فإن كل أحاديث احلداثيني عن اجلنة وعامل الغيب أحاديث منطلقة
من معلومات خاطئة ،ألهنم تصوروا أهنم قد أحاطوا بتلك العوامل بينام هم مل يعرفوا منها
شيئا ،بل مل يذوقوا من رشاهبا اللذيذ قطرة واحدة ،ولذلك استقذروا الرشاب ،ولو ذاقوه
لفنوا عن أنفسهم ،وباعوا كل ما لدهيم من جاه ومال وسلطان بلحظة واحدة يعيشها املؤمن
يف صحبة عامل الغيب.
املثال الثالث:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املثال الثالث.
قال أحد املبدلني :املثال الثالث مرتبط بتفسري احلداثيني ومن يطلقون عىل أنفسهم
لقب القرآنيني عىل حتريف كلمة [احلور العني] ،والتي ذكرها القرآن الكريم كنموذج من
نامذج النعيم املقيم الذي وفره اهلل لعباده يف اجلنة ،ليكون دافعا هلم للعفة والعمل الصالح
يف الدنيا.
قال آخر :فقد كان يف إمكاهنم أن يسلموا هلل فيام ذكر ،فهو أدرى بعباده ،وبرغباهتم،
ولذلك خاطبهم بام يتناسب معهم ..لكنهم لقسوة قلوهبم ،ولتمردهم عىل اهلل ،وتقديمهم
ألهوائهم عليه مل يفعلوا ..بل راحوا يصورون ذلك باعتباره هوسا جنسيا ،والعياذ باهلل ،مع
أن القرآن الكريم مل يذكر أي َشء يرتبط بذلك ،بل اكتفى باعتباره من نعيم اجلنة مثله مثل
الولدان املخلدون والقصور التي جتري حتتها األهنار.
قال آخر :وقد كان يف إمكاهنم أن يَتكوا كيفية التعامل مع ذلك النعيم هلل تعاىل ،ألن
احلقائق القرآنية مل تذكر التفاصيل املرتبطة بذلك ،وإنام اكتفت بالنامذج التي متأل النفس
بالرغبة ،كام اكتفت من ذكر بعض مشاهد النار التي متأل النفس بالرهبة ،ومن خالل هذين
اجلناحني هيذب املؤمن نفسه ،ويرقي روحه ،ويصلح سلوكه.
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قال آخر :لكن احلداثيني ساءهم أن يذكر اهلل تعاىل ذلك ،بل متنوا لو حذفت أمثال
هذه النصوص من القرآن الكريم ،لكوهنا يف تصورهم تشويه له ،ولسنا ندري ما حمل
التشويه ،وهم أنفسهم يركعون أمام كل غانية ،بل يبيعون دينهم ودنياهم من أجل متاع
بسيط من الدنيا ،يف نفس الوقت الذي حيتقرون فيه ذلك النعيم املقيم الذي وعد اهلل به
عباده املؤمنني.
قال آخر :وكل ذلك دليل عىل قساوة قلوهبم ،وإال فإن القلوب املؤمنة قلوب ورعة
تعظم ما عظم اهلل ،وحتقر ما حقر ..فلذلك ال ترى الدنيا بمتاعها مجيعا مساويا للحظة
واحدة من حلظات النعيم املقيم الذي أعده اهلل لعباده الصاحلني.
قال آخر :وقد كان ألني احلداثيني تعبريا ذلك الذي ذكر موقفه بقوله( :و[احلور
العني] كفكرة مثالية مجيلة ،ترتبط ىف أحد جوانبها بـ (العفة) خصوصا ىف املجتمعات الفقرية
وشقيقتها املغلقة ،حني يكون الزواج أمرا شاقا مع ارتفاع تكاليف احلياة فليس هناك حصن
للراغب فيه إال التعفف واالنتظار ،وإن مل يفز هبا فإنه سيجد تعويضا مناسبا كلام تذكره
حفزه عىل عدم التورط ىف أمور أخرى يرفضها الدين واملجتمع ،أو تفرض الثقافة املجتمعية
عىل الراغبني ىف الزواج االلتزام بمسار معني لالرتباط يقلل من خيارات الشاب فام عليه
إال أن ي رَض بام يفرضه عليه العرف حتى وإن كان ظاملا ،فالصرب أفضل طاملا أن جائزته
تنتظره ىف اجلنة)
قال آخر :لكن منهم ،وهم الكثرة الكاثرة ،من راح يتهكم هبم ،ويصور الصور
الكاريكاتورية عنهم ،ال ليشء ،إال ألن اإلرهابيني واملتطرفني جعلوا من احلور العني وسيلة
الصطياد املغفلني ،وكان يف إمكاهنم مواجهة التطرف والعنف ،ال الرد عىل احلقائق الثابتة،
ألن ردها رد عىل اهلل نفسه.
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قال آخر :فمن هؤالء احلداثيني من راح يتساءل عن رس وجود حور عني للرجال،
وعدم وجود حور عني للنساء ،ورأى أن ذلك تفريقا بني الذكر واألنثى ،وأن النعيم يف
اجلنة خاص بالذكور ال باإلناث.
قال آخر :وهذا كله حتريف للكلم عن مواضعه؛ فالقرآن الكريم ذكر نامذج عن
النعيم ،ومل يذكر كل النعيم ،واكتفى باملتعارف منه ،وأعطى فوق ذلك قاعدة تشمل
اجلميع ،عرب عنها قوله تعاىل يف خطاب لعباده املؤمنني الذين نجحوا يف امتحانات الدنيا:
ب و َأكْو ٍ ِ
ٍ ِ
ِ
ْرب َ
يها َما
ون ُي َط ُ
اب َوف َ
اف َع َل ْي ِه ْم بِص َحاف م ْن َذ َه ٍ َ َ
اجلنا َة َأ ْن ُت ْم َو َأزْ َو ُ
اج ُك ْم ُحت َ ُ
﴿ا ْد ُخ ُلوا ْ َ
ِ
ت َْشت َِه ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾ [الزخرف]71 ،70 :
يه ْاألَ ْن ُف ُس َو َت َل ُّذ ْاألَع ُ ُ
ْني َو َأ ْن ُت ْم ف َ
قال آخر :فقوله تعاىل﴿ :وفِيها ما ت َْشت َِه ِ
ْني﴾ كاف لَتك اخليال
يه ْاألَ ْن ُف ُس َو َت َل ُّذ ْاألَع ُ ُ
َ َ َ
يرسح حيث يشاء ،ليخَتع من النعيم ما يشاء؛ فقدرة اهلل ال حتدها احلدود.
قال آخر :وفوق ذلك؛ فكل النعيم املذكور يف اجلنة مما يتعلق باجلنسني ،الذكر
واألنثى ،وقرص احلور العني عىل الرجال ،العتبارات خاصة ،ال يعني تفضيل الرجال عىل
ال نساء ،وال يعني أنه ال يوجد نعيم خاص بالنساء يف اجلنة ،ألن اآليات الكريمة مل تفصل
لنا كل النعيم ،وإنام اكتفت بنامذج عنه.
قال آخر :ولعل من علل ذكر القرآن الكريم للحور العني خصوصا ،هو توفري
القابلية للرجال ملواجهة الفتن الكثرية التي تفرزها عالقتهم بالنساء ،وهي فتن واقعية ال
شك فيها ،وليست مرتبطة كام يذكر البعض بالبيئة البدوية ،بل هي مرتبطة بكل اجلغرافيا
وكل التاريخ ،ونحن ال نزال نسمع كل حني ،بأن فالنا من الناس من ذوي املناصب الراقية
اهتم بالتحرش ،أو بفضيحة جنسية.
قال آخر :ولذلك ال داعي ألن نكذب عىل أنفسنا ،ونعترب الفتنة بالنساء خاصة
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بالعرب أو بالبدو أو بذلك اجليل الذي نزل القرآن الكريم يف عهده ،ففي كل األجيال نجد
فتنة التأثر بالنساء ،ويف كل األجيال نجد قيسا وليىل ..ونجد روميو وجوليت.
قال آخر :فلذلك كان اخلطاب القرآين املرتبط باحلور العني خطابا واقعيا خياطب
النف س بام أعد اهلل هلا من نعيم مرتبط هبذا اجلانب لتستعيل عىل فتنة النساء يف الدنيا ،ألن اهلل
سيعوضها بدهلا بالنعيم املقيم يف اآلخرة ،والذي يكون من مجلته [احلور العني]
قال آخر :ومع وضوح األدلة من القرآن الكريم والسنة املطهرة عىل كون احلور
العني من نساء اجلنة ،إال أن احلداثيني الذين حيرفون الكلم عن مواضعه راحوا يفرسوهنا
تفاسري خمتلفة ،لعل أطرفها بحث مطول زعم فيه صاحبه أن احلور العني ليسوا نساء ،وإنام
هن فاكهة ،ثم راح يستعرض كل اآليات القرآنية املرتبطة هبن ،وبنعيم اجلنة ،ليحول منهن
فاكهة رغم كل َشء(.)1
قال آخر :وقد ذكر يف مقدمة مقاله املواضع التي وردت فيها لفظة احلور بمشتقاهتا،
ثم راح يترصف فيها ،ويتالعب هبا بطرق خمتلفة من ذلك قوله( :جيب أن نتأمل آية مهمة
ور﴾
حي َ
من القرآن تعطينا معنى جيد وحقيقي وهي قوله تعاىل﴿ :إِ ان ُه َظ ان َأ ْن َل ْن َ ُ

[االنشقاق:

 ،]14فاملعنى هن ا يقول إن املجرم الذي استلم كتابه خلف ظهره ظن أن العذاب لن يعود
عليه ويرجع ،اذ ًا فتطبيق هذا املعنى عىل حور عني يدلنا عىل أن هذه النعم من فاكهة ستعود
دوما ،من حور يعود بشكل عني ال تنضب ،ويتفق هذا املعنى بالتايل باآلية التالية ،وهى أن
أهل اجلنة كلام قطفوا من فاكهة اجلنة أعيدت هلم عىل الفور إنشاءها بشكل متامثل رزقا
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
اهبا﴾
الينقطعُ ﴿ ،ك ال َام ُر ِز ُقوا من َْها م ْن َث َم َرة ِرزْ ًقا َقا ُلوا َه َذا ا الذي ُر ِز ْقنَا م ْن َق ْب ُل َو ُأ ُتوا بِه ُمت ََش ِ ً
[البقرة ،]25 :فهذه الثمرات كام يف معنى ستحور ،وتعود وترجع كلام أخذها أهل اجلنة ،واذا
( )1انظر مقاال بعنوان :احلور العني ،حممد البارودى ،موقع أهل

القرآن.
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تابعنا هبذا املعنى نرى اتصال باقي اآليات هبذا السياق من كوهنا أي النعم من فاكهة ونعم
وخريات خمتلفة ،اخلريات احلسان وهذه هلم التنقطع عندما يدخل املتقون اجلنة من اجلنسني
(الذكر واالنثى) يزوجون بـها بمعنى االقَتان والتالزم ،لذلك فهي للذكور واالناث معا
بال تفرقة)()1

قال آخر :وبمثل هذه الطريقة راح يستعرض ما ورد يف شأهنن يف سورة الرمحن ،ثم
ات ال اطر ِ
ِ
يه ان يف آية ﴿فِ ِ
يعقب عىل ذلك بقوله( :فإذا نظرنا اىل كلمة فِ ِ
ف﴾ نجد أن
ارص ُ
ْ
يه ان َق َ
هذا مجع مؤنث يف حرف النون يدل ضمن َشء من أشياء التأنيث ،جنتان ،عينان،
مدهامتان ،فيهام ..وهذا بالتايل اليعود عىل التأنيث ،بل يعود عىل فاكهة اجلنة من رمان
وخالفه ،أي أن يف كلتا اجلنتني عىل حدة كثري من الفاكهة القارصات الطرف التي يسهل
الوصول اليها ..ويف السياق نفسه باالتصال مع آية اخرى ،فهذه احلور مقصورة داخل
خيمتها التي حتفظها كام حتفظ كل فاكهة قرشهتا وتبدو أيضا هذه الثامر (حسب آية اخرى)
من أكاممها كاللؤللؤ املكنون)()2

قال آخر :وهكذا راح حيول من كل أوصاف احلور يف العني القرآن الكريم إىل
أوصاف للفاكهة ،ويستعمل يف ذلك كل ألوان احليل واخلدع التي مارسها أهل الكتاب من
قبلنا ليحرفوا الكلم عن مواضعه.
قال آخر :وهكذا راح يفعل آخر يف مقال به بعنوان [مفهوم احلور العني يف القرآن
الكريم] ،والذي قدم له بقوله( :إن أمنية أصحاب الَتاث العفن وأصحاب الشهوات
اجلنسية هي أن تكون احلور العني التي ذكرت يف القرآن العظيم ،نساء مجيالت خارقات
هن أقرب للصنف املالئكي من الصنف البرشي ،وأن تكون تلك احلور بانتظارهم يف
( )1املرجع السابق.
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اجلنة ،وإن أمنيتهم أيضا هي ،أن تكون الكواعب أترابا نساء عارمات الثدي ..إن يف تلك
األمنيات حتريف لكتاب اهلل وكفر به ،وتزوير لدين اهلل ،وافَتاء الكذب عىل اهلل وعىل كتابه
ورسوله األمني ،وصد عن سبيل اهلل ،وقبول بالفحشاء واملنكر ،وعار عىل دين اهلل احلق
اإلسالم وعىل جناته املطهرة ..إخويت وأخوايت الكرام املطهرون ،تعالوا نتدبر معا املعنى
السامي الطاهر العظيم للحور العني من القرآن الكريم الذي هو الكتاب املكنون ،والذي
ال يمسه إال املطهرون)
قال آخر :وبعد هذه املقدمة راح يستعرض اآليات الكريمة التي ورد فيها احلديث
عن احلور العني ،ويستخلص منها النتائج التي يشاء ..وأوهلا ما عرب عنه بقوله( :من هم
الذين زوجهم اهلل تعاىل بحور عني؟ ..اجلواب واضح جدا وجيل ،هم املتقني ذكورا كانوا
أم إناثا ،ونحن إذا سلمنا بتفاسري أئمة الكفر والضاللة أن احلور العني هن نساء مجيالت
خارقات أعدهن اهلل من أجل الشهوات اجلنسية ،فهذا يعني أن تلك النساء اخلارقات هن
لسن فقط للمتقني من الرجال ،ولكنهن أيضا للمتقني من النساء ،ألن املتقني يف لغة القرآن
ومن خالل تلك اآليات البينات هم ذكور وإناث ،فاملتقني هم ليسوا فقط من فئة الذكور
(الرجال) ،واهلل تعاىل ال يدخل املتقني من فئة الذكور فقط اجلنة ويستثني املتقني من فئة
النساء فيدخلهم جهنم)
قال آخر :ثم عقب عىل هذه االستنتاجات الغريبة هبذه التساؤالت التي ال تقل غرابة
عنها ،يقول يف ذلك( :ونحن لدينا سؤال نرغب يف طرحه عليكم :هل تقبلون بأن تكون
احلور العني (بمفهوم أئمة الكفر والضاللة) أيضا للنساء املؤمنات يف اجلنة؟ ..بمعنى
أصح ،هل تقبلون بأن متارس النساء املؤمنات يف اجلنة اجلنس مع نساء احلور العني؟..
وعلينا أيضا أن نقف هنا ونسأل أنفسنا سؤاال آخر ،وهو :كيف زوج اهلل تعاىل املتقني ذكورا
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وإناثا بحور عني؟)
قال آخر :وبعد هذه األسئلة الغريبة ،راح يستنتج االستنتاج األغرب ،فقال سائال
وجميبا( :ما معنى احلور العني؟ ..اجلواب أيضا بسيط وواضح وجيل وبني ومفصل نجده
يف اآلية التالية ،أي يف قوله تعاىل﴿ :يدْ ُع َ ِ
يها بِ ُك ِّل َفاكِ َه ٍة ِآمنِنيَ ﴾ [الدخان ..]55 :إذا لقد
ون ف َ
َ
زوج اهلل تعاىل املتقني ذكورا وإناثا بحور عني ،يدعون فيها بكل فاكهة آمنني ،هذا يعني بأن
اهلل تعاىل زوجهم بحور عني ،أي جعلهم جزء ال يتجزأ من اجلنة ذات األشجار والثامر
واخلريات ،وهذا يعني أن اهلل تعاىل زوجهم باجلنة ،أي بخرياهتا ،أي جعلهم يعيشون جنبا
إىل جنبها يدعون فيها (أي يرغبون) من خريات تلك احلور العني (اجلنة) آمنني ،أي
مطمئنني لدوام وجوديتها معهم من دون انقطاع ،ولدوام قرهبم منها ووجودهم وعيشهم
وإقامتهم فيها إىل أبد اآلبدين)
قال آخر :وبعد هذه االستنتاجات وغريها ،والتي تالعب فيها باأللفاظ والَتاكيب
كام يشاء ،قال( :بعد ربطنا جلميع تلك اآليات البينات من سورة الدخان وتدبرنا هلا ،نجد
الدليل القاطع عىل أن احلور العني هي جنات فيها من كل الثمرات ،ومن مجيع أنواع الثامر،
أي الفاكهة من نخيل وأعناب وغريها من أنواع الفاكهة املختلفة)
قال آخر :وهكذا راح آخر يستعمل حيال أخرى ،ليحول من احلور العني إىل ما عرب
عنه بقوله( :وحار تعنى رجع أو عاد إىل ربه ىف اآلخرة ..وعىل ذلك فاحلور هن املؤمنات
حتورت أشكاهلن أيضا ،فعدن ىف شكل شابات مجيالت
العائدات ..وهؤالء املؤمنات قد ا
وعنيٌ تعنيُ :نج ُل العي ِ
كواعب ذوات عيون ساحرة فقد أعاد اهلل إنشائهن إنشاءِ ..
ون
ُُ
ْ
ً
ْني ،وللمرأةَ :ع ْينَا ُء ..فسوف يتزوج املؤمنون ىف اجلنة هبؤالء
ِح َس ُاهنَا ،واملفرد للرجل :أع َ ُ
املؤمنات الراجعات أو العائدات إىل اهلل ،وبالطبع سيعود الرجال إىل شباهبم مثل النساء،
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ألن هلم ما اشتهت أنفسهم ،وهل لن يشتهي أحد أن يعود إىل شبابه و ُعنفوانه؟ ..وهذا هو
نصيب النساء فسيتمتعن بأزواجهن كام سيتمتع هبن أزواجهن)()1

قال آخر :وهكذا نجد كل يوم من جيتهد ،ليبحث عن معنى جديد للحور العني مما
مل يفطن له أحد من املفرسين وال اللغويني القدامى واملحدثني.
املثال الرابع:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املثال الرابع.
قال أحد املبدلني :املثال الرابع مرتبط بتحريفات خطرية ملا ورد يف القرآن الكريم
عن درجات اجلنة ،وتفاضل املؤمنني فيها بحسب أعامهلم؛ فأصحاب تلك املقاالت
يرضبون اآليات الكريمة بعضها ببعض ،ليثبتوا يف األخري ـ بحسب زعمهم ـ أن أهل اجلنة
متساوون يف كل نعيمها ،وأهنم يف درجة واحدة ابتداء من النبي  وانتهاء بأضعف املؤمنني
إيامنا.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما كتبه بعضهم يف جمموعة مقاالت عن هذا قدم هلا
بقوله( :قالوا وما زالوا يقولون بأن اجلنة درجات وطبقات ،وأن املؤمنني زمر وأن كل زمرة
هلا جنة َتتلف عن جنة غريها ،ا
وأن كل جناة خمُ تلفة عن غريها وهلا اسم خمتلف عن اجلنّات
األخرى كجنات عدن والفردوس والروضة واملأوى ..وقد استعانوا باألباطيل األحاديث
اخلبيثة كي يثبتوا هذه املفاهيم يف عقول املسلمني ..إهنم مل يكتفوا بصنع الطبقية يف األرض
بأشكاهلا املخيفة ،بل تعدّ وا حني حسبوا أهنم يستطيعون صنعها يف جنات اخلالق عز
وجل)()2

( )1احلور العني ،عز الدين نجيب ،موقع أهل القرآن 11 ،نوفمرب

( )2منها مقال بعنوان :هل هناك درجات يف اجلنة وما مفهومها

.2011

احلقيقي يف القرآن؟ ،موقع حقيقة اإلسالم من القرآن.
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ِ
الر ُس َ
ول َف ُأو َلئِ َك َم َع ا ال ِذي َن
قال آخر :واستند يف ذلك لقوله تعاىلَ :
﴿و َم ْن ُيط ِع اهللاَ َو ا
احلنيَ وحسن ُأو َلئِ َ ِ
الشهدَ ِاء والص ِ
ِ
ِ
ك َرفي ًقا﴾ [النساء:
َ َ ُ َ
َ ا
الصدِّ يقنيَ َو ُّ َ
َأ ْن َع َم اهللاُ َع َل ْي ِه ْم م َن النابِ ِّينيَ َو ِّ
 ، ]69واعتربها اآلية املحكمة الوحيدة ،وفرسها بقوله( :لقد قال اهلل عز وجل يف هذه اآلية
ا
أن من ُيطع اهلل ورسوله فسوف يكون مع النبيني والصدّ قني والشهداء والصاحلني ..هذه
اآلية هي أكرب دليل عىل ا
والر ُسل
أن اإلنسان املؤمن سوف يكون يف جنة واحدة مع األنبياء ُ
ُ
والشهداء ومجيع املؤمنني الصاحلني ومن دون أي تفرقة أو طبقية ،وسوف ينعم برفقتهم
الدائمة واألبدية فيها ..وهذا هو العدل اإلهلي املطلق واملُساواة)()1

قال آخر :وانطالقا من هذا راح يستعرض كل اآليات التي وردت يف ذكر اجلنة،
احل ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ات َف ُأو َلئِ َك َهل ُ ُم
﴿و َم ْن َي ْأته ُمؤْ منًا َقدْ عَم َل ا
ليؤوهلا هبذا املعنى ،ومنها قوله تعاىلَ :
الص َ
ِِ ِ
ِ
ِ
يها َو َذلِ َك َجزَ ا ُء َم ْن تَزَ كاى﴾
ات ا ْل ُع َىل َجن ُ
الدا َر َج ُ
اات عَدْ ٍن َ ْ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
[طه 75 :ـ  ،]76والتي علق عليها بقوله( :نجد يف هذه اآلية  75أن من يأيت ربه مؤمنا قد عمل
الصاحلات ،فسوف يكون له الدرجات العىل يف اجلنة يف اآلخرة ..ما هي هذه الدرجات
ِِ ِ
ِ
ِ
يها
العىل؟ نجد اجلواب يف قول اهلل تعاىلَ ﴿ :جن ُ
اات عَدْ ٍن َ ْ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
َو َذلِ َك َجزَ ا ُء َم ْن تَزَ كاى﴾ لقد عرف اهلل عز وجل لنا الدرجات العىل أهنا جنات عدن جتري
من حتتها األهنار خالدين فيها ،وأنا أعجب لعدم استطاعة الذين يسمون أنفسهم بعلامء
الدين اإلسالمي أن يروا هذا التعريف الواضح اجليل ..إذا الدرجات العىل هي اإلقامة يف
جنات اآلخرة واخللود فيها ،والذي سوف يكون صاحب هذا الرشف ويصل إىل هذه
املنزلة والرتبة العالية الرفيعة ويقيم يف اجلنة هو كل إنسان يؤمن باهلل ويعمل صاحلا ،أي
مجيع املؤمنني من دون استثناء (النبيني والصدقني والشهداء والصاحلني) ومن دون أي
( )1املرجع السابق.
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تفرقة أو طبقية)()1

قال آخر :ثم استعرض اآليات الواردة يف أول سورة املؤمنون ،والتي تنتهي بقوله
ِ
ون ا ال ِذين ي ِر ُث َ ِ
يها َخالِدُ َ
تعاىلُ ﴿ :أو َلئِ َك ُه ُم ا ْل َو ِار ُث َ
ون﴾ [املؤمنون 10 :ـ ،]11
ون ا ْلف ْر َد ْو َس ُه ْم ف َ
َ َ
وعقب عليها بقوله( :إذا تدبرنا تلك اآليات البينات نجد أن الذين سوف يفلحون يف
اآلخرة ويرثون الفردوس (اجلنة) هم املؤمنون ،أي كل إنسان كان مؤمنا يف هذه األرض..
أي هم مجيع املؤمنني من دون استثناء (النبيني والصدقني والشهداء والصاحلني) ومن دون
أي تفرقة أو طبقية)()2

قال آخر :وهكذا راح يستعرض كل اآليات الواردة يف اجلنة ،ويعقب عليها بمثل
ذلك التعقيب ..ثم استعرض اآليات التي ترصح بالتفرقة بني املؤمنني عىل أساس أعامهلم،
ِِ
اعدُ َ ِ
﴿ال يست َِوي ا ْل َق ِ
الرض ِر واملُْج ِ
ون ِيف َسبِ ِ
َري ُأ ِ
اهدُ َ
يل اهللاِ
ويل ا َ َ َ
كقوله تعاىلْ َ َ :
ون م َن املُْؤْ مننيَ غ ْ ُ
اهلم و َأ ْن ُف ِس ِهم ع ََىل ا ْل َق ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اع ِدي َن َد َر َج ًة َو ُك ًّال َوعَدَ
بِ َأ ْم َواهل ْم َو َأ ْن ُفس ِه ْم َف اض َل اهللاُ املُْ َجاهدي َن بِ َأ ْم َو ْ َ
ْ
اع ِدين َأجرا عَظِيام درجا ٍ
اه ِدين ع ََىل ا ْل َق ِ
احلسنَى و َف اض َل اهللاُ املُْج ِ
مح ًة
ت ِمنْ ُه َو َمغ ِْف َر ًة َو َر ْ َ
ً ََ َ
َ
َ
َ
َ ًْ
اهللاُ ْ ُ ْ
َوك َ
ورا َر ِح ًيام﴾ [النساء 95 :ـ  ،]96وعقب عليها بقوله( :إذا تدبرنا تلك اآليات
َان اهللاُ َغ ُف ً
البينات نجد أن الدرجة التي فضل اهلل تعاىل هبا املؤمنني املجاهدين بأمواهلم وأنفسهم عىل
املؤمنني القاعدين غري أويل الرضر والذين ال يريدون أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم ،هي
احلسنى أي هي اجلنة التي وعد اهلل تعاىل هبا املؤمن املجاهد يف سبيله والتي وعد تعاىل هبا
أيضا املؤمن القاعد غري املجاهد بامله ونفسه ،ولكن فقط يف حال استغفر ربه وتاب وأصلح
وقام وقبل أن جياهد بامله ونفسه يف سبيله ..ونجد أيضا من خالل هاتني اآليتني أن الدرجة
أي املنزلة العالية هي احلسنى أي اجلنة ،وهي األجر العظيم الذي سوف يعطيه اهلل تعاىل
( )1املرجع السابق.
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لكل مؤمن ،وهي الدرجات أي املراتب واملنازل العالية الرفيعة من اهلل عز وجل للمؤمن،
أي هي جنات عدن والفردوس واملأوى والروضة التي سوف يقيم فيها املؤمن وينعم
بجميع خرياهتا ،وهي املغفرة والرمحة التي سوف يعطيها اهلل عز وجل للمؤمن يف اآلخرة..
إذا هذه الدرجة أو الدرجات الرفيعة سوف تكون جلميع املؤمنني من دون استثناء ومن
دون أي تفرقة أو طبقية)()1

ِ
َان ُي ِريدُ ا ْل َع ِ
قال آخر :ومثل ذلك قال يف قوله تعاىلَ ﴿ :م ْن ك َ
يها َما
َج ْلنَا َل ُه ف َ
اج َل َة ع ا
ِ
ورا َو َم ْن َأ َرا َد ْاآل ِخ َر َة َو َس َعى َهل َا
ن ََشا ُء َمل ْن ُن ِريدُ ُث ام َج َع ْلنَا َل ُه َج َهن َام َي ْص َال َها َم ْذ ُمو ًما َمدْ ُح ً
َان سعيهم م ْش ُكورا ُك ًّال ُن ِمدُّ هؤُ َال ِء وهؤُ َال ِء ِمن َع َط ِ
ِ
ِ
اء َر ِّب َك َو َما
َ َ
َ
ْ
ً
َس ْع َي َها َو ُه َو ُمؤْ م ٌن َف ُأو َلئ َك ك َ َ ْ ُ ُ ْ َ
ٍ
ِ
ف َف اض ْلنَا َب ْع َض ُه ْم ع ََىل َب ْع ٍ
ك َ
ْرب
ورا ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ْرب َد َر َجات َو َأك َ ُ
ض َو َل ْآلخ َر ُة َأك َ ُ
َان َع َطا ُء َر ِّب َك حمَ ْ ُظ ً
ف َف اض ْلنَا َب ْع َض ُه ْم ع ََىل
َت ْف ِض ًيال﴾ [اإلرساء 18 :ـ  ،]21فقد علق عىل قوله تعاىل﴿ :ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
َب ْع ٍ
ض﴾ بقوله( :ألن اهلل عز وجل أعطى فضله وعطاءه للجميع ،للكافر الذي أراد العاجلة
(احلياة الدنيا) وللمؤمن الذي أراد اآلخرة وسعى هلا)()2

ٍ
ِ
ْرب َت ْف ِض ًيال﴾ بقوله:
ْرب َد َر َجات َو َأك َ ُ
قال آخر :وعلق عىل قوله تعاىلَ ﴿ :و َل ْآلخ َر ُة َأك َ ُ
(ألن اآلخرة مرتبتها ومنزلتها أي درجتها عالية جدا ورفيعة املستوى ،وسوف تكون جلميع
املؤمنني من دون استثناء ومن دون أي تفرقة أو طبقية)()3

قال آخر :وهكذا راح يستعرض اآليات الواردة يف سورة الرمحن ،والتي ترصح
بالتفرقة بني اجلنات ،وتصف لكل جنة نعيمها اخلاص هبا ،وقد علق عليها بقوله( :إذا
اف م َقام رب ِه جنات ِ
تدبرنا تلك اآليات البينات نجد أن قوله ِ
َان﴾ [الرمحن ]46 :هي جنة
﴿و َمل ْن َخ َ َ َ َ ِّ َ
َ
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ِ

﴿مل ْ َي ْطم ْث ُه ان إِن ٌْس َق ْب َل ُه ْم َو َال َج ٌّ
لإلنس وجنة للجن ،لذلك قال اهلل تعاىلَ :
ان﴾ [الرمحن،]74 :
هذا يعني أن اجلنتني هي جنة مادية يأكل ويرشب منها اإلنسان ،وجنة نفسية ومجالية
(معنوية) يتمتع هبا اإلنسان ويسلم فيها ..وهذا يعني أن اجلنتني فيها جنة حلاجات اجلسد
وجنة حلاجات النفس ،وهي يف احلقيقة جنة واحدة جيد فيها اإلنسان حاجته من املأكل
واملرشب (الغذاء اجلسدي) وحاجته من الراحة النفسية والسالم الدائم والتمتع بجامل
الطبيعة واملاء العذب واألهنار واخلري واحليواة الدائمة واألبدية (الغذاء النفيس)()1

وهنام جنات ِ
ِ
قال آخر :ثم عقب عىل قوله تعاىلِ :
َان﴾ [الرمحن ]62 :بقوله( :نجد
﴿وم ْن ُد ِ َ َ
َ
أن ﴿جنتان﴾ هي يف احلقيقة أماكن فيها جنات أخرى كثرية ومتعددة موجودة يف كل مكان
يف أرض اجلنة ..نستطيع أن نقول بأهنا كل مكان من أرض اجلنة ،فأرض اجلنة فيها جنات
كثرية أي خريات كثرية وتلك اخلريات موجودة يف كل مكان من بقاعها ..إذا فإن قول اهلل
وهنام جنات ِ
ِ
ِ
َان﴾ يدلنا عىل وجود جنات كثرية جلميع املؤمنني من النبيني
﴿وم ْن ُد ِ َ َ
تعاىل َ
والصدقني والشهداء والصاحلني واملحسنني وغريهم من املتقني ..وإذا قارنا ﴿اجلنتان﴾
التي ذكرتا يف آية ( )46إىل ( )61بـ ﴿اجلنتان﴾ التي ذكرتا يف آية ( )62إىل ( )78ال نجد
أي فارق بينهام ،بل عىل العكس متاما ،سوف نجد أهنا نفس اخلريات وأهنا موجودة يف كل
مكان من أرض اجلنة)()2

قال آخر :ثم راح يستعرض اآليات الواردة يف سورة الواقعة والواضحة يف التفريق
بني جنات السابقني وجنات أهل اليمني ،وقال( :إذا قارنا جنات السابقني من آية ( )12إىل
( )26بجنات أصحاب امليمنة من آية ( )28إىل ( )37لن نجد فرقا أو اختالف أو طبقية
بينهن ،وسوف نجد أن أرض اجلنة يف اآلخرة هي جنة كبرية فيها جنات كثرية وواسعة
( )1املرجع السابق.
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جلميع املؤمنني من السابقني ومن أصحاب اليمني من دون أي اختالف أو تفرقة أو
عنرصية)()1

قال آخر :ويف ختام مقاله قال( :إذا أخذنا مجيع تلك اآليات التي ذكرهتا لكم أعاله
ورضبناها وقارناها ببعضها ،سوف نجد أن ال وجود لدرجات وطبقات أو لطبقية يف اجلنة،
وأن مجيع اجلنات التي وردت يف القرآن باختالف أسامئها هي يف احلقيقة جنة واحدة كبرية
للجميع عرضها الساموات واألرض أعدت جلميع املؤمنني املتقني ومن دون استثناء..
وسوف نتوصل إىل أن اجلنة هي اجلنات ،وهي جنات عدن ،وهي جنات الفردوس ،وهي
جنات املأوى ،وهي الروضة ،وهي الروضات ،وهي الدرجة ،وهي الدرجات ،وهي
املغفرة ،وهي الرمحة ،وهي الرضوان ،وهي النعيم املقيم ،وهي األجر العظيم ،وهي الفوز
الكبري)()2

قال آخر :وهكذا ورد يف مقال آخر عن األزواج الثالثة ا ّلذين ذكرهم اهلل تعاىل يف
سورة الواقعة ،فقد قال بعد استعراضه هلا( :إخواين الكرام ،إذا كنتم تظنون بأن هناك فرق
بني جنة السابقني وبني جنة أصحاب امليمنة فهذا خطأ كبري فادح تقعون فيه ،وأنتم إذا
تدبرتم جيدا اآليات التي وصف اهلل تعاىل لنا فيها جنة السابقني مع اآليات التي وصف اهلل
تعاىل فيها جنة أصحاب اليمني ،لن جتدوا بينهام أي فرق يف مضمون هذا الوصف ،ولذلك
ذكر اهلل تعاىل لنا زوجني فقط يف سورة املطففني ويف سورة البلد ،وذكر لنا نوعا واحدا من
املؤمنني وصفهم باألبرار املقربني يف سورة املطففني وبأصحاب امليمنة يف سورة البلد ،إذا
فاألبرار املقربون يف سورة املطففني هم نفسهم أصحاب امليمنة يف سورة البلد ،هذا يعطينا
الدليل بل يؤكد لنا أن السابقني املقربني هم نفسهم أصحاب اليمني أو امليمنة يف سورة
( )1املرجع السابق.
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الواقعة)()1

قال آخر :ثم قال( :يف سورة املطففني ذكر اهلل تعاىل لنا كتابني فقط :كتاب األبرار
وكتاب الفجار ،وأخربنا أن األبرار هم املقربون ،فأين كتاب أصحاب اليمني؟ وملاذا مل تذكر
هذه الفئة (فئة أصحاب اليمني) يف هذه السورة؟)()2

قال آخر :ثم قال( :ويف سورة البلد حدثنا اهلل تعاىل عن أصحاب امليمنة (أصحاب
اليمني) ومل حيدثنا عن السابقني املقربني ،وأخربنا بأن أصحاب امليمنة هم الذين يقتحمون
العقبة ،التي هي فك رقبة ،والتي هي إطعام يف يوم ذي مسغبة ،يتيام ذا مقربة ،أو مسكينا ذا
مَتبة ،ثم كانوا من الذين آمنوا وتواصوا بالصرب وتواصوا باملرمحة ،ولقد وصف اهلل تعاىل
مجيع هؤالء بأهنم أصحاب ميمنة ،وإذا انطلقنا من مضمون تلك السورة وقارنا فئة
السابقني املقربني بام جاء فيها ،فهل يصح أن نقول عن السابقني املقربني أهنم ليسوا من
الذين يقتحمون العقبة ،وأهنم ليسوا من الذين يفكون رقبة ،وأهنم ليسوا من الذين
يطعمون يف يوم ذي مسغبة يتيام ذا مقربة أو مسكينا ذا مَتبة ،وأهنم ليسوا من الذين آمنوا
وتواصوا بالصرب وتواصوا باملرمحة؟ وملاذا مل تذكر هذه الفئة (فئة السابقون املقربون) يف هذه
السورة؟)()3

قال آخر :ثم قال( :باختصار مفيد ،لقد أراد اهلل تعاىل من خالل ذكره لزوجني من
املؤمنني والذين هم زوج (نوع) السابقون وزوج (نوع) أصحاب امليمنة يف سورة الواقعة
أن يعلمنا عن أمرين :األمر األول هو أنه يف كل زمن ،يكون عدد املؤمنني أكثر يف بداية
تنزيل الكتاب ولكن بعد مرور الوقت خيف عدد املؤمنني إىل حني انتهاء أجل الكتاب،
( )1من هم األزواج الثالثة ا ّلذين ذكرهم اهلل تعاىل يف سورة الواقعة؟
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واألمر الثاين هو أن هناك دائام ويف كل األزمان والعصور وعىل مر الدهر جمموعات من
الناس كانت تدخل يف اإليامن ،لقد أراد اهلل تعاىل أن يعطينا معلومتان فيهام عربتني
خمتلفتني)()1

قال آخر :ثم قال( :وللتوضيح أكثر ،إذا نظرنا يف كل زمن ورأينا ما حيدث فيه ،نجد
أن املؤمنني يف كل زمن أتى فيه رسول كانوا ثلة من األولني وقليل من اآلخرين ،ولذلك
وصفهم اهلل تعاىل بالسابقني املقربني ،وإذا قارنا مجيع تلك األزمان ببعضها ،نجد أن
السابقني املقربني قد وجدوا يف كل زمن لذلك قال تعاىلُ ﴿ :ث ال ٌة ِم َن ْاألَ اولِنيَ َو ُث ال ٌة ِم َن
ْاآل ِخ ِري َن﴾ [الواقعة 39 :ـ  ،]40من هنا أستطيع أن أقول لكم أن أصحاب امليمنة الذين هم ثلة
من األولني وثلة من اآلخرين هم مجيع السابقني املقربني الذين أتوا عرب األزمان والعصور
من أول خلق اإلنسان إىل آخره والذين كانوا ثلة من األولني وقليل من اآلخرين يف كل
زمن من تلك األزمان)()2

 .4التبديل والقيم:
بعد أن انتهى املبدلون التائبون من ذكر ما قام به أساتذهتم من حتريفات للحقائق
القرآنية املقدسة ،قام بعض احلضور ،وقال :حدثتمونا عن أساتذتكم وحتريفهم حلقائق
القرآن الكريم املقدسة؛ فحدثونا عن حتريفهم لقيمه السامية.
قال أحد املبدلني :من جترأ عىل احلقائق؛ فإنه قد جترأ عىل القيم؛ فالقيم تقوم عىل
احلقائق؛ فإذا ما حرفت احلقائق وبدلت تبدلت معها القيم.
قال آخر :ولذلك كان هلؤالء احلداثيني والقرآنيني دور كبري يف نرش اإلرجاء ،وإلغاء
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تأثري كل الزواجر التي تزجر عن املعصية ،وكل الدوافع التي تدفع إىل الطاعة.
قال آخر :وقد رأيتم كيف يسخرون من خوف املؤمنني من عذاب القرب ،وكيف
يذكرون هلم أن املؤمنني مجيعا يف درجة واحدة يف اجلنة ،ال فرق بني حمسن وميسء ،وسابق
والحق..
قال أحد احلضور :فهال ذكرتم لنا نامذج عن ذلك مثلام ذكرتم لنا يف تبديالهتم
السابقة.
قال أحد املبدلني :أجل ..سنذكر لكم نامذج عن تبديالهتم لنوعني من القيم:
الروحية ،واالجتامعية.
أ .القيم الروحية:
قال أحد احلضور :فحدثونا عن املبدلني وموقفهم من القيم الروحية.
قال أحد املبدلني :سنرضب لكم ثالثة أمثلة عن موقفهم من القيم الروحية ،لعلها
تكون كافية لكم للتعرف عىل موقفهم منها مجيعا.
املثال األول:
قال أحد احلضور :فحدثونا عن املثال األول.
قال أحد املبدلني :املثال األول هو موقفهم من املقامات العالية التي يتنافس فيها
الصاحلون ،والتي ورد احلديث املفصل عنها يف القرآن الكريم والسنة املطهرة وهدي أئمة
اهلدى.
قال آخر :وقد عرفتم من أحاديثنا السابقة عنهم أن من عالمات املبدلني حتقري تلك
املعاين واالستهانة هبا ،ألن الدين عندهم ليس سوى عالقة لإلنسان مع اإلنسان أو الكون؛
فاإلنسان هبط إىل الدنيا يف تصورهم ليعمرها ،ويمألها باألبراج والطائرات والصواريخ،
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ويسيطر عىل مناخها وتضاريسها ،أما ترقية نفسه بمامرسة العبادة وكثرة الذكر والرياضات
الروحية ،فهي عندهم تشدد وتطرف وبالدة.
قال آخر :وهذا ما جرهم إىل االستهانة بالشعائر ،وحتقريها ،وتأويل كل ما ورد فيها
من النصوص تأويالت خمتلفة ،حتى تصبح الصالة أحقر األعامل ،ال أرشفها ،ويصبح
الذكر هو ذكر الدنيا ،وال ذكر اهلل ،وال الشوق إليه.
قال آخر :وهلذا نراهم حيتقرون الصاحلني واألولياء الذين أمرنا اهلل تعاىل بسلوك
سبيلهم ،وبأن نكون معهم ،فالصاحلون عندهم هم املخَتعون واملكتشفون ،ال أولئك
الذين أفنوا أعامرهم يف ذكر رهبم والدعوة إليه.
قال آخر :وهم ال يتوقفون عند أفراد الصاحلني ،وإنام يضمون إليهم األنبياء
واملرسلني ،وخصوصا سيدنا رسول اهلل  ،ولذلك حيتقرون سنته ،وال يبالون هبا ،بل
يعقبون عليه بام متليه أهواؤهم.
قال آخر :وهلذا ينفرون من كل تلك النصوص املقدسة التي حتقر احلياة الدنيا،
وتعترب حبها أم اخلطايا ،وتعترب كل ضاللة حصلت يف األرض ناجتة عنها ،كام قال تعاىل:
احلَ َيا ُة الدُّ ْن َيا َو َي ْس َخ ُر َ
﴿زُ ِّي َن لِ ال ِذي َن َك َف ُروا ْ
ون ِم َن ا ال ِذي َن آ َمنُوا َوا ال ِذي َن ا ات َق ْوا َف ْو َق ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
َواهللاُ َي ْرزُ ُق َم ْن َي َشا ُء بِغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
اب﴾ [البقرة]212 :
قال آخر :وهذه اآلية الكريمة حتوي وصفا دقيقا هلؤالء الدنيويني الذين يسمون
أنفسهم حداثيني ،ذلك أن الدنيا قد زينت يف أعينهم ،فاستحلوها ،ثم راحوا يسخرون من
الذين آمنوا ،والذين اتقوا ،مع أهنم فوقهم يوم القيامة ،كام أهنم فوقهم يف احلياة الدنيا.
قال آخر :ولذلك ال نجد حداثيا إال وهو يسخر من العلامء واألولياء والعباد
والزهاد ،ويعتربهم مجيعا متخلفني مل يفهموا الدين كام فهمه..
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قال آخر :وهلذا نراهم حيتقرون الوعاظ الذين يامرسون ما كان يامرسه رسول اهلل 

من التحذير من االستغراق والتثاقل إىل احلياة الدنيا ،باعتبارهم أخطر ما هيدد حقيقة
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا ال ِذي
اإلنسان نفسها ،والتي قد تتحول إىل كلب يلهث ،كام قال تعاىلَ :
َان ِم َن ا ْلغ ِ
ان َفك َ
الش ْي َط ُ
آ َت ْينَا ُه آ َياتِنَا َفان َْس َل َخ ِمن َْها َف َأ ْت َب َع ُه ا
َاوي َن َو َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َلكِنا ُه َأ ْخ َلدَ
ِ
ِ
ض َوا ات َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ََت ْك ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل
ب إِ ْن َحتْم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
ا ْل َق ْو ِم ا ال ِذي َن ك اَذ ُبوا بِآ َياتِنَا َفا ْق ُص ِ
ص َل َع ال ُه ْم َي َت َفك ُار َ
ون﴾ [األعراف]176 ،175 :
ص ا ْل َق َص َ
قال آخر :وبناء عىل هذا كله ،فإن كل النصوص املقدسة التي حتذر من احلياة الدنيا،
وتبني حقيقتها هي يف احلقيقة رد عىل الفكر احلداثي ،الذي يبالغ فيها ،ويعتربها أصال وغاية
ومقصدا.
قال آخر :وهو عندما يفعل ذلك ال يقدم شيئا جديدا ،ألنه عقل هيدم وال يبني،
وهلذا نرى الكثري من احلداثيني يملكون شهادات علمية يف الطب والفيزياء واهلندسة
وغريها ،ثم يَتكوهنا ،وال يقدمون يف َتصصاهتم أي َشء جديد ،بينام يذهبون إىل القرآن
الكريم يتالعبون بألفاظه ومعانيه ،ليحولوها إىل املسار الذي تريده أهواؤهم.
قال آخر :وهلذا ذكرنا أن العقل احلداثي أخطر من العقل امللحد ،وأكثر بعدا من
الدين عنه ،ألن امللحد قد يقتنع يف يوم من األيام ،ويعود إىل اهلل بتواضع ،أما احلداثي ،فهو
يتصور أنه عىل َشء ،بينام هو ال يملك من الدين إال الرساب واألهواء والتقول عىل اهلل،
ااس من يعبدُ اهللاَ ع ََىل حر ٍ
كام قال تعاىلِ :
ف َفإِ ْن َأ َصا َب ُه َخ ْ ٌري ا ْط َم َأ ان بِ ِه َوإِ ْن َأ َصا َب ْت ُه
﴿وم َن الن ِ َ ْ َ ْ ُ
َ
َ ْ
ِ ِ
ِ
رس ُ
رس الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر َة َذلِ َك ُه َو ْ
ان املُْبِنيُ ﴾ [احلج]11 :
ف ْتنَ ٌة ا ْن َق َل َ
اخلُ ْ َ
ب ع ََىل َو ْج ِهه َخ َ
قال آخر :والعقل امللحد يكتفي بنقد الدين من دون أن يتدخل يف حتريفه وتبديله
والتالعب به ،بينام العقل احلداثي يفعل ذلك ،ويفَتي عىل اهلل الكذب ،ويزعم أنه يفهم
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ِ
َتى ع ََىل
من الوحي ما مل يفهمه كل العلامء والصاحلني ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َم ْن َأ ْظ َل ُم مم ا ِن ا ْف َ َ
ِ
وحي إِ َيل و َمل ي ِ ِ
ِ
ِ
َش ٌء َو َم ْن َق َ
ال َس ُأن ِْز ُل م ْث َل َما َأنْزَ َل اهللاُ﴾ [األنعام]93 :
اهللاِ كَذ ًبا َأ ْو َق َال ُأ َ ا َ ْ ُ َ
وح إ َل ْيه َ ْ
املثال الثاين:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املثال الثاين.
قال أحد املبدلني :املثال الثاين هو متييعهم ملعنى إقامة الصالة ،وإخراجها من حيز
الوجوب والفرضية إىل حيز االختيار والتطوع ..بل حتويلها من حيث هيئتها إىل جمرد دعاء
قد يصدر من أ ي شخص حتى ولو مل يؤمن بأي دين ..املهم أن يؤمن باهلل واليوم اآلخر،
ولو عىل سبيل العموم.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما ما نرشه بعض احلداثيني يف موقع شحرور
يتحدى كل فقهاء املسلمني بأن يردوا عليه إن استطاعوا( ،)1وهو يتعلق بعدد الصلوات،
والتي يرى أهنا ليست تلك الصلوات اخلمسة املعروفة ،وإنام هي ثالثة فقط :صالة يف
الصباح الباكر ،ووقتها يف أول النهار ..ومقدارها من الوقت :هو مقدار طرف النهار ،ويبدأ
من بداية النهار عند تالَش الظالم إىل قبل طلوع الشمس ..وصالة يف املساء ،ووقتها يف
آخر النهار ،ومقدارها من الوقت :هو مقدار طرف النهار ،ويبدأ هذا التوقيت من قبل
غروب الشمس إىل آخر النهار عند بداية الظالم ،أي عكس ما يقع يف الصباح متاما..
وصالة يف الليل ،ووقتها يف أول الليل ،ومقدارها من الوقت :يبدأ توقيتها من أول الليل إىل
غسقه أي حتى يشتد الظالم.
قال آخر :ويلخص ذلك بقوله( :وخالصة القول أن اهلل فرض علينا ثالثة أوقات
تقام فيها الصالة ،صالة يف أول النهار وتسمى الفجر ،وصالة يف آخر النهار وتسمى
( )1انظر مقاال بعنوان :أنزل اهلل ثالث صلوات وليس مخسا ،بنور

صالح.
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الوسطى ،وصالة يف أول الليل وتسمى العشاء ،ومل ينزل اهلل غري هذا إال ما كان نافلة يف
الليل ،ومن قال غري هذا فقد افَتى عىل اهلل كذبا وقال عىل اهلل ما مل ينزل به سلطانا)( )1

قال آخر :وبعد أن يذكر جمموعة آيات كريمة تتحدث عن الصالة وأوقاهتا بعيدا عام
ورد يف تفسريها من السنة املطهرة املتواترة واملجمع عليها ،يقف عىل برجيه العاجي قائال
بكل غرور( :إىل مجيع العلامء ،رؤساء األحزاب اإلسالمية ،رؤساء األحزاب التالية :السنة،
الشيعة ،اإلباضية ،املعتزلة ،املالكية ،احلنفية ،احلنبلية ،الشافعية ،الزيدية ،اجلعفرية،
اإلمامية ،املهدوية ،الصوفية ،الشاذلية ،القادرية ،التيجانية ،العلوية ..القرآنيني ،الباطنية،
الظاهرية ..إىل مجيع الشعوب العربية واإلسالمية ..اذكروا لنا الصالة التي أنزهلا اهلل
ومواقيتها ،ومن اآليات العديدة التي أنزهلا اهلل يف الصالة إليكم)()2

ِ
الص َال َة َط َر َ ِيف الن َاه ِار َوزُ َل ًفا ِم َن ال ال ْي ِل إِ ان
قال آخر :ثم يذكر قوله تعاىلَ ﴿ :و َأق ِم ا
َات ي ْذ ِهبن السيئ ِ
ِ
َات َذلِ َك ِذك َْرى لِ ا
ْ
لذاكِ ِري َن﴾ [هود ،]114 :ثم يسأل تلك الطوائف مجيعا
احلَ َسن ُ ْ َ ا ِّ
قائال( :هل هذه اآلية منسوخة؟ ..هل هي فاعلة إىل يومنا هذا؟ ..وهل جيب أن نعمل هبا
أمال؟ ..كم صالة أنزل اهلل فيها؟  3أم  ..5وما هي هذه الصلوات؟ اذكر أوقاهتا ،وأين هي
الصالة الوسطى يف هذه الصلوات ..هل قرأ النبي هذه اآلية عىل الناس؟ ..هل بلغها؟..
هل تكلم هبا بلسانه أم ال؟ ..هل عمل هبا؟ ..وكم صىل حني عمل هبا؟ ..وهل هو الذي
رشع الظهر والعرص؟ ..إذا مل يكن هو فمن الذي رشعهام؟ ..هل صالة الظهر والعرص
فرض؟ ..إذا قلتم فرض فمن فرضهام؟ وأين فرضهام؟ ..وما حكم الذي مل يصليهام ،هل
ارتكب معصية؟ إذا قلتم نعم ،فمن عىص؟ ..من الذي يرشع للعباد؟ ..إذا رشع آخر مع
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اهلل هل هذا رشك باهلل أم ال؟)()1

قال آخر :وهكذا حتول من صىل الظهر والعرص عنده مبتدعا ومرشكا وضاال بمجرد
أسئلة يسأهلا عن آية مل يفهم معناها ،وال معاين غريها من اآليات ،وكيف يفهمها ،وقد أبعد
من أوكله اهلل بتأويلها وتوضيحها وحتديد املقصود منها ،وهو رسول اهلل  الذي ذكر اهلل
ني لِلن ِ
﴿و َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ِّ
ااس َما ُنزِّ َل إِ َل ْي ِه ْم
الذك َْر لِ ُت َب ِّ َ
دوره العظيم املرتبط بالقرآن الكريم ،فقالَ :
َو َل َع ال ُه ْم َي َت َفك ُار َ
ون﴾ [النحل]44 :
قال آخر :وقد ختم عجرفته تلك بقوله( :قدموا شهادة عىل الصالة التي تصلوهنا
عىل أن اهلل هو الذي أنزهلا عليكم ،وأي شخص يقول بصالة معينة يقدم شهادة عليها عىل
أن اهلل هو الذي أنزهلا ،وإذا مل جتيبوا عىل هذه األسئلة ،وتقدموا شهادة عليها وعىل
صالتكم ،فاعلموا أنكم حكمتم عىل أنفسكم أنكم مرشكون ،لست أنا الذي أحكم
عليكم ،بل تركتكم لتحكموا عىل أنفسكم ،لقد أرشكتم باهلل يف ترشيعه ما مل ينزل به
سلطانا ،ومن فعل ذلك علم أم مل يعلم فهو من املرشكني ،فال أحد يكفركم وال أحد
يضللكم بل أنتم الذين ستحكمون عىل أنفسكم هنا يف الدنيا قبل اآلخرة ،والذي أنزله اهلل
هو الذي كشف رشككم كام كشف رشك الذين من قبلكم ،فهو الوحيد الذي يكشف ما
قبله وما بعده ،واآلن أنتم عىل علم بضاللكم ورشككم ،وما يزيدكم هذا احلق والتبيان إال
نفورا وطغيانا ،استكبارا يف األرض ومكر اليسء وال حييق املكر اليسء إال بأهله)()2

قال آخر :ثم راح يقدم شهادته يف كيفية الصالة قائال( :أشهد أين صاحب هذه
الدعوة ،وأشهد أن كل نبي رسول من اهلل وختمت الرسالة والنبوة بمحمد ،وأشهد أمام
اهلل وأمام العباد وأقسم باهلل العيل العظيم أن اهلل أنزل ثالث صلوات مفروضة ،صالة الفجر
( )1املرجع السابق.
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والصالة الوسطى وصالة العشاء ،وصالة النافلة يف الليل فقط ،هذه هي الصالة التي أنزهلا
اهلل وختم التنزيل عىل هذه الصالة ،وأن اهلل مل ينزل صالة الظهر وال صالة العرص ،وأن نبينا
حممدا كان يصيل الثالث صلوات التي ذكرهتا وأنه مات عىل هذه الصلوات الثالث ،وليس
هو الذي رشع صالة الظهر وصالة العرص ،بل الناس هم الذين رشعوا ذلك ،وأن كل
األنبياء كانوا يصلون هذه الصلوات الثالث ويف هذه األوقات ،ومل ينزل اهلل بصالة يف
الظهرية أبدا عىل اإلطالق يف مجيع الكتب املنزلة التي نعرفها والتي ال نعرفها ،وأن الصالة
مل تتغري منذ أن أنزل اهلل اهلداية عىل البرش إىل يوم الدين ،وأن اهلل مل ينزل الصالة مقدرة
بالركعات ،بل أنزهلا دائام وأبدا مقدرة بالوقت ،وأن النبي كان يصيل الصالة مقدرة بالوقت
وليس بعدد الركعات ،وأن الصالة الوسطى تبدأ قبل غروب الشمس ،وأن النبي واألنبياء
كلهم كانوا يصلون الوسطى قبل غروب الشمس ،وأن الركوع ليس االنحناء ،وأن اهلل مل
ينزل االنحناء ومل يرشع به يف الصالة ،وأن النبي ومجيع األنبياء مل يكونوا يقومون باالنحناء
يف الصالة ،وأن اهلل مل ينزل صالة اجلمعة ،وال صالة األحد ،وال صالة السبت ،إال الصالة
املذكورة سابقا ،وأن النبي ومجيع األنبياء مل يكونوا يصلون صالة اجلمعة وال صالة السبت
وال صالة األحد ،وأن اهلل مل ينزل صالة األعياد ،وال صالة يف األعياد أبدا ،وأن النبي ومجيع
األنبياء مل يكونوا يصلون صالة األعياد ،وأن اهلل مل ينزل صالة االستسقاء إال إن أراد الناس
أن يتقربوا هلل بالصالة النافلة يف الليل ،وأن اهلل مل ينزل صالة اجلنازة إال أن يدعو الناس
ملوتاهم كدعاء بعضهم لبعض وهم أحياء ،وأن الصالة عىل النبي هي الدعاء له بالرمحة
واالستغفار ،وليس هذا الشكل الذي يقال ،وأخريا إن كنت كذبت عىل اهلل يف َشء من
هذه الشهادة ولو َشء قليل فلعنة اهلل عىل الكاذبني ..هذه شهاديت ،فقدموا عكسها يف ما
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َتالفونني فيه ،واعلموا بإذن اهلل أنكم ال تفعلون ..ألنكم تعلمون أنكم تكذبون)()1

قال آخر :ثم ختم بمالحظة يقول فيها( :كل من قرأ هذا املوضوع أرجو أن ينقله إىل
علامئه وشيوخه للرد عليه إن كانوا صادقني يف ما يعبدون ..وليعلم الناس أن علامءهم
يعلمون احلق ولكنهم يكتمونه ،فهم يفعلون كام فعل الذين من قبلهم ،فهم ال هيتدون)()2

قال آخر :هذا جمرد نموذج عن التالعب بالصالة واحتقارها واحتقار كل ما ورد يف
شأهنا ،ولو تتبعنا تفاصيل ما ذكره احلداثيون يف شأهنا لوصلنا إىل نتائج أخطر بكثري من التي
ذكرناها ،فذلك نكتفي هبذا ،لتعرفوا مدى التطرف الذي وقع فيه احلداثيون ،وأهنم حاولوا
أن يعاجلوا التطرف السلفي ،فوقعوا يف تطرف أشد منه.
املثال الثالث:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املثال الثالث.
قال أحد املبدلني :املثال الثالث مرتبط بمفهوم الصوم وأحكامه ،والذي راح
شحرور يؤول اآليات الواردة فيه كام يشاء ،بحيث وصل يف األخري إىل اعتبارها شعرية
اختيارية ،األوىل تركها ،واستبداهلا بإطعام املساكني ..ألن يف إطعام املساكني ـ بحسب
تصوره ـ خدمة اجتامعية حضارية ،بخالف الصيام الذي يؤثر عىل اإلنتاج والتطور والرقي.
﴿وع ََىل
قال آخر :واآلية التي اعتمد عليها يف ذلك الفهم العجيب هي قوله تعاىلَ :
ا ال ِذي َن ُيطِي ُقو َن ُه فِدْ َي ٌة َط َعا ُم ِم ْسكِ ٍ
ني َف َم ْن َت َط او َع َخ ْ ًريا َف ُه َو َخ ْ ٌري َل ُه َو َأ ْن ت َُصو ُموا َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن
ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة ،]184 :والتي فرسها بقوله( :فاآلية األوىل هي اآلية املحكمة املتعلقة
بالصوم ،وكل ما ورد فيام يتعلق باملوضوع هو تفصيل هلذه اآلية ،ويف التفصيل حدد من
يشمله اإلعفاء من الصيام ،بداية من ال يتحمله (ال طاقة له به) ومها املريض واملسافر
( )1املرجع السابق.
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فيمكنهام تأجيل الصيام لوقت آخر ،ثم من يتحمله (يطيقونه) فيمكنه دفع فدية [إطعام
مسكني] ،فإن كنت تستطيع الصيام فالصيام خري لك ،وإن كنت ال تريد فعليك بالفدية
وهي إطعام مسكني ٍ
كحد أدنى)()1
قال آخر :ثم راح يتهم مجيع املفرسين يف مجيع مراحل التاريخ أهنم مل يفهموا معنى
اآلية الكريمة ،فقال( :واملفارقة هنا أن السادة املفرسين وضعوا [ال] قبل [يطيقونه] ،فيجد
الباحث عن تفسري [يطيقونه][ :ال يطيقونه] ،أو [يطيقونه بصعوبة] ..وحرموا عىل الناس
اإلفطار برمضان مهام كانت األسباب عدا املرض والسفر ،وإال صيام شهرين متتاليني ،وقد
يغفر اهلل وقد ال يغفر ،مع أن التنزيل احلكيم مل يقل بذلك)()2

قال آخر :وهذا افَتاء عىل املفرسين وعىل اللغويني قبلهم ،ألن نفس كلمة [يطيقونه]
يف اللغة العربية تدل عىل معنى العنت واجلهد الشديد الذي يصيب الصائم ،والذي يبيح له
اإلفطار مع الفدية أو القضاء ،بحسب حالته العمرية والصحية ..وقد ذكر ذلك مجيع علامء
اللغة واتفقوا عليه..
قال آخر :ومن ذلك ما قاله الزخمرشي ،وهو الذي ال جيادل أحد يف معرفته باللغة
العربية ،وتذوقه لبالغتها ،فقد قال يف تفسريه لآلية الكريمة( :ويطيقونه ويطيقونه بمعنى
يتطوقونه ،وأصلهام يطيوقونه ويتطيوقونه ،عىل أهنام من فيعل وتفعيل من الطوق ،فأدغمت
الياء يف ا لواو بعد قلبها ياء كقوهلم :تدير املكان وما هبا ديار ..وفيه وجهان :أحدمها نحو
معنى يطيقونه ..والثاين يكلفونه أو يتكلفونه عىل جهد منهم وعرس وهم الشيوخ والعجائز،
وحكم هؤالء اإلفطار والفدية)()3

( )1الصيام وفق االستطاعة ،حممد شحرور.

( )3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ()226/1

( )2املرجع السابق.
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قال آخر :ومثله قال الراغب األصفهاين ـ وهو العامل اللغوي صاحب السبق يف
البحث يف مفردات القرآن الكريم ـ يف تفسريها( :وروي عن ابن عباس يف أصح الروايتني
أن ذلك يف الشيخ والشيخة اهلرمني واحلامل واملرضع إذا خافتا عىل ولدهيام ،فلفظ (الطاقة)
ههنا ينبيء عن ذلك ،فإن الطاقة هي التي تبلغ غاية املشقة ،وال خيرج عن القدرة والعجز،
فذك ر أن هؤالء الذين يبلغ هبم الصوم غاية املشقة جيوز هلم اإلفطار والفدية وقرئ
طوقونه) أي يتكلفونه بجهد ،وقرئ (يطوقونه) أي حيملون عىل أن يتطوقوا)()1
( ُي َ

قال آخر :لكن شحرورا فهم هذه الكلمة عىل حسب ما يشتهي ،مع أنه يعلم أن
اللغة العربية واسعة ،وأن اللفظة الواحدة هلا دالالت متعددة.
قال آخر :ومل يكتف بذلك ،بل راح إىل إطعام املسكني نفسه يتساهل فيه ،ويلغيه،
أي أن الذي يقدر عىل الصيام ،ولكنه ال يرغب فيه ،ويرغب يف الفدية بدله ،يمكنه أال
يقدمها أيضا إن مل يكن قادرا عىل تقديمها ،وقد قال معربا عن ذلك( :قد يقول البعض،
وه ل العامل قادر عىل دفع الفدية؟ وهل هذا الدين لألغنياء فقط؟ أقول ال ،فالصيام وفق
االستطاعة ومن ال يملك قوت يومه ال حرج عليه ،وكفانا تصوير اهلل تعاىل وكأنه رشطي
﴿و َأن ت َُصو ُمو ْا َخ ْ ٌري ال ُك ْم﴾ [البقرة ]184 :وأتبعها
يَتبص بالعباد ،فقد قال وجل من قائلَ :
رس َوالَ ُي ِريدُ
بقوله ﴿ ُي ِريدُ اهللُّ بِ ُك ُم ا ْل ُي ْ َ

كم ا ْل ُعرس﴾[البقرة)2 ()]184 :
بِ ُ

ُ

َْ

قال آخر :ثم راح ـ كسائر احلداثيني ـ يصور اآلثار العملية هلذه الفتوى اخلطرية التي
تزيل هذه الشعرية عن اإلسالم ،وجتعل املسلم خمريا بني الصيام والفدية ،بل تضع عنه
الفدية نفسها ،وجتعله يف حل من إخراجها ،فقال( :ولنتخيل حال عاملنا العرِب واإلسالمي
لو كل من ال يريد الصيام أطعم مسكين ًا يف اليوم ،أو لو تم مجع البدل النقدي عن فدية صيام
( )1تفسري الراغب األصفهاين ()389/1

( )2املرجع السابق.
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من يعيشون يف شامل أوروبا ،هل سنجد جائع ًا يف بلداننا؟)()1

قال آخر :ثم راح يعلل ذلك بتصوره للحرية الدينية ،والتي تتيح للمسلم أن يَتك
الصالة والصيام وكل الشعائر التعبدية ما دام غري راغب فيها ،من غري أن خيل ذلك بإسالمه
وال إيامنه وال دينه ،فقال( :وأكرر أن الشعائر يأتيها اإلنسان طواعية ،دون إرغام ،وهي أهم
تطبيق لآلية ﴿الَ إِك َْرا َه ِيف الدِّ ِ
ين﴾ [البقرة ،]256 :والصيام يفقد معناه إن كان إلزامي ًا ،لذا فإن
فرض عقوبة أو غرامة عىل املفطرين هو أمر غري مقبول ،ومراعاة مشاعر الصائمني أمر
مجيل ،لكن ليس أكثر من ذلك ..أيض ًا ما نراه من حتميل عباد اهلل فض ً
ال بحجة الصيام ،أو
تعطيل األعامل واألشغال هبذه احلجة ،فهذا أبعد ما يكون عن ديننا)()2

قال آخر :ومل يكتف شحرور وسائر الشحارير الذين يظهرون كل يوم هبذا ،بل راح
إىل ميقات شهر رمضان نفسه ،والذي حدده القرآن الكريم بدقة ،ليحوله إىل شهر شميس،
مرتبط بفصل حمدد هو فصل اخلريف ،حتى يزيل عن أتباعه مشقة الصيام يف فصل الصيف،
وقد قال معربا عن ذلك( :يبقى أن نشري إىل أن األشهر القمرية حتتاج لتصحيح ،يقوم به
املختصون وجيمعون عليه ،بحيث توافق األشهر القمرية األشهر الشمسية ،أي ما يسمى
بالنيسء ،وأعتقد أن رمضان يوافق الشهر التاسع امليالدي (أيلول ،سبتمرب) ،إذ يكون النهار
مساوي ًا لليل يف نصفي الكرة األرضية ،عل ًام أن النيسء املحرم هو ما كان يقوم به العرب من
تأخري وتقديم لألشهر بحيث يوافق احلج مواسم التجارة ،وليس تصحيح ًا وفق قواعد
ثابتة)()3

قال آخر :ومل يكتف شحرور بطرح أفكاره يف مقاالته ،بل هو يفتي هبا باعتباره مفتي

( )1املرجع السابق.

( )3التنويريون والرصاع مع املقدسات ،ص .206

( )2املرجع السابق.
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اإلسالم األكرب ،وقد سألته امرأة عن بعض أحكام الصيام؛ فأجاهبا بقوله( :أشكرك عىل
مشاعرك ،وقت الصيام يدخل ضمن حدود اهلل التي هنانا عن االقَتاب منها وهي من
الفجر وحتى الليل ..ولكن لك أن تعلمي أن من ال يرغب الصوم يمكن أن يطعم
مسكينا ..وعليك أن تعلمي أن هناك ثالث فئات من الناس :املرَض ـ عىل سفر ـ القادرين
عىل الصيام ..أي ليسوا مرَض وال عىل سفر ،هؤالء رغبة الصوم عندهم مفتوحة عىل
الفدية أو الصوم ،واحلد األدنى للفدية هو طعام مسكني حسب إمكانياتك ومستوى البلد
﴿و َأ ْن ت َُصو ُموا َخ ْ ٌري َل ُك ْم﴾ [البقرة ]184 :هنا خياطب املستطيع،
الذي تعيشني فيه ،وهنا قالَ :
والذي له اخليار بني الفدية والصوم ،قال الصوم خري لكم من باب الَتجيح وليس الفرض،
لذا فعليك الفدية وال تستمعي إىل من يقول الصوم حسب مكة أو حسب أقرب بلد
إسالمي فهذه إفتاءات ليست أكثر من هراء ،وكوين مطمئنة بالفدية ،وانصحي
اآلخرين)()1

قال آخر :ثم راح يقَتح عليها ،وعىل املسلمني ـ بحسب الدين اجلديد الذي جاء به
ـ قائال( :وأرى إنشاء مؤسسة يف بلدان أوربا الشاملية تسمى (مؤسسة إطعام مسكني)
توضع فيها أموال فدية رمضان ،ويفتح هبا مطاعم إلطعام الفقراء واملحتاجني فهذا
أفضل) ،أي أن هذا أفضل من الصيام.
قال آخر :ومل يقف األمر عند هذا احلد ،بل إننا نجد كل يوم من ينادي بمثل هذه
الطروحات ،بل حياول أن يغرب فيها ،ألن دين اهلل أصبح سلعة لكل تاجر ،وباحث عن
الشهرة.
قال آخر :ومن الشخصيات التي كتبت يف هذا ،ودعت إليه بحامسة ال تقل عن
( )1التنويريون والرصاع مع املقدسات ،ص )207
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محاسة شحرور أستاذ جامعي اسمه [يوسف قرنفل] الذي كتب مقاال بعنوان [هل الصيام
اختيار؟] ،ومما جاء فيه قوله( :املؤمن خمري بني الصيام وبني اإلفطار ،إن شاء صام وإن شاء
أفطر وال ذنب عليه ..ويفدي عن كل يوم أفطر فيه بإطعام مسكني؛ وإن أطعم أكثر من
مسكني عن كل يوم أفطر فيه فهو خري)()1

قال آخر :ومنهم [فوزى فراج] الذي راح يدعي أن له السبق عىل الفكرة التي
طرحها شحرور ،فقد قال يف مقال له يف ذلك( :التفسري الذى جاء به االستاذ شحرور ليس
جديدا ،فقد قلت مثله منذ سنوات ،واآلية من وجهة نظرى واضحة جدا ،فقد قسم اهلل
الناس ىف موضوع الصيام إىل ثالثة أنواع :األول هم املرَض أو من عىل سفر ،وقد رصح
هلم بعدم الصيام أى اإلفطار عىل أن يصوموا ىف أيام أخرى بعد إنتهاء السفر او املرض..
الثانى وهم الذين يستطيعون الصيام ولكنهم ألسباهبم اخلاصة والتى ال يعرفها إال اهلل ،ال
يريدون الصيام ،فأحل هلم اإلفطار مع إطعام مسكني ،أو أكثر من مسكني ،ولكنه ىف نفس
الوقت نصحهم بأن الصيام خري هلم من ذلك ..الثالث وهم األغلبية من الناس الذين
سوف يصومون الشهر كام كتب اهلل ذلك عليهم)()2

قال آخر :ثم راح يردد ما ذكره شحرور وغريه ،واجلديد الذي أضافه يف هذا الباب
هو تفسريه ملعنى التقوى الواردة يف اآلية الكريمة ،والتي اعتربت علة للصوم ،لكونه يرِب
النفس وهيذهبا ،ويرفع عنها القيود التي تقيدها هبا شهواهتا ،والتي نظر إليها من زاوية
جتديدية مادية ،فقال( :الصيام ليس من أجل أن جيوع أو يعطش الصائم أو حيرم من معارشة
زوجته أو زوجها ،الصيام من أجل التقوى كسبب رئيسى ورغم ذلك فليس من املؤكد إن
كل صائم سوف يصل إىل التقوى بصيامه ..واإلحصائيات تفيد بأن خالل شهر رمضان
( )1هل الصيام اختيار؟ ،يوسف قرنفل 29 ،ماي .2016

( )2شهر رمضان الذى يأتى كل عام ،فوزى فراج 02 ،متوز .2014
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يقل اإلنتاج ىف العامل اإلسالمى إىل النصف أو أقل ،ومجيعنا من عاش ىف املجتمعات العربية
واملرصية يعلم ذلك جيدا ،ويعلم التباطؤ والتكاسل والتغيب مما يؤدى إىل تعطيل املصالح
وكثرة اإلختالفات والشجار بني الناس وزيادة حاالت الطالق ،وكل ذلك كام يدعون
بسبب الصيام ،والصيام الذى أمر اهلل به بريء من كل ذلك)
قال آخر :ولذلك؛ فإن احلل بالنسبة له هو اعتبار الصيام عبادة َتيريية؛ فمن شاء أن
يصوم صام ،ومن شاء أن يفطر أفطر من غري حرج ،وليس عليه سوى أن يطعم مسكينا
واحدا بدل ذلك اليوم ..وإن كان هو املسكني؛ فيمكنه أن يطعم نفسه ،ويعترب بذلك
صائام ..بل يؤجر أكثر إن استطاع أن يرفع اإلنتاج ،وحيقق الرفاه االجتامعي الذي هو الغاية
العظمى التي خلق من أجلها اإلنسان ،كام يصور احلداثيون.
ب .القيم االجتامعية:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املبدلني وموقفهم من القيم االجتامعية.
قال أحد املبدلني :من خالل ما عرضنا لكم سابقا من نامذج يمكنكم أن تستنتجوا
بسهولة موقف هؤالء املبدلني من القيم االجتامعية؛ ذلك أهنم مل يرتضوا بقيم اإلسالم،
واعتربوها َتلفا ومرتبطة بزمن معني ،ولذلك راحوا إىل كل تلك القيم اجلميلة التي وضع
اهلل تعاىل أحكامها حلفظ املجتمع وعالقاته وآدابه وعفافه ،ليهدموها رأسا عىل عقب.
قال آخر :وسنكتفي بذكر مثالني لكم عن ذلك ،لتعربوا منهم لغريمها من املعاين.
املثال األول:
قال أحد احلضور :فحدثونا عن املثال األول.
قال أحد املبدلني :املثال األول موقفهم من احلجاب الرشعي الذي نص عىل وجوبه
القرآن الكريم ،وأيدته السنة املطهرة ،والروايات الواردة عن أئمة اهلدى ،ثم أيده بعد ذلك
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كله إمجاع املسلمني بمدارسهم املختلفة ،وإن اختلفوا يف بعض تفاصيله البسيطة.
قال آخر :وأيده بعد ذلك ومعه العقل والفطرة والواقع ..فاحلجاب رمز للعفة
والطهارة والتضحية ،ولكل القيم النبيلة ،ذلك أن املرأة التي تسَت حماسنها وفتنتها ،يف
الوقت الذي حتب بفطرهتا أن يظهر ذلك منها ،تقوم بتضحية كبرية ،وتؤدي واجبا إنسانيا
وأخالقيا رفيعا ،ذلك أهنا هبذا السلوك الرفيع ترحم ما أودع اهلل يف شقيقها اآلخر من تطلع
إليها ،وفتنة هبا ،وال تكلفه عنتا بأن يغض طرفه عنها ،أو يكف نفسه عن التحرش هبا.
قال آخر :وهو رمز لطهارة القلب ،وسمو الروح ،وجترد العقل وحتكمه يف صاحبه،
ذلك أن املرأة التي تسَت مفاتن جسدها ،إنام تقول للمجتمع ،ولكل املتطلعني إليها :أنا
لست جسدا فقط ،وإنام أنا روح وعقل وقلب ولدي من األشواق والسمو الروحي ما
للرجل متاما؛ فلذلك ال ينظر إليها باعتبارها فتنة ،وإنام باعتبارها أسوة ونموذجا ومثاال
إنسانيا رفيعا.
قال آخر :وهلذا كان احلجاب معنى من املعاين التي اتفقت عليها مجيع الديانات،
وتوحد عىل الدعوة إليها كل األولياء واألنبياء واملصلحني.
قال آخر :لكن احلداثيني القدامى واجلدد مل يالحظوا كل هذه املعاين ،وإنام تصوروه
جمرد خرقة ولباس ال معنى هلا ،بل تصوروه نوعا من التدخل اإلهلي أو الذكوري يف شأن
املرأة ،وأنه خمالف للحضارة ،وأن البرشية لن تتحرض حتى تتحرر املرأة من لباسها ،لتصبح
مرعى خصيبا لكل ذئاب الدنيا وكالهبا.
قال آخر :وقد استعملوا يف هذه احلرب كل ما أوتوا من أسلحة ..وهو سالح
التحرض والرقي ،وهو سالح اتفق عليه القدامى منهم واملحدثون ،حتى أن بعضهم تصور
أن سبب َتلف املسلمني هو احلجاب ،وأن رمز رقيهم هو نزعه ،ولذلك راح ينادي بخلع
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احلجاب حتى تَتقى األمة ،وتَتفع عن َتلفها.
قال آخر :ولذلك ال يربط احلداثيون التطور العلمي والتقني األوروِب بتوفر
الظروف املناسبة للبحث واإلنتاج العلمي ،وإنام يربطونه بوجود املرأة التي تتخىل عن
حجاهبا ،كام تتخىل عن حيائها وعفتها ،وتعمل بنفسها كل ما يريض نزوات الرجل.
قال آخر :وقد رصح بذلك بعضهم ،فقال ـ يمدح االنحالل األخالقي يف املجتمع
األورِب ـ( :يضم املجتمع األورِب الرجال والنساء دائ ًام ،فيسهل االتصال بينهم ،وتنشأ فيام
بينهم عالقات آلفة وصداقة وحب ،وهذا االختالط بني اجلنسني يف االجتامعات ُيسبغ،
عليها عذوبة ورقة ،فالسحر الذي تشيعه املرأة يف كل مكان توجد فيه َشء ممتع ونفاذ كعطر
الزهور ،ويف مثل هذه االجتامعات ينعم املرء دائ ًام باملرح ،وغالب ًا ما يتودد للغري ،وخيرج يف
النهاية مفعم القلب بالرضا!)()1

قال آخر :وبناء عىل هذا تصور أنه ال يمكن أن تَتقى األمة ،وال أن تتحرض ،وال أن
ترفع عنها جلباب التخلف إال إذا رفعت عن املرأة اجللباب الذي أمرها اهلل بلباسه ،وقد
قال معربا عن ذلك( :ليس من املمكن أن تصل املرأة إىل هذه املنزلة األدبية ما دامت يف
احلجاب ،ولكن من السهل جد ًا أن تصل إليها باحلرية ،تصل إليها كام وصلت إليها غريها
من النساء الغربيات ..فإنا نرى أنه كلام زيد يف حرية املرأة الغربية زاد عندها الشعور
باالحَتام لنفسها ولزوجها ولعائلتها)( )2

قال آخر :وهو ال يستدل هلذا بام نراه يف واقع املرأة الغربية من حتوهلا إىل جمرد سلعة
لإلعالنات التي توضع فيها بجانب احللويات واملأكوالت وامللبوسات ،وكأهنا جمرد متعة
من تلك املتع ،وإنام يستدل هلا بام تعود احلشويون أن يستدلوا به ،وهو الرجال ،فهو يرى أن
( )1املرصيون ،ضمن األعامل الكاملة لقاسم أمني ،ص .258

( )2املرصيون ،ص .451
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العقل ا ألوروِب الذي استطاع أن يتقدم يف الكثري من املجاالت ال يمكن اهتامه يف هذا
املجال.
قال آخر :وقد عرب عن ذلك بقوله( :هل يظن املرصيون أن رجال أوروبا ،مع أهنم
بلغو من كامل العقل والشعور مبلغ ًا مكنهم من اكتشاف قوة البخار والكهرباء واستخدامها
عىل ما نشاهده بأعيننا ،وأن تلك النفوس التي َتاطر يف كل يوم بحياهتا يف طلب العلم
واملعايل وتفضل الرشف عىل لذة احلياة ،هل يظنون أن تلك العقول وتلك النفوس التي
نعجب بآثارها يمكن أن يغيب عنها معرفة الوسائل لصيانة املرأة وحفظ عفتها!؟ هل
يظنون أن أولئك القوم يَتكون احلجاب بعد متكنه عندهم لو رأوا خري ًا فيه؟ كال! ،وإنام
اإلفراط يف احلجاب من الوسائل التي تبادر عقول السذج وتركن إليها نفوسهم ولكنها
يمجها كل عقل مهذب وكل شعور رقيق)()1

قال آخر :وهو ـ هنا ـ يقع يف خلط كبري بني الرقي املادي والرقي األخالقي ،فيتصور
أهنام يسريان يف خط واحد ،مع أن األمر خمتلف متاما ،فقد يسري اإلنسان إىل أعىل قمم التطور
املادي ،يف نفس الوقت الذي ينهار فيه أخالقيا إىل أدنى مراتب اإلنسانية ،بل قد ينزل إىل
مراتب البهيمية نفسها.
قال آخر :وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا املعنى عندما اعترب كل التطور املادي،
﴿و َلكِ ان َأ ْك َث َر
والعلوم املرتبطة به ،إنام هو ظاهر احلياة الدنيا ،ال حقيقة احلياة ،كام قال تعاىلَ :
ون َظ ِ
احلَ َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ُه ْم ع ِ
الن ِ
َن ْاآل ِخ َر ِة ُه ْم غَافِ ُل َ
اه ًرا ِم َن ْ
ون َي ْع َل ُم َ
ااس َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [الروم،6 :
]7

قال آخر :باإلضافة إىل ذلك السالح التقليدي ،والذي فضحه واقع االنحالل

( )1املرصيون ،ص .372
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الغرِب نفسه ..جاء املبدلون بسالح جديد استعملوا فيه القرآن الكريم نفسه ،ولذلك هو
أخطر من كل األسلحة التي استعملها السابقون.
قال آخر :وهؤالء راحوا يكذبون الفقهاء باعتبارهم ذكوريني ،وراحوا يكذبون
السنة باعتبارها مجيعا مكذوبة وموضوعة ،فلام خال هلم اجلو مع القرآن الكريم راحوا
يعبثون بألفاظه كام تعودوا ليحولوه عن معناه حتويال تاما.
قال آخر :ومن أمثلة ذلك الدجل املامرس مع القرآن الكريم ما ذكره حممد شحرور
يف حديثه لبعض القنوات

اخلليجية()1

التي ال هم هلا إال نرش الفواحش والدعوة

ل النحراف ،حيث راح كعادته يتالعب باأللفاظ ،وجيادل يف القطعيات التي اتفقت عليها
كل كتب التفسري واحلديث والفقه من لدن مجيع املدارس اإلسالمية ،فيذكر أن (أن كلمة
احلجاب وردت يف التنزيل احلكيم ثامين مرات ،ومل متت يف كل استعامالهتا إىل اللباس بأية
صلة من قريب وال من بعيد ،فكانت األلفاظ التي تدل عىل اللباس هي الثياب واجلالبيب
واخلُمر)()2

قال آخر :وهو نوع من املصادرة عىل املطلوب ،والتي خيدع هبا عادة عوام الناس،
فاحلجاب مصطلح ،وال مشاحة يف االصطالح ،وال هيم أن يذكر يف القرآن الكريم أو ال
يذكر ،ألن القرآن الكريم ذكر السَت ودعا إليه ،واعترب التعري بمختلف أشكاله ومستوياته
الش ْي َط ُ
دعوة شيطانية ال حداثية ،فقالَ ﴿ :يا َبنِي آ َد َم َال َي ْفتِنَنا ُك ُم ا
ان ك ََام َأ ْخ َر َج َأ َب َو ْي ُك ْم ِم َن
ِ
ْ ِ
اس ُه َام لِ ُ ِ
ري َ ُهي َام َس ْو ِآهتِ َام إِ ان ُه َي َرا ُك ْم ُه َو َو َقبِي ُل ُه ِم ْن َح ْي ُث َال ت ََر ْو َهنُ ْم إِناا َج َع ْلنَا
اجلناة َين ِْز ُع َعن ُْه َام ل َب َ
َ

ا
الش َياطِنيَ

ِ

ِ ِ

ِ

َأ ْول َيا َء ل الذي َن َال ُيؤْ منُ َ
ون﴾ [األعراف]27 :

( )1وهذه املعاين ذكرها بتفصيل يف كتابه :نحو أصول جديدة للفقه

( )2نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي ـ فقه املرأة.

اإلسالمي ـ فقه املرأة.
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اج َك وبنَاتِ َك ونِس ِ
ِ
اء
قال آخر :بل إنه رصح بذلك حني قالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النابِ ُّي ُق ْل ألَزْ َو ِ َ َ
َ َ
املُْؤْ ِمنِنيَ ُيدْ نِنيَ َع َل ْي ِه ان ِم ْن َج َالبِيبِ ِه ان َذلِ َك َأ ْدنَى َأ ْن ُي ْع َر ْف َن َف َال ُيؤْ َذ ْي َن َوك َ
ورا َر ِح ًيام﴾
َان اهللاُ َغ ُف ً
[األحزاب]59 :

قال آخر :ومل يكتف بذلك ،بل راح يوضح ويبني بدقة كيفة يكون السَت وحماله؛
ِ
ِ ِ ِ
ِ
وج ُه ان َو َال ُي ْب ِدي َن ِزينَت َُه ان إِ اال َما
حي َف ْظ َن ُف ُر َ
فقال َ
﴿و ُق ْل ل ْل ُمؤْ منَات َيغ ُْض ْض َن م ْن َأ ْب َص ِاره ان َو َ ْ
وهبِن و َال يب ِدين ِزينَتَهن إِ اال لِبعو َلتِ ِهن َأو آبائِ ِهن َأو آب ِ
ِ
َظ َه َر ِمن َْها َو ْل َي ْ ِ
اء
ا ْ َ ا ْ َ
ُُ
ُ ا
رض ْب َن بِ ُخ ُم ِره ان ع ََىل ُج ُي ِ ا َ ُ ْ َ
بعو َلتِ ِهن َأو َأبنَائِ ِهن َأو َأبن ِ
اهن ان َأ ْو َبنِي َأ َخ َو ِ ِ
اهن ان َأ ْو َبنِي إِ ْخ َو ِ ِ
َاء ُب ُعو َلتِ ِه ان َأ ْو إِ ْخ َو ِ ِ
اهت ان َأ ْو نِ َسائِ ِه ان
ا ْ ْ
ا ْ ْ
ُُ
اإلر َب ِة ِم َن الر َج ِ
َت َأ ْي َام ُهن ان َأ ِو التاابِ ِعنيَ غ ْ ِ
َري ُأ ِ
ال َأ ِو ال ِّط ْف ِل ا ال ِذي َن َمل ْ َي ْظ َه ُروا ع ََىل
َأ ْو َما َم َلك ْ
ِّ
ويل ْ ِ ْ
ُ
ات النِّس ِ
عَور ِ
اء َو َال َي ْ ِ
رض ْب َن بِ َأ ْر ُجلِ ِه ان لِ ُي ْع َل َم َما ُخي ِْفنيَ ِم ْن ِزينَتِ ِه ان َو ُتو ُبوا إِ َىل اهللاِ َمجِي ًعا َأ ُّي َه
َ
َْ
ِ

ِ

ون َل َع ال ُك ْم ُت ْفل ُح َ
املُْؤْ منُ َ
ون﴾ [النور]31 :
قال آخر :وهذه اآلية الكريمة وحدها تكفي ملن تأملها يف التعرف عىل مقصد الرشع
من احلجاب وأمهيته ..حيث أن نرى أن القرآن الكريم الذي مل يذكر عدد ركعات الصالة،
وال مقادير الزكاة ،وال أركان احلج وكيفيته ،وال أحكاما تفصيلية كثرية ..لكن مع ذلك
يذكر احلجاب ،وكيف يكون ،ومع من يكون ..وهو يدل عىل أمهيته القصوى يف حفظ املرأة
واملجتمع عىل حد سواء.
قال آخر :لكن احلداثيني الذين مل تعجبهم أمثال هذه النصوص ،ومتنوا لو استطاعوا
حذفها من القرآن الكريم راحوا حيتالون عليها ،ويتالعبون هبا.
قال آخر :ومن صور ذلك االحتيال والتالعب تلك الفهوم العجيبة التي خرج هبا
شحرور عىل القنوات الفضائية ليقنع املؤمنات بأن احلجاب خدعة خدعهم هبا الفقهاء ،وال
عالقة هلا بالدين.
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قال آخر :فهو يرى ـ من خالله فهومه لآليات الكريمة الواضحة التي ذكرناها ـ أن
املرأة ليست مكلفة سوى بأن (تسَت جيوهبا السفلية (الفرج واإلليتني) وهو احلد األدنى
للباس وهو ما يسمى بالعورة املغلظة أمام املذكورين يف اآلية  31من سورة النور بام فيهم
بعلها ،واملحارم املذكورون يف هذه اآلية هم نصف املحارم وليس كلهم)()1

قال آخر :أي أن املرأة ـ بحسب فهمه هذا ـ يمكن أن تسري أمام أبيها وابنها وأخيها
ومجيع أقارهبا املذكورين يف اآلية الكريمة فقط بلباسها الداخيل الذي يسَت العورة املغلظة،
وليس عليها أن تسَت أي َشء آخر عدا ذلك.
قال آخر :أما عندما تريد أن َترج خارج بيتها ،فليس عليها ـ كام يذكر ـ سوى أن
تغطي (اجليوب العلوية (الثديني وحتت اإلبطني) باإلضافة إىل اجليوب السفلية (العورة
املغلظة) ،وبذلك تتحقق باللباس الرشعي ،أو باحلجاب الرشعي ،كام فهمه من القرآن
الكريم.
قال آخر :أما ما عدا ذلك ،فهو يرى أنه حرية شخصية يقررها املجتمع ،ال الدين،
فلذلك يراه ساريا (حسب أعراف املجتمع الذي تعيش فيه ،وحسب ظروف الزمان
واملكان بحيث ال تتعرض لألذى االجتامعي)
قال آخر :وبذلك فهو يرى أن كل التربج الذي نراه يف الغرب ليس تربجا ،بل هو
حجاب رشعي ،ألن املجتمعات الغربية رضيت بذلك ،وألفته ،وصار شيئا عاديا بالنسبة
هلا.
املثال الثاين:
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن املثال الثاين.
( )1نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي ـ فقه املرأة.
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قال أحد املبدلني :املثال الثاين هو موقف أساتذتنا املبدلني من احلكومة اإلسالمية..
فقد كانوا وال يزالون أبرز املعارضني هلا ،بل صاروا هم السند الذي يلجأ إليه العلامنيون
لرفض احلكم اإلسالمي ،ومن خالل املصادر اإلسالمية نفسها.
قال آخر :ولعلكم تعرفون أول كتاب ألف يف تأييد العلامنية ،ورفض احلكم
اإلسالمي ،واالستناد يف ذلك إىل املصادر املقدسة نفسها ،والذي ال خيتلف كثريا عن كتاب
الشعر اجلاهيل لطه حسني وغريه.
قال آخر :إنه كتاب (اإلسالم وأصول احلكم) ،والذي ألفه بعض علامء األزهر،
يذكر فيه أن اإلسالم دين ال دولة ،ورسالة روحية ال عالقة هلا باحلكومة والسياسة الدنيوية
وعامرة الكون وتنظيم املجتمعات ..وأن حممدا  مل يؤسس دولة ،ومل يرأس حكومة ،ومل
يسس جمتمعا ،ومل يدع إىل َشء من ذلك ،بل كان رسوال فقط ،ما عليه إال البالغ.
قال آخر( :)1وقد عمد فيه إىل مغالطات عجيبة ،وجمازفات غريبة؛ ليدلل عىل أن
اإلسالم كاملسيحية املحرفة عالقة روحية بني العبد والرب ،وال صلة هلا بواقع احلياة ،وأن
نظام اخلالفة ال يمت إىل اإلسالم بصلة ،وأن القرآن الكريم والسنة النبوية مل ينصا عىل
ذلك ،وأن نظام اخلالفة يف هذا العهد غري رضوري لقيام حكومات إسالمية.
قال آخر( :)2وقد كان هلذا الكتاب ما كان من اآلثار البعيدة؛ فقد ترجم إىل اللغات
األجنبية ،وأصبح مرجعا معتمدا للدراسات اإلسالمية هناك ،وقام بتقريظه والثناء عليه
ج ل املهتمني هبذه الدراسات يف الغرب ،وظهرت آثاره يف كتاباهتم ،وهلل له سامرسة
االستعامر من الكتاب والصحفيني ،وعدوا مؤلفه عاملا متحررا متنورا ،ووضعه بعضهم
عىل رأس مرحلة فكرية عرصية.
( )1العلامنية نشأهتا وتطورها ،ص.582

( )2العلامنية نشأهتا وتطورها ،ص.582
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قال آخر :وهكذا استقبله األحزاب العلامنية بحفاوة ،حيث وجدت فيه ضالتها
املنشودة؛ فلم تعد تتحرج من إعالن انتامئها لالجتاهات السياسية الالدينية رشقيها وغربيها،
وبراءهتا من الدين واملتدينني(.)1
قال آخر( :)2وقد قابلت الدوائر االستعامرية واملراكز التبشريية املسيحية الكتاب
بالَتحيب والتصفيق ،وذلك خلشيتها من كل فكرة ترمي إىل تكتل العامل اإلسالمي،
وارتياحها إىل نرش مثل هذه اآلراء التي ضمنها عيل عبدالرازق كتابه ،تلك التي َتدم
أهداف االستعامر ،وحتقق آماله يف السيطرة عىل الشعوب اإلسالمية ،وإذالهلا إىل األبد.
قال آخر( :)3وقد ترجم الكتاب إىل اإلنجليزية ،وعد أحد املراجع األساسية لعلم
االجتامع اإلسالمي يف دراسة اجلامعات األمريكية عىل اخلصوص لإلسالم وتعاليمه.
قال آخر( :)4وقد لقي صاحبه من احلفاوة يف تلك الدوائر ما جعله يرص عىل ما كتبه،
وقد سأله بعض الصحفيني األجانب بعد حماكمته من طرف علامء األزهر :هل يمكن أن
نعتربك زعيام للمدرسة؟ ..فأجاب بقوله( :لست أعرف ماذا تعني باملدرسة؟ فإن كنت تريد
هبذا أن يل أنصارا؛ يرسين أن أرصح لك أن الكثريين يرون رأيي ،ال يف مرص وحدها ،بل يف
العامل اإلسالمي بأرسه ..وقد وصلتني رسائل التأييد من مجيع أقطار العامل التي نفذ إليها
اإلسالم ،وال ريب أين ـ رغم احلكم ـ ال أزال مستمرا يف آرائي ويف نرشها؛ ألن احلكم ال
يعدل طريقة تفكريي ،وسأسعى إىل ذلك بكل الوسائل املمكنة كتأليف كتب جديدة،
ومقاالت يف الصحف ،وحمارضات ،وأحاديث.
قال آخر( :)5ومل يكد يظهر الكتاب يف أول إبريل سنة 1925م ،ويطلع عليه بعض
( )1العلامنية نشأهتا وتطورها ص.583

( )4اإلسالم وأصول احلكم.11 ،

( )2اإلسالم وأصول احلكم.9 ،

()5رد هيئة كبار العلامء عىل كتاب (اإلسالم وأصول احلكم) للشيخ

( )3الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعامر الغرِب ،ص.206

عيل عبدالرازق ،تقديم أ.د.السيد تقي الدين ،هدية جملة األزهر
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العلامء والقراء حتى لقي معارضة عنيفة؛ لتعارضه الصارخ مع الثوابت اإلسالمية من
جانب ،وتطابقه كل املطابقة مع أهداف اإلنجليز ،والسياسة االستعامرية يف العامل اإلسالمي
من جانب آخر؛ فاإلنجليز كانوا يريدون هدم اخلالفة والقضاء عىل كل فكرة من أجل
التجمع من جديد حول الوحدة اإلسالمية ،وهذا هو الغرض األساِس من الكتاب كله؛
بدليل الدفاع املستميت حلزب األحرار الدستوريني الذي ينتمي إليه الشيخ عيل عبدالرازق
وأرسته ،وهو احلزب الذي انبثق عن حزب األمة ربيب االستعامر اإلنجليزي ،وذلك يف
مواجهة موجة الرفض العارمة التي شهدهتا البالد ضد الشيخ عيل عبدالرازق وكتابه؛ حيث
رمته الصحف الوطنية بالطيش يف الرأي ،واإلحلاد يف العقيدة ،واندلعت املظاهرات منطلقة
من األزهر تعلن االحتجاج ،وتطالب بوقفة حاسمة؛ للدفاع عن اإلسالم ،والرد عىل هذه
الدعوات اهلدامة التي تعد خروجا عىل الدين.
قال آخر( :)1وبصدور الكتاب بدأت وقائع اجلولة األوىل للمعركة بني العلامنيني
وعلامء املسلمني من خمتلف املذاهب واملدارس ،ومن الذين ردوا عليه حينها السيد حممد
رشيد رضا صاحب جملة املنار ،والشيخ حممد شاكر وكيل األزهر سابقا ،واألستاذ أمني
الرافعي ..وقد أفتى بعض كبار العلامء من أمثال الشيخ حممد شاكر ،والشيخ يوسف
الدجوي ،والشيخ حممد بخيت ،والسيد حممد رشيد رضا بردة الكاتب بسبب مواقفه
املتناقضة مع القرآن الكريم.
قال آخر :كام ألف كبار العلامء كتبا يف الرد عليه؛ حيث ألف الشيخ حممد اخلرض
حسني (نقض كتاب اإلسالم وأصول احلكم) ،وهو أعظم تلك الردود ،وأمهها ،وأخلدها،
وأشدها أثر ًا عىل الشيخ عيل عبدالرازق.
املجانية ،ربيع األول 1414هـ ،ص.4

( )1اإلسالم وأصول احلكم.17 ،
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قال آخر :وألف الشيخ حممد بخيت مفتي الديار املرصية يف وقته (حقيقة اإلسالم
وأصول احلكم) كام ألف الشيخ حممد الطاهر بن عاشور كتاب (نقد علمي لكتاب اإلسالم
وأصول احلكم)()1

قال آخر :لكن موجة العلامنية كانت أكرب من تلك الردود مجيعا ،وخاصة عندما
وجد يف الواقع اإلسالمي من ييسء إىل احلكم اإلسالمي ،ويعترب كل تلك الدول املستبدة
الظاملة حكومات إسالمية.
قال آخر :وهلذا أصبح احلديث عن هذه األمور شيئا عاديا يستغرب خالفه ،ومن
اإلسالمي]،
األمثلة عىل ذلك ما نرشته بعض الباحثات بعنوان [العلامنية مع وضدّ الدين
ّ
ملحا
خيارا ًّ
والذي قدمت له بقوهلا( :لنعلنها من دون مواربة منذ البداية :باتت العلامنية ً
واإلسالمي ،وإنّنا
لوضع حد للرصاعات الطائفية واملذهبية التي يشهدها العاملان العرِب
ّ
يدع إىل تطبيق
هبذه املصارحة سنقف يف مواجهة خطرة ملخاوف ومغالطات من قبيل من ُ
اإلسالمي ،اإلسالم دين ودولة ،والعلامنية
العلامنية فهو ملحد ،العلامنية اعتداء عىل الدين
ّ
بعض يف وجه
إذ تفصل الدين عن الدولة فهي تعتدي عىل حدوده ..ك ّلها ُهتم جاهزة يقذفها ٌ
كل من يرى يف العلامنية ّ
ّ
احلل إلمخاد نريان احلروب الطائفية والدينية التي يشهدها الوطن
العرِب)()2

قال آخر :ثم راحت تدافع عن العلامنية ،وتبدد تلك املخاوف بشأهنا ،فقالتّ :
(إن
يم املخاوف التي
أفضل طريقة لتبديد املخاوف ،هي مواجهتها ،بأن نلقي عقولنا يف ّ
ترسخت يف عقول عموم الشعوب العربية ،بل حتى يف أوساط املثقفني املحسوبني عىل

( )1اإلسالم وأصول احلكم.18 ،

الفيصل.

اإلسالمي ،سامية بن عكوش ،جملة
( )2العلامنية مع وضدّ الدين
ّ
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اإلسالمي ،بل خطورة العلامنية عىل
سالمي حول :تعارض العلامنية مع الدين
التيار اإل
ّ
ّ
اإلسالم واملسلمني ،فام صحة هذه املخاوف؟ وإذا كانت العلامنية تنبني عىل مبدأ حرية
األساِس؟)
املعتقد وحرية الفرد ،فهل اإلسالم يعارض هذا املبدأ
ّ
قال آخر :ثم راحت ثتني عليها ،وتدعو إىل التأِس بالغرب بشأهنا ،فقالت( :تعدّ
ِب ،وتعني يف
أهم املفاهيم التي أنتجتها احلداثة الغربية وحركة التنوير الغر ّ
العلامنية من ّ
ألي
معناها املتداول فصل الدين عن الدولة ،كام تعني ً
أيضا عدم إجبار الدولة أو احلكومة ّ
أي دين ،أما الدولة فال دين
ديني ،فالفرد حر يف اعتناق ّ
ديني أو غري ّ
معنيّ ،
أحد عىل معتقد ّ
هلا ،لكنّها حتمي يف الوقت نفسه حرية ّ
ديني ،ح ّلت إذن
كل معتقد ديني أو
فلسفي أو ال ّ
ّ
الترشيعات القانونية الوضعية ّ
حمل صكوك الغفران الكنسية ،فأصبحت الرشعية دنيوية يف
البرشي ،بدل الرشعية الساموية السابقة ،فانبثقت العلامنية
هذا الشكل اجلديد من االجتامع
ّ
يت ،وقد ملّح فيورباخ إىل هذا املعنى يف قوله( :علينا أن
أو الدنيوية كمقابل
للديني أو الالهو ّ
ّ
نوزّ ع الكنوز الساموية يف األرض) ،وقد ارتبطت العلامنية وظيف ًّيا بشبكة مفاهيم ،انبثقت
علامين؛ أال وهي :الديمقراطية،
التنويري ال
احلداثي
من شكل االجتامع اجلديد للغرب
ّ
ّ
ّ
وتعرب هذه الشبكة
السلمي للسلطة،
واملجتمع املدين ،واملساواة بني اجلنسني ،والتداول
ّ
ّ
املفهومية عن انتقال الغرب من وضعية الدول الدينية إىل وضعية دول مواطنيها ،ومع ّ
أن
الدول الغربية علامنية؛ إال ّأهنا أكثر الدول التي تنشط فيها اجلمعيات الدينية يف جمال العمل
اخلريي ،وبخاصة املسيحية ،فالدول الغربية ال دينية داخل مؤسسات الدولة وأجهزهتا
ّ
املختلفة؛ لكنها تفتح مساحات واسعة حلرية ممارسة الشعائر الدينية واملعتقدات)()1

قال آخر :وهي يف نقدها للحكومة اإلسالمية تعرض ـ كام يفعل العلامنيون
( )1املرجع السابق.
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واحلداثيون ـ صورة مشوهة عنها ،ألنه ال يمكن أن تزين العلامنية بغري ذلك.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوهلاّ :
(إن إكراه املسلم عىل أداء العبادات يؤدي إىل
شخصا مناف ًقا يف كثري من األحيان ،فقد يؤدي ّ
كل الشعائر
نتيجتني :أوالمها خيلق اإلكراه
ً
للتظاهر أمام اآلخرين ،وإلبعاد عبء النبذ االجتامعي؛ لكن الشخص نفسه قد يرسق
وينم ،ويقذف املحصنات ،وهيدر الوقت ،وال يتقن العمل ،مع أن اهلل عز
ويكذب وحيقد ّ
ّ
وجل فرض الشعائر الدينية كوسيلة ال غاية يف حدّ ذاهتا ،ثانيتهام :خيلق اإلكراه ما يسمى
ديني ،يعيد إنتاجه مع اآلخر املسلم
بوصاية املسلم عىل باقي البرش ،فام يامرس عليه من إكراه ّ
بعض خط ًأ
أو غري املسلم ،وما تفعله داعش يف العراق وسوريا مثال لإلكراه الذي يعتقد ٌ
احلل ّ
اإلسالمي ،فام ّ
لكل هذه املعضالت التي أغرقت املجتمعات العربية
أنّه جوهر الدين
ّ
يف النفاق الديني والعنف الطائفي؟)()1

ّ

ّ

قال آخر :وهكذا نجد حممد شحرور يدافع عن العلامنية ،ويؤول كل النصوص يف
سبيل خدمتها ،بل إن كل مرشوعه قائم عليها ،وهو يستخدم القرآن الكريم لفعل ذلك،
ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف بعض مقاالته عنها( :خيتلط تعريف العلامنية لدى كثري من
الناس مع اإلحلاد ،لدرجة أن إطالق صفة [علامين] عىل أحد ما ،يسمه تلقائي ًا بصفة ملحد،
وتأييد العلامنية يتعارض يف جمتمعاتنا مع صيامك يف رمضان مثالً ،أو ذهابك إىل احلج،
السيام مع اعتيادنا عىل إطالق األحكام القطعية وتقييم الناس وفق أهوائنا ،لكن هذا اخللط
مل يأت من فراغ ،فبالنسبة للغرب وبعد عهود من حتكم الكنيسة بحياة الناس واستفرادها
بالسلطة وحماباهتا للملوك باسم الدين ،جعل املجتمعات الغربية تتحسس من موضوع
تدخل الدين باملفهوم الكنيس يف شؤون السياسة ،مما دفع بمفكرهيا ومنظرهيا إىل رفض
( )1املرجع السابق.
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إقحام الدين يف الفلسفة السياسية متام ًا ،ألن الدين بالنسبة هلم يقابل سلطة اإلكراه واحلد
من احلرية الشخصية وحرمان اإلنسان من حقوقه الطبيعية ،لذلك نادوا بالعلامنية ليس
بكوهنا فصل الدين عن السلطة السياسية فقط ،وإنام بالدعوة لالهتامم باحلياة احلالية عوض ًا
عن االهتامم باحلياة اآلخرة ،إنام خلصت العلامنية فيام بعد لتَتك لألفراد حريتهم الدينية،
طاملا أهنا ال تؤثر عىل حرية اآلخرين))()1

قال آخر :ثم راح يفعل ما فعله عيل عبد الرازق نفسه ،ولكن بصيغة مطورة ،فقال:
(ورغم أن اإلسالم [املوروث] ال يقل حتك ًام برقاب العباد عام كانت عليه الكنيسة يف
الغرب ،إال أن قراءة التنزيل احلكيم وفق األرضية املعرفية اليوم ،جتد أن اإلسالم ال
يتعارض إطالق ًا مع مقومات املجتمع املدين ومع احلق الطبيعي لإلنسان يف احلرية ،وعىل
رأسها حرية املعتقد ،وأنه مل يعط احلق ألحد باحلكم باسم اهلل عىل األرض؛ فالدين هو
االنقياد والطاعة ،والصفة األساسية ألي دين هو تدخله باحلياة الشخصية لإلنسان ،فينقاد
له بكل طواعية ودون إكراه ،حتميه سلطة الضمري فقط ،وأنت مث ً
ال تؤمن باهلل ألنك تريد
هذا اإليامن ولست جمرب ًا عليه ،وتتبع تعليامته برغبة منك ومن قناعة شخصية ،فالدين ال
يملك أداة اإلكراه ،وهذا ما نقرأه يف قوله تعاىل ﴿الَ إِك َْرا َه ِيف الدِّ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْلغ َِّي
ين َقد ات َب ا َ
ني ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َوة ا ْل ُو ْث َق َى الَ انف َصا َم َهلَا َواهللُّ َسم ٌ
َف َم ْن َي ْك ُف ْر بِال اطا ُغوت َو ُيؤْ من بِاهللِّ َف َقد ْ
ِ
يم﴾ [البقرة  ]156مع مالحظة أن اإليامن باهلل يوافقه الكفر بالطاغوت ،أي رفض كل أنواع
عَل ٌ
اإلكراه التي متارس عىل اإلنسان مهام كان نوعها ،وبالتايل احلرية هي العروة الوثقى ،وعليها
قامت خالفة اإلنسان عىل هذه األرض ،وهي األمانة التي محلناها ،فاهلل ترك لنا التحرك بني
الطاعة واملعصية أحرار ًا يف اختيارنا ،عىل أن نتحمل مسؤولية خياراتنا يف اآلخرة ،وكلام
( )1مقال بعنوان :العلامنية واإلسالم ،حممد شحرور ،موقعه.
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كان حقل حرية االختيار كبري ًا يف جمتمع ما ،كانت كلمة اهلل عالية خفاقة فيه)()1

قال آخر :ثم استدل هبذا ،وبعدم اإلكراه يف الدين عىل العلامنية ،فقال( :وكون الدين
ال يملك أداة اإلكراه ،فهذا يعني حت ًام ّأال سلطة فيه ،وأنه والسلطة خطان متوازيان مهام
امتدا ال يلتقيان ،فالسلطة من التسلط والقهر ،والدولة ال تقوم هلا قائمة من دون سلطة
حتافظ عىل هيكليتها ،بعكس الدين متام ًا ،وسلطة الدولة جيب أال تتدخل يف حياة اإلنسان
الشخصية وال العقائدية ،وتنحرص مهمتها يف السهر عىل ضبط املجتمع فقط ،وليست مهمة
الدولة إرسال الناس إىل اجلنة وإبعادهم عن النار ،وأطروحة الثواب والعقاب هي من
اختصاص اهلل وحده ،ال أحد غريه)()2

قال آخر :وبام أنه يريد أن يفصل مواقفه انطالقا من القرآن الكريم من خالل
عمليات التبديل والتأويل ،فقد راح يعرض اآليات التي يستدل هبا كل العلامء عىل وجوب
إقامة حكومة إسالمية ليؤوهلا كام يشاء.
حي ُكم بِ َام َأنزَ َل اهللُّ
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره يف قوله تعاىلَ :
﴿و َمن امل ْ َ ْ
َف ُأ ْو َلـئِ َك ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
حي ُكم بِ َام أنزَ َل اهللُّ َف ُأ ْو َلـئِ َك ُه ُم
ون﴾ [املائدة  ،]44وقولهَ :
﴿و َمن امل ْ َ ْ
ون﴾ (املائدة  )45و﴿ومن امل َحي ُكم بِام َأنزَ َل اهللُّ َف ُأو َلـئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ال اظاملُِ َ
ون﴾ [املائدة ،]47
ْ
ُ
َ
َ َ ْ ْ
فقد قال فيها( :لقد جرى اقتطاع اآليات من سياقها ،واهلل وصف بني إرسائيل هبذه
األوصاف لعدم خضوعهم لألحكام الترشيعية التي أتت يف رشيعة موسى ،والرشائع يف
اإلسالم ،منذ نوح وحتى حممد خضعت للتطور التدرجيي ،بحيث ختمت الرسالة املحمدية
الرساالت بام هو رمحة لإلنسانية ،وإعالن جهوزيتها للترشيع لنفسها ﴿ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َل ُك ْم
يت َل ُك ُم ِ
اإل ْس َ
ال َم ِدين ًا﴾ [املائدة  ]3ومتيز الرسالة املحمدية
ِدينَ ُك ْم َو َأ ْمت َ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
( )1املرجع السابق.

( )2املرجع السابق.
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﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
مح ًة ِّل ْل َعاملَِنيَ ﴾ [األنبياء  ]107متثل يف شموليتها لكل جوانب
َاك إِ اال َر ْ َ
بالعاملية َ
الترشيع اإلنساين ،وحركتها بني حدود دنيا وعليا ،مما جعلها تتمتع بمرونة توافق الفطرة
اإلنسانية ،إال أن الفقه املوروث هو من حوهلا لرسالة إرص وأغالل ال متت ملا أنزل اهلل بصلة.
ِ
ني
احل ِّق ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
﴿و َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
قال آخر :ثم راح يتالعب بقوله تعاىلَ :
َاب بِ ْ َ
ِ
ِ
َيدَ ْي ِه ِم َن ا ْلكِت ِ
اح ُك ْم َب ْين َُه ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللاُ﴾ [املائدة ،]48 :ليحول من اآلية
َاب َو ُم َه ْيمنًا َع َل ْيه َف ْ
الكريمة دليال عىل العلامنية ،وبذلك يصبح احلكم بام أنزل اهلل ،هو احلكم بام جاءت به
العلامنية.
قال آخر :وقد قال يف ذلك( :لو بحثنا يف التنزيل احلكيم من أحكام لنحكم هبا بحيث
ال ينطبق علينا صفات (الكافرون أو الفاسقون أو الظاملون) ،آخذين باالعتبار أن احلرام
شمويل أبدي مغلق ،بيد اهلل وحده ،لوجدنا أن أحكام اهلل َتتزل بمحرمات أربعة عرش،
ولوجدنا أن أغلب السلطات يف العامل ،ديمقراطية كانت أو ديكتاتورية ،دينية أم علامنية،
مستبدة أم غري مستبدة ،حتَتم هذه املحرمات ،فال يوجد برملان صوت مث ً
ال عىل اإليامن باهلل
واليوم اآلخر ،حتى يف الدول الشيوعية التي تبنت عقيدة اإلحلاد كان يمكن للمؤمن
االحتفاظ بإيامنه يف قلبه ،وال يوجد برملان عرض وحدانية اهلل لالستفتاء ،أو بر الوالدين،
أو منع قتل األوالد أو السامح بمامرسة اجلنس علني ًا ،أو االقَتاب من مال األيتام أو الغش
بالكيل وامليزان أو نقض العهد أو شهادة الزور أو نكاح املحارم ،أو منع أكل نوع معني من
اللحم أو اإلجبار عليه ،أو غريها ،أما الشعائر فيفَتض أنك تقيم الصالة (خارج أوقات
العمل) أينام كنت وتصوم وتنفق كذلك ،وحريتك الدينية وحرية غريك جيب أن تكون
مصانة ،وهذا ما حتققه الدول العلامنية)()1

( )1املرجع السابق.
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قال آخر :ثم ختم مقاله بقوله( :خالصة القول ،إن اإلسالم ال يتعارض مع
﴿و َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْوالً
العلامنية ،والناس بالنسبة له سواسية ،يتميزون بقدر عملهم الصالح َ

ِّممان دعَا إِ َىل اهللاِ وع َِم َل ص ِ
احل ًا َو َق َال إِنانِي ِم َن املُْ ْسلِ ِمنيَ ﴾ [فصلت  ،]33ووضع بند [اإلسالم
َ
َ
َ
دين الدولة] يف أي دستور ال معنى له ،بل حيمل مغالطة للتحكم برقاب الناس ،واألفضل
من هذا الَتكيز عىل دولة املؤسسات والقانون ،بحيث حيكم فيها أمثال مريكل وترودو من
خالل مؤسساهتم ال شخصهم))()1

قال آخر :وهكذا يتفق مجيع احلداثيون واملبدلون عىل هذه املعاين ،والتي تنطلق من
تقزيم اإلسالم وحرصه يف اإليامن باهلل واليوم اآلخر ،وبعض األعامل الشعائرية التي
يتالعبون هبا كام يشاءون.

( )1املرجع السابق.
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النهاية
يف هناية زياريت لتلك املدينة القرآنية الطيبة ،وبعد استامعي لتلك األحاديث الكثرية،
ومن األطراف املختلفة ،رأيت مجوعا كثرية جتتمع أمام بناء ضخم.
ثم مل نلبت أن سمعنا مكربات الصوت تدعو اجلميع للهدوء ،لالستامع إىل قرارات
مهمة يريد املجلس احلاكم للمدينة بثها.
ثم مل نلبث أن سمعنا أحدهم يقول :أنتم تعلمون ـ يا أهل هذه املدينة الطيبة ـ أن
آباءنا وأجدادنا مل يؤسسوا مدينتنا إال عىل تلك التعاليم املقدسة التي وردت يف القرآن
الكريم ،وأيدهتا السنة املطهرة ،وأكدها وبينها أئمة اهلدى.
قال آخر :ولذلك أحاطها اهلل بعني عنايته؛ فلم نر فيها إال الربكات تلو الربكات،
واخلريات تلو اخلريات ..كام وعدتنا بذلك النصوص املقدسة.
قال آخر :لكن األعداء الذين واجهوا األنبياء عليهم السالم ،واحتقروا رسائل اهلل
إليهم ،مل يرضهم ذلك؛ فراحوا يستعملون كل الوسائل لتخريب مدينتنا ،ال من خالل
اجلنود والعساكر ،والعدد والعدة ،وإنام من خالل إزالة ذلك التقديس لكلامت ربنا ،والذي
ورثناه عن آبائنا وأجدادنا ،لعلمهم أن كل بركات مدينتنا من ذلك التقديس والتعظيم
والتوقري لكتاب ربنا ،وما ورد فيه من هدي.
قال آخر :وقد كان جملسنا يتابع كل تلك املؤامرات ،ويبحث يف سبل مواجهتها،
وباملنهج القرآين ،بعيدا عن إثارة أي فتنة ،حتى ال نعطي الفرصة ألعدائنا ليتسللوا لنا من
خالهلا.
قال آخر :ولذلك مل نعمد العتقال دعاة احلشوية أو الكشفية أو املشككني أو
املبدلني ،ألننا لو فعلنا ذلك؛ فسننرش من حيث ال نريد تلك األطروحات التي يطرحوهنا،
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وبذلك نقدم هلم من اخلدمات ما مل حيلموا به.
قال آخر :وهلذا ،وبعد بحث وتدبر ونظر ،وبعد استشارة ملعلم القرآن ومعلم
احلقائق التي مل تتدنس باألهواء ،أرسلوا لنا احلكامء السبعة ،الذين يمثلون احلكمة القرآنية
املتوافقة مع كل العقول السليمة.
قال آخر :وقد استطاعوا من خالل حواراهتم العلنية والرسية ،واجلامعية والفردية،
أن جيعلوا من أولئك املبطلني الذين أرسلهم أهل الباطل لتهديم هذه املدينة ،حمقني ودعاة
للحق.
قال آخر :وهلذا ،وبعد أن سمعنا منهم ما سمعنا من العلم واحلكمة والتوبة
الصادقة؛ قررنا وبإمجاع أن نخول هلم تدريس كل ما حيصن مدينتنا من تلك األهواء ،خاصة
وهم أكثر الناس معرفة بالواقع الذي كانوا فيه ..واهلل تعاىل أمرنا أن نسأل اخلرباء ،وأن ننزل
الناس منازهلم.
قال آخر :أما احلكامء السبعة؛ فلم ندر كيف نكافئهم عىل جهودهم ،فقد حاولنا أن
نسلم هلم ما يشاءون من املناصب واألموال؛ فرفضوا ..وطلبوا منا أن نأذن هلم يف املغادرة،
ألن هناك مدنا أخرى تنتظر حكمتهم.
قال آخر :وهلذا دعوناكم لتوديعهم ..والتربك برؤيتهم ..فقد كانوا اجلنود األخفياء
الذين حقق اهلل هبم محاية هذه املدينة من املبطلني وباطلهم.
بعد أن استمعت هلذه الكلامت والقرارات التي اَتذها املجلس احلاكم لتلك املدينة
القرآنية الطيبة ،وجدت نفيس يف بيتي وبني أهيل ،ومن غري أن أحظى بتوديع أولئك احلكامء
السبعة ،وال بمعلم احلقائق التي مل تدنسها األهواء.
وقد تأثرت لذلك كثريا ..لكني عزيت نفيس وسليتها برحالت أخرى قد يتيحها اهلل
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يل ،ألراهم من جديد ،أو أرى نظراءهم من احلكامء واملعلمني.
بعد أن كتبت كل ما رأيته وسمعته يف تلك الرحلة ،وحذفت ما مل أر حاجة إليه منها،
وضعت نسخة مصورة مما كتبته يف مواقع إلكَتونية خمتلفة للحشوية والكشفية واملشككني
واملبدلني ..وقد كنت أتوهم أهنا ستحذف بمجرد االطالع عليها من طرف املدراء
واملسؤولني.
لكني وبعد فَتة قصرية من ذلك ،وردتني رسائل كثرية عىل بريدي االلكَتوين،
ومن طرف أولئك املسؤولني أنفسهم ،تشكرين عىل وضع الكتاب يف مواقعهم ،وَتربين
وتبرشين بتأثريه فيهم ،وأهنم قرروا مراجعة أنفسهم وطروحاهتم بعد اطالعهم عليها.
وكان من مجلة تلك الرسائل رسالة تطلب مني أن أطلب من معلم القرآن أن
يرسلني إىل رحلة للرد عىل تأويالت اجلاهلني الذين أشار إليهم رسول اهلل  يف قوله:
(حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ،ينفون عنه حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني،
وتأويل اجلاهلني) ()1

وبمجرد أن قرأت الرسالة ،رأيت معلمي معلم القرآن ،وهو يقول يل :هيئ نفسك
لرحلتك اجلديدة إىل [القرآن ..وتأويل اجلاهلني] ()2

( )1احلديث مروي يف املصادر السنية والشيعية ،ومنها :البيهقي يف

( )2هو عنوان الكتاب اخلامس من السلسلة.
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هذا الكتاب
هذا الكتاب هو املقدمة الرضورة الرابعة هلذه السلسلة ،ويتناول القسم الثاين من أقسام املنحرفني
عن القرآن الكريم ،وهو القسم الذي سامه رسول اهلل [ انتحال املبطلني]
ومن خالل حتليل ذلك التعبري النبوي املقدس ،رأينا أن املقصود منه تلك اجلهات التي تريد نرش
الباطل ،وتشويه احلق ،ال باملواجهة املبارشة ،وإنام باالنتحال ،وأصناف احليل.
وقد رأينا من خالل استقرائنا للواقع أن ذلك االنتحال قد تم من طرف أربع جهات ،أوهلا
وأسبقها من يطلق عليهم لقب [احلشوية] ،وهم أولئك الرواة واملدلسني الذين امتألت هبم كتب احلديث
والتفسري ،والذين كان هلم دور كبري يف نرش اخلرافة والدجل والشعوذة وتشويه احلقائق والقيم القرآنية.
وأما اجلهة الثانية؛ فيمثلها من أطلقنا عليهم لقب [الكشفية] ،وهم أولئك الذين اعتربوا الكشف
واإلهلام املجرد أداة من أدوات تأويل القرآن الكريم وتفسريه وفهمه ،من غري مراعاة ألي ضابط أو قانون.
وأما اجلهة الثالثة؛ فيمثلها من أطلقنا عليهم لقب [املشككني] ،ونقصد هبم كل من حاول أن
يشكك يف القرآن الكريم ،ابتداء من السابقني من املعارصين لرسول اهلل  إىل املبرشين واملسترشقني
واحلداثيني وغريهم.
وأما اجلهة الرابعة؛ فيمثلها من أطلقنا عليهم لقب [املبدلني] ،ونقصد هبم كل الذين حاولوا أن
ينحرفوا بالقرآن الكريم عن معانيه الظاهرة الواضحة التي فهمها املتقدمون واملتأخرون إىل معاين بديلة،
متأثرين يف ذلك بموجة احلداثة الغربية ومناهجها املختلفة ،ولذلك تعاملوا مع القرآن الكريم ،مثلام تعامل
حداثيو الغرب مع الكتاب املقدس ،من غري أن يراعوا الفوارق بني الكتابني.
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