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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب بمقاالته املتنوعة أن يوضح للقراء الكرام ذلك
التطرف اجلديد الذي لبس لباس التنوير ،وراح ال يكتفي بمواجهة التطرف
الديني ،وإنام يقابله بتطرف ال يقل عنه خطرا ،وهو التطرف التنويري ،الذي
هيدف إىل تفريغ اإلسالم من مجيع حمتوياته ،وقد قسمته إىل أربعة أقسام:
القسم األول :التنويريون ..واملؤامرات العاملية :وقد تناولت فيه بعض
احلجج والرباهني والوثائق الدالة عىل عناية بعض الدوائر العاملية بتشجيع هذا
النوع من التنوير ،لبث الشبه والفتن والتشكيكات بني املسلمني ،حتى ال يبقى
هلم من اإلسالم إال ذلك الشعار املفرغ من كل معنى.
القسم الثاين :شخصيات  ..ومشاريع تنويرية :وقد تناولت فيه نامذج
عن شخصيات خمتلفة من احلداثيني والقرآنيني وكل من تعلق هبم ممن يدعون
التنوير.
القسم الثالث :التنويريون ..وهدم القيم :وقد تناولت فيه بعض مظاهر
اهلدم للقيم اإلسالمية ،واألسس التي تقوم عليها ،وأول ذلك اإلسالم نفسه،
والذي حوله هؤالء التنويريون إىل معنى هالمي يمكن أن يتحقق من دون
رعاية لرشائع وعقائده وأخالقه.
القسم الرابع :التنويريون  ..ومتجيد املالحدة :وقد تناولت فيه ما
دفعني إىل كتابته ،وهو ذلك التمجيد الذي ارتبط هبوكينغ ،والرتحم عليه ،عىل
الرغم من إحلاده الذي رصح به ،بل دعا إليه.
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املقدمة
بدأت قصة هذا الكتاب بعد وفاة الفيزيائي [ستيفن هو كينغ] ،وما صحبها من
محلة كبرية عىل صفحات التواصل االجتامعي ،بل حتى يف الصحف واملنابر املختلفة من
الثناء عليه ،والبكاء عىل فقده ،باعتبار اخلدمات الكثرية التي قدمها للعلم ،وللبرشية.
ومل يكن ذلك كله ليستفزين ،ولو أين أعلم أن [ستيفن هو كينغ] ليس سوى فرد
من آالف العلامء والباحثني الذين قاموا بام قام به ،بل كانت خدمات غريه أكرب بكثري،
وألصق بحاجات أفراد الناس من اخلدمات التي قدمها إن صح اعتبار ما قدمه خدمات
لإلنسانية ذلك أن ختصصه يف الفيزياء النظرية ال عالقة له بتلك احلاجات.
ولكن الذي استفزين أكثر هو إدخال الدين عند احلديث عنه ،سواء من املتطرفني
الذين راحوا يزجون به يف جهنم ،ويشمتون بموته ،ويضمنون له النريان ،وما معها من
أصناف العذاب ،أو أولئك الذين يزعمون ألنفسهم أهنم متنورون ،ولذلك راحوا
يضادون تطرف من سب قهم بالرتحم عليه ،وإسكانه الفسيح األعىل من اجلنان ،بل إن
بعضهم ـ مثل شحرور ـ جعله مع األنبياء واملرسلني واألولياء والصاحلني.
والذي آملني يف كل هذا ،وخصوصا من أولئك الذين يتصورون أهنم متنورون
هو تلك اجلرأة الكبرية عىل الل ،وهم يرون رجال يستغله اإلعالم أبشع استغالل لنرش
اإل حلاد باسم العلم ..واعتبار الل خرافة ..واعتبار كل حقائق الوجود ومها ..ثم
يعتربون كل هذا ،وكأنه ال يشء.
وقد رأيت أهنم يفعلون ذلك من باب رد الفعل عىل املتطرفني السابقني ،مع أهنم
مل يقرؤوا له ..ومل يعرفوا مدى تأثريه ..ومل يعرفوا يف نفس الوقت أولئك العلامء الكبار
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ممن هم أكثر منه علام يف جمال ختصصه ،والذين جتاهلهم االعالم املنحاز بسبب إيامهنم
أو بسبب علميتهم التي مل تدخلهم يف متاهات املالحدة.
وقد جعلني هذا أغوص أكثر يف أعامق األفكار التي يطرحها هؤالء التنويريون،
فاكتشفت العجب العجاب ..فقد رأيت أهنم من خالل طروحاهتم ،ال يكتفون فقط
بنقد الرتاث ،وال التنبيه إىل عيوبه لتصحيحها ،وإنام ينتقدون املقدس أيضا ،بل يفرغون
اإلسالم مجيعا من حمتواه ،ليتحول إىل دين هالمي مميع ال ضوابط حتكمه ،وال رشائع
تضبط املنتسبني إليه.
وفوق ذلك كله رأيت أن رعاية خاصة تدعمهم ،ومن نفس اجلهات التي دعمت
قبلهم املتطرفني واإلرهابيني ..لتبدل التطرف السابق بتطرف جديد ..أو لتضيف
للتطرف القديم تطرفا جديدا.
وكان ذلك داعية يل ،أن أنتقد هذا املنهج ،واألطروحات املرتبطة به ،مثلام
انتقدت قبله ذلك التطرف القديم ..ألنه ال يصح أن نكيل بمكاييل مزدوجة ،فنرمي
طرفا ،ونسكت عن آخر.
***

وبناء عىل طبيعة هذه املقاالت واألغراض التي هتدف إليها ،فقد قسمتها إىل
أربعة أقسام عىل الرغم من كوهنا متداخلة فيام بينها ،ألن اهلدف منها مجيعا هو تنوير
القراء ،وتوضيح ما حيدث يف الواقع بدقة ،حتى نعود لالعتدال والوسطية والقيم
الرفيعة التي جاء هبا ديننا كام هي من غري أي تدخل منا ،وهذه األقسام هي:
القسم األول :التنويريون ..واملؤامرات العاملية :وقد تناولت فيه بعض احلجج
والرباهني والوثائق الدالة عىل عناية بعض الدوائر العاملية بتشجيع هذا النوع من
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التنوير ،لتفريغ اإلسالم من حمتواه ،وبث الشبه والفتن والتشكيكات بني املسلمني،
حتى ال يبقى هلم من اإلسالم إال ذلك الشعار املفرغ من كل معنى.
القسم الثاين :شخصيات  ..ومشاريع تنويرية :وقد تناولت فيه نامذج عن
شخصيات خمتلفة من احلداثيني والقرآنيني وكل من تعلق هبم ممن يدعون التنوير.
القسم الثالث :التنويريون ..وهدم القيم :وقد تناولت فيه بعض مظاهر اهلدم
للقيم اإلسالمية ،واألسس التي تقوم عليها ،وأول ذلك اإلسالم نفسه ،والذي حوله
هؤالء التنويريون إىل معنى هالمي يمكن أن يتحقق من دون رعاية لرشائع وعقائده
وأخالقه.
القسم الرابع :التنويريون  ..ومتجيد املالحدة :وقد تناولت فيه ما دفعني إىل
كتابته ،وهو ذلك التمجيد الذي ارتبط هبوكينغ ،والرتحم عليه ،عىل الرغم من إحلاده
الذي رصح به ،بل دعا إليه.
وأحب أن أقول للذين عاتبوين كثريا عند نرشي هلذه املقاالت ،وتصوروا أين
بالغت كثريا يف التحذير من ذلك املوقف من هوكينغ ،بأن أصحاب النظرة البسيطة
يذكرون هذا ،ويتمنون مني ومن أمثايل أن نثني عىل الرجل ،ونقدر جهوده وحتديه،
ونصوره بصورة العامل العبقري القدير ..ليتأثر العوام ومن ليس لديه احلصانة الكافية
بالرجل ..ثم يذهب ليبحث يف كتبه وأفكاره ،بعد أن يصري متخام بالتقدير الزائف له..
وحينها جيد املستثمرون يف هوكينغ فيه القابلية لكل ما يملونه عليه ..وحينها تبذر يف
عقله بذرة اإلحلاد واخلروج من كل القيم النبيلة.
لذلك فإن يف هذه املقاالت القصرية أنواعا من التحصينات والتحذيرات التي مل
اكتبها اال لوجه الل ..وقد كتبت قبلها ـ بحمد الل ـ سبعة كتب يف الرد عىل االحلاد
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اجلديد ،بام فيها طروحات هوكينغ نفسها ـ ..ولكني أعلم أن تلك الكتب لن يسمع هبا
أمثال هؤالء الذين ال هيتمون باإليامن ،بل حيتقرونه ،ويعتربون اخرتاع مصباح كهربائي
أفضل من غرس اإليامن يف القلوب أو القيم الرفيعة يف السلوك..
ويف األخري أقول ألولئك الذين غضبوا مني بعد أن كانوا يعتربونني تنويريا
مثلهم بسبب مواقفي من التطرف الديني ،وهلذا تصوروا أين سأفعل مثلام فعلوا :أنا
أؤدي واجبي الرشعي ..وسأظل أكتب حتى جيف قلمي ..وأعذر اىل الل بأين قد أديت
ما عيل من واجبات ..وال هيمني من يرىض أو يسخط ..ألن كل من فوق الرتاب تراب.
ورحم الل اإلمام عيل عندما قال( :ما ترك يل احلق من صديق)
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القسم األول
التنويريون ..والمؤامرات العالمية
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هؤالء هم التنويريون اجلدد ..فاحذروهم
مل أتعود أن أحذر من جهة من اجلهات ،حتى من املتشددين واملتطرفني واملالحدة
واحلداثيني ..بل كنت أكتفي فقط بعرض أطروحاهتم ومناقشتها ،ثم أدع للقارئ بعد
ذلك أن يتخذ املوقف املناسب رفضا أو قبوال..
لكني رأيت أن التعامل مع هؤالء التنويريني اجلدد خيتلف مع أولئك مجيعا..
ذلك أهنم ال ينطلقون من حقائق ثابتة ،وال من معايري دقيقة يتحاكمون إليها ،وإنام
ينطلقون من هوى جمرد يمكن أن يطلق عليه لقب [النقد ألجل النقد] ،أو [الرفض
ألجل الرفض] ،فهم يرفضون كل يشء ،ويتمردون عىل كل يشء ،حتى لو دلت كل
األدلة عليه ،فإذا ما ناقشتهم مل جتد اجلهة التي تناقشهم من خالهلا ،ألنه ليس لدهيم
معايري ثابتة ،وال مصادر حمددة مضبوطة ،وال قيام معقولة ،ولذلك فإن النقاش معهم
جدل ،واحلديث معهم لغو.
هم يعرفونك وحيرتمونك فقط إذا ما رفضت وانتقدت ومتردت ..ويرفضونك
بمجرد أن تبدي أي لني أو قبول ..وكأن الرفض مقصود لذاته ..وكأن النقد هو األصل
وغريه تبع ..وكأننا مل نؤمر بالعدل واحلكمة ..العدل الذي يأمرنا أن نشهد باحلقيقة لنا
أو علينا ..واحلكمة التي جتعلنا نأخذ احلقيقة ولو من أفواه أعدائنا.
ومن خالل متابعتي لبعض هؤالء يمكنني أن أضع بعض األمارات الدالة
عليهم:
وأوهلا احتقار علامء الدين والسخرية منهم يف نفس الوقت الذي يتهافتون عىل
غريهم ،بل حتى عىل املالحدة منهم ..فيلعنون املؤمنني ،ويسخرون منهم ..ويف نفس
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الوقت يرتمحون عىل غريهم ممن مل يؤمن بالل ..بل ممن عاش حياته كلها حمذرا من الل..
ومضلال اخللق عنه وعن سبيله.
ومن األمثلة عىل ذلك تلك الصلوات واألدعية الكثرية التي أقيمت عىل أكرب
دعاة اإلحلاد يف العرص احلديث ..بل أكرب فيزيائي يف التاريخ حاول أن يستثمر ختصصه
يف الدعوة لإلحلاد ،وهو [ستيفن هوكينغ] والذي ال خيتلف عن كل الفيزيائيني قديام أو
حديثا يف جمال ختصصه ،بل إن من الفيزيائيني املعارصين من هم أكثر منه علام ،ومع
ذلك ال يسمع هبم أحد ،لسبب بسيط ،وهو أهنم مل يرصحوا بإحلادهم ،أو مل يقوموا
بالدعوة إليه ،ولو فعلوا الستقبلهم هؤالء التنويريون باألحضان.
ومن أمثلة تلك الدعوات قول بعضهم يف تأبينه( :اللهم ارحم العامل الفيزيائي
الكبري ستيفن هوكينغ ،واغفر له وادخله جنتك الواسعة) ،وقول آخر ـ وهو عدنان
إبراهيم كام يف موقعه اإللكرتوين( :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
ِ
قهر..
وصور املعاناة النامجة عنه عىل مستويات شتىُ ،مربهن ًا عىل أن الروح اإلنسانية ال ُت َ
ونحن إذ ُنعلِن مع العامل عن هذا النبأ األسيف بوفاة ستيفن هوكينغ ندعو الل الرمحن
الرحيم أن يتواله برمحته ومغفرته ،وإنّا لل وإنّا إليه راجعون)
وقد خصصته بالعتاب ألنه يعلم متاما أن كل أطروحات هوكينغ العلمية ال ختدم
سوى اإلحلاد ،وأهنا جمرد نامذج للهروب من اإليامن ،وال تدل عىل عامل فذ ،وال عبقرية،
وإال كانت العبقرية يف اإلحلاد نفسه (..)1
(  )1بل أنه هو نفسه اعتربه خمادعا ،فقد قال يف خطبته التي خصصها هلوكينغ قبل وفاته( :كام قلت وبدأت – الرجل
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ومثل ذلك قول آخر عن بعض املخرتعني( :رحم الل [ويليس هافيالند كارير]،
وغفر له وجزاه خري اجلزاء ،هذا الرجل العبقري الذي اخرتع لنا املكيف اهلوائي ،الذي
نستعمله ونستمتع به أيام استمتاع يف بيوتنا وسياراتنا الفاخرة يف حر الصيف ،كام
يستمتع به حجيجنا املياميم يف حجهم ،ولواله ألصبح ذلك احلج جحيم ال يطاق ..وأنا
أنصح كل من حيتج عىل هذا الرتحم عىل هذا الرجل املخرتع الكبرب ،أن يستحي من
نفسه ويتوقف عىل الفور عىل استعامل املكيف اهلوائي بكل أنواعه ،يف منزله وسيارته،
وأن يقدم اعتذار عن كل حلظة قضاها بجانب املكيف يف كل مكان)
ولست أدري ما عالقة استعامل املكيف الكهربائي بالدعوة لصاحبه بالرمحة ،أو
بضامن اجلنة ..فالل تعاىل وضع لرمحته وللجنة رشوطا ،وهو صاحب كليهام ،واألدب
ِ
يب بِ ِه َم ْن َأ َشا ُء َو َر ْمحَتِي َو ِس َع ْت
مع الل يقتيض احرتام مراد الل ،قال تعاىل ﴿ :ع ََذ ِاب ُأص ُ
ون الزَّ كَا َة َوا َّل ِذي َن ُه ْم بِآ َياتِنَا ُيؤْ ِمنُ َ
ون َو ُيؤْ ُت َ
يش ٍء َف َس َأ ْك ُت ُب َها لِ َّل ِذي َن َي َّت ُق َ
ون ( )156ا َّل ِذي َن
ُك َّل َ ْ
اإلن ِ
ول النَّبِ َّي ْاألُ ِّم َّي ا َّل ِذي َجيِدُ و َن ُه َم ْك ُتو ًبا ِعنْدَ ُه ْم ِيف الت َّْو َر ِاة َو ْ ِ
ْج ِ
الر ُس َ
َيتَّبِ ُع َ
يل َي ْأ ُم ُر ُه ْم
ون َّ
ُم ِ
راوغ ،وهذا أمر عجيب ،مع أن طبع ًا إعاقته اجلسمية ال ُكلية الشاملة – ُمصاب بمرض األعصاب احلركي ،جعلت الناس

يتعاطفون معه بال شك وربام هذا ُيوحي بالنزاهة التامة واملُط َلقة ،لكن النزاهة التامة واملُط َلقة مسألة أخالقية ُخمتلِفة عن
النشاط العلمي ،ملاذا؟ ألن يف كتابه الشهري جد ًا [تاريخ موجز للزمن] قال يف الفصل الثامن منه ُدعيت سنة  1981إىل
ُمؤمتَر ن َّظمه الكاثوليك بالفاتيكان ،والبابا نفسه كان حارض ًا ،والكنيسة الكاثوليكية أخطأت يف حق العلم والعلامء بالذات
من أيام جاليليو ،وجاءت اآلن بعد أكثر من  300سنة لتعتذر ،جاءت تدعو علامء الكونيات الكوزمولوجيني لكي
تستشريهم يف القضايا الكونية وهذا الشيئ الطيب ،وبعد أن قدَّ منا أوراقنا وأعاملنا ترشف املُ ِ
شاركون باللقاء مع بابا
َّ
للم ِ
كون الكون
شاركني :جيد ،أنه من احلق أن نبحث يف البيج بانج يف االنفجار العظيم الذي َّ
الفاتيكان ،ثم قال البابا لنا أو ُ
تطور الكون بعد البيج بانج ،أما أن نبحث يف حلظة البيج بانج حلظة االنفجار العظيم فهذا ال جيوز ألننا
لكن من حيثية ّ
هبذا نبحث يف شيئ من عمل الل هذا عمل لل ،وصعب أن يستوعب الذهن هذا ،ثم يقول ستيفن هوكينج ُمع ِّلق ًا مما رسين
يعني أن البابا مل يفهم كلمتي – أي أن البابا مل يفهم الورقة التي ألقيتها ألنه ليس عنده معلومات علمية دقيقة ،طبع ًا ما
عالقة البابا هبذا العلم – ألنني ذكرت يف كلمتي أن الكون وإن كان ُمتناهي ًا إال أنه ليس ُحمدَّ د ًا ،ليس عنده حدود)
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ِ
ِ
بِاملَْعر ِ
اه ْم ع ِ
اخل َبائِ َث َو َي َض ُع َعنْ ُه ْم
وف َو َين َْه ُ
حي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم ْ َ
َن املُْنْك َِر َو ُحي ُّل َهل ُ ُم ال َّط ِّي َبات َو ُ َ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ُّور
رص ُه ْم َو ْاألَغ َْال َل ا َّلتِي كَان ْ
َرصو ُه َوا َّت َب ُعوا الن َ
َت َع َل ْي ِه ْم َفا َّلذي َن آ َمنُوا بِه َوعَزَّ ُرو ُه َون َ ُ
إ ْ َ
ا َّل ِذي ُأن ِْز َل َم َع ُه ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [األعراف]157 ،156 :
فالل تعاىل حرص الفالح فيمن توفر فيه تلك الرشوط ،فكيف نعقب عىل الل،
ونتدخل فيام ال حق لنا يف التدخل فيه.
واملشكلة ليست يف الدعاء ،وإنام يف التهوين من أمر اإليامن بالل والقيم الدينية،
حيث يصبح املعيار هو خدمة البرش خدمة مادية ،ال حتقيق أمر الل بااللتزام بدينه ..وهذا
معيار خطري جدا ،وخمالف لكل األديان ،وأوهلا اإلسالم.
وثانيها احتقار املصادر املقدسة وخصوصا القرآن الكريم ..فإذا ما ذكرت هلم
آية من القرآن الكريم تنهى عن االستغفار للمرشكني ،وهم أقل خطرا من املالحدة..
واالستغفار أقل قيمة من الرتحم ..ذلك أن الرتحم نتيجة لالستغفار ..واالستغفار
مقدمة له ..قامت قيامتهم وذكروا لك أنك ال تفهم القرآن وال تستوعبه ..وأن يف معانيه
من الرموز ما ال طاقة لك بفكه.
فإذا طلبت منهم آليات يفرسون هبا قوله تعاىل ـ خماطبا نوحا عليه السالم وناهيا
ِ
ِ ِ
له عن الدعاء البنه بسبب عدم إيامنه ـَ ﴿ :يا ُن ُ ِ
َري َصالِحٍ
وح إ َّن ُه َل ْي َس م ْن َأ ْهل َك إ َّن ُه ع ََم ٌل غ ْ ُ
َف َال تَس َأ ْل ِن ما َليس َل َك ِب ِه ِع ْلم ِإ ِّين َأ ِع ُظ َك َأ ْن َت ُك َ ِ
اجل ِ
اهلِنيَ ﴾ [هود]46 :
َ ْ َ
ون م َن ْ َ
ٌ
ْ
وقوله ـ عىل لسان نوح عليه السالم خضوعا ألمر ربه ـَ ﴿ :ر ِّب إِ ِّين َأ ُعو ُذ بِ َك َأ ْن
اخلَ ِ ِ
َأ ْس َأ َل َك َما َل ْي َس ِيل بِ ِه ِع ْل ٌم َوإِ َّال َتغ ِْف ْر ِيل َوت َْر َمحْنِي َأ ُك ْن ِم َن ْ
ارسي َن﴾ [هود]47 :
وكيف أن هذه النصوص واضحة ال حتتمل اجلدل ..وبلغة واضحة ليس فيها
كناية وال استعارة وال جمازة ..جتهموا يف وجهك ،واكتفوا بالتجهم ..وتصوروا أهنم
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بتجهمهم يمكنهم أن يقنعوك بأن هوكينغ أفضل من ابن نوح ..وأنه يمكننا أن نركبه يف
السفينة التي مل يركب فيها ابن نوح عليه السالم.
وهكذا إذا ذكرت هلم أن قصة آدم عليه السالم يف القرآن الكريم تتناقض مع
نظرية التطور ..ذكروا لك ـ خالفا لكل ما تدل عليه املصادر العلمية ـ أن نظرية التطور
حقيقة علمية ،وأن عىل القرآن أن يقبلها ،ولو بتحريف معانيه وألفاظه ،وإال ُلفظ القرآن
من أجلها.
وهكذا تراهم حيتقرون السنة املطهرة ،فيصفون كتب احلديث بام ال يتناسب مع
جاللة قدرها ،حتى أين رأيت بعضهم يطلق عىل بعض كتب احلديث وصف
[األسطورة] ..ولست أدري مصدر هذه اجلرأة لكتاب ضم الكثري من أحاديث رسول
الل



املتفق عليها عند األمة مجيعا ..وخالفنا مع بعض األحاديث ال يعني طرح

الكتاب وال غريه من الكتب ،فكل كتب السنة يف أي مدسة من املدارس اإلسالمية
حمرتمة ال جيوز إهانتها وال حتقريها ،ويكتفى معها باملناقشة العلمية اهلادئة التي تنطلق
من التحقيق العلمي ال الرفض املزاجي ،واهلوى املتبع.
وثالثها رفض الرتاث مجلة وتفصيال ..وهذا وهم كذلك ..فالرتاث ال يرفض
لذاته ،وإنام ُيرفض منه ما يستحق الرفض بناء عىل منهجية علمية ،ومعايري ثابتة ،ال عىل
اهلوى املجرد.
ففي تراثنا بحمد الل الكثري من املعاين الطيبة املستفادة من املصادر املقدسة ،وفيه
الكثري من التجارب البرشية النافعة ..وفيه فوق ذلك كله خربات أسالفنا واحتكاكهم
باألمم األخرى ..فكيف نلغي كل ذلك ،ونحتقره.
واملنهج السليم والعقالين البديل لذلك هو وزن الرتاث يف موازين الرشيعة
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املقدسة ،فنقبل ما تقبله ونرفض ما ترفضه ..أما أن نحكم عىل جهود عرشات آالف
العلامء باإللغاء واإلعدام واإلقصاء ..وحتقريها ونبزها بأبشع الصفات ..فهو مما ال
يتناسب مع احلكمة والعدالة.
وهو ال خيتلف عن ذلك الذي يقبلها قبوال كليا بحلوها ومرها وخريها ورشها..
فالعاقل هو الذي يميز الطيب من اخلبيث ..ال الذي يرمي الطيب مع اخلبيث.
ورابعها ..رفض التاريخ اإلسالمي مجلة وتفصيال ..واالهتامم بجلد الذات يف
نفس الوقت الذي ُيلمع فيه تاريخ اآلخر و ُيزين رغم جرائمه الكثرية ..وكأن املسلمني
مل يكونوا برشا ،ومل يكن فيهم الصاحلون ،وال األولياء ،وال العلامء ..وكل هذا غري
صحيح ..فتاريخ األمة كان أسود يف الناحية السياسية فقط كام أخرب رسول الل ..
لكنه كان مملوءا ببياض كثري وأنوار كثرية يف اجلوانب العلمية واالجتامعية واحلضارية
والدينية ..بل كانت األمة اإلسالمية وال زالت خري أمة أخرجت للناس ..فالتخلف ال
خيرجها من هذه اخلريية ..فنحن بحمد الل ال نزال نحتفظ بالكثري من القيم التي فقدت
يف الغرب ،والقيم هي األساس ال التقدم املادي واحلضاري الذي بنته مجيع األمم
وشاركت فيه.
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التنويريون  ..وصفقة القرن
قد ال يكون ما سأذكره اآلن هو احلقيقة املطلقة ،ذلك أنه من الصعب أن يدعي
أي إنسان ال يستند لسند غيبي معصوم أنه يصف املستقبل كام سيحصل بالضبط..
ولكني أحاول استرشافه من خالل معطيات كثرية ،أصبحت بالنسبة يل عىل األقل
واضحة جلية ،ولذلك أذكرها من باب الثبوب ال من باب اإلثبات ..ومن باب النصح
ال من باب التحقيق العلمي املتني املؤيد باألدلة القطعية.
وخالصة هذا االسترشاف تكمن يف أن الساسة الذين استعملوا يف املايض ما
يسمونه باإلسالم السلفي واحلركي لتحقيق بعض مآرهبم السياسية التي ختدمهم أو
ختدم الرصاع السيايس العاملي بني األقطاب الكربى ،قد اكتشفوا أن هذا اخليار قد حقق
أغراضه ،وانتهى دوره ،واحرتقت أوراقه ..هلذا بدأت ترصحياهتم تنطلق من كل جهة
تتربأ منه ،بعد أن اعرتفت أهنا هي نفسها من دعمه خلدمة أمريكا وحرهبا الباردة مع
االحتاد السوفيتي.
والبديل لذلك ـ كام يراه املتآمرون ـ هو إسالم آخر أكثر انفتاحا عىل الغرب ،وعىل
أمريكا خصوصا ،بل حتى عىل إرسائيل ..حتى هييئ األجواء ملا يسمونه [صفقة
القرن] ،وهي صفقة ال تشمل السياسة وال االقتصاد وحدمها ،بل تشمل اإلنسان
أيضا ..فاإلنسان هو األساس يف كل مرشوع يراد تنفيذه صاحلا كان ذلك املرشوع أو
فاسدا.
وصفقة القرن تقتيض االنفتاح الكيل عىل الغرب وإرسائيل وزوال كل احلواجز
النفسية واالجتامعية والثقافية بحيث يصبح املسلم إنسانا مدنيا يفكر بنفس الطريقة التي
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يفكر هبا األمريكي واألوروب والصهيوين.
وهي تقتيض زوال كل اخلصوصيات ..فاإلسالم باملفهوم اجلديد هو حتقيق القيم
احلضارية ..وال هيم الرشيعة التي نلتزم هبا أو الطقوس التي نؤدهيا ..فيمكننا اعتبار
املسيحي واليهودي مسلام إن حقق قيم التنمية احلضارية ..وقدم خدمات للبرشية ..بل
هو أكثر قيمة من املسلم الصوام القوام ،ألن الل تعاىل ـ بحسب هذا املفهوم اجلديد ـ مل
خيلقنا لنتعرف عليه ،ونقيم الصالت بيننا وبينه ،وإنام خلقنا لنخرتع الكهرباء
واملواصالت ،ونوفر من الصحة ألجساده ما مل يوفر لنا اجلهاز البيولوجي الذي خلقنا
عليه.
وهي صفقة تقتيض أن ينظر لألمم باعتبار تطورها االقتصادي ،وإنتاجها
العلمي ..ولذلك فإن العاقل هو الذي يقيم الصالت والتحالفات والعالقات مع أمثال
هذه الدول ..ولذلك ال حرج يف إقامة الصالت مع إرسائيل ..ذلك أنه يمكن اعتبار
اليهود مسلمني يف حال اعرتافهم فقط بأن حممد  رسول من الل ..دون أن يكلفوا
أنفسهم بعد ذلك باتباعه ..باإلضافة إىل أننا يمكننا أن نستفيد من العقل اليهودي يف
السياسة واالقتصاد والعلوم املختلفة ..باإلضافة إىل أنه يمكن أن نتحالف معهم
عسكريا لنواجه املرشوع اإليراين [القذر] كام عرب عنه عدنان إبراهيم.
ويف سبيل حتقيق هذا املرشوع احتاج القائمون عليه عن البحث عن الشخصيات
التي متثله ،والتي هلا من اجلاذبية ما يمكن أن تنفذه يف الواقع ،وبأقل تكلفة.
وحسب رؤيتي البسيطة القارصة ،فقد رأيت أن األنظار موجهة خصوصا
لعدنان إبراهيم وحممد شحرور وغريمها من الذين وفر هلم اإلعالم كل وسائل الشهرة،
ولست أدري هل يعون ذلك أم ال ..ألن الكثري لألسف من األدوات ال يعرفون أهنم
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أدوات  ،حتى ينتهوا من أداء أدوراهم بكل دقة ،ثم يلفظون يف األخري كام تلفظ كل
األوراق املحروقة.
وأول األسباب التي جعلتهم خيتارون هذه األدوات هو أهنا استطاعت أن
جتتذب مجاهري كثرية لشخصها ال ملرشوعها ،حتى تصور الكثري أن ما يطرحونه هو من
بنات أفكارهم واجتهاداهتم.
وثانيهام هو أن طروحاهتم اتسمت بذلك االنفعال الذي متيزت به الطروحات
السلفية واحلركية ..واملتآمرون يعجبهم املنفعلون ،ذلك أهنم هيدمون أكثر مما يبنون،
ويفسدون أكثر مما يصلحون ..ولذلك مل نر لعدنان إبراهيم ـ مثال ـ كتابات علمية
وبحوثا رصينة موثقة ،بل كل ما طرحه خطابات وترصحيات حتاول جذب العامة أكثر
من جذب املثقفني واملفكرين والباحثني.
وخطورهتا ليست يف ذواهتا ..ذلك أن الكثري مما طرحه كان قد كتب فيه املؤلفات
الكثرية ،وكان دور عدنان فيه هو حفظ لبعض ما ورد ،ثم عرضه عىل الناس بطريقته
اخلاصة.
وخطورة هذه الطريقة هي توليد اجلرأة يف النقد اهلدام لعوام الناس ..حتى
أصبح الكل ينتقد كل يشء من دون بحث وال نظر وال أسس علمية ..حتى أن البعض
صار يرد األحاديث الصحيحة املتواترة من غري أي حجة وال دليل..
وكام اتسمت الظاهرة السلفية واحلركية بذلك االنفعال مع كل ما خيتلفون معه
حصل مثله مع هذه الظاهرة اجلديدة التي ال أستطيع أن أجزم بأن عدنان أو إسالم
البحريي أو غريمها قصدها.
لقد صار الكثري يسخر من صحيح البخاري أو كتاب الكايف أو كتب الصحاح
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واملسانيد والسنن يف املدارس املختلفة ..وكأن كل ما فيها دجل مع أن األحاديث
املردودة فيها أحاديث حمدودة ،ومل يردها العلامء إال بناء عىل معطيات كثرية ..وليس عىل
جمرد نزوة الرد.
لكن عدنان إبراهيم وزمالءه من التنويريني كانوا خيتارون نموذجا من النامذج،
ثم يرمون كل يشء ،وهيدمون كل يشء ،مثلام كان يفعل السلفية حني خيتارون شيخا
منحرفا من مشايخ الطرق الصوفية لريموا به مجيع الطرق الصوفية ،بل مجيع الصوفية
يف مجيع فرتات التاريخ.
وكل هذا سببه الكسل عن التحقيق العلمي ،وعدم الورع عن التقول عىل الل،
أو عىل املسلمني بام مل يثبت.
وقد ذكرت يف كتاب [التنويريون  ..والرصاع مع املقدس] الكثري من األمثلة عىل
تلك اجلرأة عىل نصوص مقدسة عليها نور النبوة ،ولكنهم يردوهنا لكوهنا تصطدم مع
مزاجهم.
ويف نفس الوقت نرى ذلك االنبهار بكلامت أي فيلسوف أو عامل غرب ..حتى
أنه أصبح من املوضة عندهم أهنم يف كل درس أو خطبة أو مقالة يزينون كلامهتم بام قاله
فالن أو فالن من الغربيني مع الثناء عليه ،واعتباره عمالقا من عاملقة الفكر.
ال يمكنني يف هذا املقال املخترص أن أورد أدلتي عىل ما أخاف أن يقع يف
املستقبل ،لكني أذكر بأن هذا الطرح اجلديد هو هتديم لإلسالم ابتداء من مصادره
املقدسة ..فالقرآن عندهم مؤول ،والسنة عندهم مكذوبة ،والعلامء عندهم دجالون،
والغرب عندهم عبارة عن جمتمع من املفكرين والفالسفة والعباقرة ،واملسافة بني
األديان غري موجودة ،فكل األديان يمكن أن ندين هبا ..وال خوف من العذاب
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والعقاب ذلك أن رمحة الل وسعت كل يشء ..بل حتى املالحدة سيكونون أول أهل
اجلنة ..ومثل ذلك األخالق ..فاألخالق تقترص عىل األخالق االجتامعية ..أما غض
البرص والبعد عن الفواحش ..فذلك تراث قديم ،ومفاهيم خاطئة ،والعالقة بني الرجل
واملرأة يمكن أن تنفتح مثلام حصل يف الغرب.
وهكذا يصبح اإلسالم هبذه النظرة إسالما آخر ..بعيدا عن كل ما ورد يف
النصوص املقدسة ..وبذلك ما املانع أن نتواصل مع أمريكا ،ونقيم صداقات معها،
ونبني هلا الكنائس يف مكة واملدينة ..وما املانع أن نبكي عىل حائط الرباق مع اليهود،
ونبحث مع هم عن البقرة احلمراء أو الصفراء ..وما املانع أن نقيم عالقات اسرتاتيجية
معهم لنقيض عىل اليد اإليرانية يف اليمن وسوريا وكل البالد.
هذه رؤيتي التي أمتنى أال أكون صادقا فيها ..ولكن كل الواقع يدل عليها.
ونصيحتي هي أن نعرف أن هذا األمر دين ..فلذ نبحث عن أهل الورع من
الصادقني الذين ال يطلبون ماال وال جاها ،لنأخذ عنهم ديننا ..فأولئك وحدهم
املؤمتنون عليه.
أما الذين وضعوا أيدهيم يف أيدي قتلة أطفال اليمن ،أولئك الذين خربوا سوريا
وليبيا ،وأعطوا باملجان آبار البرتول ألعداء األمة ،فإن أيدهيم قذرة وهي أنجس من أن
تفهم املعاين املقدسة لكلامت الل ،فكالم الل ﴿ َال َي َم ُّس ُه إِ َّال املُْ َط َّه ُر َ
ون﴾ [الواقعة]79 :
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التنويريون ..واملصافحات اآلثمة
عندما نقرأ التاريخ قراءة اعتبار وتدبر نجد أن أكثر ما حدث فيه من مآس وآالم
هو نتيجة مصافحات آثمة بني رجال العلم والدين والثقافة مع رجال السياسة
والسلطة ،أو مع رجال املال واالقتصاد ،أو مع رجال اجلاه والشهرة.
فتلك املصافحات ال متتد لليد فقط ،بل متتد قبل ذلك وبعده للقلب والعقل؛
فينغلقان انغالقا كليا عن احلقائق والقيم ،وينفتحان انفتاحا كليا عىل األهواء
واألغراض والشهوات؛ فيصبح عقل املفكر خادما هلواه ،وهواه خادما ملن يوفر له
رغباته.
وقد أخرب القرآن الكريم عن النموذج املمثل لذلك ببلعم بن باعوراء ،ذلك

َخلَ َد إِ ََل ْاْل َْر ِ
ض َواتَّبَ َع َه َواه﴾ [اْلعراف:
الذي ﴿أ ْ

]176؛ فرتك موسى عليه

السالم ،وراح إىل صف أعدائه ،ألنه ال يريض أهواءه وطمعه وشهواته إال كنوز أعدائه.
وال يمكننا هنا أن نعدد املصافحات اآلثمة التي حصلت يف التاريخ ،وتأثرياهتا
عىل عامل األفكار واألديان والقيم؛ فذلك مما ال يعد وال حيىص ،ولكنا سنقترص عىل هذه
األيدي املمدودة من التنويريني جلهات كثرية مشبوهة ،مل نر منها خريا يف املايض ،ولن
نرى منها خريا يف املستقبل ،ذلك أن كل تلك الكنوز التي وهبت هلا مل تستفد منها إال

عتوا وغلظة وضاللة.
تلك اجلهات التي صافحت يف عقود سابقة أيدي املتطرفني واإلرهابيني لتحول
منهم أداة خلدمة املرشوع األمريكي والغرب ،ومواجهة القطب الثاين ليبقى املجال
فسيحا أمام القطب األول ليامرس كربياءه كام يشتهي.
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وعندما استنفذت أغراضها من املتطرفني واإلرهابيني راحت تتربأ منهم ،ومتد
يدها للمتطرفني اجلدد ،أولئك الذين يعتربون أنفسهم متنورين ..وال حظ هلم من
التنوير إال حجب احلقائق والتالعب هبا ،وإتاحة املجال لكل رويبضة أو صعلوك أو
جاهل ليتحدث يف الدين كام يشتهي ،بل يضع فيه من االجتهادات ما مل يسبقه إليه أحد،
ومن غري أي دليل أو حجة.
ليس من عاديت أن أذكر األسامء ..ولكنها واضحة جدا ،فكل يد متتد ملصافحة
قرن الشيطان يمكننا أن نخاف منها ،أو نحسب هلا ألف حساب.
وهلذا يمكننا يف هذا الوقت بالذات أن نخاف من اليد التي يمدها هذا القرن
املشؤوم ألولئك التنويريني ،ليعطيهم من الفرص ما أعطاه سابقا للمتطرفني
واإلرهابيني ..ليقيض هؤالء املتطرفون اجلدد عىل ما بقي لدينا من قيم وحقائق مجيلة..
وجيعلوا من الدين كرة تتداوهلا األيدي واألرجل ،ويتفرج الناس عىل العبث هبا ،وهم
يف قمة السعادة والرسور.
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التنويريون  ..وجرائم فرنسا
ال شك أننا سمعنا مجيعا هذه األيام بالدور القذر الذي تقوم به فرنسا يف اليمن،
حيث أهنا أرسلت قواهتا بعدهتم وعتادهم ،ليحاربوا ذلك الشعب املستضعف الفقري
الذي ابتيل بأسوأ جوار عرفه التاريخ.
وال شك أننا سمعنا قبل ذلك بتلك اإلمدادات الكثرية من األسلحة التي بيعت
لدول العدوان ،مع علم فرنسا أن تلك الدول دول مستبدة جائرة ال تعرف الديمقراطية
وال تسمع هبا ،وال تؤمن هبا ،ومع ذلك أرسلت هلا كل أنواع األسلحة ،لتنرش
الديمقراطية ،ومتارس من خالل نرشها هوايتها يف القتل واجلريمة ،ولتنزل تلك
األسلحة الفرنسية مطرا من النريان عىل رؤوس األطفال والشيوخ والنساء.
وال شك أننا سمعنا ،ورأينا دور فرنسا القذر قبل فرتة قصرية يف ليبيا ،وكيف أهنا
خانت عهدها مع الرئيس السابق ،بعد أن نالت منه ما نالت من الرشاوى ،ثم راحت
ألعدائه تتزلف إليهم ،وتنال من عندهم رشاوى جديدة ،لتامرس دورها اإلجرامي
الذي تعودت عليه ،وال تستطيع العيش من دونه.
وال شك أننا نسمع كل حني عن االضطرابات واالنقالبات التي حتصل يف
إفريقيا ،وعندما ندقق يف البحث ،وعرب وسائل اإلعالم الدولية املعتربة نجد أن لفرنسا
يدها طوىل يف كل ما حيصل.
وقبل عقود قليلة كانت فرنسا تستعمر دوال كثرية يف العامل ،وكانت ترسق
خرياهتا ،وتستعبد شعوهبا ،ومتارس معها كل أنواع الظلم واالستبداد والعدوان.
وقبل عقود قليلة أيضا كانت فرنسا يف اجلزائر ،والتي استمر ظلمها هلا أكثر من
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قرن من الزمان ،وقتل برش كثري ،ورسقت خريات كثرية ،ومل ترتك جريمة يف الدنيا إال
ارتكبتها ،حتى أهنا كانت جتري جتارهبا النووية يف الصحراء اجلزائرية ،وال يزال تأثري
إشعاعاهتا مستمرا إىل اليوم.
ومن شاء أن يستمع للذين عاشوا فرتة االستعامر الفرنيس؛ فسيحدثوه عام رأوا
بأعينهم من قسوة اجلندي الفرنيس ،وطمع املستوطن الذي كان يغتصب األرض ،ثم
حيول أصحاهبا عبيدا حيرثوهنا ويزرعوهنا رغم أنوفهم ..وحيدثونه عن ألوان التعذيب
التي قاساها الشعب اجلزائري املظلوم ،حيث كان املساجني يستنطقون من خالل الكي
بالتيار الكهربائي ،أو حيرق كل جزء من أجسامهم يف الوقت الذي جيد فيه الضباط
واملرشفون عىل التعذيب متعة كبرية ،وهم يضحكون ويسخرون..
هذه نقطة من بحر جرائم فرنسا التي ال يمكن إحصاؤها ،ومع ذلك مل نسمع
منها اعتذارا ،ومل نر هلا توبة ،بل هي تتبجح بجرائمها ،وتفتخر هبا ،وتستمر يف ممارستها.
وكيف ال تفعل ذلك ،وكل ما حصل هلا من تطور ورفاه مل يكن ليحصل لوال
عرق ودماء أولئك املستضعفني الذين بذلوا دماءهم يف سبيل هنضتها وتطورها ،بل
كانوا جنودا إبان احلرب املفروضة عليها ..وبعد أن انتهت احلرب ،وطالبوها بأن تعيد
هلم حريتهم التي سلبتها راحت تبيد خرضاءهم ،وتذيقهم من ألوان النكال ما يذيقه
املخادعون املارقون الذي ال يعرفون شيئا عن اإلنسانية والرمحة واألخالق.
ونحن ال نلوم فرنسا ،كام ال نلوم الذئاب والثعالب وكل احليوانات املتوحشة،
فهي متارس ما متليه عليها طبيعتها التي اختارهتا بنفسها ..ولكنا نلوم أولئك التنويريني
الذين ال يزالون يرضبون لنا النموذج بفرنسا ،ويتغنون هبا ،ويسموهنا بالد اجلن
واملالئكة ،ويريدون منا أن نغمض أعيننا لنسري خلفها حتى نكسب ودها ،ونتطور يف
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سلم الرقي احلضاري.
واألخطر من ذلك هو مطالبتهم لنا بالتمرد عىل مصادرنا املقدسة ،والقيم النبيلة
التي جاءت هبا ،لنستبدهلا باملقدسات الفرنسية والقيم الفرنسية ..وهذا ما ينقيض منه
العجب ..فمنذ متى كانت لفرنسا أي قيم أخالقية أو تنويرية ،وهي أم املجرمني،
ومنطلق اإلجرام يف القديم واحلديث ،واليمن خري شاهد عىل ذلك.
لكن مع ذلك نرى التنويريني ال يزالون يسجدون ويركعون هلا ،وجيثون عىل
أقدامهم كل م ا ذكرت ،ويكادون يسبحون بحمدها ..وحق هلم أن يفعلوا ذلك ،فهم
ليسوا سوى نتاج للحرب الفرنسية الثقافية عىل اإلسالم ومصادره والقيم النبيلة التي
جاء هبا.
فجرائم فرنسا ال تقترص عىل تلك احلروب التي مارستها عىل الشعوب
املستضعفة ،وال عىل سياسة األرض املحروقة ،وال عىل اإلبادات اجلامعية ،وال عىل كل
اجلرائم العنرصية ،وإنام هلا جرائم أخرى ال تقل خطرا ،وهي ال تزال ترسل إلينا عرب
مندوبيها من التنويريني ،وعرب تلك الثكنة اجلامعية التي كانت مدرسة هنل منها
التنويريون كل املناهج التي يرضبون هبا اإلسالم ..ثكنة [الرسبون] التي يتصور الكثري
من املغفلني أهنا جامعة للبحث العلمي ،بينام هي يف حقيقتها ليست سوى وسيلة من
الوسائل التي استعملتها قديام ،وال تزال تستعملها حديثها يف حروهبا املختلفة.
ومن العجائب أن تفتح جامعة الرسبون فرعا هلا قبل فرتة يف اإلمارات العربية
املتحدة ،عاصمة احلداثة العربية ،تلك التي متون كل مشاريع احلداثة ،ويسكن فيها كبار
احلداثيني ،ويظهر من قنواهتا كل اخلطابات التي تدعو إىل إلغاء املقدس ومناقشته
والتالعب به ،ابتداء من شحرور وانتهاء بعدنان إبراهيم الذي أشاد بحاكمها ،واعتربه
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نموذجا للحكم الراشد.
ومن العجيب أن فرنسا التي حترص عىل الدعوة للغتها تساهلت مع طلبة فرع
جامعة الرسبون يف اإلمارات العربية املتحدة ،وقد ورد يف خرب بعنوان [الفرنسية ليست
رشط ًا للقبول ودورات التقوية عامل مساعد للطلبة]( )1هذا النص الذي يمكننا من
خالله أن نفهم الدور اإلجرامي اجلديد الذي تقوم به فرنسا يف منطقتنا( :توقع الدكتور
دانيال أوليفري مدير جامعة السوربون أبوظبي أن يلتحق باجلامعة مئات الطلبة من
داخل الدولة وخارجها ومن خمتلف اجلنسيات ،لكوهنا أول فرع جلامعة باريس
السوربون خارج فرنسا ،وحتديدا يف منطقة الرشق األوسط ،حيث توفر التعليم العايل
باللغة الفرنسية ،مشريا إىل أن الفرع اجلديد سيتبع نفس طريقة ومفهوم التدريس التي
متيزت هبا اجلامعة األم ،وموضح ًا أن اللغة الفرنسية لن تكون رشط ًا للتسجيل حيث
ستوفر اجلامعة دورات تعليم هلذه اللغة مدهتا ابتداء من  6شهور ،كام ستمنح اجلامعة
كل الشهادات بدرجاهتا العلمية املختلفة البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه .وأكد
أن توافر الرشوط األكاديمية املطلوبة لدى الطالب من أهم رشوط االلتحاق باجلامعة،
الفتا إىل أن اجلامعة سرتكز عىل نوعية الطلبة بغض النظر عن أي اعتبارات تتعلق
باجلنسية أو الدين طاملا توفرت فيهم رشوط التميز األكاديمية التي حددت ..وأوضح
مدير اجلامعة أن إنشاء فرع شامل ومتكامل يف أبوظبي جاء بعد استكامل مفاوضات
ناجحة استمرت قرابة العام أجراها اجلانب اإلمارايت مع وزارة اخلارجية الفرنسية
بغرض إنشاء حرم جامعي هلا يف اإلمارة ،يكون مطابقا للحرم اجلامعي الفرنيس ،الفتا
(  )1انظر مقاال بعنوان :فرع السوربون بأبوظبي يعزز مكانة التعليم يف اإلمارات ،البيان ،التاريخ 12 :يوليو .2006
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إىل ان ذلك يأيت وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة
ـ حفظه الل ـ برضورة وضع اسرتاتيجية للنهوض بالتعليم بجميع مراحله)
ولست أدري هل أمتنا بحاجة إىل اجلامعات املتخصصة يف العلوم الكونية
والتقنية ،والتي هي األساس الذي ينطلق منه التقدم الصناعي واالقتصادي ،أم أننا
بحاجة إىل هذه اجلامعات التي تعلمنا املناهج الغربية يف التعامل مع املقدس والقيم
املرتبطة به.
ومل يقترص دور الرسبون عىل هذا االخرتاق اخلطري لبالدنا ،وال عىل هذه الفرتة،
بل إنه اخرتقنا يف كل العقود السابقة ..فهو الذي كان يستخدم شهاداته العليا املعرتف
هبا عامليا ليمرر من خالل أطروحاهتا ما يشاء من مشاريع.
فقبل فرتة طويلة تبنى [طه حسني] الذي أطلق عليه فيام بعد [عميد األدب
العربى] ،ال لكونه كذلك من حيث مهاراته األدبية واللغوية فقط؛ فقد كان له منافسون
كثريون يف ذلك ،وكانوا يفوقونه يف قدراهتم ومنجزاهتم ،وإنام أعطوه ذلك اللقب
وبوؤوه املناصب الرفيعة ،ملواقفه التشكيكية يف املقدسات ،والتي جتلت يف كتابه املشهور
حول الشعر اجلاهيل ،والذي نرشه سنة 1926م ،والذي ذكر فيه أن الشعر اجلاهيل كتب
بعد اإلسالم ،و ُنسب لشعراء ما قبل اإلسالم من الشعراء اجلاهليني ،وأنه لذلك ال
يصور احلياة اجلاهلية كام هي ،وهو بذلك ال يشكك يف الشعر اجلاهيل فقط ،وإنام يشكك
يف قيمة املصادر املقدسة نفسها ،ألنه يوحي بذلك التشكيك بأن الشعر اجلاهيل كان عىل
نسق القرآن الكريم وهيئته ونظمه ..وهو بذلك أتاح الفرصة للتنويريني ليستمروا عىل
هذا املنهج ،فيشككوا يف املصادر املقدسة نفسها.
وقد كان قبل نرشه للكتاب قد حصل عام  1919عىل الدكتوراه بدراسته حول
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ابن خلدون ىف جامعة السوربون ،والتقى فيها بزوجته املستقبلية [سوزان برسوا] ،وقد
كان من آثار ذلك الزواج ،وآثار تلك الشهادة العليا ما كتبه يف كتابه التنويري اخلطري
[مستقبل الثقافة يف مرص] ،والذي دعا فيه بكل رصاحة إىل (أن نسري سرية األوروبيني
ونسلك طريقهم لنكون هلم أندادا ،و لنكون هلم رشكاء يف احلضارة خريها و رشها،
حلوها و مرها ،و ما حيب منها و ما يكره ،و ما حيمد منها و ما يعاب)1()..

وهي نفس الصيحة التي ال يزال التنويريون يرددوهنا ،غافلني عن جرائم
االستعامر الفرنيس ،ومآسيه التي جرها عىل البرشية.
وعىل خطى طه حسني قام الرسبون ،ومن رائه املعسكرات الفرنسية برتبية الكثري
من اجلنود الذي أدوا أدوارهم بدقة يف التشكيك يف كل املقدسات ،والدعوة إىل احلضارة
الغربية والقيم الغربية ،واعتبار اإلسالم والعقل املسلم هو احلجاب األكرب الذي حال
بني املسلمني وبني التطور ،من غري إشارة إىل أن ما قام به اإلجرام الغرب يف حق
الشعوب اإلسالمية هو السبب األكرب يف ختلفها ،ال اإلسالم ،وال قيمه ،وال مصادره
املقدسة.
ومن أبرز هؤالء [حممد أركون] ذلك الذي رباه االستعامر الفرنيس عىل عينه(،)2
وأتاح له أن يدرس يف الرسبون ،ثم يتخرج منها ،كمفكر إسالمي يف الظاهر،
وكمسترشق تنويري يف احلقيقة والباطن ،ليؤدي دوره يف تطبيق املناهج الغربية عىل
املصادر املقدسة للمسلمني ،وخصوصا القرآن الكريم.
(  )1مستقبل الثقافة يف مرص ،ص .39
(  )2ورد يف سريته الذاتية أنه عند [اآلباء البيض] ،وهم كام هو معلوم تنظيم تنصريي م َّكن َْت له فرنسا بعدَ احتالل
اجلزائر يف  ،1830وكان أغلب نشاطِه يف منطقة القبائل التي ُولِد فيها أركون ،وقد ركَّزت هذه اإلرسال َّية عىل تلك املنطقة
ٍ
ِ
برضاوة..
وحاربت اإلسالم واللغة العربيَّة
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ومن العجيب أن يفعل ذلك ،وهو يذكر أنه ال يعرف اللغة العربية جيدا ،ولذلك
كتب كل كتبه باللغة الفرنسية ،وقد قال عن نفسه( :كل من استمع إىل كالمي ألح عيل
أن تقدم كتبي بالعربية ،بل أن أكتبها مبارشة بالعربية لتكون الفائدة أتم للغة العربية
والناطقني هبا .مل يتسع يل الوقت مع األسف ألقوم بعملني مهمني جمهدين يف وقت
واحد ومها :متابعة التيارات العلمية املختلفة يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية باالطالع
عىل مجيع ما يصدر من كتب باللغات الغربية؛ ثم إجياد املصطلحات الالزمة لنقل أجهزة
املفهومات املتجددة واملتحولة من كل لغة من اللغات األصلية (اإلنجليزية والفرنسية
واألملانية خاصة) إىل العربية)()1

وهكذا كان عند زيارته ألمريكا يتكلم باإلنجليزية ،ويكتب هبا ،ويف إقامته
بفرنسا يكتب بالفرنسية ،ويتحدث هبا ،أما عند زيارته ملوطنه يف املغرب العرب ،فقد
كان حيارض ويفضل احلوار والتكلم مع اآلخرين باللغة الفرنسية.
وليته كان يفعل ذلك لنفسه ويكتفي به ،بل كان ينرش يف كل حمل يذهب إليه قيم
الغرب ومناهج الغرب وطريقة تفكري الغرب ،ويعترب العربية ختلفا ورجعية ،ويقول
عنها( :يستطيع القاريء أن يدرك أسباب الفوىض الداللية السائدة اليوم يف اللغة
العربية فيام خيص التعبري عن احلداثة الفكرية ..هلذا السبب مل نوفق بعد إىل إجياد
مصطلحات وافية سليمة للداللة الفكرية الكاملة عىل مفهومات ..وال يعني ذلك أبدا
أن اللغة العربية غري قادرة عىل تأدية املعاين التابعة لتلك املفهومات؛ وإنام يعني أهنا
كسائر اللغات هلا تارخيها الفكري اخلاص ،أي منظومتها اخلاصة من الدالالت احلافة
املرتبطة بالنزاعات االيديولوجية بني القوى االجتامعية وأهنا بحاجة إىل تطوير وجتديد..
(  )1تارخيية الفكر العرب اإلسالمي ملحمد أركون ،ص..7 :
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وال يعود هذا إىل أن اللغة العربية قارصة عن ذلك ...لقد قام الدكتور هاشم صالح
باجتهاد مثمر يف هذا امليدان وساهم مسامة جدية يف إثراء اللغة العربية والفكر
اإلسالمي بتلك األجهزة من املفهومات واالصطالحات التي أرشت إليها كأجهزة
الزمة ملن يريد التعرف النقدي عىل الفكر اإلسالمي ال يف مراحله التارخيية فحسب ،بل
أيضا يف املامرسات املعارصة املتعددة بتعدد احلركات االجتامعية والسياسية التي تقدم
نفسها يف معاجم وتصورات إسالمية ...لقد أحلحت عىل هاشم صالح حتى يكثر من
الرشوح والتعليقات يف هوامش الصفحات لكي يساعد القاريء عىل الفهم الدقيق
وينقذه من سوء الفهم والتورط يف أحكام رسيعة عىل أشياء مل يعرفها حق املعرفة)()1

وليت موقفه اكتفى بالعربية كوسيلة من وسائل االتصال ،بل إن موقفه راح
للمصادر املقدسة نفسها ،يطبق عليها كل املناهج الغربية ،ليفرغها من مضموهنا.
بل إنه راح يسخر من الفرنسيني الذين درسوا القرآن الكريم بصدق ،وراحوا
الطبيب الفرنيس [موريس بوكاي] صاحب كتاب
يذكرون شهادهتم يف ذلك ،ومنهم
ُ
القرن العرشين،
[القرآن والكتاب املقدَّ س والعلم] ،والذي ألفه يف أواخر سبعين َّيات ْ
والذي عرض فيه الك ُتب الساموية عىل احلقائق العلم َّية والذي وصل من خالله إىل َّ
أن
احلقائق القرآنية مع املنتجات العلمية وال
ُ
التحريف طال التورا َة واإلنجيل ،بينام تتوافق
تتعارض معها.
وكان املوقف األصيل الذي يتخذه كل باحث صادق ،هو أن يذهب إليه،
ويستفرسه عن هذا املوقف ،لكن أركون مل يفعل ذلك ،وإنام راح يسخر منه ،عىل الرغم
من الشهرة الكبرية التي ناهلا الكتاب وصاحبه ،والتي مل تعجب أركون ،بل علق عليها
(  )1تارخيية الفكر العرب اإلسالمي،ص.9-8:
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بقولهَّ :
(إن بوكاي أ َّلف هذا الكتاب تز ُّل ًفا للمسلمني)
ومل ينس أنه هو من يؤلف كتبه تزلفا للفرنسيني ،بل قد رصح بذلك مرات كثرية
يف كتبه ،فقد قال يتحدث عن نفسه يف سريته الذاتية( :يقولون ـ أي الغربيني ـ يل
مستغربني أو مدهوشني :كيف يمكن لشخص مسلم مثلك أن يتحدث هبذه الطريقة؟
ياله من ٍ
يشء رائ ٍع وباعث لألمل؛ أن نسمع مسل ًام ليربال ّي ًا أو متحرر ًا مثلك  ..ولكن ال
يمكن أن حتظى بصفة متثيلية يف بالدك ،أو بني أبناء دينك ،فخطابك يميش عىل عكس
التيار ،أو عكس اإلسالم)()1

وقد كان جزاؤه من الدوائر التي استنبتته ،تلك الشهرة العظيمة التي ناهلا ،والتي
مل جتعل منه مثلام جعلت من طه حسني عميدا لألدب فقط ،وإنام جعلته جمددا ومفكرا
إسالميا عريقا ،مع كون كتاباته ،وخاصة بلغتها األصلية حتمل كل ألوان اإلحلاد والتربؤ
من الدين ومقدساته(.)2
ومن العجيب أن نجد يف بعض الصحافة السعودية بعد وفاته أمثال هذه
التعقيبات التي أوردهتا كربى اجلرائد السعودية جريدة [الرشق األوسط]( ، )3والتي
جاء فيها قول بعضهم( :أعتقد دون مبالغة أن أركون املجدد األكرب لإلسالم يف عرصنا
الراهن ..وأن أركون أحد حكامء املسلمني الكبار)

(  )1قضايا يف نقد العقل الديني؛ ملحمد أركون ( ،)22ترمجة :هاشم صالح ،دار الطليعة ،بريوت ،ط أوىل1998 ،م.
(  )2من األمثلة عىل تالعب املرتمجني له بالعربية ويف (قراءات للقرآن) بالفرنسية جاء عنوان الفصل الثاين كالتايل
[ ،]27le problème de l authenticité divine du Coran" ; pلكن عربه هاشم صالح بـ [موقف
املرشكني من ظاهرة الوحي] [القرآن من التفسري املوروث...ص  ،]93مع أن الرتمجة العربية األقرب للعنوان الفرنيس
هي  ( :معضلة توثيق نسبة القرآن اىل الل)
(  )3الرشق األوسط 17 ،16 ،أيلول .2010
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ويف جريد [الوطن]( :أركون من الكبار الذين كانوا جياهدون يف بث النور،
وإحالله حمل الظلمة الكاحلة يف عاملنا العرب)()1

ويف جريدة [الرياض]( :أركون أول من قدم نقدا للتفكري اخلرايف املعارض
للمعرفة ،وبدد هيمنة األسطورة يف العقل العرب-اإلسالمي)()2

ويف جريدة [احلياة ]( :عمل حممد أركون طوال أكثر من نصف قرن عىل تقديم
قراءة جديدة لإلسالم ،قراءة تستند إىل مرجعيات ومناهج علمية)()3

وهكذا ال تزال اجلرائد واملجالت واملؤمترات واإلعالم العرب يثني عليه ،يف
نفس الوقت الذي يصب جام غضبه عىل ضحايا اإلجرام الفرنيس ،سواء من أولئك
املستضعفني املظلومني ،أو من أولئك املحتقرين من املثقفني والذين ال هيتم هبم أحد إال
إذا خلطوا كالمهم بلغة املستعمر ،وطريقة تفكريه.

(  )1الوطن 18 ،أيلول .2010
(  )2الرياض 16 ،أيلول .2010
(  )3احلياة  16أيلول .2010
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احذروا القنابل الصوتية
يتصور الكثري أن القنابل اخلطرية هي تلك القنابلة النووية أو اهليدروجينية أو
الذكية ،تلك التي متتلكها إرسائيل وأمريكا ومجيع حمور الرش ..وينسون أن هناك قنابل
أخرى أكثر خطرا ،تدخل كل بيت ،وحتاول الوصول إىل كل عقل ،لتفعل فيه ما ال تفعله
القنابل النووية نفسها ،ألهنا ال تقتل اجلسد فقط ،وإنام تقتل الروح أيضا.
ومصادر تلك القنابل هي نفس الدول التي تشن محلتها عىل املستضعفني يف
اليمن وسورية وكل بالد الل ..وهي نفسها التي تنعت املقاومة يف فلسطني ولبنان
والعراق واليمن بكوهنا مليشيات إرهابية ..وهي نفسها التي تصدر لنا كل ألوان العهر
والفجور واملجون ،لتقيض عىل أخالق شباببنا كام تقيض عىل عقوهلم.
وخطرها يتجاوز بكثري خطر تلك القنابل الصوتية البدائية التي كانت تصدر لنا
التطرف والعنف واإلرهاب ..ذلك أن تلك القنابل أمكن تفكيكها ومواجهتها ،وهي
اآلن خردة قديمة أمام هذه القنابل اجلديدة.
فالقنابل اجلديدة ال تستعمل الدين مطية للتطرف والعنف وقض مضاجع
األنظمة ،وإنام ُتستعمل لتخريب الدين نفسه ..ووسيلتها إىل ذلك بسيطة جدا ،فهي
تغازل بلطف أنانية اإلنسان وكربياءه وحمبته للتميز والظهور ،لرتيض كل ألوان غروره.
فهي جتعل من كل من هب ودب جمتهدين وفقهاء ومفرسين ولغويني وحمدثني
وما شئت من األلقاب ،من غري ممارسة قراءة ،وال تعب تأمل ،وال بحث وال اجتهاد
وال نظر..
بل يكفي فقط أن يضع عقله عند حممد شحرور أو عدنان إبراهيم أو إسالم
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البحريي أو غريهم كثري من الذين مل يرتكوا شيئا إال انتقدوه وناقشوه ..ليخرج بعد
ذلك ،ومن غري بحث وال عناء وال تأمل أستاذا يف فن النقد واهلدم والتدمري.
لتفاجأ به يناقش كل يشء ،وحيرش أنفه يف كل مسألة؛ فإذا ما قيل له :هل قرأت
شيئا؟ ..أو كيف وصلت إىل هذه الفكرة؟ ..أو كيف اقتنعت هبذه القناعة؟ ..أخرج لك
تسجيال صوتيا ،أو قنبلة من قنابل اليوتيوب الكثرية ،ويذكر لك أن هذا هو مصدر
أفكاره.
فإذا ما قلت له :األمر أخطر مما تتصور ،فالبت يف القضايا العلمية الكربى ال
يمكن أن يكون هبذه الطريقة ،وال بد أن متر بمراحل كثرية حتى خترج لنا برأيك
واجتهادك ،أما أن تناقش بام وصل إليه غريك ،فليس لك ذلك ،وليس ذلك من العلم.
إذا قلت له هذا أعرض عنك ،واهتمك بام شاءت له أهواؤه من التهم ..وهو
يتصور نفسه فوق ذلك تنويريا ،وهو ليس إال متطرفا جديدا ال يقل عن املتطرف الذي
ينتقده ،أو حيرض عليه ،أو يتصور نفسه بمنجاة منه.
وقد حذر القرآن الكريم من هذا الصنف من القنابل ،فقالَ ﴿ :و ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن
احلي ِاة الدُّ ْنيا وي ْش ِهدُ اللََّ ع ََىل ما ِيف َق ْلبِ ِه و ُهو َأ َلدُّ ْ ِ
اخل َصا ِم (َ )204وإِ َذا
َ َ
َ َُ
ُي ْع ِج ُب َك َق ْو ُل ُه ِيف ْ َ َ
َ

ِ
تَو َّىل سعى ِيف ْاألَر ِ ِ ِ ِ
ِ
احل ْر َ
ب ا ْل َف َسا َد ()205
ث َوالن َّْس َل َواللَُّ َال ُحي ُّ
ض ل ُي ْفسدَ ف َ
َ َ َ
يها َو ُ ْهيل َك ْ َ
ْ
َوإِ َذا ِق َيل َل ُه ات َِّق اللََّ َأ َخ َذ ْت ُه ا ْل ِعزَّ ُة بِ ْ ِ
اإل ْث ِم َف َح ْس ُب ُه َج َهن َُّم َو َلبِئ َْس املِْ َها ُد﴾ [البقرة- 204 :
]206

فهذه اآليات الكريمة تنطبق متاما عىل هذه القنابل الصوتية ،ومن يؤيدها
وينرصها ،وينرش أفكارها اهلدامة ،ألهنا تعلم اللدد يف اخلصومة ،ثم تنرش بعد ذلك كل
القيم التي تتسبب يف هالك احلرث والنسل.
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فهي تنرش قيم التالعب باأللفاظ القرآنية ،والتي هي املقدمة الكربى لتحريف
معانيه ..وهي تنرش احتقار السنة املطهرة ،وتنرش معها احتقار رسول الل  ، والتحكم
يف ترصفاته وأقواله وتأويلها بكل ما تقتضيه األهواء.
وال تكتفي بذلك ،بل تذهب إىل كل القيم والعقائد التي تعارف عليهم املسلمون
لتناقشها ،وتلغيها بجرة قلم ،وتتصور أهنا وصلت إىل ما مل يصل إليه األوائل واألواخر.
وهكذا كان تأثري هذه القنابل يف جمتمعاتنا ،وبني شبابنا ،والذين لبسوا تطرفا
جديدا ،بدل التطرف القديم.
وقد يقال هنا :ليس لنا بد من االستامع ..فنحن ال نملك القدرة عىل البحث
واملطالعة ،ولذلك نكتفي بام جتود علينا به القنوات أو املواقع من أرشطة سمعية
وبرصية؟
واجل واب عن هذا بسيط جدا ،ومنطقي جدا ،فالعاقل الذي يتقي الل ،وحيرص
عىل مصريه يف اآلخرة ،يكتفي بمن يذكره بربه ،وبالقيم النبيلة التي جاء هبا دينه ،ويملؤه
خمافة عىل مصريه ،وحرصا عليه حتى ال يعبث به العابثون ..مثلام كان يفعل العلامء
والربانيون ،والذين ال يزال هلم وجود كبري ،ولكن الناس أعرضوا عنهم ،وراحوا إىل
تلك القنابل الصوتية ،حتى يتحول اجلميع إىل علامء من غري معاناة بحث وال نظر.
ومن أول عالمات أولئك العلامء أهنم ال يلقون للعامة إال ما يفيدهم يف دينهم،
فهم يكتفون بقراءة القرآن الكريم وتفسريه ،أو رشح احلديث النبوي الرشيف ومأل
القلوب والعقول من خالله حمبة لرسول الل  ..أو ذكر الصاحلني وجعلهم أسوة
للمهتدين..
أما غريهم ،أصحاب القنابل الصوتية ،فهم الذين حولوا املنابر التي تتاح هلم
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لنرش اهلداية ،إىل ماحل لتمجيد املالحدة ،وإنكار عذاب القرب ،والرتغيب والدفاع عن
نظرية التطور ،واحتقار كل علامء األمة وصاحليها ،وبذلك أصبحت تلك املنابر منابر
هدم ،ال منابر بناء ،وأصبحت منصة إلنتاج الغرور واملغرتين ،ال إلنتاج املتدينني
املتأدبني املتواضعني.
نحن ال نقول هذا لنلغي البحث والفكر والنظر ..ولكن لنقول ألولئك املغرتين
الذين تصوروا أهنم ـ باستامعهم لبعض السالسل الصوتية ،أو الربامج اإلذاعية
والتلفزيونية قد صاروا باحثني وجمتهدين وعلامء ـ  :كفوا عن ذلك ،فالعلم حيتاج إىل
جهد كبري ،وتأمل عظيم ،وقراءة كثرية ،وليس هو لكل كسول يتصور أنه يمكن أن
يفهم كل يشء من غري بحث وال دراسة وال نظر.
أما االستامع ،فخصصوه للعلامء الربانيني لتسفيدوا منهم التقوى والصالح،
واألخالق واألدب ،وإن شئتم أن تتعلموا املعارف العلمية ،فهناك أرشطة علمية
وثائقية كثرية يمكنها أن تنمي معلوماتكم وثقافتكم ،ويف نفس الوقت تعرفكم بخلق
الل وعظمته ..وهي أجدى لكم من أولئك الذين ينعقون فيكم بام ال تطيقونه ،وال تطيقه
عقولكم.
ورحم الل الشيخ حممد أبا زهرة ذلك العامل اجلليل صاحب املصنفات الكثرية
املمتلئة بالعلم النافع ،والذي كان يف غاية التواضع ،والذي مل يصدم األمة بأي يشء هيز
ثوابتها إال أنه ـ ويف مؤمتر علمي ـ وبني العلامء واملختصني ،ال بني عامة الناس ،وال يف
أي قناة فضائية ـ راح يقول هلم ،وبكل تواضع وأدب(( :)1إين كتمت رأ ًيا فقه ًّيا يف نفيس
من عرشين سنة ،وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر) ،ثم راح خياطبه قائال:
(  )1وذلك يف مؤمتر ندوة الترشيع اإلسالمي املنعقدة يف مدينة البيضاء يف ليبيا عام (.)1972
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(أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز؟) ،قال :بىل ..ثم قال الشيخ ،هو ممتلئ حياء
وتواضعا( :آن يل أن أبوح بام كتمته ،قبل أن ألقى الل تعاىل ،ويسألني :ملاذا كتمت ما
لديك من علم ،ومل تبينه للناس)
ثم راح يذكر القضية التي كتمها عرشين سنة ،ومل يقلها إال بعد بحث طويل،
ونظر عميق ،وأمام كبار العلامء واملختصني ..وهي قضية بسيطة جدا مقارنة بالقضايا
التي تطرح اليوم ،فقد ذكر موقفه من رجم املحصن يف حد الزنى ،حيث رأى أن الرجم
كان رشيعة هيودية ،أقرها الرسول  يف أول األمر ،ثم نسخت بحد اجللد يف سورة
النور.
ثم راح يذكر أدلته العلمية عليها بالتفصيل ،وأمام املختصني ،وبكل تواضع.
قارنوا هذا املوقف بأولئك الذين خيرجون علينا كل يوم بمقولة جديدة ال تتعلق
بفروع الدين فقط ،وإنام تتعلق بأصوله أيضا ..بل تتعلق بأصول أصوله ..ثم ال يذكر
هلا أي دليل ،وال يستدل هلا بأي حجة إال برأيه املجرد الذي يلقيه بكل غرور وكربياء،
ثم يقول للناس :ال شك أن املتطرفني سيكفرونني ..ويتباهى بذلك ،وال خيشى أن
تكون الرشيعة نفسها هي التي تكفره ..ال املتطرفون فقط..
ألن دين الل أعظم من أن يكون رشعة لكل وارد ،ولعبة لكل أفاك أثيم ،يستمع
لوحي الشياطني ،ثم يذهب لدين األمة خيربه ،وهيدم أصوله وفروعه.
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التنويريون  ..وتأليه اإلنسان
القاسم املشرتك بني التنويريني مجيعا هو ذلك التضخيم لإلنسان ،واعتباره مركزا
للكون كله ،بل مركزا للوجود بحد ذاته ،بحيث يكادون يلغون الل نفسه من أجل
اإلنسان.
وهم يف ذلك يرددون بطريقة غري مبارشة ما ردده قبلهم [جان بول سارتر] زعيم
الوجودية األكرب الذي عرب عن نفوره من مزامحة الل لوجوده ،كام يعتقد ،فقال( :مرة
واحدة شعرت بأن الل موجود حني كنت ألعب بعيدان الكربيت ،وأحرقت سجادة
صغرية ،وفيام كنت أخفي جرمي أبرصين الل فجأة ..لقد شعرت بنظراته داخل رأيس..
أحس أنني مرئي منه بشكل فظيع ،وشعرت بأنني هدف حي للرماية ،ولكن اإلستنكار
ُ
أنقذين ،فقد اغتظت لفضوله املبتذل ،هلذا رفضته وجدفت عليه فلم ينظر إ َّيل أبدً ا فيام
بعد)

()1

وقال معربا عن هذه النظرة بصيغة أشد جزما( :إذا انفجرت احلربة مرة أخرى
يف روح اإلنسان ،مل يبق لآلهلة عىل هذا اإلنسان أي سلطة) ،وقال( :إذا كان الل موجو ًدا
فاإلنسان عدم) ،وقال( :إن وجود الل يعطل وجودي أنا ،فاألفضل أن ال يكون الل
موجو ًدا حتى أوجد أنا)
وقال يف مرسحية [الشيطان واإلله الطيب]( :مل يكن هناك غريي ،لقد قررت
وحدي الرش ،ووحدي اخرتعت اخلري ،أنا الذي عشت ،أنا الذي أفعل املعجزات ،أنا
الذين أهتم نفيس ،وأنا وحدي من أستطيع الغفران لنفيس ،أنا اإلنسان ،إذا كان الل
(  )1نقال عن :القس أنجيلوس جرجس ،وجود الل وصور اإلحلاد .85
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موجو ًدا فإن اإلنسان هو العدم)

()1

ونفس التعبري ذكره رائد التنوير األوروب [فويرباخ] الذي قال( :إن نقطة
التحول الكربى يف التاريخ ستكون يف اللحظة التي سيعنى فيها اإلنسان إن اإلله الوحيد
هو اإلنسان نفسه) ،وقال( :اإلنسان الذي يؤمن بالل ال يؤمن بنفسه ،فالل هو اإلنسانية
ال أكثر وال أقل ،والدين جيب أن يموت ،فيقوم عىل أنقاضه عامل عىل مقاييس اإلنسان،
الذي يلزمه أن يكون إله نفسه)

()1

ومثلهام قال [ميخائيل باكونني] صاحب الفكر املتمرد عىل كل يشء( :إذا كان
الل موجو ًدا فلست بحر ،أنا حر فالل إذا غري موجود) ،وقال( :تتألف حرية اإلنسان من
جمُ رد التايل :أن ُيطيع قوانني الطبيعة ألنه أدركها بنفسه عىل هذا النحو ،وليس ألهنا
ُفرضت عليه بواسطة سلطة خارجية ،برشية أو إهلية ،مجاعية أو فردية) ،وقال( :تتضمن
فكرة اإلله التخيل عن العقل والعدالة ،إهنا النفي األكثر حس ًام للحرية اإلنسانية .وتنتهي
بالرضورة إىل إستعباد اجلنس البرشي يف كل من النظرية والتطبيق)

()1

هؤالء بعض الذين رصحوا بإحلادهم من أجل احلفاظ عىل وجودهم يف مقابل
الل الذي يتصورون أن اعتقادهم بوجوده يلغي وجودهم ..ولعل فرعون كان منهم
ومعهم حني راح يزعم لنفسه أنه هو الل ،ويصيح يف املرصيني قائالَ ﴿ :أنَا َر ُّب ُك ُم ْاألَع َْىل
ِ
جت ِري ِم ْن َحتْتِي َأ َف َال
رص َو َه ِذ ِه ْاألَ ْهنَ ُار َ ْ
﴾ [النازعات ،]24 :وقائالَ ﴿ :أ َل ْي َس ِيل ُم ْل ُك م ْ َ
ِ
رص َ
ون﴾ [الزخرف]51 :
ُت ْب ُ

(  )1الشيطان واإلله الطيب ص .131
(  )2انظر :رحلة يف قلب اإلحلاد.
(  )3انظر هذه النصوص وغريها كثري يف كتاب [ما قاله املالحدة ومل يسجله التاريخ]
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وقد كان هؤالء مع إحلادهم الشديد أكثر صدقا ورصاحة مع أنفسهم من الكثري
من التنويريني واحلداثيني الذين راحوا يستعملون املصادر املقدسة نفسها ،ليجعلوها
رغام عنها تردد ما ردده جان بول سارتر ،وفويرباخ ،وميخائيل باكونني.
فقد حولوا املركزية يف الكون والوجود من [الل] إىل [اإلنسان] ..فاإلنسان
عندهم هو اهلدف ،وهو الغاية ،وهو املبتدأ ،وهو اخلرب ،وهو البداية وهو النهاية ..أما
الل عندهم فهو جمرد ظل لإلنسان ..وليس عليه أن يميل شيئا ،وإن أمىل عليه شيئا؛
فيمكن لإلنسان أن يتمرد عليه إن رأى أن ذلك ليس لصاحله.
وهبذا املفتاح يمكننا أن نفتح مجيع أبواب التنويريني ،وأن نفهم مجيع
مشاريعهم ..فمشاريع حسن حنفي كلها مهام اختلفت عناوينها تصب يف نزع مركزية
الكون والوجود عن الل ،لوضعها يف يد اإلنسان.
فهو يف مرشوعه [من العقيدة إىل الثورة] يقول( :إذن عبارات ؛ الل عامل ،الل قادر،
الل حي ،الل سميع ،الل بصري ،الل متكلم ،الل مريد ،إنام تعكس جمتمعا جاه ً
ال عاجز ًا
ميتا ال يسمع وال يبرص وال يتكلم ،مسلوب اإلرادة ،وبالتايل يكشف الفكر الديني الذي
جيعل الل موضوعا يف قضايا من هذا النوع عن الظروف اإلجتامعية والسياسية التي
يعيشها املجتمع الذي تطلق يف أمثال هذه القضايا ،فالل كموضوع يف قضية خري مشجب
ألماين البرش ،وأصقل مرآة تعكس أحالمهم وأحباطاهتم)
وهذه العبارة تعني أن ذلك االهتامم الذي يوليه املؤمنون لرهبم ،بل جيتهدون يف
إفناء أفعاهلم وصفاهتم وإراداهتم بل حتى ذواهتم يف سبيل التقرب إىل رهبم ..ليست
معان روحية سامية ،وليست ذوقا إنسانيا رفيعا ،وليست حقيقة وجودية مطلقة ..وإنام
هي عند حسن حنفي كام عند التنويريني هروب من اإلنسان والظروف التي حتيط به،
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والتي عليه أن يسيطر عليها ،وال يمكن أن حيصل ذلك عندهم إال بعد أن يفني اإلنسان
ذاته يف ذاته ألجل ذاته ،من دون اعتبار لربه ،فهو رب نفسه ،كام يقول الوجوديون.
واإلشكال الذي ذكرناه ،والذي جعل من التنويريني ومن تعلق هبم أخطر من
املالحدة أنفسهم هو ذلك التأويل للمقدس لينسجم مع هذه األهواء.
وكمثال عىل ذلك أن ما يردده حسن حنفي كثريا يف كتبه وحمارضاته من قوله:
(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 ..وما أسهل أن يولد الدفاع عن حق الل دفاعا مضاد ًا عن حق اإلنسان)
ونجد نفس الدعوة عند زعيم احلداثيني األكرب [حممد أركون] الذي جعل كل
مهه إزاحه الل من الدين ،ليحل اإلنسان بدله ،وتصبح املركزية لإلنسان بدل الل ..وقد
كان من أوائل ما كتبه يف هذا رسالته يف الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1969م،
والتي حتمل عنوان [ نزعة األنسنة يف الفكر العرب ،جيل مسكويه والتوحيدي]
وقد راح هو اآلخر يستعمل القرآن الكريم لتحويله من كتاب إهلي مقدس جيب
التسليم له ،واخلضوع ألوامره إىل كتاب إنساين ،ونتاج برشي ،خاضع للمناقشة،
ويمكن للزمن والبيئة أن تؤثر فيه ،ويف كل املفاهيم التي جاء هبا ،وقد قال معربا عن
ٍ
نصوص أخرى ،حتتوي عىل نفس
ذلك بكل رصاحة( :إن القرآن ليس إال نص ًا من مجلة
املؤس َسة
الفوارة الغزيرة :كالتوراة واإلنجيل ،والنصوص
مستوى التعقيد ،واملعاين ّ
ِّ
ٍ
للبوذية أو اهلندوسيةُّ ،
بتوسعات
نص تأسييس من هذه النصوص الكربى؛ َحظِ َي
وكل ٍّ
ٍ
ٍ
بتوسعات أخرى يف املستقبل)()1
تارخيية معينة ،وقد حيظى
(  )1الفكر األصويل؛ ملحمد أركون ()36
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وهو هلذا يدعو إىل قراءة القرآن الكريم قراءة جديدة بعيدة عن كل املفاهيم التي
تعلق هبا املسلمون يف مجيع عصورهم ،والتي جعلتهم ـ حسب تصوره ـ يتخلفون عن
ركب األمم ،فيقول متأسفا( :وهذا التأخر يعكس التفاوت التارخيي ،بني املجتمعات
اإلسالمية ،واملجتمعات األوربية أو الغربية .فالقرآن ال يزال يلعب دور املرجعية العليا
املطلقة ،يف املجتمعات العربية واإلسالمية .ومل َّ
حتل حم ّله أ ّية مرجع ّية أخرى حتى اآلن
الصح ،وما هو اخلطأ ،ما هو احلق ،وما
 ..إنه املرجعية املطلقة ،التي حتدد للناس ما هو َّ
هو الرشعي ،وما هو القانوين ،وما هي القيمة)()1

وهلذا فإن القراءة الصحيحة عنده للقرآن ،والتي تعيد مركزية اإلنسان هي أن
( ننظر إىل القرآن من خالل مقارنته مع الكتب املشاهبة له يف الثقافات األخرى ـ أي
التوراة واإلنجيل ـ ،فاملقارنة هي أساس النظر والفهم) ()2

وهكذا نجد كل التنويريني يشيدون باإلنسان باعتبار املركز  ،ال باعتباره جمرد
كائن من الكائنات التي خلقها الل تعاىل لتؤدي وظائفها يف هذا الوجود مثل سائر
الكائنات ،وأول وظائفها تعرفها عىل رهبا ،وعبوديتها له.
ومن الكتابات التي كتبت أخريا يف هذا ما كتبه التونيس [عبد الوهاب بوحديبة]
يف كتاب له بالفرنسة بعنوان [اإلنسان يف اإلسالم] ،والذي انطلق فيه من ّ
أن (املرشوع
اإلسالمي قائم عىل نظرة إنس ّية إضافة إىل التعايل أو املفارقة اإلهل ّية ،وأن الل أمام اإلنسان
ال يف تقابل ّية ضد ّية أو يف عالقة عبود ّية بسيطة بل يف استخالف حقيقي لبني آدم،
استخالف قوامه احلر ّية األصل ّية لإلنسان ،وأنه ال يمكن الفصل بني اإلسالم كدين
(  )1الفكر األصويل؛ ملحمد أركون ()22
(  )2الفكر األصويل؛ ملحمد أركون ()22
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واإلسالم كثقافة وحضارة ،فاالعتقاد قد ّ
جتىل يف التاريخ وبتجليه يمتزج رضورة
بالثقافة فال عقيدة خارج الثقافة أي اإلنتاج املعنوي لإلنسان وال ثقافة يف تاريخ اإلسالم
للنص الديني ،فاهت ّم بوحديبة ببعض النامذج ملا يسميه باملرشوع
دون استحضار وتأويل ّ
اإلنيس يف اإلسالم من خالل نصوص القرآن والسنّة واجتهاد الفقهاء وظرف األدباء
املتصوفة ...فيام يعتربه أمثلة عن املرشوع اإلنساين الكبري ،وكأن
ونظر الفالسفة وتأ ّمل
ّ
الكتاب حياول أن يضع اإلسالم يف دور وظيفي للمرشوع اإلنساين بغض النظر عن
املوقف العقدي املدعى من الدين ،وتؤول نصوص اإلسالم وتراثه من زاوية اإلنسان
املحور) ()1

هذه جمرد أمثلة عن بعض كتابات احلداثيني حول هذا املعنى ،وهو ليس سوى
ترديد لتلك الصيحات التي رددها املالحدة ،ولكن بصيغة أخرى أكثر هتذيبا ،وأقل
تشنيجا للمخالفني ،ولو أن النتيجة يف كليهام واحدة.
وتلك النتيجة خطرية جدا ،ألهنا تسلب عن اإلنسان حقيقته وكامالته وجتعله
ممتلئا بأنانية مقيتة يغض الطرف خالهلا عن كل ما حوله من كائنات ليحرص مهته يف
النظر إىل مرآة نفسه ،أو كام ذكر ملهمهم سارتر أنه عندما تويف والده هنأ نفسه بموته،
عيل بملء قامته
لشعوره بتحرره منه ،وقد قال يف ذلك( :لو كان أب ح ًيا لكان متدَّ د َّ
صغريا ..إن موت جان باتسيت (والده)
وسحقني ،وحلسن حظي مات أب عندما كنت
ً
كان احلدث األهم يف حيايت ،لقد أعاد إ َّيل حريتي)

()1

(  )1انظر مقاال بعنوان :مقاربات اإلنسان يف اإلسالم :بني مهوم األيديولوجية واملعرفة ،عبد الرمحن حليل ،جملة
امللتقى..
وتطوره ج  1ص .169
(  )2اإلحلاد ..نشأته
ُّ
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وهكذا كان ينظر بعني الريبة للذين يبدون له مودهتم وحمبتهم ،فقد كان يقول
أيضا بأن
عنهم( :إننا منذ اآلونة التي نشعر فيها بأن إنسانًا آخر ينظر إلينا ،إنام نشعر ً
اآلخر يسلبنا عاملنا عىل نحو من األنحاء ،هذا العامل الذي كنا نمتلكه وحدنا حتى هذه
اللحظة) ،وقال( :إنني ابتدا ًء من اآلونة التي أشعر فيها أن أحدً ا ينظر إ ّيل ،أشعر أنني
سلبت عن طريق نظر اآلخر املوجه إ ّيل وإىل العاملّ ،
إن العالقة بيننا وبني اآلخرين هي
التي ختلق شقاءنا)
واملالحدة واحلداثيون يتصورون أهنم هبذا الطرح حيرررون اإلنسان من أي
سلطة خارجية تتحكم فيه ،لكنهم ينسون أهنم هبذا السلوك خيرجون اإلنسان من دائرة
السلطة واحلكم اإلهلي إىل دائرة حكم اهلوى ،وسلطة الشياطني.
وهم بذلك لن يكسبوا اإلنسان ،وإنام سيخرسونه ،ألنه يستحيل لإلنسان أن
يكون إنسانا ويتحقق بمعاين إنسانيته ما مل يكن مسلام تسليام مطلقا لل ،مثلام يسلم
اخلليفة للمستخلف.
باإلضافة إىل كوهنم ـ بذلك ـ يقرصون اإلنسان عىل هذا اجلسد الفاين ،وتلك
النفس األمارة ..أما املعاين الروحية السامية ،فال وجود هلا يف قواميسهم ،ألنه ال يعرفها
إىل من أفنى ذاته يف ذات الل ،وفر إىل الل من نفسه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف ِف ُّروا إِ َىل اللَِّ إِ ِّين
جت َع ُلوا َم َع اللَِّ ِإ َهلًا َ
آخ َر ِإ ِّين َل ُك ْم ِمنْ ُه ن َِذ ٌير ُمبِنيٌ ﴾ [الذاريات:
َل ُك ْم ِمنْ ُه ن َِذ ٌير ُمبِنيٌ (َ )50و َال َ ْ
]51 ،50
ولن يفهم اإلنسان إال من ترك ذاته وهاجر إىل الل ورسوله ،وردد مع إبراهيم
اجر إِ َىل رب إِ َّنه ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم﴾ [العنكبوت]26 :
عليه السالم﴿ :إِ ِّين ُم َه ِ ٌ َ ِّ ُ َ َ
احلك ُ
َ
ولن يفهم اإلنسان إال من عجل بالرحلة إىل الل ،لينال املواهب احلقيقية التي
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ِ
ِ
رت َىض
جتعل روحه تسمو إىل عليني ،كام قال موسى عليه السالمَ ﴿ :وعَج ْل ُت إِ َل ْي َك َر ِّب ل َ ْ
﴾ [طه]84 :
وهلذا ،فإن أول ما خيرسه هؤالء احلداثيون هو أنفسهم وحقيقتهم ووجودهم،
ِ
َرس ٍ
اب بِ ِقي َع ٍة
ألنه ال وجود هلم من دون وجود الل ،قال تعاىلَ ﴿ :وا َّلذي َن َك َف ُروا َأع َْام ُهل ُ ْم ك َ َ
آن َما ًء َحتَّى إِ َذا َجا َء ُه َمل َجيِدْ ُه َش ْيئًا َو َو َجدَ اللََّ ِعنْدَ ُه َف َو َّفا ُه ِح َسا َب ُه َواللَُّ َ ِ
حي َس ُب ُه ال َّظ ْم ُ
يع
رس ُ
َْ
ْ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ٍ
ِْ
احل َس ِ
اب
جل ٍّي َيغ َْشا ُه َم ْو ٌج م ْن َف ْوقه َم ْو ٌج م ْن َف ْوقه َس َح ٌ
اب (َ )39أ ْو َك ُظ ُل َامت ِيف َب ْح ٍر ُ ِّ

ت َب ْع ُض َها َف ْو َق َب ْع ٍ
ورا َف َام َل ُه ِم ْن
ُظ ُل َام ٌ
جي َع ِل اللَُّ َل ُه ُن ً
ض إِ َذا َأ ْخ َر َج َيدَ ُه َمل ْ َيكَدْ َي َر َاها َو َم ْن َمل ْ َ ْ
ُن ٍ
ور﴾ [النور]40 ،39 :

وأعظم ما خيرسه هؤالء التنويريون الذين جعلوا كل مههم عشق أنفسهم وحمبتها
والوله هبا ،ذلك املعنى الذي ذكره الل تعاىل عن عباده املؤمنني ،فقالَ ﴿ :و ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن
ِ
ِ
ِ ِ
ب اللَِّ َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َأ َشدُّ ُح ًّبا للَِّ﴾ [البقرة]165 :
َح ِّ
وهنُ ْم ك ُ
َيتَّخ ُذ م ْن ُدون اللَِّ َأنْدَ ا ًدا ُحي ُّب َ
ولذلك لن يتذقوا أبدا من ذلك الرشاب الذي رشبه املؤمنون بعد فنائهم عن
أنفسهم ،وسباحتهم يف بحار املحبة اإلهلية خماطبني الل تعاىل بقوله:
شمس وال غربت
والل ما طلعت
ٌ

إال وح ّبك مقرون بأنفايس

خلوت إىل قوم أحدّ ثهم
وال
ُ

إال وأنت حديثي بني جاليس

وال ذكرتك حمزون ًا وال َف ِرحا

إال وأنت بقلبي بني وسوايس

وال مهمت برشب املاء من عطش

إال َر َأ ْي ُت خياالً منك يف الكاس

ولذلك تظل الكآبة واإلحباط وكل اآلالم النفسية تالحقهم ،ألن يف (القلب
شعث ،ال يلمه إال اإلقبال عىل الل .وفيه وحشة ،ال يزيلها إال األنس به يف خلوته ،وفيه
حزن ال يذهبه إال الرسور بمعرفته وصدق معاملته ،وفيه قلق ال يسكنه إال االجتامع
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عليه ،والفرار منه إليه ،وفيه نريان حرسات :ال يطفئها إال الرضا بأمره وهنيه وقضائه،
ومعانقة الصرب عىل ذلك إىل وقت لقائه ،وفيه طلب شديد :ال يقف دون أن يكون هو
وحده مطلوبه ،وفيه فاقة :ال يسدها إال حمبته ،واإلنابة إليه ،ودوام ذكره ،وصدق
اإلخالص له .ولو أعطي الدنيا وما فيها مل تسد تلك الفاقة منه أبدا)()1

(  )1مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ()156 /3

47

القسم الثاني
شخصيات  ..ومشاريع تنويرية
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أركون  ..وفزاعة املناهج الغربية
يعترب املفكر اجلزائري الكبري حممد أركون ( )2010-1927من أكثر التنويريني
شهرة عىل املستويات العربية والعاملية ،وال يمكن ألحد من الناس أن يقلل من شأنه،
وشأن اجلديد الكثري الذي جاء به ،والذي جعله جيلس عىل عرش احلداثة والفكر
احلداثي ،بل جعل الكثري من كبار احلداثيني والتنويريني جيثون أمامه ،وأمام املنابع التي
هنل منها ،كام جيلس احلواريون أمام النبي ،يسلمون لكل ما يقول ،وخيضعون لكل ما
يقرر.
وقد ألفوا حوله الكتب الكثرية ()1وأحاطوه هبالة إعالمية عظيمة ،وأقاموا حول
كل فكرة من أفكاره املؤمترات التي تبرش هبا ،وتدعو إليها.
ويف حياته أتاحوا له أن حيارض يف عرشات اجلامعات األوروبية ،واألمريكية،
درس يف الواليات املتحدة
والعربية واإلسالمية  ..وحتى يف اليابان واهلند ..بل إنه ّ
األمريكية ،كام شغل منصب أستاذ تاريخ الفكر اإلسالمي بجامعة (السوربون) ..كام
كان مديرا لقسم الدراسات العربية واالسالمية فيها ،وكان مديرا ملجلة أرابيكا (جملة
دراسات عربية واسالمية)
وقد أثنى عليه مجيع احلداثيني والتنويريني واعتربوه من العقول العمالقة ،كام
(  )1منها عىل سبيل املثال [نقد العقل اإلسالمي عند حممد أركون] ،ملحمد الفجار ..و[القرآن الكريم والقراءة
احلداثية – دارسة حتليلية نقدية إلشكالية النص عند حممد أركون] ،حلسن العباقي ..و[الرتاث واملنهج بني أركون
واجلابري] ،لنايلة أب نادر ..و[العقل اإلسالمي أمام تراث عرص األنوار يف الغرب  -اجلهود الفلسفية عند حممد أركون]،
لرون هاليرب ..و[احلداثة يف فكر حممد أركون] ،لفارح مرسحي ..و[العقل بني التاريخ والوحي – حول العدمية النظرية
يف إسالميات حممد أركون] ،ملحمد املزوغي ..وغريها كثري.
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عرب عن ذلك عيل حرب بقوله( :إننا نجد أنفسنا مع نص أركون إزاء سيل ال يتوقف
من اإلحاالت إىل خمتلف املراجع واملناهج ،واالستشهاد بمعظم أعالم الفكر املعارص
واالحتجاج بمختلف جماالته)( )1

ومن خالل هذه الكلامت التي تعرب عن حقيقة اجلديد الذي جاء به أركون نريد
أن نناقش أطروحاته ،وأطروحات كل من تبعه وتأثر به.
فاجلديد الذي جاء به أركون هو حماكمة املقدس للمناهج الغربية ،وذلك عرب
االحتيال عىل القراء حتى ال يصطدمهم بموقفه احلقيقي من املقدس بتصويره أنه ينتقد
العقل املسلم ،حتى يتوهم القارئ البسيط أنه يقصد العقل الذي يستند للرتاث بينام هو
يف حقيقة األمر يقصد به العقل الذي يستند للمقدس الذي يبدأ من القرآن الكريم..
وأول من يستند إليهم أركون يف هذا النقد [إيامنويل كانط] ذلك الفيلسوف
األملاين الذي ولد عام 1724م ،وكان من أملع فالسفة عرصالتنويراألوروب ،والذي
شهد له [ ِول ديورانت] يف كتابه ( قصة الفلسفة) بأن فلسفته كانت هلا السيادة والنفوذ
يف عرص التنوير ،بحيث استطاعت أن تتفوق عىل كافة األفكاريف القرن التاسع عرش،
ذلك أهنا قضت عىل التطوراملنعزل للفكرالعقالين املتجرد املؤمن بسيادة العقل ،لتعيد
إىل اإليامن بالعقائد واألديان اعتباره بشكل مستقل ،وجمرد عن العقل النظري.
وبعد انتقاده للعقل اخلالص ،اعترب أن األديان ال تستند حلقائق مطلقة ،بل العقل
ال يدل عليها ،وإنام تستند ملجرد اإليامن الذي هو اختيار نابع من اإلرادة ،وليس نابعا
من التفكري.
وهذه نفس أطروحة أركون ،والتي ينطلق منها بعد ذلك لنقد املقدس والعقل
(  )1عيل حرب ،نقد النص ص .83
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الذي يستند إليه ،ذلك أن نقد العقل يعني نقد كل البنيان الفكري الذي بني عليه.
ومن هنا كانت صعوبة حماورة أمثال هؤالء ،ألهنم ـ عند احلوار ـ ال يلتفتون
لألفكار؛ فيناقشوهنا وفق معايري حمددة ثابتة ،وإنام هم ينظرون من أبراجهم العاجية إىل
املحاور هلم ،ويسخرون من طريقة حواره وتفكريه نفسها.
وهم يف ذلك يشبهون احلوار مع املحلل النفيس الذي ال يسمع للكلامت
واألفكار املطروحة ،بقدر ما يلتفت حلركات جسد حمدثه ،ومالمح وجهه ،ليصنفه بعد
ذلك يف أي خانة من خانات األمراض النفسية.
وقد عرب عيل حرب عن هذا املعنى عند ذكره لدور فلسفة كانط يف توجيه
احلداثيني إىل مناقشة العقول ،بدل مناقشة األفكار ،فقال( :ال جدال يف أن ما أتى به
كانط هو عمل غري مسبوق يمتاز باجلدّ ة واألصالة ،وتتجىل األصالة أول ما تتجىل يف
النقلة التي أحدثها كانظ يف مفهومه للنقد نفسه ويف ممارسته له بطريقة جديدة ومغايرة،
ذلك أنه مع النقد الكانطي ننتقل من نقد (الكتب واملذاهب) إىل نقد (العقل نفسه) أي
نتخطى نقد املعارف إىل نقد اآللة التي هبا نعرف)
وهلذا وجد احلداثيون بمختلف مدارسهم الفرصة لنقد املقدس عرب نقد العقل
الذي يؤمن به ،وبذلك ينهار املقدس ،ال من خالل مناقشة أطروحاته ،وإنام من خالل
مناقشة العقول التي تؤمن به ،وتستند إليه.
وهلذا يمكن للمقدس ـ بحسب هؤالء ـ أن يتحول إىل أي يشء ،بحسب الطريقة
التي يفكر هبا الناقد ،وهلذا نجد مشاريع خمتلفة لنقد العقل ،ألن كل واحد منها يستند
لطريقة تفكري خاصة ،أو ملدرسة نقدية خاصة.
وطبعا ،فإن كل املدارس النقدية ،أو املناهج النقدية ،هي مناهج غربية ،سواء
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كانت ذات توجه ماركيس ،أو وجودي ،أوظاهرايت ،أو بنيوي ،أوتفكيكي ..وغريها.
وهلذا سمينا كل هذه الطروحات [فزاعة] ،ألن أصحاهبا يطرحوهنا باعتبارها
مناهج مقدسة ،بل هي أكثر قداسة من املقدس الذي يؤمن به املؤمنون ،وسبب ذلك
عندهم هو كوهنا مناهج غربية ،وبام أن الغرب متطور ومتحرض ـ بسبب اعتامده يف نقد
املقدس عىل هذه املناهج ـ فنحن كذلك ـ كام يصورون ـ ال يمكن أن نتقدم أو نتطور من
دون اعتامدها.
هذه خالصة الطريقة التي يفكر هبا أركون ،ومن تتلمذ عليه من احلداثيني ،ومن
مل يتتلمذ ،وقد عرب عن هذا املعنى بعض الباحثني أحسن تعبري ،فقال ..( :من هنا كان
مرشوع اجلابري وأركون يف نقد العقل العرب اإلسالمي ،حيث حتول نقد الرتاث عرب
مرشوعهام ،من نقد املسائل واملقوالت الرتاثية إىل فحص وحتليل النظام املعريف الذي
أنتج تلك املسائل واملقوالت ،ومن مناقشة التصورات الدينية يف الرتاث إىل مناقشة
النظام الفكري العميق ،أو األنظمة الفكرية املنتجة للتصورات الدينية يف الرتاث
اإلسالمي  ..وهذا هو االنعطاف النقدي اجلديد الذي حصل مع اجلابري وأركون .
وحني نقول نقد النظام أو األنظمة ،فهذا يعني أن اهلدف هو دراسة املنهج ،أي بنية
العقل الديني وطريقة اشتغال آلياته وليس مضامني الرشيعة والعقيدة بحدّ ذاهتا،
فمسائل الرشيعة والعقيدة كام يقول أركون (قد ختتلف ،ولكن اجلذور املعرفية واحدة)،
أو بتعبري آخر؛ (ليس االهتامم باألفكار ذاهتا ،وإنام باألداة املنتجة هلذه األفكار)()1

وأركون يذكر يف مواضع كثرية من كتبه تلك املناهج الغربية التي طبقها عىل
(  )1انظر مقاال بعنوان :بني أركون واجلابري  ..يف نقد العقل العرب /اإلسالمي :قراءة حتليلية لألبعاد الفلسفية،
عبد الل املايل.
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اإلسالم بمصادره املقدسة ،وبفخر عجيب ،وكأن اإلسالم سيبقى متخلفا حتى يفهم
عىل ضوء النظارات الغربية ،والفهم الغرب ،وكأن الغرب هو رمز احلضارة والقيم
املمثلة هلا ،وهذا ما يدل عىل االنبهار والتقليد الذي يتميز به احلداثيون الذين يصورون
أنفسهم جمددين ،مع أهنم يف احلقيقة ليسوا سوى مقلدين ومستهلكني للبضاعة الغربية.
ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف بعض كتبه( :إن كل املسائل احلارقة التي ّ
دشنها
االسترشاق يف بداية القرن العرشين ينبغي أن ُتستعاد من جديد و ُتدرس عيل ضوء
التعاليم املستحدثة للعلوم اإلنسانية :كعلم األلسنيات الرضوري جد ًا لدراسة
النصوص املقدسة أو الرتاثية ،وكعلم السيميائيات أو الدالالت اللغوية وغري اللغوية،
وكعلم النفس التارخيي الذي ازدهر كثري ًا يف فرنسا داخل إطار مدرسة احلوليات
الشهرية ،وكالنقد الديني ،وكعلم االجتامع احلديث ،وكاألنرتوبولوجيا ...كل هذه
العلوم ينبغي أن ُجت ّيش بمناهجها ومصطلحاهتا من أجل تشخيص مشاكل الرتاث
اإلسالمي .بالطبع فإن املسلمني التقليديني سوف حيتجون ويغضبون مثلام احتجوا
وغضبوا ضد االسترشاق الكالسيكي ومنهجيته الفيلوجلية  -التارخيية التي تعود إيل
القرن التاسع عرش)()1

ومن العجيب أنه يصور غضب املسلمني ،وكأنه ليس شيئا طبيعا ،مع كونه ال
يفعل إال مثلام يفعل ذلك األمحق الذي تطلب منه أن يضيف بعض الديكور عىل بيتك،
فيذهب ،وهيدمه مجيعا ،بحجة أن ديكوره ال يتناسب إال مع بناء خاص.
وهكذا يفعل هؤالء الذين يغالطون أنفسهم ،والعامل بأن القيم احلضارية والتنوير
(  )1نقال عن :نقد العقل التقليدي لإلسالم ..املرشوع الفلسفي الكبري ملحمد أركون:بقلم :هاشم صالح ،الفجر
نيوز ،نرش يف الفجر نيوز يوم .2008 - 02 - 03
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ال يمكن أن يناله سوى من ختلص من دينه ومقدساته ،وهدمها ،ليبنيها عىل أسس الفكر
الغرب ،مثلام حصل للمسيحية التي ختلت عن الكثري من مبادئها إرضاء للعقل
الروماين ،كام قال شيخنا حممد الغزايل( :لست أدري هل ترومت املسيحية ،أم متسحت
روما)
واملشكلة التي جعلتنا نعترب التنوير اجلديد مؤامرة عىل اإلسالم ،هي أن هؤالء
التنويريون ال يدلون بآرائهم فقط ،باعتبارها آراء جمردة يمكن أن تناقش ،وإنام هم
يتعاملون معها باعتبارها حقيقة مطلقة ،يستعملون كل الوسائل للدعوة إليها.
وهم يستثمرون يف تلك الدول العربية التابعة للغرب ،ليفرضوا عليها تعديل
مناهجها التعليمية حتى تتناسب مع هذا الطرح التدمريي لإلسالم.
وهلذا نجد أركون يدعو إىل اعتبار التعليم بمراكزه املختلفة النواة التي ينرش من
خالهلا هذا النوع من التفكري ..وقد قال يف بعض ترصحياته ملجلة [االكسربيس]
الفرنسية(( :)1ال يمكن للعامل العرب أو اإلسالمي أن ينطلق حضاريا إال إذا انخرط يف
عملية تفكيكية نقدية شاملة ألنظمة الفكر الديني القديم املسيطر والراسخ اجلذور..
وكذلك ينبغي تفكيك كل األيديولوجيات الغوغائية التي سيطرت علينا بعد
االستقالل وأدت ايل كل هذا الفشل الذريع الذي نشهده حاليا كالقوجمية الشوفينية
واملاركسوية الكاريكاتورية وسوامها ..ولكن نالحظ حاليا أن أي عمل نقدي هادف
لتحريرنا من الرواسب الرتاثية يتعرض لرقابة مزدوجة :إما من طرف السلطة ،وإما من
طرف معارضاهتا األصولية ..اجلميع يزاود عىل االسالم باملعنى التقليدي للكلمة لكي
يكسب املرشوعية وريض اجلامهري .ويف كلتا احلالتني نجد أن الفكر احلديث بكل
(  )1جملة االكسربيس الفرنسية بتاريخ .2003-3-27
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مكتسباته العلمية مرفوض أو مهمش يف أحسن األحوال)
ثم يذكر بعض اقرتاحاته يف هذا املجال؛ فيقول( :نالحظ مثال أهنم اليعلمون يف
املدارس بل وحتى اجلامعات إال اإلسالم ،ويستبعدون دراسة كل األديان األخرى..
وهذا يعني أن مادة تاريخ األديان املقارنة ممنوعة يف العامل العرب واإلسالمي كله..
واألسوأ من ذلك هو أن تعليم اإلسالم نفسه يتم بطريقة قروسطية عتيقة عفى عليها
الزمن..وهو عيل أي حال خاضع كليا لألرثوذكسية األصولية الصارمة سنية كانت ام
شيعية  ..انظر حالة ايران)
وهو هبذا يدعو إىل عرض اإلسالم باعتباره نموذجا من النامذج التارخيية للفكر
الديني ،وليس باعتباره هداية الل لعباده ..وهو يقول ذلك مع كونه يعلم أنه يف كل
اجلامعات اإلسالمية توجد فروع خاصة بمقارنة األديان ،لكنه ال يريدها كذلك ،بل
يريد تعميمها حتى يف املدارس ،أي أن يدرس للتالميذ يف املدرسة االبتدائية واإلعدادية
اليهودية واملسيحية جنبا إىل جنب ،وبالطريقة التي جتعلهم يعتربون اإلسالم جمرد
مرحلة من مراحل الفكر الديني ،وليس دين الل الثابت املستقر الذي يمثل احلقيقة
املطلقة.
وقد رصح بأهدافه الرسالية التي آتت ثامرها يف الكثري من البالد لألسف ،ومن
بينها اإلمارات العربية املتحدة ،التي فتحت فرعا للرسبون يف بالدها ،وقد قال معربا
عن ذلك( :أنا شخصيا أناضل من أجل تغيري برامج التعليم يف كل الدول العربية
واإلسالمية ..وينبغي عىل االحتاد االوروب أن يتفاوض مع بلداننا لتغيري هذه الربامج،
وبخاصة فيام يتعلق بتعليم مادة الرتبية الدينية ..أقول ذلك ألن تعليم الدين بطريقة
ظالمية أصولية وصل مؤخرا إىل أوروبا ذاهتا وانترش يف جالياهتا املغرتبة من عربية
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واسالمية .وبالتايل فاخلطر أصبح عىل أبواب الغرب نفسه ،وهلذا السبب أقول ينبغي
عىل العامل اإلسالمي أن يتوصل إىل احلداثة بأقيص رسعة ممكنة وبدون حتفظ)
ثم يميل ما عىل العامل اإلسالم أن يفعل حتى يتوصل إىل هذه احلداثة يف أقرب
وقت؛ فيقول( :ينبغي عليه أن يتعرف عىل املكتسبات التحريرية للحداثة من علمية
وفلسفية ،ثم هيضمها ويستوعبها ،وإال فإنه سيظل رهينة يف أيدي االصوليني املتزمتني)
وهذا الترصيح يشبه ترصيح الساسة أكثر من شبهه بترصحيات املثقفني الذين
يعاجلون القضايا وفق الرؤى املختلفة ،ووفق احلوار اهلادئ ،وال يعتمدون فرض
أفكارهم ،وال هتييج املخالفني هلا ،أو ترهيبهم.
وهو حيرص كل حني عىل التهكم والسخرية من الذين يعتربون اإلسالم حقيقة
مطلقة ثابتة مستقرة مقدسة ،بكوهنم منغلقني فكريا ..أي أن املتحرر عنده هو الذي
يضع أدوات اجلراحة عىل تلك املصادر املقدسة ،بعد نزع قدسيتها ،ثم يعمل فيها
مبضعه ليرشحها بالطريقة التي يشتهي.
وقد قال يف بعض ترصحياته يف هذا املجال( :إن إطار الفكر اخلاص باالعتقاد
األرثوذكيس ،وكذلك معجمه اللفظي القديم يقفان كعقبة كأداء يف وجه استقبال أي
فكر نقدي حتريري عن االسالم يف العامل العرب ..إهنام يشكالن عقبة يف وجه التحليالت
التفكيكية للعلوم االنسانية احلديثة ،وهلذا السبب فإهنم يمنعون األبحاث التارخيية
اجلادة عن القرآن ،واحلديث النبوي،والرشيعة ،والفقه ،والتفسري ،وخمتلف جوانب
الرتاث القديم .إهنم حيرمون كل ذلك عن طريق فتاوي اهليبة العليا لرجال الدين الكبار
وعن طريق خطب اجلمعة واملواعظ التي تعترب نفسها مقدسة أو معصومة .كل الفكر
النقدي احلديث عن الرتاث اإلسالمي ممنوع يف كليات الرشيعة واملعاهد التقليدية بل
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وحتى يف املدارس واجلامعات احلديثة .وبالتايل فهناك هوة سحيقة تفصل بني الفكر
الديني التقليدي السائد حاليا يف كل أنحاء العامل العرب اإلسالمي ،وبني الفكر العلمي
احلديث املتشكل عن االسالم وكل األديان .نحن يف واد ،واملشايخ يف واد آخر .واللقاء
شبه مستحيل بني الطرفني)()1

وطبعا ،نحن وإن كنا نوافقه يف رضورة توفري املزيد من البحث العلمي يف مناقشة
الرتاث ،لكنا نختلف معه اختالفا جذريا يف املناهج التي تستند إليها تلك البحوث،
ذلك أنه يدعو إىل حماكمة الرتاث ،ابتداء باملقدس منه إىل املناهج الغربية ،ونحن نرى أن
حياكم الرتاث املقدس إىل الرتاث املقدس نفسه ،فاملتشابه يرد إىل املحكم ،ويف املقدس
نفسه ما يكفي من األدوات التي تصحح ما ران عليه من فهم العصور املختلفة.
وأركون كغريه من احلداثيني املقلدين ،ينطلقون من تشبيه اإلسالم باملسيحية من
غري مراعاة لالختالف الشديد بينهام ،وهلذا يطالبون بمحاكمة املصادر املقدسة
للمسلمني ،بام حوكمت به املصادر املقدسة للمسيحيني مع البون الشديد بني كال
املصدرين ..املصدر املمتلئ بالتحريف الذي ال يمكن ألي عقل جتاهله ،واملصدر
املمتلئ بالقيم الثابتة ،بل بدالئل اإلعجاز التي ال يمكن ألي صادق يف البحث أن يمر
عليها من دون أن يتأثر هبا.
وهلذا نراه دائام يتأسف للتأخر اهلائل الذي يعاين منه الفكر اإلسالمي قياسا إىل
الفكر املسيحي يف أوروبا ..وهو يتأسف كذلك لكونه من أكرب األديان يف تاريخ
البرشية ،وقد يصبح أكربها من حيث العدد عام قريب( ..لكنه مع ذلك توقف عن
التطور والتجدد بعد إغالق باب االجتهاد والدخول يف عرص االنحطاط :أي عرص
(  )1ألقى هذا الترصيح يف الدار البيضاء بتاريخ .2006-11-14
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اجلمود والتكرار واالجرتار .هذا يف حني ان املسيحية ،يف أوروبا الغربية عىل األقل،
اضطرت إىل جتديد رسالتها الدينية وإعادة تأويل نصوصها املقدسة بسبب الصعود
الذي ال يقاوم للعقل العلمي والفلسفي منذ القرن السابع عرش ..وبالتايل فأوروبا
ليست متفوقة علينا بالتكنولوجيا والعلوم الفيزيائية والرياضية فقط وانام هي متفوقة
أيضا يف العلوم الدينية أو فلسفة الدين .وهذا يشء نجهله متاما ..أوروبا دخلت اآلن
الهوت ما بعد احلداثة يف حني أننا ال نزال نتخبط يف الهوت ما قبل احلداثة :أي الهوت
القرون الوسطي وفقهها القديم)
وهكذا ال يكتفي أركون وغريه من احلداثيني بدعوتنا إىل اعتامد املناهج الغربية،
وإنام يدعونا إىل التأيس باملسيحية وتطورها ،وهو ال يعلم أن بعض املدارس املسيحية مل
تتطور إال بعد أن ختلصت من القيم املسيحية نفسها.
وقد ذكر بعضهم ذلك التطور الذي حصل للكنيسة واملسيحية ،معربا عن
مشاهداته الشخصية؛ فقال( :وإذا كانت الكنيسة مكان ًا للعبادة ىف العامل املسيحى كله،
فإهنا ىف أمريكا مكان لكل يشء إال العبادة ،وإنه ليصعب عليك أن تفرق بينها وبني أى
مكان آخر ،معد ل ّلهو والتسلية ..ومعظم قصادها إنام يعدوهنا تقليد ًا اجتامعي ًا رضوري ًا،
ومكان ًا للقاء واألنس ،ولتمضية وقت طيب ،وليس هذه شعور اجلمهور وحده ،ولكنه
كذلك شعور سدنة الكنيسة ورعاهتا ..وملعظم الكنائس ناد يتألف من اجلنسني ،وجيتهد
راعى كل كنيسة أن يلتحق بالكنيسة أكرب عدد ممكن ،وبخاصة أن هناك تنافس ًا كبري ًا بني
الكنائس املختلفة املذاهب ،وهلذا تتسابق مجيع ًا ىف اإلعالن عن نفسها بالنرشات
املكتوبة ،وباألنوار امللونة عىل األبواب واجلدران ،للفت األنظار ،وبتقديم الربامج
اللذيذة ،املشوقة جللب اجلامهري ،بنفس الطريقة التى تتبعها املتاجر ودور العرض
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والتمثيل ،وليس هناك من بأس ىف استخدام أمجل فتيات املدينة وأرشقهن ،وأبرعهن ىف
الغناء والرقص والرتويح)
ثم ذكر نموذجا من نامذج مشاهداته ،فقال( :كنت ليلة ىف إحدى الكنائس ،ببلدة
جريىل بوالية كولورادوـ فقد كنت عضو ًا ىف نادهيا ،كام كنت عضو ًا ىف عدة نواد كنسية،
ىف كل جهة عشت فيها ،إذ كانت هذه ناحية هامة ،من نواحى املجتمع ،تستحق الدراسة
عن كثب ومن الداخل ـ وبعد أن انتهت اخلدمة الدينية ىف الكنيسة ،واشرتك ىف الرتاتيل
فتية وفتيات من األعضاء ،وأدى اآلخرون الصالة ،دلفنا من باب جانبى ساحة
الرقص ،املالصقة لقاعة الصالة ،يصل بينهام الباب ؛ وصعد (األب) إىل مكتبه ،وأخذ
كل فتى بيد فتاة ،وبينهم وبينهن أولئك الذين واللواتى ،كانوا وكن ،يقومون بالرتتيل
ويقمن ..وكانت ساحة الرقص مضاءة باألنوار احلمراء والصفراء والزرقاء ،وبقليل
من املصابيح البيض)..
إىل آخر تصويراته ملشاهد املجون يف الكنيسة ،والتي يريد منا أركون وغريه من
احلداثني أن نطور مساجدنا ومعابدنا وفقهنا وعقائدنا لتتناسب معها.
وقد ذكر هاشم صالح  ..ذلك التلميذ النجيب ألركون ،والنارش ألفكاره
واملرتجم هلا ،اهلدف األكرب الذي يسعى إليه أركون بكل رصاحة ،وهو نفس اهلدف
الذي سعى إليه كل املصارعني للكنيسة ،بل للمسيحية نفسها؛ فقال( :يف الواقع إن
هدف أركون األخري هو التوفيق بني اإلسالم واحلداثة مثلام فعل ابن رشد يف وقته عندما
وفق بني اإلسالم والفلسفة االرسطوطاليسية ،ومثلام فعل فالسفة التنوير يف أوروبا
عندما أجربوا املسيحية ورجال الدين عيل تقديم تنازالت كبرية للعقل واحلداثة العلمية
الصاعدة)
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ثم بني أن املنهج املعتمد لذلك ليس جمرد نقد الرتاث ،والدعوة إىل حتديثه
ليتناسب مع العرص ،وإنام الدعوة إىل حتديث املقدس نفسه بكل ما حيمله من عقائد
ورشائع وسلوكات ،لينضبط بام يقتضه ،ويصبح خاضعا إلمالءاته ،فقال متحدثا عن
الغرب وكيف استطاع أن يتحقق بالتنوير ..( :مل يستطيعوا التوصل إىل هذا املكتسب
الكبري إال بعد أن فككوا الالهوت املسيحي القديم ،وكشفوا عن تارخييته ومرشوطيته
البرشية ،ومعلوم أنه كان يقدم نفسه ،وكأنه اهلي معصوم متاما كالفقه القديم يف
اإلسالم ،ومعلوم أيضا أن الالهوت القديم يزعم امتالك احلقيقة املطلقة ،املقدسة
املتعالية ،التي ال تناقش وال متس ،وبالتايل فكل شخص يقع خارجها أو ال يعتنقها هو
شخص مدان ومصريه جهنم وبئس املصري)
وهو هبذا الطرح ينظر إىل اإلسالم مثلام ينظر إىل سائر األديان ،وخيضعه لنفس
املناهج التي أخضعت هلا ،وال يرى فيه أي مزية متيزه عنها ،وهلذا يدعو إىل تفكيكه
تفكيكا تاما ،وذلك بعد ختليصه من القداسة ،أي أن كل يشء يصبح يف مباحا للمبضع
احلداثي ليزيله بحجة وقوفه يف وجه التنوير.
يقول هاشم صالح معربا عن أفكار أركون يف هذا املعنى اخلطري ..( :فكل دين
يزعم امتالك احلقيقة االهلية املقدسة دون غريه ،وعىل هذا النحو تشكلت األنظمة
الالهوتية الثالثة ،وسيطرت عىل العقول طيلة العصور الوسطي ،أقصد االنظمة
الالهوتية اليهودية ،فاملسيحية ،فاإلسالمية ..وقد مارست دورها ـ كام يقول أركون يف
احدي أطروحاته الشهرية ـ عىل هيئة أنظمة للنبذ واالستبعاد املتبادل ،فكل دين يتهم
االديان األخري بأهنا خرجت عىل الرصاط املستقيم ،أي األرثوذكسية باللغات
االجنبية..وبالتايل فهي تنبذ بعضها بعضا ،ثم تستبعد بعضها بعضا من جنة الل والنجاة
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يف الدار اآلخرة ،كل واحد يكفر أتباع األديان األخرى ،وكل طائفة تعتقد اعتقادا جازما
أن الل اصطفاها وحدها دون سواها)
وهذا الطرح كله مبني عىل فلسفة كانط التي استند إليها أركون وكل احلداثيني،
وهي عدم امتالك أي دين ألي مصداقية يف ذاته ،أو براهني ثابتة تدل عليه ،وأن األديان
جمرد اختيارات برشية ،وال يستطيع أي دين من األديان أن يزعم أنه يملك احلقيقة أو
األدلة عىل ثبوته وكونه من الل تعاىل.
وبذلك ال يمكن ألي شخص أن حياور أمثال هؤالء ..ألنه إن قيل له ما ذكره
القرآن الكريم يف حواراته مع املخالفنيَ ﴿ :ها ُتوا بر َها َن ُكم إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
اد ِقنيَ ﴾ [البقرة:
ْ َ
ْ
ُْ
 ،]111أعرضوا ونأوا واكتفوا بذكر أطروحاهتم بكل استعالء ،ألن كل الرباهني الدينية
عندهم ليست عقلية ،وال علمية ،لسبب بسيط وهو أن كانط يف ذلك الزمان أن الدين
يستند للعقل العميل ،واالختيار البرشي ،واإليامن املجرد ،وال يستند ألي براهني تثبته
أوتدل عليه.
وبناء عىل هذه القاعدة يضع التنويريون رشوطهم لقبول الدين ،وهي أن يتحول
الدين إىل مزاجهم وأفكارهم ،ال أن يتحولوا هم إىل ما يطلبه الدين من عقائد وقيم
وأفكار.
وقد ذكر هاشم صالح املدى الذي بلغه أركون يف طرحه احلداثي ،وتقدمه عىل
غريه فيه ،فقال( :أركون يقول لنا بأن احلل إما أن يكون جذريا ،راديكاليا ،أو أنه لن
يكون ..فآخر الدواء الكي كام تقول العرب ..إنه ينصحنا بتفكيك كل األنظمة الفقهية
والالهوتية املوروثة عن العصور الوسطي ..فكر أركون يتجاوز كل هؤالء بطبيعة احلال
ألنه يعيش يف عرص احلداثة أو ما بعد احلداثة ،وحيارض يف كربيات جامعات العامل ،ولذا
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فهو ينظر إىل الظاهرة الدينية من كافة جوانبها ،ويعرف كيف يفكك برباعة منقطعة
النظري كل االنغالقات الرتاثية يف كل األديان)
ويذكر كيف كان يتعامل مع األجيال التنويرية التي خرجها ،فقال( :يف دروسه
األسبوعية الرائعة يف السوربون كثريا ما كان ينفعل ،ويدعونا إىل أن نخرج من أقفاصنا
وسجوننا الرتاثية لكي نتنفس اهلواء الطلق يف اخلارج)
وأحب أن أذكر هنا أن الكثري من املغرتين بفكر أركون يتصورون أنه يكتفي
بمجرد نقد الرتاث ،متناسني أن ذلك جمرد مرحلة من مراحله الفكرية ،أو هي معركة
من املعارك التي يشنها عىل الدين نفسه ..وهلذا نراه يف مواضع يشن حربه عىل طائفة من
الطوائف ،فيتصور البعض أنه ينترص لغريها ،ولكنه يف احلقيقة ال يفعل ذلك ،وإنام ينفرد
بكل واحدة منها ،ليقيض عليها بعدها مجيعا ،ال يفرق يف ذلك بني أقواهلا الصحيحة
املعتربة التي تستند إىل املصادر املقدسة ،وبني رؤاها املجردة عن تلك املصادر.
وقد ذكر هاشم صالح يف مقال له نرشته بعض اجلرائد السعودية ،أن حممد
أركون مع تشدده مع املقدس يف كل مراحل حياته إال أن حدته عليه زادت بعد أحداث
 11من سبتمرب ،والتي كانت فرصة لظهور اإلحلاد اجلديد ،كام كانت فرصة لتغول
احلداثة ،وانتشار التنوير ،وتبنيه من طرف ممالك النفط العربية خصوصا.
فقد ذكر يف مقاله املعنون بـ [هل تغري حممد أركون!؟] كتاب حممد أركون عن
[النزعة االنسانية واإلسالم ..معارك فكرية ومقرتحات من أجل اخلروج من األزمة]،
وطروحات أركون اجلديدة فيه ،فقال( :واآلن ماذا حصل؟ هل غري موقفه يف كتابه
األخري؟ هل عدل منه؟ خييل إ َّيل أن نعم ..صحيح انه كان يقول يف السابق برضورة
تطبيق املنهج العلمي أو التارخيي عىل الرتاث العرب اإلسالمي بكل رصامة ودقة
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موضوعية ،وصحيح أنه كان يامرس هذا التطبيق عملي ًا من خالل مرشوع عمره الطويل
العريض :نقد العقل اإلسالمي ..ولكنه كان يمر مرور الكرام عىل ذكر التنوير
ويتحاشى التوقف عنده طوي ً
ال ،أو قل إنه بعد ان يتوقف عنده كان كثري ًا ما حيذر من
سلبياته من دون أن ينكر اجيابياته بالطبع ..أما اآلن ،ويف هذا الكتاب ،فإنه يعرتف
رصاحة برضورة أن متر الشعوب العربية واإلسالمية باملرحلة التنويرية ،مثلام حصل
للشعوب االوروبية بدء ًا من القرن الثامن عرش)
ويقول( :خييل إ َّيل أنه بعد رضبة ( )11سبتمرب ثم باالخص بعد رضبة ()11
مارس يف مدريد راح يغري مواقفه النقدية ،أو قل راح جيعلها راديكالية أكثر ..مل يعد
يراعي التيار التقليدي ،وجيامله أكثر مما ينبغي ،كام كان يفعل سابق ًا .لقد أجربته هذه
التفجريات التارخيية واملأساوية عىل استشعار حجم املرض العضال بعد أن استفحل يف
أحشاء املجتمعات العربية واإلسالمية ،ووصل اىل ذروته القصوى)
هذه خالصة مبسطة لطروحات أركون وأهدافها التي ال ختتلف عن أهداف
سائر التنويريني ،وهي هدم اإلسالم عرب متريره عىل املناهج الغربية التي مورست مع
الكتاب املقدس ،ومن شاء أن يطلع عليها من خالل كتبه ،فله ذلك ،ولكن برشط أن
يقرأها قراءة كلية ،ال جزئية ،فذكاء الرجل جيعله يتحرك هبدوء ،من غري أن يثري أي
حساسية ..ولذلك ال يفهمه إال من عرفه وعرف مقاصده ،وخرج من عامل األلفاظ
املجردة إىل املعاين الكربى التي تنطوي عليها.
فهو مثال قد يشيد بابن رشد أو غريه ،فيتصور القارئ أنه يدعو إىل أن نلتزم نفس
منهج ابن رشد يف التوفيق بني الرشيعة والفلسفة والعقل ..لكنه يعود بعد ذلك ،ويذكر
أن طروحات ابن رشد طروحات هزيلة جدا أمام ما يقتضيه التنوير ..فإذا سألته عن
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ذلك أجابك وبطرق ملتوية كثرية بأنه إعادة النظر يف املقدس نفسه أو معاجلته ليصبح
متناسبا مع احلداثة والعرص ..أي تعاد خياطته وتفصيله ليتناسب مع املزاج الذي
تفرضه العقول املعارصة ..العقول املمتلئة بالقيم الغربية ،ال العقول املممتلئة باإليامن
بالل ورسوله.
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أركون  ..وابن نبي
أركون وابن نبي كالمها من اجلزائر ،وكالمها ولد يف عهد االستعامر الفرنيس،
وكالمها درس يف فرنسا ،وتعلم اللغة الفرنسية ،وأتقنها وكتب هبا..
وكالمها اهتم باحلضارة والنهضة ،ودعا إليها ..وكالمها اهتم بالقرآن الكريم
وكتب فيه ..ولكيلهام مجهور عريض يف املرشق واملغرب..
وإىل هنا تنتهي القواسم املشرتكة ،لتبدأ املفارقات العجيبة ..والتي أشار إليها
ُ
حيها
رسول الل  حني قالَ ( :م َث ُل املؤمن الذي يقر ُأ القرآن
كم َثل األُت ُْر َّجة؛ ر ُ
ويعمل به َ
كم َثل التَّمرة؛ ال ريح هلا،
ط ِّيب،
وطعمها ط ِّيب ،و َم َث ُل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن َ
ُ
الرحيانة؛ رحيها ط ِّيب ،وطعمها مر،
وطعمها ٌ
حلو ،و َم َثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل َّ
ُ
وم َثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كم َثل احلنظلة؛ ليس هلا ريح ،وطعمها مر)()1

َ

َ

فأحدمها ،يمثل ذلك املؤمن الذي رب يف الكتاتيب القرآنية ،وحبب إليه القرآن
الكريم يف صغره الباكر ،وعندما ذهب إىل فرنسا ،ذهب إليها وهو حيمل ثقافته وهويته
ودينه ،ولذلك كان يقرأ القرآن الكريم ،ويعيش معانيه ،وينفعل هلا ،ويعتقد أهنا الرتياق
الذي حيل كل أزمة وقعت فيها أمته ،وأن ختلفها وحتى االستعامر الذي ابتليت به ،مل
يكن إال وليد ابتعادها عن مصادرها املقدسة ..ولذلك استطاع من خالل تدبره أن
يستنبط رشوط النهضة وأسباهبا ووسائلها ..
وهو يف ذلك كله ،ومع كونه بني أساطني التنوير الغرب ،إال أنه مل ينبهر بحضارة
الغرب ،وال ماديتها ،ولذلك ُحفظ له كالم ربه الذي مل ينحرف عنه قيد أنملة.
(  )1رواه البخاري  ،)5111( 2070 /5ومسلم )797( 549 /1
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ولذلك مل يذهب جلامعة الرسبون ليتلقى الفلسفة الغربية ،وال أفكارها ،فعنده
ما يكفي من الفلسفة واألفكار ،وإنام ذهب إليها ليتعلم التقنيات التي حتتاجها أمته..
فاألمة حتتاج إىل تقنيات الغرب ،وتطوره املادي ،وال حتتاج إىل فلسفته وأفكاره..
وقد كان ابن نبي يدرك جيدا أن تلك الفلسفة واألفكار الغربية لو نفعت أحدا
من الناس النتفع هبا الغرب نفسه ،وكيف ينتفع هبا ،وهو يمد أساطيله يف عرض
املحيطات والبحار ،ويمد طائراته احلربية يف أجواء املستضعفني ليمألهم رعبا،
وليفرض عليهم مهينته وكربياءه وسطوته ،وليبتز منهم آخر قطرة من دمائهم وعرقهم
والثروات التي أتاحها الل هلم.
ولذلك يمكن اعتباره مصداقا ملا ورد يف احلديث الرشيف من كونه مثل
األترجة ،ذات الرائحة الطيبة ،والطعم اللذيذ ،باإلضافة إىل استعامهلا يف املداواة ،وكوهنا
ـ كام يذكر األطباء القدامى ـ من األدوية املفرحة ،واملؤثر يف نفسية آكليها.
وهكذا هو مالك بن نبي رمحه الل ،فقد كان أترجة انتفع الناس برائحتها ،وبتلك
الوصفات الربانية التي وصفها لنهضة األمة ورقيها ،ومل يستعن يف ذلك ،ال بمناهج
الرشق ،وال مناهج الغرب ،وإنام استفادها من القرآن الكريم ..وصفة اهلداية اإلهلية،
والتنوير الرباين..
وقد ذكر يف كتابه العظيم [الظاهرة القرآنية] أنه مل ينطلق يف هذه النتائج التي
وصل إليها من تقليد اآلباء وال األجداد ،وإنام وصل إليها عرب الرباهني العقلية التي
جعلته يرى أن مصدر القرآن الكريم هو احلقيقة املطلقة ،املمتلئة بالثبات واالستقرار،
ال منتوجا هالميا ثقافيا وليد بيئة معينة وزمان معني وأحوال نفسية معينة.
ثم من خالل القرآن الكريم ،ومنابع عظمته ذكر كيف عرف رسول الل ،
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وكيف راح يشيد به ،باعتباره املثال األعىل ،والنموذج األكمل ،وأنه اصطفاء رباين لتلك
الوظيفة اخلطرية ،التي متثل التنوير احلقيقي ،ال التنوير املزيف ،كام قال تعاىل يف وصف
اهدً ا ومب ِّرشا ون َِذيرا ( )45ود ِ
َاك َش ِ
رسول الل َ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النَّبِ ُّي إِنَّا َأ ْر َس ْلن َ
اع ًيا إِ َىل اللَِّ بِإِ ْذنِ ِه
َ َ
َ َُ ً َ ً
ِ
اجا ُمنِ ًريا﴾ [األحزاب]46 ،45 :
رس ً
َو َ
ومن خالل هذين املصدرين :الكتاب والنبوة ..راح ابن نبي يفند احلضارة
الغربية ،ومعها الفلسفة املادية التي قامت عليها ،ليدعو إىل احلضارة اإليامنية التي تنطلق
من املقدس باعتباره يمثل احلقيقة املطلقة ،التي ال يمكن التعرف عىل القيم الثابتة للكون
إال من خالهلا.
ومن خالل تلك املناقشات للفكر املادي ،واحلضارة التي قام عليها طرح لنا ابن
نبي البديل احلضاري والتنويري ..والذي ينسجم متاما مع هوية األمة وشخصيتها ،بل
جيعلها ـ إن هي التزمت بمقدساهتا ـ يف مرتبة أسمى بكثري من تلك املرتبة التي دعانا
إليها أركون وغريه من التنويريني.
هذا هو مالك بن نبي مصداق األترجة التي وردت يف احلديث الرشيف ..أما
الثاين ،فال هيمنا ماذا ينطبق عىل شخصه ..هل ينطبق عليه وصف التَّمرة التي ال ريح
الرحيانة؛ التي رحيها ط ِّيب ،وطعمها مر ،أو وصف
هلا،
وطعمها ٌ
حلو ،أو وصف َّ
ُ
احلنظلة؛ التي ليس هلا ريح ،وطعمها مر ..ولكن هيمنا وصف أفكاره التي ال شك يف
كوهنا ال ختتلف أبدا عن احلنظلة ..فهي مرة ،وال ريح هلا ،وإن كان هلا ريح فهي ريح
منتنة.
وهكذا كان أركون الذي مل يرب يف كتاتيب القرآن الكريم ..وإنام رب بأيدي
اآلباء البيض ،وعندما ذهب إىل فرنسا مل يتعلم الكهرباء ،وال اهلندسة ،وإنام ذهب لتعلم
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فكر الغرب وفلسفته ،ليتحول إىل مسترشق فرنيس ،ال إىل مهندس عرب أومسلم.
ولذلك راح ينظر إىل أمته وشعبه وبلده كام ينظر املسترشقون احلاقدون ،مع كونه
يعلم أن بلده عاش فرتة طويلة ضحية بني جالدي فرنسا املجرمة ،وأن الكثري من
أسباب ختلف بلده تعود إىل ذلك االستعامر البغيض..
لكن ذلك مل يمنع أركون من أن يشيد بفرنسا ،ويدعو إىل قيمها ،وينسى أن قيمها
هي التي دفعتها الستعامر بالده ،وهنب ثرواهتا.
وهكذا راح أركون ـ عىل عكس مالك بن نبي ـ يشيد بأولئك املاديني الذين
احتقروا املقدس ،وتصورو أن اإلنسان هو رب نفسه ،وسيد مصريه ،وأنه ال مقدس يف
الوجود ،بل ال حقيقة ثابتة يف الوجود ،إال اهلوى املجرد.
ولذلك كانت قراءته للقرآن الكريم كقراءة املنافق الذي يبحث عن الثغرات ،ال
املؤمن الذي يبحث عن احلقائق..
ولذلك سول لنفسه أن يقرتح عىل ربه ،وأن يقدم رأيه بني يدي كتابه ،وأن
خيضعه لتلك املقاييس البرشية التي حيلل هبا أي كالم ،وحتلل معها أي نفسية.
وقد كان يف موقفه هذا يشبه ذلك املوقف الذي ذكره القرآن الكريم؛ فقال:
ور ٌة َف ِمن ُْه ْم َم ْن َي ُق ُ
ول َأ ُّي ُك ْم زَ ا َد ْت ُه َه ِذ ِه إِ َيامنًا َف َأ َّما ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َفزَ ا َد ْ ُهت ْم
﴿ َوإِ َذا َما ُأن ِْز َل ْت ُس َ
ِ
ِ
ون (َ )124و َأ َّما ا َّل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ ِ
رش َ
وهب ْم َم َر ٌض َفزَ ا َد ْ ُهت ْم ِر ْج ًسا إِ َىل ِر ْج ِس ِه ْم
إ َيامنًا َو ُه ْم َي ْس َت ْب ُ
َو َما ُتوا َو ُه ْم كَافِ ُر َ
ون ﴾ [التوبة]125 ،124 :
وهكذا كان ابن نبي كلام سمع آية من القرآن الكريم اهتز واستبرش ،وراح يبحث
فيها باعتبارها ترياقا ربانيا ،ووصفة إهلية أنعم الل هبا عىل عباده ،ليخرجهم من الظلامت
إىل النور.
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أما أركون ،فكلام سمع آية راح يطبق عليها مقاييسه التي تعلمها من أساتذته،
ليبحث يف احلالة النفسية التي أفرزهتا ،أو يف الظاهرة االجتامعية التي ولدهتا ،أو يف البيئة
الزمانية التي أنتجتها ،أو يف الظروف املختلفة التي رعتها..
ليخرج بعد كل ذلك التدبر من القرآن الكريم بام خرج به الوليد بن املغرية الذي
وصف الل تعاىل قراءته للقرآن الكريم؛ فقالَ ﴿ :ذ ْر ِين َو َم ْن َخ َل ْق ُت َو ِحيدً ا ()11
ت َل ُه َمت ْ ِهيدً ا (ُ )14ث َّم َي ْط َم ُع َأ ْن
َو َج َع ْل ُت َل ُه َم ًاال َممْدُ و ًدا (َ )12و َبنِنيَ ُش ُهو ًدا (َ )13و َم َّهدْ ُ
َأ ِزيدَ ( )15ك ََّال إِ َّن ُه ك َ
َان ِآل َياتِنَا عَنِيدً ا (َ )16س ُأ ْر ِه ُق ُه َص ُعو ًدا ( )17إِ َّن ُه َفك ََّر َو َقدَّ َر ()18
رس (ُ )22ث َّم
ف َقدَّ َر (ُ )19ث َّم ُقتِ َل َك ْي َ
﴿ َف ُقتِ َل َك ْي َ
ف َقدَّ َر (ُ )20ث َّم َن َظ َر (ُ )21ث َّم َع َب َس َو َب َ َ
ْرب (َ )23ف َق َال إِ ْن َه َذا إِ َّال ِس ْح ٌر ُيؤْ َث ُر ( )24إِ ْن َه َذا إِ َّال َق ْو ُل ا ْل َب َ ِ
رش﴾ [املدثر:
اس َتك َ َ
َأ ْد َب َر َو ْ
]25 - 11
وهكذا فعل أمثاله من احلداثيني الذين انشغلوا باملال والبنني وزينة احلياة الدنيا..
فبعد تفكرهم وتدبرهم وتقدهيم ،راحوا يقولون عن القرآن :إنه جمرد سحر أثر يف بيئة
معينة ،وزمن معينة ..وأن سحره قد زال بزوال تلك العصور.
هذا هو الفرق بني مالك بن نبي ذلك العمالق الكبري يف الفكر اإلسالمي ..وبني
أركون ذلك القزم احلقري الذي وضع نفسه عبدا من عبيد الغرب ،وألجلهم باع دينه،
ومل يظفر بدنياه.
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هاشم صالح ..والتنوير األوروب
من الشخصيات التنويرية التي صدرها لنا الرسبون ،وأخرجها لنا أستاذ احلداثة
األكرب [حممد أركون] ،وكانت من أكثر الشخصيات مسامهة يف رشح أفكاره ،ونرشها،
والدعوة إليها شخصية [هاشم صالح]( ، )1الذي نستطيع من خالل كلامته الرصحية
واجلريئة أن نفهم األهداف الكربى من التنوير واحلداثة ،وكوهنا ال تعدو تقليدا حرفيا
للتنوير األوروب ،واعتباره نموذجا مثاليا يمكن تطبيقه ،بل جيب تطبيقه عىل واقعنا
اإلسالمي بمصادره املقدسة.
وهم يفعلون هذا من غري نظر إىل الفوارق الكبرية بني اإلسالم واملسيحية ،وال
بني القرآن الكريم والكتاب املقدس ،وال بني رؤية املسلمني لإلسالم ،ورؤية املسيحيني
له ..فهم يعتربون الكل واحدا ،ولذلك يرون أن التجربة التي نجحت يف أوروبا
ستنجح إن طبقت حرفيا يف بالد املسلمني..
وك ل ذلك مغالطات ..فاإلسالم خيتلف عن املسيحية ،والقرآن الكريم خيتلف
عن الكتاب املقدس ،واملؤسسات الدينية اإلسالمية ختتلف جذريا عن املؤسسات
الدينية املسيحية ..وكون أوروبا ختلصت من الكنيسة ،مل يضعها يف التنوير احلقيقي ،بل
إن جرائمها بعد فرتة التنوير كانت أكرب بكثري من جرائمها يف الفرتة التي حكمت فيها
(  )1مفكر وكاتب ومرتجم سوري متخصص يف قضايا التجديد الديني ونقد األصولية ونقاش قضايا احلداثة وما
بعدها .حاصل عىل الدكتوراه يف النقد األدب احلديث من جامعة السوربون  .1982وعىل دبلوم الدراسات العليا من
جامعة دمشق  . 1975يكتب بأهم الصحف واملجالت الدولية ،نقل هاشم صالح العديد من مؤلفات حممد أركون إىل
اللغة العربية ،انظر :حوار مع الكاتب واملفكر السوري هاشم صالح  :سوف حتصل يف اإلسالم ثورة معرفية كتلك التي
حصلت يف املسيحية الغربية ،موالي أمحد صابر ،مؤسسة مؤمنون بال حدود.
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الكنيسة ،فاالستعامر واحلروب العاملية واإلبادات اجلامعية كلها ممارسات وجرائم
حصلت يف عرص التنوير وابتداء من الثورة الفرنسية ،ومل تقع الكنيسة يف كل ذلك.
لكن التنويريني ال يلتفون لكل هذا ،بل يتصورون أن الغرب يمثل الغاية
الكربى ،وهناية التاريخ ،ولذلك جيب أن نضحي بكل مقدساتنا للتحقق ما وصل إليه.
وقد كتب هاشم صالح لنرش هذه األطروحة التنويرية الكثري من الكتب ،وترجم
أعامال كثرية ،وخصوصا ملحمد أركون الذي أعجب به إعجابا شديدا ،ومن مؤلفاته
كتاب [معضلة األصولية اإلسالمية] ،وكتاب [االنسداد التارخيي] ،وكتاب [مدخل إىل
التنوير األوروب]
والكتاب األخري يمثل جوهر ما يدعو إليه هاشم صالح ،والذي ذكر مصادره
الفكرية فيه يف مقال له بعنوان [نقد العقل التقليدي لإلسالم ..املرشوع الفلسفي الكبري
ملحمد أركون]( ، )1والذي ذكر فيه أثر حممد أركون يف تشكيل عقله وطريقة تفكريه،
فقال( :كل ما كتبه أركون منذ أربعني سنة وحتى اليوم يندرج حتت العنوان العريض
التايل[ :نقد العقل اإلسالمي] إنه مرشوع العمر وخالصة الفكر)
وحتى يزيل االلتباس املرتبط هبذا النوع من النقد ،وعدم توجهه للرتاث فقط،
وإنام للمصادر املقدسة أيضا ،عقب عىل ذلك بقوله ..( :وانام تعني ما ييل ،وبحسب ما
أفهم فكر أركون بعد أن عارشته أو باألحري عارشت فكره طيلة أكثر من ربع قرن:
كل الرتاث العرب اإلسالمي منذ البداية وحتى اليوم ينبغي أن يتعرض لغربلة عامة
شاملة ،من أجل معرفة بنيته الداخلية ،أو كيفية تشكّله التارخيي طيلة القرون الستة
(  )1نقد العقل التقليدي لإلسالم ..املرشوع الفلسفي الكبري ملحمد أركون:بقلم :هاشم صالح ،الفجر نيوز ،نرش يف
الفجر نيوز يوم .2008 - 02 - 03
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األوىل بشكل خاص ،فام جف منه وختشب ومات نطرحه ،ونبقي فقط عىل اجلوهر
الروحي واألخالقي لرسالة االسالم العظيم)
وهو طبعا ،كسائر التنويريني يستعملون مثل هذه األلفاظ [اجلوهر الروحي
واألخالقي لرسالة االسالم العظيم] ،ليومهوا القارئ أن نقدهم وهدمهم ال يمس
اإلسالم ،وإنام يمس ما ختشب منه ،وهم ال يعلمون أهنم يقصدون هبذا التخشب كل
احلقائق اإلسالمية ابتداء من العقائد األساسية القطعية التي ال يمكن أن يقوم الدين من
دوهنا.
وقد عرب هاشم صالح عن ذلك برصاحة بقوله( :فاملعرفة التي نمتلكها عن
الفرتة التأسيسية للرتاث اإلسالمي ال تزال الهوتية ،أسطورية تضعه فوق التاريخ ،أو
فوق املرشوطية االجتامعية التارخيية)
وهذه العبارة هي التي تلخص جوهر أكثر احلداثيني والتنويريني ،وهي اعتبار
اإلسالم ومقدساته وليد فرتة تارخيية حمددة ،ولذلك ال يمكن اعتباره عندهم معربا عن
احلقيقة املطلقة ،أو رسالة إهلية عابرة للزمان ،وإنام هو ـ بحسبهم ـ يعرب عن الفكر الذي
ساد يف تلك البيئة الزمنية ،والذي يمكن تطويره ،بل حتويره ليتحول إىل أي بيئة جديدة
بام يتناسب معها.
ولذلك كان جوهر رسالة مجيع احلداثيني هو حتويل اإلسالم من مرحلته
التارخيية التأسيسية إىل مرحلة حديثة ،ولو بتفريغه من حمتواه متاما ،باعتبار أن ذلك
املحتوى املقدس مل يعد نافعا وال صاحلا يف هذا الزمان ..فالنفعية الرباغامتية هي املحدد
عندهم لصالحية اليشء ،ال احلقيقة التي تدل عليها األدلة أو الرباهني.
وقد ذكر هاشم صالح هذا املعنى عند إجابته عىل سؤال طرحه بقوله( :ملاذا
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يشكل ذلك حاجة تارخيية ال بد منها ،أو ال مندوحة عنها؟)
ثم أجاب عىل ذلك بقوله( :ألن املسلمني ،كل املسلمني وليس فقط العرب،
وصلوا اآلن إىل مفرتق طرق :فإما أن ينخرطوا يف هذه العملية اجلراحية اخلطرية
الرضورية ملصاحلة االسالم مع احلداثة ،وإما أن يستسلموا للمقادير ،وينقطعوا عن
حركة التاريخ كلي ًا يف عرص العوملة الكونية ويصبحوا مهمشني وواقعني يف مؤخرة كل
األمم)
وهو يشبه هذه العملية اجلراحية اخلطرية التي يريد إجراءها للمصادر العميقة
لإلسالم بام حصل ألوروبا عندما راحت تسخر من الكنيسة والدين وتستبدله باملذاهب
والفلسفات املادية ،فيقول( :ويراهن كاتب هذه السطور عيل احلقيقة التالية :لو مل ختض
تصف حساباهتا مع ذاهتا التارخيية  -أي مع تراثها
ّ
أوروبا معركتها مع نفسها ،لو مل
املسيحي القديم -ملا استطاعت أن تقلع حضاري ًا وأن تسيطر عىل العامل .فأزمة الوعي
األوروب مع نفسه كانت قد وصلت إيل حد التفاقم األقيص الذي هيدد باالنفجار أو
باالهنيار)
ثم حيدد بدقة نوع النقد الذي جيب أن يوجه للعقل املسلم ،حتى ينسجم مع
احلداثة؛ فيقول( :مرشوع املستقبل ليس نقد العقل العرب كام يتومهه اجلابري عىل الرغم
من تقديرنا جلهد املحاولة لديه ولبعض النقاط االجيابية أيضا ،وإنام هو مرشوع نقد
العقل اإلسالمي التقليدي .ملاذا نقول ذلك؟ ألنه ال يوجد يشء اسمه عقل عرب أو
تركي أو إيراين وإنام يوجد عقل إسالمي أو ديني باألحري مثلام يوجد عقل علمي أو
فلسفي أو وضعي سمه ما شئت .وبينهام قطيعة احلداثة)
وبذلك ،فإن النقد احلداثي للعقل عنده هو نقد لطريقة تفكري املسلم ،أي مسلم،
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ويف أي مرحلة من مراحل التاريخ ،ما دام يؤمن بالغيب ،ويعتقد أن مصادره املقدسة،
حتوي قيام عقدية وسلوكية ثابتة ،وقد عرب عن هذا املعنى بقوله( :وبالتايل فالعقل
البرشي واحد عند مجيع الشعوب .فقط هناك شعوب حتررت من العقل الالهويت
الغيبي الطائفي القديم كشعوب أوروبا الغربية مثال ،وشعوب مل تتحرر بعد ..وهذه
هي حالتنا نحن)
وليؤكد هذا املعنى ،يعود كسائر احلداثيني إىل أوغست كونت ،وفلسفته
الوضعية ،باعتبار أن كل التقدم والتطور (الذي نشهده أمام أعيننا اليوم يف خمتلف
جمتمعات الغرب هو ثمرة الفلسفة الوضعية التي ازدهرت يف النصف الثاين من القرن
التاسع عرش ،فهذه الفلسفة كانت تعتقد اعتقاد ًا جازم ًا بأن العقل والعلم مها اللذان
والرقي ،وبالتايل فينبغي أن حي ّ
ال حمل
ينبغي أن يقودا البرشية نحو احلضارة والتقدم
ّ
الالهوت املسيحي التقليدي الذي أدى إىل حماكم التفتيش ،والتواكل ،وتأخر املجتمع
عىل كافة األصعدة واملستويات)()1

ووضح ذلك يف حمل آخر برصاحة ،فقال( :وبالتايل فالشعوب متر بعدة مراحل
من التطور العقيل والفكري؛ فهناك أوال املرحلة األسطورية البدائية للعقل ،تليها
املرحلة الدينية األكثر تطورا ،ثم أخريا املرحلة العلمية الفلسفية ،وهي أعىل درجات
العقل أو العقالنية)
وهو ينتقد اجلابري وأمثاله ممن مل يتجرؤوا عىل اقتحام املقدسات خالفا ألستاذه
أركون؛ فقال( :قناعتي هي أن اجلابري مل يتجرأ عىل مواجهة املشكلة الالهوتية وجها
لوجه؛ فقرر خوض املعركة مع العقل العرب ال العقل اإلسالمي)
(  )1أوغست كونت :الفلسفة الوضعية ومفهوم التقدم ،هاشم صالح ،جملة األوان ،ديسمرب .2013
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لكنه يعود فيعتذر له ،وألمثاله بأن السبب ليس عدم قناعتهم برضورة مواجهة
املقدسات ،وإنام لكوهنم يامرسون بعض التقية مع املجتمعات التي يعيشون فيها حتى
ال يصطدموا معها ،يقول يف ذلك ..( :وهذا حتايل عىل املوضوع يف هناية املطاف أو
هترب من املواجهة ،ولكنه مفهوم ألن للتقليديني سطوة يف الشارع ،ويستطيعون هتديد
أي مثقف وختويفه)
ليس ذلك فقط ،وإنام لكوهنم أيضا ـ بحسبه ـ يفتقرون لتلك املناهج التي يملكها
أستاذه أركون ..ذلك أنه وحده من (يمتلك التكوين املنهجي الكايف والعدة املفهومية
واملصطلحية للقيام بنقد العقل الديني يف اإلسالم ..ووحده من بني كل املثقفني العرب
من يمتلك ذلك اآلن ..وكل من يفهم يف شؤون الفكر وشجونه يعرف ذلك ..وكل
مطلع عىل الفكر احلديث وتارخيه ومناهجه العويصة ومصطلحاته يعرف ما الذي
أقصده هنا ..ولذلك راهنت عيل هذا الفكر منذ ثالثني عاما وال أزال)
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شحرور  ..املهندس األفاك
ال يظنن أحد أن يف هذا العنوان نوعا من الشتيمة أو البذاء أو الفحش؛ فقد هنينا
عن ذلك كله ،وإنام هو وصف للواقع كام هو ،ذلك أنا إن سمينا احلامر محارا ،والكلب
كلبا ،واخلنزير خنزيرا ،مل نكت شامتني ،وال طاعنني ،ألن تلك األسامء هي األسامء التي
ال تعرف احلمري وال الكالب وال اخلنازير إال هبا.
ومن هنا كان وصفنا ملحمد شحرور بكونه مهندسا وأفاكا ،ليس سوى أوصاف
دقيقة وعلمية ختترص حقيقة هذا الرجل ومرشوعه الفكري ،ورسالته التي ندب نفسه
هلا ،والتي وجدت جتاوبا من جهات كثرية تريد أن تستأصل من خالهلا الدين من
أساسه.
أما كونه مهندسا ،فال نريد منها كونه دارسا للهندسة املدنية ،ذلك أننا ال نجد له
فيها أي نتاج علمي ،بل هو فيها تابع جمرد ،مل يتجرأ أن يضيف إىل البنيان اهلنديس أي
لبنة واحدة ،وال أن ينتقد أي نظرية ،وال أن يؤسس أي نموذج ،ولذلك فإننا نريد
باملهندس هنا كونه مهندسا يف الدين ،ال مهندسا يف البنيان ،فهو قد طبق هندسته املدنية
يف املصادر املقدسة ،ومل يطبقها مع اإلسمنت والرمل واخلرسانة املسلحة.
وكل عمله من هذا القبيل ،فهو ـ بعد أن طرح السنة املطهرة ،وطرح معها كل
أقوال املفرسين واللغويني والفقهاء ـ راح إىل األلفاظ القرآنية يتعمل معها كام يتعامل
مع اللبنات ،يضعها يف املحل الذي يشاء ،وينزعها من املحل الذي يشاء ،مستعمال كل
قدراته اهلندسية التي تعلم منها فن االحتامل ،وفن املراوغة ،ليؤسس القصور الكبرية
من اللبنات القليلة ،كام يؤسس األكواخ احلقرية من اللبنات الكثرية.
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وكمثال عىل ذلك أنه عندما اصطدم موقفه اهلنديس مع موقف القرآن الكريم
من الصالة ،حيث أهنا وردت يف القرآن الكريم يف مواضع كثرية جدا ،واعترب غري املصيل
جمرما ،وتوعده الل تعاىل بالويل والعذاب الشديد ،وذلك كله يتناىف مع رؤيته للدين،
وأن الصالة فيه اختيار ال واجب ،راح يفكك كلمة الصالة يف القرآن الكريم ،معتمدا
حيلة مل يفطن هلا األولون ،وال اآلخرون ،وال تعتمد عىل أي أساس علمي.
وقد عرب عن الدافع الذي دفعه إىل تلك احليلة اهلندسية ،فقال( :قد رأينا أن من
الرضوري توضيح معنى الصالة ،جري ًا وراء التوفيق ورفع اللبس بني قوله تعاىل يف
اه َ
ون ﴾ [املاعون،4 :
سورة املاعونَ ﴿ :ف َو ْي ٌل لِ ْل ُم َص ِّلنيَ ( )4ا َّل ِذي َن ُه ْم َع ْن َص َال ِ ِهت ْم َس ُ
 ،]5واعتبار هذا القول موجه ًا للمتقاعس عن أداء الصالة بأوقاهتا ،كام ترى كتب
التفسري ،وبني قوله تعاىل يف سورة املرسالتَ ﴿ :و ْي ٌل َي ْو َمئِ ٍذ لِ ْل ُمك َِّذبِنيَ (َ )15أ َمل ْ ُهنْلِ ِك
ْاألَ َّولِنيَ (ُ )16ث َّم ُنت ِْب ُع ُه ُم ْاآل ِخ ِري َن ( )17ك ََذلِ َك َن ْف َع ُل ِبا ْملُ ْج ِر ِمنيَ ﴾ [املرسالت- 15 :
 ،]18واللبس يتلخص يف أن الل سبحانه يتوعد املؤمن املتقاعس عن الصالة بالويل
(وهو واد سحيق من وديان جهنم) ،ويتوعد به يف ذات الوقت املجرمني املكذبني ،ومن
املستحيل أن يستوي يف عدل الل سبحانه املسلم املؤمن املقرص يف أداء الشعائر ،واملكذب
املجرم الكافر بوجود الل واملنكر للبعث ولليوم اآلخر)
ثم راح يتدرج بالقارئ ليصل به إىل احلل الذي يرفع الويل عن املصلني ،ال
بحثهم عىل إقامة الصالة واالهتامم هبا ،وال باعتبارهم جمرمني ما داموا مقرصين يف حق
الصالة ،وإنام بتفريغ كلمة [املصلني] من حمتواها ،لتصبح جمرد دعاء يقال يف أي حانة
أو مرقص أو مقهي ،من دون وضوء وال غسل وال قبلة.
وقد عرب عن تلك احليلة التي أفرغ هبا الصالة من حمتواها بقوله( :واحلل يف رأينا
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يكمن يف مفهوم الصالة ذاهتا؛ فقد وردت الصالة يف التنزيل احلكيم بمعنيني حمددين
خيتلف أحدمها عن اآلخر يف الشكل ،ويلتقي معه يف املضمون ،فالصالة يف احلالتني
صلة بني العبد وربه أساسها الدعاء .ولكن هذه الصلة أخذت منذ ابراهيم شكلني:
أوهلام صلة بني العبد وربه قالبها الدعاء ،ال حتتاج إىل إقامة وطقوس ،يؤدهيا كل إنسان
له بالل صلة عىل طريقته اخلاصة( ،وقد وردت يف التنزيل احلكيم الصالة باأللف)،
وثانيهام صلة بني العبد وربه ،هلا طقوس وحركات حمددة خاصة هبا ،كالقيام والركوع
والسجود والقراءة ،وحتتاج إىل إقامة ،أي عىل اإلنسان أن يقوم ليؤدهيا ( ،وقد وردت
يف التنزيل احلكيم [الصلوة] بالواو) .وهي من شعائر اإليامن)
واحليلة التي اعتمدها عجيبة جدا ،فهي ال تتعلق بمعاين الكلمة اللغوية ،ذلك
أهنا واحدة ،وال بالسياق الذي وردت فيه ،وإنام باعتامد الرسم القرآين مع العلم أنه رسم
اجتهادي كتبه الصحابة ،ومل يكتبه رسول الل



 ،ومل يرد أي دليل عىل اعتامده يف

املعاين ..وربام يكون السبب يف كتابة الصالة بالواو أو باأللف خاضعا للكتبة ،فبعضهم
يرسم حرف املد ألفا ،وبعضهم يرسمها واوا..
لكن شحرورا ـ ليفرغ الكلمة من حمتواها ـ استعمل هذه احليلة ..والطريق إليها
بسيط جدا ،وخاصة مع التقنيات احلديثة ،فهو لن حيتاج ـ كام يتوهم القارئ البسيط ـ أن
يرجع للمصحف كل مرة ،ويقوم بالتحقيق ،بل يكفي أن يستعمل أي برنامج ليضع له
كلمة الصالة باشتقاقاهتا ورسمها ومواقعها اإلعرابية ،ليتعامل معها هو بعد ذلك كام
يتعامل مع رقعة الشطرنج ،وليوهم املستمعني أو القارئني له أنه نقب وحقق وتدبر إىل
أن وصل إىل تلك النتيجة العظيمة التي مل ختطر عىل بال أحد.
وبعد أن وضع تلك املقدمات التي عىل أساسها فرق بني الصالة التي يدعو
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إليها ،والتي هي جمرد دعاء ،والصالة التي جاءت هبا الرشيعة ،وجاءت معها
التحذيرات من التهاون فيها ،راح يعطي النتيجة للقارئ ،وهي نتيجة جتعل من البرش
مجيعا مصلني ..مسلمهم وكافرهم ..ذلك أن املسلم عنده هو كل من آمن بالل ..واملصيل
عنده هو كل من دعا الل ..وهو متحقق يف مجيع امللل والنحل ،وبني مجيع الشعوب..
فال أحد منهم إال ويقول :يا الل ..يف أي مناسبة من املناسبات.
وهكذا راح حيتال عىل الصوم ليحول منه إىل إطعام املساكني ،مستثمرا كلمة من
كلامت القرآن الكريم هي كلمة [يطيقونه] مفرسا هلا بحسب مزاجه ،ال بحسب ما
اتفقت عليه أقوال اللغويني واملفرسين.
وهكذا راح إىل كلمة اإلسالم نفسها ،حيوهلا عن مدلوهلا الواضح الذي ضبطه
القرآن الكريم ،وضبطته السنة املطهرة ،إىل مفهوم مطاط مرن ،يشمل كل األديان..
ليصبح اإلسالم الذي نعرفه جمرد اختيار شخيص ،يمكن أن يستبدله املرء متى شاء،
وكيف شاء من غري أي حرج.
ولذلك مل نكتف يف وصفه بكونه مهندسا فقط ،وإنام بكونه أفاكا أيضا ..فاألفاك
هو الكاذب الذي يستعمل كل احليل ليرصف األسامع والقلوب عن احلقيقة إىل البدائل
التي يضعها هلا ..ولذلك حذر الل منه ،وتوعده بالعذاب الشديد ،فقالَ ﴿ :و ْي ٌل لِ ُك ِّل
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
رش ُه بِ َع َذ ٍ
اب
رص ُم ْس َتك ِ ً
ْربا َك َأ ْن َمل ْ َي ْس َم ْع َها َف َب ِّ ْ
َأ َّفاك َأثي ٍم (َ )7ي ْس َم ُع آ َيات اللَِّ ُتت َْىل َع َل ْيه ُث َّم ُي ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ُم ِهنيٌ ﴾ [اجلاثية- 7 :
َألي ٍم (َ )8وإِ َذا عَلِ َم م ْن آ َياتنَا َش ْيئًا َّاخت ََذ َها ُهزُ ًوا ُأو َلئ َك َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
]9
وهذه اآليات الكريمة ال تنطبق عىل أحد كام تنطبق عىل ما يقوم به شحرور وأبناء
مدرسته ،ذلك أهنم ـ مع إقرارهم بكوهنم يسمعون آيات الل ـ إال أهنم يرصون عىل أهنم
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مل يسمعوها ،ذلك أهنم ال يسمعون منها إال ما يرغبون ويشتهون ،ويفرسوهنا كام حيبون،
متخذين منها مطية ألهوائهم ،ال يبحثون فيها عن احلقائق ليلتزموها ،وإنام جيعلون منها
مطية ألمزجتهم وأفكارهم ورغباهتم.
وهو ما جيعلهم حمال لتنزالت الشياطني كام ذكر الل تعاىل ذلك عند وصفه
الستعداد األفاكني لتقبل وحي الشياطني ،ذلك الوحي الذي يسميه املغفلون [مشاريع
فكرية] أو [اجتهادات جتديدية] ،بينام هو يف املصطلح القرآن [اإلفك اآلثم]
قال تعاىل يذكر ذلك كلهَ ﴿ :ه ْل ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم ع ََىل َم ْن َتنَزَّ ُل َّ
الش َياطِنيُ (َ )221تنَزَّ ُل
ون السمع و َأ ْك َثر ُهم ك ِ
ٍ ِ
َاذ ُب َ
ون (َ )223و ُّ
الش َع َرا ُء َي َّتبِ ُع ُه ُم
ع ََىل ُك ِّل َأ َّفاك َأثي ٍم (ُ )222ي ْل ُق َ َّ ْ َ َ ُ ْ
ٍ
ون َما َال َي ْف َع ُل َ
ون (َ )225و َأ َّهنُ ْم َي ُقو ُل َ
يم َ
َاو َ
ون ﴾
ا ْلغ ُ
ون (َ )224أ َمل ْ ت ََر َأ َّهنُ ْم ِيف ُك ِّل َواد َهيِ ُ
[الشعراء]226 - 221 :
ولذلك ،فإن املرشوع احلقيقي لشحرور هو حتريف القرآن الكريم ،وتفريغه من
حمتواه ،وحتويله إىل كتاب آخر ،ال عالقة له بالرشيعة وال بالقيم التي أمجعت عليها األمة
بمدارسها املختلفة.
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..
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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 ترىض عنه تلك الشعوب ،ويصبح
تابعا هلا ،ال تابعة له.
وألجل هذا راح يلوي أعناق النصوص باحليل املختلفة ،ليستخرج املفاهيم التي
تتالءم مع هذه القيم ،وهو لن حيتاج أي يشء لتحقيق هذا ،فيكفيه أن يبحث عن اجلذر
اللغوي للكلامت القرآنية ،ثم يلجأ إىل القواميس يبحث فيها عن معنى جيده أكثر توافقا
مع القيم العلامنية املعارصة ليطبقه عليها.
ومن األمثلة التي ذكرها لذلك ،ما فرس به قوله تعاىل﴿ :زُ ِّي َن لِلن ِ
ب
َّاس ُح ُّ
ات ِمن النِّس ِ
الشهو ِ
اء َوا ْل َبنِنيَ َوا ْل َقنَاطِ ِ
الذ َه ِ
ب َوا ْل ِف َّض ِة َو ْ
ري املُْ َقنْ َط َر ِة ِم َن َّ
اخلَ ْي ِل املُْ َس َّو َم ِة
َّ َ َ
َ َ
و ْاألَ ْنعا ِم و ْ ِ ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َواللَُّ ِعنْدَ ُه ُح ْس ُن املَْ ِ
آب ﴾ [آل عمران]14 :
احل ْرث َذل َك َمت ُ
َاع ْ َ
َ َ َ َ
فمع كون 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
ثم يصبح املعنى :األشياء ّ
املؤخرة ،أي األشياء اجلديدة
[نيسء] التي تعني التأخري ،ومن ّ
املحبوبة للناس ،أي بالتعبري املعارص [املوضة] ،أي أن اآلية الكريم تذكر أن الناس
حببت إليهم املوضة ،ال النساء املعروفات.
وقد قال معربا عن ذلكّ ( :
إن اآلية فيها خرب عن مجيع الناس ،وليس العرب
خاصة ،وجيب أن يكون خرب الل صاد ًقا ،ومن ثم جيب أن يتطابق قول الل مع حال العامل
حمبوب من قبل كل الشعوب ،ومن ثم يكون معنى [النساء] مجع
اليوم ،واليشء اجلديد
ٌ
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نيسء ،أي األشياء امل َّ
ؤخرة ،أي األشياء اجلديدة)
ولست أدري 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 يشء كام تستثمر يف النساء باعتبارهن الوسيلة األكثر قبوال من لدن البرش
مجيعا.
وهو ألجل هذا ال يتعامل مع القرآن الكريم باعتباره مجلة ،وإنام باعتباره
مفردات مرتاصة ،يمكنه أن يتحكم فيها كام يتحكم املهندس يف البنيان ،فيزيل ما يشاء
من اجلدران ،ويضيف ما شاء منها.
وهلذا نراه يعزل السياق متى شاء ،ويثبته متى شاء ،ونزاه 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 ختدمها.
ولذلك كان أحسن وصف له هو كونه مهندسا أفاكا ..فهو قد استعمل اهلندسة
والتفكيك وإعادة البناء ،ألجل مترير اإلفك عىل املغفلني الذين يبحثون عن اجلديد من
غري أن يتأكدوا من سالمته ..فيكفي عندهم أن يكون جديدا.
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حسن حنفي  ..والثورة عىل الدين
بعد االنتكسات الكثرية التي مر هبا واقعنا العرب واإلسالمي ،وعند ظهور
املدارس الثورية املختلفة ،خاصة اليسارية منها ،برز يف جمتمعاتنا اإلسالمية صنفان من
الثورة ،ومعهام صنفان من الثوار:
صنف 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.
وصنف 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 ،وكان منهم صاحب املشاريع
الكثرية [حسن حنفي] ا لذي يمكن تلخيص مشاريعه مجيعا يف العبارة التي ذكرناها يف
العنوان ،وهي [الثورة عىل الدين]
وامليزة التي متيز هبا عىل الكثري من الثوار عىل الدين أنه 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 أحد.
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
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بني يدي املشايخ.
لكن احلقيقة ال يمكن أبدا أن تطمسها األلفاظ ،كام قال تعاىل عن املنافقني﴿ :إِ َذا
ون َقا ُلوا ن َْش َهدُ إِن ََّك َل َر ُس ُ
َجا َء َك املُْنَافِ ُق َ
ول اللَِّ َواللَُّ َي ْع َل ُم إِن ََّك َل َر ُسو ُل ُه َواللَُّ َي ْش َهدُ إِ َّن
املُْنَافِ ِقنيَ َلك ِ
ون (َّ )1اخت َُذوا َأ ْي َام َهنُ ْم ُجنَّ ًة َف َصدُّ وا َع ْن َسبِ ِ
يل اللَِّ إِ َّهنُ ْم َسا َء َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
َاذ ُب َ
ون
﴾ [املنافقون]2 ،1 :
وهاتان 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 عند العقالء
بالنتائج ال باملقدمات ،وبالنهايات ال بالبدايات.
وتبدأ ثورته عىل اإلسالم من ذلك املنهج الرباغاميت الذي اعتمده ،ودعا إىل
استعامله ،واستطاع أن يمرر مرشوعه من خالله ..وهو أن ُينظر إىل اإلسالم ،ال باعتباره
دين الل ،وأنه حقيقة مطلقة دلت عليها األدلة العقلية ،وأثبتتها أصناف احلجج ،وإنام
من كونه مادة يمكن استثامرها واالستفادة منها يف تغيري املجتمع وتوجيهه.
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 يشء يف الدين إىل وسيلة لتحقيق العدل االجتامعي والرفاه
االقتصادي باعتباره الغاية الكربى ،ال رضوان الل ،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.
ولذلك فإن أقرب املفكرين إليه هو [وليم جيمس] ذلك الفيلسوف الرباغاميت
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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 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)
وهكذا ،وبنفس األسلوب عرب حسن حنفي عن مرشوعه التجديدي حني قال:
(مهمة الرتاث 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)()1

وبناء عىل هذا راح يصيغ أفكاره حول العقيدة والرشيعة ،والتفسريات اجلديدة
هلام ،والتي يرى أهنا تتناسب مع هذا العرص اجلديد ،وهي بمجموعها ليست سوى
تفريغ لإلسالم من حمتواه ،بحيث ال يبقى منه إال األسامء ،أما املسميات ،فتتغري تغريا
تاما.
ومن األمثلة عىل هذا التفريغ ،أو عىل هذه الثورة عىل حقائق اإلسالم قوله( :فالل
الواحد الذي ليس كمثله يشء ،والذي اليرى ويرى كل شىء  ،ليس هو بالرضورة
(  )1الرتاث والتجديد ،حسن حنفي.
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التصور الوحيد لل كام نعلم من تاريخ العقائد ،فهناك الل 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 الل يسمع ويرى ويبرص كل يشء ،فقد متت صياغتها من أجل استخدام
سياسى خالص للسلطة ،والتى هى بدورها ترى وتسمع وتبرص كل يشء) ()1

وهكذا يعرب عن القرآن الكريم والوحي اإلهلي ،فهو عنده جمرد افرتاض ال يمكن
التحقق منه إال بمدى خدمته للواقع ،فيقول( :أما الوحي بالنسبة يل ،فإنني آخذه عىل
سبيل االفرتاض .أنا يف رأيي؛ الوحي هو افرتاض يف البحث العلمي ،يقوم بدور
االفرتاض 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
فأهال
وكل اآلراء .وعيل أن امتحنها عىل حمك الواقع)()2

ّ

مفروضا
ويؤكد هذا املعنى بقوله( :نصوص الوحي ليست كتا ًبا ُأنزل مرة واحدة
ً
من عقل إهلي! ليتقبله مجيع البرش .بل جمموعة من احللول لبعض املشكالت اليومية التي
تزخر هبا حياة الفرد واجلامعة)()3

وهو هبذه الطريقة من التفكري يردد نفس ما ردده [وليم جيمس] حني قال( :إننا

(  )1الرتاث والتجديد ،حسن حنفي.
(  )2اإلسالم واحلداثة (ص)220،219
(  )3الرتاث والتجديد ()135
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بدال من أن نتسائل عام يسري األشياء ،وهل هي املادة أم الل؟ جيب أن يكون تساؤلنا
كالتايل :ماهو الفرق العميل الذي يمكن أن حيدث اآلن إذا قدر للعامل أن تسري دفته
بواسطة املادة أو بواسطة الل ؟ إننا يف مقدورنا أن نتمتع بإهلنا إذا كان لدينا إله)
وهلذا كانت مشاريعه مجيعا مشاريع ثورية حتاول أن حتافظ عىل األسامء مع تغيري
املسميات ،بناء عىل تصورها أن الدين والرتاث ليسا سوى نتيجة للواقع السيايس
واالجتامعي الذي مرت به األمة يف مراحلها املختلفة.
وهلذا نجد هذه العناوين يف كتبه ومشاريعه( :الرتاث والتجديد) ،و(من العقيدة
اىل الثورة) ،و(من النص اىل االبداع) ،و(الرتاث والعرص واحلداثة) ،وهي كلها مشاريع
ال تريد التجديد أو اإلبداع بمفهومة املعروف ،وإنام تريد إلغاء القديم وإحالل مفاهيم
جديدة بدهلا ال عالقة هلا هبا.
فمهمة املفكر يف التعامل مع الرتاث 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)
ولذلك فإن املنطلق عنده يف التعامل مع الرتاث 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 املجتمع،
َّاس من يعبدُ اللََّ ع ََىل حر ٍ
ِ
ف َفإِ ْن َأ َصا َب ُه َخ ْ ٌري
وهو نفس ما عرب عنه قوله تعاىلَ ﴿ :وم َن الن ِ َ ْ َ ْ ُ
َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
رس ُ
رس الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر َة َذلِ َك ُه َو ْ
ان
ا ْط َم َأ َّن بِه َوإِ ْن َأ َصا َب ْت ُه ف ْتنَ ٌة ا ْن َق َل َ
اخلُ ْ َ
ب ع ََىل َو ْج ِهه َخ َ
املُْ ِبنيُ ﴾ [احلج]11 :
فهذا الصنف الذي ذكره القرآن الكريم هو الذي ينظر إىل الدين ،ال باعتباره
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حقائق واقعية ،وإنام باعتباره وسائل نفعية ،يمكن االستفادة منها ،واستثامرها يف الدنيا
وللدنيا ،فإن حتقق االستثامر ،فبها ،وإال رمي كام يرمى كل يشء ال منفعة فيه.
وهكذا يدعو حسن حنفي إىل تطوير الدين ،بحيث يتحول إىل وسيلة للدنيا،
وللرفاه ،ال وسيلة للتعرف عىل احلقائق ،والسلوك وفق مقتضياهتا.
وهلذا ،فإنه بعد بحثه يف الرتاث والتاريخ ،وجد أن (املعتزلة أفضل من األشاعرة
بالنسبة للعرص ،فحاجتنا إىل العقل واحلرية  ..والدفاع عن الفلسفة القديمة وحكمتها
املنطقية والطبيعة واإلهلية أفضل من رفضها)
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)
أو كام 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)
وهلذا ،فإن الل عنده (هو الثابت ىف الكون ،والعامل هو احلركة فيه واجهتان لشىء
واحد  ..ال يوجد إال العامل ،والل 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
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عليها وتسخريها)
وبناء عىل ذلك ،فإن االعتبار األسايس عنده ليس لل ،وال لوحيه ،وال لرشيعة،
وإنام للمجتمع ،فـ (املجتمع أوالً والوحي ثاني ًا .والناس أوالً والقرآن ثاني ًا)()1

أو كام 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 الل هو
األرض حرص ًا من عىل حترير األرض وربطها باأللوهية وكام هو وارد بنص القرآن
ِ
الس َام ِء إِ َل ٌه َو ِيف ْاألَ ْر ِ
ض إِ َل ٌه ﴾ [الزخرف ، ]84 :ويمكن أن يكون الل هو
﴿ َو ُه َو ا َّلذي ِيف َّ
اخلبز واحلرية تعبريا عن حاجتنا إىل الغذاء واألمان طبقا لنص القرآن ﴿ َف ْل َي ْع ُبدُ وا َر َّب
ت ( )3ا َّل ِذي َأ ْطعمهم ِمن جو ٍع وآمنَهم ِمن َخو ٍ
َه َذا ا ْلبي ِ
ف﴾ [قريش)2( )]4 ،3 :
َ َُ ْ ْ ُ َ َ ُ ْ ْ ْ
َْ
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

(  )1احلداثة واملعارصة ،حسن حنفي.
(  )2احلداثة واملعارصة ،حسن حنفي.
(  )3احلداثة واملعارصة ،حسن حنفي.
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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 الل وتصوره باعتباره أرضا
درءا لالحتالل وحتريرا لألرض)
وهكذا يتحول الدين عنده من دين يبحث عن الل ،وإقامة الصالت الروحية به
إىل دين يبحث يف اإلنسان الذي يعتربه صانعا لل ،وليس الل هو الصانع لإلنسان.
ونحب أن نبني هنا أن حديثه عن الرتاث 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 الرتاث الذي حيتاج إىل انتقاء وإعادة قراءة،
ال عىل أسس علمية ،وإنام عىل أسس براغامتية.
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 السيايس والعقل التارخيي لوضع القوانني وسن الرشائع ..إن العقل ليس
بحاجة إىل عون ،وليس هناك ما يند عن العقل  .هل استطاعت النبوة أن ختفف من
نقائص اإلنسان وهي أول من يعرتف هبا؟)
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)
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وبناء عليه أيضا يتحدث عن رسول الل  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 سيايس شيئا جيد ،ألنه حيقق
يل مصاحلة مؤقتة مع العدو ،وماذا يعني لو أنني ذكرت الالت والعزى ملدة سنة واحدة
ثم أغري بعدئذ؟)
أما أحاديثه عن الل ،فهي ال ختتلف 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 الل قائال( :مع أن علامء أصول الدين يتحدثون
عن الل ذاته وصفاته وأفعاله ،فإهنم يف احلقيقة يتحدثون عن اإلنسان الكامل ؛ فكل ما
وصفوه عىل أنه الل إن هو إال إنسان مك ََّرب إىل أقىص حدوده )
ويقول( :إن لفظ ( الل ) 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 الل )
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)
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وبناء عىل ذلك كله؛ فإن النتيجة التي يرمي إليها من خالل مشاريعه مجيعا ،وهي
نفس النتيجة التي ينطلق منها مجيع التنويريني اجلدد ،هي إقصاء الدين إقصاء كليا من
احلياة ،ويف مجيع مستوياهتا ،وقد عرب عن ذلك بقوله( :فإن قيل إن الرتاث 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 اسرتداد ً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
ختلف 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)
وهو هبذا يردد نفس ما ردده املاركسيون والوجوديون ومجيع املالحدة حني
يعتربون وجود الل إلغاء لوجود اإلنسان ،ويعتربون رشيعة الل كبتا واغتصابا حلرية
حلرية اإلنسان ،ولذلك فإن أحسن تعبري عن مرشوع حسن حنفي هو [الثورة عىل
الدين]
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القبانجي  ..والعاممة املدنسة
من املظامل العظيمة التي تسلط عىل الشيعة خصوصا دون غريهم إلصاق كل من
لبس العاممة السوداء أو البيضاء هبم ،ومحله عليهم ،واهتامهم مجيعا به ،فإن ظهر راقصا
يف حفلة ،فعلامء الشيعية ومالليهم مجيعا راقصون ،وإن سب الصحابة وأمهات
املؤمنني ،فهو عندهم ناطق رسمي باسم مجيع علامء الشيعية وفقهائهم ،ولو تربأ من
قوله مجيع املراجع ،وظهرت البيانات املوقعة من مجيع العلامء ترد ذلك ،وتكذبه.
وال نجد هذه التهمة يف املدرسة السنية ،حيث أنه إن ظهرت فضيحة من أي
جهة؛ فإن املدرسة مجيعا ،تنسب األمر ألصحابه فقط دون من عداهم ،فاإلرهابيون ـ
مع كوهنم من املدرسة السلفية خصوصا كام ترصح بذلك كتبهم وأحاديثهم ـ إال أهنم
ال حيملون عىل السلفية ،وال عىل املدرسة السنية مجيعا..
وهكذا فإن حداثيي املدرسة السنية وتنويرييها ال حيملون عىل املدرسة السنية،
بل ُيعتربون من املنحرفني عنها ،ومل يوجه أحد من الناس التهمة للمدرسة السنية بكوهنا
تتبنى أطروحات شحرور وال أركون وال اجلابري وال غريهم.
إال القبانجي  ،ذلك املعمم التنويري احلداثي الذي هو أقرب إىل اإلحلاد منه إىل
اإلسالم؛ فإهنم يعتربونه بسبب تلك العاممة التي وضعها عىل رأسه ،وبسبب البيئة التي
ولد وعاش فيها مفكرا شيعيا ..ولست أدري 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 الل عنه؛ فقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا
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ِ ِ
ِ
ِ
جي ِر َمنَّ ُك ْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم ع ََىل َأ َّال َت ْع ِد ُلوا
ا َّلذي َن آ َمنُوا ُكو ُنوا َق َّوامنيَ للَِّ ُش َهدَ ا َء بِا ْلق ْسط َو َال َ ْ
اع ِْد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقوا اللََّ إِ َّن اللََّ َخبِ ٌري بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [املائدة]8 :
ولذلك ،فإن خطور القبانجي ال تكمن يف األفكار التي يطرحها؛ فمثلها كثري يف
البيئة السنية ،وإنام يف تلك العاممة السوداء التي يلبسها ،والتي خييل لكل من رآها أنه
أمام مفكر ومرجع وداعية شيعي ،فلذلك حيمل كل كلامته عليهم ظلام وزوروا وهبتانا.
لذلك آثرنا أن نتحدث عنه هنا ،لنطرح فكره من جهة ـ باعتباره نموذجا
للمدرسة التنويرية ـ ولننفي املظلمة عن املدرسة الشيعية التي يضع عليها احلاقدون كل
النفايات ،وينسون أن ينسبوا إليها أي مكرمة ،ألهنا يف نظرهم رش حمض.
وأحب أن أبني قبل أن أحتدث عنه ،بأن النظام الذي رعاه ،وقدره ،وساهم يف
نرش فكره هو النظام العرب اخلليجي املتمثل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بينام
النظام الذي واجهه ،وانتقده ،بل أدخله السجن بسبب أفكاره اخلطرية التي كان ينرشها
هو النظام اإليراين( .. )1ثم يأيت بعد ذلك الناعقون ليذكروا أن أفكاره التي يطرحها هي
أفكار إيران ،ال أفكار اإلمارات.
فقد كان أول ما بزغ نجم هذا القبانجي يف دولة اإلمارات عام 2010م ،حينام
استدعي من طرف ويل عهد أب 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.
(  )1يف 2013م ،اعتقلته السلطات اإليرانية ،إلشهاره لطروحاته بني طلبة العلم ،ولتشكيكه يف أساسيات الدين،
لكن املظاهرات املؤيدة له والتي اندلعت يف البرصة وبغداد ،كان هلا دور كبري يف اإلفراج عنه وإطالق رساحه.
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وقد أعلن عنه حينها بأنه املفكر والباحث الكبري ،وكان ذلك مقدمة إلشهار
أفكاره يف أب ظبي وغريها ،مثلام كانت منطلقا إلشهار كل تلك األفكار التي ال هتدم
اجلامعات اإلسالمية فقط ،بل هتدم معها اإلسالم أيضا.
وبغض النظر عن املصدر الذي نرش أفكاره ،وساهم يف الدعوة إليها ،فإنه
السهولة ألي عقل ناضج أن يقرأ أو يستمع لتلك الطروحات التي يطرحها ،ثم يقارهنا
بموقف علامء الشيعة ليتبني احلقيقة ،ويعلم أن تلك العاممة التي يلبسها ذلك القبانجي
ليست سوى عاممة مدنسة بالتنوير املزور ،واألهواء املجردة.
فهل وجدتم ـ يا من حتملون هذا القبانجي عىل الشيعة ـ أحدا من علامئهم
ومراجعهم يقول( :إن اجلنة والنارهي خالف العقل وال وجود هلا ،وإن ورود جهنم يف
القرآن هو لتخويف االنسان فقط  ،والوعد باجلنة هو لرتغيب االنسان كي ينجذب اىل
الدين وااليامن باالسالم وبرسوله وكتابه) ()1

أو يقول( :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)
أو يذكر بأنه إذا عرضت عليه اجلنة ،فسريفضها ،وسيكون سعيدا إذا ذهب إىل
جهنم.
وهل رأيتم عاملا أو مرجعا شيعيا يردد بأن األحكام الرشعية (كانت صاحلة يف
(  )1انظر هذه النص وغريه يف مقال بعنوان :االسالم العقالين والليربايل عند الشيخ امحد القبانجي ،صباح إبراهيم،
احلوار املتمدن-العدد ،08:35 - 8 / 12 / 2011 - 3569 :وهي موجودة يف حمارضاته عىل اليوتيوب.
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زمان النبي وبدء ظهور االسالم ،وهي التصلح لكل زمان ومكان ،فاآليات جاءت
لظروف حمدودة ولزمن معني) ،وهو نفس ما يردده أكثر التنويريني املوجودين يف البيئة
السنية.
وهل سمعتم عاملا شيعيا يردد ما يقوله هذا القبانجي( :إن ماجاء به حممد ليس
كالما إ هليا وليس من الل  ،بل كالم ناتج عن عمق اتصاله مع الل ومع الناس؛ فأخذ
يصوغ للناس كالما نورانيا من ذهنه ،وليست نصوصا مبلغا هبا من الل)
وهل سمعتم أحدا منهم ـ وهم الذين يقولون بالعصمة املطلقة لرسول الل ،
ولألنبياء مجيعا ،بل يضيفون إليهم حتى أئمة أهل البيت ـ يذكر أن رسول الل  كانت
له أخطاء علمية كثرية ،وأن من أخطائه (اعتبار االرض مسطحة ،وكان يعتقد أن القمر
لق ليكون مواقيت للناس فقط ،حيث اليستعمل اآلن للتوقيت لوجود التقاويم
ُخ َ
احلديثة والساعات وغريها من األجهزة ،وأخطأ القرآن يف أسباب خلق اجلبال،
فاعتربها روايس لألرض العتقاده أن األرض تطفو عىل سطح املياه وبحاجة للروايس
كي ال متيد وتنزلق  ،وهذا ما ينفيه العلم احلديث)
وهل سمعتم أحدا منهم يردد قوله( :قال النبي حممد[ :إن الل هو الضال
واهلادي] ،فكيف يدعو الل اىل اخلري والرش ،وهذا حمال أن يناقض الل نفسه)
أو يقول( :إ ن 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
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عمه أب طالب ويل أمر حممد)
أو يقول( :نحن النحتاج اىل الل خالق السامء واألرض ،بل نبحث عن الل اخلري
نبحث عن الرب)
أو يقول( :ثبت أن القرآن ليس من الل لوجود الكثري من األخطاء والتناقضات
ُ
القرآن اللَ بأنه جبار وماكر
والالبالغية والالأخالقية والالعلمية فيه ..ويصف
وغضوب وأن حممد جيسد الل وجيلسه عىل عرش وكريس ،وأن الل يعذب ويظلم
ويستهزئ ويمكر ويأمر بالفسق والقتل وينتقم ويضل من يشاء ،وهذه كلها صفات
برشية يتنزه الل عنها  ،ثم يناقض حممد نفسه ويصف ربه انه ليس كمثله شئ  ..لذلك
فإن القرآن هو تفسري حممد لكالم الل ،وليس هو كالم الل ..فاآليات القرآنية هي صياغة
برشية ملا يراه النبي من تفسريات وجدانية ..والقرآن كتاب خطاب وليس فلسفي  ..وهو
كالم موجه للهمج من العرب ،وأدلته ضعيفة  ..وكل ماجاء به من األحكام والرشائع
وقصص األنبياء مستوحى من التوراة واالنجيل والرتاث املكتوب ما قبل االسالم
وليس فيه شئ جديد)
أو يقول( :إن حممدا هو من ابتدع فكرة أن يكون خاتم االنبياء وقد انتظر 18
َان حمُ ََّمدٌ َأ َبا َأ َح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم َو َلكِ ْن َر ُس َ
سنة كاملة حتى أتى بسورة االحزاب ﴿ َما ك َ
ول
اللَِّ َو َخات ََم النَّبِ ِّينيَ ﴾ [األحزاب ]40 :ألنه كان يعتقد أنه سريزق بولد ليكون خليفته
ونبيا من 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)
أو يقول( :إن ختم النبوة بمحمد يتناىف مع احلكمة اإلهلية ..وأن القرآن ذكر أن
الل سريسل رسال هلداية البرش بعد حممد  ..وهذا يدل عىل استمرار ارسال رسل آخرين
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قبل وبعد حممد  ،حيث ال يعقل أن ينقطع اتصال الل بالبرشية حتى قيام الساعة)
أو يقول( :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)
أو يقول( :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)
وغريها من املقوالت الكثرية التي حيملها بعض احلاقدين عىل الشيعة مصورا
أهنا مقوالهتم ،لسبب بسيط ،وهو أن قائل كل تلك اهلرطقات رجل قد لبس العاممة
التي تعود طلبة العلم يف البيئة الشيعية أن يلبسوها ،كام تعود طلبة األزهر والزيتونة
والقرويني وغريها أن يتميزوا بلباسهم اخلاص.
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ما الذي أنكره عىل عدنان إبراهيم؟
يتصور البعض أننا عندما ننتقد شخصا ،أو ننكر عىل جهة ،أننا ننكر كل يشء
فيها ،وننتقد كل ما يصدر منها ،وهذا وهم كبري ،فليس هناك باطل جمرد ،بل احلق خيتلط
مع الباطل ،ونحن نحتاج إىل التمييز بينهام ،وقد نضطر يف بعض األحيان إىل ذكر األسامء
حتى حيصل ذلك التمييز ،وحتى يزول االلتباس.
وقد فعلنا ذلك مع عدنان إبراهيم يف الفرتة احلالية بعد أن كنا ننكر عليه تلميحا
ال ترصحيا ..لكن بعد حتوله إىل قيادة اجتامعية ،أو ـ يتعبري مالك بن نبي ـ [صنم فكري]،
أصبح من الرضورة ذكر اسمه ،للتنبيه والنصح إىل أن يؤخذ كالمه يف املسائل العلمية
أو السياسية باحرتاز شديد ،حتى ال يقع حمبوه ضحية التقديس لشخصه ..وحتى ال
يكونوا كالذين هربوا من وثنية قديمة إىل وثنية جديدة.
بناء عىل هذا ،فإن الذي أنكره عىل عدنان إبراهيم أربعة أمور:
أوهلا ـ اجلرأة عىل احلديث عىل مسائل كبرية يف العلم والدين من غري حتقيق كبري،
بل نراه يلقي رأيه أمام وسائل اإلعالم ،ثم يدعمه ببعض األدلة اخلطابية ،ال العلمية،
وال العقلية ،ألنه يعلم أن مجهوره سيقبل منه ذلك بسهولة ،بل سيبني عليه أحكاما
كثرية ،ألنه يريد أن يسمع كل مرة جديدا ،وال هيمه البحث املفصل فيه ،وال يف أدلته.
وهذا منهج غري صحيح يف طرح القضايا العلمية ،ذلك أهنا حتتاج طرحا مفصال
لألدلة ،ومناقشة علمية هادئة ألدلة املخالفني ،وكل ذلك بطريقة علمية ممتلئة باهلدوء.
واملشكل ة األكرب ليس يف تلك الطروحات ،وإنام يف إثارة عامة الناس ممن مل
تكتمل هلم أدوات االجتهاد والبحث ليتحدثوا يف كل يشء ،ويناقشوا كل يشء من غري
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بذل جهد يف البحث واملراجع ،ومطالعة املطوالت ..فقد عودهم عىل الوجبات
الرسيعة ،واحلديث يف القضايا الكربى يف أقل وقت ممكن.
ثانيها ـ أنه يعيش يف أوروبا ،وخيطب من عىل منابرها ،ولديه الكثري من الفرص
اإلعالمية التي تتيح له احلديث عن قضايا األمة التي ال ينبغي السكوت عليها ،لكنه مل
يفعل ..وقد ذكرنا أنه يف الوقت الذي حصل فيه العدوان الثالثي عىل سورية ،كانت
خطبته حول الرتحم عىل هوكينغ ،بل كانت صفحته كلها دعاية هلوكينغ..
ومثل ذلك موقفه من اليمن الذي ُيقتل أطفاله ،و ُتدمر بيوته ومؤسساته ،ويلقى
من الظلم ما مل يلقه بلد يف التاريخ ..ومع ذلك مل نجده يتكلم كلمة واحدة يف نرصة ذلك
الشعب املظلوم ،مع أن مؤسسات حقوقية كربى حتدثت عنه ،ومع أنه يف بلد يتيح له أن
يتكلم يف كل يشء بحرية كبرية.
ثالثها ـ أنه مع عدم كالمه يف السياسة ـ كام يقول أتباعه ـ الذين يريدون تربير
مواقفه من السكوت عن االعتداءات عىل سورية واليمن نراه يمجد كاذبا السعودية،
ويزعم أهنا تسري اآلن يف الطريق الصحيح ..ويثني ثناء عطرا عىل أمرائها.
ولسنا ندري رس هذا ..وال مدى علميته ..وهل يكون دفع مئات املاليري من
الدوالرات ألمريكا وفرنسا وغريمها حترضا؟ ..وهل جلب املطربني واملمثلني
واملهرجني ،وفتح دور السينام هي احلداثة التي يريد أن نسري عليها؟
ومثل ذلك موقفه من حكام آخرين للخليج هو يعلم متاما أهنم مل يقدموا ال
لشعوهبم ،وال ألمتهم شيئا ،بل مل يقدموا هلا إال اخلراب ..ومع ذلك يثني عليهم ،ويذم
أعداءهم ال اإلرسائيليني ،وإنام أعداءهم من املسلمني.
وهلذا رصت أخاف أن خيرج علينا يف يوم من األيام بخرجة جديدة يقول فيها:
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(بعد البحث الطويل تبني يل أن عداوتنا إلرسائيل ال مربر هلا ..بل يمكننا أن نتحول إىل
أصدقاء ،فنستفيد من خربهتا وجتربتها ..واألدلة عىل ذلك ،)..ثم يسوق من األدلة ما
تعود أن يسوقه.
وال أقول هذا جمازفة ..ولكن كل يشء يدل عليه ،ألن األرضية أصبحت مهيأة
من الناحية النفسية ،كام ذكرت ذلك بتفصيل يف املقاالت الكثرية التي ترد عىل تلك
السامحة الزائدة التي خرجت عن حدودها الرشعية ،والتي أصبح أتباعه فيها يرتمحون،
ويثنون ويقدسون مالحدة العامل يف نفس الوقت الذي يلعنون فيه علامءهم وتراثهم
وكل يشء ينتمون إليه.
رابعها ـ أن االهتامم الزائد به ،والذي يوليه مجهوره له حجبهم عن كثري من
الشخصيات العلمية ،وهو ما حيرمهم من العلم والتحقيق وفهم اإلسالم بصورته
الشاملة ..ذلك أن اإلسالم أعظم من أن حييط به شخص واحد.
وهلذا عندما كنت أكتب أي يشء يف الرد عىل بعض أطروحاته تقوم قيامة أتباعه،
مع أهنم يعلمون أين باحث ال أقل عنه ،بل أنا متخصص ،وأكثر تفرغا ودراسة ومطالعة
بحكم ظرويف ،ولكنهم يتصورون أن اإلعالم هو الذي يصنع األعالم ،وهو الذي يقرر
من يكون باحثا وجمددا وعاملا.
وعندما رضبت املثال بشخيص الضعيف ،مل أقصد شخيص الضعيف ،فهناك
الكثري من العلامء املحققني املجهولني الذين مل يصلوا إىل الناس ،ألهنم مل يمدوا يدهم
ملصافحة الوليد بن طالل ،وال غريه من جمرمي العامل ..ولذلك مل تكن هناك كامريات
فهجروا ال لقلة علمهم ،وإنام ألن العيون ال
تسلط الضوء عليهم ،أو جهات تتبناهمُ ،
هتفو إال ملن يظهرون عىل وسائل اإلعالم.
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القسم الثالث
التنويريون ..وهدم القيم
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التنوير ..والتفسري املزاجي لإلسالم
من مظاهر التنوير اجلديد ،والتي ال تتناسب متاما مع مفهوم اإلسالم والتسليم
املطلق لل ،ذلك التفسري املزاجي لإلسالم ،والذي ينطلق من األنا واملزاج وتأثريات
البيئة قبل أن ينطلق من مصادر اإلسالم املقدسة التي تبني حقيقته ،وتوضح مراد الل
منه.
فلهذا ال نتعجب من التنويري إن خالف النصوص القطعية الرصحية من القرآن
الكريم ،أو السنة املطهرة ،وفرسها بحسب مزاجه ،ال بحسب حقيقة األمر ..ألنه ال
ينطلق من املوضوع وإنام ينطلق من الذات ،ويستحيل عىل من امتأل بأهواء الذات أن
يكون موضوعيا ،أو أن يصف احلقيقة كام هي.
وحتى يتخلص التنويري من هذه األهواء عليه أن يقرأ املصادر املقدسة بعيدا
عن نفسه ،وعن بيئته ،وعن الظروف التي يعيش فيها ،ليفهم املقدس بطهارته وصفائه
وسموه ،وال خيلطه بأي يشء ،وال يميل عليه شيئا.
وليفعل هذا عليه أن يفهم اإلسالم باللغة التي فهمها به إبراهيم عليه السالم،
ِ
ِ
يم ُه َو
والذي ذكر الل تعاىل أنه هو الذي اختار هذا االسم ،قال تعاىل﴿ :م َّل َة َأبِي ُك ْم إِ ْب َراه َ
َس َّام ُك ُم املُْ ْسلِ ِمنيَ ِم ْن َق ْب ُل ﴾ [احلج]78 :
عرف هذا االسم تعريفا فعليا واقعيا واضحا،
بل ذكر الل تعاىل أنه هو الذي ّ
وذلك عندما أمر بذبح ابنه يف رؤيا منامية ..حينها كان يمكن ـ لو كان إبراهيم عليه
السالم تنويريا ـ أن يصيح بملء فيه( :يستحيل أن يصدر هذا األمر من الل الرمحن
الرحيم) ..ثم يستعيذ من تلك الرؤيا ،ويعتربها وساوس شيطانية أنشأها شياطني
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الدجل يف عقله الباطن.
أو ربام يتنازل ،فيعتربها رؤيا ملكوتية ،لكنه يؤوهلا بام يفعله الكثري من
التنويريني؛ فيفرس الذبح بذبح التخلف والفقر والسلبية ونحوها ..أو يفرسها بذبح كل
حتكم أو توجيه البنه ليرتكه يعيش حياته الطبيعية ،وكأنه من غري أب ،وكأن األب من
غري ابن..
ويمكنه أن يفرسها بام تعود التنويريون أن يفرسوا به احلقائق؛ فيغريوها عن
مسارها الذي تدل عليه؛ فإن عجز عن ذلك دله التنويريون عىل جتاهل الرؤيا ،وعدم
اعتبارها ،بل إقناع نفسه أنه مل يرها أصال..
لكن إبراهيم عليه السالم ،والذي يعلم أنه عبد الل ،وأنه ال يملك من أمره شيئا
مل يفهم من تلك الرؤيا إال أهنا أمر إهلي بذبح ابنه ..فهم ذلك مع علمه اليقيني القاطع
برمحة الل ورأفته بعباده ..ولكنه يعلم يف نفس الوقت أن الل حكيم ولطيف ،وأنه حلكمته
ولطفه يدبر من التدابري لعباده ما تتحقق به الرمحة والرأفة يف أجىل مراتبها.
لقد كان يعلم أن الذي أوحى إليه بذلك األمر إله عظيم خلق هذا الكون مجيعا،
وقدراته ال حد هلا ،وعلمه ال حد له ..فلذلك راح يلغي العقل املحدود ،والذوق
القارص ،ويسلم نفسه تسليام مطلقا لصاحب العلم املطلق ،والرمحة الواسعة.
وهذا هو اإلسالم ..فاإلسالم هو أن نسلم وجوهنا إىل الل ..وال ندبر معه ..وال
نقرتح عليه ..بل نعلم أن أمره ال يكون إال خلري أو مصلحة حتى لو جهلناها نحن ،ومل
تتناسب مع مزاجنا ،كام ال يتناسب الذبح مع مزاج أي أب يف الدنيا ..فاملزاج يتناقض
مع التسليم.
وهذا ما فهمه إسامعيل عليه السالم أيضا ،وهو الشاب اليافع الذي مل يرتدد ومل
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حيتل عىل أمر الل ..بل بمجرد أن طرح عليه أبوه القضية راح يرد عليه من غري تفكري
وال تلكؤ ،وال طلب إقناع ،فيكفي أن يكون الل هو اآلمر حتى يكون ذلك مربرا
لقناعتنا ،لقد قال له بكل هدوء﴿ :يا َأب ِ
ت ا ْف َع ْل ما ُتؤْ مر ست ِ
َجدُ ِين إِ ْن َشا َء اللَُّ ِم َن
َ َ
َُ َ
َ
الصابِ ِري َن﴾ [الصافات]102 :
َّ
وهلذا عقب الل تعاىل عىل ترصف األب وابنه جتاه أمره بكونه إسالما ،فقال:
﴿ َف َل َّام َأ ْس َل َام َو َت َّل ُه لِ ْل َجبِ ِ
ني﴾ [الصافات]103 :
وهذا الذي فعله إبراهيم عليه السالم ،والذي يستحيي من ذكره بعض
املتنورين ،هو أقوى ابتالء واجهه إبراهيم عليه السالم ،بل هو أقوى من تلك النار التي
أوقدت له ..ذلك أن النار فرضت عليه ..أما ذبح ابنه فلم ُيفرض ،بل ُترك له اخليار.
وقد نجح إبراهيم عليه السالم يف االختبار ..لكونه مل يعمل عقله القارص ،وال
مزاجه املحدود ،وال رأيه الضعيف ،وال بيئته اجلاهلة ،وال أي يشء آخر ..أعمل فقط
ما أمره به ربه حتى لو كان ذلك الوحي رؤيا منامية.
هذا املعنى هو الذي ينبغي أن نفهم من خالله اإلسالم ..فاإلسالم هو دين الل
املعرب عن مرضاته ..والل خالق كل يشء ..وهو ﴿ َال ُي ْس َأ ُل ع ََّام َي ْف َع ُل َو ُه ْم ُي ْس َأ ُل َ
ون﴾
[األنبياء .. ]23 :فلذلك كان األدب مع الل هو التسليم املطلق له ،مثلام نسلم أنفسنا
للطبيب اجلراح ثقة منا فيه ويف علمه املحدود وقدراته القارصة.
وحني يتحقق منا التسليم املطلق لل تأتينا هدايا الل ،ونرى مجيل لطفه ،مثلام
ِ
يم
حصل متاما مع إبراهيم عليه السالم ،فبمجرد أن تله للجبني ناداه اللَ ﴿ :أ ْن َياإِ ْب َراه ُ
الرؤْ َيا إِنَّا ك ََذلِ َك ن َْج ِزي املُْ ْح ِسنِنيَ ( )105إِ َّن َه َذا َهل ُ َو ا ْل َب َال ُء املُْبِنيُ
(َ )104قدْ َصدَّ ْق َت ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم
(َ )106و َفدَ ْينَا ُه بِذ ْبحٍ عَظي ٍم (َ )107وت ََر ْكنَا َع َل ْيه ِيف ْاآلخ ِري َن (َ )108س َال ٌم ع ََىل إِ ْب َراه َ
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( )109ك ََذلِ َك نَج ِزي املُْح ِسنِنيَ ( )110إِ َّنه ِمن ِعب ِ
ادنَا املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [الصافات- 104 :
ُ ْ َ
ْ
ْ
]111
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ومن يبتغ غري اإلسالم دينا ..فسيقبل منه !
من أخطر الطروحات التي يطرحها بعض التنويريني اجلدد ،والتي يمكن أن
تقيض عىل اإلسالم ـ كدين حيمل عقيدة ورشيعة ـ قضاء هنائيا ،ذلك التمييع ملفهومه ،أو
تطبيق معناه العام عىل معناه اخلاص ،وذلك مما يفقده حقيقته ولوازمه.
وهؤالء يفعلون مثلام يفعل ذلك الكسول الذي تدعوه للتسبيح والذكر
والسجود ،فيقول لك :أوليس كل يشء يسبح الل ويذكره ويسجد له؟ ..فإن قلت له:
أجل ..قال :فأنا من تلك األشياء ،وكل أعضائي وخالياي وذرايت تذكر الل ،وتسبح
بحمده ،وتسجد له.
وهكذا مفهوم اإلسالم ..فاملفهوم العام لإلسالم يتناول كل يشء ..فكل يشء
َري ِد ِ
ين
طوع إلرادة الل ،وملك ملشيئته ،من شاء ذلك ،أو من كره ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أ َفغ ْ َ
ون و َله َأس َلم من ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َط ْوعًا َوك َْر ًها َوإِ َل ْي ِه ُي ْر َج ُع َ
ون﴾ [آل
َّ َ َ
اللَِّ َي ْب ُغ َ َ ُ ْ َ َ ْ
عمران]83 :
والذي يزعم أنه مسلم هبذا االعتبار مع التقصري يف حق الل ،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 ْ
ارسي َن﴾
قوله تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َي ْب َت ِغ غ ْ َ
[آل عمران]85 :
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
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اإلسالم إال اسمه ،أما حقيقته ،والتي تشكلها املعاين التي يتكون منها ،فإهنا تزول
بزواهلا.
فهل يمكن أن يكون هناك إسالم من دون أن يكون فيه صالة وال صيام وال حج
وال تالوة وال ذكر؟ ..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؟ ..وهل يمكن
أن يكون هناك إسالم ملن يعتقد يف الل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر خالف ما
ورد يف القرآن الكريم من عقائد واضحة رصحية ،تثبت الكفر ملن جحدها وعاندها بعد
أن سمع هبا؟
هذه أمور واضحة جدا ،والنصوص املقدسة كلها من القرآن الكريم والسنة
املطهرة املتفق عليها عند املدارس اإلسالمية مجيعا تدل عليها ،لكن مع ذلك يأيت من
التنويريني من يشكك يف ذلك كله ،ويزعم أنه يمكن للمسيحي أو اليهودي أو البوذي
أو عىل أي دين شاء أن حيتفظ بدينه ،وبشعائره ورشائعة وعقائده حتى لو كانت مناقضة
لإلسالم برشط واحد ،وهو أن يؤمن برسول الل  إيامنا علميا ذهنيا ال عالقة له بسلوك
وال بعقائد.
ولست أدري ما الذي دعاه إىل هذا؟ ..وهل آمله أن يدخل الناس يف دين الل
أفواجا ،حتى راح يقول هلم :ال داعي ألن تسلموا ..فأنتم مسلمون أصال ،يكفي فقط
أن يصدر منكم اعرتاف بأن حممد  ال خيتلف عن إرميا وإشعيا وبوذا ..وأن اإليامن به
وحده يكفي ،كام أن اإليامن باملسيح وحده يكفي ..فال حاجة ألن ترهقوا أنفسكم
بالتكاليف الرشعية ،التي هي خاصة فقط بتلك األمة التي مل ترفع عنها األغالل التي
رفعت عنكم.
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وهذا الذي أقوله هو الذي راح ينرشه ـ لألسف ـ من سمي رئيسا جلمعية لقاء
احلضارات يف النَّمسا ،وهو عدنان إبراهيم ،الذي قدم هلذا الفكر التنويري اجلديد
واخلطري بقوله( :ما انتهى إليه اجتهادي يف هذه املسألة ْ
املشكِلة جدًّ ا ،وطبعا أعرف أن
هذا االجتهاد حقيق أن أكفر عليه ،وبسببه من كثري من املسلمني الذين ينتظرون فرصة
كهذه)
ولست أدري مل حيرص خماطر املسألة يف شخصه ،وكونه سيصري حمال للتفكري ..مل
ال ينظر ألولئك املسلمني الذين يعبدون الل عىل حرف ،وكيف سيستقبلون مثل هذه
الفتوى ،والتي تتيح هلم أن يصبحوا مسيحيني أو هيودا ،يف نفس الوقت الذي حيافظون
فيه عىل مزايا اإلسالم ،وامتيازاته؛ فليس عليهم سوى أن يعرتفوا بأن حممدا رسول الل..
أما اتباعه؛ فليس رضوريا.
ومل ال ينظر كذلك إىل تلك االنحرافات التي مألت األديان؛ فأبعدهتا عن كل
القيم العقدية والسلوكية ،لتتحول إىل أديان برشية حمضة ..ثم يأيت سعادة األستاذ
ليضيف إليها شيئا بسيطا ،وهو االعتقاد بنبوة حممد  ،لتتحول مبارشة إىل دين لل،
وليس دينا من صنع البرش ..وليس عىل أصحاهبا إن أرادوا اهلداية أن يتحولوا إىل
اإلسالم؛ فهم مسلمون أصال.
واألمر األعجب من كل ذلك هو زعمه أن املسلمني ينتظرون منه هذه الفرصة
ليكفروه ،ولست أدري ما الذي ينفعهم تكفريهم له ..وهو الذي راح يميع اسم
اإلسالم أصال ليحول منه جماال رحبا ال ضوابط حتكمه ،وال رشائع يعرف هبا ،وال
عقائد ثابتة يمكن اعتقادها.
هو ال يعلم أنه بموقفه هذا ال ختتلف عن ذلك الذي[ :يبني قرصا ،وهيدم
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مرصا]؛ فهو يريد أن يريض سائر األمم ،وينسى أنه حيطم اإلسالم بذلك ..بل ينسى أنه
يضع احلجب بني األمم واإلسالم؟ ..بل يضع احلجب بني املسلمني واإلسالم؛ فاملسلم
الذي يرى أنه يمكن أن يتحقق بإسالمه من غري أن يلتزم برشائعه ،يكون قد ترك
اإلسالم من حيث ال يشعر.
لقد قال عدنان معربا عن هذه الفكرة اخلطرية ،والتي عرب عنها يف حمال كثرية،
وراح يستعمل كل الوسائل للدعاية هلا( :لكن باختصار :الذي بان يل أن الكتاب ـ هيوديا
أو نرصانيا ـ ليس ملزما بأكثر من أن يقر بنبوة حممد ،يقول :نعم هذا نبي .لكنه ليس
ملزما بأن يتبعه ،وأن يتدين برشعه)
بناء عىل هذا كله ،وجب الرد عىل هذه الشبهة اخلطرية بكل صنوف الرد،
والتحذير منها؛ فهي تتدحرج كل حني كام تتدحرج كرة الثلج ،خاصة وأن الذي يتوىل
أمرها قوم مراهقون فكريا ،يبحثون عن كل جديد غريب ،من دون عرضه عىل األمة،
أو عىل مصادرها املقدسة.
ويوشك ـ لو استمر الوضع عىل ما هو عليه اآلن ـ أن يأيت اليوم الذي يدعى فيه
غري املسلمني إىل البقاء عىل أدياهنم ،باعتبارها أفضل عند الل هلم ..وما أسهل أن ُتركب
بعض النصوص ،أو توضع بعض املفاهيم والتصورات واهللوسات لتحول من ذلك
كله حقيقة ملموسة.
بناء عىل هذا سنذكر هنا ـ باختصار ـ جمامع األدلة عىل هذه الشبهة ،وهي األدلة
اخلمسة التالية:
 1ـ احتاملية النصوص التي أوردوها ملعان متعددة.
 .2تعارض املعاين التي فهموها مع عاملية رسالة رسول الل.
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 3ـ تعارض املعاين التي فهموها مع األمر باتباع الرسول  مطلقا.
 4ـ تعارض املعاين التي فهموها بالنصوص الدالة عىل ضالل أهل الكتاب.
 5ـ تعارض املعاين التي فهموها مع إمجاع األمة.
وسنتحدث عن كل واحد منها هنا ،وقبل ذلك نحب أن ننبه إىل أن متنينا لو كان
ما يذكره عدنان إبراهيم مكتوبا يف كتب أو مقاالت علمية ،حتى نستطيع توثيقه ،وحتى
نرى وجوه االستدالل التي يعتمدوهنا.
لكن هؤالء لألسف ليس لدهيم الوقت الكايف للكتابة ،وال البحث املرتبط هبا،
بل يدلون بترصحيات فقط ،كترصحيات الساسة ،وإال فإن دعوى كونه اجتهد يف املسألة
اجتهادا مل يسبق إليه ،أو خياف عىل نفسه أن يكفر بسببه كان يدعوه إىل وضع كتاب فيها،
جيمع فيه األدلة ،ويناقش فيه االحتامالت املختلفة ،ولكنه مل يفعل ..ألن الترصيح أيرس
من الكتابة ،واإلثارة أهم من األناة والبحث العلمي الدقيق واملوضوعي.
 1ـ احتاملية النصوص التي أوردوها ملعان متعددة:
فقد تعلق هؤالء كام تعلق املجسمة وغريهم بنصوص متشاهبة حتتمل معاين
متعدد ،وراحوا يفرضون عليها املعنى الذي يريدون ،من دون أن حياولوا اجلمع بني
النصوص كام هي العادة املعمول هبا عند التعارض.
ومن خالل استقراء استداللتهم يف هذا اجلانب يمكن أن نجد موضعني من
القرآن الكريم ،كانا حمل شبهة لدهيم:
أ ـ ما ورد يف القرآن الكريم من النصوص الدالة عىل الدعوة إلقامة التوراة
َاب َلس ُتم ع ََىل َ ٍ
ِ
ِ
يموا الت َّْو َرا َة
يشء َحتَّى ُتق ُ
واإلنجيل ،كقوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكت ِ ْ ْ
ْ
َو ْ ِ
اإل ْن ِج َيل َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ُك ْم ِم ْن َر ِّب ُك ْم ﴾ [املائدة ،]68 :والتي علق عليها عدنان إبراهيم
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بقوله( :ال تقل :يل القرآن .الل قال﴿ :ما أنزل إليكم﴾ انتبه)
وقد غفل هذا األستاذ وغريه ممن اتبعه فيها أو قلده عن أن تلك اآلية الكريمة قد
عقبت مبارشة بام يزيل الفهم اليسء الذي قد يفهم منها؛ فالل تعاىل عقب ذلك بقوله:
﴿ َو َل َي ِزيدَ َّن 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 ع ََىل ا ْل َق ْو ِم
ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [املائدة ،]68 :حيث اعتربهم كافرين إلعراضهم عام أنزل من القرآن
الكريم.
وبذلك فإن الذي يقيم التوراة واإلنجيل مضطر معهام إلقامة القرآن الكريم،
ض ا ْلكِت ِ
ون بِ َب ْع ِ
َاب َو َت ْك ُف ُر َ
حتى ال يكون من الذين قال الل 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
ض َف َام َجزَ ا ُء َم ْن َي ْف َع ُل َذل َك منْ ُك ْم إِ َّال خزْ ٌي ِيف ْ َ
َأ َشدِّ ا ْل َع َذ ِ
اب﴾ [البقرة]85 :
فإذا فعلوا ذلك ،وأقاموا القرآن الكريم نتيجة إيامهنم به مثل إيامهنم بكتبهم،
ونتيجة إيامهنم برسول الل  ،ذلك أنه ال يمكن اإليامن برسول الل  دون اإليامن بام
أنزل عليه ..حينها يصبح اإليامن املجرد عن االتباع لغوا ،وهو ما ينقض أصل
األطروحة التي طرحوها.
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 َّل ِذي َن
اإلن ِ
ول النَّبِ َّي ْاألُ ِّم َّي ا َّل ِذي َجيِدُ و َن ُه َم ْك ُتو ًبا ِعنْدَ ُه ْم ِيف الت َّْو َر ِاة َو ْ ِ
ْج ِ
الر ُس َ
َيتَّبِ ُع َ
يل َي ْأ ُم ُر ُه ْم
ون َّ

ِ
ِ
بِاملَْعر ِ
اه ْم ع ِ
اخل َبائِ َث َو َي َض ُع َعن ُْه ْم
وف َو َين َْه ُ
حي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم ْ َ
َن املُْنْك َِر َو ُحي ُّل َهل ُ ُم ال َّط ِّي َبات َو ُ َ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ُّور
رص ُه ْم َو ْاألَغ َْال َل ا َّلتِي كَان ْ
َرصو ُه َوا َّت َب ُعوا الن َ
َت َع َل ْي ِه ْم َفا َّلذي َن آ َمنُوا بِه َوعَزَّ ُرو ُه َون َ ُ
إ ْ َ
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ا َّل ِذي ُأن ِْز َل َم َع ُه ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [األعراف]157 :
بل أخرب أنه قد ورد يف الكتاب املقدس من التفاصيل املرتبطة به  ما جيعلهم
ِ
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه ك ََام َي ْع ِر ُف َ
ون
موقنني به ،غري شاكني فيه ،كام قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
احل َّق َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
َأ ْبنَا َء ُه ْم َوإِ َّن َف ِري ًقا ِمن ُْه ْم َل َي ْك ُت ُم َ
ون ﴾ [البقرة]146 :
ون ْ َ
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.
باإلضافة إىل هذا ،فقد أخرب القرآن الكريم أن هناك حتريفات حصلت يف هذه
الكتب ،وأن أهل الكتاب كانوا يشرتون بتحريفها ثمنا قليال ،فهل يعقل أن يأمر الل
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 اللَِّ ُث َّم ُ َ
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.
ال يقول ذلك إال من ال يعرف الكتاب املقدس ،وما حيتوي عليه من أنواع
الضاللة واالنحراف والدجل ،والتي كانت سببا يف ظهور اإلحلاد وغريه ..فهل يمكن
أن نعترب هذه املصادر بعد ذلك ،ثم نطلب من أهل الكتاب إقامتها ،وأن يضيفوا إليها
فقط االعرتاف بكون حممد  جمرد رسول ال جيب اتباعه؟
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
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من أوامر باتباع الرسول اخلاتم الذي تكاد الكثري من األسفار ترصح به ..وهي ال تعني
بذلك اكتفاءهم بام فيها عن اتباع الرسول .
بل إن مثل ذلك مثل من خياطب سياسيا يراه قد انحرف عن مرشوعه السيايس
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.
وهو منهج قرآين يف احلوار ،فقد قال تعاىل يف خماطبة املرشكنيُ ﴿ :ق ْل َال ُت ْس َأ ُل َ
ون
ع ََّام َأ ْج َر ْمنَا َو َال ُن ْس َأ ُل ع ََّام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [سبأ ،]25 :فهل يمكن االستدالل هبذه اآلية
الكريمة عىل أن املسلمني كانوا جمرمني.
ب ـ ما ورد يف القرآن الكريم من النصوص الدالة عىل نجاة غري املسلمني ،كقوله
ِ
ِ
الصابِئِنيَ َم ْن آ َم َن بِاللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر
تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوا َّلذي َن َها ُدوا َوالن ََّص َارى َو َّ
ِ
ِ
حيزَ ُن َ
ون﴾ [البقرة،]62 :
احلا َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعنْدَ َر ِّ ِهب ْم َو َال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
َوعَم َل َص ً
ِ
ِ
الصابِ ُئ َ
ون َوالن ََّص َارى َم ْن آ َم َن بِاللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر
وقوله﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوا َّلذي َن َها ُدوا َو َّ
ِ
ِ
حيزَ ُن َ
ون﴾ [املائدة]69 :
احلا َف َال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
َوعَم َل َص ً
فهذه اآليات الكريمة ال يمكن أن تفهم إال يف ضوء النصوص األخرى الكثرية
الدالة عىل كفر من أرشك بالل من اليهود والنصارى كقوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َك َف َر ا َّل ِذي َن َقا ُلوا
ِ
يح ا ْب ُن َم ْر َي َم ﴾ [املائدة ،]17 :وقولهَ ﴿ :ل َقدْ َك َف َر ا َّل ِذي َن َقا ُلوا ِإ َّن اللََّ ُه َو
ِإ َّن اللََّ ُه َو املَْس ُ

ِ
يح ا ْب ُن َم ْر َي َم َو َق َال املَْ ِس ُ ِ ِ
رسائِ َيل ا ْع ُبدُ وا اللََّ َر ِّب َو َر َّب ُك ْم إِ َّن ُه َم ْن ُي ْ ِ
رش ْك بِاللَِّ
املَْس ُ
يح َيا َبني إ ْ َ
َف َقدْ َح َّر َم اللَُّ َع َل ْي ِه ْ
اجلَنَّ َة َو َم ْأ َوا ُه الن َُّار َو َما لِل َّظاملِنيَ ِم ْن َأن َْص ٍار ﴾ [املائدة ،]72 :وقوله﴿ :
َل َقدْ َك َفر ا َّل ِذين َقا ُلوا إِ َّن اللََّ َثالِ ُث َث َال َث ٍة وما ِمن إِ َل ٍه إِ َّال إِ َله و ِ
احدٌ َوإِ ْن َمل ْ َينْت َُهوا ع ََّام َي ُقو ُل َ
ون
ٌ َ
َ َ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [املائدة ،]73 :وغريها من اآليات الكريمة التي
َل َي َم َّس َّن ا َّلذي َن َك َف ُروا من ُْه ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
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تنص عىل كفر من أرشك بالل تعاىل ،أو مل يتبع الرسول  أو كذبه ،كام سنرى يف الدليل
الثالث.
واإليامن بجميع اآليات يدعونا إىل التساؤل عن الفهم الصحيح لتلك اآليات
التي يوردوهنا ،وهو بسيط جدا ملن يعرف لغة القرآن الكريم ..فالقرآن الكريم ال
يتحدث عمن رأوا رسول الل  وسمعوا به ،فأولئك جيب عليهم اإليامن به واتباعه،
وإنام يتحدث عمن مل يروه ،ومل يسمعوا به إما ألسباب زمانية أو مكانية.
أما الزمانية؛ فلكوهنم يف أزمنة سبقت اإلسالم ،ومل يعرفوا دينا إال تلك
الديانات ،فهم غري مكلفني إال هبا ،وأما املكانية؛ فهو كوهنم يف أقىص األرض ،ومل يتهيأ
هلم أن يسمعوا باإلسالم ،فهم غري مؤاخذين بسبب ذلك.
ومما يدل عىل هذا األسلوب القرآين يف التعبري قوله تعاىل ـ عند احلديث عن بني
ِ
احل ِّق َوبِ ِه َي ْع ِد ُل َ
وسى ُأ َّم ٌة َ ْهيدُ َ
ون﴾ [األعراف ،]159 :فهو
ون بِ ْ َ
إرسائيل ـَ ﴿ :وم ْن َق ْو ِم ُم َ
ال يقصد وجودهم يف كل األزمنة ،وإنام يقصد وجودهم يف األزمنة السابقة قبل رسالة
رسول الل  ،ألنه بعد إرسال الل له صار عىل اجلميع وجوب اتباعه كام سنرى.
وإن شاء هؤالء التنويريون أن جيادلونا؛ فيذكروا أن تلك اآليات الكريمة ذكرت
نجاة غري املسلمني ممن عارصوا اإلسالم ومل يتبعوه ،حينها سيعرتضون عىل آيات كثرية
جدا يف القرآن الكريم ،والتي تنص عىل كفر من مل يتبع رسول الل  ومل يؤمن بام جاء
به.
بل حينها تعترب دعوة رسول الل  لليهود والنصارى لغوا ،وإرساله الكتب
مللوك النصارى وحتذيره هلم جمرد ترصف ال معنى له.
وكيف يستقيم ذلك ،وقد ورد يف القرآن الكريم يف نصارى نجران املساملني الذي
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تعامل معهم رسول الل  بكل سامحة ولطف ،ولكن مع ذلك مل يسكت عن كفرهم
وجحودهم عن اتباعه ،بل دعاهم إىل املباهلة ،فقالَ ﴿ :فمن حاج َك فِ ِ
يه ِم ْن َب ْع ِد َما
َ ْ َ َّ
َجا َء َك ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َف ُق ْل َت َعا َل ْوا نَدْ ُع َأ ْبنَا َءنَا َو َأ ْبنَا َء ُك ْم َونِ َسا َءنَا َونِ َسا َء ُك ْم َو َأ ْن ُف َسنَا َو َأ ْن ُف َس ُك ْم
ُثم َنبت َِه ْل َفنَجع ْل َلعن ََت اللَِّ ع ََىل ا ْلك ِ
َاذبِنيَ ﴾ [آل عمران]61 :
ْ َ ْ
َّ ْ
ون بِآي ِ
وقال هلم ﴿ :يا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ ِ
ات اللَِّ َو َأ ْن ُت ْم ت َْش َهدُ َ
ون﴾ [آل عمران:
َاب مل َ َت ْك ُف ُر َ َ
َ
 ،]70وقال هلمَ ﴿ :يا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
احل َّق َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
احل َّق ِبا ْل َباطِ ِل َو َت ْك ُت ُم َ
َاب ِمل َ َت ْل ِب ُس َ
ون
ون ْ َ
ون ْ َ
﴾ [آل عمران]71 :
وهكذا ورد يف القرآن الكريم اآليات الكثرية التي خترب عن املوقف احلقيقي من
أهل الكتاب ،وهو املوقف الذي يبني ضالهلم عن احلق ،وكفرهم بسبب عدم اتباعهم
له ،ويف نفس الوقت يأمر بالسامحة معهم ،وتأليف قلوهبم.
وال تعارض بني األمرين ،ذلك أن البعض يتصور أن القول بكفرهم وجحودهم
للحق ،يقتيض املعاملة السيئة ،وهذا غري صحيح ،فرسول الل  تعامل مع وفد نجران
بكل سامحة وأدب ،ولكنه يف نفس الوقت مل يداهنهم ومل جياملهم ،ومل ينزل إىل رغباهتم،
بل بني هلم حقيقة ضالهلم ،ودعاهم إىل املباهلة عند جحودهم هلا.
َن ا َّل ِذي َن َمل ُي َقاتِ ُلو ُك ْم ِيف الدِّ ِ
وهذا ما ينص عليه قوله تعاىلَ ﴿ :ال َين َْها ُك ُم اللَُّ ع ِ
ين
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ب املُْ ْق ِسطِنيَ ﴾ [املمتحنة:
َرب ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن اللََّ ُحي ُّ
َو َمل ْ ُخي ِْر ُجو ُك ْم م ْن د َي ِار ُك ْم َأ ْن ت َ ُّ
]8
 2ـ تعارض املعاين التي فهموها مع عاملية رسالة رسول الل :
ذلك أن أول مقتضيات قوهلم بعدم رشطية اتباع رسول الل  ،واالكتفاء بمجرد
اإلقرار بكونه رسوال من الل تعاىل ،دون التزام ما جاء به من عقائد ورشائع ،هو عدم
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عاملية رسالة رسول الل .
ذلك أن أول مستلزمات العاملية وجوب االتباع الكامل ملا جاء به رسول الل 

من لدن مجيع األمم ،كام ورد يف احلديث الصحيح املتفق عليه( :والذي نفيس بيده ،ال
يسمع ب ٌ
رجل من هذه األمة ،وال هيودي وال نرصاين ،ثم مل يؤمن ب ،إال كان من أهل
النار)()1

ويف حديث آخر ،قال ( :أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبيل[ ..وذكر منها]:
وكان النبي يبعث إىل قومه خاصة ،وبعثت إىل الناس عامة)()2

بل هذا الذي دل عليه القرآن الكريم يف مواضع كثرية ،فالل تعاىل أخرب أن رسالة
رسول الل  إىل كافة الناس بخالف رسائل سائر الرسل ،والتي ذكر أهنا ألقوامهم
َاك إِ َّال كَا َّف ًة لِلن ِ
خاصة ،ومن تلك النصوص قوله تعاىلَ ﴿ :و َما َأ ْر َس ْلن َ
َّاس َب ِش ًريا َون َِذ ًيرا
َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس إِ ِّين َر ُس ُ
ول اللَِّ
َّاس َال َي ْع َل ُمون ﴾ [سبأ ،]28 :وقولهُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َهيا الن ُ

يت َف ِ
إِ َلي ُكم َمجِيع ًا ا َّل ِذي َله م ْل ُك السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
آمنُوا بِاللَِّ
حييِي َو ُي ِم ُ
َّ َ َ
ض ال إِ َل َه إِ َّال ُه َو ُ ْ
ُ ُ
ْ ْ
َو َر ُسولِ ِه النَّبِ ِّي ْاألُ ِّم ِّي ا َّل ِذي ُيؤْ ِم ُن بِاللَِّ َوكَلِ َامتِ ِه َواتَّبِ ُعو ُه َل َع َّل ُك ْم َ ْهتتَدُ َ
ون﴾
ان ع ََىل َع ْب ِد ِه لِ َي ُك َ
(ألعراف ،)158:وقولهَ ﴿ :ت َب َار َك ا َّل ِذي نَزَّ َل ا ْل ُف ْر َق َ
ون لِ ْل َعاملَِنيَ ن َِذير ًا﴾
(الفرقان ،)1:وقوله ﴿ :إِ ْن ُه َو إِ َّال ِذك َْرى لِ ْل َعاملَِنيَ ﴾ (األنعام ،)90 :وقولهَ ﴿ :و َما ُه َو
إِ َّال ِذك ٌْر لِ ْل َعاملَِنيَ ﴾ (القلم ،)52:وقولهَ ﴿ :و َما َأ ْر َس ْلن َ
مح ًة لِ ْل َعاملَِنيَ ﴾
َاك إِ َّال َر ْ َ
[األنبياء]107:
وغريها من اآليات الكريمة التي ال يفهم منها إال كون رسالة رسول الل
(  )1رواه مسلم :ج  ،1ص  ،134ح .240
(  )2رواه البخاري  369 / 1و  ، 370ومسلم رقم ()521
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شاملة للعاملني مجيعا ..وكيف يتحقق ذلك إذا قلنا بمقولة أولئك التنويريني الذين
يذكرون أنه يمكن أن حيافظ كل شخص عىل دينه ،وأنه ليس ملزما باالتباع الكامل
لرسول الل  ،وأنه يكفيه أن يعرتف به فقط؟
مع أنه لو عدنا للكتاب املقدس ،فإننا نجد كل البشارات التي تبرش برسول الل
 خترب أن رسالته للعاملني ،وأن عىل اليهود والنصارى وغريهم وجوب اتباعه ،ذلك
أن كل الرشائع تنسخ برشيعته ،كام ورد يف [متى ( :]18-17/5ال تظنوا أين جئت
ألنقض الناموس أو األنبياء ،ما جئت ألنقض بل ألكمل ،فإين احلق أقول لكم :إىل أن
تزول السامء واألرض ال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون
الكل) ،فهذا املبرش به هو الكل الذي له الكل ،وهو رسول الل .
يف نفس الوقت الذي يقول فيه املسيح عليه السالم عن نفسه كام جاء يف [متى
( :]24 / 15مل أرسل إال إىل خراف بيت إرسائيل الضالة)؟
وهكذا ورد يف نبوة النبي حزقيال عليه السالم ،كام يف [حزقيال ( :]27/21يأيت
الذي له احلكم فأعطيه إياه)
وهلذا جاء اليهود إىل املدينة املنورة ،ألهنم كانوا يرتقبون جميئه  إليها بحسب ما
تدل عليه كتبهم ،والتي تأمرهم بوجوب اتباعه ،كام قال تعاىل خمربا عن ذلكَ ﴿ :وملََّا
ِ
َاب ِم ْن ِعن ِْد اللَِّ ُم َصدِّ ٌق َملِا َم َع ُه ْم َوكَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َي ْس َت ْفتِ ُح َ
ون ع ََىل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
َجا َء ُه ْم كت ٌ
َف َل َّام َجا َء ُه ْم َما ع ََر ُفوا َك َف ُروا بِ ِه َف َل ْعنَ ُة اللَِّ ع ََىل ا ْلكَافِ ِري َن﴾ (البقرة)89:
فهذه اآلية الكريمة تنص عىل أن اليهود كانوا من قبل جميء هذا الرسول هبذا
الكتاب يستنرصون بمجيئه عىل أعدائهم من املرشكني إذا قاتلوهم ،وقد نقل لنا
املؤرخون ـ باألسانيد الصحيحة ـ أقواهلم الدالة عىل ذلك ..فقد كانوا يقولون :إنه
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سيبعث نبي يف آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم.
وقد نقل بعضهم شهادة عنه يف ذلك ،فقال :فينا والل ،وفيهم ـ يعني يف
األنصارويف اليهود الذين كانوا جرياهنم ـ نزلت هذه اآلية ـ يقصد االية السابقة ـ كنا قد
دهرا يف اجلاهلية ،ونحن أهل رشك ،وهم أهل كتاب ،فكانوا يقولون( :إن نب ًيا
علوناهم ً
من األنبياء يبعث اآلن نتبعه ،قد أظل زمانه ،نقتلكم معه قتل عاد وإرم) ،فلام بعث الل
رسوله من قريش واتبعناه كفروا به ..فذلك قوله تعاىلَ ﴿:ف َل َّام َجا َء ُه ْم َما ع ََر ُفوا َك َف ُروا
بِ ِه َف َل ْعنَ ُة اللَِّ ع ََىل ا ْلكَافِ ِري َن ﴾(النساء)155 :
وقد ذكر املؤرخون بعض املحاجة التي أقامها أهل املدينة عىل جرياهنم من
اليهود ،فذكروا أن معاذ بن جبل ،وبرش بن الرباء بن َم ْع ُرور ،قاال( :يامعرش هيود ،اتقوا
الل وأسلموا ،فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد  ونحن أهل رشك ،وختربوننا بأنه
مبعوث ،وتص ُفونه لنا بصفته) ،فقال َسالم بن ِم ْشكم أخو بني النضري( :ما جاءنا بيشء
ِ
َاب
نعرفه ،وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الل يف ذلك من قوهلمَ ﴿:وملََّا َجا َء ُه ْم كت ٌ
ِم ْن ِعن ِْد اللَِّ ُم َصدِّ ٌق ملَِا َم َع ُه ْم َوكَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َي ْس َت ْفتِ ُح َ
ون ع ََىل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َف َل َّام َجا َء ُه ْم َما
عَر ُفوا َك َفروا بِ ِه َف َل ْعنَ ُة اللَِّ ع ََىل ا ْلكَافِ ِري َن ﴾(البقرة)1()89:
ُ
َ
وهبذا الوجه أيضا يفرس ذلك النص الذي فهم منه التنويريون خالف مقصوده؛
فإقامة الكتاب يف هذه الناحية هو لزوم اتباع الرسول اجلديد الذي تنسخ برسالته مجيع
الرشائع.
وهذا ما فعله النصارى أيضا؛ فعندما جاء وفد نجران طولبوا باإلسالم ،ومل
يطالبوا باالعرتاف املجرد برسول الل  دون اتباعه ،وقد نزلت آيات كثرية يف ذلك،
(  )1انظر :السرية النبوية البن هشام ( )547/1وتفسري الطربي (.)233/2
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ومنها آية املباهلة املعروفة.
باإلضافة إىل ذلك كله ،فإن كل النصوص الواردة يف الكتاب املقدس لدى
اليهود والنصارى ،خترب أن كل أنبيائهم بام فيهم املسيح عليه السالم خاص ببني
إرسائيل ،وهم شعب حمدود العدد جدا ،فكيف نجيز هلؤالء الذين يتبعونه يف أصقاع
األرض ،وهم ليسوا من بني إرسائيل يف نفس الوقت الذي ال نطالبهم فيه باتباع
الرسول الذي أرسل للناس كافة.
فقد ورد يف [متى( :]6 :2:وأنت يا بيت حلم أرض هيوذا لست الصغرى بني
رؤساء هيوذا ،ألن منك خيرج مدبر يرعى شعبي إرسائيل)
بل حدث املسيح عليه السالم عن نفسه ،فقال ،كام يف متى ((:)24 :15مل أرسل
إال إىل خراف بيت إرسائيل الضالة)
وعندما جاءته املرأة الكنعانية أعرض عنها ،لكوهنا ليست من القوم الذين كلف
هبم ،كام يف [متى  23 :15ـ ( :]27ثم غادر يسوع تلك املنطقة ،وذهب إىل نواحي صور
وصيدا ،فإذا امرأة كنعانية من تلك النواحي ،قد تقدمت إليه صارخة( :ارمحني ياسيد،
ياابن داود! ابنتي معذبة جدا ،يسكنها شيطان) لكنه مل جيبها بكلمة ،فجاء تالميذه
يلحون عليه قائلني( :اقض هلا حاجتها .فهي ترصخ يف إثرنا!) ،فأجاب( :ما أرسلت
إال إىل اخلراف الضالة ،إىل بيت إرسائيل!) ،ولكن املرأة اقرتبت إليه ،وسجدت له،
وقالت( :أعني ياسيد!) ،فأجاب( :ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنني ويطرح
جلراء الكالب!) ،فقالت( :صحيح ياسيد؛ ولكن جراء الكالب تأكل من الفتات الذي
يسقط من موائد أصحاهبا!)
ويف مقابل هذا نجد النصوص القرآنية باإلضافة إىل ما ورد من بشارات يف
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الكتاب املقدس تنص عىل وجوب اتباع رسول الل  ،بل فيها ما ينص عىل وجوب
اتباع األنبياء أنفسهم له ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ َأ َخ َذ اللَُّ ِمي َث َ
اق النَّبِ ِّينيَ ملَا آ َت ْي ُت ُك ْم ِم ْن
ِ
ِ
ِ
كِت ٍ
َاب َو ِحك َْم ٍة ُث َّم َجا َء ُك ْم َر ُس ٌ
ْرص َّن ُه َق َال َأ َأ ْق َر ْر ُت ْم
ول ُم َصدِّ ٌق َملا َم َع ُك ْم َل ُتؤْ منُ َّن بِه َو َل َتن ُ ُ
الش ِ
َو َأ َخ ْذ ُت ْم ع ََىل َذلِ ُك ْم إِ ْ ِ
اش َهدُ وا َو َأنَا َم َع ُك ْم ِم َن َّ
رصي َقا ُلوا َأ ْق َر ْرنَا َق َال َف ْ
اه ِدي َن ﴾ [آل
عمران]81 :
ويف احلديث الصحيح املعروف :أن عمر بن اخلطاب أتى النبي  بكتاب أصابه
من بعض أهل الكتب ،فقرأه فغضب النبي  ،ثم قال( :أمتهوكون فيها يا بن اخلطاب،
والذي نفيس بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ،ال تسألوهم عن يشء فيخربوكم بحق
فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به ،والذي نفيس بيده لو أن موسى صىل الل عليه وسلم
كان حيا ما وسعه إال أن يتبعني)()1

فكيف يطالب األنبياء عليهم السالم بوجوب اتباعه  ،ثم ال تؤمر أممهم
بذلك؟
 3ـ تعارض املعاين التي فهموها مع األمر باتباع الرسول :
فقد وردت النصوص املقدسة الكثرية تأمر باتباع رسول الل  اتباعا مطلقا،
وتعترب ذلك االتباع عالمة عىل صدق اإليامن؛ فال قيمة إليامن ال يتجاوز حدود الذهن،
وكيف يمكن لعقل أن يقبل بأن شخصا ما هو رسول رب العاملني ،وهو خاتم الرسل،
وأن رسالته هي املهيمنة والناسخة جلميع الرشائع واألديان ،ثم بعد ذلك يكتفي هبذه
املعرفة دون أن يكون هلا أي مفاعيل يف الواقع.
إن من يقول هذا يشبه ذلك املريض الذي يكتفي بمعرفة اسم طبيبه والشهادة له
(  )1رواه أمحد (.)387/3

121

بكونه طبيبا ،وطبيبا كبريا ،وخمتصا يف جماله ،ثم بعد ذلك ال يأبه للدواء الذي يصفه له،
وال يقر به ،وال يذعن له ..فهل يمكن اعتبار هذا املريض صادقا فيام يزعمه؟
وهذا ليس خاصا برسول الل  ،بل هو عام لكل الرسل ،فكل الرسل أطباء،
ِ
وهلذا قال الل تعاىلَ ﴿ :وما َأرس ْلنَا ِم ْن رس ٍ
اع بِإِ ْذ ِن اللَِّ ﴾ [النساء]64 :
ول إِ َّال ل ُي َط َ
َ ُ
َ ْ َ
وهلذا نجد يف القرآن الكريم ربط االتباع باإليامن ،فأول عالمات اإليامن برسول
الل  هو ذلك اخلضوع املطلق لكل ما يأمر به أو يدعو له؛ فكالمه  وحده حجة ،وال
حيتاج املؤمن بعده أي دليل ،وكيف حيتاج إىل دليل ،ورسول الل  هو الناطق باسم
احلقيقة املطلقة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َما َينْطِ ُق ع ِ
وحى﴾
َن ْاهل َ َوى ( )3إِ ْن ُه َو إِ َّال َو ْح ٌي ُي َ
[النجم]4 ،3 :
ومن اآليات الواردة يف هذا املجال قوله تعاىلَ ﴿ :و َما ك َ
َان ملُِؤْ ِم ٍن َو َال ُمؤْ ِمن ٍَة إِ َذا
ون َهلم ْ ِ
اخل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم َو َم ْن َي ْع ِ
ص اللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض َّل
َق ََض اللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأ ْن َي ُك َ ُ ُ
َض َال ًال ُمبِينًا﴾ [األحزاب]36 :
فهذه اآلية الكريمة خترب عن موقف املؤمنني من كل حكم حيكم به الل ورسوله،
وهو اإلذعان املطلق الذي ال جمال فيه ألي تفكري أو تدبر أو اختيار.
وكل ال نصوص املقدسة التي تأمر بطاعة الل ورسوله تربط ذلك باإليامن ،وهو
عالمة عىل أن تلك الطاعة من مستلزمات اإليامن ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
َأطِي ُعوا اللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َال ت ََو َّل ْوا َعنْ ُه َو َأ ْن ُت ْم ت َْس َم ُع َ
ون﴾ [األنفال]20 :
ِ
الر ُس َ
ول
بل إن الل تعاىل ربط بني عدم الطاعة والكفر ،فقالُ ﴿ :ق ْل َأطي ُعوا اللََّ َو َّ
ِ
ب ا ْلكَافِ ِري َن ﴾ [آل عمران]32 :
َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َفإِ َّن اللََّ َال ُحي ُّ
ِ
ِ
الر ُس َ
اح َذ ُروا َفإِ ْن
ول َو ْ
واعترب عدم الطاعة توليا ،فقالَ ﴿ :و َأطي ُعوا اللََّ َو َأطي ُعوا َّ
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ت ََو َّل ْي ُت ْم َفا ْع َل ُموا َأن ََّام ع ََىل َر ُسولِنَا ا ْل َب َال ُغ املُْبِنيُ ﴾ [املائدة ،]92 :وقالَ ﴿ :و َأطِي ُعوا اللََّ
ِ
الر ُس َ
ول َفإِ ْن ت ََو َّل ْي ُت ْم َفإِن ََّام ع ََىل َر ُسولِنَا ا ْل َب َال ُغ املُْبِنيُ ﴾ [التغابن]12 :
َو َأطي ُعوا َّ
وحذر َمن خيالف أمره بالفتنة والعذاب ،فقالَ ﴿ :ف ْل َي ْح َذ ِر ا َّل ِذي َن ُخيَالِ ُف َ
ون َع ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ﴾ [النور]63 :
َأ ْم ِره َأ ْن ُتصي َب ُه ْم ف ْتنَ ٌة َأ ْو ُيصي َب ُه ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ

واعترب اتباعه املطلقة عالمة عىل حمبة الل ورشطا هلا؛ فقالُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ُكنْ ُتم ُ ِ
حت ُّب َ
ون
ْ
ِ
ِ
اللََّ َفاتَّبِ ُع ِ
يم﴾ [آل عمران]31 :
ور َرح ٌ
حيبِ ْب ُك ُم اللَُّ َو َيغْف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َواللَُّ َغ ُف ٌ
وين ُ ْ
وهكذا ورد يف األحاديث الكثرية الصحيحة الرصحية املتفق عليها بني املدارس
اإلسالمية مجيعا ،ومنها قوله ُّ :
(كل أمتي َيدْ خلون اجلنة إالَّ من أبى) ،قيل :و َمن يأبى
دخل اجلنَّة ،ومن عصاين فقد أ َبى)()1
يا رسول الل؟! قال( :من أطاعني َ

فقد اعترب طاعته رشطا لإليامن ،وليس جمرد املعرفة الذهنية أو اإليامن العقيل
اخلايل من أي ارتباط أو تبعية أو تبعة عملية.
 4ـ تعارض فهومهم مع النصوص الدالة عىل ضالل أهل الكتاب:
وهي كثرية جدا ،فقد ذكر القرآن الكريم ما فعله بنو إرسائيل يف كتبهم من
حتريف ،وما أضافوه من إضافات ما أنزل الل هبا من سلطان ،سواء يف العقائد ،أو يف
األحكام ،أو يف القيم وغريها؛ فكيف يمكن بعد ذلك أن نذكر بأن القرآن الكريم نفسه
جييز هلم أن يعتقدوا بام يف كتبهم من ضاللة ،ويامرسوا ما ابتدعوه من بدع ،ويكتفوا من
إسالمهم باالعرتاف برسالة رسول الل  ..ذلك االعرتاف اخلايل من أي مضمون
عميل.
ال يمكننا هنا ذكر كل ما ورد يف النصوص املقدسة للداللة عىل ذلك؛ فقد ذكرنا
(  )1البخاري،ح.6737
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بتفصيل يف سلسلة [حقائق ورقائق]؛ فلذلك نكتفي هنا ببعضها من باب اإلشارة.
فمنها ما ورد فيه من حتريفهم لكتبهم ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿:ف َو ْي ٌل لِ َّل ِذي َن َي ْك ُت ُب َ
ون
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َاب بِ َأ ْي ِدهيِ ْم ُث َّم َي ُقو ُل َ
رتوا بِ ِه َث َمن ًا َقلِي ً
ال َف َو ْي ٌل َهل ُ ْم ِممَّا َك َت َب ْت
ا ْلكت َ
ون َه َذا م ْن عنْد اللَِّ ل َي ْش َ ُ
َأ ْي ِدهيِ ْم َو َو ْي ٌل َهل ُ ْم ِممَّا َيك ِْس ُب َ
ون ﴾(البقرة ،)79 :وقوله :لقد ورد فيهَ ﴿:فبِ َام َن ْق ِض ِهم
ِ
ون ا ْلكَلِم عَن مو ِ
حي ِّر ُف َ
اض ِع ِه َون َُسو ْا َح ًّظا ِّممَّا ُذك ُِّرو ْا
ِّمي َثا َق ُه ْم َلعن ُ
َّ َ
َ
وهب ْم َقاس َي ًة ُ َ
َّاه ْم َو َج َع ْلنَا ُق ُل َ ُ
ِ
ِ
ِ
َىل َخآئِن ٍَة ِّمن ُْه ْم إِالَّ َقلِي ً
ب
ال ِّمن ُْه ُم َفاع ُ
اص َف ْح إِ َّن اللَّ ُحي ُّ
ْف َعن ُْه ْم َو ْ
بِه َوالَ تَزَ ُال َت َّطل ُع ع َ َ
املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ (املائدة)13 :
وما نص عليه القرآن الكريم هو نفسه ما نص عليه الكتاب املقدس ،حيث نجد
األنبياء عليهم السالم املذكورين فيه ،ينصون عىل وقوع التحريف ،ففي (إرميا23 :
 31/ـ  (:)32وأقاوم األنبياء الذين يسخرون ألسنتهم قائلني :الرب يقول هذا .ها أنا
أقاوم املتنبئني بأحالم كاذبة ويقصوهنا مضلني شعبي بأكاذيبهم واستخفافهم)
كالمي.عيل كل افكارهم
ويف املزامري ،يف (مزمور(:)5 /56:اليوم كله حيرفون
ّ
بالرش)
ويف (حزقيال(:)26 / 7:ستايت مصيبة عىل مصيبة.ويكون خرب عىل خرب..
فيطلبون رؤيا من النبي ..والرشيعة تباد عن الكاهن واملشورة عن الشيوخ)
ويف (إشعياء(:)2-1/ 10:ويل للذين يقضون أقضية الباطل وللكتبة الذين
يسجلون جورا ليصدوا الضعفاء عن احلكم ويسلبوا حق بائيس شعبي لتكون االرامل
غنيمتهم وينهبوا االيتام)؛ فإشعيا ـ يف هذا النص ـ يتحدث عن املطامع التي جرت
القضاة والكتبة إىل التحريف ..وهو يتحدث عن بيع كتاب الل بثمن بخس ،بل هو
يرصح بذلك قطعا لكل تأويل ،فيقول(:ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأهيم عن الرب
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فتصري اعامهلم يف الظلمة ويقولون من يبرصنا ومن يعرفنا .يا لتحريفكم .هل حيسب
اجلابل كالطني حتى يقول املصنوع عن صانعه مل يصنعني .أو تقول اجلبلة عن جابلها مل
يفهم)(إشعياء ،)16-15/ 29 :ويقول(:ويل للبنني املتمردين يقول الرب حتى اهنم
جيرون رأيا وليس مني ويسكبون سكيبا وليس بروحي ليزيدوا خطيئة عىل خطيئة)
(إشعياء)1/ 30 :
وهكذا نجد القرآن الكريم يصف ما ذكروه يف كتبهم من عقائد ال تتناسب مع
جالل الل ومجاله ،كقوله تعاىل﴿ :و َقا َل ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد َيدُ اللَِّ َم ْغ ُلو َل ٌة ُغ َّل ْت َأ ْي ِدهيِ ْم َو ُل ِعنُوا بِ َام
َ
َقا ُلوا ﴾ [املائدة]64 :
وما أشار إليه القرآن الكريم من هذه العقائد الفاسدة ال يزال يوجد ما يدل عليها
يف الكتاب املقدس ،فهل يمكن أن نقبل ذلك منهم؟ ..وهل يمكن أن يسلم شخص
يتصور الل بتلك الصورة البشعة التي يرسمها الكتاب املقدس ،ثم ال يكتفى من إيامنه
إال باالعرتاف برسول الل ؟
وهل يطالب التنويريون اليهود والنصارى بأن يقيموا أمثال هذه النصوص التي
ال تزال توجد يف كتبهم املقدسة املشرتكة ( ،)1والتي تصف الل ككائن يتصف بصفات
البرش ،فهو يأكل ويرشب ويتعب ويسرتيح ويضحك ويبكي ،غضوب متعطش
للدماء ،حيب ويبغض ،متقلب األطوارُ ،يلحق العذاب بكل من ارتكب ذنب ًا سواء
ارتكبه عن قصد أو ارتكبه عن غري قصد ،ويأخذ األبناء واألحفاد بذنوب اآلباء ،بل
حيس بالندم ووخز الضمري (خروج  10/32ـ  ،)14وينسى ويتذكر (خروج  23/2ـ
 ،)24وهو ليس عامل ًا بكل يشء ،ولذا فهو يطلب من أعضاء مجاعة إرسائيل أن يرشدوه
(  )1انظر :موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،للمسريي.
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بأن يصبغوا أبواب بيوهتم بالدم حتى ال هيلكهم مع أعدائهم من املرصيني عن طريق
اخلطأ (خروج  13/12ـ ..)14
متجرد ،ولكنه يف الوقت نفسه يأخذ أشكاالً حسية حمددة ،فهو يطلب
وهو إله
ِّ
إىل اليهود (مجاعة يرسائيل) أن يصنعوا له مكان ًا مقدَّ س ًا ليسكن يف وسطهم (خروج
 ،)8/25كام يسري أمام مجاعة يرسائيل عىل شكل عمود دخان يف النهار كي هيدهيم
الطريق ،أما يف الليل فكان يتحول إىل عمود نار كي ييضء هلم (خروج .)22/21/13
وهو إله احلروب (خروج  3/15ـ  )4يع ِّلم يدي داود القتال (صمويل ثاين
 30/22ـ  ،)35يأمر اليهود بقتل الذكور ،بل األطفال والنساء (عدد  1/31ـ ،)12
وهو إله قوي الذراع يأمر شعبه بأال يرحم أحد ًا (تثنية  16/7ـ  ،)18وهو يعرف أن
األرض ال ُتنال إال بحد السيف .ولذا ،فهو يأمر شعبه املختار بقتل مجيع الذكور يف املدن
البعيدة عن أرض امليعاد( ،أما سكان األرض نفسها فمصريهم اإلبادة ذكور ًا كانوا أم
إناث ًا أم أطفاالً) (تثنية  10/20ـ  )18وذلك ألسباب سكانية عملية مفهومة.
تتغري
واملقاييس األخالقية هلذا اإلله ختتلف باختالف الزمان واملكان ،ولذا فهي َّ
بتغري االعتبارات العملية ،فهو يأمر اليهود (مجاعة يرسائيل) بالرسقة ،ويطلب من كل
امرأة هيودية يف مرص أن تطلب من جارهتا ومن نزيلة بيتها (أمتعة فضة وأمتعة ذهب
وثياب ًا وتضعوهنا عىل بنيكم وبناتكم فتسلبون املرصيني) (خروج )22/3
ماذا يفعل التنويريون بعد هذه النصوص وغريها كثري جدا ،وهي تشمل العقائد
والعبادات واملعامالت والقيم وكل مناحي احلياة ..فهل يرضون من أهل الكتاب أن
يقيموا كتاهبم ،ويلتزموا بام فيه ..ويكتفون منهم باإليامن برسول الل  ..ليصبحوا من
خالل ذلك اإليامن املجرد من كل مقتضيات مسلمني ،قد صبغوا اإلسالم صبغة كاملة.
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 5ـ تعارض املعاين التي فهموها مع إمجاع األمة:
ال نقصد هنا ذلك اإلمجاع املختلف فيه ،والذي قال فيه أمحد بن حنبل( :ما َيدَّ عي
اإلمجاع فهو كذب ،من ادعى اإلمجاع فهو كاذب ،لعل الناس اختلفوا)()1
ُ
الرجل
فيه
َ

وهو إمجاع املدرس والطائفة والفرقة دون سائر املسلمني ،بل نقصد إمجاع
املسلمني مجيعا بفرقهم املختلفة ،وهو إمجاع معترب؛ فاألمة ال يمكن عقال أو نقال أن
جتمع عىل ضاللة.
وهذا اإلمجاع يمكننا أن نجده بسهولة يف كتب العقائد والفقه والتفسري واحلديث
وغريها ،وعند مجيع املدارس اإلسالمية؛ فهي مجيعا تنص عىل كفر من استحل عدم
اتباع رسول الل  ،أو أحل حراما قطعيا ،أو حرم حالال قطعيا ،أو قال برشيعة مل تنزل
يف كتاب الل وال سنة رسوله .
وهلذا فإن اليهودي أو النرصاين الذي يكتفي باالعرتاف املجرد برسول الل



دون االتباع؛ فإنه يكون قد أحسن بذلك االعرتاف ،وهو أحسن حاال من اجلاحد،
ولكن ال يمكن اعتباره مسلام ،وال يمكن إقراره عىل ذلك ..بل يطالب باالتباع الكامل،
كام نصت عىل ذلك النصوص املقدسة التي سبق ذكرها ،والتي اتفق علامء األمة
بمدارسهم مجيعا عىل القول بمقتضياهتا.
بل إن القرآن الكريم اعترب اليقني املجرد عن االتباع جحودا ،فقالَ ﴿:و َج َحدُ وا
َان ع ِ
فك َ
َاق َب ُة املُْ ْف ِس ِدي َن﴾ [النمل]14 :
اس َت ْي َقنَت َْها َأ ْن ُف ُس ُه ْم ُظ ْل ًام َو ُع ُل ًّوا َفا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ِ َهبا َو ْ
وممن نقل إمجاع األمة يف املسألة ابن حزم فقد قال يف كتابه [مراتب اإلمجاع]:

(  )1إعالم املوقعني عن رب العاملني ت مشهور (.)54 /2
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(واتفقوا عىل تسمية اليهود والنصارى كفار ًا)()1

كل ٍ
وقال( :وال خيتلف اثنان من أهل األرض ـ ال نقول :من املسلمني ،بل من ِّ
ملة
كل ٍ
أن رسول الل  قطع بالكفر عىل أهل ِّ
ـ يف َّ
ملة غري اإلسالم الذين َّتربأ أه ُله من كل
ٍ
ملة حاشى التي أتاهم هبا عليه السالم فقط)()2
َّ
النبي
وجل عىل أن اليهود يعرفون
نص الل عزَّ
وقال( :وقد َّ
َّ



كام يعرفون

أبنا َءهم ،وأهنم جيدونه مكتو ًبا عندهم يف التوراة واإلنجيل ،وقال تعاىلَ ﴿ :فإِ َّهنُ ْم َال
ِ
ِ
ِ
جي َحدُ َ
ون﴾ [األنعام ،]33 :وأخرب تعاىل عن الكفار
ُيك َِّذ ُبون ََك َو َلك َّن ال َّظاملنيَ بِآ َيات اللَِّ َ ْ
ِ
خرف ،]87:فأخرب تعاىل أهنم
فقالَ :
﴿و َلئ ْن َس َأ ْلت َُه ْم َم ْن َخ َل َق ُه ْم َل َي ُقو ُل َّن اللَُّ﴾ [الزُّ ُ
ٍ
يعرفون ِصدْ قه وال ِّ
خالف من أحد من
يكذبونه ،وهم اليهود والنصارى ،وهم كفار بال
األمة ،ومن أنكر كفرهم فال خالف من ٍ
أحد من األمة يف ُكفره وخروجه عن
اإلسالم)()3

بعض من مجع مقاالت املنتمني إىل اإلسالم أن فرقة من اإلباضية
وقال( :ذك ََر ُ
رئيسهم رجل يدعى يزيد بن أب أنيسة ـ وهو غري املحدث املشهور ـ كان يقولَّ :
إن من
كان من اليهود والنصارى يقول« :ال إله إال الل حممد رسول الل إىل العرب ال إلينا»؛ كام
تقول العيسوية من اليهود؛ قال :فإهنم مؤمنون أولياء الل تعاىل ،وإن ماتوا عىل هذا
العقد ،وعىل التزام رشائع اليهود والنصارى… قال أبو حممد [ابن حزم] :إال َّ
أن مجيع
ويربؤون منه ،ويستح ُّلون دمه
اإلباضية يك ِّفرون من قال بيشء من هذه املقاالتَ ْ ،

(  )1مراتب اإلمجاع ( ص ) 119
(  )2الفصل يف امللل واألهواء والنحل.142/3 :
(  )3املرجع السابق.237/3 ،
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وماله)()1

وقد علق النووي عىل قوله ( :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) ( ،)2فقال( :أما احلديث ففيه نسخ امللل كلها برسالة نبينا  ..وقوله ( :ال يسمع
ب أحد من هذه األمة) :أي ممن هو موجود يف زمني وبعدي إىل يوم القيامة فكلهم جيب
عليه الدخول يف طاعته وإنام ذكر اليهودي والنرصاين تنبيها عىل من سوامها ،وذلك ألن
اليهود والنصارى هلم كتاب ؛ فإذا كان هذا شأهنم مع أن هلم كتابا ،فغريهم ممن ال كتاب
له أوىل .والل أعلم)()3

وقال القايض عياض( :وهلذا نكفر من دان بغري ملة املسلمني من امللل ،أو وقف
فيهم ،أو شك ،أو صحح مذهبهم ،وإن أظهر مع ذلك اإلسالم ،واعتقده ،واعتقد
إبطال كل مذهب سواه :فهو كافر بإظهار ما أظهره من خالف ذلك)()4

وقال الباقالين ،وهو من كبار أئمة األشاعرة( :باب الكالم عىل العيسوية منهم
الذين يزعمون أن حممدا وعيسى عليهام السالم إنام بعثا إىل قومهام ،ومل يبعثا بنسخ
رشيعة موسى عليه السالم .يقال هلم :إذا أوجبتم تصديق حممد وعيسى عليهام السالم
يف قوهلام إهنام نبيان من عند الل؛ فام أنكرتم من وجوب تصديقهام يف قوهلام :إهنام قد بعثا
إىل كل أسود وأبيض ،وأنثى وذكر ،وبنسخ رشيعة موسى وكل صاحب رشع قبلهام؟!
فإن كان قد كذبا يف هذا القول مع ظهور املعجزات عىل أيدهيام فام أنكرتم أن يكونا
( )1املرجع السابق.144/4 ،
(  )2رواه أمحد ( ،)350/2ومسلم (.)93/1
(  )3رشح النووي عىل مسلم ()188 /2
(  )4الشفا يف أحوال املصطفى ( .. ) 610 / 2
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كاذبني يف سائر أخبارمها ،وهذا يبطل النبوة مجلة ،فإن قالوا :نحن ال نكذب حممدً ا
وعيسى عليهام السالم يف هذا القول لو قااله ،ألهنام لو كذبا يف بعض ما خيربان به عن
الل سبحانه مل يكونا نبيني ،ولكننا نكذب النصارى واملسلمني يف ادعائهم ذلك عليهام،
فالكذب واقع من ناحية أمتيهام ،ومل يقع من جهتهام! يقال هلم :إذا جاز الكذب عىل
النصارى واملسلمني يف هذا اخلرب الذي يدعونه عىل حممد وعيسى عليهام السالم فلم ال
جيوز عليهم الكذب يف مجيع ما نقلوه عنهام ،ويف نقلهم أعالمهام ،ومل ال جيوز مثل ذلك
أيضا؟! ونقله البلدان والسري ،وهذا يعود إىل إبطال القول باألخبار مجلة،
عىل اليهود ً
ويف إطباقنا وإياهم عىل فساد ما أدى إىل ذلك دليل عىل فساد قوهلم ،وصحة قول
املسلمني والنصارى يف هذا الباب)()1

وقال أبو حامد الغزايل يف كتابه( :االقتصاد يف االعتقاد)( :العيسوية :حيث
ٌ
فإهنم اعرتفوا
ذهبوا إىل أنَّه 
رسول إىل العرب فقط ال إىل غريهم ،وهذا ظاهر البطالن َّ
بكونه رسوالً ح ًّقا ،ومعلو ٌم َّ
أن الرسول ال يكذب ،وقد ادعى هو أنه رسول مبعوث إىل
الثقلني ،وبعث ُر ُس َله إىل كرسى وقيرص وسائر ملوك العجم ،وتواتر ذلك منه ،فام قالوه
حمال متناقض)()2

وقال فخر الدين الرازي يف [التفسري الكبري] يف تفسري قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َهيا
َّاس إِ ِّين َر ُس ُ
ول اللَِّ إِ َل ْي ُك ْم َمجِي ًعا﴾ [األعراف( :]158 :وقال طائفة من اليهود ـ يقال
الن ُ
هلم العيسوية ،وهم أتباع عيسى األصفهاين ـ :إن حممدً ا رسول صادق مبعوث إىل
العرب ،وغري مبعوث إىل بني إرسائيل .ودليلنا عىل إبطال قوهلم هذه اآلي ُةَّ .
ألن قوله:
(  )1التمهيد ،ص .218
(  )2االقتصاد يف االعتقاد للغزايل (ص)111 :
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﴿يا أهيا الناس﴾ خطاب يتناول كل الناس ،ثم قال﴿ :إين رسول الل إليكم مجي ًعا﴾،
وأيضا :فام يعلم بالتواتر من دينه أنه كان
وهذا يقتيض كونه مبعو ًثا إىل مجيع الناسً ،
يدعي أنه مبعوث إىل كل العاملني .فإما أن يقال :إنه كان رسوالً ح ًّقا أو ما كان كذلك،
ً
رسوال ح ًّقا ،امتنع الكذب عليه .ووجب اجلزم بكونه صاد ًقا يف كل ما يدعيه،
فإن كان
فلام ثبت بالتواتر وبظاهر هذه اآلية أنه كان يدعي كونه مبعو ًثا إىل مجيع اخللق؛ وجب
كونه صاد ًقا يف هذا القول ،وذلك يبطل قول من يقول :إنه كان مبعو ًثا إىل العرب فقط،
ال إىل بني إرسائيل)()1

وقال اآلمدي األشعري الشافعي يف كتابه [غاية املرام يف علم الكالم]( :وأما
العيسو ية فيمتنع عليهم ـ بعد التسليم بصحة رسالته وصدقه يف دعوته ـ إال اإلذعان
لكلمته ،إذ ال سبيل إىل القول بتخصيص بعثته إىل العرب دون غريها من األمم ،مع ما
اشتهر عنه ،و ُعلم بالرضورة والنقل املتواتر من دعوته إىل كلمته طوائف اجلبابرة
وغريهم من األكارسة ،وتنفيذه إىل أقايص البالد وملوك العباد ،وقتال من عانده ،ونزال
من جاحده ،ثم ذلك معتمد عىل سند الصدر األول من املسلمني ،مع علمنا بأن ذلك
يتصور عليهم التواطؤ عىل الباطل عادةً ،ال سيام ملا
اجلم الغفري ،واجلمع الكثري ،ممن ال
َّ
كانوا عليه من شدة اليقني ،ومراعاة الدين ،فلو مل يعلموا منه رضور ًة أنه مبعوث إىل
الناس كافة ،وإىل األمم عامة ،من األسود واألبيض ،وإال ملا نقلوا ذلك ،رعاية للدين،
جرا إىل زمننا
مع أنه ترك الدين ،وكذلك ً
أيضا :من جاء من بعدهم عىل سنتهم ،وهلم ًّ
هذا ،ولو مل يكن نب ًّيا عىل العموم لزم أن يكون قد كذب يف دعواه ،وأبطل فيام أتاه ،وذلك

(  )1مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ()383 /15
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وحق من ثبت عصمتهم باملعجزات وقواطع اآليات)()1
حمال يف حق األنبياءِّ ،

هذه جمرد نامذج عن بعض مقوالهتم يف املسألة ،وإال فإن النصوص يف ذلك أكثر
من أن حترص ،وهي موجودة يف كل أبواب الفقه التي تبني كفر من جحد معلوما من
الدين بالرضورة ،أو تكفر من استحل حراما ،أو حرم حالال ،وغريها.

(  )1غاية املرام يف علم الكالم (ص)359 :
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التنويريون  ..والدنيا
ربام يكون أحسن لقب للتنويريني بمختلف اجتاهاهتم ومناهجهم هو
[الدنيويون] ،فهم مستغرقون يف حب احلياة الدنيا ،والتعلق هبا ،والدعوة إليها،
واعتبارها البداية والنهاية ،وأن إليها املنتهى ،ال إىل الل ،وال إىل حقائق الوجود املطلقة،
التي ال تساوي الدنيا أمامها جناح بعوضة.
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
القس [جان مسلييه] الذي كان رجل دين مسيحي ،لكنه آثر اإلحلاد ،ومات عليه ،أو
مثلام فعل عبد الل 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 ماسلييه وال 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.
وأول عالمات هؤالء هو نفورهم من الغيب ،وتركيزهم عىل عامل الشهادة،
وا عتبارهم 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..
ولكنهم ـ وهم يقولون هذا الكالم بتثاؤب وكسل ـ ال يقدمون شيئا ،وإنام
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ينتقدون فقط اإليامن بالغيب ،ويسخرون من أولئك الطيبني الذين تعيش أجسادهم يف
عامل الشهادة بينام حتلق أرواحهم يف عامل الغيب ،وهم الذين مدحهم الل تعاىل يف أول
كتابه ،بل اعترب اهلداية قارصة عليهم؛ فقالَ ﴿ :ذلِ َك ا ْلكِتَاب َال ريب فِ ِ
يه ُهدً ى لِ ْل ُمت َِّقنيَ
ُ َْ َ
ون بِا ْل َغي ِ ِ
َاه ْم ُين ِْف ُق َ
يم َ
( )2ا َّل ِذي َن ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [البقرة]3 ،2 :
الص َال َة َو ِممَّا َرزَ ْقن ُ
ون َّ
ْ
ب َو ُيق ُ
وهكذا أثنى عىل الذين خيشون رهبم بالغيب ،واعتربهم من املتقني ،ألنه ال
حتصل التقوى إال ملن آمن بالغيب ،وجعله كل حلظة بني عينيه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ
ان َو ِض َيا ًء َو ِذك ًْرا لِ ْل ُمت َِّقنيَ ( )48ا َّل ِذي َن َخي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم بِا ْل َغ ْي ِ
ون ا ْل ُف ْر َق َ
وسى َو َه ُار َ
ب
آ َت ْينَا ُم َ
ِ
الساع َِة ُم ْش ِف ُق َ
ون ﴾ [األنبياء]49 ،48 :
َو ُه ْم م َن َّ
وهكذا اعتربهم من األوابني احلافظني للعهود ،بسبب إيامهنم بالغيب ،كام قال
اب ح ِف ٍ
يد (َ )31ه َذا ما ُتوعَدُ َ ِ
اجلنَّ ُة لِ ْلمت َِّقنيَ غَري ب ِع ٍ
ِ ِ
يظ ()32
ون ل ُك ِّل َأ َّو ٍ َ
َْ َ
َ
ُ
تعاىلَ ﴿:و ُأزْ ل َفت ْ َ
ِ
ب ُمنِ ٍ
ب َو َجا َء ِب َق ْل ٍ
مح َن ِبا ْل َغ ْي ِ
يب﴾ [ق]33 - 31 :
الر ْ َ
يش َّ
َم ْن َخ َ
بل إنه أخرب أن اإلنذار الذي كلف به رسول الل  ال يستفيد منه إال املؤمنون
بالغيب ،كام قال تعاىلَ ﴿ :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 ( )10إِن ََّام ُتن ِْذ ُر
ِ
مح َن بِا ْل َغ ْي ِ
َم ِن ا َّت َب َع ِّ
رش ُه بِ َمغ ِْف َر ٍة َو َأ ْج ٍر ك َِري ٍم﴾ [يس]11 ،10 :
الر ْ َ
يش َّ
ب َف َب ِّ ْ
الذك َْر َو َخ َ
وهذه اآلية الكريمة تعرب بدقة عن ذلك السلوك الذي يامرسه التنويريون،
ويكادون يتفقون عليه من إزاحة اإلنذار من وظائف النبوة والدعوة إىل الل ،واعتبار
الدعوة فقط تبشريا ال إنذارا ،ولذلك يتصورون أن كل من يتحدث عن عذاب القرب أو
عذاب جهنم منحرفا ،وبعيدا عن فهم الدين.
ولست أدري من أين هلم هذا ،والقرآن الكريم كله إنذار وختويف ،وال يمكن
ملن يقرؤه صادقا إال أن يمتلئ بتلك اخلشية من الل ،والتي تولد فيه ال حمالة حوافز
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التقوى ،وروادعها.
بل إن القرآن الكريم ،ويف ذكره للذنوب التي نحتقرها ،يشدد ويتوعد وهيدد،
ثم يأيت هؤالء التنويريون بام أوتوا من سامحة لينسخوا كل ذلك ،ويعقبوا عىل الل يف
حكمه ،لريضوا أهواءهم أو مجاهريهم ،وال يعلمون أن البرش الذين خاطبهم رسول
الل  هم نفسهم البرش الذين يقومون بخطاهبم.
ومن عالماهتم حتقري العبادات واالستهانة هبا ،ألن الدين عندهم ليس سوى
عالقة لإلنسان مع اإلنسان أو الكون؛ فاإلنسان هبط إىل الدنيا يف تصورهم ليعمرها،
ويمألها باألبراج والطائرات والصواريخ ،ويسيطر عىل مناخها وتضاريسها ،أما ترقية
نفسه بمامرسة العبادة وكثرة الذكر والرياضات الروحية ،فهي عندهم تشدد وتطرف
وبالدة.
ولذلك يستهينون بالشعائر التعبدية ،وحيقروهنا ،وحياولون تأويل كل ما ورد
فيها من النصوص تأويالت خمتلفة ،حتى تصبح الصالة أحقر األعامل ،ال أرشفها،
ويصبح الذكر هو ذكر الدنيا ،وال ذكر الل ،وال الشوق إليه.
ومن عالماهتم احتقار الصاحلني واألولياء الذين أمرنا الل تعاىل بسلوك سبيلهم،
وبأن نكون معهم ،فالصاحلون عندهم هم املخرتعون واملكتشفون ،ال أولئك الذين
أفنوا أعامرهم يف ذكر رهبم والدعوة إليه..
وهم ال يتوقفون عند أفراد الصاحلني ،وإنام يضمون إليهم األنبياء واملرسلني،
وخصوصا سيدنا رسول الل  ،ولذلك حيتقرون سنته ،وال يبالون هبا ،بل يعقبون عليه
بام متليه أهواؤهم.
والعالمة األكرب هلؤالء هو نفورهم من كل تلك النصوص املقدسة التي حتقر
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احلياة الدنيا ،وتعترب حبها أم اخلطايا ،وتعترب كل ضاللة حصلت يف األرض ناجتة عنها،
احلَ َيا ُة الدُّ ْن َيا َو َي ْس َخ ُر َ
كام قال تعاىل ﴿ :زُ ِّي َن لِ َّل ِذي َن َك َف ُروا ْ
ون ِم َن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوا َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا
َف ْو َق ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َواللَُّ َي ْرزُ ُق َم ْن َي َشا ُء بِغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
اب ﴾ [البقرة]212 :
وهذه اآلية الكريمة حتوي وصفا دقيقا هلؤالء الدنيويني الذين يسمون أنفسهم
تنويريني ،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.
ولذلك ال نجد تنويريا إال وهو يسخر من العلامء واألولياء والعباد والزهاد،
ويعتربهم مجيعا متخلفني مل يفهموا الدين كام فهمه..
وهلذا نراهم حيتقرون الوعاظ الذين يامرسون ما كان يامرسه رسول الل  من
التحذير من االستغراق والتثاقل إىل احلياة الدنيا ،باعتبارهم أخطر ما هيدد حقيقة
اإلنسان نفسها ،والتي قد تتحول إىل كلب يلهث ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا َّل ِذي
َ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 َّ
َاوي َن (َ )175و َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا
ِ
ِ
ض َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
َو َلكِنَّ ُه َأ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
رت ْك ُه
ب إِ ْن َحتْم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو َت ْ ُ
َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذي َن ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َفا ْق ُص ِ
ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾
ص ا ْل َق َص َ

[األعراف]176 ،175 :
وبناء عىل هذا كله ،فإن كل النصوص املقدسة التي حتذر من احلياة الدنيا ،وتبني
حقيقتها هي يف احلقيقة رد عىل الفكر التنويري ،الذي يبالغ فيها ،ويعتربها أصال وغاية
ومقصدا.
وهو عندما يفعل ذلك ال يقدم شيئا جديدا ،ألنه عقل هيدم وال يبني ،وهلذا نرى
الكثري من التنويريني يملكون شهادات علمية يف الطب والفيزياء واهلندسة وغريها ،ثم
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يرتكوهنا ،وال يقدمون يف ختصصاهتم أي يشء جديد ،بينام يذهبون إىل القرآن الكريم
يتالعبون بألفاظه ومعانيه ،ليحولوها إىل املسار الذي تريده أهواؤهم.
وهلذا ذكرنا أن العقل التنويري أخطر من العقل امللحد ،وأكثر بعدا من الدين
عنه ،ألن امللحد قد يقتنع يف يوم من األيام ،ويعود إىل الل بتواضع ،أما التنويري ،فهو
يتصور أنه عىل يشء ،بينام هو ال يملك من الدين إال الرساب واألهواء والتقول عىل
َّاس من يعبدُ اللََّ ع ََىل حر ٍ
ِ
ف َفإِ ْن َأ َصا َب ُه َخ ْ ٌري ا ْط َم َأ َّن بِ ِه َوإِ ْن
الل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وم َن الن ِ َ ْ َ ْ ُ
َ ْ
ِ ِ
ِ
رس ُ
رس الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر َة َذلِ َك ُه َو ْ
ان املُْبِنيُ ﴾ [احلج:
َأ َصا َب ْت ُه ف ْتنَ ٌة ا ْن َق َل َ
اخلُ ْ َ
ب ع ََىل َو ْج ِهه َخ َ
]11
والعقل امللحد يكتفي بنقد الدين من دون أن يتدخل يف حتريفه وتبديله
والتالعب به ،بينام العقل التنويري يفعل ذلك ،ويفرتي عىل الل الكذب ،ويزعم أنه
يفهم من الوحي ما مل يفهمه كل العلامء والصاحلني ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َأ ْظ َل ُم ِمم َّ ِن
وحي إِ َيل و َمل ي ِ ِ
ِ
ِ
يش ٌء َو َم ْن َق َال َس ُأن ِْز ُل ِم ْث َل َما َأ ْنزَ َل
رتى ع ََىل اللَِّ كَذ ًبا َأ ْو َق َال ُأ َ َّ َ ْ ُ َ
ا ْف َ َ
وح إ َل ْيه َ ْ
اللَُّ﴾ [األنعام]93 :
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فكرة مل يسبقني إليها أحد
مع كثرة النصوص املقدسة املحذرة من الرياء وحب اجلاه وطلب السمعة،
والداعية إىل التواضع والعبودية وطلب مخول الذكر ،نجد ألسنة كثرية تتحدث عن
الدين ،وكأنه سلعة من السلع ،أو اخرتاع من االخرتاعات ،أو مضامر من املضامري التي
يتنافس فيها أهل الدنيا ويتقاتلون.
ومظاهر ذلك كثرية جدا ،ولعل أحسن وصف هلا ما وصفه أولياء هذه األمة عند
يدرسون
تسميتهم هلؤالء بكوهنم [علامء الدنيا] ،حتى لو كانوا يع ّلمون القرآن ،أو ّ
الفقه ،أو يكتبون يف العلوم الرشعية.
وأبشع تلك املظاهر هو تلك العبارة التي نسمعها كثريا ،وكأهنا أدب من اآلداب
الرشعية ،أو سنة من السنن النبوية ،وهي قول بعضهم عندما يكشف الل له فهام من
الفهوم ،أو معرفة من املعارف( :وهذه فكرة مل أر من سبقني إليها) ،أو (مل يسبقني إليها
أحد)
فإذا وجدها بعد ذلك عند بعضهم ،وقد ذكرها من غري أن ينسبها إليه قامت
قيامته ،وراح هيدد ويتوعد ،مع العلم أن تلك الفكرة قد تكون مرتبطة باإلخالص
ودرجاته ،والورع ومراتبه ..وقد يكون هلا عالقة بالرشك وخفاياه ،أو الرياء ومظاهره..
وقد تكون تفسريا آلية قرآنية ،أو رشحا حلديث نبوي.
وهو يفعل ذلك بكل تبجح ،بل ربام يكتب يف ذلك املقاالت ..وكأن الدين يشء،
واحلديث عنه يشء آخر ..مع أن العلم بالدين يقتيض أوال أن يتدين املتعلم له،
واملتحدث به ،وإال كان مغرورا خمادعا ،أو مفتونا مضلالَ { ،أ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ض َوا َّت َب َع

138

ِ
ِ
َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
َرت ْك ُه َي ْل َه ْث} [األعراف]176 :
ب إِ ْن َحتْم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
كام ورد ذلك الوصف يف األثر عن الل تعاىل خطابا لداود عليه السالم( :يا داود!
ال جتعل بيني وبينك عامل ًا مفتونا بالدنيا ،فيصدك عن طريق حمبتي ،فان أولئك قطاع
طريق عبادي املريدين ،إن أدنى ما أنا صانع هبم ،أن أنزع حالوة مناجايت من قلوهبم)
وقال املسيح عليه السالم( :الدنيا داء الدين ،والعامل طبيب الدين ،فاذا رأيتم
جير الداء إىل نفسه فاهتموه ،واعلموا انه غري ناصح لغريه)
الطبيب ّ
ويف احلديث عن رسول الل  قال( :إياكم وثالثة :زلة عامل ،وجدال منافق
بالقرآن ،ودنيا تقطع أعناقكم ; فأما زلة عامل فإن اهتدى فال تقلدوه دينكم ،وأن يزل فال
تقطعوا عنه آمالكم .وأما جدال منافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق ،فام
عرفتم فخذوه ،وما أنكرتم فردوه إىل عامله .وأما دنيا تقطع أعناقكم ،فمن جعل الل يف
قلبه غنى فهو غني)()1

وقال ( :إين ال أختوف عىل أمتي مؤمنا وال مرشكا ،فأما املؤمن فيحجزه إيامنه،
وأما املرشك فيقمعه كفره ،ولكن أختوف عليكم منافقا عامل اللسان ،يقول ما تعرفون،
ويعمل ما تنكرون)()2

وقد ورد يف اآلثار عن اإلمام الصادق وصفا رائعا ألمثال هؤالء العلامء،
وسلوكاهتم املتناقضة مع مقتضيات الدين ،والدركات التي تنتظرهم يف جهنم ،وهو مما
ال يقال بالرأي ،وإنام تلقاه عن آبائه وأجداده إىل رسول الل  ،فقد قال( :إن من العلامء
من حيب أن خيزن علمه وال يؤخذ عنه فذاك يف الدرك األسفل من النار ،ومن العلامء
(  )1رواه الطرباين يف األوسط ،انظر :جممع الزوائد ومنبع الفوائد (.)186 /1
(  )2رواه الطرباين يف األوسط والصغري ،انظر :جممع الزوائد ومنبع الفوائد ()187 /1
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من إذا وعظ أنف وإذا وعظ عنف فذاك يف الدرك الثاين من النار ،ومن العلامء من يرى
أن يضع العلم عند ذوي الثروة وال يرى له يف املساكني ،فذاك يف الدرك الثالث من النار،
ومن العلامء من يذهب يف علمه مذهب اجلبابرة والسالطني ،فإن رد عليه شئ من قوله
أو قرص يف شئ من أمره غضب فذاك يف الدرك الرابع من النار ،ومن العلامء من يطلب
أحاديث اليهود والنصارى ليغزر به علمه ويكثر به حديثه فذاك يف الدرك اخلامس من
النار ،و من العلامء من يضع نفسه للفتيا ويقول :سلوين ولعله ال يصيب حرفا واحدا
والل ال حيب املتكلفني فذاك يف الدرك السادس من النار ،ومن العلامء من يتخذ علمه
مروة وعقال فذاك يف الدرك السابع من النار)()1

متنيت لو أن هذه الروايات والنصوص املقدسة علقت عىل باب كل كلية
إسالمية ،ونرشت مع كل كتاب ،ووضعت يف باب كل جملس علمي ،حتى نجرد الدين
من ذواتنا وأهوائنا ونرتكه لل وحده ،ونتعامل بكل عبودية مع كل معرفة تتاح لنا ،أو
فهم ينزله الل علينا.

(  )1بحار األنوار ،ج ،8ص.310
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هل اقرتب عرص الدجال
مما دلت عليه النصوص املتواترة من السنة املطهرة ،بل مما دلت عليه أديان
الشعوب املختلفة ظهور الدجال ،الذي جتتمع فيه كل أنواع الفتن ،ما ظهر منها وما
بطن ..بل إن التحليل البسيط حلركة التاريخ يدل عليه ..ذلك أن املرشوع الشيطاين
يكتمل عنده ،فعنده جيمع الشيطان كل ما تعلمه يف تارخيه الطويل من إغراءات
ووساوس وتضليالت..
وهلذا ورد يف النصوص املقدسة أنه يستطيع ،وبحركات بسيطة أن يوفر ملن يتبعه
كل املرافق التي حيتاجها ،بل حتى تلك التي مل يكن حيلم به ،ففي احلديث عن رسول
الل ( :فيأيت عىل القوم فيدعوهم ،فيؤمنون به ،ويستجيبون له ،فيأمر السامء فتمطر،
واألرض فتنبت ،فرتوح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذر ًا ،وأسبغه رضوع ًا ،وأمده
خوارص .ثم يأيت القو َم فيدعوهم ،فريدون عليه قوله ،فينرصف عنهم ،فيصبحون
ممحلني ليس بأيدهم يشء من أمواهلم .ويمر باخلربة فيقول هلا :أخرجي كنوزك ،فتتبعه
كنوزها كيعاسيب النحل)()1
وهذا احلديث هبذا الوصف الذي ذكره رسول الل  ،والذي راعى فيه قدرات
البيئة التي كان فيها ،والتي مل تكن ترى من فتن الدنيا إال ذلك الغيث البسيط الذي ينزل
من سامئها ،أو ذلك العشب األخرض الذي يكسو أرضها ..وهو يشري بلسان حاله إىل
أمور أكرب وأخطر ..وهي تلك الكنور التي تتبعه وتسري خلفه وتسخر له.
وبذلك فإن الدجال ـ بحسب ما تشري إليه تلك النصوص ـ هو الزبدة والعصارة
(  )1مسلم ( ،)198-197/8وأبو داود()213/2

141

واخلالصة التي جتتمع فيها كل املغريات التي عرفتها البرشية يف مجيع عهودها ..وذلك
يستدعي أن جتتمع لديه مجيع العلوم والتقنيات ..ليس ذلك فقط ..بل جتتمع لديه مجيع
وساوس األبالسة وفلسفاهتم..
ولو كان األمر قارصا عىل توفر تلك املرافق واخلدمات واملغريات لكان األمر
سهال ..لكن الدجال ال يكتفي بذلك ،بل هو جيعل من كل ذلك أحبولة لنزع اإليامن
من قلوب ..نزع اإليامن بالل من القلوب ،وإحالل اإليامن به وبدجله ومغرياته بدهلا.
وكمقدمة لذلك ينرش الشيطان اآلن بأدواته املختلفة من مجيع أقطاب الرش ،ومن
يتبعه من األذناب أنه ال أمهية لإليامن أو الكفر ،أو الطاعة أو العصيان ..بل األمهية لنمو
االقتصاد ..وتطور التكنولوجيا ..وتوفر اخلدمات ..أما اإليامن والطاعة فهي جمرد
أفكار نسبية ال قيمة هلا.
وبذلك أصبحت موازين البرش هي موازين الدجال نفسها ..فالبرش ال يملكون
قيمتهم بسبب اإليامن الذي يعمر قلوهبم ،وال باألخالق التي تكسو سلوكهم ،وإنام بام
سامه الل تعاىل [ظاهر احلياة الدنيا] ،وهي تلك املعارف البسيطة التي هتتم بخدمة
الشهوات واألهواء والغرائز ..ثم ختترص احلياة والكون فيام تراه من ظواهر..
وقد اعترب الل تعاىل كل ذلك جهال ال تساوي نشوة إيامن مؤمن حتى لو كان راع
ون َظ ِ
يف جبل أو محال يف سوق ،قال تعاىلَ ﴿ :و َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
ون (َ )6ي ْع َل ُم َ
َّاس َال َي ْع َل ُم َ
اه ًرا
ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ُه ْم ع ِ
َن ْاآل ِخ َر ِة ُه ْم غَافِ ُل َ
ون﴾ [الروم]7 ،6 :
م َن ْ َ
هذه اآلية الكريمة كافية ملن تأملها يف أن يعيد ضبط بوصلته ..حتى ال يكون من
أنصار الدجال عند خروجه أو قبل خروجه ..وحتى ال يكون من املمهدين للدجال
الذين حيتقرون اإليامن ،واملعارف اإلهلية ،وخيترصون احلياة يف احلياة الدنيا ،وخيترصون
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القيم فيام متليه األهواء والغرائز.
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املرجئة اجلدد ..والتأيل عىل الل
من أخطر الظواهر التي أصابت كل األديان ،وانحرفت هبا عن القيم التي جاء
هبا األنبياء عليهم الصالة والسالم [ظاهرة اإلرجاء] ،وهي الظاهرة التي تعرب عن تلك
الرغبات النفسية التي تريد أن تتجاوز موازين العدالة اإلهلية ،لتستبدهلا بموازين
جديدة ،ال يدل عليها إال اهلوى ،والتفكري الرغبوي املجرد ،واملعتمد عىل العاطفة ،أو
بعض املصادرات عىل املطلوب.
وقد أشار الل تعاىل إىل هذا اإلرجاء عند اليهود ،وزعمهم أن النار لن متسهم إال
﴿و َقا ُلو ْا َلن
أياما معدودة ،لسبب بسيط ،وهو أهنم هيود ،وشعب الل املختار ،فقالَ :
ف اللُّ ع َْهدَ ُه َأ ْم َت ُقو ُل َ
ون ع ََىل
َمت َ َّسنَا الن َُّار إِالَّ َأ َّيام ًا َّم ْعدُ و َد ًة ُق ْل َأ َّخت َْذ ُت ْم ِعندَ اللِّ ع َْهدً ا َف َلن ُخيْلِ َ
اللِّ َما الَ َت ْع َل ُمون﴾ [البقرة ،]80:وقالَ ﴿ :ذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم َقا ُلو ْا َلن َمت َ َّسنَا الن َُّار إِالَّ َأ َّيا ًما
ِ ِ
ٍ
رتون﴾ [آل عمران.]24:
َّم ْعدُ و َدات َوغ ََّر ُه ْم ِيف دين ِهم َّما كَا ُنو ْا َي ْف َ ُ
واآلية الكريمة تشري إىل ما أطلقنا عليه [التفكري الرغبوي] ،أو [دين البرش]،
ِ ِ
رتون﴾ ،فدين البرش يعتمد
والذي عرب عنه قوله تعاىلَ ﴿ :وغ ََّر ُه ْم ِيف دين ِهم َّما كَا ُنو ْا َي ْف َ ُ
عىل تلك األكاذيب التي يكذبون هبا عىل أنفسهم ،ثم يفرضوهنا عىل رهبم ،ويتألون
عليه ،ويتصورون أن اجلنة والنار صارت بيدهم ،ال بيد رهبم.
وما ذكره القرآن الكريم عن اليهود ،هو نفسه ما وقع فيه النصارى ،فقد ورد يف
[رسالة يوحنا الرسول األوىل ( :])1 :2يا أوالدي أكتب إليكم هذا لكي الختطئوا وإن
أخطأ أحدٌ فلنا شفيع عند األب ،يسوع املسيح البار ،وهو كفارة خلطايانا .ليس خلطايانا
فقط بل خلطايا كل العامل أيض ًا)
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وبناء عىل هذه املقولة وغريها ذهبت كل تعاليم املسيح والقيم النبيلة التي جاء
هبا أدراج الرياح ،ذلك أن السوط الذي جعله الل لتأديب عباده ،وهو جهنم ،وعذاهبا
الشديد ،صار ملغيا بفعل تلك املفاهيم اإلرجائية.
ونفس اليشء حصل للمسلمني يف عهدهم األول ،حيث حتول الكثري منهم إىل
فرق إطفاء جلهنم ،وسعريها ،بل إلغائها أصال ،واعتبار أن كل تلك التهديدات التي
وردت يف القرآن الكريم ،وألبسط التجاوزات والذنوب جمرد هتديدات لفظية ال قيمة
هلا..
وانترش بينهم أن رمحة الل واسعة ..ولطفه بعباده عظيم ..وأنه يكفي أن يتحقق
اإليامن بالل ورسوله ،لتتنزل بعده السعادة املطلقة ،وال هيم بعد ذلك ،هل كان ذلك
اإليامن جم رد أقوال تقال ،أو حركات تؤدى ،أو كانت قيام يعيشها صاحبها ،ويضحي
بكل يشء من أجلها.
انترش يف ذلك احلني مثل تلك األحاديث التي ال تعطي أي قيمة للعمل ،وال
للسلوك األخالقي مثل حديث( :أتانى جربيل فبرشنى أنه من مات من أمتك ال يرشك
بالل شيئا دخل اجلنة فقلت :وإن زنى وإن رسق؟ قال :وإن زنى وإن رسق)

()1

وهكذا انترشت مثل هذه النصوص اإلرجائية ،لتحول من الزنا والرسقة
وشهادة الزور وكل اجلرائم اإلنسانية بام فيها القتل نفسه شيئا بسيطا ال أمهية له ،مع أن
الل تعاىل يف القرآن الكريم يتوعد بالعذاب الشديد ألجل قضايا بسيطة جدا ،ال تساوي
أمامها تلك اجلرائم شيئا.
هذا حال املرجئة القدامى مع التعاليم القرآنية والنبوية ،ومع القيم الرشيفة التي
(  )1رواه البخارى ( ،2721/6رقم  ، )7049ومسلم ( ،94/1رقم )94
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وردت فيهام ،أما املرجئة املحدثني ،فحدث وال حرج ..فقد راحوا إىل اإليامن نفسه
حيذفونه ،فال يشرتط عندهم اإليامن لدخول اجلنة ..بل يكفي أن يكون اإلنسان طيبا،
وخلوقا ..أما اإليامن فهو مسألة فرعية ال قيمة هلا.
ْرش َ
وأما قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل لِ َّل ِذي َن َك َف ُروا َس ُت ْغ َل ُب َ
ون إِ َىل َج َهن ََّم َوبِئ َْس املِْ َها ُد﴾
ون َو ُحت َ ُ
[آل عمران ،]12 :فهو عندهم منسوخ ،ومؤول بصنوف التأويالت ..فالكافر عندهم
ال وجود له إال يف النصوص املقدسة ،وأما يف الواقع ،فال وجود له ..حتى ذلك الذي
ينفي الل ،ويعيش عمره داعية إىل اإلحلاد ،أو ساخرا من الل ،ال قيمة لكل ذلك عندهم،
فهو ما دام يؤمن باجلاذبية أو بالطبيعة ..فيمكن أن نعتربه مؤمنا بالل بوجه من الوجوه..
وهم ال يكتفون فقط برجاء أن تشمله رمحة الل الواسعة ،ولكنهم يتألون عىل الل،
فيدعون ألولئك الذين كان يف إمكاهنم أن يؤمنوا ،ولكنهم مل يفعلوا ..ال يدعون هلم
باهلداية فقط ،وإنام يدعون هلم بالرمحة واملغفرة واجلنة الواسعة ..بل بالفردوس األعىل.
ويتناسون أن رسول الل  أخرب عن العذاب الشديد الذي حييق بأمته ،مع إيامهنا،
بسبب بعض التقصري الذي قد متارسه جتاه أوامر الل ،ففي احلديث الصحيح املعروف،
الذي يويص فيه رسول الل  أمته( :أال وإنى فرطكم عىل احلوض ،وإين مكاثر بكم
األمم ،فال تسودوا وجهي أال وقد رأيتموين وسمعتم مني وستسألون عني ،فمن كذب
عيل فليتبوأ مقعده من النار ،أال وإين مستنقذ رجاال -أو أناسا -ومستنقذ مني آخرون
فأقول :يا رب ،أصحاب .فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك)

()1

فهذا احلديث وأمثاله من األحاديث املروية يف مجيع الصحاح واملسانيد والسنن،
(  )1رواه أمحد ( ،412/5رقم  ،393/5( )23544رقم  ، )23385والبخارى ( ،2404/5رقم ،)6205
والنسائى ىف الكربى ( ،444/2رقم .)4099
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والتي خيرب فيها رسول الل  أنه ُحرم من الشفاعة يف أصحابه الذي عرفهم ،وقد كانوا
يصلون ويصومون ويتوضأون وحيجون ويمرضون..ومع ذلك مل خيرجوا من ذنوهبم
كيوم ولدهتم أمهاهتم.
ومثله ما ورد يف القرآن الكريم من أنه ال جمال للتالعب بالقيم ،وأن كل من
تالعب هبا فإن مصريه إىل جهنم ،وأول القيم قيم اإليامن بالل ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ك ُّل َن ْف ٍ
س
ني (ِ )39يف جن ٍ
ِ
اب ا ْل َي ِم ِ
ون ( )40ع ِ
َّات َيت ََسا َء ُل َ
َن
َ
بِ َام ك ََس َب ْت َرهينَ ٌة ( )38إِ َّال َأ ْص َح َ
املُْ ْج ِر ِمنيَ (َ )41ما َس َل َك ُك ْم ِيف َس َق َر (َ )42قا ُلوا َمل ْ ن َُك ِم َن املُْ َص ِّلنيَ (َ )43و َمل ْ ن َُك ُن ْط ِع ُم
اخلائِ ِضنيَ (َ )45و ُكنَّا ُنك َِّذ ُب ِب َي ْو ِم الدِّ ِ
ا ْملِ ْسكِنيَ (َ )44و ُكنَّا ن ُ
ين (َ )46حتَّى
َخ ُ
وض َم َع ْ َ
َأتَانَا ا ْل َي ِقنيُ (َ )47ف َام َتنْ َف ُع ُه ْم َش َفا َع ُة َّ
الشافِ ِعنيَ ([ ﴾)48املدثر]48 - 38 :

فاآليات الكريمة أخربت أن الذين ال يصلون ..أي ليس هلم تواصل روحي
بالل ..والذين ال يطعمون املسكني ..أي ليس هلم أي تواصل ورمحة باملجتمع ..هؤالء
وغريهم ال تنفعهم شفاعة الشافعني حتى لو تقدموا للشفاعة هلم.
وهكذا نجد القرآن الكريم يرصح بغضب الل ولعنته وعقابه الشديد عىل ذنوب
كثرية نراها هينة سهلة عند أولئك الذين رضبوا القرآن باحلديث ..ورضبوا الدين وقيمه
بام رشعوه ألنفسهم من رشائع اهلوى.
ِ
مهزَ ٍة َملُزَ ٍة ( )1ا َّل ِذي
فالل تعاىل أخرب عن اهلمز واللمز وعقوبته ،فقالَ ﴿ :و ْي ٌل ل ُك ِّل ُ َ
احلُ َط َم ِة (َ )4و َما َأ ْد َر َ
ب َأ َّن َما َل ُه َأ ْخ َلدَ ُه ( )3ك ََّال َل ُينْ َب َذ َّن ِيف ْ
اك
حي َس ُ
َمج ََع َم ًاال َوعَدَّ َد ُه (ْ َ )2
َما ْ
احلُ َط َم ُة ( )5ن َُار الل املُْو َقدَ ُة ( )6ا َّلتِي َت َّطلِ ُع ع ََىل ْاألَ ْفئِدَ ِة ( )7إِ َّهنَا َع َل ْي ِه ْم ُمؤْ َصدَ ٌة ()8
ِيف ع ََم ٍد ُممَدَّ َد ٍة ([ ﴾)9اهلمزة]9 - 1 :
وأخرب عن عقوبة القتل العمد ،وأهنا اخللود يف جهنم ،فقالَ ﴿ :و َم ْن َي ْق ُت ْل ُمؤْ ِمنًا
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ِ ِ
ِ
ب الل َع َل ْي ِه َو َل َعنَ ُه َو َأعَدَّ َل ُه ع ََذا ًبا عَظِ ًيام (﴾)93
ُم َت َع ِّمدً ا َف َجزَ اؤُ ُه َج َهن َُّم َخالدً ا ف َيها َوغَض َ
[النساء ]93 :وغريها من النصوص الكثرية..
ويف احلديث الصحيح الشهري عن عائشة قالت :قلت للنبي  :حسبك من
صفية كذا وكذا ،فقال :لقد قلت كلمة لو مزجت بامء البحر ملزجته .قالت :وحكيت له
إنسانا ،فقال :ما أحب أنى حكيت إنسانا وأن يل كذا وكذا (.)1
وعندما نسأل هؤالء املرجئة اجلدد عن الدافع الذي جعلهم يفكرون مثل هذا
التفكري ،ويلغون كل تلك النصوص املقدسة ،يقولون لك :إننا عندما نذكر ما ورد يف
القرآن الكريم من الوعيد الشديد ينفر الناس من الدين ،ونجعلهم يعرضون عنه،
ويتصورون أن الل ما خلق اخللق إال ليعذهبم.
ولست أدري ما جياب به هؤالء ،فهل هم أعلم أم الل؟
وهل لدهيم من صكوك الغفران ما يمكنهم أن يسلموها ملن شاءت هلم أهواؤهم
تسليمها هلم؟
وكيف حال أولئك األعراب البسطاء الذين أخرب القرآن الكريم عن العذاب
الشديد الذي سيلحق هبم ،ألجل أخطاء وقعوا فيها ،وحدود جتاوزوها ..أم أن
األعراب يعذبون ،وأهل املدنية املعارصة ُيتجاوز عنهم؟
ثم ما يقولون يف تلك النصوص املقدسة التي حوت تلك التهديدات الشديدة..
مع العلم أن الل قد أمرنا بتالوهتا ،والتدبر فيها لتبقى دائام بني أعيننا نرتدع من خالهلا،
لنتخلص من أرس األهواء ،والتثاقل إىل األرض؟
ثم ما يقولون يف اعتبار الل تعاىل رسوله  نذيرا بني يدي الساعة ،واعتباره حمذرا
(  )1رواه الرتمذي رقم ( )2503و ( ،)2504وأبو داود رقم ( ، )4875وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
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للبرشية من العذاب الشديد الذي سيلحق هبا إن مل تتبعه ،ومل تؤمن به؟
ال يمكنهم اإلجابة عن هذه التساؤالت إال بيشء واحد ،وهو حمو كل
التهديدات الواردة يف النصوص املقدسة ،أو اعتبارها منسوخة بآية الرمحة الواسعة،
مثلام نسخ املتشددون كل آيات الرمحة والصفح بآية السيف ..ويقرأ عليهم يف هذه احلالة
ون بِ َب ْع ٍ
ض ا ْلكِت ِ
ون بِ َب ْع ِ
َاب َو َت ْك ُف ُر َ
قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف ُتؤْ ِمنُ َ
ض ﴾ [البقرة]85 :
قد يقال :بأن هناك ناسا مل يسمعوا باإلسالم ،وال بأدلة اإليامن ..ولذلك ،فإهنم
معذورون من هذه الناحية.
ونحن ال ننكر هذا ،ولكن هذا يصدق عىل العوام ال عىل اخلواص ،وعىل األميني
ال عىل العلامء ..وحتى لو صدق عىل العوام ،فإن الرشيعة تأمرنا بالتوقف يف إصدار
األحكام يف شأهنم ،فال نحكم هلم بجنة وال نار ،وال ندعو هلم بأحدمها ،ألن األمر لل
تعاىل من قبل ومن بعد.
أما أن نصيح يف املأل ،ونخطب عىل املنابر ،داعني بالرمحة واملغفرة واجلنة ملن قَض
حياته يدعو إىل اإلحلاد ،ويربره ،ويصبغه بالصبغة العلمية ،وبسببه صار لإلحلاد سوق..
فهذا عجيب وإرجاء مل حيصل مثله يف التاريخ ..حتى يف تاريخ اليهودية واملسيحية.
مع العلم أننا لو طبقنا عىل هذا الشخص وغريه ما ورد يف حديث املفلس ،والذي
قال فيه (:إن املفلس من أمتي من يأيت يوم القيامة بصيام وصالة وزكاة ،ويأيت قد
شتم عرض هذا ،وقذف هذا ،وأكل مال هذا ،فيقعد فيقتص هذا من حسناته ،وهذا من
حسناته ،فإن فنيت حسناته قبل أن يقيض ما عليه من اخلطايا ،أخذ من خطاياهم
فطرحت عليه ،ثم طرح يف النار)( )1فسنرى ما هو أخطر من كل ما ذكره رسول الل 
(  )1رواه أمحد ومسلم وأبو داود والرتمذي.
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من أمثلة ..ذلك أن امللحد مل يشتم الناس ،ومل يقذفهم فقط ،وإنام راح يرسق منهم أغىل
جوهرة ،جوهرة اإليامن..
فكيف يمكن أن يتعامل هذا امللحد يوم القيامة مع كل الذين خياصمونه باعتباره
احلجاب الذي حجبهم عن اإليامن ،والقنطرة التي أدت هبم إىل اإلحلاد ..وقد قال
(:من كانت له مظلمة ألحد من عرضه أو يشء ،فليتحلله منه اليوم قبل أال يكون
دينار وال درهم ،إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ،وإن مل تكن له حسنات
أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)

()1

ال يمكننا أن نشبه الدور اخلطري الذي يقوم به هؤالء إال بذلك الصديق األمحق
الذي أراد أن يذب الذباب عن صاحبه ،فقتله ..وهكذا يفعل هؤالء ،فهم بتعظيمهم
املالحدة ،وبدعائهم هلم ،ينرشون اإلحلاد من حيث ال يشعرون ،ألهنم يعتربونه قيمة
من القيم املحرتمة ،يف نفس الوقت الذي جيلدون فيه الذات ،وحيتقرون القيم اإليامنية
والدينية.
وهم يف ذلك ال خيتلفون عمن وصفهم الل تعاىل بقولهَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن ُأو ُتوا
ت وال َّطا ُغ ِ
ون بِ ِْ ِ
ن َِصي ًبا ِم َن ا ْلكِت ِ
وت َو َي ُقو ُل َ
َاب ُيؤْ ِمنُ َ
ون لِ َّل ِذي َن َك َف ُروا َهؤُ َال ِء َأ ْهدَ ى ِم َن
اجل ْب َ
ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َسبِ ًيال﴾ [النساء ،]51 :فهذه اآلية الكريمة تكاد تنطبق عىل هؤالء انطباقا
تاما ،فهم يؤمنون بآيات الرجاء ،وال يؤمنون بآيات اخلوف ،وال يقدروهنا حق قدرها..
وهم يرددون كل حني بأن سبيل املنحرفني عن الل ،واملنفرين عنه ،أهدى من سبيل
املؤمنني ..وهو ما يفعله التنويريون واملرجئة اجلدد كل حني عند تعظيمهم لغري املؤمنني،
وحتقريهم للمؤمنني.
(  )1رواه البخاري.
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باإلضافة إىل ذلك كله فإن تلك الدعوات ،ال ترتبط بالتدخل يف الشؤون اإلهلية
فقط ،وال ترتبط بالدعوة غري املبارشة لإلحلاد فقط ..وإنام هلا آثارها اخلطرية عىل السلوك
والقيم مجيعا ،ذلك أنه من البدهييات أن القيم السلوكية الرفيعة حتتاج إىل حوافز ،تدفع
إىل العمل هبا ،وعقوبات تنفر من الوقوع يف أضدادها ..فإذا ما رفعت العقوبات ..ومل
تبق إال احلوافز التي يستوي فيها العاملون واملقرصون ..لن تبقى أي قيمة ..بل لن يبقى
أي دين.
فهل يمكن أن يستقيم أمر دولة تضع القوانني املشددة للجرائم ..ثم يأيت أئمتها
وخطباؤ ها ومفكروها ليقولوا لعامة الناس :ال ختافوا ..فكل تلك العقوبات املسطرة
لن حتصل ..فاحلاكم رحيم وصاحب قلب طيب ..وقد وسع برمحته كل رعيته صاحلهم
وجمرمهم ..برهم وفاجرهم.
هل يمكن أن تبقى يف هذه املدينة أي قيم رفيعة ،أو أخالق عالية ،أو نظام حمكم؟

151

حينام يتجاوز التسامح حدوده
التسامح خلق نبيل دال عىل رؤية سليمة حلقائق الوجود ،ودور اإلنسان فيه،
وكون األمر لل يف خلقه من قبل ومن بعد ..ولذلك كان رسل الل وورثة األنبياء عليهم
السالم أكثر الناس حتققا هبذا اخللق؛ فهم أكثر الناس سعة صدر ،ولني طباع.
ولكن مع ذلك ،فإن التسامح له حدوده التي ال يصح أن يتجاوزها ،مثله مثل
سائر األخالق املحصنة بجداري العدل واحلكمة..
فمن التسامح أال نؤذي أصحاب أي دين كان ،وال أن نتدخل يف خصوصياهتم،
وال أن هندم معابدهم ،أو نتكرب عليهم بأي لون من ألوان التكرب ..بل نحن مطالبون
عكس ذلك بتأليف قلوهبم ومراعاة مشاعرهم ،وعدم التعرض ملقدساهتم بالشتم أو
السب أو اإلساءة.
وقد علمنا الل ذلك مع أشد الناس كفرا ،فقالَ ﴿ :و َال ت َُس ُّبوا ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون ِم ْن
د ِ
ون اللَِّ َف َي ُس ُّبوا اللََّ عَدْ ًوا بِغ ْ ِ
َري ِع ْل ٍم ﴾ [األنعام ،]108 :فالل تعاىل مل يكتف بالنهي عن
ُ
سبهم ،وإنام راح يربر سبهم يف حال حصوله بكونه استفزازا ،وعن غري علم.
هذا هو التسامح املرشوع ،والذي مثله رسول الل  أحسن متثيل ،سواء مع من
جاوره من اليهود ،أو مع أولئك النصارى الذين وفدوا إليه من نجران ..فقد أنزهلم يف
املسجد ،وملا حانت وقت صالهتم تركهم يصلون يف املسجد ،فكانوا يصلون يف جانب
جت ِ
اد ُلوا
منه( ،)1وعندما حاورهم طبق يف حواره هلم ما أمرنا الل تعاىل به يف قولهَ ﴿ :و َال ُ َ
َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب إِ َّال بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّال ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا ِمن ُْه ْم َو ُقو ُلوا آ َمنَّا بِا َّل ِذي ُأن ِْز َل إِ َل ْينَا
(  )1زاد املعاد يف هدي خري العباد ()549 /3
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و ُأن ِْز َل إِ َلي ُكم وإِ َهلنَا وإِ َهل ُكم و ِ
احدٌ َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ون ﴾ [العنكبوت ،]46 :ومل يكرههم
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
َ
عىل الدخول يف اإلسالم ،بل ترك هلم احلرية يف االختيار ،وقد أسلم بعضهم بعدما
رجعوا إىل نجران(.)1
وم ّثله  حني كان يويص بأهل الذمة واملستأمنني وسائر املعاهدين ،ويدعو إىل
مراعاة حقوقهم ،واإلحسان إليهم ،وينهى عن إيذائهم؛ فيقول( :أال من ظلم معاهد ًا
ٍ
نفس فأنا حجيجه ـ أي أنا
أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئ ًا بغري طيب
الذي أخاصمه وأحاجه ـ يوم القيامة)( ،)2ويقول( :من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة،
وإن رحيها توجد من مسرية أربعني عاما)()3
لكن مع ذلك ،فإن التسامح له حدوده املرشوعة التي ال يصح أن نتجاوزها،
ومن جتاوزها وقع يف الظلم والبخس الذي هنينا عنه.
ومن تلك احلدود أال نسكت عن النصيحة والتوجيه ،فاحرتامنا ملقدسات اآلخر
ال تعني سكوتنا عليها ،أو اعتبارها وجهة نظر ،بل علينا أن ندعو إىل تصحيحها،
ونستعمل كل احلجج ألجل ذلك ،كام علمنا ربنا عند حديثه عن الذين ضلوا من أهل
الكتاب وأسباب ضالهلم ،والردود العقلية القوية عىل ذلك.
فمن اخلداع هلم أن نعترب ما يقعون فيه من الضاللة هداية ،أو نقرهم عىل ذلك،
مع أن الل تعاىل أخرب بأهنم انحرفوا بذلك انحرافا خطريا ،قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َك َف َر ا َّل ِذي َن
َقا ُلوا إِ َّن اللََّ َثالِ ُث َث َال َث ٍة وما ِمن إِ َل ٍه إِ َّال إِ َله و ِ
احدٌ َوإِ ْن َمل ْ َينْت َُهوا ع ََّام َي ُقو ُل َ
ون َل َي َم َّس َّن ا َّل ِذي َن
ٌ َ
َ َ ْ
(  )1املرجع املرجع السابق ()549 /3
(  )2رواه أبو داود ()3052
(  )3رواه أمحد )6592( 171/2
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ِ
ِ
يم﴾ [املائدة ،]73 :فالل تعاىل اعترب القائلني بذلك كفارا،
َك َف ُروا من ُْه ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
وتوعدهم بالعذب الشديد ،ومن احرتامنا لكالم الل أن نردد ما قاله ،ال أن نناقضه،
ونخالفه ،ونخدع بذلك أنفسنا ،ونخدع قبل ذلك أولئك الذين كان علينا أن ننصحهم،
ال أن نجاملهم.
ومن تلك احلدود أال تنسجم نفوسنا مع الباطل ،وتقره ،وتذعن له ،بحجة
التسامح وحرية الفكر والرأي ..فمن العجب أن نرى مسلام يسمع ملحدا يسخر بالل
أو يستهزئ به ،ثم ال يتحرك له جفن ،وال هيتز له عرق ،وكأن شيئا مل حيصل ،مع أنه لو
تعرض أحد ألبسط شيئ يتعلق به لقامت قيامته ،وختىل عن كل ألوان التسامح والعفو
وسعة الصدر.
وهذا املعنى هو الذي يشري إليه قوله تعاىل خمربا عن بعض عقائد أهل الكتاب أو
مح ُن َو َلدً ا ﴾ [مريم ،]88 :ثم بني تأثري هذه الكلمة
الر ْ َ
غريهم من األديان ﴿ َو َقا ُلوا َّاخت ََذ َّ
العظيمة عىل الكون مجيعا ،وكيف ينفعل هلا ،فقالَ ﴿ :ل َقدْ ِج ْئ ُت ْم َش ْيئًا إِ ًّدا (َ )89تكَا ُد
ات ي َت َف َّطر َن ِمنْه و َتن َْش ُّق ْاألَر ُض و َ ِ
خت ُّر ِْ
اجل َب ُال َهدًّ ا (َ )90أ ْن َدع َْوا لِ َّلر ْمح َِن َو َلدً ا
َ
ُ َ
ْ
الس َام َو ُ َ ْ
َّ
( )91وما ينْب ِغي لِلر ْمح َِن َأ ْن يت ِ
َّخ َذ َو َلدً ا ﴾ [مريم 89 :ـ ]92
َ
َ َ َ َ
َّ
وهلذا فإن عدم اهتزاز قلب املؤمن ملا يقال يف حق الل مما ال يتناسب مع جالله
وعظمته وقدره هو ضعف يف اإليامن ،وقصور فيه؛ وهلذا كان رسول الل  يتأثر كثريا
بسبب ما يقع فيه املرشكون وغريهم من أنواع الضاللة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :لع َّل َك ب ِ
اخ ٌع
َ
َ
َن ْف َس َك َأ َّال َي ُكو ُنوا ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [الشعراء]3 :
لكنا لألسف رصنا نرى من ال يكتفي بعدم تأثره لكفر الكفرة ،وال إحلاد
امللحدين ،بل نراه يربر هلم ،ويدافع عنهم ،بل هناك من يرتحم عليهم ،ويسأل الل هلم
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الفردوس األعىل ،وجماورة النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ..إىل الدرجة التي
يتصور فيها عوام الناس أن ذلك الذي عاش ملحدا أو كافرا أو ساخرا من الل سيستقبل
من طرف املقربني ليدخل اجلنات التي أعدها له هؤالء املتساحمون.
ويغفل هؤالء أن مثل هذه املواقف تؤثر يف نرش مثل تلك األفكار ..بل هي أكرب
أداة من أدوات نرشها ..فهؤالء املتساحمون قد يدعو أحدهم عىل جاره املؤمن بدخول
جهنم ،وبتلقي كل أنواع العذاب فيها ،بسبب دينار أخذه منه ،أو مقولة قاهلا له ..لكنه
إن كان األمر مع الل ومع حقائق اإليامن الكربى جتده متهاونا متساحما حليام كريام.
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احلق ..واخللق
من أعظم االبتالءات التي وضعت لتمييز املتجرد للحق من املتبع هلواه ذلك
االبتالء املرتبط بكون الباطل ال يكاد خيلو من احلق ،وكون احلق مستعدا للتبلس بأي
باطل ..ذلك أن الرش املجرد ال يكاد يوجد ،وهنا يقع التمحيص واالبتالء ..لنرى
أنفسنا هل نتبع احلق لكونه حقا ،أم لكون هوانا هو الذي جرنا إليه؟
واألمثلة عىل ذلك أكثر من أن حتىص ..فنحن مثال قد نختلف مع املتطرفني يف
كوهنم يتشددون ويتنطعون ،وربام جيرهم التشدد إىل العنف ..ولكنا مع ذلك إن عدنا
إىل دينهم وجدناهم مؤمنني بالل ورسله ،ويعظمون الل ورسله ..ويعظمون الرشيعة،
وحي رتموهنا ..ونحن مطالبون يف هذا بأن نحرتمهم ألجل هذه السلوكات الصحيحة
الرشعية ،وأن نقبلها منهم ،ونشجعهم عليها ،ومطالبون يف نفس الوقت باإلنكار عىل
تشددهم وتنطعهم وعنفهم.
وهنا حيصل االمتحان ..فمن الناس من ينظر إىل تعظيمهم لل ولرسوله وملا
يرتبط هبام من أحكام ورشائع ،فيتصور أهنم عىل احلق املجرد الذي ال جيوز خالفه ،فيقع
معهم يف رشاك التشدد والتطرف..
ومن الناس من خيالفهم يف تشددهم وتطرفهم ،ولكن خالفه يذهب به؛ بعيدا
فيجعل مهه ال احلق املجرد ،وإنام خمالفتهم ،فيقع عند فعله لذلك يف خمالفة الرشيعة ،بل
يف خمالفة قضايا قطعية من الدين ،فيظلمهم بذلك ،ويظلم نفسه ،ويظلم احلقيقة ..وكل
ذلك بسبب كونه جعل خالفهم هدفا ومصدرا للحقيقة ،ومل جيعل احلقيقة نفسها
مصدره.
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وهذا يصدق عىل كل الطوائف ..ففي الصوفية نواح كثرية ممتلئة باجلامل والسمو
والطيبة ..ففيه السلوك الطيب ،والذوق الرفيع ،واملعرفة السامية ..لكن الشيطان الذي
مل يرتك للمتشددين دينهم راح إليهم أيضا يشوه طرائقهم بالبدع واخلرافات وأرسار
احلروف والطلسامت والكشوفات التي ما أنزل الل هبا من سلطان ..وهنا نقع يف
احلرية ..هل ننكر كل يشء ..أم نقبل كل يشء ..أم يكون هدفنا احلق املجرد؟
ونفس اليشء يصدق عىل احلركات اإلسالمية ..حيث نجد البعض يشكك يف
نياهتا ويربطها باملاسونية وباملؤامرات العاملية ..لكن احلقيقة التي يدل عليها ظاهر األمر
ال تدل عىل ذلك ..هم صادقون يف نياهتم ،ولكن قد خيطئون يف بعض ممارساهتم
ومواقفهم ،واحلكمة تدعونا إىل التمييز بني احلق والباطل ،واخلبيث والطيب ،ال رمي
اجلميع يف سلة واحدة.
وهكذا األمر مع العلامء واملكتشفني واملخرتعني ..ففيهم من قدموا خدمات
كبرية لإلنسانية حيرتمون عليها ،ولكنهم يف نفس الوقت قد أساءوا إىل اإلنسانية بام
نرشوه من أفكار خطرية ،أو ما ادعوه من دعاوى عريضة ..واحلق الذي يدعونا إىل
االعرتاف باألول ،يدعونا إىل التحذير من الثاين ..حتى ال يصبح األول مطية للثاين،
وحتى ال نصبح وسائل وأدوات لنرش الباطل من حيث ال نشعر.
ِ ِ
اخلبِ َ
يث ِم َن
وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا املعنى يف قوله تعاىل﴿ :ل َيميزَ اللَُّ ْ َ
يث َب ْع َض ُه ع ََىل َب ْع ٍ
ال َّط ِّي ِ
اخلبِ َ
ض َف َ ْري ُك َم ُه َمجِي ًعا َف َي ْج َع َل ُه ِيف َج َهن ََّم ُأو َلئِ َك ُه ُم
جي َع َل ْ َ
ب َو َ ْ
ْ ِ
ارس َ
ون ﴾ [األنفال ..]37 :فالل تعاىل أخرب أنه يميز اخلبيث من الطيب قبل أن يرميه
َ
اخل ُ
يف جهنم ..فجهنم مأوى اخلبيث ال الطيب.
ومثل ذلك قوله تعاىل عن أهل الكتابَ ﴿ :ل ْي ُسوا َس َوا ًء ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب ُأ َّم ٌة
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ون آي ِ
ِ
ات اللَِّ آنَا َء ال َّل ْي ِل َو ُه ْم َي ْس ُجدُ َ
ون﴾ [آل عمران]113 :
َقائ َم ٌة َي ْت ُل َ َ
وهكذا يكون العاقل احلكيم متثبتا من كل موقف يقفه ..هل أراد به وجه الل ،أم
أراد به خمالفة قوم من الناس ..فإن كان األول فهو املتجرد املخلص ،وإن كان الثاين،
فهو صاحب هوى ال صاحب حق ..فصاحب احلق ال هيمه من يقف معه ،أو من يقف
ضده.
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الغزايل ..ورمحة الل الواسعة
من املغالطات التي يامرسها التنويريون اجلدد يف مناسبات كثرية ادعاؤهم
الرجوع للعلامء ،وخاصة الكبار منهم ،أو املقبولني لدى عامة الناس؛ وهو ترصف ال
يتناسب مع دعوهتم لالجتهاد ،والبحث عن الدليل ،ذلك أن االجتهاد يقتيض النظر يف
املسألة وحججها من غري اهتامم بمن قال بذلك ،أو مل يقل.
وقد كان يمكن أن يقبل منهم ذلك ،لو أن رجوعهم للعلامء كان سليام ،وكان
مبنيا عىل دراسة وحتقيق ،وليس عن هتور وعجلة ..ذلك أن العجلة ال تتناسب مع
التحقيق ،وال مع البحث العلمي ،القائم عىل التدقيق واألناة للوصول إىل احلقيقة.
ومن األمثلة عىل ذلك أهنم يرددون مجيعا مقولة الغزايل يف [فيصل التفرقة بني
اإلسالم والزندقة] يف سعة الرمحة اإلهلية ،ويف إمكانية شموهلا لألمم مجيعا؛ وهو قوله:
(وأنا أقول :إن الرمحة تشمل كثري ًا من األمم السالفة ،وإن كان أكثرهم يعرضون عىل
النار إما عرضة خفيفة ،حتى يف حلظة ،أو يف ساعة ،وإما يف مدة ،حتى يطلق عليهم اسم
بعث النار ،بل أقول :إن أكثر نصارى الروم والرتك يف هذا الزمان تشملهم الرمحة إن
شاء الل تعاىل :أعني الذين هم يف أقايص الروم والرتك ،ومل تبلغهم الدعوة) ()1

ثم ذكر أن هؤالء ثالثة أصناف( :صنف :مل يبلغهم اسم حممد أصالً ،فهم
معذورون ..وصنف :بلغهم اسمه ونعته ،وما ظهر عليه من املعجزات ،وهم
املجاورون لبالد اإلسالم ،واملخالطون هلم ،وهم الكفار امللحدون ..وصنف :ثالث بني
الدرجتني ،بلغهم اسم حممد  ،ومل يبلغهم نعته وصفته ،بل سمعوا أيض ًا منذ الصبا أن
(  )1فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة ،ص.85
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كذاب ًا ملبس ًا اسمه حممد ادعى النبوة ،كام سمع صبياننا أن كذاب ًا يقال له املقفع ،ادعى أن
الل بعثه وحتدى بالنبوة كاذب ًا ..فهؤالء عندي يف معنى الصنف األول ،فإهنم مع أهنم
سمعوا اسمه ،سمعوا ضد أوصافه ،وهذا ال حيرك داعية النظر يف الطلب) ()1

فهذا النص الذي تعلقوا به ،وراحوا ينرشونه يف كل حمل ،وكأنه من آية من القرآن
الكريم ،ال يدل عىل ما يقصدونه من الرتحم عىل الكفرة وامللحدين ،فالغزايل ذكر فيه
سعة الرمحة اإلهلية العامة ،وهو أمر متفق عليه عند مجيع املؤمنني ،بل عند مجيع العقالء،
ومل يذكر فيه الرتحم الذي ال خيتلف عن طلب الشفاعة واالستغفار وصالة اجلنازة..
فكل هذه أحكام رشعية مل يرش إليها النص الذي اعتمدوا عليه.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن ذلك النص مقيد بنصوص كثرية أوردها الغزايل يف نفس
كتابه هذا ،أو يف غريه من الكتب وال يفهم ذلك النص إال ضوئها.
فقد ذكر يف حمل قريب من هذا النص ما يناقض كل املستلزمات التي استلزموها
من النص السابق ،فقد قال( :وأما من سائر األمم فمن كذبه بعدما قرع سمعه بالتواتر
عن خروجه ،وصفته ،ومعجزاته اخلارقة للعادة ،كشق القمر ،وتسبيح احلصا ،ونبع املاء
من بني أصابعه ،والقرآن املعجز الذي حتدى به أهل الفصاحة وعجزوا عنه فإذا قرع
ذلك سمعه ،فأعرض عنه ،وتوىل ومل ينظر فيه وال يتأمل ،ومل يبادر إىل التصديق ،فهذا
هو اجلاحد الكاذب ،وهو الكافر ،وال يدخل يف هذا أكثر الروم والرتك الذين بعدت
بالدهم عن بالد املسلمني) ()2

وهو هبذا خيرج من تلك الرمحة التي ذكرها يف النص األول كل من سمع برسول
(  )1فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة ،ص.86
(  )2فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة ،ص.86
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الل  وأعرض عنه ،ومل ينظر ،ومل يتأمل ،ومل يبحث ،ومل يبادر إىل التصديق ..بل اعتربه
جاحدا كاذبا ..وهذا الوصف يصدق عىل الكثري من عوام هذا العرص ،فكيف بعلامئهم
الذين كانت هلم عالقة باملسلمني ،واحتكاك شديد هبم ،باإلضافة إىل سامعهم عن
اإلسالم ..سواء املشوه واملحرف منه ،وغري املشوه واملحرف ..وكان ذلك يف األصل ـ
كام يذكر الغزايل ـ داعية للبحث والطلب ،كام حصل للكثري من الذين أسلموا بعد
البحث والطلب؛ خاصة وأن كل الوسائل متوفرة للتحقيق والنظر.
بل إن الغزايل ـ الذي استعملوه مطية لإلرجاء ـ زاد عىل ذلك التشدد بقوله ـ تتمة
للنص السابق ـ( :بل أقول :من قرع سمعه هذا ،فال بد أن تنبعث فيه داعية الطلب
ليستبني حقيقة األمر إن كان من أهل الدين ،ومل يكن من الذين استحبوا احلياة الدنيا
عىل اآلخرة؛ فإن مل تنبعث فيه هذه الداعية ،فذلك لركونه إىل الدنيا ،وخلوه عن اخلوف
وخطر أمر الدين ،وذلك كفر وإن انبعثت الداعية ،فقرص عن الطلب ،فهو أيض ًا كفر)
( )1

وهو قول أخطر من السابق ،فال يكفي عند الغزايل جمرد السامع ،بل ينبغي أن
يرسع يف البحث والتحقيق والنظر ،فإن منعه ذلك أي مانع من موانع الدنيا ،فقد اعتربه
كافرا مثله مثل من سبق.
وهو مل يعذر إال من كان عاميا بسيطا ال قدرة له عىل البحث والنظر ،أو ذلك
الذي (اشتغل بالنظر والطلب ،ومل يقرص ،فأدركه املوت قبل متام التحقيق ،فهو أيض ًا
مغفور له ثم له الرمحة الواسعة) ()2

(  )1فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة ،ص.87
(  )2فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة ،ص.87
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فالغزايل مل يعف إال من اجتهد ،وبحث ،ولكن املوت أدركه قبل أن يصل إىل
احلقيقة ..ال الذي عاش عمره مجيعا جاحدا هلا ،متربئا منها ،ساخرا من أصحاهبا.
وهكذا قال قبل ذلك النص الذي اعتمدوا عليه( :فأبرش برمحة الل وبالنجاة
املطلقة إن مجعت بني اإليامن والعمل الصالح ،وباهلالك املطلق إذا خلوت عنهام مجيع..
وإن كنت صاحب يقني يف أهل التصديق ،وصاحب خطإ يف بعض التأويل ،أو صاحب
شك فيهام ،أو صاحب خلط يف األعامل فال تطمع يف النجاة املطلقة ..واعلم أنك بني
أن تعذب مدة ثم ختل ،وبني أن ُيش َف َع فيك من تيقن َْت صدقه يف مجيع ما جاء به أو
ِ
غري ِه.فاجتهد أن يغنيك الل بفضله عن شفاعة الشفعاء ،فإن األمر يف ذلك خمُ طِر) ()1
ٌ
وقبلها ،ويف أول الكتاب ذكر ما هو أخطر من ذلك؛ فقد قال ـ عند بيانه حلد
الكفر ـ( :لعلك تشتهي أن تعرف حد الكفر ،بعد أن تتناقض عليك حدود أصناف
املقلدين ،فاعلم :أن رشح ذلك طويل ،ومدركه غامض ،ولكني أعطيك عالمة
صحيحة فتطردها وتعكسها ،لتتخذ مطمح نظرك ،وترعوي بسببها عن تكفري الفرق،
وتطويل اللسان يف أهل اإلسالم ،وإن اختلفت طرقهم ماداموا متمسكني بقول :ال إله
إال الل ،حممد رسول الل ،صادقني هبا ،غري مناقضني هلا؛ فأقول :الكفر :هو تكذيب
الرسول  يف يشء مما جاء به ،واإليامن :تصديقه يف مجيع ما جاء به) ()2

ثم راح يبني مصاديق ذلك ،فقال( :فاليهودي والنرصاين :كافران ؛ لتكذيبهام
للرسول  ..والربمهي :كافر بالطريق األوىل ؛ ألنه أنكر مع رسولنا سائر املرسلني..
والدهري :كافر بالطريق األوىل ،ألنه أنكر مع رسولنا املرسل ،سائر الرسل ،وهذا ألن
(  )1فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة ،ص.88
(  )2فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة ،ص.25
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الكفر حكم رشعي :كالرق واحلرية مثالً ،إذ معناه ..احلكم باخللود يف النار ،ومدركه
رشعي ،فيدرك :إما بنص ،وإما بقياس عىل منصوص :وقد وردت النصوص يف اليهود
والنصارى ،والتحق هبم بالطريق األوىل :الربامهة ،والثنوية ،والزنادقة ،والدهرية.
وكلهم مرشكون مكذبون للرسل.فكل كافر مكذب للرسل.وكل مكذب للرسل فهو
كافر.فهذه هي العالمة املطردة املنعكسة)()1

وهذا النص واضح ال لبس فيه ،وقد قاله يف نفس الكتاب الذي تعلقوا به ،ولو
أهنم قرأوه بأناة لفهموا أغراض مؤلفه ،ومل خيرجوا كالمه عن حده.
مع أن الغزايل مل يذكر أبدا الدعاء بالرمحة وال باملغفرة ألعيان هؤالء الكفرة
وغريهم ،بل ذكر إمكانية أن تسعهم رمحة الل تعاىل ،ما داموا مل يقرصوا يف البحث والنظر
والتحقيق.
أما إذا عدنا إىل كتب الغزايل األخرى ،والتي خصصها للرتبية والسلوك ،فنجد
األمر أبعد مما تصوروا ،فقد ذكر الغزايل عن نفسه ـ مع كونه مؤمنا مسلام ،بل عاملا من
علامء املسلمني ـ كيف أحاطت به املخاوف من النار وعذاهبا ،خشية أن يكون كل ما هو
فيه رياء وسمعة ،فقد قال يف [املنقذ من الضالل]( :ثم الحظت أحوايل ،فإذا أنا منغمس
يف العالئق ،وقد أحدقت ب من اجلوانب ،والحظت أعاميل  -وأحسنها التدريس
والتعليم  -فإذا أنا فيها مقبل عىل علوم غري مهمة ،وال نافعة يف طريق اآلخرة ،ثم
تفكرت يف نيتي يف التدريس ،فإذا هي غري خالصة لوجه الل تعاىل ،بل باعثها وحمركها
طلب اجلاه وانتشار الصيت ،فتيقنت أين عىل شفا جرف هار ،وأين قد أشفيت عىل النار،
إن مل أشتغل بتاليف األحوال .فلم أزل أتفكر فيه مدة ،وأنا بعد عىل مقام االختيار ،أصمم
(  )1فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة ،ص.25
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العزم عىل اخلروج من بغداد ومفارقة تلك األحوال يوم ًا ،وأحل العزم يوم ًا ،وأقدم فيه
رجال وأؤخر عنه أخرى .ال تصدق يل رغبة يف طلب اآلخرة بكرة ،إال وحيمل عليها
جلد الشهوة محلة فيفرتها عشية ،فصارت شهوات الدنيا جتاذبني بسالسلها إىل املقام،
ومنادي اإليامن ينادي :الرحيل الرحيل! فلم يبق من العمر إال قليل ،وبني يديك السفر
الطويل ،ومجيع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وختييل! فإن مل تستعد اآلن لآلخرة،
فمتى تستعد؟)()1

وهكذا ذكر يف كتابه [أصناف املغرورين] الكثري من مظاهر الغرور ،والتي
تتأسس مجيعا عىل االعتقاد برمحة الل الواسعة مع التقصري يف العمل الصالح ،وقد عقد
فيه فصال خاصا بعصاة املؤمنني ،وعرفهم بأهنم (من يتكلون عىل عفو الل وهيملون
العمل)
ومما جاء فيه قوله( :وأما غرور العصاة بالل من املؤمنني فقوهلم :غفور رحيم،
وإنام يرجى عفوه فاتكلوا عىل ذلك وأمهلوا األعامل وذلك من قبل الرجا فإنه مقام
حممود يف الدنيا .وأن رمحة الل واسعة ونعمته وشاملة وكرمه عميم ،وأنا موحدون
واإلحسان)()2
اإليامن والكرم ِ
نرجوه بوسيلة ِ

وعندما ذكر منشأ غرور الكفار ومن شاهبهم من العصاة ،قال( :ومنشأ هذا
الغرور اجلهل بالل تعاىل ..وبصفاته ..فإن من عرف الل تعاىل فال يأمن من مكر الل..
وينظرون إىل فرعون وهامان وثمود وماذا حل هبم ..مع أن الل تعاىل أعطاهم من املال..
وقد حذر الل تعاىل مكره فقال تعاىلَ ﴿ :ف َال ي ْأمن مكْر اللَِّ إِ َّال ا ْل َقوم ْ ِ
ارس َ
ون ﴾
ْ ُ
َ َ ُ َ َ
اخلَ ُ
(  )1املنقذ من الضالل (ص.)173 :
(  )2أصناف املغرورين (ص)29 :
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[األعراف ..]99 :وقال تعاىلَ ﴿ :و َمك َُروا َو َمك ََر اللَُّ َواللَُّ َخ ْ ُري املَْاكِ ِري َن﴾ [آل عمران:
 ..]54وقال تعاىلَ ﴿ :ف َم ِّه ِل ا ْلكَافِ ِري َن َأ ْم ِه ْل ُه ْم ُر َو ْيدً ا ﴾ [الطارق ..]17 :فمن أوىل
نعمة حيذر أن تكون نقمة)()1

أما يف [إحياء علوم الدين] ،فقد ذكر فيه ما هو أعظم من ذلك كله ،فكل اإلحياء
دعوة إىل الورع ،وحماسبة النفس ،وتفقد النقري والقطمري من األعامل ،مع ربط ذلك كله
بمحاسبة الل لعباده ،واعتبار األمل يف رمحة الل الواسعة بعيدا عن العمل جمرد أماين
كاذبة.
وقد ذكر يف باب اخلوف والرجاء ،خطورة استعامل أدوية الرجاء واألمل يف رمحة
الل الواسعة مع من غلبته املعايص ،فقال( :اعلم أن هذا الدواء حيتاج إليه أحد رجلني
إما رجل غلب عليه اليأس فرتك العبادة ،وإما رجل غلب عليه اخلوف فأرسف يف
املواظبة عىل العبادة حتى أرض بنفسه وأهله ..وهذان رجالن مائالن عن االعتدال إىل
طريف اإلفراط والتفريط فيحتاجان إىل عالج يردمها إىل االعتدال ..فأما العايص املغرور
املتمني عىل الل مع اإلعراض عن العبادة واقتحام املعايص؛ فأدوية الرجاء تنقلب
سموما مهلكة يف حقه ،وتنزل منزلة العسل الذي هو شفاء ملن غلب عليه الربد ،وهو
سم مهلك ملن غلب عليه احلرارة ،بل املغرور ال يستعمل يف حقه إال أدوية اخلوف
واألسباب املهيجة له)()2

وذكر يف باب التوبة درجات البرش مع اجلزاء اإلهلي ،وكلها ترتبط باإليامن بالل،
والعمل الصالح الذي يريد فيه صاحبه وجه الل ،وأعطى لذلك تشبيها بديعا ،فقال:
(  )1أصناف املغرورين (ص)28 :
(  )2إحياء علوم الدين ()146 /4
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(الناس يف اآلخرة ينقسمون أصناف ًا وتتفاوت درجاهتم ودركاهتم يف السعادة والشقاوة
تفاوت ًا ال يدخل حتت احلرص كام تفاوتوا يف سعادة الدنيا وشقاوهتا ،وال تفارق اآلخرة
يف هذا املعنى أص ً
ال البتة؛ فإن مدبر امللك وامللكوت واحد ال رشيك له وسنته الصادرة
عن إرادته األ زلية مطردة ال تبديل هلا إال أنا إن عجزنا عن إحصاء آحاد الدرجات فال
نعجز عن إحصاء األجناس)()1

ثم راح حييص هذه األجناس الكربى ،فذكر أهنم (أربعة أقسام :هالكني،
ومعذبني ،وناجني ،وفائزين) ..ورضب مثال لذلك بأن (يستويل ملك من امللوك عىل
إقليم فيقتل بعضهم فهم اهلالكون ،ويعذب بعضهم مدة وال يقتلهم فهم املعذبون،
وخيىل بعضهم فهم الناجون ،وخيلع عىل بعضهم فهم الفائزون)
ثم بني سبب ما يفعله امللك هبذه األقسام؛ فقال( :فإن كان امللك عادالً مل
يقسمهم كذلك إال باستحقاق فال يقتل إال جاحد ًا الستحقاق امللك معاند ًا له يف أصل
الدولة ..وال يعذب إال من قرص يف خدمته مع االعرتاف بملكه وعلو درجته ..وال خييل
إال معرتف ًا له برتبة امللك لكنه مل يقرص ليعذب ،ومل خيدم ليخلع عليه ..وال خيلع إال عىل
من أبىل عمره يف اخلدمة والنرصة)
وعند حديثه عن رتبة ّ
املعذبني ،ذكر أهنا رتبة (من ّ
قرص
حتىل بأصل اإليامن ولكن ّ
يف الوفاء بمقتضاهّ ،
فإن رأس اإليامن هو التوحيد وهو أن ال يعبد ّإال اللّ ،ومن اتّبع هواه
موحد بلسانه ال باحلقيقة ،بل معنى قولك« :ال إله ّإال اللّ» معنى
فقد ّاختذ إهله هواه فهو ّ
قوله تعاىلُ « :ق ِل اللَُّ ُث َّم َذ ْر ُه ْم» وهو أن تذر بالك ّلية غري اللّ ومعنى قوله «ا َّل ِذي َن قا ُلوا َر ُّبنَا
استَقا ُموا» وملّا كان الرصاط املستقيم ا ّلذي ال يكمل التوحيد ّإال باالستقامة عليه
اللَُّ ُث َّم ْ
(  )1إحياء علوم الدين ()24 /4
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ّ
أدق من الشعر وأحدّ من السيف مثل الرصاط املوصوف يف اآلخرة فال ّ
ينفك برش عن
ميل عن االستقامة ولو يف أمر يسري ،إذا ال خيلو عن اتّباع اهلوى ولو يف فعل قليل وذلك
قادح يف كامل التوحيد بقدر ميله عن الرصاط املستقيم فذلك يقتيض ال حمالة نقصانا يف
درجة القرب ومع ّ
كل نقصان ناران نار الفراق لذلك الكامل الفائت بالنقصان ،ونار
جهنّم كام وصفها القرآن فيكون ّ
كل مائل عن الرصاط املستقيم ّ
مرتني من وجهني
معذبا ّ
ولكن شدّ ة ذلك العذاب وخ ّفته وتفاوته بحسب طول املدّ ة إنّام يكون بسبب أمرين
قوة اإليامن وضعفه ،والثاين كثرة اتّباع اهلوى وق ّلته)()1
أحدمها ّ

هذا بعض ما ذكره يف [إحياء علوم الدين] من مراتب الناس ،وخطورة ما
ينتظرهم إن قرصوا يف اإليامن بالل ،أو يف سلوك سبيله ،أو جتاوز حدوده.
وهكذا نجده يف سائر مواقفه؛ حيث نرى موقفه من الفالسفة منسجام مع ما
ذكره يف كتبه مجيعا؛ فهو يكفر الكثري منهم ،مع كوهنم موحدين ،ويامرسون كل ما
يامرسه املسلمون من شعائر وعبادات ،وذلك ألسباب بسيطة جدا مقارنة بام يقوله
هؤالء الفالسفة املالحدة الذين اختذ الغزايل مطية للرتحم عليهم؛ فقد قال يف [املنقذ من
الضالل] ،وهو من أواخر كتبه( :ثم رد أرسطاطاليس عىل أفالطون وسقراط ومن كان
قبلهم من اإلهليني ،رد ًا مل يقرص فيه حتى تربأ عن مجيعهم ،إال أنه استبقى من رذاذ
كفرهم ،وبدعتهم ،بقايا مل يوفق للنزوع عنها ،فوجب تكفريهم وتكفري شيعتهم من
املتفلسفة اإلسالميني .كابن سينا والفاراب وأمثاهلام)()2

(  )1إحياء علوم الدين ()24 /4
.
(  )2املنقذ من الضالل (ص.)137 :
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وقال عند احلديث عن قسم اإلهليات يف الفلسفة اإلسالمية املقتبسة من الفلسفة
اليونانية( :وأما اإلهليات :ففيها أكثر أغاليطهم ،فام قدروا عىل الوفاء بالرباهني عىل ما
رشطوه يف املنطق ،ولذلك كثر االختالف بينهم فيه ولقد قرب مذهب أرسطاطاليس
فيها من مذاهب اإلسالميني ،عىل ما نقله الفاراب وابن سينا ،ولكن جمموع ما غلطوا
فيه يرجع إىل عرشين أصالً ،جيب تكفريهم يف ثالثة منها ،وتبديعهم يف سبعة عرش)()1

وتلك املسائل الفرعية التي رأى الغزايل وجوب تكفريهم فيها ،ومل يربر خطأهم
فيها بكوهنم جمتهدين ،هي ـ كام يذكر يف املنقذ من الضالل ـ( :قوهلم :إن األجساد ال
حترش ،وإنام املثاب واملعاقب هي األرواح املجردة ،واملثوبات والعقوبات روحانية ال
جسامنية ..وقوهلم :إن الل تعاىل يعلم الكليات دون اجلزئيات ،فهو أيض ًا كفر رصيح،
بل احلق أنهَ ﴿ :ال يعزُ ب َعنْه ِم ْث َق ُال َذر ٍة ِيف السامو ِ
ات َو َال ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َال َأ ْصغ َُر ِم ْن َذلِ َك
َّ َ َ
َْ ُ ُ
َّ
ْرب﴾ [سبأ ..]3 :ومن ذلك قوهلم :يقدم العامل وأزليته ،ومل يذهب أحد من
َو َال َأك َ ُ
املسلمني إىل يشء من هذه املسائل)()2

فكيف يستدل بكالم من يقول هذا يف جواز الرتحم عىل من ال ينكر النعيم
اجلسدي فقط ،بل ينكر اآلخرة أيضا ،وينكر معها الل رب العاملني ،وال يكتفي باإلنكار
املجرد ،بل يستعمل العلم وسيلة للدعوة لذلك اإلنكار؟
ومل يكتف الغزايل بكبار الفالسفة كابن سينا والفاراب ،بل راح للمتابعني هلم
عىل أقواهلم يشن عليهم محلته الكربى يف كتابه [هتافت الفالسفة] ،والذي قال يف
مقدمته( :أما بعد ،فإين رأيت طائفة يعتقدون يف أنفسهم التميز عن األتراب والنظراء
(  )1املنقذ من الضالل (ص.)143 :
(  )2املنقذ من الضالل (ص)148 :
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بمزيد الفطنة والذكاء قد رفضوا وظائف اإلسالم ،واستحقروا شعائر الدين ،بل خلعوا
بالكلية ربقة الدين بفنون من الظنون يتبعون فيها رهطا يصدون عن سبيل الل ،ويبغوهنا
عوجا)()1

ونحن ،وإن كنا ننكر عليه هذا التكفري ،ولكنا أردنا من خالل ذكره أن ننبه هؤالء
الذين قرأوا نص الغزايل مقلوبا ،ومل يفهموا مقصوده ،فنقلوه من الرمحة إىل الرتحم،
ومن املجتهدين يف البحث عن احلقيقة إىل املقرصين فيها ،ومن العامة البسطاء إىل العلامء
الكبار الباحثني ،ومن الساكتني الال أدرية إىل املرصحني بإحلادهم.
وهذا كله كيل باملكاييل املزدوجة ،وتالعب بالعواطف ،بل عبث هبا ،والبحث
العلمي يأبى ذلك كله.

(  )1هتافت الفالسفة ص..38
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الرمحة ..والعدالة
يطرح الكثري من التنويريني اجلدد مسألة الرمحة اإلهلية اخلاصة بغري املسلمني
بطريقة وكأهنا من القضايا املجمع عليها ،وأن كل من مات يف أوروبا وأمريكا وغريمها،
حتى لو كان ملحدا عنيدا ،وفاسقا عربيدا ،سيدخل اجلنة مبارشة ،وستشمله رمحة الل
الواسعة ،وأنه كام تنعم يف الدنيا ،سيتنعم يف اآلخرة ،ولن حياسب عىل يشء ،ذلك أنه مل
تبلغه الرسالة ،أو بلغته مشوهة ،ولذلك ليس هناك حجة ملن سيسأله عن ربه ونبيه
ودينه.
وهذا ما جيعل من املسلمني يف بالد اإلسالم ،والذين يعيش أكثرهم يف ظالل الفقر
والبؤس ،أو ظالل االستبداد والظلم ،يف حرية من أمرهم ..فهم حياسبون عىل الصغري
والكبري يف الدنيا واآلخرة؛ فقد وردت النصوص املقدسة الكثرية التي خترب بالعذاب الشديد
املرتبط بام يفعلونه من ذنوب ،والتي تصف ذلك بدقة ..فاملسلم إن رشب اخلمر سيسقى من
طينة اخلبال ،كام ورد يف احلديث عن رسول الل ( :إن عىل الل عهدا ملن رشب املسكر أن
يسقيه من طينة اخلبال ،قالوا وما طينة اخلبال قال :عرق أهل النار أو عصارة أهل النار)(،)1
وفوق ذلك ،فلن يرشهبا يف اآلخرة ،كام ورد يف احلديث( :من رشب اخلمر يف الدنيا حيرمها
يف اآلخرة)()2

أما الذي عاش يف أوروبا وأمريكا يرشب اخلمر ،ويدمن عليها ،ويظل مرتددا
بني املالهي ،ال يعرف إهلا وال دينا ..فهو عند هؤالء املرجئة اجلدد ممن تشملهم رمحة الل

(  )1رواه مسلم.
(  )2رواه البخاري ومسلم.
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الواسعة ،ولذلك لن حياسب عىل معاقرته اخلمر ،لكونه غري مكلف؛ وبذلك فلن
يصاب بأي عقوبة ،ولن حيرم من أي مزية.
وهذا ما جيعل اللبيب حريانا يف اجلمع بني العدالة والرمحة اإلهلية ..فإن كانت
الرمحة اإلهلية واسعة إىل ذلك احلد ،فلامذا كان أشقى الناس هبا املؤمنون الذين بلغتهم
الدعوة ..والذين يتمنون لو أهنم عاشوا يف أوروبا وأمريكا صعاليك مالحدة؛ فذلك
خري هلم من أن يعيشوا يف بالد اإلسالم ليشقوا يف الدنيا ،ثم يشقوا يف اآلخرة.
وقد ذكرت اجلواب املفصل عن هذه الشبهة يف كتاب [أرسار األقدار] ،عند
حديثي عن العدالة اإلهلية ،وطرحت فيه اآلراء املختلفة يف املسألة ،وبينت مدى صلتها
بالرمحة والعدالة اإلهلية ،ولذلك سأكتفي هنا بالقول الذي يتناسب مع العدالة والرمحة
اإلهلية ،وهو قول ينسجم مع العقل واحلكمة ،كام ينسجم مع الرمحة والعدالة ،كام
ينسجم مع النصوص الكثرية املتعارضة ،ويلغي التعارض بينها.
وهذا القول هو أن كل هؤالء الذين مل تتح هلم فرصة التكليف يف الدنيا بأي
سبب من األسباب كاملجانني والصبيان ومن مل تبلغهم الدعوة أو بلغتهم مشوهة ،جيرى
عليهم امتحان جديد يف اآلخرة ،وذلك بأن يوضعوا يف حمال معينة ،ويرسل إليهم الل
تعاىل رسوال ـ كام ورد تفصيل ذلك يف احلديث ـ فمن أطاع الرسول دخل اجلنة ،ومن
عصاه دخل النار ،وبناء عىل ذلك يكون بعضهم يف اجلنة ،وبعضهم يف النار ..وبذلك
جتتمع النصوص املتعارضة يف املسألة.
وهذا القول ينسجم مع العقل بادئ الرأي ذلك أننا إن قلنا بأهنم يدخلون النار،
فبأي جناية جنوها؟ ..وإن قلنا :إن أمرهم للمشيئة ،أو لعلم الل فيهم ،فلامذا مل يكن أمر
اخللق مجيعا للمشيئة ،فلم تقم حمكمة القيامة ،ومل يكن هناك حساب وال كتب وال
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موازين؟
وإن قلنا ـ بام يقول به املرجئة اجلدد ـ :إن أمرهم للرمحة ،فقد يقول البالغ :ملاذا
يارب مل تتوفني صبيا لتشملني رمحتك التي شملت الصبي؟ ..ويقول العاقل :مل يارب
مل تذهب عقيل ألبرص من الرمحة ما يبرصه املجنون؟ ..ويقول الفيلسوف :مل يا رب مل
جتعلني يف غياهب اجلهل التي محيت هبا ذلك الفالح البسيط من التعرض ملقتك
وعقابك؟.
وهو ينسجم أيضا مع ما نامرسه يف الدنيا ،والدنيا صنو اآلخرة ،كام يقال؛ فإنه إذا
تقدم قوم لالمتحان ،وغاب آخرون عنه لسبب من األسباب ،فإن قوانني العامل كلها
حتكم بأن ال يوزع النجاح للغائبني هكذا جمانا ،بل يمتحنون مثلام امتحن غريهم،
لتتحقق العدالة بذلك ،ألننا إذا رمحنا هؤالء الغائبني نكون قد ظلمنا أولئك املمتحنني،
والذين قد يكون سبب رسوهبم هو اجتهادهم يف احلضور لالمتحان.
وبناء عىل هذا ،فقد ورد يف النصوص املقدسة ما يدل عىل ذلك ،سواء يف املدرسة
السنية أو يف املدرسة الشيعية:
أما يف املدرسة السنية ،ففي احلديث الذي روي من طرق متعددة ،قال
(:أربعة يمتحنون يوم القيامة :رجل أصم ال يسمع ،ورجل أمحق ،ورجل هرم،
ورجل مات يف الفرتة ،أما األصم فيقول(:يا رب قد جاء اإلسالم وما أسمع شيئا) وأما
األمحق فيقول(:يا رب قد جاء اإلسالم والصبيان يرمونني بالبعر) وأما اهلرم فيقول(:يا
رب قد جاء اإلسالم وما أعقل شيئا) وأما الذي مات يف الفرتة فيقول(:ما أتاين لك
رسول) ،فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه ،فريسل إليهم رسوال أن ادخلوا النار) ،قال
(:فوالذي نفيس بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسالما ،ومن مل يدخلها سحب
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إليها)

()1

ويف حديث آخر قال (:يؤتى يوم القيامة باملمسوخ عقال وباهلالك يف الفرتة
وباهلالك صغري ا ،فيقول املمسوخ عقال :يا رب لو آتيتني عقال ما كان ما آتيته عقال
بأسعد بعقله مني ،ويقول اهلالك يف الفرتة :لو أتاين منك عهد ما كان من أتاه منك عهد
بأسعد بعهدك مني ،ويقول اهلالك صغريا :يا رب لو آتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا
بأسعد بعمره مني ،فيقول الرب سبحانه :إين آمركم بأمر أفتطيعوين؟ فيقولون :نعم
وعزتك فيقول :اذهبوا فادخلوا النار ،ولو دخلوها ما رضهم ،فتخرج عليهم قوابس
( )1يظنون أهنا قد أهلكت ما خلق الل عز وجل من يشء ،فيأمرهم فريجعون رساعا
يقولون :خرجنا يا رب وعزتك نريد دخوهلا ،فخرجت علينا قوابس ظننا أهنا قد
أهلكت ما خلق الل عز وجل من يشء ،فيأمرهم الثانية ،فريجعون كذلك فيقولون مثل
قوهلم فيقول الل عز وجل سبحانه :قبل أن ختلقوا علمت ما أنتم عاملون وعىل علمي
خلقتكم وإىل علمي تصريون ضميهم ،فتأخذهم النار)
ومنها قوله (:إذا كان يوم القيامة جاء أهل اجلاهلية حيملون أوثاهنم عىل
ظهورهم ،فيسأهلم رهبم عز وجل فيقولون :مل ترسل إلينا رسوال ومل يأتنا لك أمر ،ولو
أرسلت إلينا رسوال لكنا أطوع عبادك ،فيقول رهبم :أرايتم إن أمرتكم بأمر تطيعونه؟
فيقولون :نعم ،فيأمرهم أن يعربوا جهنم فيدخلوهنا فينطلقون حتى إذا دنوا منها سمعوا
هلا تغيظا وزفريا فريجعون إىل رهبم فيقولون :ربنا أخرجنا منها ،فيقول :أمل تزعموا أين
إن أمرتكم بأمر تطيعوين ،فيأخذ عىل ذلك من مواثيقهم فيقول :اعمدوا هلا فينطلقون
(  )1رواه النسائي واحلاكم وابن مردويه.
(  )2قوابس :القبس :الشعلة من النار .النهاية .4/4
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حتى إذا رأوها فرقوا فرجعوا فقالوا :ربنا! فرقنا منها وال نستطيع أن ندخلها ،فيقول:
ادخلوها داخرين) ،قال رسول الل (:فلو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا
وسالما)

()1

حيتج
ويف املدرسة الشيعية ،ورد يف صحيحة هشام عن أب عبد الل ،قال( :ثالثة َّ
عليهم :األبكم ،والطفل ،ومن مات يف الفرتة ،فرتفع هلم نار فيقال هلم :ادخلوها ،فمن
دخلها كانت عليه برد ًا وسالم ًا ،ومن أبى قال تبارك وتعاىل :هذا قد أمرتكم
فعصيتموين)( ،)2ومثله روي يف صحيحة زرارة عن أب جعفر ،وغريها من
الروايات(.)3
وهذه األحاديث ال تعني أن الكل سيسقط يف االمتحان ،وإنام تعني أن هناك ناسا
سيسقطون فيه مثلام حصل يف الدنيا.
وقد قبلنا هذه األحاديث بطرقها املختلفة ،بناء عىل اتفاق األمة عليها من جهة،
وعىل انسجامها مع العدالة والرمحة اإلهلية من جهة أخرى.
وقد ذهب كبار املحدثني من املدرستني إىل صحتها ،وقد رد ابن كثري عىل من
شككوا فيها بقوله (:إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كام قد نص عىل ذلك
كثري من أئمة العلامء ،ومنها ما هو حسن ،ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح
واحلسن ،وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة عىل هذا النمط أفادت
احلجة عند الناظر فيها)

()1

(  )1رواه البزار بإسنادين ضعيفني.
(  )2الكايف.249/3
(  )3انظر :بحار األنوار.290/5:
(  )4تفسري ابن كثري.58/5 :
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أما ابن القيم فقد أيدها بجملة وجوه ،ال بأس من إيراد بعضها هنا(:)1
 .1منها أن هذه األحاديث كثرت بحيث يشد بعضها بعضا ،وقد صحح احلفاظ
بعضها.
 .2ومنها أن غاية ما يقدر فيه أنه موقوف عىل الصحاب ،ومثل هذا ال يقدم عليه
الصحاب بالرأي واالجتهاد ،بل جيزم بأن ذلك توقيف ال عن رأي.
 .3ومنها أن هذه األحاديث يشد بعضها بعضا فإهنا قد تعددت طرقها ،واختلفت
خمارجها ،فيبعد كل البعد أن تكون باطلة عىل رسول الل  ،زيادة عىل أنه قد رواها
أئمة اإلسالم ودونوها ومل يطعنوا فيها.
 .4ومنها أنه وإن أنكرها بعض املحدثني ،فقد قبلها األكثرون ،والذين قبلوها أكثر من
الذين أنكروها وأعلم بالسنة واحلديث.
ويضاف إىل هذا التأييد الروائي ،ما يدل عىل توافقها مع العدالة والرمحة اإلهلية،
وما جيمع عىل أساسه كل النصوص السابقة ،وكل األقوال املبنية عليها.
أما اتفاقها مع العدالة ،فحتى ال يتأسف العاقل عىل أنه مل يكن جمنونا ،أويتأسف
البالغ عىل انه مل يمت صبيا ،وهذا ما نطق به القرآن الكريم ودلت عليه قواعد الرشع،
قال ابن القيم(:فهي تفصيل ملا أخرب به القرآن أنه ال يعذب أحد إال بعد قيام احلجة عليه،
وهؤالء مل تقم عليهم حجة الل يف الدنيا ،فال بد أن يقيم حجته عليهم ،وأحق املواطن
أن تقام فيه احلجة يوم يقوم األشهاد وتسمع الدعاوى وتقام البينات وخيتصم الناس
بني يدي الرب وينطق كل أحد بحجته ومعذرته فال تنفع الظاملني معذرهتم وتنفع

(  )1أحكام أهل الذمة.1147/2 :
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غريهم)

()1

أما اتفاقها مع الرمحة ،فإن الل تعاىل يكلف هؤالء بعد معاينتهم ألمر اآلخرة،
ويكون التكليف حينها مع شدته هينا.
أما اجتامع النصوص عىل أساسها ،فألن من هؤالء من يطيع الل ،فيدخل اجلنة،
ومنهم من يعصيه ،فيدخل النار ،وبذلك كله وردت النصوص ،قال ابن كثري(:وهذا
القول جيمع بني األدلة كلها .وقد رصحت به األحاديث املتقدمة املتعاضدة الشاهد
بعضها لبعض)

()1

واالعرتاض الثاين الذي قد يوجه هلذا القول هو ما ساد اعتقاده من أن الدار
اآلخرة دار اجلزاء ال دار التكليف ،فكيف يكلف هؤالء بالعمل؟
ومع أن هلؤالء أحواهلم اخلاصة التي قد ال يشاركهم فيها غريهم إال أن األدلة
ف
متظافرة عىل أن هذا االعتقاد السائد ليس عىل عمومه ،وقد قال تعاىلَ ﴿:ي ْو َم ُيك َْش ُ
اق ويدْ عَو َن إِ َىل السج ِ
ود َفال َي ْستَطِي ُع َ
ون﴾ (القلم ،)42:وقد ثبت يف احلديث أن
ُّ ُ
َع ْن َس ٍ َ ُ ْ
املؤمنني يسجدون للّ يوم القيامة ،وأن املنافق ال يستطيع ذلك ويعود ظهره كالصفيحة
الواحدة طبق ًا واحد ًا ،كلام أراد السجود خر لقفاه(.)1
ويف احلديث اآلخر يف الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروج ًا منها ،أن اللّ
يأخذ عهوده ومواثيقه أن ال يسأل غري ما هو فيه ،ويتكرر ذلك مرار ًا ،ويقول اللّ
تعاىل(:يا ابن آدم ما أغدرك!) ثم يأذن له يف دخول اجلنة(.)1
(  )1أحكام أهل الذمة.1149/2 :
(  )2تفسري ابن كثري.58/5 :
(  )3رواه البخاري.
(  )4احلديث طويل رواه البخاري ومسلم.
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زيادة عىل ذلك ما ثبت يف النصوص الكثرية من االمتحانات واألسئلة التي
يتعرض هلا أهل القبور.
وقال نقل املجليس عن الصدوق قوله( :إن قوم ًا من أصحاب الكالم ينكرون
ذلك ،ويقولون :إنه ال جيوز أن يكون يف دار اجلزاء ،تكليف .ودار اجلزاء للمؤمنني إنام
هي اجلنة .ودار اجلزاء للكافرين إنام هي النار .وإنام يكون هذا التكليف من الل عز وجل
يصريهم إىل الدار التي
يف غري اجلنة والنار ،فال يكون كلفهم يف دار اجلزاء ،ثم
ِّ
يستحقوهنا بطاعتهم أو معصيتهم ،فال وجه إلنكار ذلك)()1

أما االعرتاض الثالث ،فهو تصور استحالة أن يكلفهم اللّ دخول النار ،ألن ذلك
ليس يف وسعهم؛ فغري صحيح ألن ذلك يف وسعهم من جهة ،وهو مع مشقته ال خيتلف
كثريا عن الكثري من التكاليف التي يطلب هبا الفوز بسعادة األبد:
ومنها أن الل تعاىل يأمر العباد يوم القيامة باجلواز عىل الرصاط ،وهو جرس عىل
جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة ،ويمر املؤمنون عليه بحسب أعامهلم كالربق،
وكالريح ،وكأجاويد اخليل ،والركاب ،ومنهم الساعي ومنهم املايش ،ومنهم من حيبو
حبو ًا ،ومنهم املكدوش عىل وجهه يف النار ،وليس ما ورد يف أولئك بأعظم من هذا بل
هذا أطم وأعظم.
ومنها ما ثبت يف السنّة بأن الدجال يكون معه جنة ونار ،وقد أمر  املؤمنني
الذين يدركونه أن يرشب أحدهم من الذي يرى أنه نار فإنه يكون عليه برد ًا وسالم ًا(،)1
وهذا يشبه إىل حد كبري هذا االمتحان الذي تعرض له هؤالء.
(  )1بحار األنوار ،ج 5ص..290
(  )2احلديث طويل ،وهو مروي يف أكثر أصول السنة ،وهبذا اللفظ راه أبو داود وابن ماجه.
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ومنها أن الل تعاىل أمر بني إرسئيل أن يقتلوا أنفسهم ،فقتل بعضهم بعض ًا حتى
قتلوا فيام قيل يف غداة واحدة سبعني ألف ًا ،يقتل الرجل أباه وأخاه وهم يف عامية غاممة
أرسلها اللّ عليهم ،وذلك عقوبة هلم عىل عبادهتم العجل ( ،)1وهو ال يقل مشقة عىل
النفوس مما تعرض له هؤالء.
ومنها أن الكثري من األوامر التي أمر الل تعاىل هبا يف الدنيا نظري األمر بدخول
النار (فإن األمر بإلقاء نفوسهم بني سيوف أعدائهم ورماحهم وتعريضهم ألرسهم هلم
وتعذيبهم واسرتقاقهم لعله أعظم من األمر بدخول النار)

()1

زيادة عىل ذلك كله ،فإن أن أمرهم بدخول النار ليس عقوبة هلم ،وكيف يعاقبهم
عىل غري ذنب؟ ( وإنام هو امتحان واختبار هلم هل يطيعونه أو يعصونه فلو أطاعوه
ودخلوها مل ترضهم وكانت عليهم بردا وسالما ،فلام عصوه وامتنعوا من دخوهلا
استوجبوا عقوبة خمالفة أمره ،وامللوك قد متتحن من يظهر طاعتهم هل هو منطو عليها
بباطنه فيأمرونه بأمر شاق عليه يف الظاهر ،هل يوطن نفسه عليه أم ال؟فإن أقدم عليه
ووطن نفسه عىل فعله أعفوه منه ،وإن امتنع وعىص ألزموه به أو عاقبوه بام هو أشد
منه)

()1

ومن هذا الباب أمر الل تعاىل اخلليل  بذبح ولده ،ومل يكن مراده تعاىل من
ذلك سوى امتحانه عىل مدى امتثاله وتسليمه وتقديمه حمبة الل عىل حمبة الولد ،فلام فعل
ذلك رفع عنه األمر بالذبح.
(  )1كام قال تعاىل ﴿:وإِ ْذ َق َال موسى لِ َقو ِم ِه يا َقو ِم إِ َّن ُكم َظ َلمتُم َأ ْن ُفس ُكم بِ ِّاخت ِ
َاذ ُك ُم ا ْل ِع ْج َل َفتُو ُبوا إِ َىل َب ِارئِ ُك ْم َفا ْقتُ ُلوا
ْ َ ْ
َ
ْ ْ ْ َ ْ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ﴾ (البقرة)54:
َاب َع َليْ ُك ْم إِ َّن ُه ُه َو الت ََّّو ُ
َأ ْن ُف َس ُك ْم َذل ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم عنْدَ َب ِارئ ُك ْم َفت َ
الرح ُ
اب َّ
(  )2أحكام أهل الذمة.1154/2:
(  )3أحكام أهل الذمة.1152/2:
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بل إن عباد النار ـ مع كفرهم ـ يتهافتون فيها ويلقون أنفسهم فيها طاعة للشيطان،
وال يقولون :ليس ذلك يف وسعنا مع تأملهم هبا غاية األمل( ،فعباد الرمحن إذا أمرهم أرحم
الرامحني بطاعته باقتحامهم النار كيف ال يكون يف وسعهم وهو إنام يأمرهم بذلك
ملصلحتهم ومنفعتهم)

()1

بل إن اقتحامهم النار املفضية هبم إىل النجاة ال ختتلف عن الكي الذي حيسم
الداء ،أو هي بمنزلة تناول الداء الكريه الذي يعقب العافية.
فليس أمرهم بدخول النار من باب العقوبة يف يشء ،ألن (الل تعاىل اقتضت
حكمته ومحده وغناه ورمحته أال يعذب من ال ذنب له ،بل يتعاىل ويتقدس عن ذلك كام
يتعاىل عام يناقض صفات كامله ،فاألمر باقتحام النار للخالص منها هو عني احلكمة
والرمحة واملصلحة ،حتى لو أهنم بادروا إليها طوعا واختيارا وريض حيث علموا أن
مرضاته يف ذلك قبل أن يأمرهم به لكان ذلك عني صالحهم وسبب نجاهتم ،فلم يفعلوا
ذلك ومل يمتثلوا أمره ،وقد تيقنوا وعلموا أن فيه رضاه وصالحهم ،بل هان عليهم أمره
وعزت عليهم أنفسهم أن يبذلوا له منها هذا القدر الذي أمرهم به رمحة وإحسانا ال
عقوبة)

()1

وهبذه الوجوه مجيعا يمكننا أن نفهم جيدا قوله تعاىلَ ﴿:ون ََض ُع املَْ َو ِازي َن ا ْل ِق ْس َط
لِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َفال ُت ْظ َل ُم َن ْف ٌس َش ْيئ ًا َوإِ ْن ك َ
َان ِم ْث َق َال َح َّب ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل َأ َت ْينَا ِ َهبا َو َك َفى بِنَا
ح ِ
اسبِنيَ ﴾ (االنبياء)47:
َ
ٍِ
َّاس َأ ْشتَاتًا لِ ُ َري ْوا َأع َْام َهل ُ ْم
وقوله عند ذكر دقة املوازين اإلهليةَ ﴿:ي ْو َمئذ َي ْصدُ ُر الن ُ
(  )1أحكام أهل الذمة.1155/2:
(  )2أحكام أهل الذمة.1156/2:
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ٍ
ِ
ٍ
ِ
رشا َي َر ُه (( ﴾)8الزلزلة)
(َ )6ف َم ْن َي ْع َم ْل م ْث َق َال َذ َّرة َخ ْ ًريا َي َر ُه (َ )7و َم ْن َي ْع َم ْل م ْث َق َال َذ َّرة َ ًّ
وال نملك بعد كل هذا إال أن نكل األمر لل من قبل ومن بعد ،فهو العدل
ِ
وب َع َل ْي ِه ْم َأ ْو
يش ٌء َأ ْو َي ُت َ
الرحيم ،وقد قال خماطبا رسوله َ ﴿:ل ْي َس َل َك م َن ْاألَ ْم ِر َ ْ
ُي َع ِّذ َ ُهب ْم َفإِ َّهنُ ْم َظاملُِ َ
ون﴾ (آل عمران)128:

180

القسم الرابع
التنويريون  ..وتمجيد المالحدة
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متجيد املالحدة وأثره يف نرش اإلحلاد
يتصور البعض أننا نبالغ عندما نتحدث عن هوكينغ أو غريه من املالحدة الذين
مل يكتفوا بإحلادهم ،وإنام راحوا يسامهون يف نرشه ،وبث املغالطات العلمية لطرحه ،فهم
يتصورون أن متجيد هؤالء بسبب مواقف وقفوها ،أو علوم نرشوها ،أو خدمات
قدموها ،لن يتسبب يف نرش أفكارهم اخلطرية ..وهذا غري صحيح ،والواقع ال يدل
عليه.
ومن األمثلة القريبة عىل ذلك أن طروحات الفيلسوف الكبري املعروف [اللورد
برتراند راسل] مل تكن لتنرش ،وتؤدي دورها يف نرش اإلحلاد بني الطبقات العامة واملثقفة
لوال مسامهة الكثري من البلهاء الطيبني يف الدعاية له بسبب بعض مواقفه اإلنسانية ،مثل
رفضه التجنيد يف احلرب العاملية األوىل ،ومثل حتريضه املواطنني اإلنجليز عىل العصيان،
وقد حتمل السجن نتيجة لذلك ،إضافة إىل تأليفه قرابة سبعني كتاب ًا يف الفلسفة
والرياضيات والسياسة واألخالق واالجتامعيات ،إضافة لتكريمه بجائزة نوبل يف
األدب..
فقد كان لكل تلك الصفات واملواقف والتكريامت أثرها الكبري عىل ذلك اجليل،
وعىل األجيال األخرى إىل عرصنا احلارض.
ومثله تلك الدعايات املجانية التي قام هبا الكثري نحو داعية الوجودية واإلحلاد
األكرب جان بول سارتر ( )1980- 1905الفيلسوف والروائي والكاتب املرسحي،
بحجة مدافعته عن الثورة اجلزائرية يف الكثري من كتاباته ،ونقده السياسة االستعامرية
الفرنسية باجلزائر يف العديد من مقاالته ومرسحياته ،وبخاصة يف
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The Condemned of

 Altonaوالتي عرب فيها عن السخط األخالقي ضد اضطهاد السكان املسلمني ،وتعذيب
األرسى منهم عىل يد اجليش الفرنيس ،وعن رفضه للفظائع التي ارتكبها النازيون يف
اجلبهة الرشقية ..باإلضافة إىل العديد من املقابالت املهمة مع قادة ومناضلني سياسيني
بارزين مثل :جيفارا ،ومجال عبد النارص ..باإلضافة إىل رفضه تسلم جائزة نوبل عام
 ،1964وتعليله سبب رفضه اجلائزة قائالً( :هؤالء الذين يقدمون الترشيفات سواء
كانت وسام رشف أو جائزة نوبل ال يملكون يف احلقيقة تقديمها) ،ووصفه اجلائزة بأهنا
(سياسية ،مثلها مثل جائزة لينني  -جائزة عاملية استحدثها السوفيت لتكريم املفكرين
 ولو عرضت عيل جائزة لينني أيضا سأرفضها)لكنهم مل يعلموا أن تلك الدعاية املجانية مل تكن لتلك املواقف فقط ،وإنام كانت
أيضا لتلك األفكار الوجودية اخلطرية التي ركزت عليها كل كتاباته ومواقفه ،والتي عرب
عنها بقوله( :إن وجود الل يعطل وجودي أنا ،فاألفضل أن ال يكون الل موجو ًدا حتى
ُأوجد أنا) ،وقوله عن الذين يعتقدون بوجود الل( :إهنم املؤمنون اجلبناء القذرون)
ودعواته املختلفة إىل إجابة كل ما متليه الشهوات عىل اإلنسان ..ونبذ كل التقاليد
والتعاليم االجتامعية ..وما تواطأ عليه البرش من أخالق..
ومن عباراته املشهورة التي ال تزال تتداول قوله( :اركب رأسك أهيا اإلنسان إىل
حيث تشاء ساعة تشاء ،وكام تشاء ..ألن الضمري واألخالق والتقاليد ليست سوى
ستار صفيق حيجب عنك حقيقة وجودك)
وقوله ( :انطلق :أهيا األمحق الغبي يف عمل ما تريد أو تشتهي وهتوى ،مهام كان
رشا ،دون أن يكون ألحد عليك سلطان ،فأنت الذي تصنع فكرة
ذلك يف اعتبار الناس ً
اخلري بحسب مزاجك ،وأنت الذي تصنع فكرة الرش ،وأنت الذي ختلق فكرة احلق
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وفكرة الباطل ،وأنت الذي ختلق فكرة احلسن وفكرة القبيح)

()1

هذان جمرد نموذجني ..والنامذج عىل ذلك أكثر من أن حتىص ..فتحضري القيادات
االجتامعية أول خطوة يبدؤها من يريد أن ينرش أي فكرة ،أو يدعو إىل أي ضاللة.
وهلذا ..فإن العاقل هو الذي يدرس جيدا كل موقف يريد أن يقفه ،وكل شخص
يريد أن يشهد له ،أو يدعو إليه ..وال تكفي يف ذلك مواقفه السياسية ،وال خدماته
االجتامعية ..فالقضية أخطر من ذلك.
لكن لألسف بعض الناس ينظرون إىل األمور من زاوية واحدة ،ويتصورون أن
أعداء هذه األمة يشتغلون يف جهة واحدة ..وهذا خطأ منهجي ..فهم يشتغلون يف كل
اجلهات ،وعىل كل الصعد.
وهلذا مل نكن نناقش ما يقول ،وإنام نسعى بكل جهدنا أن نفهم ما يقول ،ثم نعتقد
رغام عنا ،وإال اعتربنا من حولنا من زمرة املتخلفني الرجعيني الذين مل يرتقوا يف سلم
التطور اإلنساين إىل مداه األعىل.

(  )1نقال عن :كواشف زيوف ،عبدالرمحن امليداين ،ص )377-359
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اإلمام احلسني ..وتشي غيفارا
لست أدري السبب الذي جيعلني أشعر بكثري من األسف واحلزن واالشمئزار
عند رؤيتي لصور [تيش غيفارا] ،وهي معلقة عىل الصدور واجلدران ووسائل النقل
ويف كل حمل ..وعندما أستمع إىل تلك احلناجر ،وهي تتحدث عنه بكل احرتام وتعظيم
وتقديس.
وهذا ليس لكوين من املعادين هلذه الشخصية ،فأنا ال أعرف عنها الكثري ،ال
أعرف إال أنه شخصية ثورية كان هلا دورها يف خدمة بلدها وشعبها ،وأهنا أصبحت
بسبب ذلك أيقونة ورمزا للثورة..وهذا ما آملني..
فقد كان يمكنني أن أقبل حتول [تيش غيفارا] إىل رمز للثورة يف أي بلد من بالد
العامل ،وبني أي شعب من شعوهبا ..وكان يمكن أن أقبل بأن تعلق صوره ويقدس يف
ك ل تلك البالد إال بالدنا اإلسالمية ..ألننا بتعليقنا لصوره ،ومتجيدنا له ،واعتبارنا إياه
رمزا كبريا ،نلغي الكثري من الصور والرموز واألبطال ..ألن للنفس اإلنسانية مساحة
حمدودة يف تقبل األبطال ..فال تستطيع أن جتمع بني الكثري منهم ..بل إهنا كلام تأثرت
ببطل راحت متحو غريه.
واملشكلة األكرب أهنا عندما تتأثر ببطل من األبطال ،ال تتأثر به يف الناحية التي
برزت فيها بطولته فقط ،بل تتأثر بنواحيه األخرى ،والتي قد تكون انحرافا أو ضاللة
أو فسادا ..بل إهنا قد تضيف إىل تأثرها كل يشء حتى طريقة تصفيف البطل لشعره،
وطريقة مشيته وحديثه وكل يشء يرتبط به.
وهذا ما جعل من احلاملني ملشعل الثورة يف بالدنا اإلسالمية ،ولفرتة طويلة ،من
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أكثر الناس بعدا عن الدين ،بل كان منهم من يعتقد أن الدين أفيون الشعوب ..لسبب
بسيط ،وهو أنه تأثر بأولئك الثوار الشيوعيني أو غريهم ،فراح ال يكتفي بتقليدهم يف
ثورهتم فقط ،وإنام يضيف إليها تقليدهم يف إحلادهم وكفرهم بكل القيم الدينية.
ولو كنا نعدم أبطاال وثوارا لكان يف ذلك العذر لكل أولئك املتأثرين ..لكن
املشكلة هي أن لنا من الثوار واألبطال ما يقف كل ثوار الدنيا أمامهم موقف التلميذ
من أستاذه ،بل موقف السفح من اجلبل ،والفأر من األسد ..فأين أبطالنا العظام ،وأين
أولئك األقزام؟
لكن جتاهلنا هلم ،وتكربنا عليهم ،وانشغالنا بمذاهبنا وطوائفنا رصفنا عنهم،
ليهيئ األرضية ألولئك الذين وإن قبلنا ثوريتهم ،فلن نقبل أخالقهم وال دينهم وال
سلوكهم.
ومن أقوى األمثلة عىل ذلك ..والذي متنيت لو علق اسمه يف كل حمل ،ووضع
عىل كل راية ،وثبت يف كل صدر ..وأنشدت له األناشيد ..ومثلت فيه األفالم..
وسميت باسمه الساحات ..إمامنا العظيم ،زعيم كل ثوار الدنيا ،وأستاذهم األكرب
[اإلمام احلسني] الذي هو مدرسة يف الثورة ،ومدرسة يف كل القيم الرفيعة..
فالتعلق به وحده كاف ألن حيقق كل األغراض ..أغراض الثورة عىل الظلم..
وأغراض الثورة عىل النفس ..وأغراض الرتقي إىل املأل األعىل..
فالثوري الذي ينطلق من اإلمام احلسني خيتلف اختالفا جذريا عن الثوري الذي
ينطلق من [تيش غيفارا] ..فاألول ينطلق باسم احلق ..وبوسائل احلق ..لتحقيق احلق..
كام عرب اإلمام احلسني عن ذلك بقوله( :إين مل أخرج أرش ًا ،وال بطر ًا وال مفسد ًا ،وال
ظامل ًا ،وإنام خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي ،أريد أن آمر باملعروف وأهني عن
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املنكر فمن قبلني بقبول احلق فالل أوىل باحلق ،ومن رد عيل هذا أصرب حتى يقيض الل
بيني وبني القوم باحلق ،وهو خري احلاكمني)
وأما الثاين ،فيخلط احلق بالباطل ..ويصعب التفريق بينهام ..وهذا ما حصل
لثوراتنا التي اختلط فيها احلق والباطل ،واحلرية واالستبداد ،فلم نل منها شيئا ..ألن
وجهتها مل تكن صحيحة ،وأبطاهلا مل يكونوا حقيقيني.
فإن شئنا أن نبدأ ثورة حيقيقية عىل أنفسنا األمارة بالسوء األول ..فلنذهب..
ولنتتلمذ عىل اإلمام احلسني ..فهو احلقيق بأن متتلئ بحبه قلوبنا ومشاعرنا وعواطفنا..
وكيف ال نفعل ذلك ،وقد قال رسول الل  يف احلديث الصحيح الذي اتفقت عليه
األمة مجيعا(:حسني مني وأنا منه ،أحب الل من أحب حسينا)( ،)1وقال فيه ،وهو يشري
إليه( :من أحب هذا فقد أحبني)

()1

لكن الطائفية املقيتة جعلتنا نقدم [تيش غيفارا] وغريه عىل اإلمام احلسني ..وهلذا
ال يعتب أحد عىل من يعلق صوره ،أو يصيح بحبه ،أو ينشد فيه األشعار ..لكن الدنيا
تقام لو فعل ذلك أحد من الناس مع اإلمام احلسني ..وهلذا كله أتأسف ..وأدعوكم أن
تتأسفوا معي.

(  )1رواه احلاكم يف املستدرك.
(  )2رواه الطرباين.
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فليكن لكم يف املسيح أسوة
من املشاهد العظيمة الواردة يف القرآن الكريم ،والتي يمكن أن نستفيد منها ـ
برشط التدبر والتأمل املتجرد من كل ذاتية ـ املوقف الذي أخرب الل تعاىل فيه عن حديث
املسيح عليه السالم مع الل تعاىل يف شأن الذين اختذوه إهلا من دون الل ،أو مع الل.
وتظهر قيمة ذلك املشهد عند مقارنته بتلك املشاهد املزورة التي راح يرسمها
بعضهم لسؤال الل لعباده يف اآلخرة ،والتي يتألون فيها عىل الل ،ويسيئون األدب معه،
ويطالبونه بلهجة حازمة شديدة بأن يطبق ما ذكره من رمحته التي وسعت كل يشء..
وكأن الل تعاىل مؤمتر بأوامرهم ،وليسوا هم املؤمترين بأوامره..
يف ذلك املشهد يظهر املسيح عليه السالم بمثل صورته التي عرفناه هبا يف الدنيا..
صورة العبد املتواضع العارف الرقيق املمتلئ بكل ألوان األدب ..والذي يعرف قدره،
فال جياوزه ،ويعرف قدر ربه ،فيحفظه ،ويوقره ،ويقدسه.
عندما سأله الل عن أولئك الذين عبدوه من دون الل ..تنصل بكل أدب منهم،
بل تربأ إىل الل من فعلهم ..ثم بني أن شهادته عليهم كانت يف الدنيا ،أما بعد توفيه ،فقد
خرج األمر من يده ،وبقي بيد الل.
وبعد أن بني عذره ،راح ينطق هبذه احلكمة العرفانية التي حتتاج منا أن نتأملها،
لنتأدب مع الل ،ونرتك له الدينونة املطلقة ،وال نجاوز حدودنا وما أتيح لنا ..لقد قال ـ
كام ذكر القرآن الكريم ـَ ﴿:و ُكن ُْت َع َل ْي ِه ْم َش ِهيدً ا َما ُد ْم ُت فِ ِ
ْت
يه ْم َف َل َّام ت ََو َّف ْيتَنِي ُكن َْت َأن َ
ِ
يش ٍء َش ِهيدٌ ( )117إِ ْن ُت َع ِّذ ْ ُهب ْم َفإِ َّهنُ ْم ِع َبا ُد َك َوإِ ْن َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم
يب َع َل ْي ِه ْم َو َأن َ
الرق َ
َّ
ْت ع ََىل ُك ِّل َ ْ

ْت ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم﴾ [املائدة]118 ،117 :
َفإِن ََّك َأن َ َ
احلك ُ
َ
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هكذا بكل أدب خاطب ربه سبحانه وتعاىل ،فقد ترك األمر إليه ،فلم يقرتح عليه
ْت ا ْل َع ِزيزُ
شيئا ..بل قال بكل أدب﴿ :إِ ْن ُت َع ِّذ ْ ُهب ْم َفإِ َّهنُ ْم ِع َبا ُد َك َوإِ ْن َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َفإِن ََّك َأن َ
ْ ِ
يم﴾ [املائدة]118 :
احلك ُ
َ
حتى أنه عند ذكر املغفرة مل يقل( :فإنك أنت الغفور الرحيم) ..وإنام قالَ ﴿ :فإِن َ
َّك
ْت ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم﴾ ،أي (إن تعذب ـ يا إهلى ـ قومي ،فإنك تعذب عبادك الذين
َأن َ َ
احلك ُ
َ
خلقتهم بقدرتك ،والذين متلكهم ملكا تاما ،وال اعرتاض عىل املالك املطلق فيام يفعل
بمملوكه .وإن تغفر هلم ،وتسرت سيئاهتم وتصفح عنهم فذلك إليك وحدك ،ألن
صفحك عمن تشاء من عبادك هو صفح القوى القاهر الغالب الذي ال يعجزه يشء.
والذي يضع األمور يف مواضعها بمقتَض حكمته السامية)()1

هكذا خاطب الل تعاىل بكل أدب ورقة وتواضع وعبودية ،ولو أن هؤالء املتألني
عىل الل ُترك هلم اخلطاب ،وقد فعلوا من حيث ال يشعرون ،لقالوا( :يا رب ارمحهم..
فقد كانوا جهلة ..وكانوا حيبونني كثريا ..وقد رأوا من املعجزات التي حصلت عىل يدي
ما جعلهم ينبهرون ،ويتصورون أين إله ..فلذلك اعذرهم يا رب العاملني ،فأنت أرحم
الرامحني ..ورمحتك وسعت كل يشء)
أو يقولون له ـ كام يقول بعض من يزعم لنفسه العرفان ـ( :يا رب هؤالء مل
يرشكوا ..وإنام رأوا جتيل صفات كرمك يف فراحوا يعبدونني ..فلذلك مل يكن يعبدونني
أنا ،بل كانوا يعبدونك أنت)
أو يقولون له ـ كام يقول بعض من يزعم لنفسه التنوير ـ( :يا رب هؤالء طيبون
جدا ،وقد مألوا حياة البرشية باخلدمات اجلليلة ..فهم الذين اكتشفوا الكهرباء والغاز..
(  )1التفسري الوسيط لطنطاوي ()351 /4
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وهم الذين وفروا للبرشية التي خلقتها كل وسائل الرفاه والراحة ..فلذلك اعف
عنهم ..بل ارمحهم ..بل أدخلهم اجلنة ..بل ضعهم يف جواري يف الفردوس األعىل)
أو يقولون له ـ كام يقول شحرور ،وبعض من يزعمون لنفسهم أهنم قرآنيون ـ:
(يا رب املسألة بسيطة جدا ..فاإليامن جمرد قضايا فرعية جزئية ..وأنا كان مهي يف
رسالتي إ ليهم هو نرش قيم السامحة واالعتدال والبعد عن التطرف ..وقد طبقوا الكثري
من ذلك ..فارمحهم)
أو يقولون له ـ كام يقول ذلك اخلطيب األملعي الذي يريد أن حيافظ عىل مجال
صورة الل يف الغرب ـ( :يا رب ارمحهم ..وارحم حتى املالحدة ..فإنك إن فعلت ذلك
سيحبونك ..وسيقدسونك ..فام الفائدة يف أن تلقي هبم يف جهنم أو تعذهبم؟ ..أليس
من األفضل لك أن تدخلهم جنتك ..فهي ال تكلفك شيئا ..وأنت أرحم الرامحني)
هذه نامذج افرتاضية عن سوء أدبنا مع الل ..ونحن نسمعها كل حني من هؤالء
الذين ال يملكون ذرة أدب مع رهبم ..ولو عقلوا ،وعادوا إىل كتاب رهبم ،وتعلموا من
األنبياء عليهم الصالة والسالم األدب والتواضع وتوقري الل وتعظيمه ..لكفوا عن كل
ذلك.
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املالحدة ..واخلنازير الربية
عاتبني بعض القراء الكرام عىل تشبيهي هلوكينغ وبعض املالحدة ممن صنفتهم
ضمن [املالحدة الطبائعيني] يف كتاب [ما قاله املالحدة ومل يسجله التاريخ] باخلنازير
الربية ،ورأى أن ذلك نوع من السباب والشتائم التي ال تليق بمثيل ،وال بأي مؤمن ،مع
أين ذكرت يف مقدمة الكتاب أنه رواية رمزية حتاول أن تصور احلقائق بلغة علمية ورمزية
يف نفس الوقت.
وقد عربت عن رس اختياري للخنازير الربية هلؤالء الطائعيني املالحدة عىل لسان
[ديموقريطس] اليوناين ..الفيلسوف ،صاحب [املذهب الذري] ..بقوله( :هذا ما كنت
أعتقده ،وما كنت أمليته ..وما حولني إىل هذه الصورة اخلنزيرية وطباعها القذرة ..فأنا
يف حيايت مل أمارس سوى ما متارسه اخلنازير من الفتك باملزارع ،وإفساد احلقول،
وختريب العقول ..لقد أعطاين الل من الفرص ،وأرسل يل من احلجج ،ما كان يمكن أن
حيافظ عىل إنسانيتي ..لكني رصفت نظري عن ذلك كله ،ورحت إىل ثياب اخلنازير
أتقمصها ..وإىل وظائفها أؤدهيا)
وهكذا وضعت رموزا خمتلفة لكل صنف من أصناف املالحدة ،مقتديا يف ذلك
بام ورد يف القرآن الكريم من تشبيهات ورموز ،كقوله تعاىل يف ذلك الذي أويت العلم
لكنه مل يعمل به ،وخالفه ،وأخلد إىل األرضَ ﴿ :ف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
ب إِ ْن َحت ِْم ْل َع َل ْي ِه
َرت ْك ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذي َن ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َفا ْق ُص ِ
ص َل َع َّل ُه ْم
ص ا ْل َق َص َ
َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
َي َت َفك َُّر َ
ون ﴾ [األعراف]176 :

وقوله يف الذين حيملون الكتب وحيفظوهنا ،وال يعملون بام فيهاَ ﴿ :م َث ُل ا َّل ِذي َن
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احلام ِر َحي ِم ُل َأس َفارا بِئْس م َث ُل ا ْل َقو ِم ا َّل ِذين ك ََّذبوا بِآي ِ
ِ
ات
ُ ِّ
حي ِم ُل َ
َ ُ َ
ْ
ْ ً َ َ
وها ك ََم َث ِل ْ َ ْ
مح ُلوا الت َّْو َرا َة ُث َّم َمل ْ َ ْ
اللَِّ َواللَُّ َال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِنيَ ﴾ [اجلمعة]5 :
وقوله يف غريهم من الذين ال يسمعون وال يبرصون احلقائق الواضحةَ ﴿ :أ ْم
ون إِ ْن ُه ْم إِ َّال ك ْ
ون َأ ْو َي ْع ِق ُل َ
ب َأ َّن َأ ْك َث َر ُه ْم َي ْس َم ُع َ
َاألَ ْن َعا ِم َب ْل ُه ْم َأ َض ُّل َسبِ ًيال ﴾
َحت َْس ُ
[الفرقان ،]44 :فقد اعتربهم أضل من األنعام.
ولذلك فإن ذلك التشبيه الرمزي املتناسب مع واقع علامء املالحدة الذين أبرصوا
ا لتصميم العظيم للكون ،ومع ذلك غضوا أبصارهم عنه ،وراحوا يشوهون احلقائق،
ويرصفون الناس عنها ،هو [اخلنزير الربي] لكونه ال هيتم بأن يأكل ما حيتاج إليه من
ثامر ،وإنام خيرب احلقول واملزارع ..فال ينتفع هو ،وال ينتفع غريه ،كام قال قال تعاىل﴿ :
ون إِ َّال َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َما َي ْش ُع ُر َ
َو ُه ْم َين َْه ْو َن َعنْ ُه َو َينْ َأ ْو َن َعنْ ُه َوإِ ْن ُ ْهيلِ ُك َ
ون﴾ [األنعام..]26 :
كام يفعل املالحدة متاما.
لكن الفرق كبري بينهام ،فاخلنزير حيوان غري مكلف ،وال حياسب عىل ترصفاته،
بل هو يفعل ما متليه عليه طبيعته التي خلق عليها ،ولذلك ال لوم عليه ..وفوق ذلك؛
ِ ِ
يش ٍء إِ َّال
فإن هذا اخلنزير عارف بربه مؤمن له مسبح بحمده ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وإ ْن م ْن َ ْ
ُي َس ِّب ُح بِ َح ْم ِد ِه َو َلكِ ْن َال َت ْف َق ُه َ
يح ُه ْم﴾ [اإلرساء]44 :
ون ت َْسبِ َ
وقد روي عن اإلمام زين العابدين أنه كان يقول( :ما هبمت البهائم عنه فلم
تبهم عن أربعة :معرفتها بالرب تبارك وتعاىل ،ومعرفتها باملوت ،ومعرفتها باألنثى من
الذكر ،ومعرفتها باملرعى اخلصب)( ،)1بل ورد يف احلديث الرشيف النهي عن اختاذ
الدواب منابر ،وعلل رسول الل  ذلك بقوله( :فرب مركوبة خريا أو أكثر ذكرا لل
(  )1اخلصال ،الشيخ الصدوق ،ص.260
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تعاىل من راكبها)()1
لذلك ،فإنه إن جاز يل أن أعتذر عن ذلك التشبيه ،فإين أعتذر للخنازير الربية
العارفة برهبا ،والتي مل متارس إال ما متليه عليها طبائعها التي خلقت عليها.
وهي فوق ذلك ال ذنب هلا ،ومل تتسبب يف كفر أحد من الناس ،وال إحلاده ،وال
نزع نور اإليامن عنه ،ومل يكن لدهيا من القوى العقلية ما كان ألولئك املالحدة الذين
غضوا أبصارهم عن احلقائق ،وراحوا يعبثون هبا بكل استعالء وكربياء.

(  )1رواه الرتمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه.
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ما خطورة طروحات هوكينغ اإلحلادية؟
مع اهتاممي الشديد بطروحات املالحدة عرب التاريخ ،وخصوصا املختصني
منهم يف علوم املادة ،مل أجد أطروحة أكثر جرأة ودجال وتعنتا وكربا من الطروحات
التي تبناها أو أخرجها هوكينغ ..ولعل ذلك كان السبب يف الشهرة الكبرية التي ناهلا..
وسأحاول إثبات ذلك اآلن ..وأرجو من التنويريني اجلدد أن يصربوا ،ويتأكدوا قبل أن
حيكموا ،فلعل ذلك خيفف عنهم ذلك الغلو يف تقديس شخص مل ينل شهرته إال بسبب
مقوالته اخلادمة لإلحلاد.

س ،ذلك الفيلسوف
ولبيان ذلك أذكر أن املقوالت اإلحلادية منذ عهد دميوقريطَ ْ

الذري إىل الوقت الذي اكتشف فيه االنبثاق الكوين ـ
اليوانين املادي صاحب املذهب ّ
إما بسبب نظرية االنفجار العظيم ،أو بسبب القانون الثاين للديناميكا احلرارية ـ

ومالحدة الفيزيائيني يستندون للحالة الثابثة للكون ،وكونه قديام ال حيتاج إىل موجد
يوجده من عدم.
ولذلك كان املؤمنون منهم يشعرون بحرج عظيم ،وهم يناقشون حاجة الكون
إىل خالق ،خاصة مع قول أكثر الفالسفة بقدم العامل..
وهلذا نجد صدمة كبرية أصابت الكثري من الفيزيائيني بعد ورود األدلة الكثرية
عىل نظرية االنفجار العظيم..
ومن ذلك موقف بعضهم( ،)1وهو عامل الكوسمولوجيا والرياضيات الربيطاين

(  )1انظر هذه النصوص والتوثيقات املرتبطة هبا يف كتاب :فمن خلق الل؟ :نقد الشبهة اإلحلادية [إذا كان لكل يشء
خالق ،فمن خلق الل؟] يف ضوء التحقيق الفلسفي والنقد الكوسمولوجي ،د .س امي عامري ،مركز تكوين للدراسات
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املادي (أرثر إدنجتن) (ت1944م) الذي اهتزّ هلذا الكشف ،وذكر أ ّن أصل الكون هو
(فسلف ًيا أمر بغيض ..وأنّه يبدو ّ
أن البداية تقدّ م صعوبات ال ُتقهر ّإال إذا اتفقنا أن ننظر
إليها برصاحة تامة كأمر فوق طبيعي)
وهكذا كان موقف (روبرت ويلسن) مكتشف (إشعاع اخللفية الكونية
امليكروي) مع (بنزياس) ،والذي كان من أنصار احلال الثابتة عن أثر نظرية االنفجار
وعيل بوضوح أن
العظيم عىل قناعاته وعقائده( :لقد أحببت فلسف ًيا نظرية احلال الثابتةّ ،
أتراجع عن ذلك)
وقال (أالن سنداج) (ت2010.م) الذي ُل ِّقب بأب (الكوسمولوجيا الرصد ّية
املعارصة) ،وهو من ّ
تقديرا علم ًيا لعمر الكون ـ ([بدء الكون بانفجار]
أدق من قدّ موا
ً
نتيجة غريبة ..ال يمكن أن تكون صحيحة) ،لكنه بعد ثبوب األدلة مل جيد إال إىل أن
يتحول يف آخر حياته إىل اإليامن بالل.
ّ
أما (هويل)  ،فقد عرب برصاحة عام حيمله ثبوت االنبثاق الكوين من انتصارات
للمؤمنني ،فقال يف كتاب مدريس أ ّلفه سنة 1975م( :الكثريون مرسورون بقبول هذا
املوقف دون البحث عن تفسري فيزيائي للبداية احلادة للجسيامتُ ..ينظر إىل البداية
احلادة عمدً ا عىل ّأهنا فوق فيزيائية ،أي خارج الفيزياء ..يبدو هذا النمط من التفكري
ُم ْرض للكثري من الناس ّ
ألن [شيئًا ما] من خارج الفيزياء باإلمكان إضافته إىل بداية
الزمن ..لقد وضعت كلمة [إله] مكان [يشء ما] بمخادعة لفظية ..ال أعتقد أنّنا بحاجة
إىل استدعاء امليتافيزيقا ّ
أي مشكلة بإمكاننا أن نفكّر فيها)
حلل ّ
أما (دنيس شياما) (ت 1999م) ،وهو أستاذ (هوكنغ) يف الفيزياء ،وأحد كبار
واألبحاث.2016 ،
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حتول عن مذهبه بعد اكتشاف
املنارصين لـ (نظرية احلال الثابتة) مع زميله (هويل) ،فقد ّ
(إشعاع اخللفية الكونية امليكروي) ليصبح من أهم املنافحني عن (نظرية االنفجار
العظيم)
ألهنا كانت جذابة
دورا يف الدفاع عن (نظرية احلال الثابتة) ّ
أقر أنّه قد لعب ً
وقد ّ
بصورة كبرية لدرجة أنه متنّى أن تكون صحيحة( ،لكن ملا تراكمت األدلة؛ اتّضح بجالء
ّ
أن اللعبة قد انتهت ،وأنه جيب التخ ّلص من نظرية احلال الثابتة)
وهكذا نرى الكثري من مالحدة الفيزيائيني يقعون يف مواقف حرجة بسبب ثبوب
االنبثاق الكوين إما بسبب نظرية االنفجار العظيم أو بسبب القانون الثاين للديناميكا
احلرارية ..وهلذا اضطر بعضهم لإليامن والرتاجع عن احلالة الثابتة للكون ،واضطر
آخرون للبحث عن نامذج أخرى بديلة حتاول أن تسد حاجة الكون إىل موجد خارجي.
كام عرب عن ذلك عامل الفيزياء الفلكية (كريستوفر إشام) ،فقال( :ر ّبام أفضل
حجة لصالح الطرح القائل ّ
إن (االنفجار العظيم) يؤ ّيد اإليامن بالل هو التململ
الواضح الذي قوبل به من طرف بعض الفيزيائيني املالحدة .وقد أ ّدى ذلك إىل ظهور
تم تقديمها بحامسة تفوق
أفكار علمية ،مثل (اخللق الدائم) أو (الكون املتذبذب) ،وقد ّ
بكثري قيمتها احلقيقية ممّا يلزم املرء بأن يرى دوافع نفس ّية أعمق بكثري من الرغبة املألوفة
للمن ّظر لدعم نظر ّيته)
وورد يف مقال نرش يف جم ّلة [( :]New Scientistاعتقد علامء الكوسمولوجيا ّ
أن
مر السنوات املاضية إثبات عدة نامذج
عليهم االلتفاف وراء املشكلة ..لقد حاولوا عىل ّ
خمتلفة للكون تتفادى احلاجة إىل بداية ،مع االستمرار يف اشرتاط انفجار عظيم .يبدو
اآلن من املؤكّد ّ
أن الكون كانت له بداية)
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بعد هذا العرض املوجز ملواقف علامء الفيزياء والكون من االنبثاق الكوين
نتساءل عن موقف هوكينغ ،أو ما الذي فعله هوكينغ حتى ينقذ املوقف اإلحلادي؟
وقبل أن نجيب عن ذلك نحب أن نذكر هنا مقولة للكوسمولوجي الشهري
الالأدري (ألكسندر فلنكن) سنه 2012م يف عيد ميالد [هوكينج] السبعني ،والذي
ناقش فيه العلامء أهم نظريات نشأة الكون ،حيث قال( :لقد قيل إن احلجة هي التي
تقنع العقالء والدليل هو الذي يقنع حتى غري العقالء ..مل يعد بإمكان علامء الكون ،بعد
أن قامت اآلن األدلة ،أن يتخفوا وراء إمكانية وجود كون أزيل .مل يعد هناك مهرب،
عليهم أن يواجهوا مشكلة البداية الكونية)
والدور الذي قام به هوكينغ إلنقاذ املوقف اإلحلادي يتمثل يف أمرين ،أحدمها
شاركه فيه غريه ،والثاين انفرد به لوحده.
أما األمر األول ،فهو أنه مثلام حاول داروين باستامتة أن يستبدل تفسري (اخلالق)
بخرافة التطور الصديف والعشوائي يف الكائنات احلية ،فقد حاول هوكينج استبدال
تفسري (اخلالق) بخرافة األكوان املتعددة الصدفية والعشوائية لكي يربر ظهور كوننا
الغاية يف الدقة من بينها.
ولذلك افرتض يف كتابه [التصميم العظيم] بحسابات رياضية معقدة ـ كام
توصف ـ ليهرب من االعرتاف باخلالق إىل وجود  10أس  500كون ..وذكر أن هذا
العدد الضخم يتناسب مع نظريته  Mالتي ستجمع كل قوانني الوجود لتمكننا من فهم
كل يشء بعيدا عن اخلالق.
وهذا العدد الضخم لألكوان ..أي  10وأمامها  500صفر ..مل خيرتعه أحد
سواه ..ولألسف صار شعارا من شعارات املالحدة ،أو كام عرب عن ذلك [ريتشارد
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داوكنز] يف حواره مع [ستيفن واينربج] مبينا سبب اعتامد هذه النظرية واالهتامم هبا،
وهو كوهنا وسيلة لنفي اإلله ،وقد قال معربا عن ذلك( :إذا اكتشفت هذا الكون
املدهش املعد فعليا بعناية ..أعتقد أنه ليس أمامك إال تفسريين اثنني ..إما خالق عظيم،
أو أكوان متعددة)
ونحب أن ننبه إىل أن هوكينج نفسه كان قد أقر يف كتابه األول [موجز لتاريخ
الزمن] بحقيقة الضبط الدقيق للكون ،وخصوصا الثابت الكوين وضبط مقدار اجلاذبية
الرهيب ،ومل يبق أمامه لتربير اإلحلاد إال اخرتاع فكرة األكوان املتعددة الكثرية جدا
والعشوائية ليكون كوننا هو الوحيد من بينها الذي خرج هبذه الصورة.
وأما األمر الث اين ،وهو أخطر من األول ،وهو حماولة هوكينغ جتاوز نظرية
االنبثاق الكوين ،ببيان أن الكون حتى لو كان له بداية فإنه لن حيتاج إىل اخلالق ،ذلك أن
القوانني الكونية وحدها كفيلة بخلق الكون ،وهذا ما مل يقله غريه.
وقد عرب عن ذلك بقوله( :متاما مثلام فرس دارون وواالس كيف أن التصاميم
املعجزة املظهر يف الكائنات احلية من املمكن أن تظهر بدون تدخل قوة عظمى ،فمبدأ
األكوان املتعددة من املمكن أن يفرس دقة القوانني الفيزيائية بدون احلاجة لوجود خالق
سخر لنا الكون ..فبسبب قانون اجلاذبية فالكون يستطيع ويمكنه أن ينيشء نفسه من
الاليشء ..فاخللق الذايت هو سبب أن هناك يشء بدال من ال يشء ،ويفرس لنا ملاذا الكون
موجود ،وكذلك نحن)

()1

ونحب أن نشري هنا إىل أن قول الريايض والفلكي املعروف [بيري سيمون
البالس] حني سأله نابليون عن مكان الل يف نظامه امليكانيكي اخلاص باألجرام
(  )1املرجع سابق.
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الساموية ،فقال له بكل ثقة( :يا سيدي لست بحاجة إىل هذا االفرتاض)( )1كان مبنيا عىل
احلالة الثابتة للكون ،أي أنه قال ذلك قبل االنفجار العظيم..
وهكذا حني نقارن بني نيوتن ـ وهو رائد العلامء يف عصور النهضة ،بل ربام يف
كل العصور ،ومع كونه عاش يف الزمن الذي كان يعتقد فيه باحلالة الثابتة للكون ـ مع
هوكينغ نجد الفرق الكبري بينهام ،فقد قال نيوتن متحدثا عن كتابه [برينسيبا ماثيامتيكا]
الذي يعد من أعظم الكتب العلمية ،وأكثرها تأثريا يف مسار التطور العلمي ،وال سيام
يف الفيزياء( :لقد كتبت هذا الكتاب وأنا أضع نصب عيني أن يكون سبيال إىل مساعدة
الناس عىل أن يؤمنوا بالل املعبود ،ولن يسعدين يشء أكثر من حتقيق هذه الغاية) ،ومن
أقواله املأثورة( :يكفي أن أنظر إلهبامي حتى أكون مؤمنا بالل)
أما أعالم الفيزياء املتأخرون ،فقد ذكر مؤلفا كتاب [العلم يف منظوره اجلديد]
( )2الكثري من النامذج الدالة عىل حتوهلم إىل اإليامن مقارنة بالفيزيائيني الكالسيكيني.
ومن أمثلتهم ـ كام يذكر الكاتبان  -الفيزيائي ادموند ويتيكر الذي نقال عنه قوله:
(ليس هناك ما يدعو إىل أن نفرتض أن املادة والطاقة كانتا موجودتني قبل االنفجار
العظيم ،وأنه حدث بينهام تفاعل فجائي .فام الذي يميز تلك اللحظة عن غريها من
اللحظات يف األزلية ،واألبسط أن نفرتض خلقا من العدم ،أي إبداع اإلرادة اإلهلية
للكون من العدم)
ومثله الفيزيائي ادوارد ميلن الذي انتهى بعد تفكره يف الكون املتمدد إىل هذه
(  ) 1نقال عن العلم يف منظوره اجلديد لروبرت م .أغروس و جورج ن .ستانسيو ،ترمجة كامل خاالييل ،طبع سلسلة
عامل املعرفة ،ورقمه يف السلسلة ( ،)134ص.54
(  )2وهو من الكتب املهمة التي ترد عىل اإلحلاد ،وتذكر مواقف العلامء يف املجاالت املختلفة ،وذاك ىف شكل موازنة
بني مقوالت النظرة العلمية القديمة والنظرة العلمية اجلديدة ،ويعرض املؤلفان روبرت م .أغروس وجورج ن..
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النتيجة( :أما العلة األوىل للكون يف سباق التمدد فأمر إضافتها مرتوك للقارئ ،ولكن
الصورة التي لدينا ال تكتمل من غري الل)
وهكذا رصح كبار أعالم الفيزياء احلديثة من أمثال [فرينر هيزنربج] صاحب
مبدأ الالحتمية أو االرتياب الذي عرب عن ذلك بقوله( :كنت طوال حياتى مدفوعا اىل
تأمل العالقة بني العلم والدين ومل أجد ىف أى وقت مهربا من االقرار بداللة العلم عىل
وجود االله)
وقال( :ما الذى حيكم حركة االبرة املغناطيسية لتستقر جتاه الشامل واجلنوب ،إنه
نظام مبهر حتكمه قوة حكيمة قادرة ،قوة لو اختفت من الوجود الجتاحت اجلنس
البرشى مصائب رهيبة مصائب أسوأ من االنفجارات النووية وحروب اإلبادة)
ومثله قال [اروين رشودنجر] مؤسس علم [ميكانيكا املوجات]( :إن الصورة
التى يرسمها العلم للوجود من حولنا قارصة للغاية ،فبالرغم من احلقائق الكثرية التى
يقدمها لنا ويصيغها ىف القوانني التى حتكم الوجود يقف العلم كاألبكم أمام األمور
القريبة من قلوبنا والتى هتمنا حقيقة)
ويقول [ماكس بالنك] العامل األملاين صنو أنشتاين واحلائز عىل نوبل 1918م
ومؤسس فيزياء الكم( :ال يمكن أن نجد تعارضا حقيقا بني العلم والدين فكالمها
يكمل اآلخر ،إن كال من الدين والعلم حيارب ىف معارك مشرتكة ال تكل ضد االدعاء
والشك والتسلط واالحلاد من أجل الوصول اىل معرفة اإلله)
ويقولِ ( :
العلم الطبيعي ال يستطيع حل اللغز املُطلق للطبيعة ،وذلك ألنه يف
التحليل األخري نكون نحن أنفسنا جزء ِمن الطبيعة ،وبالتايل جزء من اللغز الذي
نحاول حله)
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ويقول [بول ديراك] ،وهو من كبار مؤسسى فيزياء الكم( :إن االله خالق
حسيب استخدم أرقى مستويات الرياضيات ىف تصميم الكون ووضع قوانينه)
وهلذا نرى كبار الفيزيائيني املعارصين ،ومنهم زمالء هلوكنيغ نفسه ينحون عليه
بالالئمة بسبب استعامله الفيزياء إلرضاء النزوات اإلحلادية ،فهذا الفيزيائي الشهري
[راسل ستانارد] يقول يف مقاله يف اجلارديان( :إن فلسفة هوكنج هو حتديدا ما أعارضه
فهي كام وصلتني مثال واضح عىل التعامل ـ ساينتزم -فطرح أن العلم هو مصدر
املعلومات الوحيد وأننا لدينا فهم كامل لكل يشء هو هراء بل وهراء خطري أيضا فهو
يشعر العلامء بالكرب والغرور بشكل مبالغ فيه)
ويقول الربوفسور جون بولكنجهورن من أشهر علامء الفيزياء النظرية( :إهنا -
يقصد األكوان املتعددة ـ ليست فيزياء إهنا يف أحسن األحوال فكرة ميتافيزيقيه وال يوجد
سبب علمي واحد لإليامن بمجوعة من األكوان املتعددة...إن ماعليه العامل اآلن هو
نتيجة إلرادة خالق حيدد كيف جيب أن يكون)
ويقول الفيزيائي الشهري [روجرز بنروز] ،وهو الذي أثبت مع هوكنج حدوث
اإلنفجار الكبري ُمعلقا عىل كتاب هوكينج [التصميم العظيم]( :عىل عكس ميكانيكا
الكم فإن النظرية  Mالمتلك أي إثبات مادي إطالقا)
ويقول الربوفيسور بول ديفيز الفيزيائي اإلنجليزي يف اجلارديان منتقدا هوكنج
بشدة( :تبقى القوانني املطروحة غري قابلة للتفسري ..هل نقبلها هكذا كمعطى خالد؟
فلامذا النقبل الل؟ حسنا وأين كانت القوانني وقت اإلنفجار الكبري؟ إننا عند هذه النقطة
نكون يف املياه املوحلة)
ويقول الفيزيائي وعامل الفضاء [مارسيلو جليرس]( :ادعاء الوصول لنظرية هنائية
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يتناىف مع أساسيات وأبجديات الفيزياء والعلم التجريبي وجتميع البيانات ،فنحن ليس
لدينا األدوات لقياس الطبيعة ككل فال يمكننا ابدا أن نكون متاكدين من وصولنا
لنظرية هنائية وستظل هناك دائام فرصة للمفاجآت كام تعلمنا من تاريخ الفيزياء مرات
ومرات .وأراها إدعاء باطل أن نتخيل أن البرش يمكن ان يصلوا ليشء كهذا..أعتقد ان
عىل هوكنج أن يدع الل وشأنه)
ويقول الفيزيائي بيرت ويت من جامعة كولومبيا( :لست من أنصار إدخال
احلديث عن الل يف الفيزياء لكن إذا كان هوكنج مرصا عىل دخول معركة الدين والعلم
فام حيريين هو إستخدامه لسالح مشكوك يف صالحيته أو فاعليته مثل النظرية )M
ويقول ويليام كريج الفيلسوف األمريكي ساخرا( :ال يشء جديد علميا يف هذا
الكتاب باملره ولكن نقاش فلسفي بحت خصوصا يف الثلث األول ،وهو يشء غريب
إذا علمنا أن هوكنج يف أول صفحة من كتابه يقول إن الفلسفة قد ماتت)
ويقول فيلسوف الفيزياء [كريج كالندر] يف جامعة كاليفورنيا ساخرا( :منذ
ثالثني عاما رصح هوكنج بأننا عىل أعتاب نظرية كل يشء ،وبحلول عام  2000وحتى
اآلن يف عام  2010اليشء ..لكن الهيم فهوكنج رغم ذلك قرر أن يفرس سبب الوجود
بالرغم من عدم وجود النظرية ..إن ما يتحدث عنه هو جمرد حدس غري قابل لالختار
أبدا)
ويقول الدكتور [هاميش جونستون] حمرر موقع عامل الفيزياء( :توجد فقط
مشكلة صغرية وهي ضحالة الدليل التجريبي للنظرية  ..Mبمعنى آخر فهناك عامل كبري
خيرج بترصيح للعامة يتحدث فيه عن وجود اخلالق إعتامدا عىل إيامنه بنظرية غري مثبته..
إن الفيزياء بحاجة لدعم العامة حتى التتأثر بتخفيض النفقات وهذا سيكون صعبا جدا
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إذا ظنوا أن معظم الفيزيائيني يقضون وقتهم يف اجلدال عن ما تقوله نظريات غري مثبته
عن وجود اخلالق)
وأما الصحفي العلمي جون هورجان كتب مقاال بعنوان [البهلوانية الكونية]
صف النظرية  Mالتي يعتمد عليها هوكنج باحلثالة ،وقال( :هوكنج نفسه قال باستحالة
اختبار نظريته ..أن تضع نظرية لكل يشء فأنت لديك اليشء ..أن يكون خالصة بحثه
هو النظرية  Mغري القابلة لإلثبات ..إننا نخدع انفسنا إن صدقناه)
ويقول بروفيسورالرياضيات [جون لينوكس]( :إن قول أن الفلسفة قد ماتت
خطري جدا خصوصا عندما ال تتوقف أنت نفسك عن استخدامها...وألن هوكنج لديه
فهم مغلوط لكل من الفلسفة والدين فهو يريدنا أن نختار بني الل وقوانني الفيزياء ..إن
القوانني الفيزيائية اليمكن أن ختلق شيئا فهي جمرد الوصف الريايض للظواهر
الطبيعية ..فقوانني نيوتن للحركة لن تدفع كرة البلياردو عىل الطاولة بدون العب
يرضهبا ،فالقوانني لن حترك الكرة فضال عن خلقها ..إن ما يقوله هو خيال علمي
بحت ..من أين جاءت اخلطة الكونية التي حتدث عنها هوكنج؟ إهنا ليست من الكون
فمن جعلها تعمل إن مل يكن الل؟ ..إن حماولة العلامء امللحدين اهلروب من فكرة اخلالق
جيعلهم يعزون الوجود ألشياء أقل مصداقية كالطاقة والقوانني أوالكتل ..بالنسبة يل
كلام زاد فهمي للعلم كلام زاد إيامين بالل لتعجبي من اتساع وتعقيد وتكامل خلقه)
ثم رضب األمثلة عىل إيامن كبار العلامء عرب التاريخ بوجود اخلالق ،فقال:
(إسحق نيوتن بعدما إكتشف قانون اجلاذبية وألف أهم كتاب علمي يف التاريخ
(برينسيبا ماثيامتيكا) قال إنه يأمل أن يساعد أصحاب العقول (أوىل األلباب) أن يؤمنوا
بالل ..وكانت قوانني آينشتني الرياضية مثار اندهاشه الدائم وإيامنه بوجود قوة حكيمة

203

جبارة خلف هذا الكون (وإن مل يؤمن بإله الكتاب املقدس) ...وآالن سانداج املعروف
باألب الروحي لعلم الفلك احلديث احلائز عىل أرفع اجلوائز قال :إن الل هو التفسري
ملعجزة اخللق)
هذه اقتباسات من أكرب علامء العرص يف املجاالت التي ختصص فيها هوكينغ،
ولألسف ال يعرفهم هؤالء التنويريون ،وال هيتمون هبم ،وال يرتمحون عليهم إذا ماتوا،
لسبب بسيط وهو أن اإلعالم امللحد مل يتبناهم ،ومل يقم بالدعاية هلم..
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الغرب ..والتالعب بالعواطف
من املهارات الكربى التي يتقنها اإلنسان الغرب عموما ،وساسته ومثقفوه
خصوصا قدرة التالعب عىل أوتار العواطف ..وتبادل األدوار فيها ..وهي تضاهي
بنفس القيمة واملقدار مهارتنا يف استعامل عواطفنا واخلضوع هلا ،وحتييد العقل بأنواعه
عند التعارض معها.
وحيرضين يف هذا ما ذكره يل بعضهم أن االستعامر الفرنيس كان يدخل القرية،
فيعتقل شباهبا ،ويصادر ثرواهتا ..وقبل انرصافه يوزع جنوده بعض احللوى عىل أوالد
القرية ،فيصيح عجائزها قائلني :ما شاء الل ..كم هم لطيفون هؤالء الفرنسيون.
وهذا ما حيصل لنا اآلن بالضبط ..لكن الذي يصيح ليس عجائزنا ،وإنام
مفكرونا ومثقفونا والنخبة منا ..فأمريكا تفعل ما تفعل ..تدمر األخرض واليابس..
وتزرع فينا ويف أرضنا كل ألوان السموم ..ثم تذهب إىل كل قطرة من برتولنا وخرياتنا
لتستلبها رغم أنوفنا ..ثم إذا ما رأت األحقاد بدأت تترسب إلينا بسببها أرسلت لنا ممثلة
رقيقة ،أو صوتا حانيا ،أو دبلومسيا ذكيا ليمسح عن قلوبنا مشاعر الكراهية ،ويعيد
بوصلتنا إىل قبلة البيت األبيض من جديد.
وهذا ما يفعلونه هذه األيام مع هوكينغ ..فمع أن لدهيم الكثري من دعاة اإلحلاد
بأنواعه املختلفة إال أهنم اختاروا شخصية هوكينغ خصوصا ،وملعوها تلميعا عظيام،
وأعطوها بعدا إنسانيا رفيعا ..وصوروه بصورة اجلبار الذي حتدى كل اإلعاقات..
ليصيح بقوة بمثل ما صاح به نيتشة عن موت اإلله ..وصوروه بصورة املساند للشعب
الفلسطيني ،بل بصورة املقاوم للكيان الصهيوين ..وكل ذلك ليمرروا لنا مرشوعهم
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التدمريي من خالله ،ومن خالل الكوفية املزورة التي ألبسوه إياها.
واإلحلاد هو املرشوع الغرب اجلديد ألمتنا ..وهو خطري جدا ،ألنه يريد أن يستل
اجلوهرة التي تنبع منها كل فضائل ..جوهرة اإليامن بالل ..ذلك أهنم رأوا أهنم مهام
فعلوا بنا نعود من جديد بسبب تلك اجلوهرة الثمينة إىل وعينا وحقيقتنا ،فلذلك راحوا
هيونون من شأهنا ..ويساوون بني امللحد واملؤمن ..بل جيعلون امللحد أفضل من املؤمن.
وبام أننا قد عطلنا عقلنا املجرد الذي يعترب اإليامن هو قمة قمم املعرفة ..ومن مل
يؤمن بالل ،فإن علومه ال تساوي شيئا ..بل إن أبسط مؤمن بالل أكثر علام وأكرب عقال
من كل مالحدة الدنيا ..وبام أننا عطلنا عقلنا املؤيد واملسدد ،والذي دلنا من خالله
الوحي املقدس عىل أن اجلاهل بالل واملنكر له جاهل مهام أويت من العلم ..ذلك أن
علومه مجيعا ال تساوي شيئا أمام إنكاره هلذه احلقيقة العظيمة.
وقد قال تعاىل عن أولئك املرشكني املتباهني بعلومهم أمام الرسل عليهم الصالة
والسالمَ ﴿ :ف َلام جاء ْهتم رس ُلهم بِا ْلبين ِ
َات َف ِر ُحوا بِ َام ِعنْدَ ُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َو َح َ
اق ِهبِ ْم َما كَا ُنوا
َّ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ ِّ
بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
ون ﴾ [غافر]83 :
والفرح هنا بمعنى التكرب واخليالء والبطر ..وهو متحقق يف واقعنا لألسف مع
املسلمني املستلبني حضاريا وفكريا ..حتى أنه إذا قرئت عىل أحدهم اآلية من القرآن
الكريم ،واحلاوية لكل املعجزات ،وكل حقائق الوجود ،جتده ينفر منها ،ويؤوهلا
ويعطلها ،فإذا ما قرئت عليه كلامت أعجمية ،راح ينبهر هبا ،ويلغي هبا ما بقي له من
عقل ..وكل ذلك تفكري عاطفي ال حظ له من العقل املجرد ،وال املسدد ،وال املؤيد.
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وأخريا ..صار هوكينغ شهيدا
مل يكتف التنويريون اجلدد ..أولئك املستلبون فكريا وحضاريا وإيامنيا ..بالرتحم
عىل هوكينغ ،وسكب الدموع عليه وإقامة املآتم والتابينيات عنه وعن روحه ..وإنام راح
بعضهم حيوله شهيدا ..بل حيوله آية من آيات الل التي يباهي الل هبا عباده ..ووليا من
أوليائه القديسني ..ويوشك أن يأيت بعض رجال األعامل ليبني له قبة ،ويؤسس له
مزار ..وقد تتحول بسببه واشنطن أو نيويورك أو أي مدينة حتظى بجسده ،أو ببعض
آثاره إىل مدينة مقدسة.
هذا الكالم ليس مبالغة ،بل هو حقيقة ..وقد أفرزها ـ لألسف ـ من مل نتوقع منه
إال ذلك ..وهو [حممد شحرور] ذلك الذي يزعم أنه تنويري وقرآين ،وهو خيرج لنا كل
حني ما يثبت املسافات اهلائلة بينه وبني كليهام ..فاحلقائق القرآنية واضحة جدا ،وال
حتتاج إىل كل تلك التالعبات اللفظية التي يامرسها هو وأمثاله ،وهي ما جعلتهم يلوون
أعناق النصوص املقدسة لتنسجم مع كل ما يريدونه ،أو ما تفرزه أهواؤهم.
كتب حممد شحرور يف مقال له حتت عنوان [إين جاعل يف األرض خليفة] ..وهو
مقال يغزو الشبكات االجتامعية ،وينترش بينها انتشار النار يف اهلشيم ..يقول( :رغم أين
كمؤمن موقن بوجود الل ،أختلف مع هوكينغ يف هذه اجلزئية حتديد ًا ،إال أنه بنظري
شهيد ،بغض النظر عن إيامنه أو عدمه ،فاهلدف من وجودنا حيققه أمثاله ،وبدوهنم
سنبقى غافلني)
ونالحظ شحرور من خالل هذه الكلامت كيف هيون من [وجود الل] الذي هو
أساس العقائد ،حيث أصبح عنده جمرد جزئية بسيطة يمكن التنازل عنها ..وذلك يعني
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ـ حسبام يصور ـ أن اإلنسان يمكن أن يامرس دوره يف اخلالفة من غري أن يعتقد وجود
الل ..ومن غري أن يؤمن به طبعا ..فالوجود هو األساس لكل العقائد.
بل إنه رفعه إىل رتبة الشهادة ،وهي ليست شهادة التضحية ـ بحسب قصد
شحرور ـ وإنام هي تلك الشهادة التي وصف الل هبا رسله عليهم الصالة والسالم فقال
عن املسيحَ ﴿ :وإِ ْن ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب إِ َّال َل ُيؤْ ِمنَ َّن بِ ِه َق ْب َل َم ْوتِ ِه َو َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َي ُك ُ
ون َع َل ْي ِه ْم
ف إِ َذا ِج ْئنَا ِمن ُك ِّل ُأم ٍة بِ َش ِه ٍ
يد
َش ِهيدً ا ﴾ [النساء ،]159 :وقال عن رسول الل َ ﴿ :ف َك ْي َ
ْ
َّ
َو ِج ْئنَا بِ َك ع ََىل َهؤُ َال ِء َش ِهيدً ا ﴾ [النساء]41 :
وبذلك حتول هوكينغ ـ عند شحرور 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..
جزئية اإليامن بالل.
ثم يرتقى شحرور يف الرفع من مكانة هوكينغ ليذكر أنه غاية الغايات ..وأنه
لواله ما خلقت األفالك( ..فاهلدف من وجودنا ـ كام يقول ـ حيققه أمثاله ،وبدوهنم
سنبقى غافلني)
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 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،
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ووظيفته يف الكون تابعة للمدى الذي وصلت إليه روحانيته.
هذه جمرد قصاصات من الغثاء الذي وقع فيه املستلبون فكريا وحضاريا
وإيامنيا ..أولئك الذين يتالعبون بالقرآن الكريم ،وبكل املقدسات ألجل إرضاء نزوات
اهلوى التي ينفخها الشيطان فيهم.
وأنا شخصيا أفضل امللحد اجلاد ،أو الالديني الواضح عىل أمثال هؤالء
املتالعبني الذين ال خيتلفون عن أولئك الشعراء الذين يتبعهم الغاوون ،ويف كل واد
هييمون..
فالوضوح عالمة الصدق ..والصدق قد يكون مركبا للوصول إىل احلقيقة ..أما
الغموض ،فهو وسيلة النفاق واخلداع ..ومها يف الدرك األسفل من النار.
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عامل األفكار وعامل األشخاص
من خالل مساجاليت السابقة حول هوكينغ رأيت أكثر املنبهرين به ال ينطلقون
من حقائق علمية ،وال من دراسة متأنية ألطروحاته وأفكاره ،بل بعضهم ال يعرفها
أصال ،ومل يسمع هبا أبدا ..وربام مل يعرف الشخص إال من خالل ذلك التهويل
اإلعالمي املرتبط به.
وعندما أتيحت له الفرصة للنظر إليه اكتفي بالنظر إىل شخصه وإعاقته ،وانشغل
بمشاعره األليمة نحو إعاقته اجلسدية عن األمل عىل إعاقته الفكرية التي هي أحوج إىل
احلزن منها من اإلعاقة اجلسدية.
وهذا ما يبني مدى التخلف الذي نعيش فيه ..فنحن ننبهر باألشخاص ،ال
باألفكار ،ونعيش عامل األجساد ،ال عامل األرواح ..ولذلك يستعمل الغرب معنا وسائل
اإلثار اجلسدية أكثر مما يستعمل وسائل اإلقناع الفكري ..ألننا ببساطة نستعمل
مشاعرنا أكثر مما نستعمل عقولنا.
وهلذا راح يعزف بواسطة شخص هوكينغ عىل الكثري من األوتار..
أوهلا هو انبهارنا بالغرب وخصوصا أمريكا وتطورها العلمي الذي جعلها حتول
من إنسان معاق ال قدرة له عىل الكالم وال احلركة إىل باحث وكاتب وفيزيائي وريايض
وفليسوف ..وعبقري زمانه ..واالنبهار بأمريكا هو املقدمة للسقوط يف مشاريعها،
والتحول إىل أداة من أدواهتا.
وثانيها هو االنبهار بالشخص نفسه ..بإعاقته وعبقريته وحتديه ..والغفلة عن
أفكاره اخلطرية جدا ..فلذلك يقدمون له الدعاية املجانية ..التي هي مقدمة للدعاية
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ألفكاره.
وثالثها ..وهو أخطر اجلميع هو هتوين أمر اإليامن بالل ..واعتباره قضية ثانوية
ال قيمة هلا ..فاإلنسان عندهم هو الذي يلبي شهواهتم ويقدم هلم الكثري من اللعب التي
ينشغلون هبا ،حتى لو حطم إيامن املاليني من الناس.
فمشكلة هوكينغ ليس يف كونه ملحدا ..وإنام يف استغالله ملجال ختصصه للدعوة
لإلحلاد ..فقد كان خياطب اجلامهري املعجبة بشخصة قائال :ال حاجة لكم لإليامن بالل..
فقد دل العلم عىل أنه يمكن وعن طريق قوى بسيطة كاجلاذبية أن تتخلق األشياء من
غري حاجة إىل خالق ..وهذا ما خالفه فيه كل الفيزيائيني الذين مل تتح هلم فرصة اإلعاقة
حتى يسمع الناس أفكارهم ،ويقتنعوا هبا.
وهو يف ذلك يشبه الطبيب الذي يغري املرىض بالسموم التي تقتلهم ..واملرىض
ال يملكون إال طاعته ..لكونه طبيبا ومتخصصا ..وال يتكلم يف الظاهر إال عىل ضوء
ختصصه.
هذه هي مشكلتنا ..ولذلك استطاع الغرب أن يميل علينا حربه الناعمة ..التي
ال تشمل فقط ختريب البنيان ،بل تتعداه إىل ختريب اإلنسان.
أرجو من الصادقني الذين جربوا عواطفهم أن جيربوا عقوهلم ..وأن ينظروا إىل
املسألة من زاوية أعمق ..فأنا ال أحتدث عن هوكينغ املعاق ..وإنام أحتدث عن هوكينغ
الذي حتدى الل ..وراح يلغيه من الوجود ..واتبعه عىل ذلك اجلامهري الكثرية من الناس.
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أخربوين عن خدمات هوكينغ لإلنسانية
كل الذين جادلوا يف هوكنيغ بعلم أو بغري علم راحوا يذكرون خدماته اجلليلة
لإلنسانية ..ولست أدري هل يعون ما يقولون أم أهنم جمرد مغردين ملا يقال ..ال يفهمون
معناه وال فحواه ..وإنام يكتفون فقط بتلك األلفاظ املنمقة واجلمل املزخرفة التي ال
معنى هلا لدهيم.
وأنا أسأهلم هنا عن املرض الذي شخصه ،والدواء الذي اكتشفه ،والذي حفظ
صح ة البرشية ،وطور طبها ،وقاوم األدواء التي تفتك هبا ،مثلام فعل آالف األطباء
املجاهيل الذين جعلهم الل وسائل حلفظ الصحة ،وحفظ احلياة ،ومجاهلا.
فكم من طبيب اخرتع كبسولة دواء كانت سببا يف حفظ صحة املاليني من
البرش ..ومع ذلك مل يسمع به أحد ..وال ترحم عند وفاته أحد ..وال بكت عليه عني.
فإن مل يكن له اكتشافات من هذا النوع ،فليخربوين عن التقنيات التي طورها..
وهل ساهم يف خدمة اإلعالم اآليل أو الذكاء الصناعي؟ ..وهل صمم الربامج
النافعة؟ ..أو وضع النظريات العلمية املفيدة لتطوير التقانات؟
فإن مل يفعل ذلك ..فهل كان مهندسا حفظ البنيان من الزالزل والباليا؟ ..أو
كان عامل بيئة وضع اخلطط حلاميتها؟ ..أو كان فلكيا عرفنا بأرسار الكون ومجاله؟
فإن مل يفعل كل ذلك فليخربوين عن اخلدمة التي قدمها ..فأنا من خالل مطالعتي
الواعية والدقيقة لكتبه وأفكاره وطروحاته ال أرى إال أن كل ما طرحه ال يساوي
كبسولة دواء ،أو ختطيط معامري ،أو اخرتاع مهندس.
فإن كنت خمطئا ..وقد أكون كذلك ..فأخربوين أنتم عن هذه اخلدمات اإلنسانية
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التي متجدوهنا ،وتلغون اآلخرين بسببها ،ولو كانوا من طينتكم وأهل بلدكم،
وتذكرونه.
وأنا أجزم أنه لو كان يف بالدنا العربية أو اإلسالمية رجل مثله ..وأتى بام أتى..
وكتب ما كتب ..فلن يلتفت له أحد ..ولن يسمع به ..بل قد ينال منا السخرية.
وأنا أعرف الكثري من الفيزيائيني العرب واملسلمني الذين مل يسمع هبم أحد..
وعندما ماتوا مل يرتحم عليهم أحد ..لكون ذلك اإلعالم املؤدلج مل يتحدث عنهم ،ومل
يشد هبم.
فهؤالء الذين يزعمون كل ذلك ال يعرفون املطالعة وال البحث العلمي ،وإنام
هم ضحايا اإلعالم الذي يسريهم كام يشاء ،وحيدد لقلوهبم مواضع املحبة والبغض،
ومواضع الرضا والغضب.
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الرمحة والرتحم ..واملصادرة عىل املطلوب
حترضين ـ وأنا أقرأ الكثري من الردود اللينة عىل [ويل الل الصالح هوكينغ!؟]،
والقاسية عيل وعىل أمثايل من املتطرفني ـ قول الشاعر متهكام من بعض العقول التي
حياورها:
عمر ًا ،ويقرأه سـعدا
أقول له زيد ًا،
ُ
فيسمع خالد ًا ويكتب ُه ْ
وقول الشاعر اآلخر:
ِ
ِ
ب
َري َما ُه َو كَات ُ
َري َما ُق ْلنَا َو َي ْك ُت ُ
َري َما َوعَا ُه َو َي ْق َر ُأ غ ْ َ
بغ ْ َ
َيعي غ ْ َ
وهكذا حال هؤالء ..وهذا حال مصادرهتم عىل املطلوب ..فبعضهم يذكر يل أن
رمحة الل واسعة ..وأهنا يمكن أن تسعه ..وأننا نحجر عىل الل حني نمنعه من أن يلقي
رمحته عىل من يشاء ..ولست أدري هل خالفته أنا يف هذا ،أو قلت يشء يضاد هذا.
كل الذي قلته أن الرتحم والرتيض واالستغفار وغريها معان رشعية ،ونحن
نحتاج إىل النصوص املقدسة التي تبني لنا املوقف السليم منها ،ما دمنا نؤمن هبذه
النصوص ،وال نعطيها ظهرنا ،فهي كالم الل املقدس الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه
وال من خلفه ..وهي تعرب عن مراد الل منا.
وقد نصت هذه النصوص رصاحة ،وبطرق قطعية عىل حرمة ذلك ..فالل تعاىل
ذكر عن إبراهيم عليه السالم توقفه عن االستغفار لقريبه بسبب كونه صار عدوا لل،
اهيم ِألَبِ ِ
َان ِ
ِ
يه
است ْغ َف ُار إِ ْب َر َ
برشكه به ،والرشك أدنى مرتبة من اإلحلاد ،قال تعاىلَ ﴿ :و َما ك َ ْ
ني َله َأ َّنه عَدُ و للَِّ ت ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
يم ﴾
إِ َّال َع ْن َم ْوعدَ ة َوعَدَ َها إِ َّيا ُه َف َل َّام َت َب َّ َ ُ ُ
يم َألَ َّوا ٌه َحل ٌ
َرب َأ منْ ُه إِ َّن إِ ْب َراه َ
َ َّ
[التوبة]114 :
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وهكذا نرى هني الل تعاىل للمؤمنني عن االستغفار للمرشكني مع قرابتهم
َان لِلنَّبِ ِّي َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َأ ْن َي ْس َتغ ِْف ُروا لِ ْل ُم ْ ِ
رشكِنيَ َو َل ْو كَا ُنوا ُأ ِ
الشديدة ،فقالَ ﴿ :ما ك َ
ويل
اجل ِحي ِم﴾ [التوبة]113 :
ُق ْر َبى ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب َّ َ
ني َهل ُ ْم َأ َّهنُ ْم َأ ْص َح ُ
اب ْ َ
اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َأ ْو
وهكذا نرى هني الل تعاىل عن االستغفار للمنافقني ،قال تعاىلْ ﴿ :
َال ت َْس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم إِ ْن ت َْس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َس ْب ِعنيَ َم َّر ًة َف َل ْن َيغ ِْف َر اللَُّ َهل ُ ْم َذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم َك َف ُروا بِاللَِّ َو َر ُسولِ ِه
واللَُّ َال هي ِدي ا ْل َقوم ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ [التوبة ،]80 :وهنى عن الصالة عليهم أو القيام عند
َ
ْ َ
َْ
ات َأ َبدً ا َو َال َت ُق ْم ع ََىل َق ْ ِرب ِه إِ َّهنُ ْم َك َف ُروا بِاللَِّ
قبورهم ،فقالَ ﴿ :و َال ُت َص ِّل ع ََىل َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم َم َ
ورسولِ ِه وما ُتوا و ُهم َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [التوبة]84 :
َ ْ
َ َ
ََ ُ
ويف كل هذه اآليات الكريمة تعليل للنهي بعدم اإليامن أو الكفر ..وفيها بيان
للعذاب الشديد الذي حييق هبؤالء..
أفنحن أعلم أم الل؟ ..أم أننا أكثر تساحما من الل ،وأرحم بعباده منه؟ ..أم أننا
نعقب عىل الل وننتقده؟
أنتم أهيا املتساحمون جدا باخليار بني أن تلغوا حقائق القرآن ..أو تعتربوها
نصوصا تارخيية ..أو أن تطبقوا ما ورد فيها من معان ..وهي حمل اتفاق بني األمة مجيعا..
وبدعة الرتحم عىل غري املسلمني مل حتصل إال يف عرصنا.
أما رمحة الل فمسألة أخرى ..وال دخل لنا فيها ..والرمحة ليست كالرتحم..
وعند مناظرة من ينهى عن الرتحم ال يصح أن نرد عليه بالرمحة ..وإال حتققنا بام يقال
عن أولئك الذين يفهمون ما حيلو هلم ،ال ما يسمعون.
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دعوا لل جنته وناره ..ورمحته ونقمته
تصور البعض إنكاري للرتحم عىل هوكينغ أنني أطلب منهم أن يدعو عليه أو
عىل غريه ..وأنا مل اقل هذا ،ومل أدع إليه ..ولكني ذكرت أن اجلنة والنار لل ..والرمحة
والنقمة حقه ومن صالحياته التي ال جيوز لنا التدخل فيها..
بل إن الل تعاىل ،ويف رصيح القرآن الكريم ينهى عن ذلك ..فقد قالَ ﴿ :و َال
ات َأ َبدً ا َو َال َت ُق ْم ع ََىل َق ْ ِرب ِه إِ َّهنُ ْم َك َف ُروا بِاللَِّ َو َر ُسولِ ِه َو َما ُتوا َو ُه ْم
ُت َص ِّل ع ََىل َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم َم َ
َف ِ
اس ُق َ
اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َأ ْو َال ت َْس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم إِ ْن ت َْس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َس ْب ِعنيَ
ون﴾ [التوبة ،]84 :وقالْ ﴿ :
مر ًة َف َلن يغ ِْفر اللَُّ َهلم َذلِ َك ِب َأهنم َك َفروا ِباللَِّ ورسولِ ِه واللَُّ َال هي ِدي ا ْل َقوم ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ ﴾
َ
ْ َ
ََ ُ
َّ ُ ْ ُ
ُْ
ْ َ َ
َ َّ
َْ
[التوبة]80 :
وقال عن رمحته وكوهنا خمتصة بمن توفرت فيهم رشوط معينة أمهها وأساسها
ِ
ِ
ِ
ِ
يش ٍء َف َس َأ ْك ُت ُب َها لِ َّل ِذي َن َي َّت ُق َ
ون
اإليامن﴿ :ع ََذ ِاب ُأص ُ
يب بِه َم ْن َأ َشا ُء َو َر ْمحَتي َوس َع ْت ُك َّل َ ْ
ون الزَّ كَا َة َوا َّل ِذي َن ُه ْم بِآ َياتِنَا ُيؤْ ِمنُ َ
َو ُيؤْ ُت َ
ون ﴾ [األعراف]156 :
فهل من األدب بعد هذا أن نفرض إرادتنا عىل الل ،ونلزمه بأن يرحم أحدا مل
يأذن برمحته ،أو يدخل اجلنة من مل يتوافق مع سننه؟
هذه أحكام الل التي وضحها يف كتابه املقدس ..وهي ليست أحاديث يمكنكم
أن جتادلوا فيها ..واألدب مع الل يقتيض منا مراعاة مراداته.
واملشكلة األكرب ليس يف هذا ..وإنام يف خداع البسطاء بأن رمحة الل التي ذكر أنه
كتبها ملن توفرت فيه رشوط معينة ..يمكنها ان تشمل غريهم ..وأن كالم الل تعاىل
بذلك لغو ال قيمة له.
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عودوا إىل القرآن الكريم ..وتدبروه ..وإن شئتم أن تتحرروا ..فتحرروا وفق
ضوابطه ال وفق أهوائكم ..وإن شئتم أن تعطوا شيئا ألحد من الناس فاعطوه ما متلكون
ال ما ال متلكون ..وأنتم ال متلكون رمحة الل وال جنته ..فلذلك ال تكذبوا عىل الناس وال
عىل أنفسكم.
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سؤال للذين ترمحوا عىل هوكينغ
رأيت من خالل بعض املنشورات تلك العواطف اجلياشة والرقة العجيبة نحو
هوكينغ سواء من بعض السنة أو الشيعة ..وخصوصا املتحررين من كليهام ..وأنا أدعو
كال الطرفني ،ألن جيلسوا مع أنفسهم ،ثم يضعوا أمامهم هذه التساؤالت:
لو أن هوكينغ ـ يا معرش السنة املتحررين ـ سخر من الصحابة واستهزأ هبم ..هل
ترى موقفكم منه سيكون نفس املوقف؟
وأنتم كذلك ـ أهيا املتحررون من الشيعة ـ لو ان هوكينغ سخر من اإلمام عيل أو
احلسني أو غريهم من األئمة ..هل سيكون موقفهم منه نفس املوقف؟
لألسف صار [الل] عندنا آخر شيئ ،فهو أهون عندنا من الصحابة ومن األئمة
ومن كل املقدسات التي مل تنل قدسيتها اال بسبب نسبتها لل..
بل صارت جنة الل التي كتبها لعباده الصاحلني مرتعا خصبا لكل من حيلو لنا
إدخاله إليها ..وصارت رمحته التي كتبها للمحسنني من عباده مشاعا نوزعه ملن نحب
منهم.
ال جتيبوين عن سؤايل ..واسألوا أنفسكم فقط ..وأجيبوا أنفسكم فقط ..فالل هو
الديان ..ولست انا وال غريي.
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هوكينغ والدعاية اإلعالمية
يردد الكثري هذه األيام بوعي أو بغري وعي أصداء تلك الدعاية املجانية هلوكنيغ
بحجة أنه خدم اإلنسانية ..وكأنه الوحيد الذي خدمها ..وكأن كل تلك اجلحافل من
اجلنود املجهولني من األطباء واملهندسني والبيولوجيني والتقنيني واملعامريني واألدباء
والفنانني وغريهم كثري مل يفعلوا شيئا ..وهم مل يلتفتوا هلم أصال ،وكأهنم غري
موجودين ..لسبب بسيط ،وهو أن القنوات اإلعالمية الغربية مل تتبناهم ،ومل تبثت
دعايتها اإلعالمية لإلشهار هبم.
ولنسلم جدال بذلك ..ولو أين شخصيا ال أسلم بذلك ..فأكثر ما طرحه هوكينغ
يدخل ضمن الفيزياء النظرية البحتة ..بل يدخل ضمن امليتافيزياء ..فال يمكن التثبت
مما قاله ،وال تأكيده علميا ،وهلذا ـ مع حرصه الشديد عىل نيل جائزة نوبل يف الفيزياء ـ
مل ينلها بسبب بسيط ،وهو أن أفكاره مل تثبت علميا ..وحتى نظرية [إم] هي جمرد طرح
خيايل ال حظ له من املصداقية العلمية..
ال بأس ..فلندع هذا ..ولنعترب هوكينغ خادما صحيحا ،وليس مزيفا..
وأطروحاته علمية ال خيالية ..لكن لننظر لألمر من زاوية أخرى ..وهي سبب الشهرة
التي ناهلا بني عوام الناس ..وما أسهل أن نعرف ذلك ..يكفي فقط أن نكتب اسمه عىل
النت ليربز لنا كأكرب شخصية فيزيائية حديثة ترصح باإلحلاد ،وتضع املربرات له ..بل
تتصور أنه بإمكان قانون اجلاذبية لوحده أن يغني اخللق عن اخلالق ..ولذلك نال حظه
واهتاممه من املالحدة اجلدد ،فهو أيقونة من أيقوناهتم الكربى ،وهم جيادلون به،
وحياجون املؤمنني بأطروحاته.
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وأنا ال هيمني إحلاده أو إيامنه ،فكثري من العلامء مالحدة ،ولكن إحلادهم بقي
حبيس نفوسهم ..لكن هذا الرجل كان يرصح به يف كل املناسبات ،ويدعو له ،ولذلك
فإن الدعاية له هي دعاية ألفكاره ،والعوام الذين يتأثرون به ،سيرسعون ال حمالة لكتبه
يقرؤوهنا ،وللمواقع التي تشيد به يطالعوهنا ،وبذلك نقدم هلم وله تلك الدعاية املجانية
اخلطرية.
بقي موقفه من القضية الفلسطينية أو غريها ،وهذه مسألة أخرى ..هناك آالف
من املجاهيل الذين اهتموا هبذه القضية ،والذين مزجوا بينها وبني عدم دعوهتم لإلحلاد
أو االنحراف عن القيم اإلنسانية ،وهم أوىل منا بأن نؤدي أدوارنا الدعائية هلم.
ثم لو أننا لو تأملنا الكثري من أعالم اإلحلاد كربتراند رسل وجول بول سارتر
وغريهم ،نجد هلم مواقف إنسانية حمرتمة ..فهل نقوم بالدعاية هلم كذلك بسبب تلك
املواقف؟
لست أدري ما أقول هلؤالء املتطوعني من اإلعالميني الذين ختلوا عن مبائدهم
من كون أمريكا هي الشيطان األكرب ..وهي حقيقة شيطان أكرب ال بسبب تصديرها
للعنف واحلرب الناعمة والصلبة للعامل فقط ،وإنام بسبب نرشها لتلك القيم املنحرفة
واألفكار الضالة وكل من يمثلها ..ولعل هذه أخطر بكثري من تلك ..فتلك هتدم
البنيان ،وهذه هتدم اإلنسان.
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هل من دموع عىل الفيزيائيني الذين اغتاهلم الغرب؟
أدعو الذين سالت دموعهم البارحة عىل ستيفن هو كينغ باعتباره فيزيائيا كبريا ـ
كام يذكرون ـ أال ينسوا أولئك العلامء الفيزيائيني الكبار الذين ال يقلون عنه شأنا ،بل قد
يفوقونه ،أولئك الذين أمضوا أعامهم يف أبحاث الذرة والطاقة النووية السلمية،
وراحوا يستثمروهنا بطرق علمية منهجية تفيد بالدهم والبرشية مجيعا.
أولئك العلامء الذين مجعوا بني البحث العلمي ،واليقني العقائدي ..والذين
جتاهلهم اإلعالم الذي راح يعطي كل وقته وجهده لتلميع صورة مالحدة الفيزيائيني،
وحتقري املؤمنني منهم.
وأحب يف هذه املناسبة أن أذكر بعضهم لعل الدموع التي سالت البارحة من
أجل هوكينغ تسيل أيضا عىل هؤالء العلامء الذين مل يكتف الغرب بتجاهلهم وال
حتقريهم وال غض الطرف عنهم ،وإنام راح يغتاهلم وهم يف زهرة قوهتم العلمية.
ومن هؤالء جميد شهرياري ،أحد املسؤولني عن برنامج إيران النووي ،الذي قتل
يف يوم وقع فيه تفجريان ،أحدمها كان يستهدف رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق
فريدون عبايس الذي نجا بحياته ،واآلخر أودى بحياة شهرياري شاميل العاصمة.
ومنهم أستاذ الفيزياء وخريج جامعة رشيف اإليرانية مسعود عيل حممدي الذي
اغتيل عام  2010إثر انفجار وقع بالقرب من منزله يف العاصمة طهران.
ومنهم مصطفى أمحدي روشن آخر العلامء املستهدفني وأصغرهم ،فقد اغتيل
عن عمر يناهز اثنني وثالثني عاما ،وهو أحد املسؤولني عن موقع نتانز لتخصيب
اليورانيوم والواقع بالقرب من أصفهان وسط البالد ،إذ ألصق جمهولون عبوة ناسفة
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عىل سيارته أودت بحياته وبحياة السائق الذي كان إىل جانبه.
وغريهم كثري من اإليرانيني واللبنانيني واملرصيني ..ومنهم سمري نجيب ..وهو
عامل ذرة مرصي ،وأستاذ يف جامعة ديرتويت بالواليات املتحدة ،والذي اغتيل عندما
قرر العودة إىل بالده بعد حرب  ،1967ويف ليلة سفره وأثناء قيادته سيارته اصطدمت
شاحنة كبرية هبا فتحطمت ولقي مرصعه عىل الفور ،وانطلقت سيارة النقل بسائقها
واختفت ،وقيد احلادث ضد جمهول.
ومنهم رمال حسن رمال ..وهو عامل لبناين ،الذي قتل عام  1991يف خمترب
لألبحاث يف فرنسا ،والذي وصفته جملة [لو بوان] الفرنسية بأنه (أحد أهم علامء العرص
يف جمال الفيزياء) ،وقد تعرض للتهديد حني حاول الفرار إىل بلده األصيل ،ومل توجد
آثار عضوية عىل جثته.
ومنهم نبيل فليفل ..وهو عامل فلسطيني من خميم األمعري بالضفة الغربية ،درس
الطبيعة النووية ومل يتجاوز ثالثني سنة من عمره ،رفض كل العروض التي اهنالت عليه
للعمل يف اخلارج ،وفجأة اختفى ثم عثر عىل جثته يف منطقة بيت عور غرب رام الل سنة
.1984
ومنهم إبراهيم الظاهر ..وهو عامل ذرة عراقي حاصل عىل دكتوراه يف هذا
االختصاص من إحدى اجلامعات الكندية.
ومنهم سمرية موسى ،املولودة سنة  ،1917وهي أول عاملة ذرة مرصية ولقبت
باسم «ميس كوري الرشق» ،وهي أول معيدة يف كلية العلوم بجامعة فؤاد األول،
جامعة القاهرة حاليا ..والتي حصلت عىل شهادة املاجستري يف موضوع التواصل
احلراري للغازات ،وسافرت يف بعثة إىل بريطانيا درست فيها اإلشعاع النووي،
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وحصلت عىل الدكتوراة يف األشعة السينية وتأثريها عىل املواد املختلفة ..وقد دعيت
بعد شهرهتا العلمية إىل السفر إىل أمريكا يف عام  ،1952حيث أتيحت هلا فرصة إجراء
بحوث يف معامل جامعة سان لويس بوالية ميسوري األمريكية ،وتلقت عروض ًا لكي
تبقي يف أمريكا لكنها رفضت وقبل عودهتا بأيام استجابت لدعوة لزيارة معامل نووية
يف ضواحي كاليفورنيا ،ويف طريق كاليفورنيا الوعر املرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة؛
لتصطدم بسيارهتا بقوة وتلقي هبا يف وادي عميق.
ومنهم [مصطفى مرشفة] عامل الفيزياء املرصي ،وأول عميد مرصي لكلية
العلوم ،وقد دارت أبحاثه حول تطبيقه الرشوط الكمية بصورة معدلة تسمح بإجياد
تفسري لظاهريت شتارك وزيامن .كذلك ،كان أول من قام ببحوث علمية حول إجياد
مقياس للفراغ ،حيث كانت هندسة الفراغ املبنية عىل نظرية «أينشني» تتعرض فقط
حلركة اجلسيم املتحرك يف جمال اجلاذبية ،كام أضاف نظريات جديدة يف تفسري اإلشعاع
الصادر من الشمس ،والتي ُتعد من أهم نظرياته وسبب ًا يف شهرته وعامليته؛ حيث أثبت
د .مرشفة أن املادة إشعاع يف أصلها ،ويمكن اعتبارمها صورتني ليشء واحد يتحول
إحدامها لآلخر ..وقد قتل مسموما سنة  ،1950ويقال بأهنا أحدى عمليات جهاز
املوساد اإلرسائييل.
ليت الذين تباكوا عىل هوكينع أيقونة اإلحلاد األكرب يف الفيزياء احلديثة أن يذرفوا
بعض الدموع عىل هؤالء ،وأال يكونوا ضحايا اإلعالم الذي يزين ما يشاء ،ويشوه ما
يشاء ،ويغفل عمن يشاء.
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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب بمقاالته املتنوعة أن يوضح للقراء الكرام ذلك التطرف
اجلديد الذي لبس لباس التنوير ،وراح ال يكتفي بمواجهة التطرف الديني ،وإنام يقابله
بتطرف ال يقل عنه خطرا ،وهو التطرف التنويري ،الذي هيدف إىل تفريغ اإلسالم من
مجيع حمتوياته ،وقد قسمته إىل أربعة أقسام:
القسم األول :التنويريون ..واملؤامرات العاملية :وقد تناولت فيه بعض احلجج
والرباهني والوثائق الدالة عىل عناية بعض الدوائر العاملية بتشجيع هذا النوع من
التنوير ،لبث الشبه والفتن والتشكيكات بني املسلمني ،حتى ال يبقى هلم من اإلسالم
إال ذلك الشعار املفرغ من كل معنى.
القسم الثاين :شخصيات  ..ومشاريع تنويرية :وقد تناولت فيه نامذج عن
شخصيات خمتلفة من احلداثيني والقرآنيني وكل من تعلق هبم ممن يدعون التنوير.
القسم الثالث :التنويريون ..وهدم القيم :وقد تناولت فيه بعض مظاهر اهلدم
للقيم اإلسالمية ،واألسس التي تقوم عليها ،وأول ذلك اإلسالم نفسه ،والذي حوله
هؤالء التنويريون إىل معنى هالمي يمكن أن يتحقق من دون رعاية لرشائع وعقائده
وأخالقه.
القسم الرابع :التنويريون  ..ومتجيد املالحدة :وقد تناولت فيه ما دفعني إىل
كتابته ،وهو ذلك التمجيد الذي ارتبط هبوكينغ ،والرتحم عليه ،عىل الرغم من إحلاده
الذي رصح به ،بل دعا إليه.
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